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Γιάννης Γαλανό̟ουλος, Υποψήφιος διδάκτωρ ιστορίας της τέχνης, Τµήµα Θεωρίας και 

Ιστορίας της τέχνης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

Η ιστορία της ελληνικής τέχνης στους «∆ρόµους της Λογιοσύνης» του Γ.Μ. Βιζυηνού 

(1849-1896): Ένα κείµενο του 1888 

 

Τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1980, χάρη σε ερευνητές όπως ο Πάνος Μουλλάς και ο 

Γιώργος Βελουδής,1 έχει επισηµανθεί η, πέραν του πεδίου της λογοτεχνίας, δραστηριότητα 

του Γ.Μ. Βιζυηνού (1849-1896). Έκτοτε έχει αρχίσει να αναδεικνύεται το σύνολο της 

παραγωγής του - που εκτείνεται στη φιλοσοφία, την παιδαγωγική, την ψυχολογία, την 

ιστορία των εικαστικών τεχνών, τη λαογραφία, το θέατρο, τη λεξικογραφία- και να 

απασχολεί τους µελετητές των επιµέρους πεδίων, συµπληρώνοντας έτσι την  εικόνα του 

Βιζυηνού ως λογίου και στοχαστή- επιστήµονα.2 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα ασχοληθώ µε την δραστηριότητα του Βιζυηνού ως 

ιστορικού της τέχνης µέσα από το µοναδικό γνωστό µέχρι σήµερα, δηµοσιευµένο κείµενό 

του µε τίτλο «Αι εικαστικαί τέχναι κατά την Α΄ εικοσιπενταετηρίδα της βασιλείας Γεωργίου 

Α΄».3 Το κείµενο δηµοσιεύτηκε σε αφιερωµατικό πολυτελές παράρτηµα σε «πανηγυρικό 

φύλλο» της Εφηµερίδος, προς τιµήν του Γεωργίου Α΄ στις 19 Οκτωβρίου του 1888 και είχε 

έκταση πέντε πυκνοτυπωµένων φύλλων.4 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ίδιο αφιέρωµα 

συνεργάστηκαν λόγιοι µε δηµόσιο κύρος, όπως ο Κ. Παλαµάς, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, ο 

Αριστοµένης Προβελέγγιος και άλλοι. Ο Βιζυηνός προβαίνει στην επισκόπηση των 

                                                
1 Γ.Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά διηγήµατα, επιµ. Παν. Μουλλά, Αθήνα 1980. Georg 
Veloudis,Germanograecia : Deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750-1944), Άµστερνταµ , 
1983. 
2 Χάρη στον Μουλλά, µε την  πρόσφατη συγκεντρωτική έκδοση του επιστηµονικού έργου του 
Βιζυηνού, συµπληρώνεται και θησαυρίζεται το σύνολο του έργου του: ποίηση-διήγηµα-µελέτη. 
3 «Αι εικαστικαί τέχναι κατά την Α΄ εικοσιπενταετηρίδα της βασιλείας Γεωργίου Α΄», Εφηµερίς 
Κοροµηλά, Πανηγυρικόν Φύλλον. 19.10.1888, σσ.12β-16γ. 
4 Το κείµενο καταλαµβάνει πενηντατρείς σελίδες στην έκδοση του Μουλλά και σαρανταµία  
δακτυλογραφηµένες σελίδες όπως απόκειται στο αρχείο Πρεβελάκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης). 
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εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, την περίοδο 1863-1888, εποχή της βασιλείας του 

Γεωργίου Α΄. Η αφήγησή του δοµείται σε 4 µέρη: Α. Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, όπου 

αφηγείται την θεσµική ιστορία του ιδρύµατος.  Β. ΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, στο οποίο ασχολείται µε προβλήµατα των αποφοίτων καλλιτεχνών.  Γ. Η 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, όπου σχολιάζει γλύπτες και έργα γλυπτικής. ∆. Η ΓΡΑΦΙΚΗ,  

όπου ασχολείται µε ζωγράφους και έργα ζωγραφικής. Πρόκειται για ένα κείµενο που 

βρίσκεται στο µεταίχµιο τεχνοϊστορικού, τεχνοκριτικού και θεωρητικού λόγου περί τέχνης, 

που άλλοτε συντάσσεται και άλλοτε αποκλίνει από αυτά τα παραδείγµατα. 

Τα ζητήµατα που θα επιχειρήσουµε να εξετάσουµε εδώ είναι τα εξής: 

1. Σε ποια ιστορικά συµφραζόµενα και εκδοτικό πλαίσιο γράφτηκε το προς εξέταση κείµενο 

και ποια η θέση του Βιζυηνού εντός τους; 

2. Από ποιες θεωρητικές και µεθοδολογικές αφετηρίες εκκινά και πώς αποτυπώνονται στο 

κείµενό του; 

3. Ποια ζητήµατα που αφορούν τις εικαστικές τέχνες θέτει, και από ποια ιδεολογική και 

αισθητική σκοπιά; 

4.Τέλος, θα επιχειρήσουµε να επισηµάνουµε την ενδεχόµενη υποδοχή του παρόντος 

κειµένου από την µεταγενέστερη ιστοριογραφία της νεοελληνικής τέχνης. 

 

                                                                                       jannisgalano@gmail.com 

 

 

 

 

Κάτια Πα̟ανδρεο̟ούλου, ∆ρ. Ιστορίας της τέχνης, Πανεπιστήµιο Paris I- Panthéon 

Sorbonne. 

H ανάδειξη της ιστορίας της τέχνης ως εθνικής αφήγησης α̟ό τη γαλλική τεχνοκριτική 

(1880-1910) 

 

Τις δυο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα µε την απελευθέρωση του Τύπου αναδύεται και 

καθιερώνεται στη Γαλλία ένα πυκνό και πολύπλοκο δίκτυο επαγγελµατιών, οι τεχνοκρίτες. 

Κινούµενοι ανάµεσα σε θεσµικές επιρροές (πανεπιστήµιο, µουσεία και σαλόν) και στον 

Τύπο, επιτυγχάνουν να διαχέουν ένα λόγο περί τέχνης µε ιδιαίτερη επιρροή στη 

διαµόρφωση τόσο της ιστοριογραφίας και των εκδόσεων, όσο και των εικαστικών εκθέσεων. 

Ταυτόχρονα, η σχετικά καθυστερηµένη σε σχέση µε τη Γερµανία γέννηση της επιστήµης 
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της Ιστορίας της τέχνης στη Γαλλία ευνοεί την επιρροή της τεχνοκριτικής στη διαµόρφωση 

της ιστοριογραφίας που συµβαίνει παράλληλα µε το φαινόµενο εθνικοποίησης της 

κουλτούρας στην Ευρώπη τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι εξελίξεις εξάλλου των επιστηµών την 

ίδια περίοδο είναι ανάλογες µε την άνοδο του εθνικισµού σε ένα τρίτο και πιο επιθετικό 

επίπεδο κατά τον Hobsbawm, γεγονός που διαµορφώνει ανάλογη στάση στο λόγο περί 

εθνικής ταυτότητας. Η ανάδυση ενός λεξιλογίου στην τεχνοκριτική µε εθνικές διεκδικήσεις 

ερχόταν να εγκατασταθεί στο λόγο περί τέχνης, µεταφερµένο µε τη σειρά του από τον 

δηµόσιο και πολιτικό λόγο.  

Μεταθέτοντας στο πεδίο της τέχνης το ερώτηµα που έθεσε το 1882 ο Ernest Renan 

« Τι είναι έθνος», ο άνθρωπος των γραµµάτων και τεχνοκρίτης Camille Mauclair (1872-

1945) θέτει στο επίκεντρο της αρθρογραφίας του το ζήτηµα του τί είναι εθνική τέχνη, 

επιδιώκοντας ταυτόχρονα να δώσει τη δική του ερµηνεία σε αυτό, κατασκευάζοντας 

εργαλεία, µεθόδους και ερµηνευτικές γραµµές που εξυπηρετούν αυτή τη νέα διάσταση του 

λόγου, δηλαδή την αναζήτηση της «γαλλικότητας» στην Ιστορία της τέχνης. Τρία είναι τα 

κύρια σηµεία στα οποία θα επικεντρωθεί η συντηρητική τεχνοκριτική του στο γύρισµα του 

20ου αιώνα. To πρώτο, είναι η ανακήρυξη της κληρονοµιάς της ιταλικής αναγέννησης ως 

διεφθαρµένης. Αναπαράγοντας και εξελίσσοντας το λόγο του Charles Blanc, του Eugène 

Müntz αλλά και του ιδρυτή και καθηγητή της École du Louvre, Louis Courajod, ο 

Mauclair επιτίθεται στη σχολή του Fontainebleau του 16ου αιώνα, υποστηρίζοντας πως 

αποτελεί την αρχή µιας παρακµής που προδίδει το γαλλικό χαρακτήρα της ζωγραφικής –

αντλώντας όρους ξεκάθαρα από το πολιτικό λεξιλόγιο της εποχής. Το δεύτερο, είναι η 

εκδίωξη από τη γαλλική σύγχρονη ζωγραφική επιδράσεων που έως πρόσφατα αποτελούσαν 

αναπόσπαστο κοµµάτι της, όπως αυτό του γερµανικού ροµαντισµού. Κατά τον τεχνοκρίτη, 

οι προϋπάρχουσες εξάρσεις του αναρχισµού και του διεθνισµού κατέληξαν στο να 

προκαλέσουν την αντίδραση στο πεδίο της κουλτούρας. Σύµφωνα µε την κοινωνιολόγο 

Gisèle Sapiro, συντηρητικοί και αντιδραστικοί διανοούµενοι του τέλους του αιώνα 

καρπώνονται τον εθνικισµό και τον µεταθέτουν στο πεδίο των γραµµάτων µε την επίφαση 

της διάσωσης της γαλλικής «ιδιοφυίας», µεταφράζοντας στη συνέχεια τους όρους ως 

διάσωση του κλασικισµού ενάντια στο ροµαντισµό. Έτσι, η άρνηση παλαιότερων και πιο 

σύγχρονων επιρροών θα οδηγήσει στο τρίτο σηµείο που επικεντρώνει την τεχνοκριτική του 

ο Camille Mauclair, δηλαδή στην απόπειρα θεωρητικής κατασκευής µιας ιστορίας της 

γαλλικής τέχνης απαλλαγµένης από ξένα πρότυπα µε αφετηρία τον γαλλικό 17ο και 18ο 

αιώνα φτάνοντας έως τους συγχρόνους του. 
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Αντλώντας από ποικίλες πηγές (αρθρογραφία, επιστολογραφία και αρχεία) θα 

δείξουµε πως ένα σηµαντικό µέρος της γαλλικής τεχνοκριτικής βάδιζε παράλληλα σε αυτή 

την περίοδο µε την επιστήµη της ιστορίας της τέχνης, επεµβαίνοντας, διορθώνοντας και 

διαµορφώνοντας τελικά το έδαφος για τον εθνικό τους χαρακτήρα. Θα δούµε µε ποιον 

τρόπο περιοδικά, εκδόσεις αλλά και εκθέσεις επηρεασµένες από τον τεχνοκριτικό λόγο, 

µπαίνουν στην υπηρεσία της ιδέας της «γαλλικότητας» και της υπεροχής συµβάλλοντας στην 

αφήγηση της ιστορίας της τέχνης ως εθνικής αφήγησης. 

