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ΣΗΜ. 

Για τη μελέτη του έργου του John Ruskin συμβουλεύτηκα βασικά τους 

39 τόμους της αναδρομικής έκδοσης του έργου του, από τους Cook  και Wedderburn, 

Τhe Works of John Ruskin, Library Edition (1903-1912). 

 

 

Για τη μελέτη του έργου του Thomas Carlyle συμβουλεύτηκα τους 26 τόμους της 

συλλογής του Dana Estes για τον Carlyle 

Carlyle's Works: Centennial Memorial Edition (1904). 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

       

«…χωρίς εθνικότητα δεν υπάρχει ούτε τέχνη, ούτε ζωή, ούτε αλήθεια…» 

Turgenev,Rudin,1856. 

 

To 1856, o Τουργκένιεφ (Turgenieff), στο μυθιστόρημά του Ρούντιν που 

εξελίσσεται στη Ρωσία του 19ου αιώνα, αναφέρεται στη σημασία της εθνικότητας στην 

τέχνη1. Κάποιες δεκαετίες νωρίτερα, είχαν προηγηθεί οι ιδέες του Χέρντερ (Herder) για 

τη σημασία της λαϊκής παράδοσης, το Volk Geist2, στην καλλιτεχνική δημιουργία. Το 

1853 ο Tζον Ράσκιν, στις διαλέξεις του στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, γράφει για 

τους Προραφαηλίτες ότι αποτελούν παράδειγμα βρετανικής τέχνης.3 

Η ιστορική πορεία του εθνικισμού, η γένεση και εξέλιξή του, ως φαινόμενο 

πρωταρχικά δυτικογενές, έχει καταγραφεί από πολλές οπτικές γωνίες και έχει αποτελέσει 

αφορμή για μελέτη. Η τέχνη στην πολιτική και κοινωνική της διάσταση, θίγει το ζήτημα 

του εθνικισμού, θέτοντας όρια πρόσβασης και διαχωρίζοντας το κοινό της με βάση την 

κοινωνική, πολιτική και γεωγραφική του καταγωγή. Τα σύνορα των παραπάνω σχέσεων 

δεν είναι σαφή, ούτε αμετάβλητα. Διαφέρουν και εξαρτώνται από τις πολιτισμικές και 

κοινωνικές συνθήκες της εποχής. 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από πολλά ταξίδια στο Λονδίνο, το 

Εδιμβούργο, το Μάντσεστερ, το Παρίσι, βλέποντας εκθέσεις, και διαβάζοντας μελέτες 

στις, περισσότερο ενημερωμένες για τους Προραφαηλίτες, βιβλιοθήκες του εξωτερικού.   

Με δυσκόλεψε ιδιαίτερα η πολυπλοκότητα του θέματος, αλλά από την άλλη πλευρά το 

ίδιο αυτό θέµα, µου έδωσε την ευκαιρία να εστιάσω τη προσοχή µου σε µία άκρως 

                                                 
1 Ιβάν Τουργκένιεφ, Ρούντιν, εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 1982, ( α΄ έκδοση στα ρωσικά, 1856) σ. 129-30.  
“ …ο κοσμοπολιτισμός είναι ανοησία, κι ο κοσμοπολίτης είναι μηδενικό, χειρότερος κι από μηδενικό. 
Χωρίς εθνικότητα δεν υπάρχει ούτε τέχνη, ούτε ζωή, ούτε αλήθεια.” 
2 O Isaiah Berlin εντάσσει τις ιδέες του Χέρντερ στο πλαίσιο των διανοητικών κινημάτων της εποχής του, 
προσεγγίζοντας το ζήτημα του εθνικού ρομαντισμού στη Γερμανία αλλά και την επίδρασή του στην 
Ευρώπη του 19ου αιώνα στο βιβλίο Τρεις κριτικοί του Διαφωτισμού Vico, Hamann, Herder, Εκδόσεις 
Κριτική, Αθήνα  2002 (α΄ έκδοση στα αγγλικά, Νέα Υόρκη 1976). 

3 John Ruskin “A true and consistent british art is at last established in the Royal Academy of England”, 
Lectures on Architecture and Painting Delivered at Edinburgh 1853, Smith, Elder, Λονδίνο 1854, σ.4. 
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ενδιαφέρουσα εποχή στη Μ. Βρετανία, στο μεταίχμιο αλλαγών που θα συνεχιστούν και 

στον 20ο αιώνα. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στα άτομα που με στήριξαν όλο αυτό το διάστημα 

και ιδιαίτερα στην οικογένειά μου και τον σύντροφό μου, Σταύρο Αλεξίου. Αρκετές 

φορές σκέφτηκα να εγκαταλείψω την προσπάθεια, όμως μου έμαθαν πως τίποτα δεν 

είναι όσο εύκολο θα θέλαμε να είναι. Ένα ακόμη μεγαλύτερο ευχαριστώ, οφείλω στον 

δάσκαλό μου και επιβλέποντα καθηγητή μου Ευγένιο Ματθιόπουλο που με την αμέριστη 

συμπαράστασή του και τις ουσιαστικές παρατηρήσεις του, με έκανε να ξεπεράσω τα 

προβλήματα και τις αδυναμίες μου και τελικά να υπερβώ τον εαυτό μου.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με εμφανείς επιρροές, όπως θα δούμε, από το θεωρητικό έργο του Ράσκιν, οι 

Προραφαηλίτες υποστήριζαν πως η βρετανική ζωγραφική όφειλε να εκπροσωπεί τις 

ηθικές αξίες του βικτωριανού ιδεώδους4. Η δεκαετία του 1850-1860 τέλειωνε με ένα 

σημαντικό απολογισμό για το κίνημα των Προραφαηλιτών, με τις ιδέες και τις αρχές 

τους να γίνονται το θεωρητικό υπόβαθρο μιας εικαστικής ιδεολογίας, που είχε ως 

άξονα την βρετανικότητα και τον βρετανικό εθνικό χαρακτήρα5. Οι ισχυρισµοί του 

Σενό (Εrnest Chesneau) περί ύπαρξης βρετανικής εθνικής σχολής, θα δούμε και 

παρακάτω πως συνδυάζονται µε την προσπάθεια να παρουσιαστεί η βρετανικότητα 

ως «αντίπαλο δέος» της γαλλικότητας, στη ζωγραφική του 19ου αιώνα, δύο εκδοχές 

τέχνης  που δικαιολογούνται «αδικαιολόγητα», με άξονα την εθνικότητα.  

 Σε ανάλογες προσπάθειες στον 20ο αιώνα, η Τζούλι Κόντελ (Julie Codell) στη 

μελέτη της για τους Προραφαηλίτες στο Re-framing the Pre-raphaelites, αναπαράγει 

το στερεότυπο των εθνικών ζωγράφων υποστηρίζοντας τον εθνικό χαρακτήρα του 

έργου των Προραφαηλιτών μέσα από την εμμονή τους για εκ νέου διαπραγμάτευση 

μεσαιωνικών θεμάτων6. Σε μια παρόμοια ερευνητική προσπάθεια πολλών μελετητών 

που συγκεντρώνεται στο βιβλίο Pre-raphaelism and Medievalism, οι Προραφαηλίτες 

ζωγράφοι χαρακτηρίζονται «κοινωνοί της εθνικιστικής ιδεολογίας, κρινόμενοι από τα 

υφολογικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των έργων τους» 7. Επίσης, η έκθεση του 

1969 στο Λονδίνο με τίτλο «From the Pre-Raphaelites to Picasso : an exhibition of 

English and French drawings and prints of the 19th and 20th centuries» γίνεται σε 

μια προσπάθεια συγκερασμού τεχνοτροπιών, καλύπτοντας σχεδόν 80 χρόνια τέχνης 

των δύο χωρών8. 

Το βασικό ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι, ποιά τέχνη θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι προάγει την εθνικιστική ιδεολογία και κάτω από ποιές 
                                                 
4 William Holman Hunt, Pre-Raphaelitism and the Pre-raphaelite brotherhood, Macmillan, Λονδίνο 
1905, α΄ τόμος, εισαγωγή σ.2.  
5 Εrnest Chesneau, The English School of Painting, μτφρ. στα αγγλικά, Cassell & Co., Λονδίνο, 1885 
σ. xxxix. 
6 Julie Codell, «The artist colonized: Holman Hunt's "bio-history," masculinity, nationalism and the 
English school», στο Refraiming the Preraphaelites, Helen Harding Scolar Press, Aldershot, 
Hampshire, Χάμσάϋρ 1995, σ.102. 
7 Liana de Girolami Cheney (επιμ.), Pre-raphaelitism and Medievalism in the arts, Edwin Mellen 
Press, Oυαλία, 1992. Από τον πρόλογο της Cheney, σ. 3: «the authors’ approaches vary from 
traditional to contemporary artistic and literary critical approaches to iconographical methods….show 
at the end the great national importance of these artists…» 
8 Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην Πινακοθήκη Tate στο Λονδίνο και περιλάμβανε σχέδια και 
χαρακτικά ΄Aγγλων και Γάλλων καλλιτεχνών του τέλους του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα, 
συμπεριλαμβανομένων έργων των Προραφαηλιτών. Ο κατάλογος επιμελήθηκε από τον Τhomas 
Agnew και στην εισαγωγή του μιλά για  «παρουσίαση εθνικών ταυτοτήτων μέσα από την τέχνη», σ. 4. 
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συνθήκες οι Προραφαηλίτες ζωγράφοι θεωρήθηκαν από τον Ράσκιν, ως οι κατεξοχήν 

εθνικοί καλλιτέχνες της Αγγλίας9. Γιατί οι Προραφαηλίτες ζωγράφοι αγγίζουν με 

μεγαλύτερη «επιμονή» από τους άλλους καλλιτέχνες, τις εθνικές πεποιθήσεις των 

ομογενών τους; Και αν αυτό υποστηρίχθηκε τότε, σήμερα ποια είναι η θέση μας μέσα 

από τη διεθνή βιβλιογραφία; 

Αν αποδεχτούμε πως το αποτέλεσµα της τοποθέτησης του ατόµου στο 

επίκεντρο του ιστορικού προβληµατισµού, είναι µια «ιστορία της τέχνης ως ιστορία 

των καλλιτεχνών»10, αποδεχόμαστε ότι τα χαρακτηριστικά της παραμένουν ίδια 

διαμέσου των αιώνων. Αυτή η παραδοχή, υπήρξε η βάση στην αναζήτηση των 

αναλλοίωτων χαρακτηριστικών της τέχνης, στην αναζήτηση τέλος των εν σπέρματι 

εθνικών χαρακτηριστικών της. Αποτελεί όμως, μονομέρεια, να παραμείνουμε σε μια 

τέτοια προσέγγιση, χωρίς να λάβουμε υπόψη, όλα όσα συμβαίνουν ιστορικά. Αυτή η 

«ανθρωποκεντρική», αντίληψη της ιστορίας της τέχνης και το αιώνιο πρόβληµα της 

βιογραφικής µονογραφίας, υπήρξε η βασική δυσκολία στη συγγραφή αυτής της 

εργασίας. Έπρεπε να επεκταθούμε πολύ περισσότερο, για να μπορέσουμε να 

συνδέσουμε την ζωγραφική των Προραφαηλιτών με την βρετανική εθνικιστική 

ιδεολογία του 19ου αιώνα. 

Με τους ιστορικούς τέχνης της δεκαετίας του 1970, που ξανάφεραν τη μελέτη 

των Προραφαηλιτών στο προσκήνιο, μετά από μια σιωπή 60 περίπου χρόνων11 και με 

μια σειρά από αρχειακές ανακαλύψεις και έργα που ήρθαν στην επιφάνεια, 

καταλήγουμε στη σημερινή  κατάσταση της έρευνας: μια μεγάλη σειρά από 

μονογραφίες για τους Προραφαηλίτες κυρίως από αγγλοσάξωνες μελετητές, corpora 

με τα έργα τους, συνυπολογίζοντας τα κείμενά τους, τα σχέδια και τα χαρακτικά, κι 

ένας ιδιαίτερα μεγάλος όγκος πληροφοριών για την κοινωνική τους δραστηριότητα, 

τις μετακινήσεις τους, τις επαφές τους με άλλους ζωγράφους, τα χρόνια της 

μαθητείας τους,  τις επιρροές που δέχτηκαν, τις σχέσεις τους με τους αγοραστές τους. 

