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Σύντομη περίληψη  

Η  εργασία  αυτή  πραγματεύεται  ζητήματα  της  νεωτερικής  αστικής  κουλτούρας  και  ειδικότερα  το 

ζήτημα συγκρότησης της ταυτότητας του νεωτερικού υποκειμένου στον αστικό χώρο εστιάζοντας στο 

Παρίσι  στα  τέλη  του  19ου  και  τις  αρχές  του  20ού  αιώνα  και  συγκρίνοντας  εικόνες  της  μνημειακής 

αρχιτεκτονικής  της  Όπερας  του  Παρισιού  (Όπερας  Γκαρνιέ)  με  εικόνες  αναπαράστασής  της  σε  ένα 

γοτθικό  μυθιστόρημα.  Το  θεωρητικό  πλαίσιο  της  ανάλυσης  αντλεί  από  την  εικονογραφική 

προσέγγιση, ειδικά όπως αξιοποιήθηκε στη  ‘νέα πολιτισμική γεωγραφία’, που ενθάρρυνε τη μελέτη 

του  αστικού  τοπίου  σαν  κείμενο  με  ‘κωδικοποιημένα’  σε  αυτό  μηνύματα  και  έφερε  σε  διάλογο 

διαφορετικές  πειθαρχίες,  από  την  κοινωνιολογία  και  τη  γεωγραφία  μέχρι  την  ιστορία  και  τη 

λογοτεχνία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Walter Benjamin και στο έργο του Σχέδιο Εργασίας για τις 

Στοές  του  Παρισιού  σε  μια  προσπάθεια  κριτικής  ανάγνωσης  των  φαντασμαγορικών  εικόνων  της 

νεωτερικής  πόλης.  Στη  συνέχεια,  προκειμένου  να  εξεταστεί  η  διαμόρφωση  της  ταυτότητας  των 

νεωτερικών υποκειμένων στον αστικό χώρο,  γίνεται αναφορά στο έργο των Sennett και Sibley, που 

ανέδειξαν  τη  σημασία  του  αστικού  σχεδιασμού  και  του  δημόσιου  θεάματος  στη  συγκρότηση 

έμφυλων  ταυτοτήτων  και  μορφών  ετερότητας.  Στο  θεωρητικό  πλαίσιο  της  εργασίας  αξιοποιείται  η 

Γοτθική Αισθητική, ακριβώς επειδή αναδύθηκε σαν μια κριτική στην εποχή της νεωτερικότητας, στα 

πρότυπα  και  τις  αξίες  της,  που  είχαν  τις  ρίζες  τους  στο  Διαφωτισμό.  Επιπλέον,  επειδή  κριτικές 

αναγνώσεις  του  ‘Γοτθικού’  ανέδειξαν μορφές  και  τοπία  της  γοτθικής μυθοπλασίας σε συμβολικούς 

‘τόπους ετερότητας’, όπου η νεωτερική αστική τάξη μπορούσε να ‘αποβάλει’ τους φόβους που βίωνε 

σε μια εποχή ραγδαίων πολιτισμικών αλλαγών, ενώ προσπαθούσε να τους αντιμετωπίσει. Κεντρικός 

άξονας  ανάλυσης  είναι  η  Όπερα  Γκαρνιέ,  ένα  από  τα  πιο  σημαντικά  πολιτισμικά  μνημεία  της 

νεωτερικότητας,  μέρος  του  μεγαλόπνοου  σχεδίου  του  βαρόνου  Haussmann  για  την  αστική 

αναμόρφωση  του  Παρισιού  το  19ο  αιώνα.  Η  Όπερα  αναλύεται  σαν  ένα  σύνολο  από  συμβολικές 

εικόνες  που  συνδέθηκαν  με  τη  μνήμη  της  Δεύτερης  Αυτοκρατορίας,  το  μύθο  του  Παρισιού  και  τη 

φαντασμαγορία  του  νεωτερικού  πολιτισμού.  Στις  εικόνες  αυτές  αντιπαρατίθεται  η  εικόνα  μιας 

στοιχειωμένης  Όπερας,  με  σκοτεινά  υπόγεια  και  κακοφωτισμένα  λαβυρινθώδη  περάσματα,  όπως 

παρουσιάζεται μέσα από ένα γοτθικό μυθιστόρημα, Το Φάντασμα  της Όπερας, στις αρχές  του 20ού 

αιώνα.  Με  αναφορά  στην  ιστορία  της  ανοικοδόμησης  της  Όπερας  και  στην  ταξική  βάση  του 

μετασχηματισμού του Παρισιού από τον Haussmann, η ιστορία του φαντάσματος που κατοικεί στην 

Όπερα και oι συμβολικές εικόνες του Γοτθικού μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια κριτική της αστικής 

ιδεολογίας  της προόδου, που πρέσβευε σε μια ριζική ρήξη με  το παρελθόν,  και  να υπονομεύσουν, 

κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ‘μύθο της νεωτερικότητας’.  
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Short Summary 

 

The dissertation explores the contested and ambiguous aspects of urban identities and 

culture of the ‘modern Paris’ by comparing the images of the monumental architecture 

of the Opera Garnier to its representation in a Gothic novel telling how a ghost helped in 

the  construction  and  then  inhabited  the  opera  building.  The  theoretical  framework 

draws  on  the  iconographic  approach,  especially  as  employed  in  ‘new  cultural 

geography’,  viewing  urban  landscapes  as  encoded  texts,  whose  meaning  can  be 

deciphered from their historical context, and therefore establishing a common ground 

between disciplines  like sociology, geography,  literature and history. The review refers 

specifically  to Walter Benjamin  and  his  critique  of  the  phantasmagorias  of  urban  life 

through the study of Paris in the Arcades Project. Το consider how modern identities can 

be shaped in urban spaces, I revert to the work of Sennett and Sibley and their emphasis 

on  the  role  of  urban  spectacles  and  urban  planning  in  the  construction  of  gendered 

identities and  forms of otherness. Crucial to the understanding of modern culture and 

modern  identities  is critical  literary theory, considering gothic  literature as a means of 

criticizing the values and norms of white male middle‐class culture, that were rooted in 

Enlightment,   while, at  the  same  time,  treating gothic  landscapes as  symbolic  sites of 

otherness and  ‘abjection’ of white male middle‐class anxieties. My analysis  focuses on 

the Opera Garnier, one of  the most  important  cultural monuments of modernity and 

part of the ambitious plan of Baron Haussmann for the urban transformation of Paris in 

19th century. First,  I analyze  the Opera  through a series of symbolic  images  that were 

connected  to  the  memory  of  the  Second  Empire,  the  myth  of  Paris  and  the 

phantasmagoria of  the urban culture. Then  I  juxtapose  these  images  to  the ones of a 

haunted Opera House,  to  its underground  and  ill‐lit  labyrinth passages,  as  they were 

represented in a gothic novel of the early 20th century, The Phantom of the Opera. The 

symbolic meanings of  the gothic novel expose  the class basis of  the modernization of 

Paris and, more broadly, facilitate the critique of the myth of modernity,  i.e. the belief 

that  social  progress  entails  a  radical  break  from  the  past,  undertaken  by  rational 

knowing subjects. 
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Γενική Εισαγωγή 

 

Από  τα  μέσα  του  18ου  και  κυρίως  το  19ο  αιώνα  οι  οικονομικές  συνθήκες  που 

επικράτησαν  στον  ευρωπαϊκό  χώρο  υπό  το  καθεστώς  του  καπιταλισμού 

σηματοδότησαν για πολλούς μια τομή στην ιστορία της Δύσης και το πέρασμα σε μια 

νέα εποχή,  την εποχή  της νεωτερικότητας. Η ορθολογική οργάνωση  των οικονομικών 

δραστηριοτήτων  κυριαρχούσε  στις  ελεύθερες  αγορές,  η  βιομηχανική  επανάσταση 

εμφανίστηκε  ως  διαδικασία  επιτάχυνσης  της  οικονομικής  ανάπτυξης,  ενώ  η 

μαζικοποίηση  της  παραγωγής  και  η  μαζική  κυκλοφορία  αγαθών  ενίσχυαν  την 

πεποίθηση  ότι  η  νεωτερικότητα  δημιουργεί  νέες  προϋποθέσεις  για  κοινωνική 

χειραφέτηση και για πρόοδο των δυτικών κοινωνιών. 

Στο  επίκεντρο  της  νεωτερικότητας  βρίσκεται  ο  ευρωπαϊκός  αστικός  χώρος  και  η 

πόλη,  που  μέσα  στις  συνθήκες  οικονομικής  ευημερίας  του  19ου  αιώνα,  συγκέντρωνε 

ολοένα  και  περισσότερη  εξουσία  μέσα από  τις  διαδικασίες  συγκρότησης  των  εθνών‐

κρατών,  αναδείχθηκε  σε  σύμβολο  της  νέας  εποχής.  Λαμπρά  οικοδομήματα 

διακοσμούσαν  τα  αστικά  κέντρα,  εκφράζοντας  την  ευημερία  της  νεωτερικής  αστικής 

τάξης  και  μια σειρά πολεοδομικών  επεμβάσεων μετέβαλλε  τη φυσιογνωμία  τους,  με 

τον υλικό μετασχηματισμό του Παρισιού από τον Haussmann στα μέσα του 19ου αιώνα 

να  αποτελεί  το  χαρακτηριστικότερο  παράδειγμα  αυτών  των  μετασχηματισμών 

(Πετροπούλου  2008:  270).  Η  χάραξη  μεγάλων  ανοιχτών  λεωφόρων,  η  οργάνωση 

συγκοινωνιακών δικτύων και η ανάπτυξη δημόσιων χώρων θεάματος και διασκέδασης 

θεωρήθηκαν σημάδια  εκσυγχρονισμού και μια υλική  έκφραση  των δυνατοτήτων που 

πρόσφερε η νεωτερική εποχή (Λεοντίδου 2010: 239‐240). 

Κριτικές προσεγγίσεις στη νεωτερικότητα και τη νεωτερική αστική κουλτούρα έχουν 

ενθαρρύνει διαφορετικές  ‘αναγνώσεις’  της νεωτερικής πόλης, που αποκαλύπτουν τον 

πολύπλοκο  χαρακτήρα  της.  Κτίρια  και  μνημεία,  που  έχουν  καταλήξει  να 

αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές στην ιστορία της πόλης, μπορούν να εξεταστούν 

από  μια  διαφορετική  οπτική  και  η  πόλη,  ως  χώρος  έκφρασης  μιας  πολλαπλότητας 

κοινωνικών,  πολιτισμικών,  πολιτικών  και  οικονομικών  καταστάσεων  δεν  μπορεί  να 

ερμηνευτεί  μέσα  από  μια  μονοδιάστατη  αντίληψη  για  τις  μορφές  της  (Keith  2000: 
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introduction, 1‐3). Η εικονογραφική παράδοση, που αντλεί από την Ιστορία της Τέχνης 

και  τον  Panofsky,  ανέδειξε  τη  σημασία  των  κατασκευασμένων  μορφών  ως  σύμβολα 

που  πίσω  από  την  αρχιτεκτονική  και  την  αισθητική  τους  καλούν  σε  μια  περαιτέρω 

ανακάλυψη της ιστορίας τους, της πολιτικής και κοινωνικής τους σημασίας, καθώς και 

του πολιτισμικού τους ρόλου στην πάροδο του χρόνου.  

Στο  έργο  του  Παρίσι,  Πρωτεύουσα  της  Νεωτερικότητας,  ο  Harvey  έφερε  στο 

προσκήνιο  ένα  διαφορετικό  τρόπο  να  κοιτάμε  τις  πόλεις  και  τα  κτίρια  και  να 

κατανοούμε το κατασκευασμένο περιβάλλον. Η ιστορία της βασιλικής της Sacré‐Coeur 

θα  σάστιζε  τα  πλήθη  των  τουριστών  που  συρρέουν  για  να  θαυμάσουν  την 

αρχιτεκτονική  της  και  τα  κατάλευκα  μάρμαρά  της,  που  άλλοτε  καθρεπτίζουν  τις 

λαμπερές ακτίνες του ήλιου και άλλοτε τις διάφανες σταγόνες της βροχής. Αγώνες και 

συγκρούσεις,  αναταραχές  και  βία  συνθέτουν  μέρος  της  ιστορίας  της  ανοικοδόμησής 

της,  που,  αν  χρωματίζονταν  στην πρόσοψή  της,  θα  ήταν με  κόκκινο  για  το  αίμα που 

χύθηκε ή μαύρο για το πένθος που  κυριάρχησε.  

Σήμερα  τόπος  προσκυνήματος  για  τους  καθολικούς  πιστούς,  στο  παρελθόν  ήταν 

τόπος εκτέλεσης στρατιωτών της Κομμούνας το Μάιο του 1871, η μνήμη των οποίων 

έχει  σβηστεί  από  την  ιστορία  της.  Ο  θρησκευτικός  της  ρόλος  στην  ενδυνάμωση  της 

καθολικής  πίστης  έχει  καταφέρει  να  επισκιάσει  την  πολιτική  της  σημασία  στην 

ενδυνάμωση της ‘συμμαχίας’ ανάμεσα στη μοναρχία και τον Καθολικισμό απέναντι σε 

‘επαναστατικές’  δυνάμεις.  Το  λατινικό  σύνθημα  ‘GALLIA  POENITENS’  (‘Η  Γαλλία 

μετανιώνει’) συνδέει με ασαφή τρόπο την ανέγερσή της με μια προσπάθεια εξιλέωσης 

για  τα  εγκλήματα  και  τις  αδικίες  του  παρελθόντος,  αφήνοντας  έτσι  εύκολα  να 

λησμονηθεί η ιστορία των ηττημένων (Harvey 2003: 305‐326). 

Σε  μια  ανάλογη  προσπάθεια  εμβάθυνσης  στον  τρόπο  κατανόησης  του  αστικού 

τοπίου  και  των πολιτισμικών μνημείων,  η  εργασία αυτή  επικεντρώνεται  σε  ένα άλλο 

μεγάλο  μνημείο  της  γαλλικής  κουλτούρας  της  ίδιας  περίπου  εποχής.  Η  Όπερα  του 

Παρισιού  ή Παλάτι  Γκαρνιέ  είχε  σχεδόν  ολοκληρωθεί  όταν  στα  τέλη  του 19ου  αιώνα, 

μετά  το  τέλος  του  Γαλλοπρωσικού  πολέμου  και  την  πτώση  της  Κομμούνας  του 

Παρισιού, προτάθηκε η ανέγερση της Sacré‐Coeur στα ίδια τα θεμέλια της Όπερας. Τα 

σχέδια  της  εκκλησίας  με  τη  λιτή  διακόσμηση  και  το  λευκό  μάρμαρο,  σ’  ένα  κλίμα 

απολογισμού των βαρβαροτήτων του παρελθόντος,  έρχονταν σε διαμετρική αντίθεση 

με  το  σκανδαλώδες  εκείνο  μνημείο  «της  υπερβολής,  της  απρέπειας  και  του  κακού 
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γούστου»  και  με  ό,  τι  αυτό  συνδέθηκε,  ειδικότερα  με  τη  μνήμη  της  Δεύτερης 

Αυτοκρατορίας, με την επίδειξη πλούτου και τις σπατάλες της (Harvey 2003: 325‐327). 

Ακολουθώντας  την  εικονογραφική  προσέγγιση  στη  μελέτη  του  αστικού  τοπίου,  η 

εργασία  αυτή  αντιλαμβάνεται  την  Όπερα  του  Παρισιού  σαν  εικόνα  αλλά  και  σαν 

‘κείμενο’  με  κωδικοποιημένες  σε  αυτό  ιδέες.  Η  ένταξή  της  στο  ευρύτερο  ιστορικό, 

κοινωνικό  και  πολιτικό  πλαίσιο  στο  οποίο  δημιουργήθηκε  και  λειτούργησε,  μας 

επιτρέπει  στη  συνέχεια  να  κατανοήσουμε  και  να  αναλύσουμε  τις  συμβολικές 

προεκτάσεις που έλαβε και το ρόλο που επιτέλεσε, όχι απλά σαν αρχιτεκτονική μορφή 

αλλά  και  σαν πολιτισμικός θεσμός,  σε μια  ιδιαίτερα  ταραχώδη περίοδο  της  Γαλλικής 

ιστορίας. Ριζικές αλλαγές στη διακυβέρνηση της χώρας, έντονες ταξικές και κοινωνικές 

αντιπαραθέσεις,  ραγδαία  εκβιομηχάνιση,  ανάπτυξη  του  εμπορίου  και  αστικοποίηση, 

συνθέτουν  όψεις  της  εποχής  της  νεωτερικότητας,  που  έχουν  κωδικοποιηθεί  στην 

ιστορία  της  Όπερας  και  της  πόλης  του  Παρισιού,  που  εκείνη  την  εποχή 

μετασχηματιζόταν ολοκληρωτικά. 

 Η  ‘ανάγνωση’  της Όπερας ως εικόνας και  κειμένου, που επιχειρείται στο πλαίσιο 

αυτό,  αξιοποιεί  την  κριτική θεωρία  του Benjamin  για  τη  νεωτερικότητα μέσα από  τις 

έννοιες  της  φαντασμαγορίας  και  των  ‘διαλεκτικών  εικόνων’.  Στη  συνέχεια  εντάσσει 

κριτικές  σκέψεις  των  Benjamin,  Sennett  και  Sibley  σχετικά  με  το  διαχωρισμό  της 

δημόσιας από την ιδιωτική σφαίρα στις συνθήκες της νεωτερικής μεγαλούπολης και τις 

συνέπειες  του  διαχωρισμού  αυτού  στη  συγκρότηση  της  ταυτότητας  του  νεωτερικού 

υποκειμένου. Ειδικότερα η εργασία εστιάζει στις ταξικές και έμφυλες ταυτότητες που 

κατασκευάζονται πολιτισμικά μέσα από το διαχωρισμό δημόσιου‐ιδιωτικού χώρου και 

αναλύει μορφές ετερότητας μέσα από το πρίσμα της ψυχαναλυτικής θεωρίας.  

Στην  κατεύθυνση  αυτή  και  σε  μια  προσπάθεια  να  κατανοηθεί  πληρέστερα  η 

νεωτερική  αστική  κουλτούρα,  επιχειρείται  η  ‘ανάγνωση’  της  Όπερας  μέσα  από  την 

ανάγνωση ενός γοτθικού λογοτεχνικού έργου,  που φαίνεται  να προσθέτει  ένα ακόμα 

επίπεδο νοήματος στην ήδη βαθιά συμβολική εικόνα της Όπερας. Ήδη από τα τέλη του 

18ου  αιώνα  το  «Γοτθικό»  στη  λογοτεχνία  αναδύθηκε  ως  αντίλογος  στη  λογική  του 

Διαφωτισμού και στα κανονικοποιημένα πρότυπα συμπεριφοράς και δράσης, αλλά και 

ως  έκφραση  των  φόβων  και  των  ανησυχιών  της  αστικής  κοινωνίας  απέναντι  στις 

αδιάλειπτες και ταχείες μεταβάσεις της νεωτερικής εποχής. Η συμβολική του σημασία, 

καθώς  διείσδυσε  σε  μορφές  του  υλικού  πολιτισμού  και  της  κουλτούρας  της 
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νεωτερικότητας,  αποδεικνύεται  ιδιαίτερα  αποκαλυπτική  για  τη  νεωτερική  εποχή,  για 

μια εποχή μεταιχμιακή, όπου το παλιό και το νέο αλληλοδιεισδύουν (Κονιόρδος 2010: 

32), για μια εποχή γεμάτη αντιφάσεις, ώστε το Γοτθικό να εκθέτει την  ‘άλλη’ όψη της 

ρητορικής της ‘προόδου’, που οι απαρχές της τοποθετούνται στο Διαφωτισμό. 

Στόχος  της  εργασίας  είναι  να αναζητήσει στο Φάντασμα  της Όπερας  ‘εικόνες’  της 

‘ετερότητας’  στο  χώρο,  με  την  έννοια  της  ετερότητας  να περιλαμβάνει ό,τι αποκλίνει 

από  το  πρότυπο  του  λευκού,  ετερόφυλου  άντρα  της  μεσαίας  αστικής  τάξης.  Έπειτα, 

στόχος είναι να αναλυθούν τα συμβολικά νοήματα που οι εικόνες αυτές λαμβάνουν και 

τη σημασία  τους στη συγκρότηση  της  ταυτότητας  του νεωτερικού υποκειμένου.  Ένας 

τρόπος προσέγγισης των εικόνων αυτών είναι μέσα από την συμβολική ανάγνωση των 

λεκτικών  εικόνων  του  μυθιστορήματος,  που  ακολουθεί  την  προσέγγιση  της 

εικονογραφίας,  όπως  αξιοποιήθηκε  από  τους  Cosgrove,  Daniels  κτλ.  Ένας  δεύτερος 

τρόπος είναι να προσεγγίσει τις εικόνες της αφήγησης ως ‘διαλεκτικές’, ακολουθώντας 

τον ορισμό του Benjamin και αξιοποιώντας τις ερμηνείες των σχολιαστών του, ανάμεσά 

τους  των  Pensky  και  Φρίσπυ,  όπως  αναλύονται  στο  υποκεφάλαιο  1.3.  Διαλεκτικές, 

λοιπόν,  με  την  έννοια  ότι  διαπλέκουν  άλλες  εικόνες  ή  και  νοήματα,  συχνά 

αντιτιθέμενα, που προσκαλούν τον θεατή/ αναγνώστη να τα αποκωδικοποιήσει και να 

αναζητήσει  πίσω  από  την  επιφάνεια  τα  κρυμμένα  τους  νοήματα,  σε  μια  κριτική 

ανάγνωση της εποχής της νεωτερικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη του αστικού χώρου 

1.1 Εισαγωγή 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη 

του αστικού χώρου, που σε συνδυασμό με την εικονογραφική προσέγγιση επιχειρούν 

να  αποτυπώσουν  τον  ετερόκλητο  και  πολύπλοκο  χαρακτήρα  του.  Οι  εξελίξεις  που 

σημάδεψαν τον ευρωπαϊκό αστικό χώρο από τα τέλη του 18ου και κυρίως το 19ο αιώνα 

έφεραν  το  αστικό  τοπίο  στο  επίκεντρο  της  νεωτερικής  εποχής  και  διαφορετικές 

θεωρητικές  προσεγγίσεις  έδωσαν  έμφαση  άλλοτε  σε  οικονομικούς,  πολιτικούς  και 

κοινωνικούς,  και  άλλοτε  σε ψυχολογικούς  παράγοντες  για  την  κατανόησή  του.  Τόσο 

στη  μνημειακή  αρχιτεκτονική,  ως  έκφραση  του  πνεύματος  και  των  ιδεών  μιας 

δεδομένης  εποχής,  όσο  και  στους μετασχηματισμούς  του υλικού  χώρου ως  έκφραση 

των κοινωνικών συγκρούσεων ανάμεσα στην αστική και την εργατική τάξη,  το Παρίσι 

του 19ου αιώνα τίθεται στο επίκεντρο των διαφορετικών αναλύσεων.  

Στη  συνέχεια  γίνεται  αναφορά  στις  έννοιες  της  φαντασμαγορίας  και  των 

διαλεκτικών  εικόνων  του  Benjamin  σαν  μια  πρώτη  έκφραση  εικονογραφικής 

προσέγγισης με στόχο  να ριχτεί φως στην ανοίκεια  εμπειρία που προκαλούν  εικόνες 

της  πόλης  στα  νεωτερικά  υποκείμενα.  Επίσης,  σαν  προσπάθεια  να  μεταφερθεί  η 

ανάλυση από μια ομοιόμορφη εικόνα για την κοινωνία και το πνεύμα της εποχής της 

σε μια περισσότερο πολύπλοκη και προσωπική, αν και βαθιά ριζωμένη στο κοινωνικό, 

εμπειρία των υποκειμένων.  

Σε  χωριστή  υποενότητα  αναλύεται  ο  διαχωρισμός  του  ιδιωτικού  από  το  δημόσιο 

χώρο  και  οι  συνέπειές  του  στη  συγκρότηση  της  ταυτότητας  του  νεωτερικού 

υποκειμένου, ειδικότερα σε μια απόπειρα να ενταχθεί στη μελέτη του αστικού χώρου η 

διάσταση  του  φύλου,  που  συχνά  παραλείπεται  από  τέτοιου  είδους  θεωρητικές 

αναζητήσεις.  Μορφές  ετερότητας  εξετάζονται,  επίσης,  ως  συστατικά  στοιχεία  στη 

συγκρότηση του ‘εαυτού’ και μελετάται ο ρόλος του αστικού σχεδιασμού στον ‘χωρικό 

αποκλεισμό τους’ μέσα από τη συμβολή της ψυχαναλυτικής θεωρίας.  



 

 14

1.2 Εικονογραφία και αστικό τοπίο  

 

Στην  Ιστορία  της  Τέχνης  η  εικονογραφική  προσέγγιση  εφαρμόστηκε  συστηματικά 

από  τον Panofsky  στη μελέτη έργων  τέχνης  της Αναγέννησης,  τόσο σε  κτίρια όσο και 

στη  ζωγραφική  (Daniels &  Cosgrove  1989:  1).  Ο  Panofsky  θεωρούσε  ότι  οι  καθαρές 

μορφές ενός έργου  τέχνης  (που διακρίνονται με γραμμές,  χρώματα και όγκους)  είναι 

φορείς πρωταρχικών ή φυσικών νοημάτων, που αποκάλεσε  ‘κόσμο των καλλιτεχνικών 

μοτίβων’.  Πίστευε,  ωστόσο,  ότι  η  αναγνώριση  των  καλλιτεχνικών  μοτίβων  είναι  ένα 

είδος προ‐εικονογραφικής περιγραφής ενός έργου τέχνης. Πίσω από τη μορφή, όπως 

εκφράζεται  στα  καλλιτεχνικά  μοτίβα,  κρύβονται,  για  τον  Panofsky,  δευτερεύοντα 

νοήματα  ή  έννοιες,  που  εκφράζονται  σε  εικόνες,  ιστορίες  και  αλληγορίες. Με  άλλα 

λόγια,  για  τον  Panofsky,  ένα  έργο  τέχνης  είναι  σαν  κωδικοποιημένο  ‘κείμενο’  που 

περιέχει βαθύτερα νοήματα και ιδέες.  

Η  ανακάλυψη  και  ερμηνεία  των  συμβολικών  αυτών  νοημάτων,  που  συμβαίνει 

συχνά να είναι άγνωστα στον ίδιο τον καλλιτέχνη ή να διαφέρουν εμφατικά από αυτό 

που συνειδητά θέλει να εκφράσει, προϋποθέτουν, κατά τον Panofsky,  την ένταξη του 

έργου τέχνης στο ιστορικό του πλαίσιο και τη γνώση της συνολικής κουλτούρας που το 

παρήγαγε. Η  κατανόηση των υπόρρητων εκείνων αρχών, που αποκαλύπτουν τη βασική 

στάση  ενός  έθνους,  μιας  περιόδου,  μιας  τάξης,  μιας  θρησκείας  ή  φιλοσοφικής 

πεποίθησης και που συμπυκνώνονται σε ένα έργο τέχνης,  γίνεται έτσι  το αντικείμενο 

της εικονογραφίας (Panofsky 1972: 6‐7). 

Σαν  μέθοδος  ερμηνείας,  η  εικονογραφία  αναδύεται  περισσότερο  σαν  σύνθεση 

παρά  σαν  ανάλυση,  που  αντλεί  από  λογοτεχνικές  πηγές  και  πηγές  της  προφορικής 

παράδοσης,  αλλά  προϋποθέτει  συγχρόνως  ένα  είδος  ‘συνθετικής  διαίσθησης’,  μια 

υποκειμενική  πηγή  ερμηνείας,  που  εξαρτάται  από  την  ψυχολογία  και  από  μια 

προσωπική οπτική για τον κόσμο1 (Panofsky 1972: 6‐7, 12‐15).  

                                          
1 Μια προ‐εικονογραφική περιγραφή, για παράδειγμα, της τοιχογραφίας του Μυστικού Δείπνου του Λ. 
Ντα Βίντσι θα προϋπέθετε, καταρχήν, την αναγνώριση μιας ομάδας ανθρώπινων μορφών, που κάθονται 
γύρω  από  ένα  τραπέζι  με  συγκεκριμένο  τρόπο  και  συγκεκριμένες  στάσεις,  με  βάση  τις  γραμμές,  τα 
χρώματα και τις σκιάσεις που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης. Στη συνέχεια, στο στάδιο της εικονογραφικής 
ανάλυσης,  με  τη στενότερη έννοια  της,  μπορούμε  να διαβάσουμε  τη συνάθροιση  των μορφών αυτών 
σαν εικόνα του Μυστικού Δείπνου, να αναγνωρίσουμε, δηλαδή, το καλλιτεχνικό μοτίβο σαν σύμβολο, με 
την  προϋπόθεση,  βέβαια,  ότι  γνωρίζουμε  την  ιστορία  του  Μυστικού  Δείπνου  από  τη  Βίβλο.  Η 
εικονογραφική ανάλυση, στην ευρύτερη έννοια της, έπειτα, αναγνωρίζει, κατά τον Panofsky, το Μυστικό 
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Η  εικονογραφική  προσέγγιση  στη  μελέτη  του  αστικού  χώρου  εκφράστηκε  ως 

προσπάθεια  ‘ανάγνωσης’  των  πολιτισμικών  αξιών  που  βρίσκονται  πίσω  από  την 

κατασκευή  της αστικής μορφής σε διαφορετικές  ιστορικές περιόδους.  Εκφραστής  της 

προσέγγισης  αυτής,  ο Mumford  (1938)  είδε  την  αστική  μορφή  σαν  την  ενσάρκωση 

κοινωνικών  αξιών  που  απεικονίζονται  στα  αρχιτεκτονικά  στυλ  και  τις  αρχιτεκτονικές 

μορφές.  Ιδέες,  νοήματα  και  αξιακά  συστήματα  βρίσκονται  κωδικοποιημένα  σε  τοπία 

και υλικά αντικείμενα και ο αναγνώστης καλείται να ανακαλύψει στρώσεις εσωτερικών 

νοημάτων στα ‘κείμενα’ αυτά. Από μόνη της ένα έργο τέχνης, η πόλη, στην ιστορική της 

πορεία, κατά τον Mumford, «είναι  το σημείο μέγιστης συγκέντρωσης για την εξουσία 

και την κουλτούρα της κοινότητας», δημιουργώντας τις συνθήκες του πνεύματος, που 

στη συνέχεια αποκρυσταλλώνεται στη μορφή της (Mumford 1938: 3,5, αναφέρεται στο 

Savage  &  Warde  2005:  228‐229).  Στην  περίπτωση  αυτή  η  μελέτη  στρέφεται  στη 

μνημειακή  αρχιτεκτονική,  σε  επιβλητικά  κτίρια  και  μνημεία,  κατεξοχήν  σύμβολα που 

θεωρούνται ότι εκφράζουν συγκεκριμένες αξίες μιας εποχής (Knox & Pinch 2010: 41).  

Η μαρξιστική προσέγγιση στη μελέτη του αστικού χώρου αναδύεται σαν αντίλογος 

στη  μελέτη  της  μνημειακής  αρχιτεκτονικής,  στο  βαθμό  που  αυτή  αντιμετωπίζει  την 

αρχιτεκτονική  του  χώρου  με  χαρακτήρα  ενοποιητικό  και  αντιπροσωπευτικό  για  το 

σύνολο  της  κοινωνίας  και  της  κουλτούρας  της.  Ο  μετασχηματισμός  των  αστικών 

κέντρων δεν έγινε χωρίς καταστροφές στον αστικό χώρο, χωρίς κοινωνικές αναταραχές 

και συγκρούσεις. Καθώς τα νέα αστικά κέντρα ανοικοδομούνταν εκ νέου με σύγχρονα 

και  πολυτελή  κτίρια,  καθώς  υποδέχονταν  νέες  δομές  όπως  τα  εμπορικά  κέντρα  και 

χώρους μαζικής διασκέδασης, τα προάστια μετατρέπονταν σε  ‘καταφύγια’ της φτωχής 

εργατικής  τάξης  και  καταδικάζονταν  σε  εγκατάλειψη,  μαρτυρώντας  ότι  ο  αστικός 

μετασχηματισμός   εξυπηρετούσε μόνο ένα μικρό τμήμα της κοινωνίας που μπορούσε 

να ελέγχει τα μέσα παραγωγής και να επιβάλλει σχέσεις εκμετάλλευσης (Πετροπούλου 

2008: 273). Ο ευρωπαϊκός αστικός χώρος κατέστη πεδίο κοινωνικών αντιπαραθέσεων 

                                                                                                                            

Δείπνο  σαν  τεκμήριο  της  προσωπικότητας  του  Ντα  Βίντσι  ή  του  πολιτισμού  της  ιταλικής  ώριμης 
Αναγέννησης ή σαν ιδιαίτερη θρησκευτική στάση. Αναγνωρίζει, αλλιώς, το Μυστικό Δείπνο σαν έκφραση 
του  τρόπου  με  τον  οποίο,  κάτω  από  συγκεκριμένες  ιστορικές  περιστάσεις,  οι  γενικές  και  ουσιαστικές 
στάσεις του ανθρώπινου μυαλού εκφράστηκαν μέσα από συγκεκριμένα θέματα και έννοιες.  Το εγγενές 
νόημα  του  Μυστικού  Δείπνου  συνδέεται  συγχρόνως  με  ποικίλα  άλλα  εγγενή  νοήματα  άλλων 
πολιτισμικών  τεκμηρίων  (όπως  ιστορικά,  πολιτικά ή  λογοτεχνικά  κείμενα)  που σχετίζονται  ιστορικά με 
αυτό, στα οποία ο ιστορικός τέχνης οφείλει να διεισδύσει αναλύοντας το έργο τέχνης στην ολότητά του 
(Panofsky 1972: 6‐18). 
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που συχνά κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις, όπως οι εξεγέρσεις του 1830 και κυρίως 

του 1848 στο Παρίσι.  

Ακολουθώντας  τη  μαρξιστική  παράδοση,  ο Harvey  ισχυρίζεται  ότι  ο  χώρος  και  ο 

χρόνος, ο τόπος και το περιβάλλον,  δεν μπορούν να διαχωριστούν το ένα από το άλλο, 

ούτε  να  αντιμετωπιστούν  ως  απλές  αφαιρέσεις,  έξω  από  τις  συγκεκριμένες  υλικές 

συνθήκες  της  ιστορίας  και  της  γεωγραφίας.  Διαιρέσεις  ανάμεσα  σε  πόλεις  και 

προάστια,  ανάμεσα  σε  συγκεκριμένες  περιοχές,  όπως  και  ανάμεσα  σε  έθνη,  δεν 

μπορούν  να  κατανοηθούν  ως  φυσικές  και  αναπόφευκτες,  σαν  κληροδοτήσεις  μιας 

αρχαίας τάξης πραγμάτων. Αντίθετα, για τον Harvey, οι εντάσεις και η άνιση κοινωνικο‐

χωρική, ή αλλιώς γεωγραφική, ανάπτυξη παράγονται ενεργά, μέσα από τις δομές της 

καπιταλιστικής  αγοράς  και  τις  διαφοροποιητικές  δυνάμεις  της  συσσώρευσης 

κεφαλαίου στις σύγχρονες συνθήκες της αστικοποίησης (Harvey 1996: 429‐434). 

Δυνάμεις  κεφαλαίου,  από  τη  μια,  και  εργασίας  από  την  άλλη,  εμπλέκονται  στη 

δημιουργία  ενός  χώρου  ζωτικής  σημασίας  για  την  παραγωγή  και  αναπαραγωγή  της 

καπιταλιστικής  κοινωνίας.  Η  διαδικασία  της  δημιουργίας  του  χώρου,  ωστόσο,  είναι 

γεμάτη αντιφάσεις και οι  ταξικές σχέσεις  της καπιταλιστικής κοινωνίας αναπόφευκτα 

προκαλούν  ισχυρά  ρεύματα  συγκρούσεων  (Harvey  1985:  37,  Harvey  2001:  384).  Η 

πόλη,  ένα  φυσικό  τοπίο  απίστευτης  πολυπλοκότητας,  δύναμης  και  λάμψης,  είναι 

σημείο  συνένωσης  κοινωνικών  δυνάμεων,  ικανών  για  την  πιο  εκπληκτική 

κοινωνικοτεχνική  και  πολιτική  καινοτομία,  την  ίδια  στιγμή  που  μετατρέπεται  σε 

‘αρένα’,  συχνά  άγριων,  κοινωνικών  και  πολιτικών  συγκρούσεων,  φανερώνοντας  τις 

βαθύτερες  ανθρώπινες  δυστυχίες  (Harvey  1985:  250).  Τόπος  μυστηρίου,  ανησυχιών, 

αποξένωσης, βίας και συγκρούσεων, από τη μια, πολλαπλών ελευθεριών, καινοτομίας 

και υποσχέσεων από την άλλη, η καπιταλιστική πόλη, για τον Harvey, είναι η αρένα των 

πιο  έντονων  κοινωνικών  και  πολιτικών  αναταραχών,  την  ίδια  στιγμή  που  είναι  μια 

μνημειακή  μαρτυρία  και  μια  κινητήρια  δύναμη  μέσα  στη  διαλεκτική  της  άνισης 

ανάπτυξης του καπιταλισμού (Harvey 1985: 250). 