 

                                                                                 katia.papandreopoulou@gmail.com 

 

 

 

Λουίζα Αυγήτα, ειδική επιστήµονας, Τµήµα Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της 

Τέχνης, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

Κοιτάζοντας το ̟αρελθόν µέσα α̟ό το µέλλον: τα κείµενα του William Morris για την 

τέχνη 

 

Στόχος της ανακοίνωσής µου είναι η ανάλυση των κειµένων του William Morris που 

προσεγγίζουν ζητήµατα που αφορούν την ιστορία της τέχνης. Το ενδιαφέρον µου 

επικεντρώνεται στην συσχέτιση των θέσεων του Morris για την ιστορία και το παρελθόν της 

τέχνης µε την πολιτική και κοινωνική του δράση, καθώς και µε τις καλλιτεχνικές επιλογές 

του. Αφετηρία της έρευνάς µου και της ιστορικοτεχνικής ανάλυσης των κειµένων του Morris 

είναι σύγχρονα ερωτήµατα που αφορούν τον προσδιορισµό του πολιτικού στην καλλιτεχνική 

δηµιουργία, την ερµηνεία της εργασίας του καλλιτέχνη µέσα στο κοινωνικό της πλαίσιο και 

την συσχέτιση της ερµηνευτικής προσέγγισης του παρελθόντος µε την πολιτική στόχευση. Η 

συστηµατοποίηση του παρελθόντος αποτελεί για τον Morris µια µέθοδο πολιτικής πράξης 

και δράσης και όχι απλώς ένα πεδίο αναστοχασµού ή «ουδέτερης» επιστηµονικής και 

καλλιτεχνικής σκέψης.  

Τα κείµενα του Morris αναλύονται σε σχέση µε τη µαρξιστική θεωρία η οποία την 

ίδια εποχή συγκροτείται και η οποία εντάσσει το υποκείµενο του ιστορικού λόγου εντός της 

ιστορικής αφήγησης και συνδέει άµεσα την φιλοσοφική σκέψη και την ιστορική ανάλυση µε 

την πολιτική δράση. Ο Morris ήρθε σε επαφή µε τη µαρξική σκέψη τη δεκαετία του 1880 

(το 1883 διαβάζει το Κεφάλαιο του Marx), ωστόσο, όπως ο ίδιος αναφέρει, υπήρξε 

µαρξιστής σε όλη του τη ζωή χωρίς να το ξέρει. Ο Morris προσέγγισε ζητήµατα που 
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πραγµατεύεται η µαρξιστική θεωρία, όπως ο καταµερισµός της εργασίας και η έννοια της 

αποξένωσης, σε µεγάλο βαθµό µέσω του John Ruskin, του οποίου η επιρροή υπήρξε 

τεράστια, και όσον αφορά την ερµηνεία της τέχνης του παρελθόντος. Το 1884 αποχωρεί 

από το Socialist Democratic Federation και ιδρύει µαζί µε άλλους, ανάµεσά τους και η 

Eleanor Marx, η κόρη του Karl Marx, τη Socialist League. Επιπλέον, είχε προσωπική 

σχέση µε τον Friedrich Engels. Τα κείµενα του Morris θεωρούνται ως η πρώτη προσπάθεια 

συστηµατοποίησης µιας µαρξιστικής θεωρίας της τέχνης στον αγγλόφωνο κόσµο. Τα 

περισσότερα από τα κείµενα που αναλύω γράφτηκαν ως οµιλίες ή δηµοσιεύθηκαν σε 

εφηµερίδες όπως οι Times και η Commonweal: Pilgrims of Hope που ίδρυσε ο ίδιος, καθώς και 

σε περιοδικά έντυπα όπως το The Architect. Και η ίδια η µορφή εποµένως των κειµένων του 

δηλώνει την πρόθεσή του να αποτελέσουν µηχανισµούς δράσης. Ως ιδρυτικό µέλος του 

Society for the Protection of Ancient Buildings (1877) δηµοσιεύει πολλά παρεµβατικά 

κείµενα µε στόχο την προστασία µνηµείων από την «αποκατάσταση», ενώ η ιστορική 

προσέγγιση της τέχνης αφορά ζητήµατα όπως η γοτθική αρχιτεκτονική και η ιστορία του 

σχεδίου. Ενδεικτικά αναφέρω τα κείµενα “The History of Pattern-Designing” (1879), “Of 

the Origins of Ornamental Art” (1883), “Art and Industry in the Fourteenth Century” 

(1887) και “Gothic Architecture” (1889).  

Τα κείµενα του Morris που εκφράζουν την αντίληψή του για το παρελθόν έχουν 

αναλυθεί από ιστορικούς τέχνης και θεωρητικούς σε σχέση µε τον ροµαντικό µεσαιωνισµό 

του, που εκφράζεται και στα λογοτεχνικά του έργα, καθώς και σε σχέση µε την 

ανθρωπολογική έννοια του «άγριου» που σχετίζεται µε την πεποίθησή του ότι  η 

καλλιτεχνική δηµιουργία αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Aνάλογες θέσεις 

µε αυτές του Morris σχετικά µε τη σηµασία της διακόσµησης και των εφαρµοσµένων 

τεχνών εκφράζονται και από σύγχρονούς του ιστορικούς τέχνης, όπως ο Alois Riegl, µε 

διαφορετική ωστόσο στόχευση, καθώς και από συγγραφείς όπως ο  Andrew Lang.  

Ερωτήµατα που µε απασχολούν µεταξύ άλλων είναι: Με ποιόν τρόπο 

συσχετίζεται η «βουτιά» του Morris στο παρελθόν του Μεσαίωνα που εκφράζεται 

στα κείµενά του και συνδέεται µε την ένταξή του στην αδελφότητα των 

Προραφαηλιτών, µε την «µεταφορά» του στο µέλλον, για παράδειγµα στην 

υποτιθεµένη επανάσταση στην Αγγλία του 1952 και στο «ουτοπικό» 2102, όπως 

περιγράφεται στο βιβλίο του News from Nowhere; Πώς συνδέεται η ελπίδα για ένα 

ευτυχισµένο µέλλον όπου οι άνθρωποι θα αντλούν ικανοποίηση από την εργασία τους χωρίς 

να είναι θύµατα της αποξένωσης και του φετιχισµού, όπως συµβαίνει στον καπιταλισµό, µε 

την ιστοριογραφία της διακόσµησης και την αναγωγή της στην προϊστορία του ανθρώπου 
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και σε έναν οικουµενισµό της αισθητικής εµπειρίας της φόρµας; Ποια είναι η σχέση της 

χειρωνακτικής εργασίας, όπως εκφράστηκε στο κίνηµα Arts and Crafts µε την τέχνη στη 

φεουδαρχία και µε την επανάσταση που θα οδηγήσει σε ένα κοµµουνιστικό µέλλον; Πώς 

συσχετίζεται η υλιστική προσέγγιση της ιστορίας µε την ροµαντική προσέγγιση του 

παρελθόντος, τον ουτοπισµό και το επιτακτικό αίτηµα για ριζοσπαστική αλλαγή του 

παρόντος;                                        

 

     lavgita@gmail.com 

 

 

 

Κωνσταντίνος Στεφανής, ανεξάρτητος ιστορικός τέχνης/ερευνητής 

Η εισαγωγή του όρου catalogue raisonné στην Αγγλία και η χρήση του σε καταλόγους 

των αρχών του 19ου αιώνα 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα και όσο η Βρετανική Σχολή ζωγραφικής δεν είχε 

αναγνωριστεί ως ισάξια να συναγωνιστεί τις άλλες εθνικές σχολές, οι Άγγλοι θεωρούσαν τους 

Γάλλους πρωτοπόρους στα καλλιτεχνικά θέµατα. Μια ένδειξη της πρωτοπορίας των Γάλλων 

είναι και η εφεύρεση του catalogue raisonné από τον έµπορο τέχνης Edme-Francois Gersaint. 

Στην ανακοίνωσή µου θα επικεντρωθώ αρχικά στην έννοια του catalogue raisonné στη Γαλλία 

και πώς αυτή εξελίχθηκε µε τα χρόνια για να καταλήξει σήµερα να έχει τη σηµασία ενός 

συγκεντρωτικού καταλόγου όλης της παραγωγής – ή όσο το δυνατόν µεγαλύτερης – ενός 

καλλιτέχνη. Όπως θα υποστηρίξω, παρόλο που ο όρος catalogue raisonné µεταφράστηκε στην 

Αγγλία σχετικά σύντοµα ως descriptive catalogue, δεν παύουν όµως να υπάρχουν ελάχιστα 

παραδείγµατα καταλόγων στην Αγγλική γλώσσα όπου ο όρος catalogue raisonné 

χρησιµοποιείται αυτούσιος. Στην ανακοίνωσή µου θα µε απασχολήσουν τρεις τέτοιοι 

κατάλογοι. 

Ο πρώτος είναι ο κατάλογος της φηµισµένης συλλογής του Μαρκησίου του 

Stafford, όπου είχαν περιέλθει πολλοί πίνακες από τη συλλογή του Φιλίππου Β΄ της 

Ορλεάνης. Η συλλογή του Μαρκησίου του Stafford, εκτός από τα σηµαντικά έργα που 

περιελάµβανε, θεωρείται και µια από τις πρώτες ιδιωτικές συλλογές στην Αγγλία που άνοιξε, 

στις αρχές του 19ου αιώνα, στο ευρύ κοινό. Ο συγγραφέας του καταλόγου είναι ο John 

Britton και ο τίτλος είναι Catalogue Raisonné of the Pictures Belonging to the Marquis of Stafford, in 

the Gallery of Cleveland House (1808). Πρόκειται για ένα λεπτοµερή κατάλογο που 
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αντιµετωπίζει την συλλογή µε επιστηµονική γνώση και εµβρίθεια. Η χρήση του όρου 

catalogue raisonné αυτούσιου υπογραµµίζει το διανοητικό δάνειο από τους Γάλλους και 

αναγνωρίζει τη σηµασία του όρου. 