Δε θα είχε νόημα μια επανάληψη όλων αυτών. Αντ’αυτού, προτιμήσαμε να 

εξετάσουμε το συσχετισμό των δύο κύριων ζητημάτων, τις θεωρίες της τέχνης του 

Ράσκιν και την εθνικιστική ιδεολογία στη Μεγάλη Βρετανία, που αφορούν στη  

                                                 
9 Βλ. και παρακάτω στο κεφάλαιο για τη σχέση Ράσκιν και Προραφαηλιτών ζωγράφων. 
10 Για µια διεξοδική κριτική της «ιστορίας της τέχνης ως ιστορίας των καλλιτεχνών», βλ. το οµώνυµο 
κεφάλαιο στο Nicos Hadjinicolaou, Histoire de l'arte et lutte des classes, Παρίσι 1974, σ. 27-50. 
11 Την αρχή για τον 20ο αιώνα, έκανε ο William Fredeman με τη συγκέντρωση πλήρους βιβλιογραφίας 
όσον αφορά τους Προραφαηλίτες στη μελέτη του Pre-Raphaelitism : a bibliocritical study,  Harvard 
University Press, Μασσαχουσέτη 1965. 
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μελέτη του έργου των Προραφαηλιτών και την ερμηνεία του έργου τους από τους 

μελετητές τους.   

H εργασία αυτή συγκεντρώνει τις προσπάθειές της στη θεωρητική μελέτη των 

απόψεων του Ράσκιν γύρω από την τέχνη και το ζήτημα του εθνικισμού και την 

επικράτηση εθνικιστικών ιδεών το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Οι Προραφαηλίτες 

εμπλέκονται στη διαδικασία σχηματισμού εθνικιστικής ιδεολογίας μέσα από την ίδια 

την καλλιτεχνική τους παραγωγή και με τον τρόπο που μεταχειρίστηκαν το έργο τους 

οι ιστορικοί τέχνης. 

Γύρω από αυτόν τον άξονα περιστρέφεται η μελέτη μας για τους 

Προραφαηλίτες. Θα δούμε με ποιό τρόπο υφίσταται η ιδέα της Μεγάλης Βρετανίας 

στο έργο των Προραφαηλιτών. Ασχοληθήκαμε  με τη μορφολογική ανάλυση κάποιων 

από τα έργα τους και την μελέτη των δομικών στοιχείων τους. Η επιλογή των έργων 

έγινε με άξονα το θεματικό τους πυρήνα, ξεχωρίζοντας τους πιο ξεκάθαρα 

«αναμεμειγμένους» στην προβολή μιας εθνικής εικόνας. Έτσι δικαιολογείται η 

επιλεκτική παρουσίαση των έργων, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον στο ζήτημα της 

εθνικιστικής ιδεολογίας, ως γενικότερο φαινόμενο στην εποχή των βικτοριανών. 

Αφιερώσαμε, λοιπόν, ένα κεφάλαιο γενικότερα στην εθνικιστική ιδεολογία και στο 

πρόσφορο για αυτήν έδαφος για την ανάπτυξή της, στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Αφού προτάσσεται ένα θεωρητικό μέρος όπου εξετάζεται ο όρος του 

εθνικισμού γενικότερα, στο δεύτερο κεφάλαιο, ειδικότερα, μελετούμε το ιστορικό 

φαινόμενο της μεσαιωνικής αναβίωσης στη Βρετανία, με τη επικράτηση του 

γοτθικισμού στην αρχιτεκτονική και τη λογοτεχνία, ως παρεπόμενο από τη συμβολή 

των θεωρητικών μελετών του Ράσκιν. Τέλος, ακολουθεί μία ενότητα βασισμένη στα 

συμπεράσματα στα οποία έχουμε οδηγηθεί, σχετικά με το περιεχόμενο του 

εθνικισμού και την «εφαρμογή» του στο έργο των Προραφαηλιτών. 

Με γνώμονα τις παραλλαγές των νοημάτων που υπόκειται ο εθνικισμός μέσα 

από το μεταβλητό πολιτικό περίβλημα της Βρετανίας του τέλους του 19ου αιώνα, 

υποδεικνύουμε τη μεγάλη απήχηση του ζητήματος του εθνικισμού στη βρετανική 

κοινωνία. Εάν είμαστε σε θέση να αποδεχτούμε ότι για τη µελέτη και ερµηνεία της 

τέχνης, χρειάζεται η ανίχνευση των κοινωνικών και ιστορικών συνθηκών που την 

παράγουν και τη διαµορφώνουν, μπορούμε να διακρίνουμε υπό συγκεκριµένες κάθε 

φορά συνθήκες, τη σχέση δηµιουργού-κοινωνίας και την αλληλεπίδραση τους, 

εξετάζοντας την ιδεολογική θέση του καλλιτέχνη σε μια γόνιμη διαδικασία έρευνας, 

σχετικά με τις θεωρίες του εθνικισμού στη Βρετανία του 19ου αιώνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: H ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

1. Προσεγγίσεις της εθνικιστικής ιδεολογίας στην Ευρώπη και τη Μ. Βρετανία τον 

19ο αιώνα. 

 

Οι αποικιοποιήσεις της Βρετανίας στην Ασία και την Αφρική το 19ο αιώνα, 

προκάλεσαν την πρώτη μεγάλη συζήτηση για το έθνος και τον εθνικισμό. Συζήτηση 

που διαμόρφωσε και το μοντερνιστικό παράδειγμα του έθνους ως «κατασκευής»12, ως 

αναπόφευκτου πολιτικού προγράμματος που εξασφάλιζε μια συνεκτική κοινωνική 

ζωή, μετά τις μεγάλες οικονομικές και πολιτικές αλλαγές του 19ου αιώνα και παρείχε 

νομιμότητα στους κρατικούς σχηματισμούς, την επαύριο της γαλλικής επανάστασης.       

Μέχρι το 19ο αιώνα υπήρχε μια «φυσική» ιεραρχία εθνών που θα μπορούσε να 

διεκδικήσει την προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης. Έθνη αποδεικνύονταν, 

ουσιαστικά, οι λαοί που μπορούσαν να στηρίξουν την ενιαία παρουσία τους ιστορικά 

και ως αυτόχθονοι, όπως οι Ιταλοί, οι Γερμανοί ή οι Έλληνες. O εθνικισμός στις 

ποικίλες εκδοχές και αποχρώσεις του αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά 

της νεωτερικότητας. Επαναπροσδιόρισε τους δεσμούς του έθνους ως συλλογικότητα, 

με το κράτος, ως φορέα πολιτικής ανεξαρτησίας και το έδαφος, ως τη γεωγραφική 

οντότητα εντός της οποίας έθνος και κράτος ταυτίζονται. Από τον ύστερο 18ο αιώνα 

και κατά τη διάρκεια όλου του 19ου, η εθνικιστική ιδεολογία υπήρξε συνυφασμένη με 

το πολιτικό και ιδεολογικό φάσμα της Γαλλικής Επανάστασης, με τις ιδέες δηλαδή 

της λαϊκής κυριαρχίας και τον πολιτικό φιλελευθερισμό που ανέκυψε από την 

επιχειρηματολογία των επαναστατών για ένα καλύτερο μέλλον13.  

Tον πρώτο καιρό της Επανάστασης, οι ρήτορες και οι συντάκτες των 

εφημερίδων συγχέουν συνήθως, τον εθνικό λόγο με τον κοινωνικό. Tο επαναστατικό 

μήνυμα απευθύνεται εξίσου στη Δημοκρατία, στη Γαλλία, στην Πατρίδα, στο Λαό 

και στους Πολίτες: σε μια πολλαπλότητα όρων που παραπέμπουν ουσιαστικά σε μια 

νέα ιδέα έθνους. Aυτό γίνεται φανερό στη «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και του πολίτη», τόσο στην εκδοχή του Aυγούστου του 1789, όσο και σε 

εκείνη του 1793. Ο εθνικισμός στον οποίο γίνεται αναφορά, είναι ταυτόχρονα 

                                                 
12 Ο όρος καθιερώθηκε από τον Benedict Anderson, Φαντασιακές κοινότητες, Εκδόσεις Νεφέλη, μτφρ. 
Ποθητή Χαντζαρούλα, Αθήνα 1997, (α΄ έκδοση στα αγγλικά, Λονδίνο 1991). 
13 Stuart Woolf, «Ο εθνικισμός στην Ευρώπη», Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1995, σ. 14. 
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επαναστατικός και λαϊκός, ατομικός και κοινωνικός, όπως είναι και ο λόγος που τον 

υιοθετεί ή τον μεταβιβάζει14.  

Οι επαναστάτες εξίσωσαν αμετάκλητα τις έννοιες έθνος, κράτος, έδαφος και 

γλώσσα, ενώ με τη διακήρυξη του 1795, γινόταν ξεκάθαρο πως «εκπεφρασμένη 

θέληση του λαού μέσω της ψήφου, ήταν ικανή συνθήκη για την αναγνώριση της 

ανεξαρτησίας και κυριαρχίας.»15 Αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση, που αργότερα θα 

πάρει διαφορετικούς χρωματισμούς, παρεμβάλλοντας θέματα ηγεμονίας και 

ανταγωνισμού, εστιάζει στα ζητήματα των εθνικών ταυτοτήτων ως πολιτισμικών 

φαινομένων και αναγκαίων κοινωνικών διαδικασιών. Λογικό είναι, όσοι τάχθηκαν 

ενάντια στη Γαλλική Επανάσταση να ήταν αντίθετοι με τις ιδέες μιας λαϊκής εθνικής 

κυριαρχίας.  

Σταδιακά η αστική κουλτούρα θα οικειοποιηθεί την ιδέα του έθνους, ενώ ο 

κοινωνικός λόγος θα αναζωογονηθεί σταδιακά από τις επαναστατικές ενώσεις και τα 

επαναστατικά κινήματα, το 1830, το 1848, μέσα από το σεν-σιμονισμό, τον 

προυντονισμό, τις διάφορες μορφές του αναρχισμού και του μαρξισμού. Στο πλαίσιο 

των εθνών χωρίς δικό τους κράτος, ο εθνικός λόγος και ο κοινωνικός λόγος θα 

παραμείνουν περισσότερο ή λιγότερο συνδεδεμένοι και θα συνεχίσουν να 

συνδιαλέγονται. Στον 19ο αιώνα, στην Eυρώπη των εθνών, διαμορφώνονται τόσο τα 

κράτη-έθνη, όσο και οι εθνικές κουλτούρες και λογοτεχνίες.    

Παρόλο που λίγες δεκαετίες νωρίτερα, όλα τα επαναστατικά κινήματα του 

1848 απέτυχαν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξαν 

στις μετέπειτα εξελίξεις. Οι συντηρητικές δυνάμεις αναγκάζονται να αποδεχτούν 

oρισμένες φιλελεύθερες συμβάσεις16. Επίσης, το 1848 σηματοδοτεί μια έξαρση των 

εθνικών κινημάτων σε όλη την Ευρώπη, με το αίτημα της εθνικής αυτοδιάθεσης να 

τίθεται σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. 

H πρώτη, παγκοσμίως καταγεγραμμένη στη νεότερη ιστορία, εργατική 

επανάσταση και η πρώτη κυβέρνηση του προλεταριάτου το 1871, πέρασε στην 

ιστορία ως «H Kομμούνα του Παρισιού». H εμφάνιση της Kομμούνας ήταν ένα 

ιστορικό φαινόμενο που προκλήθηκε από τις βαθιές ταξικές αντιθέσεις της γαλλικής 

κοινωνίας, οι οποίες οξύνθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1860. Bασικές αιτίες, 

                                                 
14George Kitson-Clark, An Expanding Society: Britain, 1830-1900, Cambridge University Press, 
Καίημπριτζ 1967, εισαγωγή σ.5. 
15 Woolf, ό.π., σ. 17.  
16 Dan Berindei, Προς μια Ευρωπαϊκή Νέα Τάξη, στο Ελένη Αρβελέρ/Maurice Aymard, Οι Ευρωπαίοι, 
Νεότερη και σύγχρονη εποχή, (τόμος 2), Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2003, (α΄ έκδοση 2000) σ.228. 
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ήταν η ολοκλήρωση της βιομηχανικής επανάστασης, η σχετική αύξηση και 

οργανωτική ανάπτυξη της εργατικής τάξης, η άνοδος της ταξικής της συνείδησης17. 