Σε μια επέκταση της αρχιτεκτονικής προσέγγισης του αστικού χώρου ως κοινωνικού 

χώρου, οι κατασκευασμένες μορφές της αστικής πόλης αναλύονται από τον Harvey όχι 

απλά με  τις  κοινωνικές αξίες που  επικρατούν  σε συγκεκριμένες  ιστορικές  εποχές, ως 

φυσικές και αναπόφευκτες, αλλά ως το προϊόν συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων που 

αγωνίζονται  για  πολιτιστική  ηγεμονία,  για  κοινωνική  και  πολιτική  εξουσία.  Οι 
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αρχιτεκτονικές  μορφές,  για  τον  Harvey,  μολονότι  εκφράζουν  τις  κοινές  αξίες  της 

εποχής,  μπορεί  να  αποκλίνουν  και  να  έρχονται  σε  σύγκρουση  μεταξύ  τους, 

μαρτυρώντας ότι το κατασκευασμένο περιβάλλον είναι μια «αρένα διεκδικήσεων» και 

οι  κυρίαρχες  κοινωνικές  ομάδες  έχουν  τον  τελευταίο  λόγο  στην  τελική  του  μορφή 

(Savage & Warde  2005:  231).  Η  επικράτηση  συγκεκριμένων  αρχιτεκτονικών  μορφών, 

επομένως,  μαρτυρεί  την  πάλη  για  κυριαρχία  και  τελικά  το  θρίαμβο  των  νικητών  σε 

μάχες  μεταξύ  των  καταπιεστών  και  των  καταπιεσμένων.  Αλλιώς,  με  τα  λόγια  του 

Benjamin, «δεν υπάρχει ένα ντοκουμέντο πολιτισμού που να μην είναι συγχρόνως ένα 

ντοκουμέντο βαρβαρότητας» (Benjamin στο Savage & Warde 2005: 249). 

Στην  εικονογραφία,  όπως  την  εφάρμοσε  ο  Panofsky,  η  τοποθέτηση  του  κειμένου 

στο συγκεκριμένο ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο, δίνει κυρίως έμφαση στις ιδέες 

του συγγραφέα που το έγραψε και γενικότερα στις αντιλήψεις της εποχής του, που το 

κείμενο  αντανακλά.  Η  ‘ανάγνωση’  της  πόλης ως  κείμενο,  υπό  αυτή  την  οπτική,  δίνει 

έμφαση στις έννοιες που δίνονται στις πόλεις από αυτούς που τις ίδρυσαν και έκαναν 

τα  αναπτυξιακά  τους  σχέδια,  και  κατ’  επέκταση  στις  ισχυρές  εκείνες  ομάδες  που 

άφησαν  τα σημάδια  τους στην  ιστορία  των πόλεων  (Savage & Warde 2005: 226). Με 

αυτόν  τον  τρόπο,  όμως,  παραγνωρίζεται η σημασία  του  τοπίου ως πεδίο  κοινωνικών 

αντιπαραθέσεων και παραλείπεται ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ερμηνεύουν την 

αστική μορφή με βάση τη δική τους προσωπική εμπειρία. Επίσης, σκιάζεται η συμβολή 

μεταγενέστερων οπτικών ή λεκτικών αναπαραστάσεων που μπορεί να μεταμορφώνουν 

την συμβολική εικόνα ενός τοπίου. 

 Βασιζόμενοι  στον  Panofsky,  οι  Daniels  και  Cosgrove  (1988)  αντιλαμβάνονται  το 

τοπίο,  ειδικότερα  το  δομημένο  περιβάλλον,  ως  μια  πολιτισμική  εικόνα,  ένα  γραφικό 

τρόπο αναπαράστασης ή συμβολισμού του χώρου που μας περιβάλλει. Για τους ίδιους, 

η  κατανόηση  ενός  κατασκευασμένου  τοπίου  είναι  πολύπλοκα  συνυφασμένη  με  την 

κατανόηση  γραπτών  και  λεκτικών  αναπαραστάσεών  του,  που  αποτελούν  συστατικές 

‘εικόνες’  του  νοήματός  του  και  μπορούν  στη  συνέχεια  να  το  μεταβάλλουν, 

προσθέτοντας σε αυτό  ‘στρώματα’  πολιτισμικής αναπαράστασης.  Στην παράδοση  της 

εικονογραφίας  ενθαρρύνεται,  έτσι,  η  θεωρητική  και  ιστορική  μελέτη  της  συμβολικής 

εικόνας μέσα από τη σύνδεση διαφορετικών πειθαρχιών που σχετίζονται με  το  τοπίο 

και  την  κουλτούρα,  ανάμεσά  τους  τη  γεωγραφία,  την  κοινωνική  ιστορία,  την 

ανθρωπολογία, τις τέχνες και τη λογοτεχνία (Daniels & Cosgrove 1989: 1). 
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Συγχρόνως,  έχει  επισημανθεί  ότι  το  κατασκευασμένο  περιβάλλον,  μια  πόλη  ή 

ακόμα κι ένα μνημείο, μπορεί να κωδικοποιεί τις βαθύτερες πολιτισμικές στάσεις μιας 

εποχής, όπως πίστευε ο Panofky, αλλά οι στάσεις αυτές δεν είναι αντιπροσωπευτικές 

για  το  σύνολο  της  κοινωνίας.  Ο Cosgrove  ειδικότερα  εντοπίζει  την  πάλη ανάμεσα σε 

αντιτιθέμενες πολιτισμικές πεποιθήσεις σαν μέρος της γενικότερης πάλης που οδηγεί 

σε  νέους  τρόπους  ζωής,  με  καθοριστικό  παράγοντα  τη  μεταμόρφωση  των  υλικών 

συνθηκών.  Στην  ιστορική πορεία  της Δύσης  και  κατά  τη μετάβαση στον καπιταλισμό, 

διαφορετικές αναπαραστάσεις του τοπίου αντανακλούν ένα μεταβαλλόμενο σύστημα 

πεποιθήσεων  σχετικά  με  το  πώς  πίστευαν  ότι  θα  έπρεπε  να  είναι  ο  κόσμος  σε 

διαφορετικές ιστορικές εποχές (Cosgrove 1998: 6‐8). 

Το τοπίο, με άλλα λόγια, είναι, κατά τον Cosgrove, ένα ιδεολογικά φορτισμένο και 

πολύπλοκο  πολιτισμικό  προϊόν,  που  συνιστά  ένα  ιδιαίτερο  ‘τρόπο  του  βλέπειν’.  Το 

τοπίο  είναι  ‘κείμενο’,  που μοιράζεται  τεχνικές  έκφρασης με άλλα πεδία πολιτισμικής 

παραγωγής, ώστε η μελέτη της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής έκφρασης να μπορεί να 

αξιοποιηθεί στο πεδίο  της γεωγραφίας και  της μελέτης  του χώρου. Περισσότερο από 

την  ανάγνωση  ενός  οπτικού  τοπίου  ως  κείμενο,  η  ανάγνωση  ενός  τοπίου  μέσα  από 

άλλα  κείμενα,  μέσα  από  οπτικές  ή  λεκτικές  αναπαραστάσεις  του,  είναι  ιδιαίτερα 

αποκαλυπτική για τις σχέσεις εξουσίας και την κοινωνική πάλη που πραγματοποιείται 

στο χώρο και μέσα από την οργάνωση του χώρου, που είναι, όμως συχνά δυσδιάκριτες 

στη θέα (Cosgrove 1998: 9‐11). 

Στη  μεταστρουκτουραλιστική  κριτική,  οι  ίδιες  οι  εικόνες  κατανοούνται  σαν  είδος 

γλώσσας  που  συγκροτεί  τον  κόσμο,  όμως  λογίζονται  πλέον  ως  σημεία  που 

παρουσιάζουν μια απατηλή εμφάνιση φυσικότητας και διαφάνειας, ενώ κρύβουν ένα 

θολό, διαστρεβλωτικό και αυθαίρετο μηχανισμό αναπαράστασης της πραγματικότητας. 

Η εγγενής αστάθεια νοήματος των σημείων και των συμβόλων συνεχώς ανατρέπει την 

αναφορικότητά τους σε ένα σταθερό πολιτισμικό πλέγμα συμβολικών νοημάτων, ώστε 

κάθε  προσπάθεια  απόκτησης  ενός  σταθερού  νοήματος  του  τοπίου  να  ανατρέπεται 

συνεχώς (Daniels & Cosgrove 1989: 1‐9).  

Στο  πλαίσιο  της  μεταστρουκτουραλιστικής  κριτικής,  όπου  δίνεται  έμφαση  σε  μια 

ερμηνευτική  ‘ανάγνωση’  της  αρχιτεκτονικής  του  χώρου,  παρά  για  την  ίδια  τη 

δημιουργία  του,  ιδιαίτερη  σημασία  έχει  η  εμβάθυνση  στην  προσωπική  εμπειρία  των 

υποκειμένων.  Τα  κτίρια  δεν  θεωρούνταν  πλέον  εκφράσεις  της  δημιουργικότητας  του 
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αρχιτέκτονα,  ή  ευρύτερων  κοινωνικών  αλλαγών,  αλλά  κατέστη  σαφές  ότι  η 

διαμόρφωση  του  χώρου  όφειλε  τόσα  σε  αυτούς  που  τον  δημιούργησαν,  όσα  και  σε 

αυτούς που τον ‘χρησιμοποιούσαν’ (Whyte 2006: 167).  

Μπροστά  στο  χάος  του  νεωτερικού  κόσμου  και  τις  συνθήκες  που  διαρκώς 

μεταβάλλουν το περιβάλλοντα χώρο,  το ενδιαφέρον στρέφεται στο  ίδιο το άτομο και 

στον  τρόπο  που  ερμηνεύει  το  τοπίο,  αλλά  και  στον  τρόπο  που  κατασκευασμένες 

μορφές του αστικού χώρου επιδρούν στη διαδικασία συγκρότησης της ταυτότητάς του 

(Daniels  &  Cosgrove  1989:  1‐9).  Φαίνεται,  λοιπόν,  ότι  διαφορετικές  θεωρητικές 

προσεγγίσεις λένε διαφορετικές ιστορίες, που στηρίζουν ένα είδος αλήθειας σχετικά με 

τις πόλεις, αλλά οι ίδιες είναι μόνο ένας τρόπος κατανόησης της πολυπλοκότητας που 

συνιστά η πόλη. Δεν υπάρχει μια αφήγηση για μια πόλη – ακόμα και για ένα μνημείο‐ 

αλλά διαφορετικοί τρόποι που δίνουν έμφαση σε ορισμένες πλευρές και όχι σε άλλες 

(Βridge & Watson 2000: 14). 
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1.3 Φαντασμαγορία και διαλεκτικές εικόνες του νεωτερικού αστικού τοπίου στο έργο 

του Walter Benjamin 

 

Σημαντική  συμβολή  στον  τρόπο  «ανάγνωσης»  των  πόλεων  συνιστά  το  έργο  του 

κριτικού κουλτούρας, Walter Benjamin, που αντιλαμβανόταν τον κόσμο σαν κείμενο, το 

οποίο, μέσα από τη δομή και τα σύμβολά του, περιγράφει την πορεία των πραγμάτων 

(Φρίσπυ  2009:  86).  Ο  Benjamin,  σαν  προδρομική  μορφή  της  εικονογραφίας2, 

αναζήτησε νοήματα του τοπίου σε διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασής του, όπως 

στην  ιστορία  και  το  μυθιστόρημα,  ενώ  άνοιξε  νέες  κατευθύνσεις  στη  μελέτη  της 

αστικής εικονογραφίας αξιοποιώντας τη φροϋδική ερμηνεία των ονείρων (Keith 2000: 

219). Η πόλη, για τον Benjamin, είναι ένα «δοχείο», όπου αναμνήσεις και το παρελθόν 

των ανθρώπων συνυπάρχουν με  τις  πολιτιστικές παραδόσεις  και αξίες,  ενώ ατομικές 

και συλλογικές αναμνήσεις, αντικειμενικές έννοιες και μορφές αντίληψης –μυθολογίες, 

ιδέες, σύμβολα– διαπλέκονται σε μια πολύπλοκη σχέση μεταξύ τους (Savage & Warde 

2005: 244‐246). 

Για  τον  Benjamin,  όπως  αποκαλύπτεται  στο  αυτοβιογραφικό  έργο  του  A  Berlin 

Chronicle3  (2006), τα άτομα αποκτούν την αίσθηση της αστικής μορφής με τη βοήθεια 

«οδηγών» και χαρτών της δικής τους εμπειρίας και στην κατεύθυνση αυτή ο Benjamin 

έστρεψε  την  προσοχή  στις  βιωμένες  εμπειρίες  του  κάθε  ατόμου  και,  μέσα  σε  αυτές, 

στον  τρόπο  που  προσλαμβάνεται  και  ερμηνεύεται  το  αστικό  τοπίο.  Έδωσε,  όμως, 

έμφαση  στην  προτεραιότητα  των  ασυνείδητων  και  ονειρικών  διαδικασιών  και  το 

συσχετισμό  τους  με  το  αστικό  περιβάλλον,  προτείνοντας  την  ανάγνωση  του  αστικού 

                                          
2 Το ημιτελές Σχέδιο Εργασίας για τις Στοές χαρακτηρίζεται από την B. Hanssen (2006a: 61) ως ένα έργο 
‘εικονογραφικό’, προσανατολισμένο στις εικόνες. Όμως, ήδη στο προγενέστερο έργο του Benjamin για τη 
γερμανική τραγωδία (The Origin of German Tragic Drama, 2003) ο St. Symons εντοπίζει τα ίχνη αυτού 
που ο Panofsky στο Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance (1939) θεωρεί 
το τελικό στάδιο της ανάλυσης ενός έργου τέχνης, δηλαδή την ανακάλυψη μιας άχρονης ουσίας ή αλλιώς 
ενός ‘εγγενούς νοήματος ή περιεχομένου’ που κατανοείται ‘μέσα από την επιβεβαίωση των υπόρρητων 
εκείνων  αρχών,  που  αποκαλύπτουν  τη  βασική  στάση  ενός  έθνους,  μιας  περιόδου,  μιας  τάξης,  μιας 
θρησκευτικής ή φιλοσοφικής πεποίθησης’. Για τον Symon, η μελέτη αυτή του Benjamin ήδη συνεπάγεται 
μια  απόρριψη  του  ερμηνευτικού  πλαισίου  των  έργων  τέχνης  που  θα  εφάρμοζε  αργότερα  ο Panofsky, 
θεμελιώνοντας την πειθαρχία της εικονολογίας (Symon 2013: 96). 
3 Όπως αναφέρει ο Benjamin στο έργο αυτό, συγκεκριμένα βιογραφικά χαρακτηριστικά, που ξεχωρίζουν 
πιο εύκολα στη συνέχεια της εμπειρίας παρά στα βάθη της, όλα μαζί υποχωρούν στο παρόν και, ίσως, οι 
εικόνες μέσα στις οποίες η εμπειρία της πόλης αποκρυσταλλώνεται σε ένα παιδί της μεσαίας τάξης, οι 
εικόνες  της  δικής  του  παιδικής  ηλικίας  στη  μητρόπολη,  θα  μπορούσαν  να  δώσουν  στοιχεία  για  τη 
μετέπειτα ιστορική εμπειρία (Benjamin 2006a: 37‐38). 
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‘κειμένου’ όχι ως θέμα θεωρητικής ανάλυσης του τοπίου, αλλά περισσότερο σαν θέμα 

διερεύνησης  της  φαντασίας,  των  διαδικασιών  επιθυμίας  και  των  ονείρων,  που  είναι 

δεμένα στην αντίληψή μας για τις πόλεις (Savage & Warde 2005: 244‐246). 

Στο έργο του Benjamin, ο κοινωνικός και ειδικά ο αστικός κόσμος του 19ου αιώνα, 

τόσο  στη  δημόσια  όσο  και  στην  ιδιωτική  σφαίρα,  κάτω  από  τον  παλμό  του 

βιομηχανικού  πολιτισμού,  συγκροτείται  σαν  παράλογος,  μυθικός  και  μαγεμένος.  «Ο 

καπιταλισμός ήταν ένα φυσικό φαινόμενο με το οποίο ένας νέος ύπνος γεμάτος όνειρα 

κατακυρίευσε  την  Ευρώπη  και  είχε  μέσα  του  μια  αναδραστηριοποίηση  των 

μυθολογικών  δυνάμεων».  Τα  αντικείμενα  του  καπιταλισμού,  η  τεχνολογία  του  και 

πάνω  απ’  όλα  τα  εμπορεύματα  και  οι  κοινωνικές  σχέσεις  του  περιβλήθηκαν  με 

ψευδαισθήσεις (Φρίσμπυ 2009: 100). Ο Διαφωτισμός ισχυρίστηκε ότι με την εκτόπιση 

της  θρησκείας  θα  εξάλειφε  κάθε  μορφή  προκατάληψης  και  δεισιδαιμονίας,  αλλά  η 

ανάδυση  της  νεωτερικότητας  και  οι  μετασχηματισμοί που  επέφερε παρήγαγαν,  κατά 

τον  Benjamin,  νέες  μορφές  παραλογισμού,  προκατάληψης  και  μύθου  (Cohen  2006  : 

202).  

Οι  παρισινές  στοές  την  εποχή  της  ακμής  τους,  στις  αρχές  του  19ου  αιώνα, 

συγκέντρωναν  τα  πιο  «κομψά  εμπορικά  καταστήματα,  έτσι ώστε  μια  τέτοια  στοά  να 

είναι μια πόλη, ένας κόσμος σε μικρογραφία», όπως παραθέτει ο Benjamin από έναν 

εικονογραφημένο  οδηγό  του  Παρισιού  στα  1852.  Στις  στοές  εκείνες  «μοιάζει  να 

πραγματοποιήθηκε  το  πιο  λαμπρό  παράδειγμα  της  νεωτερικής  μυθολογίας» 

(Σταυρίδης 2007: 266) και να συμπυκνώνεται, για τον Benjamin, η φαντασμαγορία του 

νεωτερικού  πολιτισμού.  Πρόκειται  για  «μια  πρόσφατη  εφεύρεση  της  βιομηχανικής 

πολυτέλειας…διάδρομοι  στεγασμένοι  με  γυαλί,  επιστρωμένοι  με  μάρμαρο,  που 

περνούν  μέσα  από  ολόκληρους  όγκους  σπιτιών,  οι  ιδιοκτήτες  των  οποίων  ενώθηκαν 

ενόψει τέτοιων επιχειρήσεων» (Benjamin 2002: 45).  

Οι στοές αυτές ήταν οι πρώτες κατασκευές από σίδερο και γυαλί, δείγματα της 

πρώτης  μοντέρνας  αρχιτεκτονικής  για  το  κοινό,  που  έμοιαζαν  με  χριστιανικές 

εκκλησίες, «ονειρικοί οίκοι» του πρώτου καταναλωτή, αφιερωμένοι στην υπηρεσία της 

λατρείας του εμπορεύματος (Buck‐Morss 2011: 171, 223).  Ο φωτισμός αερίου κατά τον 

Benjamin,  τους  έδινε  ένα  μαγικό  χαρακτήρα  που  μεταμόρφωνε  τις  στοές  σε 

‘παραμυθένιες  σπηλιές’  (Benjamin 1999: 564).  Αλλά  και  τα υλικά από  τα  οποία ήταν 

κατασκευασμένες,  αφενός  το  γυαλί  στις  βιτρίνες  και  αφετέρου  οι  καθρέπτες,  που 
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χρησίμευαν να μπερδεύουν τις αισθήσεις, δημιουργούσαν μια εντύπωση για την πόλη 

ως ένα τοπίο ονειρικό και φαντασμαγορικό. Το Παρίσι του 19ου αιώνα ήταν μια ‘πόλη 

των καθρεπτών’ και ένας ονειρικός κόσμος εμπορευμάτων, όπου η φαντασμαγορία της 

αστικής νεωτερικότητας είχε επιτύχει την πληρέστερη έκφρασή της, θεμελιωμένη κάτω 

από  το  σήμα  του  φετιχισμού  του  εμπορεύματος  (Gunn  2002:  263‐264,  268‐271).  «Ο 

κόσμος που κυριαρχείται από τις φαντασμαγορίες του‐ αυτό, χρησιμοποιώντας τον όρο 

του  Baudelaire,  είναι  ‘νεωτερικότητα’»,  αναφέρει  χαρακτηριστικά  ο  Benjamin 

(Benjamin 1999: 26). 

Ο  Benjamin  αντλεί  τον  όρο  ‘φαντασμαγορία’  από  το  χώρο  του  θεάτρου.  Η 

φαντασμαγορία  ήταν  μια  οπτική  διαδικασία  που  βασίστηκε  στην  επιτύπωση  μιας 

μορφής πάνω σε μια άλλη με το φαντασκόπιο (μηχανή που πρόβαλε ένα φάντασμα να 

αιωρείται στη σκηνή).  Καθώς η μια μορφή χανόταν και τη θέση της έπαιρνε σιγά σιγά η 

άλλη,  προβαλλόταν  ένα  θολό  αποτέλεσμα  (Sureau  2008:  141‐142),  που  προκαλούσε 

την  έκπληξη  και  το  σοκ  του  κοινού  μπροστά  στην  εντύπωση  ενός  ονειρικού  οπτικού 

αποτελέσματος, επειδή ακριβώς η διαδικασία παραγωγής των κινούμενων εικόνων δεν 

γινόταν  αντιληπτή  από  αυτό  (Pile  2005:  19).  Εκτός  από  το  φαντασκόπιο,  διοράματα, 

πανοράματα και άλλες μηχανές προβολής εικόνων το 19ο αιώνα, προκαλούσαν ειδικά 

εφέ στο χώρο του θεάματος, που κορυφώθηκαν με την έλευση του κινηματογράφου. 

Τα θέματα που προβάλλονταν ποίκιλλαν από σκηνές τοπίων μέχρι μορφές της γοτθικής 

μυθοπλασίας, σκελετούς και φαντάσματα. 

Από το χώρο του θεάτρου και του θεάματος, ο όρος της φαντασμαγορίας πέρασε 

σε μεταφορική  χρήση  για  να περιγράψει ψευδαισθησιακές  νοητικές  διαδικασίες που 

ήταν  παραπλανητικές,  αλλά  είχαν  μια  αδιαμφισβήτητη  δική  τους  πραγματικότητα.  Ο 

όρος  ‘phantasmagorische’  (φαντασμαγορικός)  χρησιμοποιήθηκε  από  τον  Μαρξ  στο 

Κεφάλαιο4,  για  να  περιγράψει  το  φαινόμενο  του  φετιχισμού  του  εμπορεύματος. 

Σύμφωνα με  τον Μαρξ,  ειδικότερα,  τα προϊόντα ως ανταλλακτικές αξίες στην αγορά, 

αποκτούν  επίπλαστες  ιδιότητες  που  δεν  είναι  εγγενείς  σε  αυτά,  δεν  απορρέουν, 

δηλαδή,  από  την πραγματική  τους αξία,  με  βάση  το  χρόνο  της ανθρώπινης  εργασίας 

                                          
4 Στο σημείο αυτό παραθέτω την πρόταση στα γερμανικά από το πρωτότυπο “Es  ist nur das bestimmte 
gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines 
Verhältnisses von Dingen annimmt“ και τη μετάφρασή του στα αγγλικά “ It is the specific social relation 
of  the  people  themselves which  assumes  for  them,  as  in  an  optical  illusion,  the  form  of  a  relation  of 
things”,  επισημαίνοντας  ότι  σε  πολλές  μεταφράσεις,  όπως  η  συγκεκριμένη  στα  αγγλικά,  ο  όρος 
‘φαντασμαγορικός’ αποδίδεται σαν ψευδαίσθηση (Marx 1890: 135). 
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που  έχει  αποκρυσταλλωθεί  σε  αυτά.  Σ’  αυτό  έγκειται  και  ο  φετιχιστικός  τους 

χαρακτήρας,  που  δίνει  την  ψευδαίσθηση  ότι  πηγή  της  αξίας  δεν  είναι  η  ανθρώπινη 

συλλογική  εργασία  που  έχει  επενδυθεί  στο  αγαθό,  αλλά  η  υλική  του  μορφή,  όπως 

παρουσιάζεται κατά την πράξη της ανταλλαγής στην αγορά, δηλαδή, η χρηματική του 

τιμή  (Αρόν  1994:  225‐228,  Ρωμανός  2010:  70‐74).  Σαν  αποτέλεσμα,  το  εμπόρευμα 

διατηρεί  μια  μυστικιστική  και  ανοίκεια  δύναμη,  που  απορρέει  από  την  ανθρώπινη 

εργασία,  της  οποίας  αποτελεί  προϊόν,  και  επιστρέφει,  μέσω  του  εμπορεύματος,  να 

στοιχειώσει τους ανθρώπους, μόλις λησμονηθούν οι δεσμοί του εμπορεύματος με τον 

παραγωγό (Cohen 2006: 201).  

Ο Benjamin ακολούθησε τον Marx βλέποντας το φετιχισμό του εμπορεύματος σαν 

συσκότιση  της  παραγωγικής  και  χρηστικής  αξίας  των  αντικειμένων,  αλλά  επίσης 

χρησιμοποίησε  τον  όρο  για  να  υποδείξει  γενικότερα  τις  μαγικές  ιδιότητες  των 

αντικειμένων  και  την  ικανότητά  τους  να αιχμαλωτίζουν  τους ανθρώπους,  αφού αυτά 

επενδύονται  με  επιθυμητικούς  στόχους  και  άγχος  (Benjamin  1999:  668, Gunn  2002: 

268).  Καθώς  εκθέτονταν  στις  βιτρίνες  των  καταστημάτων,  τα  εμπορεύματα  της 

καπιταλιστικής  κοινωνίας  γίνονταν θεάματα  και θάμπωναν  τους περαστικούς θεατές, 

τους μάγευαν με τη δύναμη του μύθου που τα τύλιγε και τους γέμιζαν προσδοκίες και 

πόθους (Σταυρίδης 2007: 266‐267). Με τον όρο της φαντασμαγορίας ο Benjamin δίνει 

έμφαση  στην  ισχυρά  ψευδαισθησιακή  ποιότητα  του  αστικού  περιβάλλοντος,  μια 

ποιότητα που έχει ένα αποδυναμωτικό αποτέλεσμα στην ικανότητα του ανθρώπου να 

λάβει  λογικές  αποφάσεις  και  στην  πραγματικότητα  να  κατανοήσει  τον  κόσμο  του 

(Jennings 2006: 14). 

  Η  φαντασμαγορία,  γενικότερα,  χρησιμοποιείται  από  τον  Benjamin  για  να 

περιγράψει το αποξενωτικό αποτέλεσμα που προκαλούν οι νέες μορφές εμπειρίας στις 

νεωτερικές πόλεις, όπως το Παρίσι. Αφενός οπτικές εμπειρίες παράγονται μαζικά, ενώ 

οι  τεχνολογίες  που  τις  παρήγαγαν  έμεναν  εκτός  θέας,  και  αφετέρου  οι  μορφές  των 

ανθρώπων  στο  πλήθος  φαίνονται  να  κινούνται  σαν  σε  όνειρο  ή  σαν  φαντάσματα, 

καθιστώντας  αδύνατη  την  επαφή  μαζί  τους.  Η φαντασμαγορία,  όμως,  έχει,  κατά  τον 

Benjamin, ένα διττό ρόλο. Ενώ από τη μια περιγράφει μια κατάσταση ονειροπόλησης, 

ύπνου και εθισμού, στην οποία βυθίζεται το νεωτερικό υποκείμενο από τη δύναμη που 

έχουν οι εικόνες να αιχμαλωτίζουν το νου του (Pile 2005: 20), από την άλλη προσκαλεί 

σε  μια  κριτική  της  κατάστασης  αυτής.  Στις  φαντασμαγορικές  εικόνες,  στην  ώσμωση 
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αυτή  των  αντιθετικών  στοιχείων  που  συνήθως  περνούν  αδιάφορα  μπροστά  από  τα 

μάτια  των  περαστικών  και  στην  ανοίκεια  εμπειρία  που  προξενούν,  ο  Benjamin 

επεσήμανε  την  ανάγκη  να  δει  κανείς  πίσω  από  το  θέαμα  της  κίνησης,  πίσω  από  τις 

επιφανειακές  αναπαραστάσεις  και  την  εμπειρία  του  άμεσου,  τις  διεργασίες  που  τις 

δημιουργούν, τα μέσα παραγωγής των φαντασμαγοριών του αστικού χώρου (Pile 2005: 

164‐165).  

Το Σχέδιο Εργασίας για τις Στοές, που έμεινε ανολοκλήρωτο,  είναι ο  ‘κορμός’  της 

μελέτης  του  Benjamin  για  τον  ‘Παρισινό  κύκλο  ζωής’  και  την  ανάδυση  της 

νεωτερικότητας  στην  ακμή  του  καπιταλισμού.  Σημειώσεις  και  στοχασμοί, 

συγκεντρωμένα σε φακέλους‐δεσμίδες, από τα τέλη της δεκαετίας  του 1920 μέχρι  το 

θάνατό του το 1940, όταν αυτοκτόνησε μπροστά στην απειλή των ναζί, αντανακλούν το 

γενικότερο πλαίσιο απαισιοδοξίας και κριτικής που ασκήθηκε από τα μέλη της Σχολής 

της Φραγκφούρτης για τη νεωτερικότητα. Στο επίκεντρο της μελέτης του Benjamin για 

τις  στοές  δεν  βρίσκονται  άνθρωποι,  κοινωνικές  ομάδες  ή  η  αστική  υποδομή  (το 

συνηθισμένο  αντικείμενο  της  αστικής  ιστορίας  του  19ου  αιώνα),  αλλά  πράγματα, 

εμπορεύματα,  που  κυκλοφορούσαν  και  εκθέτονταν  στην  πόλη,  όπως  σκουπίδια  και 

απομεινάρια, που ήταν η άλλη, παρακμασμένη τους όψη.   

Στόχος  του  έργου  του  ήταν  να  αναλύσει  κριτικά  τη  φαντασμαγορία  του 

νεωτερικού πολιτισμού, να επανέρθει σε μια μαρξιστική αφήγηση του παραμυθιού της 

«Ωραίας Κοιμωμένης»5  και να λύσει  το  ξόρκι στο παρόν, προκαλώντας την αφύπνιση 

της πολιτικής συνείδησης από την κληρονομιά του ονειρικού κόσμου του 19ου αιώνα 

(Gunn  2002:  263‐269).  Μέσα  από  τη  μελέτη  των  μνημείων,  των  ερειπίων  και  της 

μυθολογίας  του Παρισιού ο Benjamin  στόχευε  να  κατασκευάσει μια  τοπογραφία  του 

ιδεολογικού  τοπίου  του  Παρισιού  ως  πρωτεύουσας  του  19ου  αιώνα,  ώστε  να 

ξεσκεπάσει  όχι  μόνο  το  περίγραμμα  των  χαμένων  ονείρων  και  των  επιθυμητών 

συμβόλων  του  19ου  αιώνα,  αλλά  και  τα  επιμέρους  θραύσματα  στη  μνήμη  (Φρίσμπυ 

2009: 95). 

                                          
5 Για τον Benjamin, η αρχιτεκτονική ήταν η πιο σημαντική ένδειξη της αφανούς μυθολογίας. Το Crystal 
Palace  στο  Λονδίνο,  όπου  πραγματοποιούνταν  διεθνείς  εκθέσεις,  όπως  οι  Στοές  του  Παρισιού,  ήταν 
κατασκευές από σίδερο και γυαλί, που έμοιαζαν με  ‘χώρα των θαυμάτων’. Επαναφέροντας στη μνήμη 
εικόνες  αναπαράστασης  του  Crystal  Palace  από  την  παιδική  του  ηλικία  στη  Γερμανία,  ο  Benjamin 
σκέφτεται  πως  οι  εικόνες  αυτές  ζωντάνευαν  τον  φανταστικό  κόσμο  των  παραμυθιών,  όπως  της 
πριγκίπισσας στο γυάλινο φέρετρο, των βασιλισσών και των ξωτικών που κατοικούσαν σε κρυστάλλινα 
παλάτια και σπίτια (Benjamin 1999: 184). 
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Ο  αρχικός  τίτλος  για  το  Σχέδιο  Εργασίας  για  τις  Στοές,  που  στη  συνέχεια 

απορρίφθηκε επειδή θεωρήθηκε πολύ ποιητικός, ήταν «Parisian Arcades. A dialectical 

Féerie».  Ο  όρος  féerie  ήταν  μια  λέξη  που  επινοήθηκε  στο  Παρίσι  του  1823  για  να 

περιγράψει  ένα  είδος θεατρικού θεάματος,  ιδιαίτερα δημοφιλούς στα μέσα  του 19ου 

αιώνα,  όπου υπερφυσικοί  χαρακτήρες παρουσιάζονταν στο κοινό με εξωπραγματικές 

δυνάμεις,  μέσα  από  τη  χρήση  ειδικών  εφέ.  Η  επιλογή  του  όρου  féerie  μαρτυρεί  το 

ενδιαφέρον  του Benjamin  για  τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα σε υπερφυσικές πρακτικές 

και  την  άφιξη  του  σύγχρονου  καπιταλισμού,  καθώς  επεδίωκε  να  κατανοήσει  γιατί  ο 

19ος  αιώνας,  μια  εποχή  που  χαρακτηρίζεται  από  τεράστιους  τεχνολογικούς  και 

βιομηχανικούς μετασχηματισμούς στο όνομα της προόδου, είναι ταυτόχρονα ο αιώνας 

του πνευματισμού (Cohen 2006: 202‐203). 

Ο Benjamin μελέτησε τις παρισινές στοές την εποχή που οι μεγάλες λεωφόροι του 

Haussmann,  τα λεγόμενα βουλεβάρτα,  έδωσαν μια νέα μοναδική όψη στην Παρισινή 

ζωή,  μεταμορφώνοντας  το  μεσαιωνικό  Παρίσι  σε  ένα  Παρίσι  σύγχρονο,  μοντέρνο 

(Jordan  1992:  100).  Οι  νέοι  «λαμπροί  άξονες  κυκλοφορίας»  έγιναν  «μνημεία  μιας 

κοινωνίας  της  επιδεικτικής  κατανάλωσης  και  της  αναμφίβολης  υπεροχής  των  αστών 

που  τη  διαχειρίζονταν»,  ενώ  τα  πρώτα  πολυκαταστήματα  υλοποιούσαν  «σ’  ένα 

διακριτό  κτιριακό  πολιτισμό  τις  αξίες  της  εμπορικής  φαντασμαγορίας»  (Σταυρίδης 

2002: 18). 

 Αυτό  που  διέκρινε  ο  Benjamin  μέσα  από  τη  μελέτη  του  για  τις  στοές  ήταν  ότι 

ακόμα  κι  αν  το Παρίσι  μετασχηματιζόταν,  ακόμα  κι  αν  εκπλήρωνε  τις φιλοδοξίες  για 

πλούτο και ευημερία, ακόμα κι αν γινόταν ένα θέαμα φαντασμαγορίας, την ίδια στιγμή 

παρέμενε ένα μυθικό βασίλειο και η λαβυρινθώδης τοποθεσία του αποκτούσε μυθικές 

διαστάσεις  (Benjamin 1999: 184). «Όσο οι λάμπες γκαζιού άναβαν στις στοές… αυτές 

ήταν  παραμυθένια  παλάτια…Η  παρακμή  έρχεται  με  τον  ηλεκτρικό  φωτισμό».  Οι 

παρισινές  στοές,  την  εποχή  της  παρακμής  τους,  όπως  παρατηρεί  ο  Benjamin, 

μετατρέπονται σε καταφύγιο μαγικών αντικειμένων, καταλοίπων από το παρελθόν, ένα 

μαγεμένο  κόσμο  που  παραδόξως  είχε  σκοτεινιάσει,  καθώς  το  φως  του  γκαζιού 

αντικαταστάθηκε από τον ηλεκτρισμό (Benjamin 1999: 834).  

Βλέποντας  παράλληλα  ανάμεσα  στη  νεωτερικότητα  και  την  αρχαιότητα,  ο 

Benjamin  πίστευε  ότι  οι  στοές  αυτές,  καθώς  ξέφευγαν  από  την  ομοιόμορφα 

ευθυγραμμισμένη    αρχιτεκτονική  δομή  του  κέντρου  της  πόλης,  οδηγούσαν  σε  πύλες 
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και  υπόγειες  εισόδους  στο  βασίλειο  των  νεκρών  των  κατακομβών  και  των 

νεκροταφείων, το μέρος των υπόγειων συλλογικοτήτων (Hanssen 2006b: 4). «Η ύπαρξή 

μας, στον ξύπνιο, είναι σαν μια χώρα, που, σε συγκεκριμένα κρυφά σημεία, οδηγεί στο 

κάτω κόσμο‐ μια χώρα γεμάτη από αφανή μέρη, απ’ όπου αναδύονται τα όνειρα. Όλη 

την  ημέρα,  χωρίς  να  υποπτευόμαστε  τίποτα,  τα  προσπερνάμε,  αλλά  μόλις  έρθει  ο 

ύπνος,  πρόθυμα  αναζητάμε  το  δρόμο  πίσω,  για  να  χαθούμε  στους  σκοτεινούς 

διαδρόμους». Ομοίως και οι στοές, που οδηγούν στο παρελθόν της πόλης, την ημέρα 

διασχίζονται απαρατήρητες. «Τη νύχτα, όμως, κάτω από τη σκοτεινή μάζα των σπιτιών, 

το σκοτάδι τους, πυκνότερο, ξεσπά σαν απειλή, και ο νυχτερινός πεζός σπεύδει να τις 

προσπεράσει…» (Benjamin 1999: 875). 

Η  ιστορία,  για  τον  Benjamin,  δεν  νοείται  ως  συνέχεια  και  το  έργο  του  στοχεύει 

επίμονα στην αμφισβήτηση της ιδέας της προόδου που κληροδότησε η αστική σκέψη 

του  19ου  αιώνα  (Gunn  2002:  265‐267).  Η  ιστορία  είναι  σαφές  ότι  δεν  αποτελεί  ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο,  ούτε  ένα σχέδιο  ιεραρχικά δομημένο κατά μήκος μιας  νοητής 

γραμμής  του  χρόνου  που  προεκτείνεται ως  ‘πρόοδος’  και  υποτίθεται  ότι  βρίσκει  την 

κορύφωση και την ολοκλήρωσή της στην άφιξη της νεωτερικότητας. Αντίθετα, κατά τον 

Benjamin, η  ιστορία αναδύεται σαν μια δύναμη που ανανεώνει αυτό που είναι απόν, 

ασήμαντο  και  ξεχασμένο,  αυτό  που  έχει  καταπιεστεί  και  απωθηθεί,  αυτό  που  έχει 

μείνει στο περιθώριο (Benjamin & Rice 2009: 60). 