Στον αντίποδα αυτού του καταλόγου, και στη συνέχεια της ανακοίνωσής µου, θα µε 

απασχολήσουν δύο ανώνυµα φυλλάδια που τυπώθηκαν λίγα χρόνια αργότερα και 

προέρχονταν από καλλιτεχνικούς κύκλους. Το πρώτο µε τίτλο A catalogue raisonée [sic] of the 

pictures now exhibiting at the British Institution (1815) και το δεύτερο A catalogue raisonée [sic] of 

the pictures now exhibiting in Pall Mall (1816). Πρόκειται για σατιρικούς καταλόγους που 

χλεύαζαν τους αριστοκράτες συλλέκτες και τους κατηγορούσαν, ότι παρά τα λεγόµενά τους, 

προτιµούσαν για τις συλλογές τους και προέβαλαν σε εκθέσεις τα έργα των ξένων, παλαιών 

δασκάλων εις βάρος των σύγχρονων, Βρετανών καλλιτεχνών. Όπως πίστευαν κάποιοι 

καλλιτέχνες, αυτή η συµπεριφορά των συλλεκτών εµπόδιζε την ανάπτυξη της Βρετανικής 

σχολής. Στο στόχαστρο αυτών των καταλόγων ήταν οι συλλέκτες που είχαν ιδρύσει το 

British Institution και αφορµή για την επίθεση ήταν οι εκθέσεις που οργάνωσαν το 1815 και 

το 1816. Η πρώτη ήταν αφιερωµένη στην Φλαµανδική και Ολλανδική Σχολή και η επόµενη 

έκθεση στην Ιταλική και την Ισπανική. Επιδίωξή µου, λοιπόν, µε αυτή την ανακοίνωση είναι 

να καταστήσω σαφή τη σηµασία αλλά και τη φόρτιση που εµπεριείχε ο όρος catalogue 

raisonné στις αρχές του 19ου αιώνα στην Αγγλία. 

 

   cstefanis@hotmail.com 

 

 

 

 

∆ιονύσης Μουρελάτος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ/∆ιδάσκων ∆ΠΜΣ ∆ιαχείριση 

Μνηµείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική/Καθηγητής Σύµβουλος ΕΑΠ 

Η µελέτη της βυζαντινής τέχνης το 19ο αιώνα στην Ελλάδα. Η ̟ερί̟τωση του 

Γεωργίου Λαµ̟άκη 

 

Είναι σαφές ότι το Βυζάντιο ή οι βυζαντινές αρχαιότητες απουσιάζουν από τα 

ενδιαφέροντα των Ελλήνων λογίων στις αρχές του 19ου αιώνα. Τα βυζαντινά µνηµεία 

θεωρήθηκαν στοιχεία µίας περιόδου παρακµής του ελληνικού πολιτισµού. Οι απόψεις των 

ιστορικών Ζαµπέλιου και Παπαρρηγόπουλου, ωστόσο, περί ενσωµάτωσης του βυζαντινού 

παρελθόντος στο εθνικό αφήγηµα  σταδιακά επηρέασαν και τις πολιτικές του ελληνικού 
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κράτους απέναντι στα βυζαντινά µνηµεία. Σταδιακά επηρεάστηκε και η µελέτη τους. Ο Γ. 

Λαµπάκης παίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο σε όλα αυτά τα θέµατα.   

 Ο Γεώργιος Λαµπάκης γεννήθηκε το 1854. Σπούδασε Θεολογία στην Αθήνα και συνέχισε 

τις σπουδές του στη Γερµανία όπου και απέκτησε διδακτορικό δίπλωµα στην Χριστιανική 

Αρχαιολογία στην Ερλάγγη (Erlangen).  

Το 1884 ιδρύει µαζί µε άλλους τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Η ιδρυτική της 

εγκύκλιος περιγράφει µε µελανά χρώµατα την κατάσταση των χριστιανικών αρχαιοτήτων, 

όπως αναφέρονται, χρησιµοποιώντας ωστόσο και όρους όπως βυζαντιακής αρχιτεκτονικής. 

Συνεχίζει η ίδια εγκύκλιος αναφέροντας ότι από τη µελέτη αυτών των αρχαιοτήτων 

“προήλθε ο νέος και σπουδαιότατος κλάδος της εκ των µνηµείων της χριστιανικής τέχνης 

Θεολογίας (Monumentale Theologie)”. Επίσης, σκοπός της Εταιρείας είναι «η 

περισυναγωγή και διαφύλαξις των ..κειµηλίων της χριστιανικής τέχνης και η εν ιδίω Μουσείω 

διαφύλαξις, η αποτοίχισις ή αντιγραφή των εις διαρροήν ή καταρροήν υποκειµένων 

αγιογραφιών, η επισκευή αρχαίων βυζαντιακών ναών, η δηµοσίευσις της ιστορίας της τέχνης 

διαφόρων µονών και ναών». Στόχοι λοιπόν της ίδρυσης της Εταιρείας µε την εγκύκλιο που 

κυκλοφόρησε λίγες µέρες µετά την ίδρυση της είναι η προστασία, ανάδειξη και µελέτη των 

µεσαιωνικών µνηµείων. Επιθυµεί για τον εαυτό της ένα ρόλο αντίστοιχο µε εκείνον της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.  

Ωστόσο, από την εγκύκλιο αυτή προκύπτει σαφώς ότι θεωρεί το γνωστικό αυτό αντικείµενο 

κλάδο της Θεολογίας και όχι της Αρχαιολογίας. 

Η χριστιανική αρχαιολογία, όπως την αντιλαµβανόταν ο Λαµπάκης οφείλει να 

εξετάζει “το ενιαίον της καθόλου χριστιανικής εποχής, ήτις από Χριστού αρχοµένη, διήκει 

µέχρι ηµών”. Η Βυζαντινή Αρχαιολογία αποτελεί µόνο ένα κλάδο της Αρχαιολογίας, έτσι 

όπως ο Λαµπάκης διευκρίνισε τα όρια των κλάδων της Αρχαιολογίας, µε αφορµή το 

∆ιεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο που συνήλθε στην Αθήνα, το 1905. Τοποθετήθηκε µε 

έντονο τρόπο στα θεωρητικά προβλήµατα της εποχής του και ιδιαίτερα στο ζήτηµα της 

χρήσης των όρων «Βυζαντινός», «Βυζαντιακός» «Χριστιανικός» κλπ επιχειρηµατολογώντας 

σχετικά, µε αναφορές στο έργο του Κ. Παπαρρηγόπουλου, κατά της χρήσης του όρου 

«Βυζαντινός». 

Πιο συγκεκριµένα αναφέρει ότι «Η Βυζαντινή Αρχαιολογία περιλαµβάνει µόνο το 

από του 4ου έως του 15ου αιώνος διάστηµα, κατά το οποίο εν Βυζαντίω ανεπτύχθει νέος βίος 

και τέχνη». «Εποµένως η Βυζαντινή Αρχαιολογία αφήνει ανεξέταστους τους προ της 

Βυζαντινής εποχής και τους µετά την άλωσιν χρόνους (ήτοι δέκα ολόκληρους αιώνας). 

Συνεχίζει αναφέροντας ότι «Το αυτό νοείται και περί της βυζαντινής τέχνης, ην προς 
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διάκρισιν από της καθόλου Χριστιανικής τέχνης προσφυέστερον ονοµάσωµεν Ελληνικήν 

Χριστιανικήν Τέχνην, καθ’όσον τα επίθετα Βυζαντινός, Βυζαντίνος, Βυζάντιος και 

Βυζαντιακός και ει τι έτερον ουδέποτε η συνείδησις του Ελληνικού έθνους απεδέξατο ως 

ίδια εθνικά επίθετα». Ο Λαµπάκης δηλαδή αµφισβητεί τον εθνικό χαρακτήρα της χρήσης 

του όρου. 

Ο Λαµπάκης δίνει µία άλλη διάσταση στο τριµερές σχήµα του Κ. 

Παπαρρηγόπουλου. Η ελληνική χριστιανική τέχνη ακολουθεί το σχήµα, χωρίς να έρχεται 

σε αντίθεση µε τις άλλες απόψεις που έχει εκφράσει σχετικά µε την διαρκή χαρακτήρα της 

Χριστιανικής τέχνης, δηλαδή από της γέννησης του Χριστού έως την εποχή του, σε 

αντιδιαστολή µε το περιορισµένο χρονικό ορίζοντα της βυζαντινής τέχνης.  

Φαίνεται λοιπόν ότι ο Λαµπάκης εµπνεόταν από έναν εθνικισµό διαφορετικό από τον 

εθνικισµό που κυριαρχούσε στην εποχή. Για αυτόν το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον 

είναι αδιάσπαστα στο πλαίσιο του Χριστιανισµού. Υποστήριζε τη εθνική συνέχεια αλλά τη 

συνέχεια εντός του Χριστιανισµού.  Το αρχαίο παρελθόν γίνεται αποδεκτό ως µέρος της 

εθνικής ιστορίας αλλά χωρίς να εξετάζεται η ασυνέχεια της θρησκείας, που για εκείνον είναι 

κυρίαρχη. Ο ίδιος στο έργο του «Γενική Εισαγωγή εις την Χριστιανικήν Αρχαιολογίαν» το 

1896, γράφει: «Οι Έλληνες της σήµερον, οι χριστιανοί Έλληνες, µη λησµονώµεν ότι δεν συνδεόµεθα 

τόσο µετά της λαµ̟ράς ε̟οχής του Περικλέους, όσω µετά της ε̟οχής των Αυτοκρατόρων του 

Βυζαντίου. Ά̟αν το θρησκευτικόν ηµών σύστηµα, τα δόγµατα, αι τελεταί, οι ύµνοι, αι εορταί, ταύτα 

̟άντα δεν εµορφώθησαν ε̟ί του Περικλέους εν των Παρθενώνι, αλλά ε̟ί των Αυτοκρατόρων του 

Βυζαντίου, υ̟ό τους θόλους της Αγίας Σοφίας».  

 Στην προτεινόµενη ανακοίνωση θα διερευνηθεί η ένταξη της βυζαντινής περιόδου 

στο τριµερές σχήµα της ελληνικής ιστορίας, όπως προτάθηκε από τον Κ. Παπαρρηγόπουλο 

αλλά και η προσέγγιση του Γ. Λαµπάκη στο ζήτηµα της περιοδολόγησης της ελληνικής 

ιστορίας. Επίσης, θα διερευνηθεί το διεθνές πλαίσιο και οι επιρροές στο έργο του Γεωργίου 

Λαµπάκη από τη γερµανική κυρίως ιστοριογραφία του 19ου αιώνα. 

 

dmourela@arch.uoa.gr 
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Νικόλαος Γραίκος, ∆ρ. Ιστορίας της Τέχνης Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ 

Το ατελέσφορο εγχείρηµα κατασκευής της νεοελληνικής εκκλησιαστικής τέχνης κατά 

τον 19ο αι.: ερωτήµατα για το «θεώρηµα» της «βελτιωµένης βυζαντινής ζωγραφικής»  

 

Οι αλλαγές στο καλλιτεχνικό πεδίο, που σηµατοδοτεί η ανεξαρτησία του ελληνικού 

κράτους το 1830, εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια µετασχηµατισµού της ελληνικής 

κοινωνίας µε άξονες τον επαναπροσδιορισµό της παράδοσης και τις ευρωπαϊκές αξίες που 

«µετακενώνουν» το αρχαιοελληνικό παρελθόν. Προνοµιακός χώρος των καλλιτεχνικών 

αλλαγών και πεδίο «πειραµατισµού» γίνεται η εκκλησιαστική τέχνη, η οποία αν και 

αντιµέτωπη µε συνεχείς καλλιτεχνικές διακυβεύσεις, εξακολουθεί να επηρεάζει σε πολύ 

σηµαντικό βαθµό τις αισθητικές αναπαραστάσεις της εποχής. Το νεοϊδρυθέν Σχολείο των 

Τεχνών γίνεται το εργαστήριο όπου δοκιµάζονται οι καλλιτεχνικές αλλαγές.  