Aν και η εργατική τάξη δεν ήταν θεωρητικά προετοιμασμένη για την εξουσία, 

ωστόσο με την εξέλιξη του ταξικού αγώνα, βρέθηκε στην ανάγκη να διαλύσει τον 

παλιό κρατικό μηχανισμό και ουσιαστικά να οδηγηθεί, στη δημιουργία ενός κράτους 

νέου τύπου. Αυτή η τάση θα οξυνθεί και στη Βρετανία, μετά από αυτό το ιστορικό 

γεγονός μεγάλης σημασίας, τόσο για την αστική τάξη όσο και για το προλεταριάτο, 

το οποίο κλόνισε συθέμελα την πολιτική συνείδηση της αστικής τάξης και ανέδειξε 

το προλεταριάτο ως «…τη μόνη τάξη που ήταν ακόμη ικανή για κοινωνική 

πρωτοβουλία»18. 

Μέχρι το 1871, δύο νέα μεγάλα εθνικά κράτη έχουν δημιουργηθεί στην 

Ευρώπη, η Ιταλία και η Γερμανία. Και αν η ιταλική ενοποίηση δεν προκάλεσε 

κραδασμούς στην υπόλοιπη Ευρώπη19, η εμφάνιση της Γερμανίας προκάλεσε την 

μετατόπιση του κέντρου βάρους του ευρωπαϊκού συστήματος κρατών, προς την 

μεριά της. Η εμφάνιση της Γερμανίας, αλλάζοντας τους συσχετισμούς δυνάμεων, 

δημιουργεί νέους ανταγωνισμούς. Το 1871, σχεδόν τίποτα δεν απομένει από το 

σύστημα κρατών του Συνεδρίου της Βιέννης. Η ήττα της Γαλλίας, το 1870 και η 

κατοχή της Αλσατίας-Λοραίνης από τους Γερμανούς, συντηρεί τον γαλλογερμανικό 

ανταγωνισμό. Παράλληλα, η εξώθηση της Αυστρίας προς τον βαλκανικό χώρο (μετά 

τον αποκλεισμό της από την Γερμανία), τη φέρνει αντιμέτωπη με τη Ρωσία η οποία 

δεν έχει εγκαταλείψει τις βλέψεις της στα Βαλκάνια και τη φιλοδοξία της για έξοδο 

στην Μεσόγειο20. 

Το εθνικό «αίσθημα» που ένωσε τη Γερμανία, διαφέρει από τον «αγνό» 

εθνικισμό του πρώτου μισού του αιώνα. Η αντίληψη του έθνους θεμελιώνεται 

περισσότερο στη δύναμη, παρά στη λαϊκή συναίνεση. Η ενοποίηση της Γερμανίας 

σηματοδοτεί την έλευση στην Ευρώπη ενός απόλυτου και κατακτητικού εθνικισμού, 

που θα εντείνει την αντιπαράθεση μεταξύ των λαών της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

                                                 
17 Eric Hobsbawm, H εποχή του Κεφαλαίου 1848-1875, μτφρ. Δ. Κουρτόβικ, Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης Αθήνα 2000 (α΄ έκδοση στα αγγλικά, 1988), σ.336-338. 
18 Καρλ Μαρξ, Ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία, εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα, 1976, (α΄ έκδοση, του 
1871), σ. 56. Πρόκειται για τις δύο διακυρήξεις για το Γαλλοπρωσικό Πόλεμο του 1870 και τη 
διακήρυξη για τον εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία το 1871 του γενικού συμβουλίου της Α' Διεθνούς της 
οποίας ιδρυτές ήταν οι Μαρξ - Ενγκελς. 
19 Serge Bernstein, Pierre Milza, Ιστορία της Ευρώπης – Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία και η Ευρώπη των 
Εθνών 1815-1919, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, (α΄ έκδοση στα αγγλικά 1995), σ.108-114. 
20 Bernstein, Milza, ό.π., σ.148. 
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Αν και ακόμη στην αρχή της, στις τελευταίες τρεις δεκαετίες του 19ου αιώνα, 

η πολιτικοϊδεολογική αντίδραση γίνεται όλο και πιο φανερή. Ακριβώς επειδή κατέχει 

τα σκήπτρα της προόδου, η Ευρώπη γίνεται βαθμιαία το προπύργιο της 

καπιταλιστικής αντιεπαναστατικής δράσης. Σημαντικά τμήματα της αστικής 

διανόησης εντυπωσιάζονται από τα νέα φαινόμενα. Παρατηρούν με έκπληξη την 

πλατειά διάδοση του οικονομικού και κοινωνικού παρασιτισμού, την επεκτατική 

επιθετικότητα, τα πρώτα συμπτώματα του  εθνικιστικού πυρετού, ως αποτέλεσμα των 

νέων μορφών των εξαρτησιακών σχέσεων21. Στους κόλπους τους, γεννιέται η θεωρία 

του ιμπεριαλισμού. Αλλά και η εργατική τάξη κάνει την εμφάνιση της με έμπρακτους 

αγώνες με δικά της αιτήματα, ως αντίπαλος του Κεφαλαίου και της κυριαρχίας του22.  

Η  Βρετανία ήταν από τις πρώτες κραταιές, πολιτικά και οικονομικά, χώρες 

της Ευρώπης, που ήρθε αντιμέτωπη με την ανάγκη για αυτοπροσδιορισμό των 

εθνικών της ομάδων. Τα εθνικιστικά κινήματα του 19ου αιώνα, τοποθετούν την 

πολιτική νομιμότητα του κράτους στην αυτοκυβέρνηση από ομοεθνείς που υπήρξε 

μια μορφή πολιτικής αντίδρασης στην αποικιοκρατία, ειδικά μετά την κατάρρευση 

παραδοσιακών τρόπων οργάνωσης που η τελευταία προκάλεσε. Παράλληλα, η 

«εθνικότητα» αποτελούσε σημαντικό παράγοντα συγκρότησης ταυτότητας για τους 

Άγγλους επί σειρά αιώνων. Η αποδυνάμωση της προτεσταντικής εκκλησίας και των 

λειτουργών της και η σχέση της με την κοσμική εξουσία κατά τρόπο νομιμοποιητικό, 

άφησε ανοικτό ιδεολογικά το πεδίο και κατέστησε ακόμα σημαντικότερο το ρόλο του 

εθνικού αυτοπροσδιορισμού, στη βικτωριανή εποχή23. Η άνιση κατανομή πλούτου 

δίνει ώθηση στον εθνικισμό της περιφέρειας, και τα πρώτα εργατικά συνδικάτα 

αρθρώνουν τον πολιτικό τους λόγο θίγοντας το ζήτημα της εθνικότητας, απαιτώντας 

δίκαιη κατανομή εξουσίας και αγαθών. 

Η βικτωριανή εποχή είναι μια περίοδος πλούσια σε αντιφατικές ιδεολογίες και 

πολιτικές αλλαγές που, σχεδόν αυθαίρετα, λειτουργούσε κάτω από τη μακροζωία της 

εξουσίας της βασίλισσας Βικτώριας και αντιπροσώπευε ένα σύνολο τυποποιημένων 

χαρακτηριστικών ευυπόληπτης συμπεριφοράς και καθήκοντος, που αργότερα κατά 

                                                 
21 Stefan Collini, « Leading minds: the world of the Victorian Intellectual», από το Public Moralists, 
Political Thought and Intellectual Life in Britain 1850-1930, Oxford University Press, Οξφόρδη 1991, 
σ. 13. Ο ιμπεριαλισμός σύμφωνα με τον Arnold  και αργότερα με τον Keynes, προκάλεσε τις πρώτες 
οικονομικές εξαρτησιακές σχέσεις, έδωσε βήμα στον εθνικισμό και οδήγησε στους πολέμους του 20ου 
αιώνα. 
22 Kitson-Clark, ό.π., σ.27. 
23 Kitson-Clark, ό.π., σ.42. 
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την υστεροβικτωριανή περίοδο επικρίθηκαν24. Μέσα στο χρονικό διάστημα που 

χαρακτηρίζεται ως βικτωριανή εποχή (1837-1901), η βρετανική αυτοκρατορία 

έφτασε στο απόγειο της δύναμής της, με σημαντικές εδαφικές προσαρτήσεις που 

άλλαξαν ριζικά τις ισορροπίες στην πολιτική και την οικονομική δομή της χώρας. 

Πολλοί βικτωριανοί διανοούμενοι θρήνησαν την απώλεια μιας παλαιότερης, 

σταθερότερης  τάξης πραγμάτων, μπροστά στο φόβο για μια νέα εποχή στη Μεγάλη 

Βρετανία. Στο έργο του Characteristics (1831), ο Τόμας Καρλάϋλ (Thomas Carlyle) 

γράφει ότι “η μοίρα του παλαιού έχει προδιαγραφεί από καιρό, και ανεπανόρθωτα, το 

πεπαλαιωμένο έχει πεθάνει: αλλά αλλίμονο το Καινούργιο δεν είναι αυτό που πρέπει. Ο 

χρόνος παλεύει ακόμα ανάμεσα στα δυο…”25  

Με απαρχή το 19ο αιώνα, το έθνος αποτέλεσε και αποτελεί τον κατ’ εξοχήν τόπο 

ατομικής και συλλογικής ταύτισης και συνέχειας. Υπήρχαν μεμονωμένες και 

δυστυχώς επιφανειακές διατυπώσεις εθνικού ενδιαφέροντος από ιστορικούς όπως ο 

Έντουαρντ Λύτον Μπούλγουερ (Edward Lytton Bulwer) με το βιβλίο του «England 

and the English», που κυκλοφόρησε το 183326. Εκτός από τη μελέτη του χαρακτήρα 

του αγγλικού έθνους, που ο τίτλος του φαίνεται να υπόσχεται, το βιβλίο του 

Μπούλγουερ, μοιάζει στο περιεχόμενο με το έργο του Τόμας Καρλάϋλ,  «Signs of the 

Time» (1829). O Μπούλγουερ ενδιαφέρεται για το νέο υλισμό και τον ωφελιμισμό 

της εποχής και τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των αριστοκρατικών και μεσαίων τάξεων, 

όσον αφορά την κατάσταση της εκπαίδευσης και της ηθικής.  Είναι μια εθνική 

επιταγή, για τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, οι Βρετανοί να επικεντρωθούν και να 

διαφυλάξουν τον εθνικό χαρακτήρα τους. Κρίνοντας τους τίτλους των κεφαλαίων, 

όπως "Η όψη του αγγλικού χαρακτήρα",  και υποερωτήσεις σε ανάλογα θέματα όπως " 

Το θάρρος των Άγγλων", δεν υπάρχουν πραγματικές αντανακλάσεις και ουσιαστική 

ιστορική ενδοσκόπηση στο ζήτημα της βρετανικής εθνικής ταυτότητας. Αν λάβουμε 

υπόψη, ότι η πρώτη έκδοση έγινε στο Παρίσι, πρόκειται, μάλλον, για μια επιφανειακή 

προσπάθεια αποτίμησης των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του βρετανικού έθνους.  

Ο εθνικισμός στην Μεγάλη Βρετανία έχει διαφορετική έννοια από ότι έχει 

στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ενώ οι ηγέτες της Παλινόρθωσης, όπως ο Μέτερνιχ, 

προσπαθούν να καταστείλουν τον φιλελευθερισμό και το αίτημα της αυτοδιάθεσης με 
                                                 
24 Eugene Black, European Political History 1815-1870 Aspects Of Liberalism, Harper Editions, Νέα 
Υόρκη 1967, σ. 9-10. 
25 Thomas Carlyle, «…the Old has passed away: but, alas, the New appears not in its stead; the Time is 
still in pangs of travail with the New» από το βιβλίο του Characteristics στο Carlyle's Works: 
Centennial Memorial Edition, επιμ. Dana Estes, Βοστόνη 1904, τόμος 2, σ. 3. 
26 Εdward Lytton Bulwer, England and the English, Α. and W. Galignani, Παρίσι 1833.  
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οποιοδήποτε μέσο, ο βρετανικός εθνικισμός βασίζεται, ιδιαίτερα μετά το 1815,  σε 

ένα βασικό ερώτημα που αφορά την λειτουργία του πολιτικού φιλελευθερισμού: 

Ποιοί θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο εκλογικό σώμα; Το ερώτημα αυτό 

πυροδότησε και το πολιτικό περιεχόμενο ενός ζητήματος που είχε ως βάση την 

εθνικιστική ιδεολογία. Ποιος θα μπορούσε να θεωρηθεί «αρκετά» Βρετανός, ώστε να 

έχει το δικαίωμα ψήφου και ποιος όχι. Ποιός, ακόμη, είναι ικανός να 

αντιπροσωπεύσει το βρετανικό έθνος στη Βουλή; Το βρετανικό εκλογικό σώμα 

απαρτιζόταν από προτεστάντες, καθολικούς, αγγλικανούς στο θρήσκευμα, αλλά και 

αγγλοσάξωνες ή εβραίους στην καταγωγή27. 