Μελετώντας όψεις της νεωτερικότητας, ο Benjamin διατηρούσε την υποψία ότι 

αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο, το καινούριο, έκρυβε κάτι που ήταν πάντα παλιό και 

προσπάθησε  να  αναζητήσει  αποδείξεις  γι’  αυτό  στον  υλικό  πολιτισμό  της 

νεωτερικότητας.  Στα  πανοράματα  του  1820  και  1830  στο  Παρίσι,  η  κατασκευή  ενός 

φαντασμαγορικού  εργαλείου  για  μαζική  διασκέδαση  έρχεται  να  βεβαιώσει,  κατά  τον  

Benjamin,  μέσα από  ένα  κρυφό,  ‘μυστικό’  μηχανισμό,  ότι  η  καθησυχαστική θέα μιας 

προοδευτικής  ιστορίας  (πρώτα  ένα  γεγονός,  έπειτα  το  επόμενο  που  ακολουθεί  από 

αυτό, έπειτα άλλο) διατηρείται ακριβώς με το να μην είναι καθόλου προοδευτική. Το 

πανόραμα  επανέρχεται  αδιάκοπα.  Η  ιστορία  του  είναι  ακριβώς  η  επανάληψη,  η 

απουσία πραγματικής αλλαγής  (Benjamin 1999: 22). Η αναγνώριση του πανοράματος 

από τον Benjamin σαν την αποκρυστάλλωση της εμπορευματοποίησης του μύθου της 

ιστορικής προόδου είναι χαρακτηριστική της μοναδικής  του ερμηνείας  της δυναμικής 

του ιστορικού χρόνου (Pensky 2006: 190).  
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Η  ιεραρχική  προτεραιότητα  του  παρόντος  πάνω  και  πέρα  από  το  παρελθόν 

υπονομεύεται,  επίσης,  από  τις  επιθυμητικές  εικόνες,  επειδή  μαρτυρούν  μια 

δυσαρέσκεια  με  τη  σύγχρονη  κατάσταση,  με  τα  σύγχρονα  μέσα  παραγωγής  και 

κοινωνικής οργάνωσης. Mε αφετηρία την πεποίθηση ότι οι πραγματικές επιθυμίες και 

ευχές, ακόμα και το άγχος, είναι κρυμμένα με τη μορφή της απώθησης στα όνειρα, ο 

Benjamin  αντλεί  από  την  ψυχαναλυτική  θεωρία  και  θέτει  την  ανάλυση  του  ονείρου 

μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο της ιστορίας, της μνήμης, του τόπου και της εξουσίας. Γι’ 

αυτόν,  τα όνειρα είναι τόσο προσωπικά όσο και κοινωνικά,  χωρίς μια σαφή διάκριση 

ανάμεσά  τους.  Σε  μια  κατεύθυνση  δείχνουν  τις  επιθυμίες  που  παράγονται  από  την 

κουλτούρα  του  εμπορεύματος.  Σε  μια  άλλη,  υπαινίσσονται  μια  γενική  αστική 

κατάσταση  ανεκπλήρωτων  επιθυμιών,  την  οποία  εκμεταλλεύεται  η  κουλτούρα  του 

εμπορεύματος (Pile 2005: 167). 

Στην  κατεύθυνση  αυτή  ο  Benjamin  εφαρμόζει  στην  κριτική  ιστοριογραφία  την 

τεχνική  του  μοντάζ,  μια  μέθοδο  που  δανείζεται  από  την  αισθητική  τεχνική  της 

λογοτεχνικής  πρωτοπορίας  των  Γάλλων  σουρεαλιστών.  Η  σημασία  της  τεχνικής  του 

μοντάζ  έγκειται  στο  ανοίκειο  και  απρόσμενο  αποτέλεσμα  που  επιφέρει  η  ένταξη 

μικρών και κυρίως ασήμαντων υλικών αντικειμένων, απομακρυσμένων από το πλαίσιο 

που καθορίζει την απουσία νοήματός τους, σε κατασκευές μεγάλης κλίμακας. Η τεχνική 

του μοντάζ στο έργο του Benjamin συνδύαζε τη μαρξιστική μέθοδο απομυστικοποίησης 

με  τη  φροϋδική  προτίμηση  για  ένα  μισοφωτισμένο  και  αμφίσημο  βασίλειο, 

αποκαλύπτοντας  μια  σειρά  από  διαλεκτικές  εικόνες  στον  υλικό  πολιτισμό  της 

νεωτερικότητας, ανάμεσά τους εικόνες που σχηματίζονται στο φιλτράρισμα του φωτός 

μέσα  από  τις  παγωμένες  γυάλινες  στέγες  των  παρισινών  στοών,  πάνω  σε 

παρακμασμένα  εμπορεύματα,  που  περνάνε  από  τις  βιτρίνες  που  εκθέτονται  σε 

εκπτωτικά ράφια ή σε παλαιοπωλεία (Pensky 2006: 185).  

Η διαλεκτική εικόνα δεν είναι, όμως, οπτική εικόνα, όπως θα ήταν στην τέχνη ένα 

ψηφιδωτό,  φτιαγμένο  από  πολύ  μικρά  κομμάτια.  Σύμφωνα  με  τον  Benjamin,  στην 

τεχνική του μοντάζ, η ένταση που συνδέει μεταξύ τους τα ιστορικά θραύσματα σε μια 

σειρά  από  ‘κειμενικές’  αντιθέσεις,  συγκροτεί  έναν  αστερισμό,  που  με  τη  σειρά  του 

σχηματίζει μια εικόνα στην οποία διεισδύει η αντίληψη  της σχέσης  των θραυσμάτων 

μεταξύ  τους  (Benjamin  1999:  462).  Η  εικόνα  είναι  αυτή  του  εμπορεύματος,  αλλά  το 

εμπόρευμα πλέον δεν εκφράζει απλά τις συλλογικές ελπίδες και φαντασίες. Τη στιγμή 
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που  ο  φετιχιστικός  χαρακτήρας  των  εικόνων  πέφτει,  αποκαλύπτεται  η  Κόλαση  της 

αιώνιας  επανάληψης,  που  απορρέει  από  τη  δύναμη  της  υλικής  μοναδικότητας  να 

διακόπτει  τη  διαδικασία  ονειρικής  επανάληψης,  που  χαρακτηρίζει  το  καθεστώς 

παραγωγής και κατανάλωσης στις συνθήκες του βιομηχανικού καπιταλισμού (Benjamin 

1999: 473, 544).  

Σε  ένα  αντεστραμμένο  πλαίσιο,  σαν  την  ίδια  τη  μοίρα,  όπου  οι  συλλογικές 

επιθυμίες  διαρκώς  και  απαραίτητα  καταπιέζονται  βίαια  και  δεν  ικανοποιούνται,  το 

εμπόρευμα  τώρα  σημαίνει  το  αντίθετό  του.  Ο  κόσμος  της  φαντασίας  της  υλικής 

ευημερίας,  που  κάθε  εμπόρευμα  υπόσχεται,  αποκαλύπτεται  τελικά  σαν  Κόλαση 

ανεκπλήρωτων επιθυμιών. Η υπόσχεση της αιώνιας καινοτομίας και της απεριόριστης 

προόδου,  κωδικοποιημένης  στις  προστακτικές  της  τεχνολογικής  αλλαγής, 

αποδεικνύεται ψεύτικη και οι κύκλοι της κατανάλωσης εμφανίζονται σαν ένας μυθικός 

καταναγκασμός για μια ατέλειωτη επανάληψη. Μέσα στην καρδιά της μόδας υπάρχει 

μια περίεργη ανάμειξη  του  καινούριου με  το πρωταρχικά παλιό,  που ο Baudelaire,  ο 

ποιητής  της  ‘μοντέρνας  ζωής’,  είχε  διακρίνει  σαν  την ουσία  της σύγχρονης ομορφιάς 

και, πράγματι, της ίδιας της νεωτερικότητας (Pensky 2006: 185‐188, Φρίσμπυ 2009: 67‐

68). Για τον Benjamin, η νεωτερικότητα αποδεικνύεται εγγενώς αμφίσημη, αντιφατική 

και ψεύτικη: νέα και ωστόσο παλιά, που προσφέρει ικανοποίηση και, ωστόσο, συνεχώς 

απογοητεύει (Pile 2005: 20). 
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1.4 Έμφυλες ταυτότητες και κατασκευή της ετερότητας στον αστικό χώρο 

 

1.4.1 Ο έμφυλος διαχωρισμός δημόσιου‐ιδιωτικού χώρου 

 

Η μελέτη  του Μπένγιαμιν  για  τις φαντασμαγορικές  εικόνες  της  νεωτερικής πόλης 

ανέδειξε  τη  σημασία  του  θεάματος,  ακόμα  και  της  ίδιας  της  πόλης  ως  θέαμα,  σε 

θεμελιώδες  ζήτημα  της  αστικής  ζωής.  Οι  γιορτές  που  διοργανώνονταν  προς  τιμή  της 

Δεύτερης  Αυτοκρατορίας,  οι  διεθνείς  εκθέσεις  που  γίνονταν  «τόποι  προσκυνήματος 

στο  φετιχισμό  του  εμπορεύματος»  (Benjamin  2006b:  36),  ακόμα  και  η  νέα 

αρχιτεκτονική  του  αστικού  κέντρου,  με  τα  μνημεία  να  αποκαλύπτονται  εντυπωσιακά 

στο  τέλος  των  λεωφόρων  και  με  τους  εμπορικούς  δρόμους  να  διευκολύνουν  την 

κυκλοφορία  των  εμπορευμάτων,  του  χρήματος  και  των  ανθρώπων,  έδιναν  την 

εντύπωση  για  ένα συνεχές  θέαμα που  εκτυλισσόταν στην πόλη  του Παρισιού  (Woolf 

1998: 225, Harvey 2003: 2007).  

Άρρηκτα  δεμένη  με  την  εικόνα  της  πόλης  σαν  θέαμα  είναι  και  η  εικόνα  της  σαν 

θέατρο,  και  οι  εικόνες  αυτές  επανέρχονται  συχνά  στις  περιγραφές  της  νεωτερικής 

κοινωνίας. Στο έργο του Benjamin, μάλιστα, έννοιες όπως η φαντασμαγορία ή το féerie 

(θεατρικό παραμύθι) προέρχονται από το χώρο του θεάτρου και μαρτυρούν τη βαθιά 

πεποίθησή του ότι η καθημερινή ζωή στις συνθήκες της νεωτερικότητας δεν μπορεί να 

διαχωριστεί  από  τον  κόσμο  του  θεάτρου  και  των  ψευδαισθήσεων.  Σύμφωνα  με  τον 

Sennett, η ιδέα του Παρισιού σαν θέατρο και της κοινωνίας σαν θέαμα περιγράφει μια 

μεταβατική  εποχή  που  η  δημόσια  και  ιδιωτική  ζωή  δεν  είχαν  ακόμα  τελείως 

διαχωριστεί και η ανάδυση του Παρισιού σαν ενότητα ήταν ακόμα ανάμεικτη με παλιές 

μορφές κοινωνικότητας (Sennett 1999: 223). 

Δημόσια και ιδιωτική σφαίρα εννοιολογούνται, κατά τον Sennett στο έργο The Fall 

of Public Man, σαν μόριο, σαν δυο συντρέχουσες μορφές έκφρασης, τοποθετημένες σε 

διαφορετικά κοινωνικά σκηνικά, που λειτουργούσαν διορθωτικά η μια προς την άλλη. 

Οι απαιτήσεις ευγένειας και οι κώδικες κόσμιας συμπεριφοράς που επιβάλλονταν στο 

δημόσιο  χώρο,  ειδικότερα,  λειτουργούσαν  διορθωτικά  ως  προς  τους  κώδικες  της 

φύσης, που επικρατούσαν στην οικογένεια και είχαν ως βασικό ελάττωμα την αγένεια 

(Sennett 2002: 91). Πριν τη Βιομηχανική Επανάσταση, όπως ισχυρίζεται ο Sennett στο 
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έργο Η τυραννία της οικειότητας, υπήρχε μια σχετική ισορροπία ανάμεσα στο δημόσιο 

και  τον  ιδιωτικό  χώρο,  με  το  δημόσιο  χώρο  να  σημαίνει  αρχικά  το  χώρο  που  είναι 

«ανοιχτός στην εξονυχιστική εξέταση του καθενός» και τον ιδιωτικό χώρο να ταυτίζεται 

με την προσωπική ζωή και την οικογένεια (Sennett 1999: 32‐35).   

Σταδιακά, από τα τέλη του 17ου αιώνα, κατά τον Sennett, μεταβλήθηκε η αντίθεση 

ανάμεσα στη «δημόσια» και την «ιδιωτική» σφαίρα. Οι συνθήκες που επικράτησαν, με 

την  πληθυσμιακή  ανάπτυξη  των  αστικών  κέντρων  και  τη  συγκέντρωση  στο  δημόσιο 

χώρο  πολλών,  άγνωστων  μεταξύ  τους,  ανθρώπων  από  διαφορετικά  κοινωνικά 

στρώματα,  προσέδωσε  στο  δημόσιο  χώρο  συνδηλώσεις  ενός  χώρου  συναναστροφής 

ποικίλων  και  ετερόκλητων  στοιχείων.  Μεγαλοπρεπείς  κήποι  στις  πόλεις,  δρόμοι 

κατάλληλοι  εδικά  για  περιπάτους  αναψυχής,  καφενεία  και  θέατρα  έγιναν  τόποι 

συγκέντρωσης  για  ένα  ευρύ  κοινό,  που  δεν  ανήκε  μόνο  στις  αριστοκρατικές  ελίτ  και 

που  η  εμφάνισή  του  δεν  ήταν  πλέον  ενδεικτική  της  κοινωνικής  καταγωγής  του.  Η 

άνοδος της αστικής τάξης έφερε το ζήτημα μιας ξεκάθαρης ταξικής ταυτότητας και της 

εξασφάλισης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ξένους μεταξύ τους ανθρώπους (Sennett 1999: 

73, 82‐84).  

Κατά  τον  Rousseau,  ήταν  οι  συνθήκες  ζωής  στο  Παρίσι  που  εξανάγκαζαν  τους 

ανθρώπους  να  συμπεριφέρονται  σαν  ηθοποιοί,  προκειμένου  να  είναι  κοινωνικοί 

μεταξύ  τους  στην  πόλη.  Για  τον  Sennett,  οικοδομήθηκε,  περισσότερο,  μια  γέφυρα 

ανάμεσα  σε  ό,  τι  ήταν  αξιόπιστο  επί  σκηνής  και  σε  ό,  τι  ήταν  αξιόπιστο  στο  δρόμο, 

παρέχοντας στους ανθρώπους τα μέσα να είναι κοινωνικοί, σε απρόσωπη βάση. Καθώς 

το  θέατρο  εξελισσόταν  στη  νεωτερική  κοινωνία,  σταδιακά  εξαλείφθηκε  κάθε 

επικοινωνία ανάμεσα στους ηθοποιούς και το κοινό. Τα νέα θέατρα που χτίστηκαν στις 

νεωτερικές μεγαλουπόλεις έγιναν τα ίδια ένα θέαμα, περισσότερο από το θέαμα που 

εκτυλισσόταν στη σκηνή,  καθηλώνοντας το κοινό σε μια παθητική σιωπή θαυμασμού 

και  ‘σιωπηλού  δέους’,  που  δεν  άφηνε  περιθώριο  για  αμοιβαίες  κοινωνικές  σχέσεις. 

Αυτό που συντελέστηκε στο θέατρο, ως μεταβατικό χώρο ανάμεσα στο διαχωρισμό της 

ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας, μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην καθημερινή δημόσια 

ζωή,  ώστε  η  σιωπή  να  θεωρείται  τάξη,  επειδή  η  σιωπή  είναι  η  απουσία  κοινωνικής 

αλληλενέργειας (Sennett 1999: 267, 277). 

 Παράλληλα,  η  έμφαση  που  δινόταν  ολοένα  και  περισσότερο  στην  εμφάνιση, 

παρά  στην  καταγωγή  ή  την  εργασιακή  απασχόληση,  κατέστησε  τα  προσωπεία  πιο 
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σημαντικά από την πραγματικότητα. Στην καθημερινή ζωή στους δημόσιους χώρους, οι 

αστοί,  τόσο  με  την  ενδυμασία  τους  όσο  και  με  τους  τρόπους  τους,  κατέληξαν  να 

μιμούνται τα προσωπεία‐μάσκες που επιδεικνύονταν στο θέατρο, στους αποκριάτικους 

χορούς  ή  στο  καρναβάλι.  Οι  ίδιοι  φαίνεται  να  συμμετέχουν  ενεργά  στο  θέατρο  της 

πόλης,  καθώς υποδύονται  ρόλους  και  εναλλάσσουν ποικίλα αναγκαία προσωπεία  σε 

διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις  (Sennett 1999: 55‐56, 92‐97, Harvey 2003: 216). 

Όπως  παραθέτει  ο  Benjamin,  «ο  ήρωας  που  επιβεβαιώνεται  στη  σκηνή  της 

νεωτερικότητας είναι πράγματι ένας ηθοποιός πάνω απ’ όλα»  (Benjamin 1999: 364).   

Υπάρχει,  όμως,  και  η  άλλη  πλευρά  της  θεατρικότητας.  Αυτή  που  μετατρέπει  τα 

άτομα σε παθητικά πρόσωπα δημόσιας επίδειξης του ιδιωτικού πλούτου, καθώς αυτά 

πασχίζουν  να  συμμορφωθούν  στις  νέες  αντιλήψεις  διαχωρισμού  των  τάξεων,  που 

έδιναν έμφαση στην εμφάνιση και την κατανάλωση. Σαν αποτέλεσμα, η κοινωνικότητα 

των μαζών στους δημόσιους χώρους κατέληξε να ελέγχεται από τις προστακτικές του 

εμπορεύματος,  ενώ  τα  όρια  ανάμεσα  στον  ιδιωτικό  και  το  δημόσιο  χώρο 

αποδεικνύονταν πορώδη (Harvey 2003: 207).  

Η  ισορροπία ιδιωτικού και δημόσιου ανατράπηκε κατά διττό τρόπο, σύμφωνα με 

τον Sennett,  με την επικράτηση του βιομηχανικού καπιταλισμού στην αστική κοινωνία 

του 19ου αιώνα.  Στα θέατρα, στα καφενεία, στις στοές και  τους εμπορικούς δρόμους, 

αργότερα στα εμπορικά καταστήματα, όσο η τυποποίηση των ενδυμάτων συγκάλυπτε 

τις  κοινωνικές  διαφορές,  ο  ξένος  γινόταν  όλο  και  πιο  μυστηριώδης.  Όσο  τα 

εμπορεύματα εκθέτονταν στα ράφια των καταστημάτων, όσο μέσα από τη διαφήμιση 

έμοιαζαν  να  αποκτούν  ανθρώπινες  ιδιότητες,  τόσο  πιο  μυστηριακά  γίνονταν  στην 

υπηρεσία του κέρδους και του κεφαλαίου (Sennett 1999: 36‐38, 40‐41).  

 Παράλληλα με αυτή  τη «μυστικοποίηση»  της  υλικής  ζωής  του  δημόσιου  χώρου, 

ως  αποτέλεσμα  της  μαζικής  παραγωγής  και  διανομής  προϊόντων,  συντελούνταν  μια 

προσπάθεια  ιδιωτικοποίησής  του.  Σημαντικό  σε  αυτό  ήταν  το  φως  του  γκαζιού,  που 

σταδιακά  φώτιζε  όλο  και  περισσότερους  δρόμους  κατά  τη  Δεύτερη  Αυτοκρατορία, 

αυξάνοντας  την  αίσθηση  ασφάλειας  που  είχε  κανείς  καθώς  κυκλοφορούσε  στους 

ανοιχτούς δρόμους  της πόλης, ακόμα και  τη νύχτα  (Benjamin 2006b: 81). Με  το φως 

του  γκαζιού  η  στοά,  για  τον  Benjamin,  όπως  και  οι  λεωφόροι  στη  συνέχεια, 

μεταμορφώθηκαν  σε  ένα  είδος  εσωτερικού  χώρου  (interieur),  όπου  ο  πλάνητας 

(flâneur) ένιωθε ‘σαν στο σπίτι του’ (Benjamin 2006b: 68). Συγχρόνως, κυκλοφορούσαν 
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οι φυσιολογίες, περιγραφές,  δηλαδή,  τύπων αστών, πολύ δημοφιλείς στους αστικούς 

κύκλους  της  εποχής,  τις  οποίες  ο  Benjamin  χαρακτήρισε  ως  ένα  ‘μαγικό  δώρο’  που 

μπορούσε να καθησυχάσει τον κάθε αστό μέσα στο πλήθος, παρέχοντας πληροφορίες 

για  το  επάγγελμα,  το  χαρακτήρα,  την  ιστορία  και  τρόπο  ζωής  των  άγνωστων 

περαστικών (Benjamin 2002: 70). 

Αναλύοντας χαρακτήρες μέσα από την ποίηση του Baudelaire, όπως ο ‘πλάνητας’, 

ο ‘ρακοσυλλέκτης’, η ‘πόρνη’, ο Benjamin προσπάθησε να διεισδύσει στην αποξενωτική 

εμπειρία  των  ατόμων  στη  νεωτερική  πόλη.  Η  οπτική  του,  ωστόσο,  παρουσιάζεται  με 

σημείο αναφοράς  το αντρικό  βλέμμα,  το  βλέμμα  του πλάνητα,  που αντιμετωπίζει  τη 

γυναίκα με τον ίδιο τρόπο όπως τα άψυχα εμπορεύματα. Στο βλέμμα αυτό, και με τη 

μορφή που είχε πάρει η πορνεία στις μεγάλες πόλεις, η γυναίκα εμφανίζεται όχι απλά 

σαν εμπόρευμα, αλλά σαν μαζικό προϊόν για κατανάλωση, καθώς το μακιγιάζ προβάλει 

μια  τεχνητή  έκφραση  που  αποκρύπτει  κάθε  ιδιαίτερό  της  ατομικό  χαρακτηριστικό 

(Benjamin  2006b:  165). O  Baudelaire,  επισημαίνει  χαρακτηριστικά  ο  Benjamin,  «δεν 

έγραψε ένα ποίημα για την πορνεία από την οπτική της πόρνης». Φαίνεται, όμως, ότι 

ούτε και ο Benjamin, πέρα από την ακραία μορφή της πόρνης και την αλληγορική της 

σημασία  σαν  ενσάρκωση  ‘πωλητή  και  προϊόντος’  σε  ένα  (Benjamin  2006b:  41), 

ασχολήθηκε σε βάθος με τη θέση της γυναίκας στη νεωτερική κοινωνία. 

Η ανάπτυξη του καπιταλισμού και οι νέες συνθήκες εργασίας ενθάρρυναν την 

έξοδο των γυναικών από το  ‘σπίτι’ σαν εργάτριες και καταναλωτές (Rendell 1998: 84), 

μολονότι  αυτές  παρέμεναν  σε  μεγάλο  βαθμό  ακόμα  εξαρτημένες,  οικονομικά  και 

κοινωνικά,  από  τον  πατέρα,  το  σύζυγο,  κάποιο  συγγενή,  ένα  ίδρυμα  ή  τον  εργοδότη 

τους (Harvey 2003: 179).  Στο μυθιστόρημα του Ζολά Au Bonheur des Dames, η γυναίκα 

σκιαγραφείται με πολύ παραστατικό  τρόπο σαν πλάσμα  ευάλωτο στον πειρασμό  της 

κατανάλωσης,  σαν  αντικείμενο  εκμετάλλευσης  της  αγοράς  (Zola  1980:  111),  και  η 

εικόνα  αυτή  είναι  ιδιαίτερα  αποκαλυπτική  για  τη  θέση  της  γυναίκας  στη  νεωτερική 

κοινωνία.  

Στο  δημόσιο  χώρο  ήταν  οι  γυναίκες,  πολύ  περισσότερο  από  τους  άντρες,  ένα 

μέρος  του  θεάματος  της  πόλης,  καθώς  επιδείκνυαν  τα  προσωπικά  τους  αντικείμενα, 

ορίζοντας  τους δημόσιους  χώρους σαν  χώρους  έκθεσης  εμπορευμάτων,  με μια αύρα 

σεξουαλικής  επιθυμίας  και  σεξουαλικής  ανταλλαγής  (Harvey  2003:  210‐212).  Ο 

έμφυλος διαχωρισμός ανάμεσα σε άνδρες‐θεατές και γυναίκες‐αντικείμενα θεάματος 
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επιτελούνταν  και  μέσα  από  μορφές  φωτισμού  και  αρχιτεκτονικής  οργάνωσης  του 

χώρου,  υπηρετώντας  τις  αρχές  της  πατριαρχικής  και  καπιταλιστικής  ιδεολογίας  στις 

δημόσιες αρένες  (Rendell 1998: 83). Οι βιτρίνες  των καταστημάτων στις στοές και  τις 

λεωφόρους, μαζί με τα προϊόντα εξέθεταν τις πωλήτριες και τις πελάτισσες στα αντρικά 

βλέμματα  των  περαστικών  αντρών,  καθιστώντας  το  γυναικείο  σώμα  σαν  σύμβολο 

έκθεσης, κατανάλωσης ακόμα και ανταλλαγής (Rendell 1998: 87). 

Η μυστικοποίηση  του δημόσιου χώρου και η θεατρικότητα που συνύφαινε  τις 

ανθρώπινες σχέσεις, οι μάσκες που κάλυπταν τα πραγματικά πρόσωπα, προκαλούσαν 

μια  γενικότερη  αίσθηση  ανασφάλειας,  μια  διαρκή  πηγή  αστικού  άγχους,  ακόμα  και 

ανομίας, στους δημόσιους χώρους της νεωτερικής πόλης. Η οικογένεια εξελίχθηκε έτσι 

σε ένα  ‘εξιδανικευμένο καταφύγιο’, όπου τα άτομα θα μπορούσαν να προστατευτούν 

από τα δεινά της κοινωνίας. Όμως η εξιδανίκευση της ζωής στην αστική οικογένεια ως 

πυλώνας της τάξης και της ηθικής, η ασφάλεια που παρείχε στα μέλη της μακριά από 

κάθε εξωτερικό έλεγχο, είχε διαφορετικές επιπτώσεις για τη ζωή των ανδρών και των 

γυναικών.  

Ο Sennett ισχυρίζεται ότι στο βαθμό που η δημόσια σφαίρα συνδέθηκε με την 

ανηθικότητα, για τη γυναίκα σήμαινε ένα χώρο όπου κινδύνευε να χάσει την αρετή της 

και να παρασυρθεί. Αντίθετα για τον άνδρα σήμαινε περισσότερο ένα χώρο ελευθερίας 

παρά  ονείδους,  που  του  επέτρεπε  να  απομακρυνθεί  από  τα  καταπιεστικά  και 

αυταρχικά χαρακτηριστικά ευπρέπειας, που υποτίθεται ότι ενσάρκωνε ως σύζυγος και 

ως πατέρας στην οικογένεια (Sennett 1999: 36‐38, 40‐41).  

Η αντιμετώπιση της γυναίκας ως ευάλωτης στον κίνδυνο διαφθοράς του δημόσιου 

χώρου  αναπόφευκτα  έφερνε  τον  στενότερο  εγκλεισμό  της  στον  ιδιωτικό  χώρο  της 

οικογένειας,  ενώ  την  καθιστούσε  βασική  υπεύθυνη  στην  ανατροφή  των  παιδιών  και 

στην  εμφύσηση  των  αξιών  της  κυρίαρχης  αστικής  κουλτούρας.  Ταυτόχρονα,  αυτή  η 

αστική  κουλτούρα  μιας  εξιδανικευμένης  οικογενειακής  ζωής,  που  περιόριζε  τις 

γυναίκες στο σπίτι, ερχόταν σε βαθιά αντίφαση με τη γυναικεία παρουσία στη δημόσια 

σφαίρα και την εικόνα της σαν αντικείμενο θεάματος και θαυμασμού για τους άνδρες 

(Harvey 2003: 212‐214).  

 Τα  ‘συμπτώματα’  υστερίας  ιδίως  των  αστών  γυναικών,  που  αντιμετώπιζαν  πολύ 

συχνά  οι ψυχίατροι  κατά  το 19ο  αιώνα,  αποδίδονται,  κατά  τον Sennett,  περισσότερο 

από  την  καταπίεση  που  επέβαλαν  οι  ηθικοί  κώδικες  της  βικτωριανής  σεξουαλικής 
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σεμνοτυφίας,  στην  πίεση  που  ασκούσε  το  πολιτιστικό  περιβάλλον  στις  γυναίκες  να 

καταπιέζουν  τα  συναισθήματά  τους  και  να  διατηρούν  σταθερές  εμφανίσεις  στο 

εσωτερικό  της  οικογένειας,  προκειμένου  η  ίδια  η  οικογένεια  να  αποτελεί  μια  αρχή 

τάξης  σε  μια  χαοτική  κοινωνία.  Οι  εντάσεις  που  ενδημούσαν  εντός  του  αστικού 

σπιτιού,  καθώς  οι  γυναίκες  πάλευαν  με  τους  αντιφατικούς  τους  ρόλους  ως  φορείς 

αξιών  μιας  νέας  κουλτούρας  της  κατανάλωσης,  από  τη  μια,  και  ως  ‘φύλακες  του 

σπιτιού’, από την άλλη, έθεταν σε αμφισβήτηση την επικρατούσα αναπαράσταση του 

σπιτιού ως ‘καταφύγιο’ (Sennett 1999: 407). 

 

1.4.2 Μορφές ετερότητας στον αστικό  δημόσιο χώρο 

 

Ενώ, όμως, αναγνωριζόταν η ανατροπή της ισορροπίας ανάμεσα στην ιδιωτική και 

τη  δημόσια  σφαίρα,  ήταν  περισσότερο  ο  δημόσιος  χώρος  που  απασχόλησε  τους 

μελετητές της πόλης. Για τον Benjamin ήταν η φαντασμαγορία των εικόνων της πόλης 

που προκαλούσε μια αποξενωτική εμπειρία, για τον Sennett ήταν η μυστικοποίηση της 

υλικής ζωής και η θεατρικότητα που κυριαρχούσε στις σχέσεις των ανθρώπων, καθώς 

υποδύονταν  ρόλους  και  άλλαζαν  προσωπεία  ανάλογα  με  τις  περιστάσεις.  Για  τον  

Sibley, που στρέφει την προσοχή του σε ενδιάμεσους χώρους, όπως η είσοδος, ο χώρος 

υποδοχής  ή  ένα  πέρασμα,  όπου  τα  όρια  ανάμεσα  στο  ιδιωτικό  και  το  δημόσιο  είναι 

ρευστά (Sibley 2004: 360), ήταν το άγχος μιας συνεχούς προσπάθειας συγκρότησης της 

ταυτότητας απέναντι στον ‘άλλο’, απέναντι σε κάθε μορφή ετερότητας, που καταλήγει 

σε διπολικές στερεοτυπικές κατασκευές ανάμεσα στο καλό/  κακό, αρσενικό/  θηλυκό, 

ψυχικά υγιές/ τρελό, ετερόφυλο/ ομοφυλόφιλο, ντόπιο/ ξένο (Sibley 1995: 3‐5, 33).  

Ανατρέχοντας  σε  Kristeva  (1982)  και  Klein  (1960),  ο  Sibley  ισχυρίζεται  ότι  το 

‘αποκείμενο’, αυτό που, κατά την Kristeva, ‘αποβάλει’ το σώμα μας, συνεχώς απειλεί τη 

φαινομενική  σταθερότητα  του  εαυτού  με  διαταραχή  και  πιθανή  διάλυση,  καθώς 

βρίσκεται στα όρια  της  ταυτότητας  του υποκειμένου και ορίζει  τη σχέση  του με  τους 

άλλους.  Η  κατασκευή,  όμως,  του  ορίου  ανάμεσα  στον  εαυτό  και  τον  ‘άλλο’ 

αναγνωρίζεται από την Klein σαν κοινωνική και πολιτισμική διαδικασία, που στη δυτική 

κουλτούρα  ειδικά  έχει  διαμορφωθεί  μέσα  από  μια  σειρά  πολιτισμικών 

αναπαραστάσεων  ανθρώπων  και  πραγμάτων,  συνδέοντας  μορφές  ετερότητας  με 
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διάφορες σωματικές ή κοινωνικές εικόνες, που σηματοδοτούν ατέλεια ή χαμηλή θέση 

στην ιεραρχία της ύπαρξης (Sibley 1995: 4‐ 14).  

Με αναφορά το έργο Ο Πολιτισμός Πηγή Δυστυχίας, στο οποίο ο Freud υποστηρίζει 

ότι  η  υπερβολική  έγνοια  με  την  καθαριότητα  και  την  τάξη  επιβλήθηκε  από  την 

κυρίαρχη κουλτούρα ως συστατικό στοιχείο της συγκρότησης της ταυτότητας, ο Sibley 

συμπεραίνει  ότι  όλες  οι  εικόνες  μορφών  ετερότητας  συνδέονται  με  την  ιδέα  του 

μιαρού σαν σημαίνον της ατέλειας και της κατωτερότητας, με βασικό σημείο αναφοράς 

το  λευκό,  συχνά  αρσενικό,  φυσικά  και  νοητικά  ικανό  άτομο.  Η  εμμονή  με  την 

καθαριότητα  ερμηνεύτηκε  από  τον  Freud  σαν  μια  προσπάθεια  απομάκρυνσης  του 

υποκειμένου  από  τις  αβεβαιότητες  και  τους  φόβους  του  αστικού  βιομηχανικού 

περιβάλλοντος,  την  ίδια  στιγμή που παρέμενε  μια μορφή απώθησης  (Sibley 1995: 4‐ 

14). 

Αρνητικά  στερεότυπα,  που  αναφέρονται  με  τρόπο  απλουστευτικό  ή 

υπερβολικό,  πάντα  όμως  με  στρεβλωτικό  χαρακτήρα  σε  κάποιο  αντικείμενο  ή 

πρόσωπο, γίνονται προεκτάσεις των φόβων και στη συνέχεια διαιωνίζονται μέσα από 

τους φόβους αυτούς (Knox & Pinch 2010: 43). Η σύνδεση στερεοτύπων ‘ετερότητας’ με 

συγκεκριμένα  μέρη,  έπειτα,  συμβάλλει  στην  κατασκευή  ‘γεωγραφιών  αποκλεισμού’, 

που συγχρόνως ορίζουν τον ‘εαυτό’, με κεντρικό να παραμένει το ζήτημα της εξουσίας 

στη μονοπώληση του χώρου από τις ισχυρές ομάδες. Στηριζόμενος στο Foucault6 (1980 

αναφέρεται στο Sibley 1995: 76) σχετικά με την αδιαφάνεια των σχέσεων εξουσίας στις 

καθημερινές  πρακτικές,  ο  Sibley  επισημαίνει  ότι  οι  άνθρωποι  συμβάλλουν  στην 

αναπαραγωγή του κυρίαρχου κοινωνικο‐χωρικού συστήματος, ακόμα κι αν δεν έχουν 

συνείδηση επί τούτου (Sibley 1995: 69‐76).  

Πιο  συγκεκριμένα,  με  την  εκβιομηχάνιση  και  τη  διαμόρφωση  του  ταξικού 

συστήματος μέσα στις συνθήκες του καπιταλισμού, η πόλωση ανάμεσα στην εργατική 

και  τις  υπόλοιπες  τάξεις  ενίσχυσε  μια  αντίληψη  για  τους  εργάτες  ως  βρώμικους, 

μολυσματικούς  και  επικίνδυνους  (Knox  &  Pinch  2010:  49)  και  τα  στερεότυπα  αυτά 

συνδέθηκαν με  το  λόγο περί ηθικής  του 19ου αιώνα. Ο φόβος  της μόλυνσης από  την 

εργατική  τάξη  και  η  προσπάθεια  αποκλεισμού  της,  προκειμένου  η  αστική  τάξη  να 

                                          
6 Για τον Φουκό, όπως αναφέρεται στο Εξουσία, Γνώση και Ηθική, «Οι σχέσεις εξουσίας είναι ίσως ένα 
από τα πιο κρυµµένα πράγµατα µέσα στο κοινωνικό σώµα» (Φουκό 1987: 80). 
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διατηρήσει την αίσθηση της ταυτότητάς της, βρίσκονται αποτυπωμένα στα σχέδια του 

Haussmann για το μετασχηματισμό του κέντρου του Παρισιού.  

Μέσα από μια σειρά συνεκδοχικών συνδηλώσεων που έλαβε  το σκοτάδι, από 

την  κακή μυρωδιά  του  χώρου  των φτωχών,  τη μυρωδιά  των φτωχών και  τελικά  τους 

ίδιους τους φτωχούς, την αναταραχή και την απειλή που έθεταν στην αστική τάξη, τα 

σχέδια του Haussmann να γίνει η πόλη  ‘λιγότερο σκοτεινή’ μπορούν να κατανοηθούν 

ως μια απόπειρα  ‘αποκάθαρσης’ του χώρου από όλους εκείνους που θεωρούνταν ότι 

δεν  ανήκουν  στην  πολιτισμένη  κοινωνία  (Sibley  1995:  24‐25,  57).  Ο  αστικός 

σχεδιασμός,  κατασκευάζοντας  ‘εξαγνισμένες  κοινότητες’  για  να  αποκλείσει  τους 

απειλητικούς, μιαρούς  ‘άλλους’, όπως επισημαίνει ο Sennett στο έργο Οι χρήσεις της 

αταξίας, υπηρετούσε ακριβώς το ‘μύθο’ της καθαρότητας (Knox & Pinch 2010: 50). 