Σε θεωρητικό επίπεδο αρκετοί λόγιοι της εποχής, όπως ο Γ. Παπαδόπουλος, ο Λ. 

Καυταντζόγλου, ο Π. Βράιλας-Αρµένης, ο Σπ. Λάµπρος, ο ∆. Κυριακός κ.ά., µε 

διαφορετικές προϋποθέσεις, επιχειρούν να συνθέσουν για πρώτη φορά µε τους όρους της 

εποχής τους, ένα θεωρητικό σύστηµα αισθητικών και καλλιτεχνικών ιδεών, µε στόχο την 

αλλαγή της νεοελληνικής εκκλησιαστικής —κι όχι µόνο— ζωγραφικής. Το ιδιότυπο αυτό 

θεωρητικό αµάλγαµα, το οποίο αργότερα ονοµάστηκε «βελτιωµένη βυζαντινή ζωγραφική», 

βασίστηκε σε ποικίλες αισθητικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις, όπως στον νεοκλασικισµό, 

στον ακαδηµαϊσµό, στη νεο-εγελιανή πνευµατοκρατία, σε σύγχρονες γαλλικές —κατά 

βάση— ερµηνείες της αρχαιοελληνικής τέχνης, στην επιλεκτική χρήση των ιδεών των 

Ναζαρηνών και των θεωρητικών τους υποστηρικτών και στις µεταβυζαντινές ερµηνείες της 

θεολογίας της εικόνας. Σε πρακτικό καλλιτεχνικό επίπεδο οι ιδέες αυτές στόχευαν στη 

«διόρθωση» της προοπτικής, της ανατοµίας και του χρώµατος της µεταβυζαντινής 

ζωγραφικής, στοιχεία τα οποία θεωρήθηκαν ότι δεν επηρεάζουν το πνευµατικό της νόηµα. 

Όπως χαρακτηριστικά έγραφε ο Γ. Παπαδόπουλος, εάν ανατεθεί σε κάποιο «δόκιµο» 

(δηλαδή ακαδηµαϊκό) ζωγράφο να διορθώσει τα βυζαντινά πρότυπα στους 

προαναφερόµενους τοµείς, χωρίς να αλλάξει τη σύνθεση, τη θέση των µορφών και τις πτυχές 

των ενδυµάτων, τότε έκπληκτοι θα ανακαλύψουµε ότι «[…] καλλιτέχνηµά τι λοιπόν 

αξιόλογον υπελάνθανεν εν τη δοκούση κακοτέχνω εκείνη εικόνι, εξ ου η επιστήµη και η 

τέχνη των διορθωτών αφείλον το επικείµενον σάβανον και ανέθορεν η καθειργµένη ζωή».  

Το «θεώρηµα» της «βελτίωσης» αποτέλεσε τον πλέον επίσηµο και προβεβληµένο, από 

τους κρατικούς και τους εκκλησιαστικούς θεσµούς, λόγο περί τέχνης µετά την ανεξαρτησία. 

Ενσωµατώθηκε σχεδόν αυτούσιος στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Σχολείου των Τεχνών µε 
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σκοπό την µεταλλαγή όχι µόνο της εκκλησιαστικής τέχνης, αλλά και του γενικότερου 

επικοινωνιακού συστήµατος της εποχής, σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασµού, της παραγωγής 

και της διάδοσης των εικόνων. Γι’ αυτό το λόγο οι ιδέες της «βελτιωµένης βυζαντινής 

ζωγραφικής» θέτουν ενδιαφέροντα ερευνητικά ερωτήµατα, σχετικά µε τη γένεση του 

θεωρητικού λόγου περί τέχνης στην Ελλάδα, αλλά και σε σχέση µε τη διαµόρφωση της 

γενικότερης φυσιογνωµίας της ελληνικής τέχνης κατά τον 19ο αι. Στην εισήγησή µας θα 

επιχειρήσουµε να συνοψίσουµε τα ερωτήµατα αυτά σε τρεις κατηγορίες και να θέσουµε 

προς συζήτηση µία σειρά απαντήσεων.   

Η πρώτη κατηγορία ερωτηµάτων αφορά τη γενεσιουργό διαδικασία κατασκευής της 

ίδιας της ονοµατολογίας του «θεωρήµατος» της «βελτιωµένης βυζαντινής ζωγραφικής». 

Πότε και από ποιους ονοµάστηκε έτσι; Τι αντιπροσώπευε η νέα ορολογία της «βελτίωσης» 

σε σχέση µε την προσπάθεια περιχαράκωσης του γενικότερου πολιτισµικού πεδίου της 

εποχής; Ποιο ήταν το κυριότερο οµόχρονο και ετερόχρονο υλικό της υποδοχής του;       

Η δεύτερη κατηγορία ερωτηµάτων αφορά τους στόχους και τις προϋποθέσεις του 

«θεωρήµατος» σε σχέση µε την ευρωπαϊκή συγκυρία και την ελληνική διαχρονία. Πόσο 

ευρωπαϊκές ήταν οι βασικές του θέσεις και τι όφειλε σε σύγχρονους Ευρωπαίους στοχαστές; 

Πόσο απείχαν οι θέσεις αυτές από τις δεδοµένες µεταβυζαντινές ερµηνείες της 

εκκλησιαστικής τέχνης και ποιες ήταν οι συνάφειές τους µε τη θεολογία των εικόνων και 

κυρίως µε τη θεολογική έννοια των ακτίστων ενεργειών; Πόσο αντιπροσώπευε τις νέες 

πολιτισµικές αναπαραστάσεις των αναδυόµενων αστικών στρωµάτων της εποχής και πόσο 

ρυθµιστικά λειτουργούσε σε σχέση µε τις λαϊκές προτιµήσεις;         

Η τρίτη κατηγορία ερωτηµάτων παραπέµπει στην καλλιτεχνική αποτελεσµατικότητα 

του «θεωρήµατος». Πόσο βαθιά επηρέασε την εξέλιξη της ελληνικής τέχνης του 19ου αι.; 

Πώς οριοθετούσε τις σχέσεις κοσµικής και εκκλησιαστικής τέχνης; Σε ποιο βαθµό κατάφερε 

να συγκροτήσει ένα νέο καλλιτεχνικό κανόνα και µια νέα «πινακοθήκη» ευρωπαϊκών 

εικονογραφικών καλλιτεχνικών προτύπων; Ποια ήταν η πραγµατική του σχέση µε τη 

ναζαρηνή ζωγραφική και τα εικονογραφικά της πρότυπα; Πόσο επηρέασε την 

εκκλησιαστική ζωγραφική και τους καλλιτέχνες της νέας γενιάς µετά τα τέλη του 19ου αι. 

όπως για παράδειγµα τον Κ. Παρθένη;    

Όπως κάθε θεωρητικός λόγος περί τέχνης έτσι και το «θεώρηµα» της «βελτίωσης» 

επιχείρησε να ρυθµίσει το καλλιτεχνικό και το αισθητικό πεδίο της εκκλησιαστικής τέχνης 

του 19ου αι. οργανώνοντας ένα πλέγµα συνεκτικών αφηγήσεων, µε βάση τα πολύπλοκα 

ερωτήµατα που έθετε η εποχή, όπως οι σχέσεις τέχνης-επιστήµης, φιλοσοφίας-αισθητικής, 

ιστορικισµού-αναπαράστασης της βιβλικής ιστορίας, ευσεβισµού-κατήχησης και 
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εκκοσµίκευσης-παράδοσης. Το αφήγηµα αυτό αµφισβητήθηκε έντονα από την ετερόχρονη 

κριτική του 20ου αι. και ιδιαίτερα από τη γενιά του ΄30. Η δυσµενής κριτική εστιάστηκε 

κυρίως στο επίπεδο της καλλιτεχνικής µορφής έχοντας ως µέτρο σύγκρισης το νέο αφήγηµα 

του «νεοβυζαντινισµού». Ο ερευνητικός αυτός αρνητισµός έφτασε σε σηµεία ιδεολογικής 

προκατάληψης διαποτίζοντας σε µεγάλο βαθµό τις ισχύουσες ερµηνείες της ιστορίας της 

νεοελληνικής τέχνης του 19ου αι.  

Μήπως σήµερα, µε δεδοµένα την ανακάλυψη όλο και πλουσιότερου εικονογραφικού 

υλικού και τον εµπλουτισµό της βιβλιογραφίας µας µε νέες ερµηνείες της εποχής, θα 

µπορούσαµε να αξιολογήσουµε εκ νέου τη συµβολή του «θεωρήµατος» της «βελτιωµένης 

βυζαντινής ζωγραφικής» στη θεσµοθέτηση του λόγου περί τέχνης στην Ελλάδα µε βάση τα 

ερωτήµατα που καλούνταν να απαντήσει κι όχι απλά µε τις επιφαινόµενες απαντήσεις του;  

           

graikos@otenet.gr 

 

 

 

 

Eλεονώρα Βρατσκίδου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Alexander von Humboldt Stiftung 

- Technische Universität Berlin 

Ιστορία της τέχνης και καλλιτεχνική εκ̟αίδευση: η ̟ρακτική θεµελίωση µιας ε̟ιστήµης 

στην Ελλάδα του 19ου αιώνα 

 

H ανακοίνωση αυτή εξετάζει τη διδασκαλία της ιστορία της τέχνης και της αισθητικής στο 

Σχολείο των Τεχνών κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του  19ου αιώνα. Ο καθηγητής των 

δύο µαθηµάτων, φιλόλογος Στυλιανός Κωνσταντινίδης (1838-1899) εισάγει καινοτόµες 

προσεγγίσεις σε σχέση µε αυτές των προκατόχων του και ανανεώνει ριζικά τον ιστορικό και 

θεωρητικό λόγο που παράγεται εντός του κυρίαρχου καλλιτεχνικού θεσµού της χώρας. Ο 

εντοπισµός µιας σειράς λιθόγραφων εγχειριδίων του σε βιβλιοθήκες της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης επιτρέπει να µελετήσουµε σε βάθος τη διδασκαλία του και να 

αποκαταστήσουµε έτσι µια άγνωστη πτυχή της θεσµικής ιστορίας της ιστορίας της τέχνης 

στην Ελλάδα του  19ου  αιώνα. 