Το 1819, πραγματοποιήθηκε στο Μάντσεστερ μια μεγάλη συγκέντρωση με 

αίτημα την βουλευτική μεταρρύθμιση, η οποία όμως κατέληξε να καταπνίγεται από 

την βρετανική αστυνομία. Το αίτημα για ευρύτερη αντιπροσώπευση στο κοινοβούλιο 

δεν ικανοποιήθηκε παρά μόνο 13 χρόνια αργότερα, όταν η κυβέρνηση νομοθέτησε 

την μεγάλη Μεταρρύθμιση, γνωστή και ως Great Reform Bill, με την οποία 300.000 

επιπλέον ψηφοφόροι, κατά κύριο λόγο προερχόμενοι από την μεσαία αστική τάξη της 

βιομηχανικής περιφέρειας, μπορούσαν πια να μοιραστούν το δικαίωμα ελέγχου της 

Βουλής μαζί με την αριστοκρατία και τους γαιοκτήμονες28. Ακόμη και αυτή η 

μεταρρύθμιση δεν μπορούσε να συμπεριλάβει περίπου το 80% των Βρετανών 

ενηλίκων αρσενικού γένους, που συνέχιζαν να μην έχουν εκλογικά δικαιώματα. Για 

όλους αυτούς, η νέα Μεταρρύθμιση και ο περιορισμένος χαρακτήρας των αλλαγών 

που επέφερε, θεωρήθηκε προδοσία29. 

Στα τέλη του 1830, αρκετοί στράφηκαν στο κίνημα του Χαρτισμού, το πρώτο 

μαζικό πολιτικό κίνημα στη Βρετανία με επί κεφαλής την εργατική τάξη, το οποίο 

ονομάστηκε έτσι από την «Χάρτα», τον κανονισμό που πρότεινε το κίνημα για τον 

ανασχηματισμό των νόμων εκείνων του συντάγματος αναφορικά με τα δικαιώματα 

της εργατικής τάξης30. Η ένταση του χαρτιστικού κινήματος υπήρξε ποικίλη: στις 

                                                 
27 Keith Robbins, Identities, Institutions and the idea of Britishness, Longman, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 
1998 σ. 41-46. 
28 Theodore Rothstein, From Chartism to Labourism: Historical Sketches of the English Working-Class 
Movement, Lawrence and Wishart, Λονδίνο 1983, σ. 36-37. 
29Robert Colls και Philip Dodd, Englishness and politics of Culture, 1880-1920, Croom Helm, 
Λονδίνο, 1986, σ.68. 
30 Edward Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία. Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, 
τμ.2, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 96. «..Μετά τη διάλυση του “Μεγάλου Εθνικού 
Ενοποιημένου Συνδικάτου της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας” (μια ριζοσπαστική οργάνωση 
τεχνιτών του Λονδίνου) οι  ριζοσπάστες μεταρρυθμιστές απομακρύνθηκαν από το συνδικαλισμό και 
συγκέντρωσαν τις προσπάθειες τους πάλι στην πολιτική δραστηριότητα και ειδικότερα στον 
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περισσότερες περιοχές της Βρετανίας η δύναμή του ήταν συνάρτηση οικονομικών 

συνθηκών. Ο Χαρτισμός επεκτεινόταν μαζί με την ανεργία και την οικονομική κρίση. 

Στους κόλπους της ηγεσίας του, εξάλλου, υπήρχαν διαφορές που αφορούσαν τόσο στα 

μέσα όσο και στους σκοπούς του: συνεπαγόταν ο Χαρτισμός αναδιοργάνωση της 

βιομηχανίας ή, αντίθετα, επιστροφή στην προβιομηχανική κοινωνία; Ήταν εφικτοί οι 

στόχοι του μόνο με αναφορές και αιτήσεις στις αρχές, ή έπρεπε να χρησιμοποιηθούν 

και βίαια μέσα; Kάποιοι, όπως ο Xαρτιστής Γουίλιαμ Λόβετ (William Lovett), 

υποστήριζαν τη δημιουργία μιας ένωσης μορφωμένων εργατών που θα αποκτούσαν το 

δίκαιο μερίδιό τους από το αυξανόμενο βιομηχανικό εισόδημα του έθνους, ενώ ο 

Φίργκους Ο’ Κόννορ (Feargus O’ Connor), υποστήριζε την απόρριψη της 

εκβιομηχάνισης και την επανεγκατάσταση των φτωχών σε αγροτικούς κλήρους31. 

Αυτές οι διαμετρικά αντίθετες απόψεις αναφορικά με τους στόχους του κινήματος 

υποδηλώνουν την έκταση της σύγχυσης στους κόλπους της εργατικής τάξης, της 

οποίας η συνείδηση ως ξεχωριστής πολιτικής δύναμης, μόλις άρχιζε να αναπτύσσεται. 

Τα γεγονότα, πάντως, απάντησαν στα περισσότερα από τα ερωτήματα των Xαρτιστών. 

  Αν και η δράση των Χαρτιστών περιορίστηκε σε μια εικοσαετία και σχεδόν 

εκμηδενίστηκε με το τέλος της δεκαετίας του 1850 από ατυχείς πολιτικές 

συγκυρίες32, ο αντίκτυπός της, στην εξάπλωση της εθνικιστικής ιδεολογίας στη χώρα, 

υπήρξε σημαντικός κυρίως μέσα από μορφές τέχνης. Στην εβδομαδιαία εφημερίδα 

των Χαρτιστών «Chartist Circular», επισημαίνεται πως «... η ποίηση είναι ένα 

σημαντικό μέσο επιρροής και προπαγάνδας. Η τέχνη εισβάλλει σε κάθε νευραλγικό 

σημείο της κοινωνίας, πολεμά σιωπηλά όσους αντιστέκονται…» 33 

Οι Χαρτιστές βρήκαν υποστηρικτές στην βιομηχανική περιφέρεια και στην 

εργατική της τάξη, η οποία έψαχνε στο πρόσωπό τους, τον πολιτικό της 

αντιπρόσωπο. Οι έντονες διαμαρτυρίες των εργατών το 1842, που κατέληγαν σε  

διακοπές της παροχής ρεύματος στις μεγάλες εργοστασιακές μονάδες όπου 
                                                                                                                                            
εξαναγκασμό της αδιάφορης κυβέρνησης να προχωρήσει σε παραπέρα πολιτικές μεταρρυθμίσεις, με 
την επινόηση του “Χάρτη του Λαού”. Το έγγραφο αυτό, που κυκλοφόρησε σε ολόκληρη τη χώρα από 
επιτροπές “χαρτιστών” όπως αποκαλούνταν και συγκέντρωσε εκατομμύρια υπογραφές, περιείχε έξι 
αιτήματα: καθολική ανδρική ψηφοφορία· εισαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας· κατάργηση των 
περιουσιακών προϋποθέσεων για την ιδιότητα του βουλευτή· ετήσιες βουλευτικές εκλογές· πληρωμή 
μισθών στα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και ίσες εκλογικές περιφέρειες…..» 
31 Εric Hobsbawm, Η εποχή του Κεφαλαίου (1848-1875), μτφρ. Δ. Κουρτόβικ, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1996, 
σ. 237-257. 
32 Anne Janowitz, «William Morris and the dialectic of Romanticism», Cultural politics at the fin de 
siecle, επιμ. Sally Ledger, Scott McCracken, Cambridge University Press, Καίημπριτζ 1995, σ. 173. 
33 Απόσπασμα από την εφημερίδα Chartist Circular, 24 Οκτωβρίου 1840,  Anne Janowitz, στο Cultural 
Politics at the fin de siècle, ό.π., σ. 172. 
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εργάζονταν, ήταν ένας από τους τρόπους να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους σε μια 

κυβέρνηση ανάλγητη στο δίκαιο των εργατών και να αποδείξουν την υποτιμημένη 

από την εξουσία δύναμή τους, ως παραγωγικό κομμάτι αυτής της χώρας34.  

Τις προστριβές για τον ρυθμό της προόδου που ήταν φανερά δυσανάλογος 

από την περιφέρεια προς το κέντρο, διαδέχτηκαν οι διενέξεις για τον προσδιορισμό 

της ταυτότητας των Βρετανών, ερωτήματα που αγγίζουν τον καθορισμό της 

βρετανικής εθνικότητας. Ποιός όμως θα αποφασίσει για το ποιος θα αντιπροσωπεύσει 

το έθνος στο εθνικό βουλευτήριο; Η έννοια του εθνικισμού άγγιξε το εσωτερικό της 

Βρετανίας υπό αυτή τη μορφή, αρχικά35. Ο Χαρτισμός χρησιμοποίησε την 

εθνικιστική ιδεολογία, για να δημιουργήσει ένα φρόνημα ικανό να συσπειρώσει τις 

λαϊκές μάζες σε επίπεδο δόμησης πολιτικού λόγου που ευνοούσε την εργατική τάξη, 

ως αίτημα χειραφέτησης. 

 Η εργατική τάξη στη Βρετανία, και το εκπροσωπευτικό της όργανο, το κίνημα 

των Χαρτιστών, έθεσαν πρώτοι πολιτικά το ζήτημα της αυτοδιάθεσης της Σκωτίας 

και της Ουαλίας στις αρχές του 1842. Όμως, η βίαιη ήττα των αντιδραστικών 

κινημάτων το 1848 προκάλεσε τη διάλυση των Χαρτιστών στη Βρετανία και τη βίαιη 

διακοπή των σχεδίων για εθνική αυτονομία. Συγχρόνως, δημιουργήθηκαν νέες βάσεις 

για τα εργατικά κινήματα. Το κίνημα των εργατών δεν ανανέωσε το πολιτικό όραμα 

των Χαρτιστών, ωστόσο αυτή η δυναμική αναγεννιέται και επανέρχεται στο 

προσκήνιο με τη μορφή των εργατικών συνδικάτων, που εκτός των άλλων, 

συνεχίζουν να καλλιεργούν την έννοια της βρετανικότητας μέχρι το τέλος του 19ου 

αιώνα36.  

Ίσως το πιό κυρίαρχο και επαναλαμβανόμενο θέμα στις συζητήσεις περι 

Βρετανικότητας, είναι οι αξιώσεις της μοναδικότητας και ακεραιότητας της 

Βρετανίας. Η ιδέα αποκρυσταλλώνεται με ιδιαίτερη ρητορική δύναμη στην λατρεία 

της αγγλοσαξωνικής ελευθερίας. Η ιστορική πορεία των ελεύθερων, των ισότιμων, 

και των αυτόνομων Σαξόνων που υπονομεύθηκαν από τον Νορμανδικό ζυγό δώδεκα 

αιώνων, στάθηκε ισχυρό σύμβολο του αγγλικού ριζοσπαστισμού κατά τη διάρκεια 

του εμφύλιου πολέμου και, σημαντική βάση αντιπαράθεσης στην κυβερνητική 

παρέμβαση που προτάθηκε από παλαιότερους βικτωριανούς μεταρρυθμιστές για την 

                                                 
34 Rothstein, ό.π., σ.61. 
35 Robbins, ό.π., σ.17. 
36 Rothstein, ό.π., σ. 11. 
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οριοθέτηση της Βρετανικότητας.37       

 Ωστόσο, το "μυθικό" αγγλοσαξωνικό παρελθόν είναι μόνο ένα έμβλημα, από 

τις γενικότερες αξιώσεις της Αγγλίας, στη μοναδικότητα της θρησκευτικής, 

διανοητικής, πολιτικής, και οικονομικής ακεραιότητας της38. Άλλες, εκθειασμένες 

βάσεις του εξατομικισμού του έθνους περιλαμβάνουν την ιδέα του Βρετανικού 

Κοινοβουλίου, το βρετανικό «Σύνταγμα», τον Προτεσταντισμό και το σκωτσέζικο 

ηθικισμό, και τέλος την ιδέα του ιμπεριαλιστικού επεκτατισμού39.  Σε αυτήν την 

εθνική «πανοπλία» πρέπει να προσθέσουμε στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας, μια 

«παράλογα μικρή» και ανενεργό κεντρική κυβέρνηση με τις περιορισμένες, στα 

αστικά κέντρα, θεσμικές ρυθμίσεις της40.     