Η μελέτη του Sennett, ωστόσο, για τις προσπάθειες ‘αποκάθαρσης’ του αστικού 

χώρου  επικεντρώνεται  στην  ταξική  και  φυλετική  διάσταση  του  φαινομένου,  ενώ 

παραλείπει την έμφυλη διάσταση του αποκλεισμού των γυναικών από τους δημόσιους 

χώρους  της  νεωτερικής  πόλης.  Ο  διαχωρισμός  του  σπιτιού  από  το  χώρο  εργασίας,  η 

έξοδος  των  γυναικών  στο  δημόσιο  χώρο  και  μακριά  από  τον  έλεγχο  του  πατέρα  ή 

συζύγου,  είχε,  όμως,  σαν  αποτέλεσμα  την  επέκταση  του  πατριαρχικού  ελέγχου  σε 

δημόσιους χώρους της πόλης, όπως με τη νομοθεσία του 1822, που ασκούσε κοινωνικό 

και ηθικό έλεγχο πάνω στη γυναικεία παρουσία στην πόλη.  

Το  άγχος  ότι  στο  δημόσιο  χώρο  γυναικείες  μορφές  ανδρικής  ιδιοκτησίας‐

μητέρες,  σύζυγοι  και  κόρες‐  θα  ήταν  οπτικά  και  σεξουαλικά  διαθέσιμες  σε  άλλους 

άντρες,  ενισχυόταν  από  το  φόβο  της  μόλυνσης  της  δημόσιας  σφαίρας  από  την 

εργατική‐μεσαία  τάξη.  Και  αντίστροφα,  γυναίκες  της  εργατικής  τάξης  ή  αμφίβολης 

ηθικής, που κυκλοφορούσαν ελεύθερα στους δημόσιους χώρους, θεωρούνταν ‘μορφές 

ετερότητας’  που  έπρεπε  να  απομακρυνθούν.  Η  μορφή  της  δημόσιας  γυναίκας 

θεωρήθηκε ότι θόλωνε τα όρια ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο χώρο και η ίδια 

έγινε σύμβολο μιας ανεξέλεγκτης ελευθερίας και σεξουαλικότητας, σχεδόν συνώνυμο 

της πορνείας (Rendell 1998: 86‐87), και αυτό όχι αδικαιολόγητα. 

Ήταν  οι  συνθήκες  ζωής  που  επικρατούσαν  και  η  χαμηλή  αμοιβή  των 

εργαζόμενων γυναικών, που τις οδηγούσε συχνά στην πορνεία, πολύ περισσότερο στην 

περίπτωση των femmes  isolées (γυναίκες μόνες, χωρίς άντρα), για να αποκτήσουν ένα 

συμπληρωματικό εισόδημα και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Από τις μοδίστρες και τις 
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χορεύτριες των κατώτερων τάξεων μέχρι τις καλλιτέχνιδες των ανώτερων τάξεων στην 

όπερα  και  το  θέατρο,  η  πορνεία  ήταν  ένα  συνηθισμένο  φαινόμενο  της  νεωτερικής 

πόλης (Harvey 2003: 180‐183). 

Οι  στοές,  ειδικότερα,  έπαιξαν  ένα  σημαντικό  ρόλο  στην  πορνεία,  καθώς  οι 

βιτρίνες  τους  εξέθεταν  σε  δημόσια  θέα  τις  πωλήτριες  και  τις  πελάτισσες,  ενώ  τα 

δωμάτια  πάνω  από  τα  καταστήματα  συχνά  χρησιμοποιούνταν  για  περιστασιακές 

ερωτικές  συναντήσεις.  Στους  δρόμους  και  τις  στοές,  αυτή  η  ανάμειξη  διαφορετικών 

τάξεων  και  φύλων  ήταν  μια  συνεχής  απειλή  στην  κοινωνική  τάξη.  Μια  προσπάθεια, 

λοιπόν,  ‘εξαγνισμού’  του  δημόσιου  χώρου  πραγματοποιήθηκε  με  την  καλύτερη 

επιτήρηση  των  στοών  και  των  λεωφόρων,  αλλά  και  με  την  αλλαγή  στον  τρόπο 

κατανάλωσης μέσα από τον αστικό σχεδιασμό,  καθώς δημιουργήθηκαν πιο ασφαλείς 

και  καλύτερα  ελεγχόμενοι  χώροι  κατανάλωσης  στα  εμπορικά  καταστήματα  (The  City 

Cultures  Reader,  introduction  to  part  8,  2004:  352).  Ο  Benjamin  παρατηρεί  ότι  η 

απαγόρευση  της  πορνείας,  με  την  κυνική μορφή που  είχε  λάβει  στα  τέλη  του αιώνα 

στις παρισινές στοές, ήταν ένας από τους λόγους παρακμής τους  (Benjamin 1999: 88, 

492‐493). 

Αποτελεσματικότερος,  όμως,  ακόμα  και  από  την  αστυνομική  επιτήρηση  των 

δημόσιων χώρων ήταν ο λόγος περί ηθικής σαν μέσο ελέγχου της ταξικής παρεκτροπής, 

που παρουσίαζε τη δημόσια γυναίκα σαν πόρνη και αντίθετα τη  ‘γυναίκα του σπιτιού’ 

ως σύμβολο κοινωνικής σταθερότητας,  κοσμιότητας  και πρότυπο οικογενειακής  ζωής 

για να ακολουθήσουν οι κατώτερες τάξεις (Rendell 1998: 87). Σε μια κατάσταση ηθικού 

πανικού  που  επέφεραν  οι  νέες  συνθήκες  ζωής  στη  νεωτερική  κοινωνία,  η  βαθιά 

προσκόλληση στις αξίες της οικογένειας ως σημαίνον της σταθερότητας και της τάξης, 

εξυπηρετούσε  το  μύθο  της  καθαρότητας  και  τα  σύνορα  που  ετίθεντο  ανάμεσα  στη 

δημόσια  και  την  ιδιωτική  σφαίρα  για  τις  γυναίκες  υποδήλωναν  σαφέστατα  ηθικά 

σύνορα (Sibley 2004: 362, 365‐366).  
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1.5 Συμπεράσματα  

 

Η κατανόηση του νεωτερικού αστικού τοπίου συνιστά μια πολύπλοκη διαδικασία 

που, μέσα από την εικονογραφική παράδοση, ενθαρρύνει την αναζήτηση συμβολικών 

νοημάτων πίσω από τις εικόνες του, ενώ συνυφαίνει διαφορετικές, οπτικές ή λεκτικές, 

αναπαραστάσεις  του.  Η  ανάγνωση  του  αστικού  τοπίου  ως  ‘κείμενο’,  με 

κωδικοποιημένα  σε  αυτό  μηνύματα,  μπορεί  να  γίνει  καλειδοσκοπικά,  όπως 

προσπάθησε  να  κάνει  και  ο  Benjamin,  μέσα  από  θραύσματα  εικόνων  και  κειμένων, 

συμβόλων και ερμηνειών, που φέρνουν σε ‘διάλογο’ διαφορετικές πειθαρχίες, από την 

ιστορία  και  τη  λογοτεχνία  μέχρι  την  κοινωνιολογία,  τη  γεωγραφία  και  την 

ανθρωπολογία (Keith 2000: 419‐422). 

Πλάι σε περισσότερο διαδεδομένες ερμηνευτικές προσεγγίσεις του αστικού τοπίου 

επικαλείται  ολοένα  και  περισσότερο  η  ψυχανάλυση,  σε  μια  προσπάθεια  να 

μετατοπιστεί  το  κέντρο  της  ανάλυσης  από  μια  ομοιόμορφη  και  πλήρως 

αντιπροσωπευτική  αντίληψη  για  τον  αστικό  χώρο  σε  μια  περισσότερο  σύνθετη  και 

αποκαλυπτική,  που  στρέφεται  από  τους  ‘πρωταγωνιστές’  του  αστικού  σχεδιασμού 

ή/και μετασχηματισμού,  από αυτούς δηλαδή που έκαναν  τα αναπτυξιακά σχέδια και 

πρωτοστάτησαν  στην  κατασκευή  του,  στην  προσωπική  εμπειρία  των  ατόμων  και  τον 

τρόπο  που  αυτά  βιώνουν  τον  αστικό  χώρο.  Ο  αστικός  χώρος  φανερώνεται  έτσι  ως 

χώρος  επιθυμιών  και  ονειρικών  διαδικασιών,  φαντασμαγορίας  και  θεάματος,  όπου 

επανέρχονται  μορφές  ετερότητας,  φαινομενικά  αταίριαστες  και,  ωστόσο,  συχνά 

απειλητικές για  τους  ‘εξαγνισμένους’  χώρους που η αστική κουλτούρα προσπαθεί  να 

κατασκευάζει.  

Η αναζήτηση διαλεκτικών εικόνων σε όψεις του νεωτερικού αστικού τοπίου, όπως 

στις στοές,  στην αρχιτεκτονική,  σε μνημεία και σ’  εμπορεύματα,  μπορεί  να συμβάλει 

στην  αποκρυπτογράφηση  των  μυστικών  σημάτων  του  ονειρικού  κόσμου  του  19ου 

αιώνα.  Μπορεί,  ακόμα,  να  προσφέρει  σε  μια  ιστορική  κατασκευή  της  εποχής  της 

νεωτερικότητας στο Παρίσι στα μέσα του 19ου αιώνα, όπως αποκαλύπτεται μέσα από 

θραυσματικές εικόνες (Φρίσμπυ 2009: 65, 100‐101) που ισορροπούν ανήσυχα στα όρια 

ανάμεσα  στο  δημόσιο  και  τον  ιδιωτικό  χώρο,  το  παρελθόν  και  το  μέλλον,  τη 

φαντασμαγορία και την πραγματικότητα (Mieszkowski 2006: 48). 
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2. Γοτθική Αισθητική και νεωτερική αστική κουλτούρα 

 

2.1 Εισαγωγή 

Στην  αγγλική  βιβλιογραφία  χρησιμοποιείται  ο  όρος  “Gothic”  και  σε  αυτόν 

συμπυκνώνεται  το  πολύπλοκο  ζήτημα  του  «Γοτθικού»,  που  ξεκίνησε  σαν  αισθητικός 

όρος και επεκτάθηκε σε ένα σύνολο από πολιτισμικές εκφράσεις.  Σε μια εναλλακτική 

απόδοση  του  όρου  «Γοτθικό»  στην  ελληνική  γλώσσα  και  για  τους  στόχους  της 

παρούσας  εργασίας,  έγινε  επιλογή  της  έκφρασης  «Γοτθική  Αισθητική»,  καθώς 

αντανακλά καλύτερα το νόημα μιας αντιθετικής σχέσης στη σύλληψη του ωραίου και 

του άσχημου, του καλού και του κακού, που βρίσκεται στον πυρήνα του όρου “Gothic” 

και,  συγχρόνως,  εκφράζει  πληρέστερα  την  κριτική  ένταση  που  απαιτείται  στην 

κατανόηση ενός γοτθικού έργου τέχνης (Hock Soon 2007: 181‐182). 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται, καταρχήν, αναφορά στη σημασιολογική ερμηνεία του 

όρου ‘Γοτθικός’, από τότε που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, το 15ο, μέχρι και τις 

αρχές του 20ού αιώνα. Τόσο για να χαρακτηρίσει υποτιμητικά την τέχνη του Μεσαίωνα 

και να τη διαχωρίσει από τα νέα καλλιτεχνικά πρότυπα της Αναγέννησης, όσο και για 

αναφερθεί  σε  ένα  νέο  λογοτεχνικό  είδος,  που  διαφοροποιήθηκε  από  τις  αξίες  της 

λογικής και της τάξης του Διαφωτισμού, ο όρος ‘γοτθικός’ απέκτησε μια διφορούμενη, 

πλέον  εύπλαστη  σημασία,  που  δεν  έχασε  ποτέ  ολοκληρωτικά  τις  αρνητικές 

συνδηλώσεις  της,  ώστε  να  μπορεί  να  αναφέρεται  κριτικά  σε  ποικίλες  μη  ανεκτές 

καταστάσεις της νεωτερικής εποχής.  

Στη  συνέχεια  αναλύονται  κριτικές  αναγνώσεις  του  Γοτθικού,  που  συνέδεσαν  την 

πλοκή και τους ήρωες της γοτθικής μυθοπλασίας με την προσπάθεια των νεωτερικών 

υποκειμένων  να  διαπραγματευτούν  με  ένα  διαρκές  άγχος,  που  απέρρεε  από  τις 

ποικίλες  και  ταχείες μεταβάσεις που βίωναν  την  εποχή  της  νεωτερικότητας.  Είτε  σαν 

προσπάθεια να τεθούν όρια ηθικής συμπεριφοράς και τάξης στη νεωτερική κοινωνία, 

είτε σαν προσπάθεια να εκφραστούν οι φόβοι των νεωτερικών υποκειμένων απέναντι 

σε  ποικίλες  μορφές  ετερότητας,  που  απειλούσαν  τα  κανονικοποιημένα  πρότυπα  της 

νεωτερικής  αστικής  κουλτούρας,  οι  κριτικές  αναγνώσεις  του  Γοτθικού  μπορούν  να 

αξιοποιηθούν  στο  πλαίσιο  της  ανάλυσης  που  υπέδειξε  η  εικονογραφική  προσέγγιση, 

προσφέροντας ένα διαφορετικό τρόπο ‘ανάγνωσης’ του νεωτερικού αστικού τοπίου.  
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2.2 Από τη γοτθική τέχνη του Μεσαίωνα στη γοτθική αναβίωση το 18ο αιώνα.  

 
Γοτθική χαρακτηρίστηκε η τέχνη που αναπτύχθηκε στη δυτική Ευρώπη κατά το 

Μεσαίωνα, την περίοδο, δηλαδή, που εκτείνεται από τα μέσα του 12ου έως τα μέσα του 

15ου αιώνα περίπου. Σ’ εκείνη την εποχή της έντονης θρησκευτικότητας και της βαθιάς 

πίστης, κυριαρχούσε μια θεοκρατική αντίληψη για τον κόσμο, η αντίληψη, δηλαδή, για 

μια  εξουσία  που  εκπορευόταν  από  το  Θεό  και  σύμφωνα  με  αυτήν  ορίζονταν  οι 

φεουδαρχικές δομές της υποτέλειας και της αυστηρής κοινωνικής ιεραρχίας, που ήταν 

θεμελιωμένες  στη  μεσαιωνική  ύπαιθρο  (Βαλλιάνος  2001:  27,  32).  Για  πολλούς 

ιστορικούς  τέχνης,  όπως  ο  Panofsky,  η  εμφάνιση  της  γοτθικής  αρχιτεκτονικής  εκείνη 

την  εποχή  σηματοδοτούσε  την  υποταγή  του  ατόμου  στη  συλλογικότητα  της 

χριστιανικής κοινότητας (Punter & Byron 2004: 32‐38).  

Ο Gombrich, από την άλλη, υποστήριξε ότι η γοτθική τέχνη αναπτύχθηκε για ένα 

συγκεκριμένο σκοπό, για να εκφράσει το θείο μήνυμα, «να αφηγηθεί τις  ιστορίες της 

Γραφής πιο πειστικά και πιο συγκινητικά» (Gombrich 1998: 193). Στη ζωγραφική και τη 

γλυπτική η πιστή αναπαράσταση των μορφών υποχωρούσε για χάρη της έκφρασης των 

συναισθημάτων.  Στην  αρχιτεκτονική,  σε  μια  εποχή  που  η  εκκλησία  κατείχε  ιδιαίτερη 

θέση στη  ζωή των πιστών μιας κοινότητας,  τα  τεχνικά επιτεύγματα ήταν απλώς μέσα 

που  χρησιμοποίησαν οι αρχιτέκτονες  και  καλλιτέχνες  της  εποχής  για  να δοξάσουν  το 

μεγαλείο  του  Θεού.  Οι  μεγάλες  διαστάσεις  του  γοτθικού  ναού  προσέδιδαν  μια 

επιβλητικότητα,  που  φαινόταν  να  εκμηδενίζει  καθετί  ανθρώπινο  και  ασήμαντο.  Η 

πολυτέλεια  στο  εσωτερικό  του,  με  τους  πεσσούς,  τις  νευρώσεις,  και  τις  λιθόγλυπτες 

καμπύλες να «λαμποκοπούν από χρυσάφι» και με τους τοίχους από χρωματιστό γυαλί 

να  «λάμπουν  όπως  τα  ρουμπίνια  και  τα  σμαράγδια»,  πρόσφερε  μια  πρωτόγνωρη 

εμπειρία  στους  πιστούς  εκείνη  την  εποχή.  Έδινε  την  εντύπωση  ενός  οράματος  που 

κατεβαίνει από τον ουρανό, φέρνοντας τους πιστούς πλησιέστερα στο μυστήριο ενός 

κόσμου που βρίσκεται πέρα από την ύλη (Gombrich 1998: 185‐190).  

Στα  τέλη  του  Μεσαίωνα  η  γοτθική  αρχιτεκτονική  γνώρισε  ιδιαίτερη  άνθιση, 

καθώς διαδόθηκε από τη Γαλλία, όπου πρωτοεμφανίστηκε, σε πολλά μέρη της δυτικής 

και  βόρειας  Ευρώπης,  ακόμα  και  στην  Ιταλία,  όπου  είχε  τις  ρίζες  της  μια  μακρά 

ιστορική  παράδοση  στην  αρχιτεκτονική,  η  ρομανική.  Γοτθικά  αρχιτεκτονικά  στοιχεία, 

όπως  η  οξυκόρυφη  αψίδα,  ο  περίτεχνος  διάκοσμος  και  το  χρωματιστό  γυαλί 
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χρησιμοποιήθηκαν  στη  διακόσμηση  παλαιότερων  παραδοσιακών  κτιρίων,  τόσο 

θρησκευτικών όσο και κοσμικών. Η γοτθική αρχιτεκτονική κατέληξε έτσι να εκφράζει, 

ήδη από εκείνη την εποχή, αντιθετικές τάσεις, μια εγγενή πνευματικότητα, από τη μια, 

και  ένα  νεωτερικό  πνεύμα,  ένα  πνεύμα  ανανέωσης  και  διαφοροποίησης  από  την 

παράδοση,  από  την  άλλη,  που  δεν  ήταν  απόλυτα  ξεκάθαρο,  αλλά  καθοριζόταν  σε 

μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο στο οποίο συναντιόταν, όταν, για παράδειγμα, γοτθικά 

στοιχεία χαρακτήριζαν δημαρχεία σε αντίθεση με εκκλησίες    (Trachtenberg 1991: 22‐

23, 34‐35).  

Από  τα  μέσα  του 15ου  αιώνα  και  με  επίκεντρο  τις  ιταλικές  πόλεις  του  Βορρά, 

ωστόσο,  τα  γοτθικά  στοιχεία  στην  αρχιτεκτονική  άρχισαν  να  υποχωρούν  και  πλέον 

θεωρούνταν  ‘παλιομοδίτικα’.  Καθώς  το  θρησκευτικό  πνεύμα  υποχωρούσε  σταδιακά, 

κατέρρεε ένα ολόκληρο φιλοσοφικό σύστημα μεσαιωνικών παραδοχών, που βασιζόταν 

πάνω στην παντοδυναμία  του Θεού  και  την απόλυτη υποδούλωση του ανθρώπου σε 

Αυτόν. Στη θέση του θριάμβευσε το ουμανιστικό πνεύμα, που έφερε τον άνθρωπο στο 

κέντρο  του  σύμπαντος  και  της  καλλιτεχνικής  δημιουργίας  (Βάρσος  1999:  114),  με 

υπέρτατο στόχο τη γνώση των μυστηρίων της θείας δημιουργίας, όχι πια μέσα από την 

εξαΰλωση  των μορφών,  αλλά μέσα από  την αρμονία  και  τις  εξιδανικευμένες μορφές 

της επίγειας τέχνης, φέρνοντας ολοκληρωτικά «το υπερκόσμιο στοιχείο μέσα στο γήινο 

κόσμο» (Reble 1990: 120). Η Αναγέννηση, όπως αργότερα ονομάστηκε η περίοδος που 

μεσολάβησε  από  τα  τέλη  του  Μεσαίωνα  μέχρι  τα  μέσα  του  16ου  αιώνα  περίπου, 

ορμώμενη από την Ιταλία, σφράγισε στη συνέχεια με τα νέα καλλιτεχνικά πρότυπα την 

εξέλιξη ολόκληρου του δυτικού πολιτισμού.  

Σ’  εκείνη  την εποχή,  τον 15ο αιώνα,  χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος 

‘γοτθικός’ από ιταλούς ιστορικούς τέχνης, με υποτιμητικό ύφος, για να διαχωρίσει την 

ευρωπαϊκή τέχνη και αρχιτεκτονική της εποχής του Μεσαίωνα, των ‘Σκοτεινών Αιώνων’ 

όπως  αποκάλεσαν  εκείνη  την  εποχή,  για  την  οποία  ελάχιστα  γνώριζαν,  από  τα  νέα 

καλλιτεχνικά πρότυπα που ο αστικός κόσμος προσπαθούσε να εδραιώσει μέσα από την 

αναβίωση των ιδεωδών του κλασικού πολιτισμού. Τότε οι Γότθοι, μια από τις βόρειες 

γερμανικές  φυλές  που  εισέβαλαν  στα  εδάφη  της  ρωμαϊκής  αυτοκρατορίας, 

θεωρούνταν  βάρβαροι  εισβολείς  που  λεηλάτησαν  τα  μνημεία  του  ρωμαϊκού 

πολιτισμού,  και  παρόλο  που  οι  ίδιοι  δεν  άφησαν  κάποια  λογοτεχνική  κληρονομιά  ή 

δική τους τέχνη (ή ακριβώς γι’ αυτό), η γοτθική τέχνη, με το περίτεχνο και υπερβολικά 



 

 42

διακοσμημένο ύφος, που ερχόταν σε απόλυτη αντίθεση με  το λιτό και  εκλεπτυσμένο 

ύφος  του κλασικού ρυθμού, αποδόθηκε λανθασμένα σε αυτούς. Μέχρι  το 18ο αιώνα 

καθετί γοτθικό αναφερόταν όχι μόνο στην τέχνη, αλλά στη μεσαιωνική περίοδο γενικά 

και ο Γότθος είχε καταλήξει να σημαίνει ‘μη πολιτισμένος’ και ‘βάρβαρος’, σύμφωνα με 

το λεξικό του Dr Johnson’s το 1775 (Punter & Byron 2004: 3‐6, 32‐38). 

Από  τα  τέλη  του  18ου  αιώνα  κι  έπειτα,  όμως,  η  βρετανική  κοινωνία,  στους 

απόηχους  της  Γαλλικής Επανάστασης και  έχοντας σθεναρά αμφισβητήσει  την παπική 

εξουσία  ήδη  από  τον  προηγούμενο  αιώνα,  άρχισε  να  αναζητά  στο  παρελθόν  της  τα 

θεμέλια  του δημοκρατικού πνεύματος και  της  λογικής μιας πολιτισμένης κουλτούρας 

που θα τη διαχώριζαν από μια  ‘βάρβαρη’  Γαλλία.  Σημειώθηκε έτσι μια ολοκληρωτική 

μετάλλαξη στη σημασιολογική αξία του όρου, ώστε αυτό που θεωρούταν πρωτύτερα 

γοτθικό, δηλαδή μεσαιωνικό, βάρβαρο, χωρίς τάξη, χαοτικό, ακραίο και/ ή υπερβολικό 

(σε  μια  δομική  αντίθεση  με  το  κλασικό  ιδεώδες),  να  επενδυθεί  με  θετική  αξία, 

λαμβάνοντας  σαφές  πολιτικό  περιεχόμενο.  Σε  μια  νέα  εκδοχή  της  ιστορίας,  του 

‘γοτθικού  μύθου’,  Γότθοι  ήταν  όλες  οι  γερμανικές  φυλές,  ακόμα  κι  αυτές  που 

εισέβαλαν  στη  Βρετανία  τον  5ο  αιώνα  και  δεν  θεωρούνταν  πλέον  καταστροφείς  των 

αξιών  του  πολιτισμού,  αλλά  γενναίοι  και  ενάρετοι,  με  πίστη  στη  δικαιοσύνη  και  την 

ελευθερία, που εξυμνούνταν ως πρότυπα ενός εξιδανικευμένου παρελθόντος, τα οποία 

η βρετανική κοινωνία προσπαθούσε να επαναφέρει (Punter & Byron 2004: 3‐6, 32‐38).  

Η αλλαγή αυτή στην αξία του  ‘γοτθικού’ είχε συνέπειες τεραστίων διαστάσεων 

στην  αρχιτεκτονική,  καλλιτεχνική  και  λόγια  κουλτούρα  της  Βρετανίας.  Στα  μέσα  του 

19ου  αιώνα  οι  αρχιτέκτονες  Barry  και  Pugin  συνεργάστηκαν  για  να  οικοδομήσουν  το 

αγγλικό  Κοινοβούλιο,  το  «ιερό  της  Βρετανικής  Ελευθερίας»  σε  γοτθικό  ρυθμό, 

εκφράζοντας την πεποίθηση ότι  οι πολιτικές ελευθερίες στην Αγγλία στηρίζονταν στα 

επιτεύγματα  του  Μεσαίωνα  (Gombrich  1998:  500).  Και  στο  Μεσαίωνα,  επίσης, 

στράφηκαν οι λόγιοι εκείνης της εποχής για να ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθηση στο 

βρετανικό  έθνος,  να  εμφυσήσουν  στη  βρετανική  κουλτούρα  τις  αυθεντικές  αξίες  του 

παρελθόντος  που  είχαν  ξεχαστεί  και  να  πλάσουν  το  γοτθικό  παρελθόν  ως 

εξιδανικευμένο  τόπο  μιας  πραγματικής  εθνικής,  δημοκρατικής  και  πολιτισμένης 

κληρονομιάς (Punter & Byron 2004: 3‐12).  

Εκείνη ακριβώς την εποχή ο Gombrich εντοπίζει «μια τομή στην  (καλλιτεχνική) 

παράδοση» της δυτικής και βόρειας Ευρώπης, μια αλλαγή στις ιδέες για την τέχνη, που 
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έχει τις καταβολές της στην Εποχή του Λόγου. Ενώ, δηλαδή, σε παλαιότερες εποχές το 

ύφος  της  περιόδου ήταν απλώς  ο  τρόπος με  τον  οποίο  γίνονταν  τα  πράγματα  και  οι 

καλλιτέχνες  το  χρησιμοποιούσαν  επειδή  πίστευαν  ότι  ήταν  το  καλύτερο  μέσο  για  να 

πετύχουν ορισμένα ‘εφέ’, στην Εποχή του Λόγου ο κόσμος άρχισε να συνειδητοποιεί το 

«ύφος» και τους ρυθμούς.   Από εκείνη την εποχή και μετά,  το καλλιτεχνικό ύφος δεν 

ήταν  απλά  μέσο  έκφρασης,  αλλά  διαφοροποίησης.  Διαφορετικοί  ρυθμοί 

χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή ή διακόσμηση ποικίλων κτιρίων, σε μια εποχή που 

η  ανοικοδόμηση  των  αστικών  χώρων  στη  δυτική  Ευρώπη  αυξήθηκε  ραγδαία,  και  οι 

ρυθμοί αυτοί συνδέθηκαν με διαφορετικές αξίες  του παρελθόντος, που οι σύγχρονοι 

καλλιτέχνες  και  αρχιτέκτονες  προσπαθούσαν  να  επαναφέρουν  (Gombrich  1998:  476‐

480).  

Το  Strawberry  Hill  του  Walpole,  ένα  αντιπροσωπευτικό  παράδειγμα  της 

αναβίωσης  του  γοτθικού  ρυθμού,  χαρακτηρίστηκε  ως  το  αρχοντικό  ενός  ξακουστού 

«για τις εκκεντρικότητές του»  ιδιοκτήτη, που, καθώς έμοιαζε με ρομαντικό πύργο του 

παλιού  καιρού  (Gombrich  1998:  476‐480),  πρόδιδε  έναν  ενθουσιασμό  για  τις 

μεσαιωνικές αξίες και μια νοσταλγική διάθεση για μια χαμένη εποχή ρομαντισμού και 

περιπέτειας, για έναν κόσμο, που μολονότι βάρβαρος, ήταν από την οπτική του τέλους 

του  18ου  αιώνα,  επίσης,  εύτακτος  (Botting  2005:  4).  Ο  γοτθικός  ρυθμός  συνέχιζε, 

επίσης, να χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στις εκκλησίες, εκφράζοντας μια νοσταλγία, «που 

τραβούσε  ιδιαίτερα τους ρομαντικούς, όσους δεν πείθονταν ότι η δύναμη του Λόγου 

θα διαμόρφωνε τον κόσμο, και νοσταλγούσαν την επιστροφή στην εποχή της πίστης» 

(Gombrich 1998: 476‐480).  

Φορτισμένη  ιδεολογικά,  η  γοτθική αρχιτεκτονική,  παράλληλα με  τη  νοσταλγία 

για το παρελθόν, εξέφραζε μια αμφισβήτηση για τις αξίες του παρόντος. Η υπερβολική 

διακόσμηση  και  το  περίπλοκο  ύφος  της,  καθώς  απέκλιναν  από  τη  συμμετρία,  την 

αναλογία και την ομοιομορφία των κλασικών προτύπων, γίνονταν αντιληπτά από τους 

κριτικούς  στα  τέλη  του  18ου  αιώνα  ως  ‘ανωμαλία’,  που  απέρρεε  από  την  έλλειψη 

γούστου μιας βάρβαρης εποχής, αλλά και ως αμφισβήτηση της λογικής και της τάξης, 

που  μέσα  από  τα  κλασικά  αυτά  πρότυπα  προσπαθούσε  να  εδραιώσει  η  εποχή  του 

Διαφωτισμού (Botting 2005: 3‐4).  

Με την  ίδια επιφύλαξη υποδέχτηκαν οι κριτικοί εκείνης της εποχής τη γοτθική 

μυθοπλασία, που αναδύθηκε σε ανταπόκριση με τη γοτθική αρχιτεκτονική. Στα 1764 ο 



 

 44

Walpole  (εκείνος ο εκκεντρικός  τύπος  του Gombrich) δημοσίευσε  το μυθιστόρημα Το 

Κάστρο  του Οτράντο  και  ένα  χρόνο αργότερα,  στην εισαγωγή για  τη δεύτερη έκδοσή 

του,  το  χαρακτήρισε  ως  ‘Γοτθική  ιστορία’  που  συνδύαζε  στοιχεία  από  τα  δυο  είδη 

ρομαντισμού,  τη φαντασία  του αρχαίου και  την προσκόλληση στη σύγχρονη  ζωή  του 

μοντέρνου (Hogle 2002a: 1‐2).  

Με  τον Walpole  τέθηκαν  κάποιες  ‘συμβάσεις’  στη  γοτθική  μυθοπλασία,  που 

ακολούθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο άλλοι συγγραφείς. Σε γενικές γραμμές, σε 

έργα γοτθικής μυθοπλασίας, η πλοκή εκτυλίσσεται σ’ ένα μέρος που είναι ή φαίνεται 

απαρχαιωμένο (κάστρο, παλάτι, φυλακή, υπόγεια κρύπτη, νεκροταφείο, θέατρο, παλιά 

πόλη, κτλ) και σε αυτό το μέρος είναι κρυμμένα κάποια μυστικά από το παρελθόν, που 

στοιχειώνουν  τους  χαρακτήρες  ψυχολογικά  ή  σωματικά  ή  με  άλλο  τρόπο  κατά  τη 

διάρκεια  της  πλοκής.  Συνήθως  πρόκειται  για  φαντάσματα,  στοιχειά,  ή  τέρατα  (με 

ανάμικτα  χαρακτηριστικά  από  διαφορετικά  βασίλεια  ύπαρξης,  συχνά  ζωής  και 

θανάτου) που ξεπροβάλλουν από το απαρχαιωμένο μέρος ή μερικές φορές εισβάλλουν 

σε  αυτό  από  ξένα  βασίλεια,  για  να  αποκαλύψουν  παλιά  εγκλήματα  ή  άλυτες 

συγκρούσεις, που δεν μπορούν πια να μένουν κρυφά. Η εμπειρία αυτή προκαλεί είτε 

τρόμο, όταν οι χαρακτήρες ή αναγνώστες βιώνουν το άγχος μιας απειλής για τη ζωή ή 

την ασφάλειά τους από σκιές ενός κρυφού παρελθόντος, είτε φρίκη, όταν οι κεντρικοί 

χαρακτήρες  έρχονται  αντιμέτωποι  με  την  ωμή  βία  της  φυσικής  ή  ψυχολογικής 

διάλυσης,  που  ευθέως  ταράζει  τις  συμβάσεις  της  καθημερινής  ζωής  με  ιδιαίτερα 

σοκαριστικές συνέπειες (Hogle 2002a: 2‐3). 

Τόσο στην εποχή του Walpole όσο και αργότερα, η γοτθική μυθοπλασία έμεινε 

ένα  είδος  υποτιμημένο,  αφού  δεν  έχασε  ποτέ  ολοκληρωτικά  τις  προηγούμενες, 

αρνητικές συνδηλώσεις που την έδεναν με ένα βάρβαρο και φεουδαρχικό παρελθόν. 

Κάθε είδος γραφής είχε, βέβαια, την πιθανότητα να γίνει κακή επιρροή σε ένα συνεχώς 

διευρυνόμενο αναγνωστικό κοινό, ιδιαίτερα των γυναικών και των κατώτερων τάξεων, 

αλλά το γοτθικό φαινόταν να πραγματοποιεί αυτό το ενδεχόμενο μόνο με το να είναι 

‘Γοτθικό’, δηλαδή συνώνυμο του κακού, μέχρι το 18ο αιώνα. Για τους κριτικούς του 18ου 

αιώνα,  το  γοτθικό  είδος  θεωρήθηκε  ιδιαίτερα  επικίνδυνο,  μεταδίδοντας  μηνύματα 

που,  εφόσον δεν ήταν σωστά, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν όπως οι μεταδοτικές 

ασθένειες, που μολύνουν όσους έρχονται σε επαφή με αυτό (Cooper 2010: 25, 39‐41). 
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Η  ‘μόδα’  που  ξεκίνησε  ο  Walpole,  ενώ  ακολουθήθηκε  μόνο  σποραδικά  τις 

επόμενες  δεκαετίες  τόσο  στο  μυθιστόρημα  όσο  και  στο  θεατρικό  δράμα,  διαδόθηκε 

ιδιαίτερα  μετά  από  τη  δεκαετία  του  1790  στα  βρετανικά  νησιά,  στην  ηπειρωτική 

Ευρώπη  και  σύντομα  στις  ΗΠΑ,  έτσι  ώστε  παρέμεινε  ένα  είδος  δημοφιλές,  πολύ 

περισσότερο  για  τις  γυναίκες  αναγνώστριες,  αν  και  αμφιλεγόμενο,  καθ’  όλη  τη 

διάρκεια της ρομαντικής περιόδου της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας  (από το 1790  έως τις 

αρχές του 1830). Από όπερες μέχρι αισθηματικά μυθιστορήματα, σύντομες ιστορίες και 

διηγήματα που δημοσιεύονταν σε εφημερίδες και περιοδικά, ακόμα και στην ποίηση ή 

τη ζωγραφική, η γοτθική αισθητική είχε γίνει σχετικά οικεία στις αρχές του 19ου αιώνα 

(Hogle 2002a: 1‐2), εγείροντας πολλά ερωτηματικά σχετικά με το ρόλο που επιτέλεσε 

για το αναγνωστικό κοινό της μεσαίας αστικής τάξης εκείνης της περιόδου. 
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2.3 Κριτικές ‘αναγνώσεις’ της γοτθικής μυθοπλασίας και συγκρότηση της ταυτότητας 

του νεωτερικού υποκειμένου  

 

Πολλές  κριτικές προσεγγίσεις  της  γοτθικής αισθητικής στράφηκαν  στην εποχή  της 

αναβίωσή  της,  στα  τέλη  του  18ου  αιώνα,  και  λίγο  αργότερα,  το  19ο,  όταν  άρχισε  να 

διαδίδεται  ολοένα  και  περισσότερο  στις  εγγράμματες  μάζες  του  αστικού  κοινού, 

προκειμένου να ερμηνεύσουν την ιδιαίτερη επιτυχία της. Η εποχή εκείνη αναντίρρητα 

σημαδεύτηκε  από  ποικίλες  μεταβολές  και  πολύπλευρες  θρησκευτικές  και  πολιτικές 

ανατροπές και καινοτομίες, συνεχείς και επιτεινόμενες τεχνολογικές και επιστημονικές 

εξελίξεις, ώστε να διασαλευτούν τα όρια του σταθερού και αμετάβλητου κόσμου, όπως 

τον  αντιλαμβάνονταν  μέχρι  τότε.  Διαδικασίες  όπως  η  εκκοσμίκευση,  η  σταθερή, 

δηλαδή, απώλεια που διαδραμάτιζε το θρησκευτικό στοιχείο στο κοινωνικό επίπεδο, η 

επικράτηση του ορθολογικού τρόπου σκέψης, η  ιδεοτυπική ανατροπή της κοινωνικής 

ιεραρχίας και η παγίωση του έθνους‐κράτους μετά τη Γαλλική Επανάσταση, συνθέτουν 

πτυχές  της  πολύπλοκης  αυτής  μετάβασης  στην  εποχή  της  νεωτερικότητας,  και  από 

κοινού  με  νέα  φαινόμενα,  όπως  η  αστικοποίηση,  η  εκβιομηχάνιση,  η  κοινωνική 

κινητικότητα (Κονιόρδος 2010: 21‐23), συγκροτούν  το ερμηνευτικό πλαίσιο στο οποίο 

κινείται η γοτθική κριτική.  