Ξεπερνώντας την έως τότε µονοµερή επικέντρωση στη µελέτη της αρχαίας 

ελληνικής τέχνης - τόσο εντός του Σχολείου των Τεχνών, όσο και στο Πανεπιστήµιο 

Αθηνών-, ο Στυλιανός Κωνσταντινίδης εισάγει µε τη διδασκαλία του το µοντέλο µιας 
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παγκόσµιας ιστορίας της τέχνης. Για παράδειγµα, στο εγχειρίδιο που πραγµατεύεται την 

ιστορία της αρχιτεκτονικής, ο αρχαιοελληνικός ναός, ο γοτθικός καθεδρικός, οι κινέζικες 

παγόδες η� τα κτίρια φυλακών του Γάλλου αρχιτέκτονα του 18ου αιώνα Claude-Nicolas 

Ledoux εξετάζονται παράλληλα προκειµένου να αναλυθούν οι λειτουργίες και οι ποικίλες 

εκφραστικές δυνατότητες της αρχιτεκτονικής µορφής. Η διευρυµένη αυτή ιστορική 

προσέγγιση συνδυάζεται µε µια φιλοσοφία της τέχνης που αποµακρύνεται από τις 

µεταφυσικές και ιδεαλιστικές της αφετηρίες, για να στραφεί προς επιστηµονικές προσεγγίσεις 

που αντλούν από σύγχρονες έρευνες της φυσιολογίας και της πειραµατικής ψυχολογίας. 

Ζητούµενο της διδασκαλίας είναι να τεθούν στη διάθεση των µαθητευόµενων καλλιτεχνών 

όχι πλέον καλλιτεχνικές αρχές και νόρµες a priori, αλλά οι «θετικοί» νόµοι που διέπουν την 

λειτουργία της ανθρώπινης όρασης και αντίληψης, η εφαρµογή των οποίων µπορεί να 

µεγιστοποιήσει την αισθητική και συγκινησιακή επιδραστικότητα του έργου επί του θεατή. 

Η ριζική αυτή ανανέωση της θεωρητικής διδασκαλίας εντός του Σχολείου των Tεχνών 

βασίζεται κυρίως σε γαλλικές πηγές. Θα εστιάσω κατ’ αρχήν στον τρόπο που ο 

Κωνσταντινίδης οικειοποιείται το έργο δύο Γάλλων συγχρόνων του θεωρητικών της τέχνης, 

του Charles Blanc (1813- 1882), κατόχου της πρώτης έδρας της ιστορίας της τέχνης και 

αισθητικής στο Collège de France, και του Eugène Véron (1825-1889), ενός µαχητικού 

πολέµιου των ακαδηµαι�κών θεσµών και του γαλλικού καλλιτεχνικού κατεστηµένου. Θα µε 

απασχολήσει επίσης η διάδοση των θέσεων του Κωνσταντινίδη στο λόγο της κριτικής της 

τέχνης και ιδιαίτερα στα κείµενα ενός κύριου εκπροσώπου της και βασικού συντελεστή της 

εκθεσιακής δραστηριότητας στα χρόνια 1880-1900, Αλέξανδρου Φιλαδελφέα (1867-1955). 

Στόχος µου είναι τέλος να αναλύσω τις ιδιαιτερότητες του ιστορικού λόγου περί 

τέχνης που συγκροτείται στα πλαίσια ενός καλλιτεχνικού θεσµού σε σχέση µε τον αντίστοιχο 

λόγο που παράγεται στο Πανεπιστήµιο κατά την ίδια περίοδο, κυρίως µέσα από τα 

µαθήµατα του Καθηγητή Αθανάσιου Ρουσόπουλου (1823-1898). Σε αντίθεση µε µια 

ιστορία της τέχνης που τείνει στην κατασκευή αφηγηµατικών συνεχειών εθνικής στόχευσης, 

η «ιστορική γραµµατική» των τεχνών που διδάσκεται στο Σχολείο προτείνει πάνω απ’ όλα 

µια συστηµατική ταξινόµηση της καλλιτεχνικής παραγωγής διαφορετικών λαών και εποχών 

µε βάση τις τεχνικές (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική) και τα ιδιαίτερα εκφραστικά τους 

µέσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή µιας γνώσης περισσότερο πρακτικού 

προσανατολισµού στην υπηρεσία της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Η στενή 

συνάφεια της ιστορίας της τέχνης µε την καλλιτεχνική  εκπαίδευση και πρακτική, καθώς και 

η συγκρότησή της µέσα από µια σειρά πολιτισµικών µεταφορών, εδώ γαλλικής προέλευσης, 



15 

 

µας καλούν να εξετάσουµε το ζήτηµα της κοινωνικής νοµιµοποίησης της νεαρής αυτής 

επιστήµης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, τη στόχευση και το κοινό της. 

 

evratskidou@gmail.com 

 

 

 

Ελένη Γέµτου, επίκουρη καθηγήτρια, Tµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της 

Επιστήµης, ΕΚΠΑ 

Η ιδέα της εξέλιξης της τέχνης στους Winckelmann, Goethe και Κουµανούδη 

 

Η εξέλιξη των εικαστικών τεχνών στον χρόνο αποτελεί κεντρικό αντικείµενο της 

ιστοριογραφίας της τέχνης: η διερεύνηση της πραγµατοποιείται µέσα από τεχνοϊστορικές 

και φιλοσοφικές ερµηνευτικές προσεγγίσεις. Η τεχνοϊστορική ερµηνευτική έχει τις απαρχές 

της στους κλασικούς χρόνους, χρησιµοποιεί ως κατεξοχήν ρητορικό εργαλείο το αφήγηµα 

και αποτελεί µέθοδο χρονολογικής καταγραφής της πορείας της τέχνης µέσα από 

περιγραφικές και ερµηνευτικές αναλύσεις των επιµέρους καλλιτεχνικών έργων και των 

αλλαγών που αυτά υφίστανται. Η στροφή στη φιλοσοφία που σηµειώθηκε στις αρχές του 

20ου αι. διαµόρφωσε τη φιλοσοφική ερµηνευτική που αποβλέπει στην εξήγηση του 

φαινοµένου της εξέλιξης της τέχνης και στην εύρεση γενικών αρχών που το διέπουν και 

επιτρέπουν την κατανόηση των αλλαγών που σηµειώνονται στην τέχνη µε το πέρασµα του 

χρόνου. Ρητορικά εργαλεία της φιλοσοφικής ερµηνευτικής είναι η θεωρία και η απορρέουσα 

από αυτή µέθοδος, µε βασικότερες από την µοντέρνα περίοδο την εικονογραφική, τη 

φορµαλιστική και αυτές της φροϋδικής ψυχανάλυσης και του ορθόδοξου µαρξισµού, ενώ 

από την µεταµοντέρνα περίοδο διακρίνονται, η σηµειωτική, η φεµινιστική, η µετα-

αποικιακή, η οµοφυλοφιλική, η νέο-µαρξιστική και η νέο-ψυχαναλυτική µέθοδος. 

Στη συγκεκριµένη ανακοίνωση θα εξεταστεί η συµβολή των Winckelmann, Goethe 

και Κουµανούδη στην ιστοριογραφία της τέχνης (στο πλαίσιο της τεχνοϊστορικής 

ερµηνευτικής), καθώς ο καθένας τους µέσα από τα κείµενα του διαµόρφωσε σηµαντικό 

πλαίσιο σκέψης σε ό,τι αφορά το µοντέλο εξέλιξης της τέχνης. Οι πρώτοι ιστοριογράφοι της 

νεότερης εποχής υιοθέτησαν το κυκλικό βιολογικό µοντέλο εξέλιξης της τέχνης (που είχε τις 

απαρχές του στο µοντέλο κυκλικής εξέλιξης ιστορίας και πολιτισµού του Πετράρχη), 

σύµφωνα µε το οποίο η τέχνη αναπτύσσεται κατ’ αναλογία µε τους βιολογικούς 

οργανισµούς: γεννιέται, ωριµάζει, πεθαίνει και ξαναγεννιέται. Τόσο ο Winckelmann, όσο και 



16 

 

ο Κουµανούδης κάνουν χρήση ενός ποιοτικού κυκλικού µοντέλου, πραγµατοποιώντας 

αξιολογήσεις µεταξύ περιόδων που οδηγούν στην ανάδειξη ή απαξίωση τους. Από την άλλη 

πλευρά ο Goethe εισήγαγε το περιγραφικό κυκλικό µοντέλο, αναβαθµίζοντας την περίοδο 

της γοτθικής τέχνης που είχε επικρατήσει λόγω των Κλασικιστών ως περίοδος παρακµής. 

Το περιγραφικό µοντέλο, που επικράτησε στη συνέχεια, αναγνωρίζει την ύπαρξη 

προοδευτικής εξέλιξης της τέχνης µόνο στα όρια µιας πολιτισµικής εποχής, όµως 

αντιλαµβάνεται τις επιµέρους περιόδους ως ασύµµετρα µεγέθη χωρίς δυνατότητες 

συγκριτικών αξιολογήσεων. 

Ο Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) στο Geschichte der Kunst des Altertums 

(1764) παρουσίασε για πρώτη φορά την αρχαία τέχνη σαν οργανική ενότητα, µε την εξέλιξη 

της να διαµορφώνεται τόσο σε συνάρτηση µε πλαισιοκρατικούς παράγοντες, όσο και λόγω 

εσωτερικών ρυθµών ανάπτυξης. Πρόκειται για την πρώτη Ιστορία Τέχνης, σηµατοδοτώντας 

το κλείσιµο της περιόδου κυριαρχίας των τεχνοϊστορικών βιογραφιών. Ο Winckelmann 

αντιλαµβανόταν την εξέλιξη της τέχνης από τη µία πλευρά ως αποτέλεσµα της βελτίωσης και 

της ανάπτυξης τεχνικών µέσων, από την άλλη ως πορεία προς την επίτευξη της ιδεατής 

οµορφιάς, η οποία διαφοροποιείται από την υποκειµενική και φυσική οµορφιά. Η αρχαία 

τέχνη ξεκίνησε µέσα από την αναγκαιότητα κατανόησης του ωραίου και ολοκληρώθηκε µε 

την πτώση στο περιττό και υπερβολικό. Ο Winckelmann θεωρούσε την τέχνη της εποχής 

του κατώτερη από αυτή των αρχαίων, καθώς ως  Πλατωνιστής επιζητούσε το ιδεατά ωραίο, 

ενώ απέρριπτε την τέχνη που είχε σκοπό τη µίµηση του φυσικού και την έκφραση 

προσωπικών συναισθηµάτων. Περίοδοι που παρήγαγαν τέχνες µε χαρακτηριστικά που 

αντίβαιναν στις κλασικές αρχές της ισορροπίας, της τάξης, της συµµετρίας και της 

σαφήνειας, όπως η γοτθική ή το Μπαρόκ, ήταν περίοδοι κρίσης και παρακµής. Αντίθετα η 

κλασική τέχνη ήταν η ενσάρκωση µιας ηθικής και παναθρώπινης ιδέας που εξέφραζε σε 

αισθητικό επίπεδο θεµελιώδεις αξίες, όπως αυτές της ηθικής και της ελευθερίας. 