 Αυτή την πολιτιστική κληρονομιά επικαλέσθηκαν και αντιπαρέβαλλαν οι 

Βρετανοί εθνικιστές στην τυραννική-μοναρχική Γαλλία του 18ου και 19ου αιώνα, 

αναδεικνύοντας την ανωτερότητα του ελεύθερου εθνικού χαρακτήρα της Βρετανίας 

και της προτεσταντικής και δημοκρατικής της αλήθειας. Σύμφωνα με τη γνώμη του 

Τόμας Καρλάϋλ, η έννοια της αγγλικής ελευθερίας  δεν βασίζεται μόνο στα λόγια. 

Στο βιβλίο του Latter-Day Pamphlets (1850) ο Καρλάϋλ περιγράφει τη 

γραφειοκρατία ως «ευρωπαϊκή ενόχληση», βεβαιώνοντας τους αναγνώστες του ότι 

δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ανάπτυξής της στην Βρετανία, και ότι η Βρετανία είναι 

ανοιχτή σε αλλαγές, γιατί είναι μια χώρα ελεύθερη41. Ο Τζον Στιούαρτ Μιλλ (John 

Stuart Mill), που προώθησε τo 1834 μια παραλλαγή του νέου νόμου για τους 

άπορους, ήταν, δικαιολογημένα, λιγότερο σίγουρος για την αποτελεσματικότητα μιας 

ενδεχόμενης μεταρρύθμισης. 
                                                 

37 Christopher Hill, "The Norman Yoke," στο Puritanism and Revolution: Studies in Interpretation of 
the English Revolution in the 17th Century, Secker and Warburg, Λονδίνο 1958, σ. 57. Ο Ιβανόης 
αποτελεί βασικό λογοτεχνικό παράδειγμα ανάδειξης της Βρετανικότητας μέσα από τη σύγκρουση των 
δύο ασύμβατων πολιτισμών, του νορμανδικού και του Σαξονικού.  

38 Rothstein, ό.π., σ.16. 

39 Partha Chatterjee, The Nation and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories, Princeton 
Univ. Press, Πρίνσετον 1993, σ. 14.  H μοναδικότητα και οι «ευγενείς» προθέσεις του βρετανικού  
ιμπεριαλισμού συνεχίζουν να αναπαράγονται και τον 20ο αιώνα : "It was the aim of the greatest among 
the early British administrators in India to train the people of India to govern and protect themselve…. 
rather than to establish the rule of a British bureaucracy…”. 

40 David Roberts, Victorian Origins of the British Welfare State, Yale Univ. Press, Νιού Χέϋβεν 1960, 
σ.12-13. 

41 Thomas Carlyle, Latter Day Pamphlets (1850), στο Carlyle's Works: Centennial Memorial Edition, 
ό.π., τόμος 20, σ.173. 
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Ο Μιλλ, στην αυτοβιογραφία του, επισημαίνει τον κίνδυνο του αστικού 

υδροκεφαλισμού και της συγκέντρωσης των εξουσιών, αυτό που τόσο δραματικά 

περιγράφει το  1837 ως "το απέραντο δίκτυο μιας διοικητικής τυραννίας...που αυτή τη 

στιγμή πνίγει τη Γαλλία"42. Yπήρξε από τους πρώτους που υποστήριζαν ότι οι ίδιοι 

νόμοι δεν ταιριάζουν σε κάθε κράτος, γιατί οφείλουν να πηγάζουν από τα εγγενή 

εθνικά χαρακτηριστικά του. Ο χαρακτήρας του έθνους καθορίζεται από τους νόμους 

του και το αντίστροφο. Ωστόσο, ο Μιλλ και οι σύγχρονοί του κάνουν το,  

τουλάχιστον δικαιολογημένο ιστορικά, παράπτωμα, να ταυτίζουν κράτος και έθνος.

 Στο βιβλίο του, του 1842, The Proper Sphere of Government, ο  Χέρμπερτ 

Σπένσερ ( Herbert Spencer) καταθέτει τις βασικές απόψεις του για την βικτωριανή 

αστική κοινωνία. Η αντίληψη για την αναγκαστική εξελικτική πορεία των κοινωνιών 

προς την πολυπλοκότητα και προς την ετερογένεια ευνοούσε τον οικονομικό 

φιλελευθερισμό, και τον ατομικισμό, την πίστη, δηλαδή, ότι τόσο τα άτομα όσο και 

οι κοινωνίες θα έπρεπε να αφήνονται στη φυσική ροπή τους προς την εξέλιξη, η 

οποία εξαρτάται από την εθνική τους υπόσταση43.     

 Το κράτος, πίστευε ο Σπένσερ, είναι μια ομόρρυθμη εταιρία αμοιβαίας 

προστασίας (!) και δε θα έπρεπε να επεμβαίνει καθόλου σε ορισμένους τομείς, 

ανάμεσα στους οποίους συμπεριελάμβανε και την εκπαίδευση. Ο φιλελευθερισμός 

του ανύψωνε το άτομο σε κινητήριο μοχλό της κοινωνίας, που επομένως έπρεπε να 

είναι απελευθερωμένο από οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση. Οποιαδήποτε 

παρέκβαση από τη φυσική πορεία των πραγμάτων, θα ήταν καταστροφική για την 

βρετανική φυλή44. Η έννοια του έθνους για τον Σπένσερ πρέπει να ισορροπήσει 

ανάμεσα στο παγκόσμιο δίκτυο αλληλεξαρτήσεων, και στον  εξορθολογισμό της 

οικονομικής και της κοινωνικής ζωής που ανέχεται όλο και λιγότερο την ποιοτική 

διαφορά, όπως π.χ. τους διαφορετικούς πολιτισμούς, που όταν δεν καταφέρνει να 

τους αφομοιώσει, τους περιθωριοποιεί.      

 Μέσα από το πρίσµα της θεµελιώδους θέσης του ιστορικού υλισµού, 

σύµφωνα µε την οποία ο τρόπος παραγωγής των υλικών αγαθών αποτελεί τη βάση 

όλης της κοινωνικής και πνευµατικής ζωής της κοινωνίας και συνεπώς και του 

πολιτισµού ως κοινωνικού φαινοµένου, για τον Τζόσουα Τούλμιν Σμιθ (Joshua 

                                                 
42 John Stuart Mill, Autobiography, επιμ. Jack Stillinger, Houghton Mifflin, Βοστώνη 1969, (α΄ έκδοση 
1873), σ. 116.  
43 Chatterjee, ό.π., σ. 17. 
44 Herbert Spencer, The Proper Sphere of Government. Reprint of a Series of Letters originally 
published in the Nonconformist ,  W. Britain, Λονδίνο 1843 ,σ. 5-9. 
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Toulmin Smith), τον ιδρυτή του Οργανισμού Αντι-Συγκεντρωτισμού (Anti-

Centralization Union) του 1854, η συγκέντρωση των εξουσιών σε μια κεντρική 

πολιτική μηχανή αντιδιαστέλλεται τη φυσική ανάπτυξη του έθνους45. Τα ιδιαίτερα 

εθνικά χαρακτηριστικά των Βρετανών διατηρούνται ζωντανά μόνο σε μια κατάσταση 

ελεύθερης, από κυβερνητικές παρεμβάσεις, αυτόνομης οικονομίας.  

 Πόσο όμως αυτόνομη και τοπική μπορεί να είναι η οικονομία όταν  το 1890 

έγιναν συμφωνίες με τη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Γαλλία σχετικά με τη 

διαίρεση της Αφρικής σε ζώνες επιρροής, και η Μ. Βρετανία αύξησε τις απέραντες 

κτήσεις της. Στην εσωτερική πολιτική, τα τελευταία χρόνια του αιώνα 

χαρακτηρίστηκαν από κοινωνικές αναταραχές, όπως η απεργία των λιμενεργατών στο 

Λονδίνο το 1889 και η ίδρυση της Κέλτικης Ένωσης το 1893 στην Ιρλανδία με κύριο 

στόχο τον αγώνα για αυτοδιοίκηση46.      

 Όσο μεγάλωνε η ισχύς της Βρετανικής αυτοκρατορίας, τόσο εντονότερο 

υψωνόταν το αίτημα της περιφέρειας για μια πολιτική αποκέντρωσης, με 

ολοκλήρωση των θεσμών της αυτοδιοίκησης, η οποία ως τότε ήταν ανύπαρκτη. Η 

πολιτική αυτοτέλεια ήταν στοιχείο απαραίτητο για την αναγκαία εξασφάλιση 

επάρκειας πόρων. Αποτέλεσμα ήταν, τα λιγότερο ανεπτυγμένα λόγω της 

γεωγραφικής τους απόστασης από την πρωτεύουσα αστικά μορφώματα της 

περιφέρειας, όπως είναι το Σέφιλντ, το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ να μην 

μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες ανάγκες του συσσωρευμένου 

πληθυσμού τους47. Αντίθετα, μάλιστα, η κρατική μηχανή προσπάθησε να 

εκμεταλλευτεί στο έπακρο την παραγωγική τους δύναμη. Οι σκόρπιες παρεμβάσεις 

του κράτους συστηματοποιούνται δημιουργώντας ένα σύνολο υποδομών μέσω των 

οποίων αυτό θα μπορεί να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει αποτελεσματικότερα την 

παραγωγή.          

 Το κράτος, εμφανιζόμενο ως υποκείμενο κοινωνικής πολιτικής, αναλαμβάνει 

και την διαχείριση της εργατικής δύναμης εξειδικεύοντας, ανάλογα με τις ανάγκες 

της οικονομίας και της κοινωνίας, πολιτικές και μέτρα48. Το 1869, ο Μάθιου Άρνολντ 

(Matthew Arnold) γράφει ότι «ο Βρετανός, οποιαδήποτε τάξης  δεν έχει αντίληψη της 

                                                 
45 Joshua Toulmin Smith, Local self-government and centralization, Longman, Λονδίνο 1851,σ.10-11. 
46 Christopher Harvie, Graham Martin, Aaron Scharf, Industrialization and Culture 1830-1914, 
Maclehose University Press, Γλασκώβη 1970, σ.17. 
47Ηarvie, Martin, Scharf, ό.π., σ.32. 
48 Krishan Kumar, Τhe making of English national identity, Cambridge University Press, Καίημπριτζ 
2005 (α΄ έκδοση 2003) σ. 212. 
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ιδέας του Κράτους»49. Η εθνικιστική ιδεολογία ξεκίνησε στην περιφέρεια, 

υποστηρίζοντας την τοπική αυτοδιοίκηση ενάντια στον ισοπεδωτικό κρατικό 

μηχανισμό της πρωτεύουσας, και η εθνική ταυτότητα βασίστηκε στην ιδέα του 

τοπικισμού και της αυτονομίας, απέναντι σε μία εξίσου βρετανική αλλά εχθρική 

κυβέρνηση50.           

 Ο τοπικισμός στη Βρετανία, υποβοηθήθηκε και ενισχύθηκε από την χρήση 

γλωσσικών διαλέκτων. Το ζήτημα της γλώσσας έχει ταυτιστεί σε πρώτο επίπεδο με 

αυτό της εθνότητας στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτισμικής και εθνικής ομάδας η 

οποία, με το πέρασμα του χρόνου, απορροφά την τοπική παράδοση και αποτελεί 

βασικό φορέα της. Θα ήταν πιθανό, ο ομιλητής της αγγλικής γλώσσας  του Γιόρκσαϊρ 

να αναπτύξει ένα εθνικιστικό κήρυγμα γύρω από την τοπική του διάλεκτο. Οι τοπικές 

διάλεκτοι είναι, κατά μία έννοια, μειονοτικές γλώσσες, αλλά ο όρος μειονοτική 

γλώσσα θα πρέπει να φυλαχτεί για μια τελείως διακριτή ποικιλία ομιλίας που 

χρησιμοποιείται από μια μειονοτική εθνότητα που ζει εντός της πολιτικής 

διάρθρωσης ενός έθνους. Κάτι πραγματικά φανερό, όταν η χρήση μιας 

τυποποιημένης γλώσσας δεν θα μπορούσε να φαίνεται φυσιολογική παρά μόνο στα 

λιγοστά αστικά κέντρα όπου υπήρχε, ενώ ακόμα και σε αυτά αναπτύχθηκε γενικά ένα 

χάσμα ανάμεσα στην τυποποιημένη γλώσσα των μορφωμένων τάξεων και της λαϊκής 

ομιλίας των ντόπιων51.       