Η αναβίωση της γοτθικής αισθητικής το 18ο αιώνα, όταν ο ορθολογικός τρόπος 

σκέψης ήταν διάχυτος σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας στη Δύση, 

έγινε ευρέως αντιληπτή ως αντίδραση στη λογική του Διαφωτισμού και κατ’ επέκταση 

στην  ηθική  και  τα  κανονικοποιημένα  πρότυπα  συμπεριφοράς  και  δράσης,  που 

προσπαθούσε να επιβάλλει. Η γοτθική μυθοπλασία ειδικότερα απομακρυνόταν από τα 

μυθοπλαστικά  πρότυπα  ηθικής  διαπαιδαγώγησης,  που,  σύμφωνα  με  τα  αισθητικά 

πρότυπα της αρμονίας και της τάξης και μέσα από την ταύτιση του καλού με το ωραίο, 

όφειλαν  να  εντρυφούν  τους αναγνώστες σε μια σαφή διάκριση ανάμεσα στην αρετή 

και  την  κακία  και  να  τους  καθοδηγούν  σε  μια  καλή,  δηλαδή  αποδεκτή  και  ηθική, 

κοινωνική  συμπεριφορά.  Υπερβολικά  και  ανατρεπτικά  στοιχεία  στην  αφήγηση 

υπερφυσικών  και  τρομακτικών  γεγονότων,  φαίνονταν,  αντίθετα,  να  ενθαρρύνουν 

έντονα συναισθήματα  και αχαλιναγώγητα πάθη,  ακόμα και μια αιρετική υπερφυσική 

πίστη ή και βίαιες πράξεις ενάντια στην άρχουσα τάξη. Έπειτα στη γοτθική αφήγηση, η 
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ανάμειξη της ζωής με τη μυθοπλασία, που αντλούσε από μύθους, θρύλους και τη λαϊκή 

παράδοση των μεσαιωνικών ρομάντζων, υπερέβαινε  τα όρια της λογικής, στην οποία 

είχε θεμελιωθεί η σκέψη του Διαφωτισμού.  

Εστιάζοντας στην υπέρβαση  των ορίων και  των κανονικοποιημένων προτύπων  

του Διαφωτισμού, ο Botting υποστηρίζει ότι στη γοτθική μυθοπλασία έφτασε η λογική 

να εξαρτάται από τη φαντασία, το πολιτισμένο από το βάρβαρο, το καλό από το κακό, 

οι  νεωτερικές  από  τις  παραδοσιακές  αξίες,  το  ιερό  από  το  βέβηλο,  καθώς  τα  όρια 

μεταξύ τους αποδεικνύονταν θολά και ασαφή. Η υπέρβαση, επιπλέον, ήταν σημαντική 

όχι  μόνο  σαν  αμφισβήτηση  των  αντιληπτών  κανόνων  και  αξιών,  αλλά  και  ως 

προσπάθεια  επανασυγκρότησης  και  ενίσχυσης  των  ορίων  αυτών.  Διασχίζοντας,  με 

άλλα λόγια, τα κοινωνικά και αισθητικά όρια, ο Botting  ισχυρίζεται ότι ο τρόμος και ο 

φόβος της υπέρβασης έγιναν ένα ισχυρό μέσο να  ενδυναμωθούν τα όρια αυτά και να 

επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητά τους, ώστε να αποκατασταθούν οι αξίες της κοινωνίας, η 

αρετή  και  η  κοσμιότητα. Οι  κίνδυνοι  της  κοινωνικής  και  ηθικής υπέρβασης,  στην πιο 

σκοτεινή και απειλητική τους μορφή,  λειτουργούσαν προειδοποιητικά για το τι μπορεί 

να  συμβεί  όταν  οι  κανόνες  της  κοινωνικής  συμπεριφοράς  αμελούνται.  Το  καλό 

επιβεβαιωνόταν σε αντίθεση με το κακό, το φως και η λογική υπερνικούσαν το σκοτάδι 

και την προκατάληψη. 

Οι  αντιθέσεις  που  γίνονταν  αντιληπτές  στις  γοτθικές  υπερβάσεις,  επέτρεπαν 

στα πρέποντα όρια και τις αξίες να επιβεβαιώνονται στο κλείσιμο της αφήγησης, όπου 

τα  μυστήρια  εξηγούνταν  ή  επέρχονταν  ηθικές  λύσεις.  Το  18ο  αιώνα  ο  στόχος 

αποκατάστασης  των  ορίων  ήταν  σαφής:  οι  κακοί  τιμωρούνται,  οι  ηρωίδες 

παντρεύονται καλά. Ο τρόμος που αναδυόταν μέσα από την ταύτιση των αναγνωστών 

του  Γοτθικού με  τους ήρωες  και  τις ηρωίδες,  επέφερε συναισθήματα  κάθαρσης,  που 

διευκόλυναν  την αποβολή  του αντικειμένου  του φόβου.  Αφού  ξέφευγαν από  τέρατα 

και κατέφευγαν στο δάσος, σε υπόγειους ή αφηγηματικούς λαβυρίνθους του Γοτθικού 

εφιάλτη,  οι  ήρωες/  ηρωίδες  και  οι  αναγνώστες/αναγνώστριες  κατάφερναν  να 

επιστρέψουν με μια ανυψωμένη αίσθηση ταυτότητας στη στερεή πραγματικότητα της 

δικαιοσύνης, της θνητής τους κατάστασης και της κοινωνικής τάξης (Botting 2005: 5).  

Κριτικές  προσεγγίσεις  που  ερμηνεύουν  τη  γοτθική  μυθοπλασία  δίνοντας 

έμφαση στη διαδικασία της εκκοσμίκευσης, αντιλαμβάνονται τα γοτθικά έργα και την 

ανησυχητική  τους  αμφισημία  σαν  αποτέλεσμα  του  φόβου  και  του  άγχους  της 
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νεωτερικής αστικής τάξης, καθώς βίωνε τις αλλαγές που επέφερε στις αντιλήψεις και 

στις  σχέσεις  ανάμεσα  στα  άτομα  και  τους  φυσικούς,  υπερφυσικούς  και  κοινωνικούς 

κόσμους,  η  εκτόπιση  της  θρησκείας ως  κυρίαρχου  τρόπου  εξήγησης  του  σύμπαντος. 

Παρά την πεποίθηση που ήταν διάχυτη στην εποχή του Ορθού Λόγου ότι ο άνθρωπος 

μπορεί να πορευτεί με τη λογική, αδέσμευτος από θρησκευτικές προκαταλήψεις, έμενε 

πάντα μια ανησυχία, ένα είδος φόβου ή με τον όρο του Burke στο Origin of Our Ideas of 

the Sublime and Beautiful (1757), ένα είδος τρόμου, ότι ένα τέτοιο εγχείρημα ίσως να 

μην  είναι  δυνατό,  ότι  υπάρχει  κάτι  στην  ίδια  τη  θνητή  μας  κατάσταση  που  μας 

καταδικάζει σε μια ζωή που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, μια ζωή στης οποίας τα 

μυστήρια παραμένουμε βυθισμένοι (Punter & Byron 2004: 7‐12), αφού δεν μπορούν να 

ερμηνευτούν  τα  πάντα  στον  υλικό  κόσμο  αναγόμενα  στο  θείο  ή  στους  φυσικούς 

νόμους.  

Αναγνωρίζοντας  την  εκκοσμίκευση  της  ζωής  ως  μια  διαδικασία  αμφίσημη,  η 

Hoeveler  κατανοεί  την  ανάδυση  της  γοτθικής  αισθητικής  σαν  μέρος  της  διαδικασίας 

αυτής,  καθώς  δινόταν  η  δυνατότητα  στα  νεωτερικά  υποκείμενα  να  πιστεύουν 

συγχρόνως στο υπερφυσικό και το φυσικό και να τα χρησιμοποιούν σαν εξίσου ισχυρά 

επεξηγηματικά  παραδείγματα,  σε  μια  προσπάθεια  να  ξεπεράσουν  το  μεταφυσικό 

διαχωρισμό ανάμεσα στην υλική και την υπερβατική σφαίρα, που πραγματοποιήθηκε 

κατά το Διαφωτισμό (Hoeveler 2010: 1‐6). Η διάρρηξη της παραδοσιακής θεοκρατικής 

αντίληψης  για  τον  κόσμο  προώθησε  μια  ανθρωποκεντρική,  μέσα  από  την  οποία 

αναδύθηκε  η  ατομικότητα.  Η  γοτθική  αισθητική,  σύμφωνα  με  τη  Hoeveler,  

αναπτύχθηκε  σαν  εναλλακτική  θεολογία,  με  αντικείμενο  λατρείας  το  νεωτερικό 

υποκείμενο  –της  μεσαίας  αστικής  τάξης,  αρσενικό,  λευκό,  ετερόφυλο,  ικανό  για 

ενάρετα συναισθήματα και πράξεις, και με στόχο να εξηγήσει και να απαλύνει τον πόνο 

της αλλαγής (Hoeveler 2002: 6‐7).  

Η ανάδειξη και εδραίωση του αρσενικού, λευκού και ετερόφυλου υποκειμένου 

της  μεσαίας  αστικής  τάξης,  δεν  έγινε,  ωστόσο,  αβίαστα.  Η  επικράτηση  της  μεσαίας 

αστικής  τάξης  συντελέστηκε  μέσα  από  ταραχώδεις  αλλαγές  στις  κοινωνικές  και 

οικονομικές  δομές  που  ακολούθησαν  την  αστικοποίηση  και  ιδιαίτερα  την 

εκβιομηχάνιση, όπου μαρξιστικές προσεγγίσεις στη γοτθική κριτική συνέδεσαν τη βία, 

τον  τρόμο,  τα  φαντάσματα  και  τα  τέρατα  της  γοτθικής  μυθοπλασίας  με  τις  ταξικές 

συγκρούσεις στον αστικό χώρο.  
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Συχνά  οι  ήρωες  της  γοτθικής  μυθοπλασίας,  από  την  εποχή  του  Walpole  κι 

έπειτα, παρουσιάζονταν να είναι λευκοί και να κατάγονται από τη φιλόδοξη μεσαία ή 

ανώτερη  αστική  τάξη,  εγκλωβισμένοι  ανάμεσα  στην  έλξη  ή  τον  τρόμο  ενός 

παρελθόντος,  που  κάποτε  έλεγχαν  αριστοκράτες  ή  ιερείς  (ή  χαρακτήρες  με  τέτοιες 

φιλοδοξίες) και σε δυνάμεις μιας αλλαγής που θα απέρριπτε ένα τέτοιο παρελθόν και, 

ωστόσο,  ακόμα  οριζόταν  από  όψεις  του  (συμπεριλαμβάνοντας  επιθυμίες  για 

αριστοκρατικές  ή  υπερανθρώπινες  δυνάμεις),  (Hogle  2002a:  3,  Botting  2005:  12). 

Χαρακτήρες και συνεπώς οι αναγνώστες  του γοτθικού μυθιστορήματος φαίνονταν να 

ταλαντεύονται  ανάμεσα  σε  παραδοσιακά  σημάδια  ταυτότητας,  που  βασίζονταν  στην 

κοινωνική  καταγωγή  και  το  αίμα,  και  τον  επαναπροσδιορισμό  τους  σύμφωνα  με  τις 

επιταγές  της  καπιταλιστικής  τάξης  και  την  αυξανόμενη  δύναμη  της  οικονομίας  της 

αγοράς (Henderson 1994: 226).  

Με  την  έλευση  της  νεωτερικής  εποχής,  οι  μεταβαλλόμενες  πολιτικές  και 

φιλοσοφικές  καταστάσεις  που  ακολούθησαν  τη  Γαλλική  Επανάσταση,  οι  οικονομικοί 

και  κοινωνικοί  μετασχηματισμοί,  επέφεραν,  επιπρόσθετα,  μια  αναστάτωση  στο 

επίπεδο  της  εμπειρίας  και  του  αυτοπροσδιορισμού  των  νεωτερικών  υποκειμένων.  Ο 

εαυτός, πάντοτε μια πολιτική και  κοινωνική οντότητα,  επαναπροσδιορίστηκε, μαζί με 

το φυσικό κόσμο, με βάση  τα συστήματα γνώσης  του Διαφωτισμού:  έλλογο, ατομικό 

και  ηθικό,  το  νεωτερικό υποκείμενο  ‘ξαναφτιάχτηκε’  σύμφωνα με  τις  ελευθερίες  του 

αστικού και βιομηχανικού τρόπου παραγωγής (ελεύθερο να πουλήσει την εργασία του 

και  ελεύθερο  να  αγοράσει  το  ένα  ή  το  άλλο  εμπόρευμα),  τις  ελευθερίες  της 

δημοκρατικής  εκπροσώπησης  (ελεύθερη  διατύπωση  γνώμης,  σωματεία,  εκλογές)  και 

τις ελευθερίες της αισθητικής παραγωγής και της κατανάλωσης (Botting 2005: 2).  

Στα μέσα  του 19ου αιώνα,  η μαρξική θεωρία  επεσήμανε  τη διαστρέβλωση  της 

πραγματικότητας,  την  ψευδαίσθηση  της  ελευθερίας  και  την  αλλοτρίωση  του 

νεωτερικού υποκειμένου από το προϊόν της εργασίας του, από την κοινωνία και τελικά 

από  τον  ίδιο  του  τον  εαυτό,  ως  αποτέλεσμα  της  επικράτησης  του  καπιταλιστικού 

τρόπου  παραγωγής.  Στη  γοτθική  μυθοπλασία,  αντίστοιχα,  στη  θέση  του  γοτθικού 

κάστρου  και  των  φαντασμάτων  που  συνδέθηκαν  με  τους  φόβους  και  τα  άγχη  ενός 

φεουδαρχικού  παρελθόντος,  από  το  οποίο  η  νέα  αστική  τάξη  προσπαθούσε  να 

απομακρυνθεί,  νέες  γοτθικές  μορφές  εμφανίστηκαν  ως  η  σκοτεινή  πλευρά  των 

ρομαντικών  ιδανικών  της  ατομικότητας,  της  φαντασίας,  της  δημιουργίας  και  της 
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ελευθερίας  (Botting  2005:  7).  Παράλληλα,  η  ολοένα  και  εντονότερη  απουσία  ενός 

σταθερού  θρησκευτικού  πλαισίου,  σήμανε  στη  γοτθική  αφήγηση  τη  σταδιακή 

αντικατάσταση  του  τρόμου  μιας  εξωτερικής  απειλής  μπροστά  σε  μια  υπέρτατη  θεία 

δύναμη με την αίσθηση του ανοίκειου (Botting 2005: 2, 7), με τον τρόμο μιας απειλής 

που φαινόταν να απορρέει από το ίδιο το ατομικό υποκείμενο, καθώς κυριεύεται από 

επιθυμίες και ορμές, χωρίς να είναι σε θέση να ελέγξει τον εαυτό του (Hock Soon 2007: 

186).  
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2.4 Ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις στο ‘Γοτθικό’: ο φόβος του εαυτού και του ‘άλλου’ 

 

Από  τα  τέλη  του  19ου  αιώνα  νέες  πτυχές  της  γοτθικής  μυθοπλασίας 

αναδεικνύονται  μέσα  από  τη  συμβολή  της  ψυχανάλυσης.  Πολλοί  κριτικοί,  μάλιστα, 

κάνουν  λόγο  για  μια  βαθύτερη  σχέση  της  ψυχανάλυσης  με  τη  γοτθική  μυθοπλασία, 

εντοπίζοντας γοτθικές ρίζες στην ίδια την ψυχανάλυση και θεωρώντας την ως ένα είδος 

‘γοτθικού  λόγου’  που,  όπως  το  στοιχειωμένο  γοτθικό  κάστρο,  δημιουργεί  ένα 

στοιχειωμένο,  σκοτεινό,  μυστηριώδη  ‘τόπο’  του ασυνειδήτου,  ενώ προσπαθεί  να  τον 

οργανώσει και να τον ελέγξει (Hock Soon 2007: 186, Martin & Savoy 1998: 10, 41).   

Η  φροϋδική  θεωρία  συνέδεσε  την  αίσθηση  του  τρόμου  με  κάτι  που  είναι 

μυστικά οικείο από το παρελθόν, είτε πρόκειται για αρχαϊκές ανιμιστικές πεποιθήσεις 

σε  μια  κουλτούρα  (για  παράδειγμα  σχετικά  με  την  επιστροφή  των  νεκρών)  είτε,  σε 

ατομικό επίπεδο, για νηπιακά συμπλέγματα, που έχουν απωθηθεί, αλλά επανέρχονται 

ως κάτι ανοίκειο  (Freud 1919: 219‐220, 241‐249). Στη γοτθική αφήγηση, η απειλητική 

επιστροφή  αδικιών  και  σκοτεινών  μυστικών  από  το  παρελθόν  που  στοιχειώνουν  την 

οικογένεια, θέτει σε αμφισβήτηση την  ίδια την αντίληψη μιας συνεκτικής ταυτότητας 

του  υποκειμένου,  που  διαμορφώνεται  στους  κόλπους  της  (Freud  1919:  236,  Justin 

2002:  16‐17).  Η  απόδοση,  μάλιστα,  της  έκφρασης  ‘ανοίκειο  σπίτι’  (στα  γερμανικά 

unheimlich  Haus)  μόνο  ως  ‘στοιχειωμένο  σπίτι’  σε  μερικές  γλώσσες,  προδίδει  μια 

γοτθική  εκδοχή  της  επιστροφής  του  απωθημένου  για  να  στοιχειώσει  τον  οίκο  (της 

ψυχής).  

Φόβοι και επιθυμίες, που βρίσκονται θαμμένα στα υπόγεια βάθη του ατομικού 

ασυνείδητου, συνεχίζουν να επιστρέφουν και να στοιχειώνουν, όπως τα φαντάσματα, 

τους  ήρωες  της  γοτθικής  μυθοπλασίας  όσο  και  τους  αναγνώστες.  Βαθιά  ριζωμένα 

κοινωνικά και ιστορικά διλήμματα έρχονται στην επιφάνεια, καθώς οι γοτθικοί ήρωες 

ταλαντεύονται ανάμεσα σε πεποιθήσεις που υποτίθεται έχουν ξεπεραστεί, αλλά όμως 

συνεχίζουν να επανέρχονται ως ανοίκειες σε στιγμές αβεβαιότητας  (Bottting 2005: 7, 

Martin & Savoy 1998: 9‐10).  

Ο  μύθος  της  ύπαρξης  μιας  σταθερής,  συνεκτικής  ταυτότητας  του  εαυτού 

αποκαλύπτεται, επίσης, από τη φροϋδική μορφή του (ψυχικού) διπλού (doppelgänger), 

που διαχωρίζει το ‘εγώ’ του πρωταρχικού ναρκισσισμού από τη μορφή του ‘άλλου’ που 
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γίνεται  ένας  προάγγελος  θανάτου  (Freud  1919:  236,  Justin  2002:  16‐17).  Καθώς  η 

ψυχανάλυση εμβάθυνε στα άδυτα του ανθρώπινου μυαλού, διαφαινόταν ότι ο εαυτός 

μπορεί να διχάζεται από ανείπωτες επιθυμίες, ότι το αυτόνομο υποκείμενο τελικά δεν 

αποτελεί  ένα  συνεκτικό  όλο,  αλλά  είναι  κατακερματισμένο,  εσωτερικά  ταραγμένο, 

ώστε να έχει αποξενωθεί όχι μόνο από τη φύση και τους άλλους, αλλά και από τον ίδιο 

του τον εαυτό (Martin & Savoy 1998: 9,10, 41). Διπλές μορφές, οι ‘άλλοι’ εαυτοί, έγιναν 

τυπικοί μηχανισμοί της γοτθικής μυθοπλασίας, που μαρτυρούσαν την αποξένωση του 

ανθρώπινου  υποκειμένου  από  τον  εαυτό  του,  από  την  κουλτούρα,  αλλά  και  από  τη 

γλώσσα (Bottting 2005: 8). 

Στη  μεταστρουκτουραλιστική  παράδοση,  ειδικότερα,  πολλοί  είναι  αυτοί  που 

εστιάζουν  σε  μια  ‘γοτθική’  εκδοχή  της  ίδιας  της  αφήγησης,  που  αποδεικνύεται 

‘τερατώδης’,  καθώς  αναστατώνει  την  οικειότητα  του  αναγνώστη  με  τον  κόσμο, 

προκαλώντας  άγχος  και  ένταση  από  την  αποτυχία  να  διαπραγματευτεί  με  μια 

ετερότητα,  που  επίμονα απειλεί  το  οικείο,  ενώ  η  ένταση αυτή  συσσωρεύεται  καθώς 

προχωρά η αφήγηση  (Hock 2007: 182‐183). Η γοτθική αφήγηση συνιστούσε, με άλλα 

λόγια,  μια  εναλλακτική  ιστορία στην αφήγηση ενός λογοκεντρικού παρελθόντος,  που 

υπαγορευόταν  από  τη  θέληση  για  διατήρηση  μιας  πολιτισμικής  συνοχής  και  που 

πάσχιζε να αφομοιώσει ανθρώπους, γεγονότα και μέρη, ώστε να προσφέρει μια οικεία 

και  συνεκτική  εμπειρία  στον  κόσμο.  Η  εναλλακτική  ιστορία  του  Γοτθικού,  δεν 

αναδύθηκε  σαν  συνεκτική  ή  πλήρως  επεξηγηματική  για  να  διορθώσει  την 

επιβεβλημένη  νοσταλγική  (λογοκεντρική)  ιστορία,  αλλά  τη  διέκοψε,  για  να  αναδείξει 

ένα  διαρκώς  διευρυνόμενο  σκοτεινό  χάσμα  μέσα  από  τη  ρευστότητα  και  την 

αποσπασματικότητα των σημείων του Γοτθικού (Martin & Savoy 1998: 7). 

Η ρευστότητα των γλωσσικών σημείων στη γοτθική αφήγηση, θεμελιωμένων σε 

μια  κατασκευή  της  ετερότητας  πάνω στην  αντίθεση  ‘πρωτόγονος’  και  ‘πολιτισμένος’,  

έχει επισημανθεί τόσο από τον Hogle όσο και από τους Punter και Byron, που αντλούν 

από  την  ψυχαναλυτική  και  μετα‐στρουκτουραλιστική  παράδοση,  καθώς  και  από  τη 

μαρξιστική κριτική για να εμβαθύνουν στις πολιτισμικές σπουδές. Ο  ‘γοτθικός μύθος’ 

που  αφηγήθηκαν  εκείνοι  που  βρίσκονταν  κάθε  φορά  σε  κυρίαρχη  θέση  εξουσίας, 

εξυπηρετώντας  τους  δικούς  τους  ιδεολογικούς  και  πολιτικούς  σκοπούς,  (αρχίζοντας 

από  τους  κριτικούς  τέχνης  στην  Αναγέννηση)  ήταν  από  την  αρχή  ψεύτικος  και 

εύπλαστος (αφού ποτέ δεν εξακριβώθηκε ότι η γοτθική μεσαιωνική αρχιτεκτονική ήταν 



 

 53

έργο  των  Γότθων), ώστε μέσα από  το σημαίνον  ‘γοτθικός’  να  επιτραπεί η προέκταση 

συγκεκριμένων σημαινόμενων  (βάρβαρο,  χαοτικό, άναρχο) σε μια τοποθεσία, ομάδα, 

μορφή  και/  ή  αρχιτεκτονικό  ύφος.  Στην  Αναγέννηση  έλαβε  μια  ‘ψεύτικη  ετικέτα’ 

σχετικά  με  την  αισθητική  του  χρήση,  ενώ  από  τον Walpole  χρησιμοποιήθηκε  για  να 

χαρακτηρίσει Το Κάστρο του Οτράντο ως μεσαιωνικό παραμύθι και έκτοτε, συνδεόμενο 

είτε με αρνητικές είτε με θετικές συνδηλώσεις, άφησε το περιθώριο να αναπαραχθεί 

πολλές  φορές  ως  πλαστό,  συνεχίζοντας,  ωστόσο  να  αντλεί  κύρος  από  μια  αρχαία 

(βρετανική) παράδοση.  

Με  τον  τρόπο  αυτό  μπορούσε  να  ασκεί  έμμεσα  κριτική  σε  μια  μη  ανεκτή 

κατάσταση στο παρόν και να εκφράζει συμβολικά τους φόβους με το να τους εκτοπίζει 

σε  σκηνικά  απομακρυσμένα  στο  χώρο  και  το  χρόνο,  προσφέροντας  συγχρόνως 

συμβολικά  λύσεις  ή  τουλάχιστον  τη  δυνατότητα  στα  νεωτερικά  υποκείμενα  της 

μεσαίας τάξης να διαπραγματευτούν με ό,  τι ένιωθαν να τους απειλεί, καθώς βίωναν 

μια  ραγδαία  πολιτισμική  αλλαγή    (Hogle  2001:  1‐7,  Hogle  1999:  2‐3).  Στη  μετα‐

στρουκτουραλιστική  οπτική,  μέσα  από  το  ρευστό  σύστημα  σημαινόντων  και 

σημαινόμενων,  η  σημασία  περνούσε  από  την  καθαρότητα  της  καταδήλωσης  στο 

‘στοιχειωμένο’ βασίλειο της συνδήλωσης, παίζοντας ένα ‘παιχνίδι’ ανάμεσα στο ορατό, 

το διακριτά αντιληπτό και αυτό που εννοούταν, που ήταν όμως κρυμμένο και χαμένο 

από τη θέα, και ήταν αυτή η ολισθηρότητα του  ‘άλλου’ που μπέρδευε τη γλώσσα και 

έδειχνε πιο δυναμικά την παρουσία του υπερφυσικού και την αδυναμία της γλώσσας 

να το ‘αιχμαλωτίσει’ (Hock 2007: 181‐182).  

Παράλληλα,  οι  πολιτισμικές  σπουδές  επικεντρώθηκαν  στις  διαδικασίες 

ανάδειξης  της  μεσαίας  αστικής  τάξης  και  της  συγκρότησης  συνοχής  της  δυτικής 

κουλτούρας,  κυρίως  μέσα  από  την  αφομοίωση  κάθε  μορφής  ετερότητας  που 

παρέκκλινε  από  το  πρότυπο  του  λευκού,  ετερόφυλου  άνδρα  της  μεσαίας  τάξης. 

Απειλές  για  εκφυλισμό  έρχονταν  από  τις  αποικίες,  σε  μια  εποχή  που  οι  μεγάλες 

αποικιακές  δυνάμεις  είχαν  χτίσει  ολόκληρες  αυτοκρατορίες  στα  εδάφη  που 

κατακτούσαν,  ενώ  ανταγωνίζονταν  μεταξύ  τους  προλειαίνοντας  το  έδαφος  για  το 

ξέσπασμα  του  Α΄  Παγκοσμίου  Πολέμου,  έναν  αιώνα  αργότερα.  Επιβάλλοντας  τον 

πολιτισμό  τους  με  τα πιο  βάρβαρα μέσα,  οι  ιμπεριαλιστικές  δυνάμεις  κατέληξαν  πιο 

βάρβαρες από εκείνους τους  ‘βαρβάρους’ που φιλοδοξούσαν να εκπολιτίσουν, ενώ η 

Αγγλία,  σε  μια  παρακμάζουσα  κατάσταση  και  αντιμέτωπη  με  μια  αυξανόμενη 
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αναταραχή  στις  αποικίες,  βίωνε  αμφιβολίες  για  την  ηθικότητα  της  ίδιας  της 

ιμπεριαλιστικής  αποστολής.  Στις  αποικίες  κυριαρχούσε  ο  φόβος  του  ‘άλλου’, 

εκφράζοντας  σε  ένα  γενικό  πλαίσιο  τα  άγχη  της  βικτωριανής,  κυρίως,  κοινωνίας 

σχετικά με την εξέλιξη, ή μάλλον με την  ‘μόλυνση’ που θα μπορούσε να προκύψει αν 

επιτρεπόταν  ο  αυτοκαθορισμός  σε  λιγότερο  ‘αναπτυγμένες’  φυλές  ή  είδη  (Punter & 

Byron 2004: 39‐49).   

Απειλές μαίνονταν και στην καρδιά του αστικού κόσμου της μητρόπολης, καθώς 

μορφές  όπως  η  ‘Νέα  Γυναίκα’  και  ο  ομοφυλόφιλος  αμφισβητούσαν  τις  ίδιες  τις 

παραδοσιακές αξίες και τις οικογενειακές δομές, πάνω στις οποίες η μεσαία τάξη είχε 

θεμελιώσει την ηθική της ανωτερότητα (Punter & Byron 2004: 39‐49). Πρότυπα αστικής 

κοινωνικής  οργάνωσης  επιβάλλονταν  με  πολλαπλούς  τρόπους  μέσα  από  την 

αστυνόμευση και την πειθαρχία  ιδρυμάτων, που διαμόρφωσε και οργάνωσε η σκέψη 

του  Διαφωτισμού,  ενδυναμώνοντας  τις  διακρίσεις  ανάμεσα  στην  κοινωνία  και  την 

ετερότητα,  όπως  εύστοχα  επεσήμανε ο  Foucault.  Τα άτομα που παρέκκλιναν από  τις 

νόρμες  και  τα  κανονικοποιημένα  αυτά  πρότυπα  έγιναν  αξιοπερίεργα  ‘αντικείμενα’ 

εξονυχιστικού ελέγχου (Botting 2005: 8, Martin & Savoy 1998: ix‐xi).  

Μέχρι  την  εποχή  της  παρακμής  (decadence)  στα  τέλη  του  19ου  αιώνα,  στη 

γοτθική μυθοπλασία είχαν κυριαρχήσει περιθωριακές μορφές που συγκέντρωναν πάνω 

τους  αντιφατικές  ιδιότητες,  ή  μορφές  που  διατηρούσαν  στο  σώμα  τους  ίχνη  μιας 

ανθρώπινης  ταυτότητας  που  είχε  γίνει  ή  βρισκόταν  στη  διαδικασία  να  γίνει  κάτι 

διαφορετικό.  Όπως  και  να  έχει,  ήταν  η  συνοχή  της  ανθρώπινης  ταυτότητας  που 

απειλούταν από εκείνες τις μορφές, με τα διαβολικά, τερατώδη χαρακτηριστικά τους, 

στα όρια του ανθρώπου και του τέρατος, του άντρα και της γυναίκας, του πολιτισμένου 

και του πρωτόγονου (Punter & Byron 2004: 3‐6). 

Υπό  αυτή  την  οπτική,  γοτθικά  μέρη  και  γοτθικές  μορφές  έγιναν  συμβολικοί 

τόποι κατασκευής της ετερότητας, όπου ομάδες ανθρώπων μπορούσαν ιδεολογικά να 

‘αποβάλουν’  αυτό  που  θα  ήθελαν  να  θεωρήσουν  ως  ‘άλλο’  από  την  επιθυμητή 

τρέχουσα κατάσταση (Hogle 1999: 2‐3), την ίδια στιγμή που όριζαν και διεκδικούσαν το 

πολιτισμένο, προκειμένου να συγκροτήσουν μια συνεκτική πολιτισμική ταυτότητα. Οι 

πολιτισμικές σπουδές αντλώντας από  την ψυχανάλυση εστίασαν στην κατασκευή της 

ετερότητας, που ακόμα κι αν δεν μπορεί να αφομοιωθεί από την  ταυτότητα του ‘εγώ’ 

ή  την  κυρίαρχη  κουλτούρα,  συνεχίζει  να  υπάρχει  κοντά  σε  αυτή,  και  μέσα  από 
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συμβολικά και μεταφορικά σχήματα της γοτθικής μυθοπλασίας, κυρίως μέσα από την 

προσωποποίηση, φαίνεται να παίρνει συγκεκριμένη μισητή ανθρώπινη μορφή, ακόμα 

και να επιστρέφει για να ‘στοιχειώσει’, εγγράφοντας την απώλεια στη συγκρότηση ενός 

συνεκτικού ‘εγώ’.  

Για  την  Kristeva  (1991),  η  δήλωση  του  Freud  για  την  απώθηση  των  ορμών, 

φανερώνει απροκάλυπτα ότι  ‘είμαστε ξένοι μέσα στον εαυτό μας’, μέσα σε κάθε μας 

κατάσταση,  σχεδόν  μακριά  από  εθνικές  και  φυλετικές  διαφορές  και  υπάρχει  μια 

‘ανοίκεια’  ιδιότητα  (οικεία  και  μη  οικεία)  σε  κάθε  ‘συναρπαστική  απόρριψη’  ενός 

‘ξένου’, σε κάθε προσπάθεια να αποφύγουμε να βλέπουμε πόσο πολύ ο  ‘ξένος’ είναι 

μέσα μας και στην ανάγκη που νιώθουμε να  τον αποβάλλουμε από  τις υποτιθέμενες 

ταυτότητές μας (Hogle 2002b: 24).  

Κατά τον Hogle, μορφές ετερότητας γίνονται  ‘αποκείμενα’  (abject), με τον όρο 

που χρησιμοποιεί η Kristeva (Hogle 1999: 3‐4) για να εκφράσουν ό, τι πιο μιαρό, μισητό 

και απεχθές αποβάλλει με τρόμο το σώμα μας, ως ριζική και εκφυλισμένη ετερότητα, 

προκειμένου να παγιώσει έναν ασφαλή, σταθερό και ακέραιο εαυτό (Αθανασίου 2008: 

97).  Η  αποκειμενοποίηση  αναφέρεται,  με  άλλα  λόγια,  σε  μια  πρωταρχική  δύναμη 

απόρριψης  που  η  κοινωνική  ορθολογικότητα  του  συμβολικού  μας  συστήματος 

επιβάλλει,  προκειμένου  να  συγκροτήσει  συνεκτικές  υποκειμενικές  ταυτότητες,  αλλά 

από  την  οποία  δεν  μπορεί  να  αποσχιστεί  ριζικά,  καθώς  το  αποκείμενο  φέρνει  το 

(ατομικό ή εθνικό) υποκείμενο πίσω, εκεί που το νόημα καταρρέει, αφού ‘από το μέρος 

όπου έχει αφανιστεί, το αποκείμενο δεν παύει να προκαλεί τον αφέντη του’ (Martin & 

Savoy 1998: ix). 

Ο Hogle αναγνωρίζει στην αναβίωση του Γοτθικού το 19ο και 20ό αιώνα, σε μια 

εποχή  με  δυνητική  κατάρρευση  των  βιολογικών,  σεξουαλικών,  φυλετικών,  ταξικών, 

εθνικών  και  διαπλανητικών  ακόμα  ορίων,  την  έμμονη    πολιτισμική  ώθηση  να 

«συμπυκνώνονται  διάφορες  κοινωνικές  και  σεξουαλικές  απειλές  στο  έθνος,  τον 

καπιταλισμό  και  την  αστική  τάξη,  όλα  σε  ένα  σώμα»,  σε  ένα  είδος  ‘abhuman’,  όπως 

αποδεικνύουν οι μορφές των Jekyl‐Hyde, Dorian Gray, Count Dracula. Το Γοτθικό θάβει 

και εκθέτει πολλά είδη ετερότητας που βρίσκονται δίπλα,  και ακόμα κατοικούν μέσα 

και κάτω από τον υποτιθέμενο πυρήνα του αστικού κόσμου,    και  τα χρησιμοποιεί σε 

μια  προσπάθεια  επανεφεύρεσης  μιας  πολιτισμικής  νόρμας:  το  λευκό,  αρσενικό, 

ετερόφυλο  υποκείμενο  της  μεσαίας  αστικής  τάξης,  σε  μια  εποχή  που  η  επιθυμητή 
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βεβαιότητα αυτού του προτύπου αμφισβητούταν από τις ραγδαίες αλλαγές, ιδιαίτερα 

στα αστικά κέντρα της Μεγάλης Βρετανίας, της ηπειρωτικής Ευρώπης και της Αμερικής 

(Hogle 2002c: 205). 
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2.5 Συμπεράσματα 

 

Η γοτθική τέχνη από το Μεσαίωνα μέχρι την εποχή του Διαφωτισμού κληροδότησε 

στη  γοτθική  μυθοπλασία  ένα  εύρος  συμβολικών  σημασιών,  θεμελιωμένων,  αρχικά, 

πάνω στην αντίθεση  ‘πρωτόγονος’  και  ‘πολιτισμένος’.  Πίσω,  όμως,  από  την αντίθεση 

αυτή,  που  χρησιμοποιήθηκε  αρχικά  για  να  διακρίνει  τη  γοτθική  τέχνη  από  την 

αναγεννησιακή,  κρύβεται  μια  πολιτισμική  σκοπιμότητα  ανάδειξης  του  ‘εγώ’  ως 

ανώτερου απέναντι στον ‘άλλο’ και κατ’ επέκταση μια προσπάθεια ‘νομιμοποίησης’ της 

άσκησης  εξουσίας  και  της  επιβολής  στον  ‘άλλο’,  μέσα  από  τον  ορισμό  του  ως 

κατώτερου.  

Γοτθικές μορφές έχουν αναγνωριστεί ως μορφές ετερότητας, που με ποικίλους και 

αμφίσημους  τρόπους  απειλούν  τα  κανονικοποιημένα  πρότυπα  συμπεριφοράς  και 

δράσης που η αστική τάξη προσπαθούσε να εδραιώσει. Κριτικές αναγνώσεις, από την 

άλλη,  έχουν  αναγνωρίσει  στη  γοτθική  μυθοπλασία  μια  σειρά  αντι‐αφηγήσεων,  που 

εκθέτουν  την  άλλη  πλευρά  του  Διαφωτισμού  και  των  ανθρωπιστικών  αξιών,  που 

σκιάζουν την πρόοδο της νεωτερικότητας. 

Καθώς σκοτεινά μέρη μοιάζουν απειλητικά, κυριαρχεί μια ανοίκεια αίσθηση, που 

προδίδει ότι η πόλη δεν είναι ένας αρμονικός χώρος συνύπαρξης διαφορετικών μεταξύ 

τους  ανθρώπων.  Καθώς  μεγαλοπρεπή  μνημεία  αναπαρίστανται  ως  στοιχειωμένα, 

αποκαλύπτονται  κρυφές  ιστορίες  που  υπονομεύουν  την  κυρίαρχη  αντίληψη  για  την 

εποχή  της  νεωτερικότητας  και  τα  επιτεύγματά  της.  Καθώς  γοτθικές  μορφές 

ενσαρκώνουν ποικίλες μορφές ετερότητας και συνδέονται με συγκεκριμένους χώρους 

της  πόλης,  αποκαλύπτονται  ‘χώροι  κοινωνικού  αποκλεισμού’  που  παράγουν  και 

αναπαράγουν κοινωνικές ανισότητες.  