Ο Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) συνέγραψε τόσο αφηγήµατα 

εξέλιξης της τέχνης σε συγκεκριµένες εποχές, όσο και αναλύσεις µεµονωµένων έργων. Στα 

δοκίµια του, ακολουθώντας το πνεύµα του γερµανικού Ιστορισµού, δίνει έµφαση στην 

προσεκτική µελέτη πηγών και τη συστηµατική παράθεση πληροφοριών, ενώ προβαίνει σε 

αναλυτικές περιγραφές των έργων, αποφεύγοντας υποκειµενικές ερµηνευτικές κρίσεις. 

∆ιαφορετική είναι η γλώσσα σε επιστολές ή ελεύθερα κείµενα: το Για την Γερµανική 

Αρχιτεκτονική (Ι), που το έγραψε σε ηλικία 22 ετών, αποκόµισε απαξιωτικές κριτικές, ωστόσο 

σήµερα θεωρείται κείµενο-σταθµός στην ιστοριογραφία της τέχνης, καθώς ο Goethe 

αναγνώρισε σε αυτό ότι κάθε εποχή θέτει τα αιτήµατα της, και µόνο µε βάση την επίτευξη 
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αυτών µέσα στο συγκεκριµένο χρονικό και πολιτισµικό πλαίσιο, µπορούν να διαµορφωθούν 

αξιολογικές κρίσεις για τα καλλιτεχνικά έργα. Συγκρίσεις µεταξύ πολιτισµικών περιόδων δεν 

έχουν νόηµα και οδηγούν µόνο σε σφαλερές διατυπώσεις. 

Έχοντας επίγνωση των παραπάνω εξελίξεων, ο Σ. Κουµανούδης συνέγραψε αρκετές 

δεκαετίες αργότερα και βρισκόµενος στο Βελιγράδι, το δοκίµιο Πού σ̟εύδει η τέχνη των 

Ελλήνων την σήµερον (1845), στο οποίο για πρώτη φορά απαντάται εγχείρηµα χρονολογικής 

καταγραφής της πορείας της ελληνικής τέχνης από την αρχαιότητα (που κρίνεται ως 

περίοδος τελειότητα της τέχνης) µέσα από το Βυζάντιο (περίοδος παρακµής) στη σύγχρονη 

εποχή. Οι σύγχρονοι Έλληνες οφείλουν, σύµφωνα µε τον Κουµανούδη, να στραφούν στη 

δυτική τέχνη και να απαλλαγούν από ανατολικά-θρησκευτικά πρότυπα:  µόνο έτσι θα 

αναγεννηθεί η ελληνική τέχνη, ξαναβρίσκοντας ταυτόχρονα τις ρίζες της, αφού η ευρωπαϊκή 

τέχνη αποτελεί συνέχεια της αρχαιοελληνικής. Ο Κουµανούδης, σχεδόν έναν αιώνα µετά, 

ασπάζεται τις κλασικιστικές αντιλήψεις του Winckelmann, προβάλλοντας το µεγαλείο της 

αρχαιοελληνικής τέχνης, γεγονός που ωστόσο δεν έχει µόνο αισθητικό και ιδεολογικό 

χαρακτήρα (όπως στον Winckelmann), αλλά ερµηνεύεται και µέσα από το κυρίαρχο 

πολιτικό και εθνικό δίληµµα ένταξης της Ελλάδας στην Ανατολή ή στη ∆ύση. 

Η ανακοίνωση θα ολοκληρωθεί µε κριτικούς σχολιασµούς σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες 

προοδευτικής εξέλιξης της τέχνης και της εφαρµογής αναλογιών στην επιστηµονική δουλειά 

που ανακλάται στη χρήση του βιολογικού κυκλικού µοντέλου στην ιστοριογραφία της 

τέχνης. 

 

egemtos@phs.uoa.gr 

 

Aµαλία Πα̟αϊωάννου, ∆ρ. Ιστορίας της τέχνης, Πανεπιστήµιο Paris Ι – Panthéon- 

Sorbonne 

Μεθοδολογικά ̟ροβλήµατα της ιστορίας τέχνης της ε̟οχής του ∆ιαφωτισµού: η 

̟ερί̟τωση του Giovanni-Battista Piranesi και η σύγχρονη ιστοριογραφία για τη 

θεωρία της διακόσµησης της ̟εριόδου 1750-1800 

 

Αν και διάσηµος στην εποχή του, ώστε µετά το θάνατό του να κυκλοφορήσουν δύο 

σηµαντικές βιογραφίες του (1779, 1799), οι ερευνητές του 19ου και των αρχών του 20ού 

αιώνα αγνοούν σε µεγάλο βαθµό και τη σηµασία της προσωπικότητας του Giovanni-

Battista Piranesi (1720-1778) και το έργο του. Ειδικότερα, ακόµη και από τις µονογραφίες 

που του αφιερώνονται από ιστορικούς τέχνης του α’ έως και του γ’ τετάρτου του 20ού αιώνα, 
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απουσιάζει η ανάλυση των θεωρητικών δοκιµίων του Piranesi, παρά την ευρεία και επίκαιρη 

– για την εποχή τους – θεµατολογία τους (ελληνο-ρωµαϊκή διαµάχη, etruscheria, 

δηµιουργική διαδικασία και µίµηση, αισθητική του αρχιτεκτονικού κοσµήµατος).    

Ενδιαφέρον, λοιπόν, προκαλεί η µεταστροφή του προσοχής της επιστηµονικής κοινότητας 

και η ανάδειξη του Βενετού αρχιτέκτονα και χαράκτη σε κορυφαία καλλιτεχνική 

προσωπικότητα του Νεοκλασικισµού από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, η οποία ξεπερνά τους 

60 τίτλους και εκθέσεις αφιερωµένες αποκλειστικά στο έργο του, χωρίς να υπολογιστούν οι 

εκτενείς αναφορές που απαντώνται στην έρευνα άλλων επιστηµονικών κλάδων. 

Η παρούσα µελέτη αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες προβληµατικής: 

1. Τις ιστοριογραφικές εξελίξεις κατά τον 20ό και 21ο αιώνα, όχι απλώς από ποσοτικής 

και γεωγραφικής άποψης, αλλά κυρίως µε κριτήρια ειδολογικά: όπως ποια είναι τα 

θέµατα που απασχολούν την επιστηµονική έρευνα σχετικά µε τον Piranesi και µε 

ποιόν τρόπο η θεωρία του για τη διακόσµηση γίνεται πόλος εστίασης του 

ιστοριογραφικού ενδιαφέροντος. 

2. Τον τρόπο µε τον οποίο οι γενικές ιστοριογραφικές τάσεις της περιόδου 1970-2010 

για τη τέχνη του 18ου αιώνα επηρέασαν τις κατευθύνσεις που ακολούθησε η ειδική 

έρευνα πάνω στο θεωρητικό έργο του Piranesi. Συγκεκριµένα, στο παράδειγµα της 

µελέτης του θεωρητικού έργου του Piranesi, ποια ήταν τα αποτελέσµατα της 

γενικότερης µεταστροφής από τη βιογραφική/εργογραφική προσέγγιση της 

ιστορίας της τέχνης στην ερµηνευτική της κοινωνικής διάστασης των 

καλλιτεχνηµάτων, µε ιδιαίτερη έµφαση α. στο θέµα της καλλιτεχνικής διάδοσης και 

κινητικότητας στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο µεταξύ 1740 και 1800 και β. στις 

νέες κατευθύνσεις της σύγχρονης έρευνας για µελέτη της επίδρασης που άσκησε η 

αισθητική του Piranesi στους λογοτέχνες του 19ου και 20ού αιώνα (Alfred de Musset, 

Thomas de Quincy, Marguerite Yourcenar), αλλά και στο χώρο του θεάµατος 

(Sergei Eisenstein) ή και – πέρα από τα καλλιτεχνικά όρια – στο πεδίο της 

ψυχανάλυσης (Sigmund Freud). 

3. Τις µεθοδολογικές δυσκολίες που παρουσιάζει η έρευνα ενός υλικού ποικίλης 

προέλευσης όπως είναι αυτό του 18ου αιώνα (ανέκδοτο υλικό, εκδόσεις και 

επανεκδόσεις, περιοδικός τύπος), αλλά και τις µεθοδολογικές προκλήσεις για 

διεπιστηµονική προσέγγιση την οποία επιβάλλει η πολυσχιδής προσωπικότητα του 

ίδιου του καλλιτέχνη και του έργου του (αρχιτέκτων, σχεδιαστής, χαράκτης, 

αρχαιολόγος, θεωρητικός), καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους 

αντιµετωπίστηκαν και αντιµετωπίζονται από τη σύγχρονη έρευνα (συµβολή των 
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επιστηµών της αρχαιολογίας, της φιλοσοφίας/αισθητικής και της κοινωνικής 

ιστορίας) στις σύγχρονες ιστοριογραφικές κατευθύνσεις ης ιστορίας της τέχνης.  

  

amalipapa@gmail.com 

 

 

 

 

Παρασκευή Γκινοσάτη, Υποψήφια διδάκτωρ του Τµήµατος Θεωρίας και Ιστορίας της 

Τέχνης της Ανωτάτης Σχολών Καλών Τεχνών    

Morelli, Charcot, Bertillon: η καταγραφή της λε̟τοµέρειας ως ερµηνευτικό εργαλείο 

στην ιστορία της τέχνης, την νευροψυχιατρική και την εγκληµατολογία κατά τον 19ο 

αιώνα  

 

Η ανάδυση κατά τον 19ο αιώνα ενός νέου φορµαλιστικού µοντέλου παρατήρησης 

στην ιστορική και θεωρητική µελέτη των ζωγραφικών έργων τέχνης, ενός µοντέλου 

βασισµένου στην «λεπτοµέρεια», µε κεντρική ιστορική φιγούρα τον περίφηµο γιατρό και 

ειδήµονα τέχνης Giovanni Morelli, σίγουρα δεν αποτελεί terra incognita στους 

ακαδηµαϊκούς κύκλους των ιστορικών τέχνης.  

Οι καινοφανείς για την εποχή του µέθοδοί του Morelli έχουν αποτελέσει 

αντικείµενο εκτενών αναφορών και µελετών από τους: Richard Wollheim, Heinrich 

Wöllflin, Alois Riegl, Edgar Wind, Jack Spector, Meyer Schapiro, Martin Kemp, Jas 

Elsner κ.α.    