 Όπως ακριβώς κάθε εθνότητα χρειάζεται τη γλώσσα της, έτσι και κάθε 

γλώσσα που μέχρι τότε δεν συνδεόταν με κάποια πολιτική οντότητα, χρειάζεται την 

εθνότητα και την εδαφική της ανεξαρτησία για να εκπληρώσει την «εγγενή» 

αποστολή της. Ίσως το καλύτερο παράδειγμα αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί 

γλωσσικός ρομαντισμός52 είναι το εγχείρημα των Ιρλανδών εθνικιστών να 

ανανεώσουν τη ζωτικότητα της γαελικής, μιας ποικιλίας που ποτέ δεν έχει 

τυποποιηθεί για λογοτεχνική, πόσο μάλλον για λαϊκή χρήση, και η οποία είναι 

                                                 

49 "…no idea of the State", Matthew Arnold, “Culture and Anarchy”, στο Culture and Anarchy and 
Other Writings, επιμ. Stefan Collini, Cambridge University Press, Kαίημπριτζ 1993, σ. 88. 

50Kitson-Clark, ό.π., σ.181-82, «Most intelligent and influential . . . [Victorians] believed . . . in self-
help, the avoidance of state control, government economy and the anxious preservation of human 
freedom..» 
51 Philip Dodd, "Englishness and the National Culture," στο Englishness: Politics and Culture, 1880-
1920, επιμ. Robert Colls and Philip Dodd , Croom Helm, Λονδίνο 1986, σ. 3-22. 
52 Dodd, ό.π., σ.41. συναντάται ο όρος «language romanticism».  
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βαθύτατα ξένη στην πλειοψηφία των πιο ευφραδών από τους Ιρλανδούς εθνικιστές53. 

Το ίδιο, από αυτή την άποψη, ισχύει και για τους Σκοτσέζους, και την συνταγματική 

ανεξαρτησία που επιθυμούσαν και η οποία ενισχύονταν μέσα και από την χρήση της 

ανεξάρτητης τοπικής γλώσσας54.        

 Παράλληλα, η θρησκεία υπήρξε πάντα ενοποιητικός παράγοντας για το έθνος. 

Οι προτεσταντικές αιρέσεις επιδίωκαν μια πιο άμεση σχέση ανάμεσα στο Θεό και 

στους πιστούς του, ήταν φυσικό να τονίζουν την αξία της λαϊκής γλώσσας και να 

συμβάλουν στη διάδοση μιας επιλεγμένης μορφής της σε μια ευρύτερη περιοχή55. Η 

επίδραση κειμένων όπως η Bίβλος του Λούθηρου στην τυποποίηση της αγγλικής και 

της γερμανικής, έχει γίνει συχνά σημείο αναφοράς.        

  Σε ποιες, όμως, περιπτώσεις ο τοπικισμός μπορεί να εμπνεύσει και ακόμη 

περισσότερο να διασφαλίσει πολιτική αυτονομία; Πότε η μητρική γλώσσα και οι 

ιδιαίτερες πολιτισμικές πρακτικές μπορούν να γίνουν μέσο διεκδίκησης 

ανεξαρτησίας; Με όσα έχουμε υποστηρίξει μέχρι εδώ, μπορούμε να πούμε ότι ο 

πολιτιστικός εθνικισμός για τη διατήρηση ή αναβίωση της εθνικής κληρονομιάς 

μπορεί να θέσει τα θεμέλια για τον πολιτικό εθνικισμό, για την αυτοδιάθεση και την 

πολιτική κυριαρχία. 

Στις σύγχρονες θεωρίες περί εθνικισμού, ο Άντονι Σμιθ (Anthony Smith) 

υποστηρίζει ότι ο εθνικισμός έχει άμεση σχέση, τρέφεται και ανανεώνεται από 

πολιτιστικές πρακτικές. Ανακατευθύνει τη συζήτηση για τον εθνικισμό από το πεδίο 

της πολιτικής και της οικονομίας στο πεδίο της κουλτούρας56. Βασική θέση του Σμιθ 

είναι ότι ο λόγος που ο εθνικισμός έγινε ηγεμονική ιδεολογία στη νεωτερικότητα 

είναι το γεγονός ότι προηγούμενες ταυτίσεις (και κυρίως η θρησκευτική ταύτιση), 

υπέστησαν μια σοβαρότατη κρίση νομιμοποίησης στη νεωτερικότητα. Η επιστήμη 

και ο ορθός λόγος υπονόμευσαν την πίστη στο Θεό και άφησαν τον άνθρωπο μόνο με 

τα βασανιστικά υπαρξιακά του ερωτήματα. Ο εθνικισμός, η πίστη στην υπερβατική 

και μεταφυσική ιδέα του έθνους αντικατέστησε εν μέρει τον Θεό και έγινε η 

θρησκεία των νέων χρόνων. Η πραγμάτωση του εθνικού πεπρωμένου έγινε το 

                                                 
53 Sapir Edward, “Dialect” στο Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and 
Personality, επιμ. D. G. Mandelbaum, University of California Press, Μπέρκλευ, Λος Αντζελες και 
Λονδίνο 1949, σ.83-88. 
54 Για τη γλώσσα, ως αδιαπραγμάτευτο χαρακτηριστικό των εθνικών ομάδων, βλ. Benedict Anderson, 
Φαντασιακές Κοινότητες, ό.π., σ.111-112.  
55 Dodd, ό.π., σ. 12: Η «εκλαϊκευμένη γαελική», υποβοηθήθηκε από το προτεσταντικό κήρυγμα.   
56 Αntony Smith, Eθνική Ταυτότητα, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 2000, (α΄ έκδοση στα αγγλικά 1988 ) 
σ. 54. 



 21

παυσίλυπο εκείνο που βοήθησε τις κοινωνίες να ξεπεράσουν τα προβλήματα που 

επέφερε ο κλονισμός της θρησκευτικής πίστης57. 

Όμως η μετάβαση από την παραδοσιακή θρησκευτική κοινωνία στην 

μοντέρνα εθνικιστική δεν έγινε αμέσως. Ο Σμιθ επιμένει ότι βασικό ρόλο στη 

νομιμοποίηση της εθνικιστικής ιδεολογίας έπαιξε η ύπαρξη παραδοσιακού 

πολιτιστικού υλικού στις κοινωνίες, οι οποίες αργότερα έγιναν έθνη. Οι κοινές 

παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, η θρησκεία, τα οποία ενυπήρχαν στις παραδοσιακές 

κοινότητες (εθνότητες- ethnie σύμφωνα με τον Κεντούρι) πολιτικοποιήθηκαν και 

αποτέλεσαν τον πολιτιστικό κορμό των εθνών58. Η δύναμη του πολιτισμικού αυτού 

πυρήνα, ο οποίος προϋπήρχε των εθνών και καθόριζε τη ζωή των ανθρώπων πολύ 

πριν την εμφάνιση του εθνικισμού, εγγυήθηκε την ομαλή μετάβαση από την 

παραδοσιακή στην νεωτερική κοινωνία ενώ παράλληλα χάρισε στον εθνικισμό την 

αναγκαία ιδεολογική και ψυχολογική ισχύ για να διαπεράσει κάθε κοινωνικό στρώμα. 

Ο Μπουρντιέ υποστηρίζει ότι η εθνική ενοποίηση που επιχειρείται από το 

κράτος, δημιουργεί νοητικές δομές και επιβάλλει κοινές αρχές αντίληψης και 

διάκρισης, τρόπους σκέψης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτού που 

ονομάζουμε εθνική ταυτότητα59. Το ίδιο το καλλιτεχνικό σύστημα δηλαδή, γίνεται 

φορέας παραγωγής ιδεών, ο οποίος διακρίνει τον εαυτό του σε σχέση με τους νέους 

δεσμούς που σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα. Αυτό συνεπάγεται μια ταυτότητα 

που τείνει να συνδέσει τον εθνικισμό με την ύπαρξη κυρίαρχης πολιτικής 

οντότητας.60 

Ο Γουλφ (Stuart Woolf) επισημαίνει αρχικά ότι, παρά τον ιστορικό τους 

χαρακτήρα, το έθνος και η εθνική ταυτότητα κατανοούνται ως «φυσικά» και 

αυτονόητα στοιχεία της συλλογικής ζωής61. Όμως, οι συνέπειες του ίδιου του 

εθνικισμού συντελούν, ώστε να αξιολογείται κατά περιόδους διαφορετικά. Κατά τον 

Γκέλνερ (Ernest Gellner), εθνικισμός είναι η εναρμόνιση της πολιτικής και της 

πολιτισμικής-εθνικής οντότητας. Το έθνος είναι ανθρώπινη κατασκευή που 

θεμελιώνεται στην κοινότητα ενός συστήματος ιδεών, συμβόλων, συνειρμών και 

τρόπων επικοινωνίας. Βασική θέση του συγγραφέα είναι ότι ο εθνικισμός εξηγείται 

                                                 
57 Robbins, ό.π., σ.67. 
58 Robbins, ό.π., σ.72. 
59Εrich Koenen, “Zur hermeneutischen Rekonstruktion von sozialen Distinktionen”στο Das 
symbolische Kapital der Lebensstile. Zur Kultursoziologie der Moderne nach Pierre Bourdieu, επιμ. I. 
Morth & G. Frohlich, Campus, Φρανκφούρτη & Νέα Υόρκη 1990, σ. 93-106. 
60 Koenen, ό.π., σ.96. 
61 Woolf, ό.π., σ.4-10. 
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μέσα στην πορεία μετάβασης από την παραδοσιακή στη σύγχρονη βιομηχανική 

κοινωνία. Με την κατάλυση των παραδοσιακών μορφών αλληλεγγύης, ο εθνικισμός 

λειτούργησε ως νέος πολιτισμικός κώδικας, που συνένωσε τους ανθρώπους στο 

πλαίσιο της βιομηχανικής κοινωνίας. Η αγορά, η κοινωνική κινητικότητα, ο 

αφαιρετικός τρόπος σκέψης και οργάνωσης της οικονομίας και της πολιτείας, δεν 

μπορούσαν παρά να στηριχθούν σε ένα νέο σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης και 

επικοινωνίας.62         

 Έτσι, τα έθνη εμφανίζονται « δια του εθνικισμού» , και όχι αντιστρόφως. Η 

άποψη αυτή του Γκέλνερ έχει αποτελέσει σημείο τριβής και αμφισβήτησης, ενώ για 

άλλους συνιστά αναγκαία παραδοχή, όσο οξύμωρο και αν φαίνεται, για μια λιγότερο 

εθνικιστική εξήγηση της ιστορίας.Τα «έθνη» δεν είναι προαιώνια και αναλλοίωτα, 

όπως ψευδώς ισχυρίζεται η κάθε εθνικιστική ιδεολογία, αλλά δημιουργήθηκαν για 

λόγους πρακτικούς, διοικητικούς και οικονομικούς, όπως π.χ. η διευκόλυνση στην 

εξάπλωση του εμπορίου και η δυνατότητα άσκησης φορολογικής και στρατολογικής 

πολιτικής εκ μέρους του κράτους, ως διοικητικού μορφώματος63. 

Είναι γεγονός ότι ο πρώιμος εθνικισμός είχε προοδευτικό περιεχόμενο, γιατί 

βοήθησε στην απαλλαγή των κοινωνιών από την καταπιεστική συγκεντρωτική 

φεουδαρχία. Στην περίπτωση της βρετανικής εθνικιστικής ιδεολογίας, το εφαλτήριο 

δόθηκε από την ανάγκη για ιδιαιτερότητα της εθνικής ταυτότητας από το συσχετισμό 

άλλων παραδοσιακών ταυτοτήτων και την άρνηση για πολιτικούς λόγους, προς 

αφομοίωση στην εδαφική μονάδα του έθνους-κράτους64.    