Οι  ‘εικόνες’  της  Γοτθικής  Αισθητικής,  με  αυτόν  τον  τρόπο,  μπορούν  να 

διαβαστούν  ως  εικόνες‐σύμβολα  σε  όλη  τους  τη  δυναμική  διάσταση.  Εικόνες  που 

προσθέτουν ‘στρώματα’ πολιτισμικής αναπαράστασης και που μπορούν να εξεταστούν 

παράλληλα, συμπληρωματικά ή και συγκριτικά με κριτικές ‘αναγνώσεις’ της νεωτερικής 

πόλης, ώστε να σχηματίσουν ένα ‘αστερισμό νοημάτων’, να γίνουν διαλεκτικές εικόνες 

που μπορούν να ‘απομυστικοποιήσουν’ το νεωτερικό κόσμο.  
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3. Παρίσι και Όπερα στα μέσα του 19ου αιώνα: μια εικονογραφική προσέγγιση  

3.1 Εισαγωγή 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η ‘ανάγνωση’ της Όπερας Γκαρνιέ ως εικόνα και κείμενο 

με  συμβολικά  νοήματα  στο  πλαίσιο  της  εικονογραφικής  προσέγγισης  και  μέσα  από  την 

αξιοποίηση της μαρξιστικής και της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Η όλη προσπάθεια της ανάλυσης 

περιστρέφεται γύρω από εικόνες που πλέκουν μια σειρά από μύθους: το μύθο της ‘όμορφης 

πόλης’, το μύθο της ‘νεωτερικότητας’, το μύθο της ‘προόδου’, το μύθο της ‘καθαρότητας’. Μια 

σειρά, δηλαδή, από υποσχέσεις που προβλήθηκαν μέσα από τον αστικό μετασχηματισμό, την 

υλική ευημερία και τις τεχνολογικές δυνατότητες της νεωτερικής εποχής και που φαίνονταν να 

δίνονται  σε  όλους,  αλλά στην πραγματικότητα  εκπληρώνονταν  για  τους  λίγους.  Η  ανάλυση, 

στην  κατεύθυνση  αυτή,  στρέφεται  στη  θεωρία  του  Benjamin  και  αναζητά  στις  εικόνες  της 

φαντασμαγορίας, εικόνες της παρακμής και του ανοίκειου, που μπορούν να γίνουν αντιληπτές 

ως κριτική στη νεωτερική εποχή. 

Η  Όπερα,  η  ίδια  ένα  θέαμα  και  χώρος  θεάματος,  εξετάζεται  σαν  ‘μικρογραφία’  του 

φαντασμαγορικού θεάματος του Παρισιού και του ‘νεωτερικού του μύθου’ σε αναλογία με τις 

παρισινές  Στοές  που  στην  εποχή  της  ακμής  τους  εξέφραζαν  για  τον  Benjamin,  σαν 

μικρογραφία,  τη  φαντασμαγορία  του  νεωτερικού  πολιτισμού.  Η  κατάρρευση  του  μύθου,  η 

απομυστικοποίηση  των  φαντασμαγορικών  εικόνων  των  Στοών  πραγματοποιείται  την  εποχή 

της παρακμής τους. Για τον Benjamin «η ιστορία παρακμάζει σε εικόνες, όχι σε ιστορίες» και 

αρκούσε  η  εικόνα  του  μαρασμού  των  παρισινών  Στοών,  την  εποχή  της  μεταμόρφωσης  της 

πόλης από τον Haussmann, για να αναγνωριστούν σαν κάτι που ανέκαθεν ήταν, δηλαδή σαν 

απατηλές ονειρικές εικόνες (Buck‐Morss 2011: 244).  

Μια ιστορία, όμως, στην περίπτωσή της Όπερας μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αποκαλυπτική, 

καθώς  ‘εικόνες’ που αναδύονται μέσα από την αφήγηση είναι συστατικές του νοήματός της 

και  μπορούν  στη  συνέχεια  να  το  μεταμορφώσουν,  προσθέτοντας  ένα  ακόμα  ‘στρώμα’ 

πολιτισμικής  αναπαράστασης.  Όταν  στις  αρχές  του  20ού  αιώνα  ο Gaston  Leroux  έγραψε  Το 

Φάντασμα της Όπερας έμοιαζε να εκθέτει την άλλη όψη της λαμπρής της  ιστορίας. Όπως οι 

παρισινές στοές στην παρακμασμένη  τους  κατάσταση,  το  γοτθικό μυθιστόρημα φαίνεται  να 

αποκαλύπτει  τη φαντασμαγορία του πολιτισμού,  τις ψεύτικες υποσχέσεις και  τις αντιφάσεις 

της  εποχής  της  νεωτερικότητας,  αποκαλύπτοντας  συγχρόνως  μια  αμφίσημη  σχέση  της 

φαντασμαγορίας με την ετερότητα (Σταυρίδης 2002: 17‐19). 
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3.2  Συμβολικές  ‘εικόνες’  της  Όπερας  από  τη  Δεύτερη  Αυτοκρατορία  στην  Τρίτη 

Γαλλική Δημοκρατία 

3.2.1  Η  Όπερα  σαν  ΄θέαμα’:  εικόνες  μεγαλοπρέπειας  και  μύθου  στη  Δεύτερη 

Αυτοκρατορία  

 

Εικ. 1, Πρόσοψη της Όπερας Γκαρνιέ, 

http://www.discoverfrance.net/France/Images/Theatre/Opera_Garnier/Opera_Garnier_paris2‐lg.jpg, 

2/11/2014 

Αν  η  εικονογραφική  προσέγγιση  εκφράστηκε,  καταρχήν,  σαν  προσπάθεια 

«ανάγνωσης»  των  πολιτισμικών  και  κοινωνικών  αξιών  που  βρίσκονται  πίσω  από  την 

αρχιτεκτονική μορφή διαφορετικών ιστορικών εποχών, ο εκλεκτικισμός της Όπερας του 

Παρισιού την καθιστά εξ αρχής μια ιδιαίτερα περίπλοκη και ενδιαφέρουσα περίπτωση.  

Κάθε  στοιχείο  που  η  Όπερα  συνδύαζε  με  εκλεκτικισμό  στην  αρχιτεκτονική  της 

μορφή  απέκτησε  μια  βαθύτερη  συμβολική  σημασία.  Το  μπαρόκ  ύφος  του  μεγάλου, 

πολύπλοκου  και  επιβλητικού  κτιρίου,  περίτεχνα  διακοσμημένου  με  αρχιτεκτονικά 

στοιχεία  του  16ου  αιώνα  και  της  εποχής  του  Λουδοβίκου  ΧIV,  ερμηνεύτηκε  σαν 

προσπάθεια  της  Δεύτερης  Αυτοκρατορίας  να  αποκτήσει  ιστορική  συνέχεια  με  το 

ένδοξο παρελθόν  της.  Η Όπερα φιλοδοξούσε με αυτόν  τον  τρόπο  να αποτελέσει  μια 

εκδοχή  του ανακτόρου  των Βερσαλλιών  για  την αυτοκρατορική αριστοκρατία  και  για 

την  υψηλή  αστική  τάξη  της  εποχής.  Τα  στοιχεία  κλασικισμού,  από  την  άλλη, 

θεωρήθηκαν μια προσπάθεια αναβίωσης των κλασικών ιδεωδών (Babilas 2011: 6‐7 και 
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Πετρίδου 2002: 224‐225), ενώ τα γοτθικά στοιχεία ότι έφερναν το θρησκευτικό πνεύμα 

της  γαλλικής  μεσαιωνικής  παράδοσης  σε  ένα  κοσμικό  κτίριο.  Συγχρόνως,  η 

ενσωμάτωση  στοιχείων  από  την  Ανατολή  και  απ’  όλο  τον  κόσμο  ήταν  η  υπέρτατη 

εξαγγελία στην εποχή της για την αυτοκρατορική δύναμη της Γαλλίας και τη συμμετοχή 

του  κοινού  της αστικής  μεσαίας  τάξης  σε αυτή  την  ιμπεριαλιστική  επιχείρηση  (Hogle 

2002b: 71). 

Ο  αρχιτέκτονας  Garnier  ανέλαβε  να  χτίσει  την  Όπερα  του  Παρισιού  ή  Παλάτι 

Γκαρνιέ,  όπως  επικράτησε  να  λέγεται  από  το  όνομά  του,  την  εποχή  που  το  Παρίσι 

ξαναχτιζόταν,  επί  Ναπολέοντα  Γ΄.  Από  το  1853  έως  το  1870,  στην  καρδιά  της 

μεσαιωνικής πόλης με τα στενά, φιδωτά και σκοτεινά δρομάκια, διανοίχθηκαν μεγάλες 

λεωφόροι  που  κατεύθυναν  το  βλέμμα  σε  κάποιο  μνημείο  στο  τέλος  τους, 

ανοικοδομήθηκαν ομοιόμορφα κτίρια και ανοιχτές πλατείες στολισμένες με αγάλματα, 

όλα  ευθυγραμμισμένα  με  τάξη  κάτω  από  το  πρότυπο  μιας  κλασικής  πόλης  (Jordan 

1992: 105). Η λεωφόρος της Όπερας (Avenue de  l’ Opera) θεωρήθηκε από πολλούς το 

πρότυπο του μεγαλόπνοου αστικού σχεδίου του Haussmann, με μια αδιάσπαστη σειρά 

από κομψά κτίρια στο ίδιο ύφος, που οδηγούσε στην Όπερα, «σαν ένα μεγαλοπρεπές 

χαλί  στο  θρόνο»  (Jordan  2004:  27).  Η  νέα  γεωγραφική  της  θέση  στο  κέντρο  του 

αριστοκρατικού  Παρισιού,  που  αντικατέστησε  την  παλιά  στην    οδό  Le  Peletier, 

επιλέχθηκε  ακριβώς  για  να  τονίσει  τη  συμβολική  της  σημασία  σαν  πολιτισμικό  και 

κοινωνικό κέντρο (Hogle 2002: 214). 

Για  τους πρωταγωνιστές  του μετασχηματισμού  του Παρισιού,  τον Ναπολέοντα  Γ΄ 

και τον Haussmann, η νεωτερικότητα σήμαινε μια ολοκληρωτική ρήξη με το παρελθόν 

(Harvey  2003:  95)  και  έπρεπε  να  εκφραστεί  μέσα  από  την  αρχιτεκτονική  του  χώρου 

προκειμένου να μεταδώσει νοήματα και πολιτικά μηνύματα στις ερχόμενες γενιές. Τα 

κτίρια, οι γέφυρες, οι δρόμοι και οι ανοιχτοί χώροι στην πόλη όφειλαν να εμπνέουν μια 

διακριτή αίσθηση κοινωνικής τάξης και τα μνημεία θεωρούνταν υπέρτατη έκφραση του 

‘πνεύματος  της  εποχής’  τους,  ένα  ‘πρότυπο  και  ένας  μικρόκοσμος  ενός  ευρύτερου 

κοινωνικού  και  ιστορικού  πλαισίου’.  Η  Όπερα,  ένα  σημαντικό  μνημείο  για  την 

κουλτούρα,  έγινε  σύμβολο  μεγαλοπρέπειας  της  Δεύτερης  Αυτοκρατορίας  και  η  λέξη 

palais, που τη χαρακτήρισε (Palais Garnier), συνέδεσε την Όπερα με την αυτοκρατορική 

αυλή, το χώρο όπου οι πολιτισμικές και πνευματικές δραστηριότητες για πρώτη φορά 

εκκοσμικεύτηκαν (Woolf 1988: 214‐215, 221, 224‐225).  
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Η  Όπερα,  αλλιώς  Ακαδημία  της  Μουσικής  και  του  Χορού,  ήταν  σπουδαίο 

καλλιτεχνικό κέντρο,  το παραδοσιακό θέατρο για τη  ‘μεγάλη όπερα’  και η συμμετοχή 

όλων  των  τεχνών  (μουσική,  χορός,  ζωγραφική,  γλυπτική)  σε  αυτή  συνέβαλαν  σε  ένα 

πολυτελές θέαμα και εκπλήρωναν συγχρόνως τις κοινωνικές απαιτήσεις για πολυτέλεια 

και  άνεση.  Η  ‘μεγάλη  όπερα’  λειτουργούσε  σαν  καθρέπτης  για  τις  καινοτομίες  της 

εποχής  και  αντανακλούσε  την  ευημερία  της  αριστοκρατίας  και  της  υψηλής  αστικής 

τάξης,  ικανοποιώντας  τις  φιλοδοξίες  του  αστικού  πνεύματος  για  διασκέδαση  και 

επίδειξη  του  πλούτου  (Woolf  1988:  216‐219).  Η  εικόνα  αυτή  του  πλούτου  της 

αριστοκρατικής και αστικής ελίτ, όπως εκφράστηκε στην Όπερα, μεταφέρθηκε έπειτα 

για  να  εκφράσει  γενικά  την  ευημερία  της  παρισινής  κοινωνίας  εκείνης  της  εποχής, 

αναδεικνύοντας το Παρίσι σε ένα κοσμοπολίτικο κέντρο.   

 

3.2.2  Η  Όπερα  ως  ‘χώρος  θεάματος’:  αισθητική,  πολιτική  και  ιδεολογία  στη  ‘μεγάλη 

όπερα’ 

 

Είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι ενώ η κατασκευή της Όπερας άρχισε το 1862, κάτω από 

τις επιταγές του Ναπολέοντα Γ΄,  το κτίριο δεν εγκαινιάστηκε παρά τον  Ιανουάριο του 

1875,  τεσσεράμισι  χρόνια  μετά  την  πτώση  της  Δεύτερης  Αυτοκρατορίας  και  δεν 

χρησιμοποιήθηκε ποτέ από τον ίδιο το Ναπολέοντα. Παρά την ισχυρή πεποίθηση που 

συνδέει  την  Όπερα  με  την  αίγλη  της  Δεύτερης  Αυτοκρατορίας,  για  κάποιους  η 

ολοκλήρωση  και  λειτουργία  της  Όπερας  του  Παρισιού  ερμηνεύτηκε  πρωτίστως ως  η 

επιβεβαίωση  της  Τρίτης Δημοκρατίας,  που ακολούθησε  το  τέλος  του γαλλοπρωσικού 

πολέμου (1870) και την πτώση της παρισινής Κομμούνας.  

Η  ‘μεγάλη  όπερα’  συνδέθηκε  με  την  πολιτισμική,  πολιτική  και  κοινωνική 

σημασία του Παρισιού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επρόκειτο για ένα 

από  τα  πιο  σημαντικά  καλλιτεχνικά  γεγονότα  που  ακολούθησαν  το  τέλος  του 

γαλλοπρωσικού Πολέμου, με μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού απ’ ότι στις Διεθνείς 

Εκθέσεις  στο  Λονδίνο  το  1871  και  στη  Βιέννη  το  1873  ή  στα  ετήσια  Σαλόνια.  Η 

παρακολούθηση  παραστάσεων  στην  Όπερα  συνιστούσε  ένα  πολύπλοκο  πολιτισμικό 

γεγονός με τοπικές και διεθνείς πολιτικές προεκτάσεις, καθώς συνέβαλε αποφασιστικά 

στην  ενίσχυση  της  αυτοπεποίθησης  του  γαλλικού  έθνους  και  την  αποκατάσταση  της 
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Γαλλίας  στη  διεθνή  πολιτική  σκηνή  μέσα  από  την  παγκόσμια  συμβολή  της  τέχνης 

(Robinson 1987: 285‐290).  

Τα  θέματα  στις  ζωγραφιές  του  Baudry,  που  διακόσμησαν  το  φουαγιέ  και  την 

υπόλοιπη  Όπερα,  με  επιρροές  από  την  Ιταλική  Αναγέννηση  και  την  ελληνορωμαϊκή 

μυθολογία,  μολονότι  κρίθηκαν  ακατάλληλα  για  ένα  μοντέρνο  γαλλικό  μνημείο, 

μαρτυρούσαν  την  προτίμηση  για  την  κλασική  και  όχι  τη  γερμανική  συμβολή  στην 

ευρωπαϊκή  κουλτούρα  (Robinson 1987: 285‐290).  Το  ίδιο  συνέβη  και  με  την  επιλογή 

των  οπερατικών  έργων  που  ανέβηκαν  στη  σκηνή  το  διάστημα  από  το  τέλος  του 

πολέμου μέχρι  και  τις αρχές  του 20ού  αιώνα,  που  κατέστησαν  την Όπερα  ‘προπύργιο 

ενός αντιγερμανικού προστατευτισμού’,  καθώς  ελεγχόταν από  τις  εθνικιστικές  τάσεις 

των  συνδρομητών  της  υψηλής  αστικής  τάξης,  η  οποία  συνέπιπτε  ουσιαστικά  με  την 

παλιά  και  νέα  αριστοκρατία,  δίνοντας  την  εντύπωση  ‘ενός  κοινωνικά  καλοβαλμένου 

μικρόκοσμου της Γαλλίας σαν έθνος’ (Hogle 2002b: 22). Η τέχνη, όπως εκφράστηκε σε 

όλες τις μορφές της στην Όπερα, σε μια εποχή εθνικών εντάσεων ανάμεσα στη Γαλλία 

και  τη  Γερμανία,  συνιστούσε  μια  νίκη  σ’  ένα  ψυχολογικό  πόλεμο,  αποκαλύπτοντας 

επιδεικτικά  ότι  ένα  δυνατό  και  ηθικά  υγιές  έθνος  παρήγαγε  υψηλή  τέχνη  παρά  την 

κρίση του πολέμου (Robinson 1987: 286). 

Σύμφωνα  με  τον  Robinson,  όμως,  η  τέχνη  είχε  ένα  διττό  ρόλο.  Από  τη  μια, 

όφειλε  να  αποκαταστήσει  την  αυτοπεποίθηση  στην  υψηλή  αστική  τάξη  και  να 

ενισχύσει  τα  αισθήματα  υπερηφάνειας  και  αυτοεκτίμησης  του  γαλλικού  λαού  σαν 

έθνος.  Από  την  άλλη,  όφειλε  να  υπερασπίσει  τις  παραδοσιακές  αστικές  αξίες  και  να 

διδάξει  τις  μάζες  (Robinson  1987:  287).  Σαν  απάντηση  στις  κριτικές  ενάντια  στην 

κυβέρνηση,  που  έβλεπαν  την  Όπερα  ως  ‘παράθυρο  στις  εμφανείς  σπατάλες  και  τη 

διαφθορά της Δεύτερης Αυτοκρατορίας’ συνέχιζε να υπάρχει η άποψη που ήθελε την 

πολυτέλεια  και  τον  πλούτο  στην  Όπερα  σαν  επίθεση  ενάντια  στην  αισθητική  της 

χρησιμότητας  και  της  μονοτονίας,  καθώς  και  στη  νέα  δημοφιλή  κουλτούρα  που 

υπερέβαινε  το  ρόλο  της  αισθητικής  απόλαυσης  για  να  κηρύξει  την  κοινωνική 

επανάσταση (Robinson 1987: 285‐290). 

Η  Όπερα,  κωδικοποιώντας  στην  αισθητική  της  πολιτικά  μηνύματα  της  αστικής 

ιδεολογίας, είχε ήδη αναδειχθεί ως πεδίο κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων, 

όπως ολόκληρη η πόλη κατέστη μια «αρένα» διεκδικήσεων με θριαμβευτές τα μέλη της 

ανώτερης αστικής τάξης και της αριστοκρατίας, ενάντια στις εργατικές τάξεις.  
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3.2.3 Η Όπερα ως μικρογραφία της φαντασμαγορίας του νεωτερικού πολιτισμού 

 

Με  αφετηρία  το  μετασχηματισμό  του  Παρισιού  από  τον Haussmann,  ο Benjamin 

αναζήτησε στην τοπογραφία της πόλης εικόνες‐κλειδιά, όχι για να εξυμνήσει αλλά για 

να υπονομεύσει τους μύθους της νεωτερικότητας.  Εστιάζοντας στην ατομική εμπειρία, 

στο Σχέδιο Εργασίας για  τις Στοές, υποστήριξε ότι  τα νέα μνημεία του Παρισιού στην 

εποχή  του Haussmann,  απέχοντας  πολύ  από  το  να  αντανακλούν  τον  τρόπο  ζωής  της 

παρισινής  κοινωνίας  της  Δεύτερης  Αυτοκρατορίας,  αποτελούσαν  μόνο  τη  συμβολική 

έκφραση  των  επιθυμιών  των  ανθρώπων.  Μετέδιδαν  μια  ατμόσφαιρα  πλούτου  και 

ευημερίας στην πόλη και, ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μετείχαν σε αυτά τα 

πλούτη (Woolf 1988: 228).  

Τόσο η Όπερα όσο η αρχιτεκτονική  της πόλης  και  των  κτιρίων,  οι  εκθέσεις  και  οι 

γιορτές,  που  οργανώθηκαν  κατά  τη  Δεύτερη  Αυτοκρατορία  στη  Γαλλία  και  που 

συνεχίστηκαν  κατά  την  Τρίτη  Δημοκρατία,  επιδείκνυαν  τον  πλούτο  και  τη  χλιδή  της 

υψηλής  αστικής  τάξης  με  τον  ίδιο  σκοπό,  να  θαμπώσουν  τα  πλήθη  και  να 

χειραγωγήσουν  τις  μάζες  (Lowey 2007: 273‐291).  Η μεταμόρφωση  του Παρισιού από 

τον Haussmann, κατά τον Benjamin, δεν ήταν έκφραση της ευημερίας, αλλά έκφραση 

της φαντασμαγορίας του πολιτισμού (Buck‐Morss 2011: 123) και η ‘Οπερα ήταν, όπως 

οι στοές στην ακμή τους, μια μικρογραφία αυτής της φαντασμαγορίας. 

 

Εικ. 2, Το μεγάλο φουαγιέ στην Όπερα Γκαρνιέ, 

http://europeantrips.org/opera‐garnier‐paris.html, 2/11/2014 
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Σε μια εποχή που οι κοσμικές αξίες ολοένα και περισσότερο υπερίσχυαν έναντι των 

θρησκευτικών δεν προκαλεί εντύπωση που ο Theophile Gautier (αναφέρεται στο Woolf 

1988: 223)  χαρακτήρισε την Όπερα, όπως περίπου έκανε ο Benjamin για τις στοές, ως 

ένα  ‘εγκόσμιο  καθεδρικό  ναό  του  πολιτισμού’,  που  ανέδειξε  σε  υπέρτατες  αξίες  τον 

πλούτο,  τις απολαύσεις και  την ατομικότητα. Η περίτεχνα διακοσμημένη πρόσοψη, η 

πολυτέλεια στο εσωτερικό της, η υπερβολή του σκηνικού και τα προσεγμένα θεατρικά 

κουστούμια πρόσφεραν ένα θέαμα φαντασμαγορικό, συνυφαίνοντας από κοινού με τις 

στοές  και  τα  άλλα  μνημεία  το  ‘μύθο’  που  χτιζόταν  για  την  πόλη,  παράλληλα  με  τη 

μεταμόρφωσή της. 

Το  κοινό  ήταν  το  ίδιο  μέρος  του  θεάματος  του  μνημείου  αυτού.  Καθώς  οι 

άνθρωποι  παρήλαυναν  με  τις  πολυτελείς  ενδυμασίες  τους  στη  διάρκεια  του 

διαλείμματος,  καθώς  διέσχιζαν  την  κεντρική  σκάλα,  που  εντυπωσίαζε  με  την 

επιβλητικότητά  της,  καθώς  περνούσαν  μπροστά  από  τους  μεγάλους  καθρέπτες 

ρίχνοντας  ματιές  στους  εαυτούς  τους  και  εισπράττοντας  εικόνες  επιβεβαίωσης  της 

εμφάνισης  και  της  ταυτότητάς  τους,  καθένας  μπορούσε  να  συμμετέχει  σε  μια 

«θεατρική επίδειξη του πλούτου, της ομορφιάς και της δύναμης της ανώτερης αστικής 

τάξης» (Woolf: 222‐227, Σταυρίδης 2002: 317).  

 
Εικ. 3, Η κεντρική σκάλα της Όπερας που σχεδιάστηκε από τον Garnier, 

http://visitepalaisgarnier.fr/fr/le‐lieu/architecture‐plan/interieur/le‐grand‐escalier, 2/11/2014 

 

Ωστόσο, το θέαμα παρέμενε μια απατηλή εικόνα της πραγματικής κατάστασης, όπως η 

θεατρική  πράξη  ξεγελούσε  με  ψευδαισθήσεις,  που  θόλωναν  τα  όρια  ανάμεσα  στην 

παράσταση και την πραγματικότητα.  
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3.3 ‘Εικόνες παρακμής’ στην  Όπερα: μια επανεξέταση του μύθου του ‘νέου Παρισιού’ 

 

Ήδη  από  τη  δεκαετία  του  1870,  η  λαμπερή  ‘εικόνα’  της  Όπερας  ως  σύμβολο  της 

Δεύτερης  Αυτοκρατορίας  και  του  μύθου  της,  είχε  αρχίσει  να  ξεθωριάζει.  Σε  μια  σειρά 

είκοσι μυθιστορημάτων του Ζολά, ανάμεσα στα 1871 και 1893, με το συλλογικό τίτλο Les 

Rougon‐ Macquart,  η πόλη  του Παρισιού που σείεται,  γίνεται  μια ηθική μεταφορά  για 

την  κοινωνία  της  εποχής  της  Δεύτερης  Αυτοκρατορίας.  Ο  Ζολά  προειδοποιούσε  ότι  οι 

γιορτές και η σκανδαλώδης ζωή που συνέδεαν την Όπερα με τη Δεύτερη Αυτοκρατορία 

δεν μπορούσαν να συνεχίζονται αιώνια. Η πρόσοψη της Όπερας του Παρισιού, όπως οι 

προσόψεις των νέων μνημείων του Haussmann,  έφεραν ρήγματα.  Τα κτίρια αυτά και η 

ίδια η Όπερα σείονταν, επειδή έκρυβαν την αθλιότητα και μαζί με αυτή το ενδεχόμενο 

επανάστασης των τόσο πολλών παριζιάνων.  Για τον Ζολά  (1870, αναφέρεται στο Woolf 

1988: 228‐229), η Όπερα ήταν μια απάτη, επειδή η αυστηρή της πρόσοψη ανακήρυσσε 

μια κοινωνία έντιμων, αξιοπρεπών ανδρών,  ενώ στην πραγματικότητα έκρυβε τα όργια 

και τη διαχυτικότητα που επικρατούσε στο κτίριο. Αντί να αντανακλά τη σύγχρονη ζωή, η 

Όπερα εξαπατούσε με δυο  τρόπους.  Ξεγελούσε γι’ αυτό που συνέβαινε στο εσωτερικό 

της  και  επειδή  εκπροσωπούσε μόνο  ένα μικρό  τμήμα  της  κοινωνίας  (Woolf 1988: 228‐

229).  

Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, η πολυτέλεια της Όπερας έμοιαζε σκανδαλώδης και 

η  παρακμή  της  αισθητικής  της,  σαν  αταίριαστο  ανακάτεμα  διαφορετικών  ‘ψεύδο‐

αρχιτεκτονικών  ρυθμών’,  θεωρήθηκε  απόδειξη  της  σύντομης  δόξας  της  Δεύτερης 

Αυτοκρατορίας  (Woolf  1988:  219‐220).  Κατά  τον  Le  Corbusier,  υπερασπιστή  της 

λειτουργικότητας στην αρχιτεκτονική, το κτίριο της Όπερας ήταν μια ‘τέχνη του ψεύδους’ 

και  το  ύφος  του  Garnier  ήταν  ‘μια  διακόσμηση  για  τάφο’  (Le  Corbusier  1955:  120, 

αναφέρεται στο Woolf 1988: 220).  

Η  Όπερα  Γκαρνιέ  ήταν,  αναμφισβήτητα,  ένα  από  τα  σημαντικότερα  σημεία  στα 

σχέδια του Haussmann για τον εξωραϊσμό του Παρισιού και η μεταφορά της στην καρδιά 

του  κέντρου  συνδέθηκε  με  τη  φιλοδοξία  του  Ναπολέοντα  Γ΄  να  την  αναδείξει  σε 

σπουδαίο καλλιτεχνικό και πολιτισμικό κέντρο της αυτοκρατορίας του. Αυτό, όμως, που 

συχνά  παραλείπεται  από  την  ιστορία  της,  είναι  η  μεταφορά  της  σε  ένα  πιο  κεντρικό 

μέρος σαν μέτρο ασφαλείας που υιοθετήθηκε μετά από μια απόπειρα δολοφονίας του 
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Ναπολέοντα  Γ΄,  ενώ  βρισκόταν  καθοδόν  για  την  παλιά  όπερα  στην  οδό  Le  Peletier 

(McAuliffe 2011: 61).  

Οι  πυκνοδομημένες φτωχογειτονιές  στο  κέντρο  του Παρισιού,  όπου  σταδιακά  είχε 

συσσωρευτεί  η  εργατική  τάξη  με  την  ανάπτυξη  της  πόλης  ως  βιομηχανικό  κέντρο, 

αποτελούσαν  ‘εστίες μόλυνσης’ αλλά και επανάστασης. Τα επαναστατικά κινήματα που 

είχαν ξεσπάσει από το 1830 και κορυφώθηκαν το 1848, άρρηκτα συνδεμένα με τις άθλιες 

συνθήκες  διαβίωσης  των  εργατών  και  με  κύρια  τακτική  αντίστασης  τα  οδοφράγματα, 

είχαν αποδείξει ότι ο έλεγχος του αστικού χώρου ήταν ανεπαρκής. Τόσο ο Ναπολέοντας 

όσο  και  ο  Haussmann  γνώριζαν  καλά  την  τακτική  αυτή  και  ότι  μια  επιτυχημένη 

επανάσταση απαιτούσε τη σύμπραξη της αστικής τάξης με το φτωχό αστικό πληθυσμό, 

τις λεγόμενες «επικίνδυνες τάξεις» (Jordan 1992: 99‐106, Hogle 2002c: 214). 

Τα σχέδια, λοιπόν, του Haussmann να ξαναχτίσει το Παρίσι ήταν μια απάντηση στο 

πρόβλημα  της  καθαριότητας  της  πόλης,  καθώς  με  τη  δημιουργία  αποτελεσματικών 

δικτύων  ύδρευσης  και  αποχέτευσης,  πρόβαλαν  ένα  ισχυρό  επιχείρημα  στο  όνομα  της 

εξυγίανσης,  της  προόδου  και  του  εκσυγχρονισμού  (Πετροπούλου  2008:  268‐271).  Από 

την άλλη,  όπως αναφέρεται από  τον Haussmann  στα Απομνημονεύματά  του,  η  χάραξη 

των  μεγάλων  ανοιχτών  λεωφόρων  θα  επέτρεπε  τον  καλύτερο  έλεγχο  της  κυκλοφορίας 

και,  συνεπώς,  την  ευκολότερη  διέλευση  των  στρατευμάτων  στην  ίδια  την  εστία  των 

αναταραχών  (Haussmann  1890:  318).  Το  «ξεκοίλιασμα»  του  παλιού  κέντρου  (Loewy 

2007:  284‐285),  ‘της  γειτονιάς  των  εξεγέρσεων’,  απέτρεπε,  συγχρόνως,  το  στήσιμο 

οδοφραγμάτων,  του  συμβόλου  της  επαναστατικής  πρωτεύουσας  του  19ου  αιώνα,  που 

αποτέλεσε  την  υλική  έκφραση  της  εξέγερσης  των  καταπιεσμένων  των  κατώτερων 

τάξεων, όπως έγινε ορατή μέσα στο χώρο της πόλης (Loewy 2007: 275).  

Τα  σχέδια  του  Haussmann  να  εξωραΐσει  το  Παρίσι  έθεσαν  σε  εφαρμογή  τον 

καπιταλιστικό μηχανισμό με  την  ‘ευλογία’  του Αυτοκράτορα και προς εξυπηρέτηση  της 

ιμπεριαλιστικής  πολιτικής  του.  Το  κεφάλαιο  που  δανείστηκε  ο  Haussmann  έναντι 

μελλοντικών  απολαβών  από  την  αύξηση  της  αξίας  των  ακινήτων  μετά  τον  εξωραϊσμό 

επέτρεψε  την  χρηματοδότηση  της μεταμόρφωσης  του Παρισιού,  με  τέτοιο  τρόπο ώστε 

τελικά  το  ίδιο  το  Παρίσι  να  πληρώσει  για  το  μετασχηματισμό  του.  Κάποιοι  ασφαλώς 

επωφελήθηκαν.  Ήταν  «μια  φούχτα  προνομιούχοι»  που  κέρδισαν  πολλά,  χάρη  στην 

κερδοσκοπία στα ακίνητα (Lowey 2007: 281, 289).  
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Στην πλειοψηφία τους, όμως, οι κάτοικοι διώχτηκαν από το κέντρο της πόλης και 

δεν μπόρεσαν ποτέ να επιστρέψουν, καθώς στη θέση τους ήρθαν άλλοι, που μπορούσαν 

να πληρώσουν τα ακριβά ενοίκια των νεόδμητων κτιρίων. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι φτωχοί 

εργάτες,  οι  «επικίνδυνες  τάξεις»,  μολονότι  στήριξαν  τα  θεμέλια  του  ‘νέου  Παρισιού’, 

τελικά αποκόπηκαν από το κέντρο της πόλης, αποξενώθηκαν από την ίδια τους την πόλη, 

όπως εύστοχα παρατήρησε ο Benjamin, και συγχρόνως απομονώθηκαν από τους αστούς 

(Benjamin 2006b: 40‐44, Jordan 1992: 99‐106, Hogle 2002: 215).  

Αυτό  που  παρουσιάστηκε  σαν  επιχείρηση  εξωραϊσμού,  ανανέωσης  και 

εκσυγχρονισμού της πόλης, για τον Benjamin ήταν ένα τυπικό παράδειγμα του απολύτως 

μυθοποιητικού χαρακτήρα της αστικής ιδεολογίας της Προόδου (Loewy 2007: 279). Ενός 

μύθου,  που  συνιστά  «καθοριστικό  συστατικό  της  ιστορικής  πραγματικότητας  της 

νεωτερικότητας»,  που  τίθεται  στην  υπηρεσία  της  απόλυτης  κρατικής  εξουσίας  και  της 

καπιταλιστικής κοινωνίας (Σταυρίδης 2007: 269). Το σύστημα της κατανομής κομματιών 

γης για ανάπτυξη, τόσο των νέων (στην περίπτωση του δυτικού και νότιου Παρισιού, που 

ήταν  υπανάπτυκτο  μέχρι  τότε)  όσο  και  αυτών  που  ορίστηκαν  ξανά  στο  όνομα  της 

δημόσιας ωφέλειας, ήταν το απαραίτητο μέσο κρατικής παρέμβασης. Το μέγεθος και το 

σχήμα των κτημάτων καθόριζε τη μορφή αστικοποίησης, ελέγχοντας τι θα χτιζόταν στην 

πρόσφατα αποκτηθείσα γη (Jordan 2004: 98). 

Στην  πραγματικότητα,  πίσω  από  το  πρόσχημα  της  προόδου,  επρόκειτο  για  «μια 

ορθολογικά  σχεδιασμένη  μέθοδο  για  να  πνιγεί  στη  γένεσή  της  κάθε  σκέψη  εξέγερσης 

και,  αν,  παρόλα  αυτά,  αυτή  εκδηλωνόταν,  να  κατασταλεί  αποτελεσματικά  –  με 

προσφυγή  στο  έσχατο  μέσο  που  διαθέτουν,  κατά  τον  Benjamin,  οι  ισχυροί:  το  αίμα» 

(Lowey  2007:  275‐278,  285).  Από  τον  Εκατονταετή  Πόλεμο  μέχρι  την  Κομμούνα, 

συμπεριλαμβάνοντας την Επανάσταση του 1789, το κράτος είχε κεντρικό ρόλο σε όλα τα 

σχέδια  του Παρισιού  και οι  κάτοικοί  του βρέθηκαν μπλεγμένοι,  συχνά με βίαιο  τρόπο, 

στην  εθνική  πολιτική  (Jordan  2004:  98).  Το  κάψιμο  του  Παρισιού  από  την  Κομμούνα 

ήταν,  για  τον  Μπένγιαμιν,  άξιος  επίλογος  στο  καταστροφικό  έργο  του  Haussmann 

(Benjamin  2006b:  45),  που  άφησε  μια  νέα  λέξη  στο  λεξιλόγιο:  «οσμανοποίηση» 

(haussmannisation), η αστική αναμόρφωση μέσω κατεδάφισης (Jordan 1992: 102, Leslie 

2006: 215).   Η πόλη, για μια ακόμα φορά, αποδεικνύεται ένα πεδίο μάχης ανάμεσα σε 

ανταγωνιστικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που διεκδικούν ηγεμονία στον αστικό 

χώρο. 
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3.4 Το Φάντασμα της Όπερας: ένα γοτθικό μυθιστόρημα σε διαλεκτική με το μύθο και 

την ιστορία 

 

Λίγες δεκαετίες μετά τα εγκαίνια της Όπερας Γκαρνιέ κυκλοφόρησε στον τύπο 

της εποχής η ιστορία ενός φαντάσματος που στοιχειώνει την Όπερα. Συγγραφέας είναι 

ο Gaston Leroux, που δημοσίευσε το μυθιστόρημα με τίτλο Το Φάντασμα της Όπερας 

σε  μια  σειρά από συνέχειες  στην  εφημερίδα  "Le Gaulois",  από 23  Σεπτεμβρίου 1909 

μέχρι 8 Ιανουαρίου 1910, σε μια εποχή που η γοτθική παράδοση είχε καλά εδραιωθεί. 