Η δε συσχέτιση της µορελικής µεθοδολογίας µε τις ευρύτερες δοµικές 

ανακατατάξεις στο χώρο της γνώσης κατά τον 19ο αιώνα και πιο συγκεκριµένα µε την 

αλλαγή επιστηµολογικού παραδείγµατος που επιτελείται στον χώρο των επιστηµών του 

ανθρώπου την συγκεκριµένη εποχή, έχει εξίσου καταγραφεί και αναλυθεί από τον Carlo 

Ginzburg στο προγραµµατικό κείµενό του µε τίτλο: «Σηµάδια – Ρίζες ενός ενδεικτικού 

παραδείγµατος».  

Τέλος, όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία περί της ανάδυσης του µοντέλου της 

«ειδηµοσύνης», της µείζονος συµβολής του Morelli στη συστηµατική συγκρότησή της ως 

εµπειρικής µεθόδου κατά τον 19ο αιώνα και των εµπεριεχόµενων σε αυτήν περιπλοκών, 

αντιφάσεων και συνεπειών, ο ερευνητής διαθέτει την πρόσφατα εκδοθείσα µελέτη του Νίκου 
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∆ασκαλοθανάση για την γέννηση της ιστορίας της τέχνης ως νέας επιστήµης από τον 19ο 

στον 20ο αιώνα.  

Εν τάχει, η περίπτωση  Morelli θα µπορούσε σε πολύ γενικές γραµµές να συνοψιστεί 

ως εξής:    

  Κεντρικός άξονας της µεθόδου του ήταν η άποψη πως κάθε καλλιτέχνης 

προσδιορίζεται από ορισµένες βασικές, θεµελιακές φόρµες (Grundformen) από τις οποίες 

αδυνατεί να παρεκκλίνει. Έτσι, δουλεύοντας ως έφορος τέχνης, επικεντρώθηκε στο ζήτηµα 

της πατρότητας των έργων. Ο Morelli, πλήρως εναρµονισµένος µε το ρεύµα της εποχής 

του, βρίσκει µια επιστηµονική φόρµουλα επί τη βάσει της οποίας κατορθώνει να συντονίσει 

την επιστήµη της ανατοµίας µε την ιστορική και θεωρητική µελέτη της τέχνης. Η αλήθεια 

του δηµιουργού βρίσκεται στη λεπτοµέρεια: στα χέρια, στα αυτιά, στα µαλλιά κ.ο.κ. 

Αποµονώνει λοιπόν αυτά τα θραύσµατα, τα αναπαράγει ο ίδιος σε σκίτσο (εδώ ίσως έχουµε 

για πρώτη φορά µια πρώιµη µορφή οπτικού zoom in), τα µελετά και τα κατηγοριοποιεί. 

Πρόκειται για σκίτσα καθαρά ανατοµικού χαρακτήρα. Τα χέρια των µορφών που 

αναπαρίστανται στους πίνακες θα τον οδηγήσουν στα χέρια που τα δηµιούργησαν, θα του 

αποκαλύψουν, το όνοµα του ̟ατρός, το κύριον όνοµα (nom propre) ή α̟λούστερα το κύριον-ίδιον 

(proprium), την µη-αναγώγιµη ιδιωµατική ενικότητά του.  

  Την ίδια εποχή, περί τα 1888, αναπτύσσεται ο κλάδος της εγκληµατολογίας και οι 

ανθρωποµετρικές τεχνικές ταυτοποίησης των ατόµων. Θεµελιωτής της συγκεκριµένης 

µεθόδου υπήρξε ο Alphonse Bertillon, ο οποίος εκµεταλλεύτηκε τις δυνατότητες της 

φωτογραφίας και της σηµατικής (signaletics),  προκειµένου να ξεφύγει από τις χονδρικές 

περιγραφές που στερούσαν από τις αρχές την δυνατότητα της αποτελεσµατικής 

αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας. Μέθοδός του η ανθρωποµετρία: η λεπτοµερής 

καταµέτρηση των διαστάσεων του προσώπου και του σώµατος κάθε ατόµου ξεχωριστά. 

Επιπλέον, ανέπτυξε αυτό που σήµερα είναι γνωστό ως «οµιλούν πορτραίτο»: πρόκειται για 

συµπαραβολή φωτογραφιών ώστε να είναι ευδιάκριτες όλες οι οµοιότητες και οι 

ανοµοιότητες µεταξύ των διάφορων τύπων προσώπων. Η µέθοδος του  Bertillon υπήρξε 

άκρως επαναστατική για τις πρακτικές που χρησιµοποιούσαν έως τότε οι µηχανισµοί 

καταστολής και ελέγχου των σωµάτων.  

Ωστόσο, σηµείο τοµής αποτέλεσαν οι εργασίες του Francis Galton, ανθρωπολόγου 

µε γνώσεις γενετικής, ψυχοµετρίας και στατιστικής, και η ανακάλυψη της µεθόδου 

ταυτοποίησης των δακτυλικών αποτυπωµάτων. Για την εγκληµατολογία το δακτυλικό 

αποτύπωµα αποτελεί το ύστατο διακριτικό σηµάδι της ατοµικότητας.  
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Η συσχέτιση-παραλληλία των περιπτώσεων «Morelli» και «Bertillon» δεν στερείται 

επαρκούς αναφοράς και ανάλυσης. Το ίδιο ισχύει και για την σχέση «Morelli» και «Freud», 

στην οποία αναφέρεται ο Carlo Ginzburg στο προαναφερθέν δοκίµιό του.  

Ελάχιστες όµως αναφορές έχουν καταγραφεί για την σχέση (ιστορική, 

επιστηµονική, δοµική) µεταξύ της µεθόδου Morelli και της αντίστοιχης του γιατρού, 

νευρολόγου, δασκάλου του Freud και εισηγητή µιας πρώτης θεωρητικής και κλινικής 

πραγµάτευσης – µέσω οπτικής καταγραφής – της γυναικείας υστερίας, γνωστού για τα 

πειράµατά του πάνω στα τεταµένα σώµατα των υστερικών ασθενών του, Jean Martin 

Charcot.  

Μία σχέση ενδεχοµένως πολύ πιο συνεκτική και συνεπής από εκείνη µεταξύ του 

Morelli και του Freud στο βαθµό που ο Morelli επεξεργάζεται και συγκροτεί ένα οπτικό 

µοντέλο παρατήρησης και ανάλυσης, τη στιγµή που το αντίστοιχο διάβηµα του Freud (εδώ 

εννοείται η συγκρότηση µιας θεωρίας του ασυνειδήτου και µιας κλινικής πρακτικής που 

εστιάζει µέσω του λέγειν των ασθενών στις ελάσσονες ασύνειδες χειρονοµίες τους) ενδιαµένει 

στην τάξη του λόγου, τόσο του αναλυόµενου όσο και του αναλυτή.    

Στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, ο νευρολόγος και καθηγητής ανατοµικής 

παθολογίας Charcot χρησιµοποιεί σκίτσα και φωτογραφίες (οπτικές αποτυπώσεις) για να 

αναπαραγάγει και να αποµονώσει τα χέρια, τα πρόσωπα και τις κινήσεις µερών του σώµατος 

των υστερικών γυναικών του νοσοκοµείου Pitié-Salpêtrière. Για τον ίδιο, η τέχνη αποτελεί 

ίσως το µοναδικό ερµηνευτικό εργαλείο που του επιτρέπει να αναπτύξει και να θεµελιώσει 

την ανατοµική-κλινική µέθοδό του. Μέσα από την ζωγραφική και την φωτογραφική 

εικονογραφία κατόρθωσε να χαρτογραφήσει το δίπολο «νόσος-σύµπτωµα» και να 

διατυπώσει µια πρώιµη θεωρία περί τραύµατος. 

  Η ερευνητική µέθοδος του Morelli συνιστά όχι τόσο µια ιστορία της τέχνης, όσο 

µια επιστήµη της τέχνης, καθώς τεκµηριώνεται επί τη βάσει µιας εµπειρικού τύπου 

παρατήρησης των εξωτερικών χαρακτηριστικών του ζωγραφικού πίνακα: της φόρµας και της 

τεχνικής, των Grundformen. Ο ειδήµων τέχνης που προτείνει ο Morelli εστιάζει στη 

διάταξη του σώµατος, τα εκφραστικά στοιχεία του προσώπου, τους µανιερισµούς, δηλαδή τις 

µη αναγώγιµες ιδιάζουσες τεχνοτροπίες του κάθε καλλιτέχνη.  

Ο Bertillon, αξιοποιώντας το τυπολογικό σύστηµα που ανέπτυξε, κατόρθωσε να 

επινοήσει το πλέον ακριβές σύστηµα αρχειοποίησης του ατόµου.  

Για τον Charcot, οι εκφράσεις του προσώπου και οι µυϊκές δυσκαµψίες του 

υστερικού σώµατος λειτουργούν ως µέσο αποκάλυψης ενός ψυχικού νοσήµατος. Μέσα από 
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τα ζωγραφικά και φωτογραφικά ψυχιατρικά ̟ορτραίτα, των οποίων κάνει χρήση αυτό που 

καταγράφεται και αναδεικνύεται είναι το ̟ραγµατικό του συµπτώµατος.  

Η επιστήµη της νευρολογίας και της κλινικής ψυχιατρικής, η εγκληµατολογία και η 

ιστορική και θεωρητική µελέτη της τέχνης µοιάζουν να µοιράζονται τα ίδια ερµηνευτικά 

εργαλεία και ακόµη περισσότερο ένα κοινό δοµικό υπόστρωµα.  

Εν κατακλείδι, στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι:  

α) η ευκρινής παρουσίαση των ευρύτερων ζητηµάτων που εγείρει η περίπτωση 

Morelli για την ιστορία και την θεωρία της τέχνης καθώς επίσης σε ποιον βαθµό η µέθοδος 

Morelli σχετίζεται µε τις πραγµατείες των ιστορικών τέχνης5 της Αναγέννησης και 

συγκεκριµένα των Vasari και Baldinucci, οι οποίοι πρώτοι επεδίωξαν να προσεγγίσουν το 

ζήτηµα της µη αναγώγιµης ατοµικότητας του καλλιτέχνη µε καθαρά φιλολογικό τρόπο. 

β) η συσχέτισή της µορελικής µεθόδου πρωτευόντως µε την περίπτωση «Charcot» 

και δευτερευόντως µε την περίπτωση «Bertillon» 

γ) η παρουσίαση των τεχνικών προδιαγραφών του εγχειρήµατος του Charcot 

δ) η εξαγωγή ορισµένων γενικών συµπερασµάτων σχετικά µε την διαµόρφωση της 

γνώσης και των τεχνολογικών a priori της κατά τον 19ο αιώνα.  

 

pginosati@gmail.com 

 

 

 

Άρης Σαραφιανός, επίκουρος καθηγητής ιστορίας της τέχνης, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.    