 Το παγκόσμιο μονοπώλιο της Μ.Βρετανίας μετατρέπει τη χώρα σε μια 

σταθερή κυριαρχία, στον εμπορικό και τραπεζικό τομέα αλλά και στον βιομηχανικό. 

Η ίδια η βιομηχανική επανάσταση δυναμώνει την θέση της Μ. Βρετανίας απέναντι 

στις καθυστερημένες ευρωπαϊκές μοναρχίες. Η χώρα γίνεται το πρότυπο της 

«προοδευμένης κοινωνίας». Ωστόσο, στο εσωτερικό της, τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει, είδαμε πως δημιουργούν αντιδράσεις. Εκεί, η εθνικιστική ιδεολογία 

γίνεται ισχυρό όπλο. 

 

 

 

                                                 
62 Ernest Gellner, Έθνη και εθνικισμός, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1992 (α΄ έκδοση 1983), σ.3. 
63 Αnderson,ό.π., σ.60-61.  
64 Dodd, ό.π., σ.4. 
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2. Η διάσπαση σε εθνικιστικές ομάδες στα μέσα του 19ου αιώνα στη Μ. Βρετανία. 

  

Το έθνος δεν είναι μόνο μια ιδεολογική κατασκευή, δεν είναι, δηλαδή, μόνο η 

πεποίθηση που συνέχει τους ανθρώπους κάθε χώρας ότι ανήκουν στην ίδια ενότητα, 

αλλά ότι αυτή η ιδεολογική κατασκευή αναπαράγεται, συνεπάγεται, προαπαιτεί ένα 

ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο, τη λειτουργία του κράτους. To Hνωμένο Βασίλειο δε 

δημιούργησε ένα έθνος Βρετανών, αλλά παρέμειναν ή διαμορφώθηκαν έθνη στο 

πλαίσιο των ομόσπονδων «επικρατειών» ή των εθνικών «χώρων» που προϋπήρχαν, οι 

Σκοτσέζοι, οι Ιρλανδοί, οι Άγγλοι.  Όπως στην Αγγλία, έτσι και στη Σκωτία, και την 

Ιρλανδία, προϋπήρχαν ιδιαίτερες πολιτειακές μορφές. 

Οι επαναστάσεις του 1848 στην Αψβουργική Αυτοκρατορία αποκάλυψαν τις 

δυσκολίες των λαών, χωρίς ενιαία ιστορία, να εξασφαλίσουν το δικαίωμα στην 

ύπαρξή τους. Η ενοποιητική χροιά στη χρήση του όρου «βρετανικό έθνος» (μεταξύ 

του 1707 και 1837) διευκολύνθηκε από τους συνεχείς πολέμους με το «αντίπαλο» 

γαλλικό κράτος65. Η, για πολλά χρόνια, πολεμική διάθεση μεταξύ των δύο εθνών 

επέτεινε την επιθυμία των Βρετανών να αυτοπροσδιοριστούν εθνικά ενάντια στον 

εχθρό και να πολεμήσουν ενάντια στους Καθολικούς 66.   

O Τόμας Μπάμπινγκτον Μακόλεϊ (Thomas Babington Macaulay) στο έργο 

του “The Ηistory of England” (1848-61), περιλάμβανε πλήρη αναφορά της ιστορίας 

της Ιρλανδίας και της Σκωτίας, όπως συμβαίνει και στο έργο του Λίκυ (W. E. H. 

Lecky),“The History of England in the Eighteenth century”67. Aυτό σημαίνει ότι 

συνειδητά, μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα δεν υπήρχε διάκριση ανάμεσα στις 

διαφορετικές εθνότητες που απαρτίζουν το βρετανικό κράτος. Ο εχθρός ερχόταν από 

νότια και αυτός ήταν ανάγκη να επισημανθεί, και η απειλή ήταν εντονότερη ειδικά 

μετά τη μάχη του Χέηστινγκς το 1066 εναντίον των Νορμανδών68 .  

Στην πραγματικότητα, η ίδια η βρετανική κυβέρνηση, δεν άσκησε ποτέ 

κάποια παρεμβατική πολιτική που αποσκοπούσε στην ηθική-ιστορική νομιμοποίηση 
                                                 
65 Linda Colley, Britons: Forging the Nation 1707-1837, Yale University Press, Κονέκτικατ 1992, σ.4. 

66Colley, ό.π., σ.5:"..define themselves collectively" against an obviously hostile Other as "free" 
Protestants struggling against a "superstitious, militarist, decadent and unfree" Catholic foe.."  

67 Κumar, ό.π., σ. 7. 
68 Thomas Babington Macaulay, History of England [1848-61], 10 τόμοι, Houghton, Mifflin, Βοστόνη 
1899, τόμος 1 σ.12 «..The battle of Hastings, and the events which followed it, not only placed a Duke 
of Normandy on the English throne, but gave up the whole population of England to the tyranny of the 
Norman race. The subjugation of a nation by a nation has seldom, even in Asia, been more 
complete…» 



 24

του εθνικισμού στην χώρα. Η ιστορία, η γλώσσα, ο λαϊκός πολιτισμός είναι στοιχεία 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ενδείξεις για την ιστορική συνέχεια και 

αυθεντικότητα ενός έθνους. Η ιστορική πορεία έχει να επιδείξει αρκετές φορές 

κινήματα για την υπεράσπιση ή την αναβίωση παραδόσεων, βασισμένα στη γηγενή 

τοπική ιστορία.  

Η Ουαλία αποτελεί παράδειγμα εθνικής κοινότητας, που τουλάχιστον ως το 

19ο αιώνα, δεν είχε διεκδικήσει δικαιώματα πολιτικού κράτους. Το 19ο αιώνα, όμως, 

οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η βιομηχανική επανάσταση που υφίστανται τα 

μεγάλα αστικά κέντρα της Βρετανίας, προσπερνούν την πλέον αναχρονιστική 

αγροτική οικονομία της Ουαλίας. Η απουσία παροχής οικονομικών πόρων και η 

μικρή δυνατότητα προσαρμογής στους νέους βιομηχανικούς ρυθμούς, έκαναν 

κάποιους από τους Ουαλούς να οραματίζονται τη δική τους αυτόνομη χώρα69. 

 Έτσι αναπτύχθηκαν εξωκυβερνητικά κινήματα με πυρήνα τους τη λεγόμενη 

αναβίωση της ουαλικότητας (είναι πραγματικά άξιο έρευνας πόσες αναβιώσεις 

έρχονται στο φως το 19ο αιώνα!) μέσα από την αναζωογόνηση και αναπαραγωγή των 

παραδόσεων, με τη νέα πεποίθηση ότι η προτεσταντική Ουαλία θα επιβιώσει ως 

θεματοφύλακας της πολιτιστικής κληρονομιάς των προπατόρων Κελτών, 

εμποδίζοντας τις συνεχόμενες παραποιήσεις από Σχισματικούς και Μεθοδιστές, που 

επέμεναν προς μια ενωμένη Βρετανία70. Ξεκινώντας από τα τοπικά εργατικά 

συμβούλια που αποτελούσαν κυρίως Χαρτιστές, δημιουργήθηκαν, ήδη από το 1870, 

πόλοι που υποστήριζαν τη δημιουργία Ουαλικής εθνοσυνέλευσης που «αναζητούσε 

μεγαλύτερη αυτονομία και ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο.»71 

 Αυτή η τάση της απόσχισης ενισχύθηκε από τους Σκοτσέζους οι οποίοι 

κράτησαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της γλώσσας τους (των γαελικών που 

προέρχονται από τα κέλτικα) και παρέμειναν ξεχωριστό κράτος παρά τη σύγκρουση 

μεταξύ στέμματος και Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας περί εκκλησιαστικής 

διακυβέρνησης και παρά την υπογραφή της Ενωτικής πράξης του 1707, που έγινε 

κάτω από καθεστώς πίεσης72. Η ένωση αυτή έγινε κατ’ευφημισμόν, αν λάβουμε 

                                                 
69 Colley, ό.π., σ.22. 
70 Dodd, ό.π., σ.20.  
71 Dodd, ό.π., σ.65. Κορύφωση των αποσχιστικών αυτών ενεργειών στα μέσα του 20ου αιώνα είναι η 
αναγνώριση του Κάρντιφ ως ουαλική πρωτεύουσα, από την βρετανική κυβέρνηση του 1955.  
72 Colley, ό.π., σ.103. Το 1707, αγγλικές απειλές για πάγωμα του εμπορίου και της ελεύθερης 
διακίνησης από τα σύνορα Αγγλίας - Σκωτίας, οδήγησαν στην υπογραφή της Ενωτικής Πράξης του 
1707 μεταξύ των κυβερνήσεων των δυο κρατών και στη δημιουργία του Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας. 
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υπ’όψη μας, ότι το εθνικό συμβούλιο της Σκωτίας ζητούσε τη δημιουργία 

ανεξάρτητου σκωτσέζικου στρατού για αμυντικούς σκοπούς, στα τέλη του 19ου 

αιώνα.73  

Η διάθεση ανεξαρτητοποίησης των Ιρλανδών από το Ηνωμένο Βασίλειο 

αποτελούσε πρόβλημα της αγγλικής πολιτικής. Η κατάσταση οξύνθηκε κατά το 

Μεγάλο Λιμό των ετών 1845 – 1849, όταν τα ανεπαρκή μέτρα για την αντιμετώπισή 

του από τον Πρωθυπουργό Τζον Ράσσελ κόστισαν στη Βασίλισσα. Οι σχέσεις μεταξύ 

της Βικτωρίας και των Ιρλανδών υπηκόων της, παρέμειναν κακές σε όλη τη διάρκεια 

της βασιλείας της. Η άρνησή της να επισκεφθεί την Ιρλανδία για ολόκληρη τη 

δεκαετία του 1870, ως απάντηση στην απόφαση της Δημοτικής αρχής του Δουβλίνου 

να μη συγχαρεί τον Πρίγκιπα της Ουαλίας για το γάμο του και την απόκτηση 

διαδόχου, βάθυνε περισσότερο το χάσμα. Ακόμη η Βικτωρία αρνείτο 

κατηγορηματικά την εγκαθίδρυση αντιβασιλείας στο νησί παρά τις εκλύσεις 

Βρετανών και Ιρλανδών πολιτικών παραγόντων74.  

Την εποχή αυτή και μέσα στο πολιτικό κλίμα που περιγράψαμε, 

ανοικοδομείται η έννοια της εθνικής ταυτότητας των Ουαλών, των Σκοτσέζων και 

των Ιρλανδών. Σε παράλληλη διαδρομή με τις εκτεταμένες εκδόσεις που αφορούν την 

ιστορία και παράδοση της Βρετανίας από μια τόσο «εθνική» όσο και ενωτική σκοπιά, 

συναντούμε μια σειρά εκδόσεων μεσαιωνικών ιστοριών και λαϊκών τραγουδιών με 

σκοπό την αναζωογόνηση των ως τότε παρακμασμένων παραδόσεων75. Οι αρχαϊκές 

παραδόσεις του Μεσαίωνα διευρύνθηκαν, ώστε να συμπεριλάβουν τη σύγχρονη 

ανάγκη για εθνική αυτοεπιβεβαίωση, στο αυτοκρατορικό σύνολο που ονομάζεται 

Μεγάλη Βρετανία. 