Επίσης,  σε  μια  εποχή  που  γνώρισε  έντονες  πολιτικές  αναταραχές  στις  δεκαετίες  που 

μεσολάβησαν από την πτώση της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, με τη σύντομη κατάληψη 

της εξουσίας από την παρισινή κομμούνα (1870‐1871) και τελικά την άνοδο της Τρίτης 

Γαλλικής Δημοκρατίας  αμέσως μετά,  αλλά  και  σε  μια  εποχή που  ο  γαλλικός  στρατός 

είχε υποστεί ταπεινωτική ήττα στο γαλλοπρωσικό πόλεμο, ενώ οι εθνικές συγκρούσεις 

κορυφώνονταν. 

Από τις πρώτες κιόλας σελίδες του μυθιστορήματος ο συγγραφέας μας ενημερώνει 

για το άγχος και την ανησυχία που κυριαρχεί στον κόσμο της Όπερας από τις φήμες για 

την  παρουσία  ενός  φαντάσματος.  Ακόμα  κι  αν  ο  ίδιος  θέτει  εξαρχής  ως  στόχο  να 

αποδείξει ότι το φάντασμα που στοιχειώνει την Όπερα δεν είναι προϊόν της φαντασίας 

των  ανθρώπων  που  ζουν  και  εργάζονται  εκεί,  αλλά  ένα  πρόσωπο  που  έζησε  στην 

πραγματικότητα,  η  παρουσία  ενός  φαντάσματος  και  μόνο  στο  χώρο  μας  κάνει  να 

νιώθουμε  άβολα,  ανοίκεια,  και  μας  προτρέπει,  σύμφωνα  με  τον  Avery  Gordon,  να 

αναζητήσουμε  την  κοινωνική  του μορφή,  τέτοια που συνδέεται  με  μια απώλεια,  ένα 

τραύμα ή μια αδικία  (στο Pile 2005: 131).  Η  Γοτθική  κριτική,  άλλωστε,  έχει  συνδέσει 

στοιχειωμένα μέρη και φαντάσματα με μυστικά από το παρελθόν, που δεν μπορούν να 

μένουν πλέον κρυφά και πρέπει να έρθουν στο φως. 

Στοιχεία στην αναζήτηση αυτή δίνονται από την αρχή κιόλας του μυθιστορήματος. 

Ο συγγραφέας  επιχειρεί  να συνδέσει  την  ιστορία  του φαντάσματος  με μια  τραγωδία 

που συγκλόνισε τις ανώτερες τάξεις της παρισινής κοινωνίας σχετικά με την απαγωγή 

μιας  καλλιτέχνιδας  της  Όπερας,  την  εξαφάνιση  ενός  κόμη  και  το  θάνατο  του 

μεγαλύτερου αδελφού του. Επίσης, εξερευνώντας το χώρο που έζησε το φάντασμα στα 

κατώτερα  υπόγεια  της  Όπερας,  όπου  είχε  δημιουργήσει  το  δικό  του  ‘βασίλειο’,  ο 
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συγγραφέας  αναμοχλεύει  μνήμες  από  την  παρισινή  Κομμούνα,  την  εποχή  της 

κατάληψης  της  Όπερας  από  τους  κομμουνάρους,  και  από  τα  πτώματα  των  θυμάτων 

τους που βρέθηκαν εκεί (Leroux 1910: 3‐7). 

Μέσα  από  τη  γοτθική  αφήγηση  επιτελείται,  επομένως,  κατά  διττό  τρόπο  η  

θόλωση των ορίων ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό. Αφενός μέσα από τη 

δημοσιογραφική παρουσίαση εγγράφων,  γεγονότων και προσώπων και  τις αναφορές 

σε πραγματικά γεγονότα και αφετέρου μέσα από τη σύνδεση του γοτθικού ύφους με τη 

θεατρική  όπερα,  που  έδινε  έμφαση  στην  υπερβολική  εμπειρία  και  σε  αντιφατικά 

συναισθήματα,  παρά  στην  αληθοφάνεια  της  πλοκής  (Hogle 2002b: 26‐28),  υπάρχουν 

υπαινιγμοί  ότι  μπορεί  κανείς  να  διεισδύσει  στις  πραγματικές  συνθήκες  όχι  μόνο  της 

Όπερας αλλά και της παρισινής κοινωνίας της εποχής.  

Η  υπόγεια  κρύπτη  της  Όπερας,  το  λημέρι  του  φαντάσματος,  είχε  πράγματι 

καταληφθεί από μέλη της παρισινής Κομμούνας και είχε χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη, 

φυλακή και κέντρο επικοινωνιών, τη σύντομη περίοδο από το Μάρτιο ως το Μάη του 

1871,  όταν  η  ανοικοδόμηση  της  Όπερας  αναστάλθηκε  λόγω  του  γαλλοπρωσικού 

πολέμου. Στο μυθιστόρημα το Φάντασμα της Όπερας το κρυφό πέρασμα που συνδέει 

τα υπόγεια με τον κυρίως χώρο του θεάτρου, τον  ‘κάτω κόσμο’ με τον  ‘επάνω’ κόσμο 

του μυθιστορήματος,  αναφέρεται αρκετές φορές ως  το  ‘πέρασμα  των Κομμουνάρων’ 

(Leroux 1910: 184‐189). Η  ιστορία της Όπερας, με αυτόν τον τρόπο, συνδέεται με την 

πιο ταραχώδη,  ίσως, εποχή στην  ιστορία του Παρισιού από το 1848 έως το 1910, μια 

εποχή  που  οι  εθνικές  και  ταξικές  συγκρούσεις  επέφεραν  τη  μεγαλύτερη  κρίση  στις 

πολιτικές  δομές  της ανώτερης αστικής  τάξης,  και  που  έμεναν  χαραγμένες  στη μνήμη 

των κατοίκων του Παρισιού στο γύρισμα του αιώνα.  

 

3.4.1 Το Φάντασμα –‘αποκείμενο’ της γοτθικής παράδοσης: ορίζοντας τις απειλές στην 

αστική κουλτούρα  

 

Ο Hogle εστιάζει στη γοτθική μορφή του φαντάσματος και την ιστορία του και 

αναγνωρίζει σε αυτά μια σειρά υπερβάσεων των κανονικοποιημένων προτύπων, που η 

αστική  τάξη  προσπαθούσε  να  εδραιώσει,  ώστε  το  φάντασμα  και  η  ιστορία  του  να 

γίνονται  αντιληπτά  σαν  μια  ‘απειλή’  σε  αυτή.  Καταρχήν,  αναγνωρίζει  σε  αυτό  την 
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ύπαρξη μιας ενδιάμεσης κατάστασης ανάμεσα στη ζωή και  το θάνατο. Το πρόσωπο  ‐ 

κρανίο  και  ο  σκελετός  του,  κατά  τον  Hogle,  δεν  φέρουν  απλά  τους  παραδοσιακούς 

χριστιανικούς  απόηχους  του  θανάτου  ως  το  τίμημα  της  αμαρτίας  και  ως  το 

αναπόφευκτο πεπρωμένο κάθε όντος, όπως επιβίωσε από την καθολική θρησκευτική 

τέχνη  της  απεικόνισης  σκελετών  του  ‘μακάβριου  χορού’  στη  γαλλική  ζωγραφική  της 

μεσοαστικής τάξης το 19ο αιώνα. Το φάντασμα με το όνομα  Έρικ, που γεννήθηκε έτσι, 

φέροντας μαζί του το θάνατο στο πέρασμά του στη ζωή, φαίνεται να διασχίζει τα όρια 

που  η  αστική  κουλτούρα  προσπαθεί  να  διαμορφώσει  για  να  κρατήσει  μακριά  το 

θάνατο από τη ζωή ‘πάνω από το έδαφος’ (Hogle 2002b: 4‐7). 

Συγχρόνως, καθώς φέρει μαζί του καρναβαλικά στοιχεία (ταχυδακτυλουργία και 

μαγικά  κόλπα)  από  την  επαρχία,  ο  Έρικ  μαρτυρεί  τις  κρυφές  συνδέσεις  της  Όπερας, 

όπου εξυμνούνται και υπηρετούνται τα ιδανικά και οι φιλοδοξίες  της υψηλής αστικής 

και  της  νέας  αριστοκρατικής  τάξης,  με  το  καρναβάλι.  Η  ανάμειξη  αυτή  της  υψηλής 

κουλτούρας, ενός είδους  ‘ελιτισμού’ με την υποκουλτούρα και ένα είδος  ‘λαϊκότητας’ 

προδίδει, επιπλέον, μια υπέρβαση που λαμβάνει σαφείς πολιτικές προεκτάσεις, καθώς 

το φάντασμα ενσαρκώνει τη ρευστότητα των ταξικών ορίων, σε μια σειρά εύθραυστων 

κοινωνικών ισορροπιών και πολιτισμικών διακρίσεων. Στη λίστα των δυισμών ανάμεσα 

σε  ανώτερη/  κατώτερη  τάξη,  όπερα/  καρναβάλι,  πόλη/  επαρχία,  υψηλή  κουλτούρα/ 

υποκουλτούρα,  που  η  μορφή  του  φαντάσματος  φαίνεται  να  παραβιάζει,  έρχονται 

ακόμα να αμφισβητηθούν τα όρια ανάμεσα στο δυτικό/ μη δυτικό, μέσα από στοιχεία 

από την Ανατολή ή το χρώμα του δέρματος –μαύρο, κίτρινο‐ και συνεπώς ‘άλλο’ από το 

λευκό, που της αποδίδονται (Hogle 2002b: 11‐12, 30). 

Το Φάντασμα παραπέμπει, επίσης, κατά τον Hogle, σε μια απειλητική εισβολή 

του  γερμανικού  στοιχείου  στα  συγκεντρωτικά,  θεσμοποιημένα  και  εθνικοποιημένα 

σύμβολα  της  πρόσφατης  γαλλικής  δημοκρατίας  και  των  κυρίαρχών  της  τάξεων.  Οι 

φιλοδοξίες  του  Έρικ  για  τη  σύνθεση  μιας  ανατρεπτικής  όπερας,  πάνω  στην  οποία 

εργαζόταν στο υπόγειο ‘λημέρι’ του, με τίτλο Don Juan Triumphant, μερικώς αντλώντας 

από  ένα  μοντέλο  που  συνέθεσε  ένας  αυστρο‐γερμανός,  συγκεκριμένα  από  τον  Don 

Giovanni του Motzart, έρχονται σαν αντίδραση στην κλασική όπερα Faust του Gounod, 

που θεωρούταν η  ‘επιτομή της γαλλικότητας’ στην εποχή ανάμεσα στα 1870 και 1910 

(Hogle 2002b: 22).  
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Παράλληλα,  η  παραβίαση  στη  μορφή  του  Έρικ  των  σαφών  διαχωρισμών 

ανάμεσα στα δυο φύλα, θύμιζε τη μορφή του βρικόλακα στο Δράκουλα του Stoker και 

ήταν βαθιά συναρτημένη, κατά τον Hogle, με το άγχος που απέρρεε από μια ιδιαίτερα 

έντονη επίθεση κατά του συστήματος της πατριαρχίας στη δεκαετία του 1890, γνωστή 

ως fin de siècle (τα τέλη του αιώνα). To ολοένα και ισχυρότερο φεμινιστικό κίνημα στο 

Παρίσι,  που  ενισχύθηκε  κυρίως  από  γυναίκες,  αλλά  και  από  προοδευτικούς  άντρες 

καλλιτέχνες  και  διανοούμενους,  αμφισβήτησε  σθεναρά  τις  ταξικές  δομές  και  την 

πολιτισμική  εξουσία  της  πατριαρχικής  κοινωνίας,  τους  έμφυλους  ρόλους,  που 

περιλαμβάνονταν  στα  σαφή  και  ‘σταθερά’  όρια  του  βιολογικού φύλου,  το  καθεστώς 

κληρονομιάς και πρωτοτοκίας, την υποχρεωτική ετεροφυλοφιλία και το γάμο ανάμεσα 

σε διαφορετικά φύλα (Hogle 2002b: 14). 

Στη συνέχεια, αντλώντας από την ψυχανάλυση και τη θεωρία του αποκειμένου 

της  Kristeva,  ο  Hogle  έχει  αναγνωρίσει  στη  μορφή  του  φαντάσματος  ένα  είδος 

‘αποδιοπομπαίου  τράγου’,  ένα  τέρας  του  ‘αποκειμένου’,  που  παράγεται  ατομικά  και 

πολιτισμικά με ημισυνειδητές πράξεις  ‘αποκειμενοποίησης’, του  ‘ρίχνω εκεί πέρα’ και 

‘ρίχνω  κάτω’,  στους  υψηλούς  αστικούς  και  αριστοκρατικούς  κόσμους  των  πολλών 

αντιφάσεων  και  ανωμαλιών,  προκειμένου  τα  μέλη  τους  να  διαμορφώσουν  τις 

προσωπικές και ταξικές τους ταυτότητες, κρατώντας απατηλά σε απόσταση αυτό που 

δεν  είναι,  για  να  εδραιώσουν  τον  φαινομενικά  διακριτό  εαυτό,  αυτό  που  –νομίζουν 

ότι– είναι (Hogle 2002b: 51‐53).  

Πιο  συγκεκριμένα,  το φάντασμα  του  Leroux  αναπαριστά αυτό που περιγράφει  η 

Kristeva  (1991)  στο  Ξένοι  στον  Εαυτό  μας.  Ο  ‘ξένος’  εκείνος  που,  συγκεντρώνοντας 

πάνω  του  ένα  πλήθος  υπερβάσεων  των  πολιτισμικά  κατασκευασμένων  προτύπων, 

κυρίως  σαν  ζωντανός  με  τη  μορφή  πεθαμένου,  σαν  φρικιό  του  καρναβαλιού  στην 

όπερα  και  σαν  επαρχιώτης  νεόπλουτος  στη  μεγάλη  πόλη,  γίνεται  αντιληπτός  ως 

εισβολέας, κι ενώ αρχικά προκαλεί φόβο ή απέχθεια, έπειτα αποκαλύπτει ένα θαμμένο 

πάθος για εκδίκηση, προκειμένου να παγιωθεί η ταυτότητα ενάντια σε όλες τις μορφές 

ετερότητας που ο ξένος αναπαριστά.  

Ακόμα περισσότερο στο Powers of Horror: An Essay on Abjection η Kristeva (1982) 

μοιάζει  να  περιγράφει  ακριβώς  τη  μορφή  του  φαντάσματος  του  Leroux  όταν 

αναφέρεται στην ενδιάμεση και περιθωριακή κατάσταση, που εκφράζει την ανώμαλη, 

προ‐οιδιπόδεια  στιγμή  ‘αμνημόνευτης  βίας’  στη  γέννα,  αυτού  που  αποκαλεί  το 
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‘αποκείμενο’,  κυριολεκτικά  αυτό  που  είναι  ‘ριγμένο  εκεί  πέρα’  ή  ‘ριγμένο  κάτω’ 

(abject), μια κατάσταση της ύπαρξης έξω από τη μητέρα και την αγωνιώδη προσπάθεια 

να  επιστρέψει  μέσα  της,  να  είναι  ζωντανή  και ωστόσο συνεχώς  ένα  σημείο  θανάτου 

(τόσο  σαν  βρέφος  όσο  και  σαν  πτώμα,  μισό  μέσα  και  μισό  έξω  από  το  σώμα  της 

μητέρας), εν μέρει αρσενικό και εν μέρει θηλυκό. Μια αντιφατικότητα του εαυτού στην 

αρχή  της  ύπαρξης,  από  την  οποία  κάθε  άτομο  δεν  απομακρύνεται  ολοκληρωτικά, 

καθώς  υπάρχουν  σπλαχνικές  αναμνήσεις  στη  σωματική  μνήμη  ή  τη  γλώσσα  του 

σώματός  του,  αλλά  πρέπει  αναπόφευκτα  να  αντιμετωπίσει,  ώστε  να  ‘νιώσει  μακριά’ 

από αυτή την πρώιμη ανάμειξη καταστάσεων, προκειμένου να είναι ένα συγκροτημένο 

άτομο (Kristeva 1982: 102, 109).  

 

3.4.2 Τα υπόγεια της Όπερας: ‘χώρος αποκλεισμού’ της ετερότητας 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ταραχώδη εκείνη περίοδο της γαλλικής ιστορίας, που 

γνώρισε  τη  βίαιη  ανατροπή  τριών  διαφορετικών  πολιτικών  καθεστώτων  (από  την 

Δεύτερη  Αυτοκρατορία  στην  Τρίτη  Γαλλική  Δημοκρατία,  με  ενδιάμεσο  σταθμό  την 

Παρισινή  Κομμούνα),  πολύ  περισσότερο  κάτω  από  την  εθνική  απειλή  της  πρωσικής 

εισβολής, το φάντασμα φαίνεται να συμπυκνώνει ποικίλα συμβολικά νοήματα. Από τη 

μια  πλευρά,  το  φάντασμα  και  το  υπόγειο  λημέρι  του  μπορούν  να  ερμηνευτούν  σαν 

ένας συμβολικός τόπος της γοτθικής παράδοσης, όπου ‘αποβάλλεται’ η επικίνδυνη και 

επαναστατική κομμουνιστική ιδεολογία και δράση ως απειλητική  ‘ετερότητα’, από την 

οποία  διαφοροποιούνται  οι  αστοί  υποστηρικτές  της  Τρίτης  Γαλλικής  Δημοκρατίας, 

ώστε  να  διασφαλίσουν  την  άνοδό  τους  σαν  νέο,  πεφωτισμένο  και  δημοκρατικό 

κοινωνικό στρώμα (Hogle 2002b: 25‐26, Hogle 2002c: 218‐221). 

Από την άλλη, το φάντασμα του μυθιστορήματος, φέρνει στη μνήμη τα κρανία 

και  τους σωρούς από κόκαλα, που έπρεπε να απομακρυνθούν από  τα φιλανθρωπικά 

νεκροταφεία στο κέντρο, ακριβώς όπως και οι φτωχοί κάτοικοι του κέντρου της πόλης, 

προκειμένου να διεκπεραιωθεί το σχέδιο του Haussmann για την αστική αναμόρφωση. 

Το φάντασμα γίνεται, έτσι, το αστικό σύμβολο για τον υπόγειο κόσμο της Όπερας και 

του Παρισιού και ό, τι αυτός περιλαμβάνει, τους φτωχούς, τους εργάτες, τους νεκρούς, 

τους  ‘άλλους’,  που  ο  επάνω  κόσμος  πασχίζει  να  κρατήσει  μακριά  για  να  φαίνεται 
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καλύτερος  (Hogle 2002c: 217). Η μορφή του είναι μια ανατριχιαστική απεικόνιση των 

κρανίων,  τοποθετημένων  πάνω από  τους  σωρούς  από  κόκαλα,  που φιλοξενούσαν  οι 

παρισινές  κατακόμβες,  σε  στενούς  φιδωτούς  διαδρόμους  κάτω  από  το  έδαφος,  που 

υπέστησαν  την  αστική  παρέμβαση  του  Haussmann,  που  έγιναν  μάλιστα  τόποι 

επισκέψιμοι  για  το  ευρύ  κοινό,  κάτω από  το  ‘εμπορικό  κέντρο’  της  σύγχρονης πόλης 

(Hogle 2002b: 69‐70).  

Στο έργο του Sibley Geographies of Exclusion, η απομάκρυνση των κατοίκων από 

το  κέντρο  της  πόλης  του  Παρισιού,  στο  φόντο  του  μετασχηματισμού  του  και  των 

κοινωνικών  ανακατατάξεων  που  ακολούθησαν,  περιγράφεται  σαν  μια  διαδικασία 

‘αποκάθαρσης’  του  χώρου  από  όλες  εκείνες  τις  ομάδες  που  αναγνωρίστηκαν  ως 

μολυσματικές,  γενικά  τους  φτωχούς,  τα  μέλη  της  εργατικής  τάξης,  τις  εθνικές 

μειονότητες, τις πόρνες κτλ. Ο,τιδήποτε μπορούσε να θεωρηθεί προσβολή στη θέα και 

τις  αισθήσεις,  ιδιαίτερα  οι  κακές  μυρωδιές  και  οι  ακαθαρσίες,  οποιοσδήποτε 

θεωρούταν  ότι  δεν  ανήκει  στην  πολιτισμένη  αστική  κοινωνία,  έπρεπε,  για  τους 

οραματιστές του ‘νέου Παρισιού’, να απομακρυνθεί, ώστε να είναι το κέντρο της πόλης 

‘κατάλληλο’ για να ζήσουν τα μέλη της αστικής τάξης (Sibley 1995: 58).  

 

 
Εικ. 4, Τα υπόγεια της Όπερας Γκαρνιέ, 

             http://unpointculture.files.wordpress.com/2014/03/lac‐souterrain‐garnier.png, 2/11/2014 

 

Τα  υπόγεια  της  Όπερας,  με  τα  σκοτεινά  και  λαβυρινθώδη  περάσματα,  με  τα 

ποντίκια που ζούσαν εκεί (Leroux 1910: 175), έγιναν έτσι το μέρος όπου ‘αποβλήθηκε’ 

ένα φάντασμα,  μια μυστηριώδης μορφή ντυμένη στα μαύρα,  που  το  χέρι  του μύριζε 
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σαν  ‘θάνατος’  ,  που  ο  ίδιος  ήταν  ένας  σκελετός,  με  το  πρόσωπο  σαν  κρανίο  (Leroux 

1910: 108). Η θεωρία του  ‘αποκειμένου’ της Kristeva σκιαγραφεί, επομένως, όχι μόνο 

πώς κατασκευάζονται μορφές ετερότητας και τον τρόπο που επιδρούν στη συγκρότηση 

της  ταυτότητας,  αλλά  και  πώς  οι  διαφορετικές  αυτές  μορφές  ετερότητας 

τοποθετούνται στο χώρο. Η κατοικία του φαντάσματος στον υπόγειο κόσμο της Όπερας 

μαρτυρεί  πολύ  παραστατικά  πώς  κατασκευάζεται  και  διαχωρίζεται  πολιτισμικά  ο 

χώρος,  ώστε  να  διακρίνεται  το  ‘κατάλληλο’  από  το  ‘μη  κατάλληλο’  και  επομένως  το 

‘ανώτερο’ από το ‘κατώτερο’, για ομάδες και για άτομα. Ο κάτω κόσμος μπορεί εύκολα 

να αποκτήσει  συνδηλώσεις αρνητικές,  που απορρέουν από μια σειρά αντιθέσεων με 

τον  επάνω  κόσμο,  όπως  σκοτεινός  (σε  αντίθεση  με  το  φως  που  φτάνει  στον  επάνω 

κόσμο)  ή  λαβυρινθώδης  (σε  αντίθεση  με  τις  ευθυγραμμισμένες  λεωφόρους  του 

Haussmann).  

Η  υπόγεια  λίμνη  στην  οποία  αναφέρεται  ο  Leroux  στο  μυθιστόρημα,  με  τα 

‘μολυβένια  νερά’  που  απλώνονταν  στο  σκοτάδι  (Leroux  1910:  109)  ήταν  η  δεξαμενή 

που  κατασκευάστηκε  για  να  συγκρατήσει  τα  νερά  που  πλημμύριζαν  τους  υπόγειους 

χώρους  της  Όπερας  και  να  προστατεύσει  τα  θεμέλια  και  τον  εσωτερικό  της  χώρο 

(Western and Company 1875: 153). Στο μυθιστόρημα υπάρχουν προειδοποιήσεις για τη 

λίμνη ότι είναι επικίνδυνη να τη διασχίσει κανείς, ότι εκεί κατοικεί ένα τέρας  (Leroux 

1910: 175).  Ο  υπόγειος  κόσμος  της Όπερας,  όπως  και  ο  υπόγειος  κόσμος  της  πόλης, 

προκαλούσαν το φόβο στην αστική τάξη, όσο συνδέονταν με ό, τι βρισκόταν από κάτω, 

ανάμεσά  τους  την  παράνομη  ζωή  των  μιαρών  και  επικίνδυνων  στοιχείων  των 

κατώτερων τάξεων, που παραμόνευαν εκεί. Άλλωστε ο υπόγειος κόσμος του Παρισιού 

ήταν  κυριολεκτικά  οι  υπόνομοι,  όπου  αποβάλλονταν  τα  απορρίμματα  του 

‘αποκαθαρμένου’  Παρισιού  μετά  την  υλοποίηση  των  σχεδίων  του  Haussmann  και  η 

ιδέα  ενός  μιαρού  κάτω  κόσμου  ενισχύθηκε  ιδιαίτερα  στη  μυθοπλασία  της  εποχής, 

όπως  για  παράδειγμα  στην  περιγραφή  των  υπονόμων  του  Παρισιού  από  τον  Hugo 

στους Άθλιους (Harvey 2003: 246).  

Έπειτα,  η  επικίνδυνη  τοπογραφία  των  υπογείων,  τα  κρυφά  περάσματα,  οι 

λαβυρινθώδεις  διάδρομοι  και  οι  αμυδρά  φωτισμένες  γωνίες,  αποκαλύπτει  πιθανούς 

δεσμούς  ανάμεσα  στη  σφαίρα  της  αστικής  ζωής  την  ημέρα  και  στις  σφαίρες  με  τις 

οποίες  δεν  θα  έπρεπε  να  σχετίζεται  η  αστική  τάξη  τη  νύχτα  (Φρίσμπυ  2009:  62). 

Αποκαλύπτει, με άλλα λόγια, για τον ευυπόληπτο κόσμο του θεάτρου, την ύπαρξη του 



 

 75

πρωτόγονου και του άγριου κάτω από την επιφάνεια ενός υποτιθέμενου πολιτισμένου 

και  σεβαστού  κόσμου  της  μεσαίας  τάξης  (Punter &  Byron  2004:  20‐25).  Ο  κίνδυνος 

είναι  πάντα  εκεί  και  παραμονεύει,  ένας  κίνδυνος  ‘μόλυνσης’  από  όλα  εκείνα  που  τα 

μέλη της αστικής τάξης έχουν προσπαθήσει να κρατήσουν μακριά από τον υποτιθέμενο 

λαμπερό και φαντασμαγορικό χώρο της Όπερας.  

 

3.4.3 Ανάμεσα στη σκηνή και τα υπόγεια: η γυναικεία παρουσία στο δημόσιο  χώρο 

 

Ακολουθώντας  την  Miner  (1994),  που  εξετάζει  τον  έμφυλο  χαρακτήρα  που 

αποκτούν  οι  χώροι  της  Όπερας  σε  τέσσερα  μυθιστορήματα  που  προηγούνται  του 

μυθιστορήματος  του  Leroux  και  σχετίζονται  με  την  «αφήγηση  των  μυστηρίων  της 

Όπερας», μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η παρουσία ενός φαντάσματος στα υπόγεια 

θεμέλια  φαίνεται  να  απειλεί  ένα  χώρο  που  τόσο  στην  αρχιτεκτονική  όσο  και  στην 

ανθρώπινη οργάνωσή του είναι βαθιά θηλυκοποιημένος. Πιο συγκεκριμένα, η Όπερα 

στο μυθιστόρημα  έχει  γίνει  ένα  είδος  ‘νοικοκυριού’,  που συντηρείται  και  ζωντανεύει 

από γυναίκες: η μαντάμ Ζιρί είναι η επιστάτρια της Όπερας, ενώ φροντίζει ιδιαίτερα το 

θεωρείο με το νούμερο 5, που το φάντασμα απαιτεί να παραχωρείται αποκλειστικά σε 

αυτό.  Τα  επάνω  επίπεδα  της  Όπερας,  ακόμα  πιο  χαρακτηριστικά,  αναφέρονται  ως 

«αυτοκρατορία»  της  Κριστίν,  της  νεαρής  σοπράνο  της  Όπερας,  ενώ  υπάρχουν 

παράξενες ιστορίες που έρχονται από τα κατώτερα επίπεδα, τα υπόγεια, που ανήκουν 

στο φάντασμα (Leroux 1910: 99‐100). 

Παρά τις προσπάθειες της Κριστίν να διεκδικήσει  το χώρο του θεάτρου και  τη 

σκηνή σαν  ‘αυτοκρατορία’ της, στο μυθιστόρημα είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομική και 

διοικητική διαχείριση της Όπερας σκιαγραφείται σαν επιχείρηση που οργανώνεται από 

άντρες  για  άντρες.  Εύκολα,  λοιπόν,  μπορούν  να  διατυπωθούν  υποθέσεις  για  την 

κατάσταση  της  γυναίκας  σαν  εμπόρευμα  εκμεταλλεύσιμο  στον  κόσμο  του  θεάματος. 

Στο  μυθιστόρημα, ωστόσο,  υπάρχουν υπαινιγμοί  ότι  ο  πραγματικός  κίνδυνος  για  την 

πρωταγωνίστρια  έρχεται  ‘από  κάτω’,  από  τα  υπόγεια  της  Όπερας,  όπου  κατοικεί  το 

φάντασμα.  Ακόμα  κι  αν  οι  γυναίκες  που  ζουν  και  εργάζονται  στην  Όπερα  έχουν 

καταστήσει το σπίτι σαν  ‘καταφύγιο’ όπως συμβαίνει με το αστικό σπίτι, κάτω από το 

πρότυπο  της  πατριαρχικής  εξουσίας,  δεν  μπορούν  να  το  προστατεύσουν  από  κάθε 
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κίνδυνο. Η εικονογραφία της Όπερας αποκαλύπτει έναν  ιστό λαβυρίνθων, στενών και 

κακοφωτισμένων  διαδρόμων  και  απότομων  σκαλών,  που  μαρτυρούν  πόσο  ευάλωτη 

είναι η γυναίκα στο χώρο αυτό (Miner 1994: 124‐126). 

Ενώ  κυκλοφορούν  στο  χώρο  της  Όπερας  φήμες  για  την  παρουσία  ενός 

φαντάσματος,  ο  Leroux  περιγράφει  χαρακτηριστικά:  «Η  Σορελί  κοίταξε  γενναία  στο 

πέρασμα. Ήταν άδειο. Μια φλόγα γκαζιού στη γυάλινη φυλακή της, έριχνε ένα κόκκινο 

και  ύποπτο φως στο  σκοτάδι  τριγύρω,  χωρίς  να  καταφέρνει  να  το  διαλύσει»  (Leroux 

1910: 12). Αλλά και όταν η Κριστίν βρέθηκε στην υπόγεια κατοικία του φαντάσματος, 

αναφέρει «…σύρθηκα προς  το  μικρό  κόκκινο φως  και  τότε  είδα  ότι  ήμουν  στα  χέρια 

ενός άντρα, τυλιγμένου με ένα φαρδύ μανδύα που φορούσε μια μάσκα και έκρυβε όλο 

του το πρόσωπο … ένα δωμάτιο βυθισμένο στο σκοτάδι…» (Leroux 1910: 108). 

Ο  χώρος  της  Όπερας  μπορεί  υπό  αυτή  την  οπτική  να  παραλληλιστεί  με  το 

δημόσιο χώρο στη νεωτερική αστική κοινωνία. Οι μάσκες που φορούν οι ηθοποιοί του 

θεάτρου,  είναι οι μάσκες,  για  τις οποίες  έκανε λόγο ο Sennett,  τα προσωπεία εκείνα 

που  φορούν  οι  αστοί  για  να  υποδύονται  ρόλους  και  να  είναι  κοινωνικοί  με  άλλους, 

άγνωστους  ανθρώπους,  στο  δημόσιο  χώρο.  Η  ίδια  η  Κριστίν  δεν  διαφέρει  από  κάθε 

γυναίκα  που  κυκλοφορεί  στο  δημόσιο  χώρο,  που  προσπαθεί  να  διεκδικήσει  το 

δικαίωμα της παρουσίας της σε αυτόν, ενώ γίνεται ένα αντικείμενο θεάματος, ακόμα 

και αντικείμενο πόθου, στα μάτια των περαστικών ανδρών. 

Κι  ενώ πάνω στη σκηνή  του θεάτρου «όλα,  στο απατηλό αυτό φως,  έπαιρναν 

μια  φανταστική  μορφή»  (Leroux  1910:  58),  ο  φωτισμός  και  η  αρχιτεκτονική,  στο 

θέατρο, όπως και στην πόλη, φαίνεται ότι οργανώνουν το χώρο κοινωνικά, μέσα από 

τον  κατάλληλο  φωτισμό  και  μέσα  από  αντιθετικές  κλίμακες,  τεχνάσματα  που  είναι 

πολιτισμικά  καθορισμένα,  δίνοντας  προτεραιότητα  σε  συγκεκριμένες  δραστηριότητες 

και  άτομα,  ενώ  συσκοτίζουν  άλλα,  ανάλογα  με  την  τάξη,  το  έθνος  και  το  γένος.  Ο 

λαμπερός επάνω κόσμος της Κριστίν, δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με το σκοτεινό, 

κάτω κόσμο του φαντάσματος (Leroux 1910: 103). Θέατρο και αστικός χώρος γίνονται 

ένα μέσο όπου εικόνες συνθέτονται και αναπαριστώνται σαν μέρος μιας πατριαρχικής 

και  καπιταλιστικής  ιδεολογίας,  που  ελέγχουν  την  κατάσταση  των  ανδρών  και  των 

γυναικών σαν θεατές και αντικείμενα θέασης (αντίστοιχα) σε δημόσιες αρένες (Rendell 

1998: 83). 



 

 77

Το ‘κόκκινο φως’ λειτουργεί προειδοποιητικά για μια κόκκινη γραμμή που τόσο 

η Κριστίν όσο και κάθε γυναίκα στο δημόσιο χώρο δεν πρέπει να περάσει. Εξάλλου, δεν 

είναι τυχαίες οι συνδηλώσεις του με την πορνεία. Στο μυθιστόρημα, ο Ραούλ εκφράζει 

τις υποψίες του για την Κριστίν και αμφισβητεί  την τιμή της, όταν αυτή «κυκλοφορεί 

ελεύθερα στο Παρίσι, … (όταν) μεταμφιέζεται για τον αποκριάτικο χορό, (όταν) παρόλο 

που είναι αργά τη νύχτα, αυτή δεν είναι στο σπίτι της», καταλήγοντας στη σκέψη ότι 

είναι «μια μυστήρια κυρία», για την οποία διερωτάται σε τι είδους σκοτάδι επιστρέφει 

(Leroux 1910: 85‐86).  Η  ιστορία  της  Κριστίν,  η  εξαφάνιση  και  απαγωγή  της  είναι  μια 

προειδοποιητική συμβουλή για τις γυναίκες που επιχειρούν να ξεφύγουν από τα στενά 

πλαίσια  του  σπιτιού  και  να  σταθούν  μόνες  τους,  απροστάτευτες  κι  ευάλωτες  στο 

δημόσιο χώρο, ως ανεξάρτητες γυναίκες, όπως η ηρωίδα του μυθιστορήματος. 

Η απειλή του φαντάσματος από τα υπόγεια της Όπερας γίνεται, κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, μια αλληγορία της απειλής που δέχονταν οι αστικοί κύκλοι εκείνης της εποχής 

από τη ‘έξοδο της γυναίκας από το σπίτι’, ενώ αγωνίζονταν να οργανώσουν ένα οικείο ‐ 

ιδιωτικό χώρο με βάση το αστικό πρότυπο της πατριαρχικής οικογένειας και με κέντρο 

τη  γυναίκα.  Η  Κριστίν,  όπως  κάθε  γυναίκα  της  νεωτερικής  αστικής    κοινωνίας, 

αποδεικνύεται  μια  μορφή  αντιφατική,  κάτι  σαν  «Άγγελος  του  Σπιτιού»,  μια  μορφή 

εγκλωβισμένη  στον  εσωτερικό  χώρο,  και  συγχρόνως  μια  δημόσια  παρουσία,  ένα 

αντικείμενο θεάματος στην πόλη, που δεν πρέπει να σπιλωθεί από τα μολυσματικά και 

επικίνδυνα στοιχεία του ‘κάτω κόσμου’ (Hogle 2002b: 55‐56).  

Η ταλάντευση της ηρωίδας (και κατά συνέπεια των αναγνωστών) ανάμεσα στο 

φάντασμα (Έρικ) και τον αριστοκράτη κόμη (Ραούλ) μαρτυρεί την ταλάντευση που κάθε 

γυναίκα της εποχής αντιμετώπιζε, καθώς βρισκόταν εγκλωβισμένη στο εσωτερικό του 

πατριαρχικού αστικού σπιτιού και απέναντι στον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού 

ή και ενός ηθικού ξεπεσμού, σε περίπτωση που επιχειρούσε να ‘δραπετεύσει’ από την 

εξουσία  του  άντρα.  Η  επιλογή  τελικά  της  Κριστίν  να  παντρευτεί  το  Ραούλ, 

πραγματοποιώντας  ένα  ‘κοινωνικά  αποδεκτό’  γάμο,  φαινόταν  να  ικανοποιεί  τις 

απαιτήσεις του αναγνωστικού κοινού της εποχής και να επαναφέρει την ισορροπία και 

την  τάξη  που  είχαν  διαταραχθεί  κάτω  από  την  απειλή  των  κοινωνικών  συμβάσεων, 

μέσα από την πλοκή της γοτθικής μυθοπλασίας (Hogle 2002b: 28).  