Η «Πρόοδος της Ευγενικής Κοινωνίας» και η γέννηση της ιστορίας της τέχνης: 

̟ροοδευτικοί ευ̟ατρίδες και η ιστορική αυτονοµία της ̟ολιτιστικής σφαίρας (Βρετανία, 

̟ερί̟ου 1800) 

 

Ο Richard Payne Knight υπήρξε ηγετική φιγούρα στον Βρετανικό καλλιτεχνικό και 

πολιτικό κόσµο κατά το γύρισµα του 18ου αιώνα – µέλος του κοινοβουλίου, βασικός 

εισηγητής της θεωρίας του γραφικού, διακεκριµένος συλλέκτης και µέλος της Εταιρείας των 

Dilettanti, διάσηµος περιηγητής, θεωρητικός του γούστου και κορυφαίος κριτικός της 

τέχνης. Παρά την ενδελεχή έρευνα, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, στη διαµορφωτική 

του συνεισφορά στις πολιτιστικές πρακτικές της εποχής του, το τεχνοϊστορικό µέρος του 

                                                
5 Ο όρος εδώ είναι καταχρηστικός, µιας και στην Αναγέννηση δεν υφίσταται ο επιστηµονικός κλάδος της 
Ιστορίας της Τέχνης. Κατά κύριο λόγο έχουµε βιογραφίες καλλιτεχνών και τα πρώτα Vocabolaria.  
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έργου του Payne Knight δεν έχει ακόµη διερευνηθεί. Ειδικότερα, πολύ λίγη είναι η 

ιστορικο-κριτική προσοχή που έχει δοθεί στο εκτενές δοκίµιό του, το οποίο χρησίµευσε ως 

εισαγωγή στην εξαιρετικά σπάνια έκδοση της Εταιρείας των Dilettanti, Specimens of Antient 

Art (1808). Στον συγκεκριµένο τόµο όπου για πρώτη φορά διεξάγεται µία επική απόπειρα 

καταγραφής, ανθολόγησης, και πλουσιοπάροχης αναπαραγωγής όλων των µεγάλων 

αριστουργηµάτων της αρχαίας γλυπτικής στις τότε Βρετανικές συλλογές, ο Payne Knight 

δεν διεκπεραίωσε απλώς το πολύπλοκο εγχείρηµα του συντονισµού και της επιµέλειας του 

υλικού ανά χείρας, αλλά συνέγραψε επίσης το λεπτοµερές εισαγωγικό δοκίµιο του τόµου. Σε 

αυτό το δοκίµιο ανέπτυξε µία χρονολογική, τεχνοτροπική, κριτική και ερµηνευτική 

προσέγγιση στην πορεία, την ανάπτυξη και την παρακµή των τεχνών κατά την αρχαιότητα.  

Με κάποιες αµφιλεγόµενες εξαιρέσεις, αυτή είναι ίσως και η πρώτη, σε Βρετανικό 

περιβάλλον, συστηµατική απόπειρα συγγραφής µίας ιστορίας της τέχνης της αρχαιότητας.  

Εύλογα, µία τέτοια απόπειρα άντλησε πολλές από τις οργανωτικές και θεωρητικές της προ-

παραδοχές από αντίστοιχα Ευρωπαϊκά µοντέλα – πρωτίστως την Ιστορία της Τέχνης στην 

Αρχαιότητα του Βίνκελµαν. Σε αυτή την οµιλία, παρόλα αυτά, θα επικεντρώσω την προσοχή 

µου στις καίριες τροποποιήσεις και τις πρωτοτυπίες του σχήµατος που εισηγήθηκε ο Payne 

Knight. Βέβαια, η εθνολογική και γεωγραφική οργάνωση του υλικού του, όπως και η 

συνεχής διαπλοκή γούστου και ιστορίας (αισθητικών αξιολογήσεων και ιστορικών κρίσεων, 

στιλιστικών εκτιµήσεων και ιστορικών ταυτίσεων, ποιοτικών ιεραρχήσεων και χρονολογικών 

ταξινοµήσεων) εγείρει το ζήτηµα του εντοπισµού των κοινών «ευγενικών» αρχών και των 

«φιλοπρόοδων» κριτηρίων βάσει των οποίων διεξάχθηκε πανευρωπαϊκά το τεχνοϊστορικό 

εγχείρηµα κατά την εποχή αυτή. Όµως, ακόµη κρισιµότερη είναι, κατά τη γνώµη µου, η 

σηµασία των πολλαπλών ιδιαιτεροτήτων που το τεχνοϊστορικό εγχείρηµα παρουσιάζει στις 

εκάστοτε τοπικές συνθήκες, και οι σοβαρές του αποκλίσεις από το ηγεµονικό αφήγηµα του 

Βίνκελµαν.   

Θα υποστηρίξω, λοιπόν, ότι ο Payne Knight µετάλλαξε την ιστορία του Βίνκελµαν, 

δίνοντας µία νέα τροπή τόσο στις στιλιστικές αξιολογήσεις των έργων της αρχαιότητας, όσο 

και στις ιστορικές εξηγήσεις της εµφάνισης και επικράτησής τους. Σηµαντικές θα είναι, για 

παράδειγµα, οι επιπτώσεις που θα έχει η αισθητική µετατόπιση του Payne Knight από το 

ιδεώδες κάλλος του Βίνκελµαν στις ακαδηµαϊκές και πολιτικές προτεραιότητες της θεωρίας 

του µεγαλείου (grandeur) ως υπέρτατης αρχής της καλλιτεχνικής παραγωγής κατά την 

ιστορική της πρόοδο. Το γεγονός ότι το ιστορικό µοντέλο που υιοθετεί ο Payne Knight 

καθοδηγείται από ένα γούστο πολύ πιο αυστηρό και αφαιρετικό, κατά το οποίο οι 

φυσιοκρατικές, ανατοµικές και επιστηµονικές επικλήσεις των µορφών παραµερίζονται λόγω 
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της υλικότητας και της πολυτέλειας τους, επηρεάζει αποφασιστικά την άρθρωση, την εξέλιξη, 

το περιεχόµενο αλλά και την ιδεολογική φύση του ιστορικού σχήµατος  που ο Payne 

Knight προτείνει. 

Επιπλέον, στο δοκίµιο του Payne Knight παρατηρείται µία ραγδαία υποχώρηση 

και αναπροσαρµογή της ίδιας της αξίας της ιστορικής σκέψης ως ερµηνευτικού εργαλείου 

της καλλιτεχνικής παραγωγής. Αν το περιβάλλον στην ολότητα των διαφορετικών του 

εκφάνσεων – φυσικό, γεωγραφικό, κλιµατικό, αλλά και πολιτικό, πολιτισµικό, οικονοµικό ή 

θεσµικό – παίζει στον Βίνκελµαν έναν µοναδικό ρόλο στον πολλαπλασιασµό διεισδυτικών 

συµπερασµάτων σχετικά µε τη διάδραση κοινωνίας και τέχνης, στον Payne Knight το υλικό 

οικοσύστηµα της τέχνης και το εύρος της δικαιοδοσίας του πάνω στην τέχνη 

µεταλλάσσονται δραστικά. Όπως θα αποδείξω στην οµιλία αυτή, ο Payne Knight κάνει µία 

στρατηγική χρήση της ιστορικής σκέψης κατά την οποία ο ταπεινός και απο-σαγηνευτικός 

χαρακτήρας της ιστορίας εξηγεί µε ικανοποιητική συνέπεια φαινόµενα και φάσεις 

καλλιτεχνικής παρακµής, ενώ, αντιθέτως, η χρηστικότητά της υπονοµεύεται συστηµατικά 

στην περίπτωση των υψηλών εκφάνσεων της τέχνης – δηλ. στην Ελλάδα κατά τον 5ο και 4ο 

αιώνα. Η ιστορία της υψηλής τέχνης – που ήταν και ο κυρίαρχος σκοπός, η κορύφωση του 

τεχνοϊστορικού αφηγήµατος του Payne Knight – χρησιµοποιείται για να κατασκευαστεί ή, 

µάλλον, για να ενισχυθεί µία εκσυγχρονισµένη αντίληψη για την αυτονοµία της πολιτιστικής 

σφαίρας, η οποία στηρίζεται πάνω στις δυνατότητες αυτό-επανάληψής της.  

Όπως θα εξηγήσω στην οµιλία αυτή, µε τον Payne Knight αναδιατυπώνεται, σε µία 

εκµοντερνισµένη εκδοχή µε µεγάλη κατοπινή καριέρα, ένα αίτηµα για την διερεύνηση του 

µηχανισµού ανάδρασης και αυτό-αναπαραγωγής των καλλιτεχνικών φαινοµένων, ανεξάρτητα 

από τις ‘ταπεινές’ αστάθειες και την ανεπιθύµητη υλική διείσδυση των ιστορικών συνθηκών. 

Ταυτόχρονα, θα υποστηρίξω ότι µε την ίδια ευκαιρία διατυπώνονται ενδιαφέρουσες 

προτάσεις σχετικά µε τον τρόπο που οι πολιτιστικές συµπεριφορές ή οι καλλιτεχνικές 

προτιµήσεις ριζώνουν κάθε φορά σε δεδοµένους τρόπους ζωής και έξεις. Με άλλα λόγια, 

εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος µε τον οποίο το δοκίµιο του Payne Knight 

φαίνεται να αναζητά και να ψηλαφίζει το σηµείο εκείνο όπου η αυτό-αναφορικότητα και η 

αυτονοµία της πολιτιστικής σφαίρας µπορούν να αναδυθούν υπό το µανδύα του ιστορικού 

φαινοµένου – αν όχι ως καθαυτές ιστορικές δυνάµεις.  

Ως προς όλες αυτές τις διαστάσεις του το ιστορικό µοντέλο του Payne Knight 

αντλεί σηµαντικές ορίζουσες από την Σκωτσέζικη σχολή της κοινωνιολογίας του γούστου 

στον 18ο αιώνα, ενώ, ταυτόχρονα, την τροποποιεί δραστικά. Ενώ, δηλαδή, το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον των Σκωτσέζων κοινωνιολόγων εντοπίζεται στις σχέσεις πολιτισµού και ισχύος, 
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καλλιτεχνικών έξεων ή συναφών συµπεριφορών και δικτύων εξουσίας ή κοινωνικού 

καταναγκασµού, ο Payne Knight συνθέτει ένα «ευγενές» σενάριο που αποδείχθηκε ιδιαίτερα 

προσφιλές στις προτιµήσεις των νέων διανοητικών ελίτ που προέκυψαν κατά την εποχή της 

συντηρητικής αντίδρασης που ακολούθησε τη Γαλλική επανάσταση στη Μεγάλη Βρετανία. 

Θα κλείσω λοιπόν την οµιλία αυτή υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριµένη κατασκευή ήταν 

καλά συγχρονισµένη µε τις νέες αντι-υλιστικές, αντι-σωµατικές και ευθέως διανοητικές ροπές 

που εισάγει και συντηρεί για δεκαετίες στο χώρο της αισθητικής και καλλιτεχνικής σκέψης η 

«νοητική φιλοσοφία» (mental philosophy) και οι πολλαπλές πολιτικές της διαπλοκές από την 

εποχή αυτή και µετά. 
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