Περισσότερο από μια ηθική προειδοποίηση για τον κίνδυνο που παραμονεύει 

για  όλες  εκείνες  τις  γυναίκες  που  απομακρύνονταν  από  το  ασφαλές  περιβάλλον  του 
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αστικού  σπιτιού  και  περιπλανιούνταν  στους  ‘επικίνδυνους’  λαβυρίνθους  του  κάτω 

κόσμου, η απειλή από τα υπόγεια του οίκου της Όπερας φαίνεται ότι εκπλήρωνε την 

εδραίωση της πατριαρχίας μέσα από τις αδιαφανείς σχέσεις εξουσίας, που συνέβαλλαν 

στην  αναπαραγωγή  του  κυρίαρχου  κοινωνικο‐χωρικού  συστήματος.  Όσο  οι  γυναίκες 

υπάκουαν  στις  προστατευτικές  συμβουλές  του  πατέρα‐άντρα‐προστάτη,  όσο  έμεναν 

μακριά  από  τα  ‘επικίνδυνα’  στοιχεία  που  μπορούσαν  να  τις  παρασύρουν,  όσο 

παρέμεναν  στο  σπίτι  και  στους  ρόλους  που  τους  είχαν  ανατεθεί,  το  πατριαρχικό 

σύστημα  εξουσίας  μπορούσε  να  αναπαράγεται  και  μέσα  από  τη  διαιώνισή  του  η 

αστική τάξη μπορούσε να ‘προστατεύει’ την ταξική της ταυτότητα. 
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3.5 Το Φάντασμα ως Κόκκινος Θάνατος στη μεγάλη σκάλα της Όπερας:  

       μια διαλεκτική εικόνα της νεωτερικότητας 

 

 
 
Εικ. 5, Το Φάντασμα μεταμφιεσμένο σε Κόκκινο Θάνατο, μια σκηνή από την ταινία του 1925 
http://horrorcultfilms.co.uk/2014/03/the‐phantom‐of‐the‐opera‐1925‐hcf‐rewind,2/11/2014 

 

Μια  πολλαπλά  συμβολική  εικόνα  του  μυθιστορήματος  (που  σκηνοθετήθηκε 

στην πρώτη κινηματογραφική μεταφορά του, αρχικά ασπρόμαυρη, στη συνέχεια, όμως 

έγχρωμη,  15  περίπου  χρόνια  μετά  τη  δημοσίευσή  του)  αποδεικνύεται  ιδιαίτερα 

αποκαλυπτική  για  την  ιστορία  της  Όπερας  και  του  Παρισιού.  Η  εμφάνιση  του 

φαντάσματος  μεταμφιεσμένου  σαν  Κόκκινος  Θάνατος  (Leroux  1910:  83)  στον 

αποκριάτικο  χορό  της  Όπερας  είναι  μια  εικόνα‐σύμβολο  που  συμπυκνώνει  ποικίλα 

πολιτισμικά, πολιτικά και κοινωνικά νοήματα.  

Ακολουθώντας  τον Hogle,  η  εικόνα  αυτή  σκιαγραφεί  με  τον  πιο  παραστατικό 

τρόπο την πολιτισμική  ‘επιστροφή του απωθημένου’ στο μυθιστόρημα αυτό και στην 

ιστορία  του Παρισιού πριν και μετά  το 1848.  Σκιαγραφεί  το στοίχειωμα στον πυρήνα 

του νέου Παρισιού του Haussmann  (το μνημείο της Όπερας) από τους σκελετούς των 

κατώτερων  τάξεων,  που απομακρύνθηκαν από  την  καρδιά  της πόλης,  αποξενώθηκαν 

από το κέντρο σαν ανεπιθύμητοι κάτοικοι εκεί, και μερικές φορές ξαναθάφτηκαν στα 
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προάστια  για  να  κάνουν  χώρο  να  χτιστεί  η Όπερα,  μαζί  με  ό,τι  άλλο βρίσκεται  γύρω 

από το πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο για το οποίο σχεδιάστηκε  (Hogle 2002c: 215‐

216).  

Από τη μαρξιστική οπτική του Harvey,  το κόκκινο χρώμα του θανάτου είναι το 

χρώμα των ‘κόκκινων’ κομμουνάρων, αλλά και το χρώμα που κυριάρχησε τη ματωμένη 

βδομάδα  του  μακελειού  του  Μαΐου  του  1871  (Harvey  2003:  239).  Μια  εικόνα  που 

εισβάλλει από  το παρελθόν,  από  τις μνήμες  των  νεκρών και  της ματωμένης  ιστορίας 

του Παρισιού, που συνεχίζει να βασανίζει στο παρόν τον κόσμο της αστικής τάξης των 

μορφωμένων  και  υπερασπιστών  των  αξιών  του  Διαφωτισμού  και  της  προόδου.  Μια 

εικόνα που η αστική τάξη, μέσα από το μυθιστόρημα του Leroux και τις ρίζες του στη 

γοτθική παράδοση,  ‘έφτιαξε’  για  να  δικαιολογήσει  την  επιθετική  της  ορμή  στο  ‘άλλο 

Παρίσι’,  καθώς  με  φόβο  έφερνε  στη  μνήμη  την  «Βασιλεία  του  Τρόμου»  και 

προσπαθούσε να εξορκίσει τους εφιάλτες της στο παρόν (Harvey 2003: 275).  

Η εικόνα του Κόκκινου Θανάτου στην Όπερα αναπαριστά, περισσότερο από μια 

πολιτισμική επιστροφή  του απωθημένου,  την  ίδια  την εισβολή  των ανώνυμων μαζών 

στη  δημόσια  σφαίρα  σαν  επαναστατικό  προλεταριακό  κίνημα,  που  απειλούσε  την 

παρισινή μπουρζουαζία. Είναι η προσωποποίηση του εφιάλτη που κυριαρχούσε ακόμα 

στους  ‘αποκαθαρμένους  χώρους’  στη  δημόσια  σφαίρα  (Φρίσμπυ  2009:  111‐112). 

Φέρνοντας  το  θάνατο  από  τα  υπόγεια  θεμέλια,  που  έχει  ‘ριχτεί’,  είναι,  ακόμα,  η 

προσωποποίηση  της  μνήμης  και  της  αλήθειας  που  απειλούν  με  διάλυση  όλο  το 

σύστημα  της  κοινωνικής  ιεραρχίας,  πάνω  στο  οποίο  έχει  βασιστεί  η  υποτιθέμενη 

υπόληψη της Όπερας και των συνδρομητών της (Hogle 2002b: 69‐70).  

Πάνω  απ’  όλα,  η  εικόνα  του  φαντάσματος  στο  μυθιστόρημα  του  Λερού,  τη 

στιγμή που κατεβαίνει την επιβλητική κεντρική σκάλα της Όπερας, η μοναδική φιγούρα 

που δεν έχει το πρόσωπό της μασκαρεμένο, ένα πρόσωπο‐κρανίο, ενώ πλήθος κόσμου 

με μάσκες για τον αποκριάτικο χορό παραμερίζει στην άκρη για να του κάνει χώρο να 

περάσει,  σκιαγραφεί  με  τον  πιο  παραστατικό  τρόπο  μια  ‘διαλεκτική  εικόνα’,  όπως 

αυτές  που  αναζητούσε  ο  Benjamin  στις  στοές,  μια  εικόνα  αποκαλυπτική,  που 

συγκλονίζει  στη  σύλληψή  της  και  συμβάλλει  στην  απομυστικοποίηση  της 

φαντασμαγορίας του νεωτερικού πολιτισμού και στην κριτική της νεωτερικότητας. 

Η  αναγνώριση  της  εικόνας  του  φαντάσματος  σαν  ‘διαλεκτική  εικόνα’  της 

νεωτερικότητας πραγματοποιείται σαν μια τομή στη στιγμή της σκέψης, «όταν η σκέψη 



 

 81

ακινητοποιείται  σε  ένα αστερισμό  κορεσμένο από  εντάσεις»  σε  ένα  τόπο όπου  είναι 

μεγαλύτερη  η  ένταση  μεταξύ  των  διαλεκτικών  αντιθέτων,  στο  κατώφλι  μεταξύ 

ονειροπόλησης  και  αφύπνισης,  αρχαιότητας  και  νεωτερικότητας,  ψευδαίσθησης  και 

πραγματικότητας, ζωής και θανάτου (Φρίσμπυ 2009: 108). Η Όπερα ήταν ένας τέτοιος 

μεταβατικός  τόπος,  όπως οι στοές  και οι δρόμοι,  όπου φανερώθηκε ο  κλονισμός  της 

ισορροπίας  ανάμεσα  στην  ιδιωτική  και  τη  δημόσια  σφαίρα.  Ήταν  ένας  χώρος  που 

φιλοδοξούσε  να  γίνει  ένα  καινούριο  interieur  για  την  αστική  τάξη,  ένα  καινούριος 

εσωτερικός  χώρος,  που  θα  έκανε  τους  αστούς  να  νιώθουν  ‘προστατευμένοι’  από  τις 

‘επικίνδυνες’ τάξεις. 

 Στο  χώρο  του  θεάτρου  επιτεύχθηκε,  επίσης,  με  τον  πιο  δραματικό  τρόπο  η 

θόλωση ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ψευδαίσθηση, ανάμεσα στο όνειρο και 

την  αφύπνιση.  Ακόμα  περισσότερο  η  σκάλα  είναι  ένας  ενδιάμεσος  χώρος  που  σαν 

κατώφλι,  κατά  το  Σταυρίδη,  «ενώνει  διαχωρίζοντας,  μεσολαβεί  ανάμεσα  σε 

διαφορετικούς κόσμους και ταυτόχρονα δημιουργεί από αυτή τη διαφορά τους όρους 

της  προσέγγισης».  Η  σκάλα,  καθώς,  παρεμβαλλόταν  ανάμεσα  στις  δυο  κύριες 

κατηγορίες  θέσεων,  τις  απλές  και  τις  πολυτελείς  θέσεις,  που  αντιστοιχούσαν  σε 

διαφορετική τιμή και σε διαφορετικά επίπεδα άνεσης και πολυτέλειας, διαχώριζε τους 

θεατές  σε  δυο  κατηγορίες:  σε  αυτούς  που  είχαν  την  οικονομική  άνεση  για  τις 

ακριβότερες και πολυτελέστερες θέσεις και στους υπόλοιπους που δεν είχαν, παρά τα 

επιχειρήματα  ισότητας  που  ήθελαν  το  θέατρο  χώρο  διασκέδασης  για  όλους  (Garnier 

1871: 59‐62). Με αυτόν τον  τρόπο η σκάλα,  το πιο πολυσύχναστο μέρος στο θέατρο, 

συνιστούσε «μια ιδιαίτερη συνθήκη προσέγγισης της ετερότητας ως αντίθετης προς τον 

επάνω  κόσμο»,  δημιουργώντας  μια  «δυνητική  σκηνή  για  την  επιτέλεση  κοινωνικών 

τελετουργιών» (Σταυρίδης 2002 : 316‐320). 

Η εικόνα των μεταμφιεσμένων μπορεί έπειτα να διαβαστεί σαν μια αλληγορική 

εικόνα της πραγματικότητας. Οι μάσκες  των αστών είναι οι μάσκες που δημιουργούν 

την ψευδαίσθηση του ηρωισμού και του πλούτου, ενώ καλύπτουν την ανασφάλεια και 

τις ρευστές σχέσεις κυριαρχίας, μάσκες που συναντώνται τόσο στον εσωτερικό κόσμο 

του ιδιωτικού χώρου, σε θήκες και καλύμματα, όπως παρατήρησε ο Benjamin,  όσο και 

στους  δημόσιους  χώρους,  όπου  η  συνδιαλλαγή  με  την  ετερότητα  μοιάζει  ιδιαίτερα 

απειλητική  (Φρίσμπυ  2009:  115).    Οι  μάσκες  των  μεταμφιεσμένων  καλύπτουν  την 

πραγματικότητα,  όπως  οι  προσόψεις  της  πόλης  μεταμφιέζουν  τη  λειτουργία  των 



 

 82

κτιρίων,  όπως η αμφίεση  και  οι  μόδες  της μεταμφιέζουν  το άτομο,  που  έτσι  χάνεται 

εύκολα μέσα στο πλήθος. Ο κόσμος των πραγμάτων είναι γεμάτος κρυμμένα νοήματα, 

ένας  αλληγορικός  κόσμος  και  ο  Benjamin  μας  προτρέπει  να  αναζητήσουμε  την 

πραγματικότητα πίσω από αυτές  τις μάσκες, «ώστε να δούμε μέσα από τα βάθη των 

σκιών  της  ιστορίας»,  να  εισέλθουμε  στον  υπόγειο  κόσμο  της  πόλης,  όπως  και  στον 

ονειρικό  κόσμο  των  στοών,  να  αναζητήσουμε  τους  «τυχαίους  αστερισμούς  του 

καθημερινού κόσμου» (Φρίσμπυ 2009: 50‐57). 

  Με πολλούς  τρόπους στη συνέχεια  το φάντασμα επαναφέρει σκέψεις  κλειδιά 

που πρότεινε ο Benjamin στην αναζήτηση διαλεκτικών εικόνων της νεωτερικότητας. Το 

φάντασμα, όπως εμφανίζεται και εξαφανίζεται, αποσταθεροποιεί  τη ροή του χρόνου, 

θολώνει τα όρια ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο 

και με αυτόν  τον  τρόπο υπονομεύει  κάθε  έννοια  της  ιστορικής προόδου.  Συγχρόνως, 

καθώς συνδέεται  με  το  χώρο,  το  παρελθόν  και  τη  μνήμη,  φέρνει,  σε μια απρόσμενη 

στιγμή  στο  παρόν,  τη  φευγαλέα  αναγνώριση  ενός  γεγονότος  από  το  παρελθόν, 

δίνοντας φωνή σε αυτό που  έφυγε  χωρίς  να ειπωθεί,  σε αυτό που στην πάροδο  του 

χρόνου ξεχάστηκε (Gilloch 1996: 182). 

  Η  μορφή  του,  στη  συνέχεια,  με  ένα  σκελετό  για  σώμα  και  ένα  κρανίο  για 

πρόσωπο,  μοιάζει  με  απολίθωμα  της  ανθρώπινης  ζωής,  που  συγκεντρώνει  πάνω  της 

στοιχεία  από  αυτό  που  υπήρξε  (μια  ανθρώπινη  ύπαρξη)  και  από  το  παρόν  (ένας 

σκελετός). Μαρτυρεί ότι το παρελθόν δεν είναι νεκρό και θαμμένο, δεν βρίσκεται ποτέ 

απλώς πίσω μας, δεν έχει παραμεριστεί, αλλά είναι υποκατώφλια σύγχρονο στο παρόν, 

έρχεται μάλλον από κάτω, από τα βάθη – σε αυτή την περίπτωση από τα υπόγεια της 

Όπερας (Gilloch 1996: 182). Κι αυτό γιατί το φάντασμα ανακαλεί στη μνήμη τα ίχνη και 

τα  σημάδια  μιας  άλλης  πραγματικότητας,  που  περνά  μέσα  από  το  λαβύρινθο  της 

ανθρώπινης  συνείδησης  για  να  αποκαλύψει  το  νόημα  των  συμβόλων.  Η  άλλη  αυτή 

πραγματικότητα  είναι  αυτή  του  υπόγειου  κάτω  κόσμου,  του  κόσμου  των  νεκρών  και 

των  φαντασμάτων,  που  αποκαλύπτεται  σε  όλο  της  το  μεγαλείο  μέσα  στον  ίδιο  τον 

λαμπερό  επάνω  κόσμο  του  θεάτρου,  διαλύοντας  τις  ψευδαισθήσεις  του  (Φρίσμπυ 

2009: 83, 91). 

Αν  η  πόλη  για  τον  Benjamin  είναι  ένα  κείμενο,  που  αποκαλύπτεται  σαν  ένας 

αστερισμός συμβόλων μέσα από την αρχιτεκτονική της και μέσα από μυθικές εισόδους 

στον κάτω κόσμο,  στους λαβυρίνθους  των κατακομβών,  ενώνοντας  τη νεωτερικότητα 
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της  ζωής στο επίπεδο του δρόμου με μια αρχαιότητα που βρίσκεται από κάτω της, ο 

Κόκκινος Θάνατος μπορεί να θεωρηθεί μια εικόνα στην εικονογράφηση του κειμένου 

αυτού.  Φέροντας  την  παρακμή  που  συμβολίζει  ο  προσωποποιημένος  θάνατος  μέσα 

στον αλληγορικό κόσμο των ψευδαισθήσεων και του μύθου, όπως συμβολίζονται από 

τις  μάσκες,  απεικονίζοντας  τη  διαλεκτική  αρχαιότητας  και  νεωτερικότητας  στον  ίδιο 

χώρο, η εικόνα αυτή φαίνεται να υπονομεύει τον κόσμο του μύθου που διαποτίζει το 

νεωτερικό κόσμο της καινοφάνειας και των ψεύτικων υποσχέσεων  (Φρίσπυ 2009: 67‐

68, 81).  

Η Όπερα  ήταν  ένα από  τα  πολλά  μνημεία  του Haussmann  που  χτίστηκαν  για  να 

σημαίνουν την αθανασία του πολιτισμού και συγχρόνως ένα από τα πολλά ‘επιθυμητά 

σύμβολα’ του 19ου αιώνα. Για τον Benjamin, όμως, τα επιθυμητά σύμβολα, ακόμα και 

πριν ρημάξουν τα μνημεία που τα αντιπροσώπευαν, είχαν μετατραπεί σε ερείπια από 

την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Αν, σύμφωνα με τον Keith, η οπτική εικόνα 

είναι μόνο μια από τις πολλές μορφές παραγωγής γνώσης (Keith στο Bridge & Watson 

2000:  414),  η  ιστορία  του  φαντάσματος  της  Όπερας,  ιδιαίτερα  η  ‘σύλληψή’  του  σαν 

Κόκκινος  Θάνατος  στην  κεντρική  σκάλα  της  Όπερας,  ανάμεσα  στους  τόσους 

μασκαρεμένους, είναι μια άλλη εικόνα, που κάνει το εφήμερο εμβληματικό της αστικής 

κουλτούρας  σαν  σύνολο,  την  ίδια  στιγμή  που  αποκαλύπτει  ότι  δεν  υπάρχει  ένα 

ντοκουμέντο πολιτισμού, που να μην είναι συγχρόνως ένα ντοκουμέντο βαρβαρότητας. 

Η  ιστορία του φαντάσματος της Όπερας,  τότε, γίνεται ένα σημαντικό στοιχείο για την 

αποκρυπτογράφηση  της  νεωτερικής  κουλτούρας,  όπως  συντίθεται  από  μικρές 

κατασκευές σε μεγαλύτερες, ώσπου να ανακαλυφθεί στην ολότητά της  (Benjamin στο 

Φρίσμπυ 2009: 63, 102).  

Στο  φόντο  των  αστικών  εκείνων  μετασχηματισμών  και  των  κοινωνικών 

ανακατατάξεων,  όπως  και  στην  περίπτωση  των  Στοών,  τα  υπόγεια  της  Όπερας,  το 

μέρος όπου το φάντασμα στο μυθιστόρημα είχε δημιουργήσει το δικό του  ‘βασίλειο’, 

φαίνεται ότι έγιναν ένας καθρέπτης, που αντανακλούσε το ‘άλλο Παρίσι’, το μέρος των 

νεκρών και των φαντασμάτων, ώστε να εκθέτει την άλλη όψη της εικόνας που η αστική 

κοινωνία προσπαθούσε να προβάλει προς τα έξω. Στο κέντρο του αστικού κόσμου, στο 

κέντρο ενός μνημείου που εκπλήρωνε τις βαθύτερες επιθυμίες για πλούτο,  ευημερία 

και δόξα, η προσωποποίηση του θανάτου μάλλον αποκάλυπτε όχι τα όνειρα, αλλά τον 

ίδιο  τον  εφιάλτη  της  νεωτερικότητας.  Μαζί  με  το  θάνατο  και  την  παρακμή 
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αποκαλυπτόταν η Κόλαση μιας εποχής που δεν μπορούσε να ξεφύγει από το παρελθόν 

της.  

Από τις αρχές του 19ου αιώνα, οι σκελετοί και τα φαντάσματα που προβάλλονταν 

από  το  μαγικό  φανό  συνοδευόμενα  από  τη  χρήση  καθρεπτών,  μουσικής,  καπνού, 

φωνών και άλλων ψευδαισθησιακών θεατρικών τεχνικών, για να σατιρίσουν ήρωες της 

Γαλλικής Επανάστασης, με προκλητικό τρόπο εν μέσω πολιτικά ασταθών καιρών, ήταν 

μια προσπάθεια να εξορκιστούν οι εφιάλτες της ματωμένης γαλλικής ιστορίας (Martin 

&  Savoy  1998:  xi,  Hoeveler  2005).  Φαίνεται  ότι  στη  νεωτερική  εποχή,  όπως 

χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Μαρξ, «η παράδοση όλων των νεκρών γενεών βαραίνει 

σαν  εφιάλτης  στο  νου  των  ζωντανών»,  ώστε  η  νεωτερικότητα  να  μην  μπορεί  να 

αποποιηθεί το παρελθόν και να γλιτώσει από τα φαντάσματα που τη στοιχειώνουν (στο 

Smith & Wallace 2001: 32).  

Η  μορφή  του φαντάσματος  έχει  αποδειχθεί,  όπως  επισημαίνει  ο Pile,  μια  οικεία 

μορφή  της  νεωτερικότητας,  που  βρίσκεται  στην  καρδιά  και  την  ψυχή  της,  ενώ  της 

προσφέρει μια φαντασμαγορική ποιότητα, αφού σχετίζεται στενά με τη διεργασία του 

ονείρου (Pile 2005: 131‐136, 170‐171). Η εμμονή του «Γοτθικού», ακολουθώντας τους 

Smith  και  Wallace,  μαρτυρεί  ότι  η  νεωτερικότητα  στοιχειώνεται  από  την  ιδέα  της 

παρακμής και  τον  τρόμο του αδιέξοδου, ότι βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μια στάσιμη, 

αν  όχι  οπισθοδρομική  κατάσταση,  που,  επιπλέον,  αντιβαίνει  στις  προσδοκίες  μιας 

δυναμικής ανανέωσης  και  προόδου στην  εξέλιξη  του  χρόνου  (Smith & Wallace 2001: 

32, 40‐42). 
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3.6 Συμπεράσματα 

Στα  μέσα  του 19ου  αιώνα,  όταν  χτίστηκε,  η Όπερα φιλοδοξούσε  να  γίνει  ένα  από  τα 

σημαντικότερα  πολιτισμικά  μνημεία  της  νεωτερικής  εποχής,  υφαίνοντας  μαζί  με  τα  άλλα 

μνημεία του Παρισιού, το μύθο που χτιζόταν για την πόλη παράλληλα με τη μεταμόρφωσή 

της από τον Haussmann. Ήταν ένας μύθος, που ήθελε τη νεωτερική εποχή να εκπληρώνει το 

αίτημα  για  υλική  ευημερία  και  πρόοδο  της  ανθρώπινης  κοινωνίας,  μέσα  από  τις 

δυνατότητες  που  παρείχε  η  ανάπτυξη  των  παραγωγικών  δυνάμεων.  Η  Όπερα,  χώρος 

θεάματος  και  επίδειξης  πλούτου,  για  πολλούς  θεωρήθηκε  μια  μικρογραφία  του 

φαντασμαγορικού θεάματος της πόλης του Παρισιού.   

Υπήρχε,  όμως,  και  ένα  ‘άλλο’  Παρίσι,  το  Παρίσι  των  φτωχών  και  των  εργατών,  που 

είχαν στριμωχτεί μακριά από το κέντρο, σε φτωχογειτονιές και στενά σοκάκια στα προάστια. 

Το  θέαμα  του  άλλου  αυτού  Παρισιού  δεν  ήταν,  βέβαια,  εύκολα  διακριτό,  όπως  τα 

επιβλητικά και μνημειώδη κτίρια του κέντρου, όπως οι μεγάλες και ευθύγραμμες λεωφόροι. 

Κυρίως,  όμως,  το  άλλο Παρίσι  δεν  ήταν  διακριτό,  γιατί  οι  αστικοί  κύκλοι φρόντιζαν  να  το 

κρατήσουν  υπόγεια  κρυφό  και  επικίνδυνο,  πιστεύοντας  ότι  με  αυτόν  τον  τρόπο  θα 

διαφυλάξουν την ταυτότητα και την εξουσία τους.  

Ο Benjamin αναζητούσε στοιχεία που εκθέτουν την άλλη όψη της προόδου σε εικόνες 

παρακμασμένων  εμπορευμάτων,  σε  χώρους,  όπως  οι  στοές,  που  ξέφευγαν  από  τη  νέα 

αρχιτεκτονική  του κέντρου. Η γοτθική μυθοπλασία, από  την άλλη, μέσα από την ανάμειξη 

του φανταστικού και  του πραγματικού,  επιχείρησε εκθέσει  την άλλη πλευρά  της προόδου 

και  της  λογικής  της  νεωτερικότητας,  που ήταν  θεμελιωμένες στο Διαφωτισμό.  Συγχρόνως, 

μέσα  από  την  κατασκευή  διαφορετικών  μορφών  ετερότητας,    ‘αποδιοπομπαίων  τράγων’ 

που  ξέφευγαν από  τις  νόρμες  της μεσαίας και ανώτερης  τάξης,  έθεσε σε αμφισβήτηση τα 

πρότυπα  της  αστικής  ιδεολογίας,  βασισμένα  στο  λευκό,  ετερόφυλο  άνδρα  της  μεσαίας 

αστικής τάξης.  

Η  ιστορία  ενός  φαντάσματος  που  στοιχειώνει  την  Όπερα,  που  κατοικεί  στα  υπόγεια 

θεμέλιά της και εισβάλλει στον επάνω κόσμο, φαίνεται ότι αποτελεί μια εκδοχή της ιστορίας 

του  άλλου Παρισιού.  Εκείνου  που  έμεινε  ξεχασμένο  και  αδικημένο  στο  περιθώριο,  ενώ  η 

ιστορία  του  αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  επικρατούσας  αφήγησης  για  τη 

νεωτερικότητα, μια ιστορία που δεν μπορεί να αποσιωπηθεί.  
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Γενικά Συμπεράσματα 

 

Η κατασκευή της Όπερας στις δεκαετίες ανάμεσα στα 1860  και 1870 αποτέλεσε μέρος 

του μεγαλόπρεπου σχεδίου αναδιαμόρφωσης της μεσαιωνικής πόλης του Παρισιού από το 

βαρόνο  Haussmann  και  αναπόφευκτα  συνδέθηκε  με  το  πνεύμα  της  Δεύτερης 

Αυτοκρατορίας,  την  εικόνα  της μεγαλοπρέπειας,  της πολυτέλειας  και  της  επιβλητικότητας, 

που μέσα από την αρχιτεκτονική του μπαρόκ, προσπαθούσε να προβάλει στην κοινωνία της 

εποχής και στις γενιές που θα ακολουθούσαν. 

Περίπου  μισό  αιώνα  αργότερα,  μια  γοτθική  ιστορία  συνιστά  μια  νέα  εκδοχή  του 

μύθου της Όπερας και της εποχής της νεωτερικότητας. Αν μέσα από την αρχιτεκτονική του 

μπαρόκ η Όπερα μοιάζει σαν ‘μικρογραφία’ της υλικής ευημερίας στην εποχή της Δεύτερης 

Αυτοκρατορίας, μέσα από τη γοτθική μυθοπλασία αποκαλύπτεται τελικά σαν ‘μικρογραφία’ 

του  κοινωνικού  διαχωρισμού  που  συντελούνταν  στον  αστικό  χώρο  με  τα  σχέδια  του 

Haussmann.  Η  ιστορία  του φαντάσματος,  με  το  πρόσωπο σαν  κρανίο  και  ένα  σκελετό  για 

σώμα, μοιάζει να σείει τα θεμέλια της Όπερας και να απειλεί να ξεσκεπάσει όσα η Όπερα 

συγκάλυπτε με  το μνημειακό  της  χαρακτήρα,  απομυστικοποιώντας  τη φαντασμαγορία  της 

ισότητας ανάμεσα στην αστική και την εργατική τάξη. 

Η Όπερα, όπως και το νέο αστικό κέντρο του Παρισιού, όπως μετασχηματίστηκε από 

τον Haussmann, παρέμεναν ένα προνόμιο των πλουσίων της αριστοκρατίας και της υψηλής 

αστικής  τάξης,  έχοντας  ‘αποβάλει’  τις  φτωχές  εργατικές  τάξεις  στο  περιθώριο,  μέσα  από 

διαδικασίες  ‘αποκάθαρσης’  του  χώρου,  ειδικότερα  μέσα  από  την  άνοδο  της  αξίας  των 

ακινήτων.  Η μορφή  του φαντάσματος φαίνεται  να  επαναφέρει  στη μνήμη όλους  εκείνους 

τους  φτωχούς  και  τους  εργάτες,  που  απομακρύνθηκαν,  όπως  οι  σωροί  από  κόκαλα  των 

παρισινών  κατακομβών,  από  τους  ‘αποκαθαρμένους’  χώρους  της  αριστοκρατικής  και  της 

ανώτερης  αστικής  τάξης,  την  ίδια  στιγμή  που  συνεχίζει  να  αποτελεί  μια  απειλή  για  την 

ιστορία,  την  ιδεολογία  και  τις  αρχές  της  τάξης  αυτής.  Ειδικά  οι  αρχές  της  πατριαρχίας, 

θεμελιωμένες πάνω στη γυναικεία παρουσία στο σπίτι, σε μια εποχή που όχι μόνο τα ταξικά 

όρια ήταν ρευστά, αλλά και ο δημόσιος χώρος έμοιαζε  ιδιαίτερα επικίνδυνος, φαίνεται να 

απειλούνται  ιδιαίτερα  από  την  αίσθηση  του  ανοίκειου,  που  το  φάντασμα  φέρει  στον 

ιδιωτικό τους χώρο. 
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Η  ιστορία του,  επίσης, φαίνεται να δραματοποιεί  την κατασκευή της Όπερας,  και κατ’ 

επέκταση  όλου  του  μετασχηματισμού  του  Παρισιού,  αφού  αποτυπώνει  και  συνοψίζει 

ακριβώς τη διαδικασία συγκρότησης της αστικής ταυτότητας, με μια ταυτόχρονη διαδικασία 

του  ‘ρίχνω κάτω’,  τόσο κυριολεκτικά  (με την έννοια της κατεδάφισης) όσο και μεταφορικά 

(όπως  στη  θεωρία  του  αποκειμένου),  μέσα  από  την  οποία  ‘χτίστηκε’  η  νεωτερική  αστική 

ταυτότητα, η ιδεολογία και η εκλεπτυσμένη κουλτούρα των αναδυόμενων μεσαίων τάξεων 

και της νέας αριστοκρατίας, που συναποτελούσαν το κοινό, τη διαχείριση και τους κύριους 

χορηγούς της Όπερας του Παρισιού. Η δραματοποίηση της ίδιας της κατασκευής της Όπερας 

αλλά  και  η  χρήση  της  ως  θέαμα  καθιστά  το  Φάντασμα  της  Όπερας  ένα  έργο  για  την 

κατασκευή του χώρου par excellence.  

Μέσα από  το  διάλογο  διαφορετικών  πειθαρχιών,  όπως  η  ιστορία,  η  λογοτεχνία  και  η 

αρχιτεκτονική, που ενθάρρυνε η εικονογραφική προσέγγιση στην ανάγνωση των εικόνων, η 

εικόνα της Όπερας στις αρχές του 20ού αιώνα μοιάζει διαφορετική από την εικόνα της λίγες 

δεκαετίες νωρίτερα. Δεν είναι, όμως, κάτι που άλλαξε στην πρόσοψή της. Είναι η ιστορία, οι 

αφηγήσεις και οι διαφορετικές αναπαραστάσεις της μέσα από τις αφηγήσεις αυτές, που μας 

επιτρέπει να τη δούμε με μια διαφορετική ματιά.  

Κάθε  αφήγηση  μπορεί  να  προσθέσει  ένα  καινούριο  στοιχείο  στην  αρχική  εικόνα,  και 

μένει να μαζεύουμε τις μικρές εκείνες αφηγήσεις, όπως ο Benjamin μάζευε μικρά κομμάτια, 

προκειμένου να αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για την εικόνα της Όπερας, 

των  μνημείων,  του  Παρισιού,  της  νεωτερικότητας.  Κάθε  νέα  εικόνα,  όμως,  ακόμα  κι  αν 

φαίνεται  πιο  ολοκληρωμένη  από  την  προηγούμενη,  μάλλον  παραμένει  ένα  σύνολο 

θραυσμάτων,  που  ποτέ  δεν  προσφέρει  μια  ενιαία  και  ομοιόμορφη,  και  γι’  αυτό  πλήρως 

αποδεκτή, εικόνα για την πραγματικότητα. 

Κάθε  εικόνα  σχηματίζεται  τελικά  μέσα  από  διαφορετικές  συνθέσεις  των  χιλιάδων 

κομματιών που επιλέγουν αυτοί που τη διαβάζουν, ανατρέποντας διαρκώς τη σταθερότητα 

του  νοήματός  της,  καθώς  αντλούν  από  ένα  σύνολο  πολιτισμικά  κατασκευασμένων 

συμβολικών  νοημάτων  που  συνεχώς  μεταβάλλεται.  Στη  διαδικασία  αυτή  της  ανάγνωσης 

εμπλέκεται  και  η  προσωπική  ερμηνεία  του  κάθε  αναγνώστη,  σύμφωνα  με  τα  ιδιαίτερα 

βιώματά του και η εναγώνια προσπάθειά του να ανακαλύψει πίσω από τη θρυμματισμένη, 

και γι’ αυτό στρεβλωτική, εμφάνιση κάθε εικόνας ένα σταθερό πλέγμα νοημάτων.  
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Χρονολογικός πίνακας 

 

1750 Ο Walpole ξεκινά τον ανασχεδιασµό του Strawberry Hill στην Αγγλία, σαν 

µέρος της ‘Γοτθικής αναβίωσης’ στην αρχιτεκτονική. 

1764 ∆ηµοσίευση στην Αγγλία της ιστορίας του Walpole το Κάστρο του Οτράντο 

και επανέκδοσή του το 1765 µε νέο πρόλογο και υπότιτλο Μια Γοτθική 

Ιστορία. 

1789 Έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Η Ann Radcliff δηµοσιεύει ανώνυµα το 

πρώτο της ροµάντζο, The Castles of Athlin and Dunbayne (Τα Κάστρα του 

Άθλιν και του Ντουνµπάιν). 

1793 Αποκεφαλισµός του Λουδοβίκου XVI στο Παρίσι. Η βασιλεία του Τρόµου στο 

αποκορύφωµά της. 

1794 Η Radcliff δηµοσιεύει The Mysteries of Udolpho (Τα Μυστήρια του 

Ουδόλφο). 

1815 Ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και εξορία. Ιστορία του E.T.A. Hoffmann 

“The Sandman” («Άνθρωπος µε την άµµο») στη Γερµανία 

1818 Η Mary Wollstonecraft Shelley δηµοσιεύει ανώνυµα τον Frankenstein 

 

1836 Ο Theophile Gautier δηµοσιεύει στο Παρίσι La Morte amoureuse (Η νεκρή 

ερωµένη), µια ιστορία για βαµπίρ. 

1842-1844 O Eugène Sue δηµοσιεύει τα Mysteries of Paris (Μυστήρια του Παρισιού). 

 

1844 Στη Βρετανία ο W.M. Reynolds ξεκινά την αφήγηση The Mysteries of London 

(Τα µυστήρια του Λονδίνου) σε σειρές µέχρι το 1856, εδραιώνοντας το είδος 

του “Urban Gothic” (αστικού Γοτθικού). 

1847 H Charlotte Brontë δηµοσιεύει την Jane Eyre και η Emily Brontë δηµοσιεύει 

το µυθιστόρηµα Wuthering Heights (Ανεµοδαρµένα Ύψη), και οι δυο µε 

ανδρικά ψευδώνυµα. 

1848 Η επανάσταση στη Γαλλία φέρνει τον Ναπολέοντα Γ΄ στην εξουσία και 

οδηγεί στη ∆εύτερη Αυτοκρατορία (µέχρι το 1869). 

1858 Απόπειρα δολοφονίας του Αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ΄ στην είσοδο της 

Αίθουσας της παλιάς Όπερας στην οδό Le Peletier. 

1861 Έναρξη της ανοικοδόµησης της Όπερας του Παρισιού µε αρχιτέκτονα τον 

Charles Garnier (τα εγκαίνια έγιναν το 1875). 

1870 Έναρξη Γαλλοπρωσικού πολέµου, πολιορκία του Παρισιού και πτώση του 

Ναπολέοντα Γ΄. 
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1870-1871 ∆ιακοπή των εργασιών της ανοικοδόµησης της Όπερας εξαιτίας του 

Γαλλοπρωσικού πολέµου. Χρήση των υπογείων και τµηµάτων της Όπερας ως 

αποθήκη και φυλακή κατά την αναταραχή και την κατάληψη της εξουσίας 

από την Παρισινή Κοµµούνα. 

1871 Άνοδος της Τρίτης Γαλλικής ∆ηµοκρατίας. Συνέχιση των εργασιών στην 

Όπερα από τον Garnier. 

1884 Στις Βρετανίδες και τις Γαλλίδες παραχωρείται το δικαίωµα για διαζύγιο, 

εγείροντας ζητήµατα σχετικά µε τη µεγαλύτερη ανεξαρτησία των γυναικών. 

1886 Ο R.L. Stevenson δηµοσιεύει Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Η 

παράξενη υπόθεση του ∆ρ.Τζέκιλ και του κ. Χάιντ). 

1890 Ο Oscar Wilde δηµοσιεύει The Picture of Dorian Gray (Το πορτρέτο του 

Ντόριαν Γκρέι). 

1895 O Sigmund Freud και ο C.F. Breuer δηµοσιεύουν Studies in Hysteria 

(Μελέτες στην Υστερία) στην Αυστρία, συµβάλλοντας περισσότερο στην 

εδραίωση της ψυχανάλυσης. Ο Wilde καταδιώκεται ποινικά και φυλακίζεται 

για οµοφυλοφιλία στην Αγγλία. 

1897 O Bram Stoker δηµοσιεύει τον Dracula (∆ράκουλα) στο Westminster. 

 

1900 Κυκλοφορεί το έργο Interpretation of Dreams (ερµηνεία των Ονείρων) του 

Φρόιντ στα γερµανικά µε τον τίτλο Die Traumdeutung. 

1910 Ο Gaston Leroux δηµοσιεύει Le Fantôme de l'Opéra (To Φάντασµα της 

Όπερας) στο Παρίσι, που το 1925 θα γίνει ταινία στο βουβό κινηµατογράφο 

από τα στούντιο Universal µε πρωταγωνιστή τον Lon Chaney. 
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