Ο μύθος του βασιλιά Αρθούρου και των Ιπποτών της Στρογγυλής Τραπέζης 

είναι ο πιο γνωστός κέλτικος μύθος από τις αρχές του 12ου αιώνα76. Αναφέρεται στον 

μυθικό βασιλιά Αρθούρο και τους ιππότες του, οι οποίοι ένωσαν τα διάφορα βασίλεια 

της Βρετανίας, αποκαθιστώντας την ειρήνη. Εάν ο βασιλιάς Αρθούρος, ένα μυθικό 

κατά τα άλλα πρόσωπο,  ήταν Ουαλός, Ιρλανδός ή Σκοτσέζος, υπήρξε ζήτημα που 

                                                 
73 Colley, ό.π.,σ.82. 
74 Colley, ό.π., σ.45. 
75 David Williams, A History of Modern Wales, Λονδίνο 1950, σ.269-285. 
76 Robbins, ό.π., σ.131. Τον 12ο αιώνα ο Τζέφρυ του Μονμάουθ (Jeffrey Monmouth), υιοθέτησε τους 
παλιότερους μύθους του βασιλιά Αρθούρου και επινόησε μια ουαλική παράδοση που διατηρήθηκε 
πεισματικά από τους Ουαλούς ιστορικούς. Οι Σκωτσέζοι από το 12ο περίπου αιώνα και  μέχρι τον 19ο 
αιώνα μνημόνευαν τις ιστορίες του βασιλιά Αρθούρου σαν κομμάτι της σκοτσέζικης παράδοσης. Οι 
Ιρλανδοί έπρατταν το ίδιο αναπτύσσοντας τη δική τους αντίρροπη παράδοση και οικειοποιώντας 
στοιχεία που θα επιβεβαίωναν το ιρλανδικό μεγαλείο.  
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απασχόλησε, μέχρι τον 20ο αιώνα τους Βρετανούς77. Η καταγωγή του βασιλιά 

Αρθούρου από το μυθικό Καντουαλάντρ, χρησιμοποιήθηκε για αιώνες από τους 

Ουαλούς, ως ενιαία λαϊκή παράδοση,78 που θα τους βοηθούσε να νομιμοποιήσουν τις 

διεκδικήσεις τους για αυτονομία στη Βρετανία.    

 Συγχρόνως, η φιλελεύθερη ιδεολογία του 19ου αιώνα, τοποθετούμενη 

συνειδητά εναντίον της παράδοσης και υπέρ της ριζοσπαστικής καινοτομίας, 

συστηματικά απέτυχε να προσφέρει τους κοινωνικούς και εξουσιαστικούς δεσμούς 

που σε προηγούμενες κοινωνίες θεωρούνταν δεδομένοι. Έτσι πολλοί, όπως η 

συντηρητική μερίδα των εργοστασιαρχών στο Λάνκασάϊρ, στράφηκαν προς τρόπους 

και πρακτικές προβιομηχανικής οικονομίας για την ευόδωση ενός δημιουργικού 

συνόλου79. Το ερώτημα που γεννά η εθνικιστική ιδεολογία στη Βρετανία του 19ου 

αιώνα είναι πώς θα αναπτυχθεί μία θελκτική βρετανικότητα, η οποία, ως αποτέλεσμα 

της δέσμευσής των Βρετανών για ελευθερία για όλους, εργασία για όλους και 

δικαιοσύνη σε όλους, θα επιτρέπει σε όλους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές 

τους. Την ίδια ώρα, όμως, η Βρετανία ήταν μία χώρα διαφορετικών εθνών και 

πολλαπλών ταυτοτήτων (ένας Ουαλός μπορεί να αισθάνεται ταυτόχρονα Ουαλός και 

Βρετανός), και εμφανίζεται για πρώτη φορά το ενδεχόμενο να αποτραβηχτεί σε πιο 

μονοδιάστατες ταυτότητες, ριζωμένες στις αντιλήψεις του 19ου αιώνα περί αίματος, 

θρησκείας, φυλής και εδάφους80. 

Ο εθνικισμός στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Μ.Βρετανία, δεν ξεκίνησε ως 

αντιδραστική ιδεολογία, αλλά αντίθετα ως δημοκρατικό και χειραφετητικό αίτημα 

της αστικής τάξης. Το γεγονός ότι στην πορεία κατέληξε ως συνώνυμο σχεδόν της 

συντήρησης αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, ένδειξη τόσο της ιστορικής σχετικότητας 

των εννοιών «πρόοδος» και «αντίδραση», αλλά ταυτόχρονα σχετίζεται και με μια 

σειρά από άλλους κοινωνιολογικούς παράγοντες: η εθνική ταύτιση, όπως και κάθε 

συλλογική ταύτιση, εμπεριέχει απαραίτητα και μια πράξη βίας, καθώς απαιτεί τον 

                                                 
77 Colley, ό.π., σ.68. 
78Glanmor Williams, «Prophecy, Petry and Politics in Medieval and Tudor Wales» στο British 
Governmenr and Administration, (επιμ. Η. Hearder, H.R. Loyn), Κάρντιφ 1974, σ. 104-116. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ερρίκου Τιδόρ, το 17ο αιώνα, ο οποίος φαινόταν για πολλούς 
να συμβολίζει την επιστροφή του βασιλιά Αρθούρου. Σύμφωνα με τον Glanmor, μια ισχυρή παράδοση 
του προσέδιδε κύρος και πειθώ. 

79 Colls και Dodd, ό.π. σ.93. Πρόκειται για την αναβίωση και εφαρμογή προβιομηχανικών πρακτικών 
στην παραγωγή, με την υποστήριξη και συμφωνία των ίδιων των εργοστασιαρχών στην προσπάθεια 
αποκέντρωσης της οικονομίας και ως ένδειξη απογοήτευσης στο βιομηχανικό υδροκεφαλισμό.                                             

80 Kumar, ό.π., σ.12. 
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αποκλεισμό αναρίθμητων άλλων πιθανοτήτων και χαρακτηριστικών που θα 

μπορούσαν να δομήσουν μία ταυτότητα. Τελικά, όλες οι συλλογικές ταυτίσεις 

απαιτούν τον διαχωρισμό της κοινότητας από τον υπόλοιπο κόσμο, και τον 

αποκλεισμό των άλλων από την κοινότητα μας. Η αντιπαράθεση μεταξύ ημών και 

των άλλων ήταν και είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε κοινωνίας, και όχι μόνο των 

εθνικών κοινοτήτων81. Στον πυρήνα της εθνικιστικής ιδεολογίας βρίσκεται η 

πεποίθηση ότι οι αλλοεθνείς δεν μπορούν να μετέχουν ή ακόμη και να κατανοήσουν 

τον τρόπο με τον οποίο «εμείς» μετέχουμε σε μια παράδοση, σε μια πρακτική που θα 

εκθειάσει τη μοναδικότητα και τα ειδικά χαρακτηριστικά του έθνους στο οποίο 

ανήκουμε. Θα δούμε πώς στη Μ. Βρετανία του 19ου αιώνα, η τέχνη εμπλέκει συχνά 

το στοιχείο της εθνικής ταυτότητας και της εθνικιστικής ιδεολογίας. Οι Βρετανοί 

αναζητούν την ταυτότητά τους. Eκεί, όπου το πολιτικό πεδίο είναι περιορισμένο και 

διαιρεμένο, η «εθνική» τέχνη, γίνεται ένα θεμελιακό εργαλείο, έκφραση της θέλησης 

και των αναγκών του έθνους.  

 

3. Η μεσαιωνική αναβίωση τον 19ο αιώνα και το νόημα της προς μια εθνικιστική 

ιδεολογία. 

H αναβίωση του μεσαιωνισμού στην βικτωριανή εποχή ήταν ένα σύνθετο 

φαινόμενο. Μια από τις βασικές συνιστώσες του, είναι η γοτθική αναβίωση. 

Περικλείει τις εικαστικές τέχνες και την αρχιτεκτονική, τη λογοτεχνία και τη 

φιλοσοφία, τα οικονομικά και την κοινωνιολογία. Eπηρέασε το γούστο των 

βικτωριανών και άλλαξε το πρόσωπο του αγγλόφωνου κόσμου. Στην τέχνη, η 

γοτθική αναβίωση απεικονίζει μια μετατόπιση από τη χρήση των κλασσικών πηγών 

και από τη θεματική της Αναγέννησης, προς τα μεταβυζαντινά και μεσαιωνικά 

θέματα και μια επαναδιαπραγμάτευση των βόρειων παραδόσεων. Πολιτικά, 

συνδέθηκε αμέσως με την άνοδο του αγγλικού εθνικισμού στο δέκατο ένατο αιώνα82. 

Οι ιδεολογικές προεκτάσεις του φαινομένου είναι ευρύτερες83 και οι λόγοι για τη 

                                                 
81 Glanmor Williams, ό.π., σ. 7. 
82 Μichael Lewis, The Gothic Revival, Norton editions, Λονδίνο 2002, σ.3 : “..in the course of the 
Revival, the Gothic was attached to social movements of every sort - from political liberalism to 
patriotic nationalism to labour reform…”, αναφέροντας ως βασικούς εκφραστές τους τον Καρλάυλ 
καιτο Ράσκιν. 
83 Σύμφωνα με το Georg Lukacs  στο βιβλίο The Historical Novel (μτφρ. από τα γερμανικά α΄ έκδοση 
από τα γερμανικά 1937) Hannah and Stanley Mitchell, University of Nebraska Press Lincoln and 
London,  Λονδίνο 1983, σ. 53, ο Walter Scott, ένας από τους πρώτους μυθιστοριογράφους του 
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μεγάλη απήχηση της γοτθικής αναβίωσης ποικίλουν. Πρέπει να αναρωτηθούμε, τί 

ήταν αυτό που έψαχναν οι βικτωριανοί σε μια εποχή τόσο αντίθετη από τη δική τους, 

και ποιά είναι η σύνδεση του Μεσαίωνα με την εθνικιστική ιδεολογία, που 

συγχρόνως αναπτύσσεται στη Βρετανία;       

 Σε ένα μεγάλο βαθμό, η αυξανόμενη δεκτικότητα των βικτωριανών 

καλλιτεχνών και κοινού, προς τη γοτθική αναβίωση, οφείλεται στον 

επαναπροσδιορισμό της εποχής του Μεσαίωνα από το ρομαντικό κίνημα του 18ου 

αιώνα, που προηγήθηκε.84 Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, και οι Βρετανοί, διεκδικούσαν την 

γένεση της γοτθικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 12ου αιώνα, στη δική τους 

χώρα85.  Οι Άγγλοι σύντομα επινόησαν για το γοτθικό αρχιτεκτονικό στυλ, τον όρο 

«πρώιμος αγγλικός ρυθμός», που εννοούσε ξεκάθαρα πως ο γοτθικός ρυθμός ήταν 

αγγλική δημιουργία86. Στην έκδοση του 1831 του βιβλίου του Notre Dame de Paris ο 

Βίκτωρ Ουγκώ (Victor Hugo) γράφει, "ας εμπνεύσουμε στο έθνος την αγάπη για την 

εθνική αρχιτεκτονική"87, υποννοώντας ότι το γοτθικό στοιχείο ήταν χαρακτηριστικό 

της γαλλικής εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.      

 Στη Γαλλία του 19ου αιώνα, ο αρχιτέκτονας Βιολέ Λε Ντυκ (Viollet-Le-Duc), 

μελετά τις νέο-γοτθικές φόρμες και τις αποδέχεται στο έργο του, αντιπροτείνοντας 

νέα δομικά υλικά και καινούργιους τρόπους κατασκευαστικής προσσέγγισης. Το 

μεγάλο ενδιαφέρον του για τη γαλλική μεσαιωνική αρχιτεκτονική, αλλά και η 

εμπειρία του στη διάσωση και αναστήλωση των καθεδρικών της χώρας του 

(συμπεριλαμβανομένης της Παναγίας των Παρισίων), τον έκαναν να εναντιωθεί στη 

μονολιθική ιδεολογία της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών της Γαλλίας που 

υποστήριζε την κατασκευή των νεογοτθικών κτιρίων με τον «παραδοσιακό, ιστορικό 

τρόπο του αρχιτέκτονα του Μεσαίωνα», μια θέση αντίστοιχη με αυτή του Πιούτζιν 

(Augustus Welby Pugin)88, στον οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ο Βιολέ Λε 

Ντυκ προώθησε την ιδέα ενός αυθεντικού εθνικού παραδοσιακού στυλ που θα 

αντικατόπτριζε την τάση της σύγχρονης τεχνολογίας με εκτεταμένη χρήση του 

                                                                                                                                            
Μεσαίωνα τον 19ο αιώνα, στηρίζει το κέντρο της αφήγησης του Ιβανόη του, στο αναπόφευκτα 
αντικρουόμενο διττό σχήμα προκαπιταλιστικών και καπιταλιστικών κοινωνιών. 
84Hugh Honour, Romanticism, Icon editions, Harper Collins Publishers, Νέα Υόρκη, 1979, σ.12-19. 
85 Lewis, ό.π., σ.84. 
86 Lewis, ό.π., σ.80. 
87 Victor Hugo, Notre Dame de Paris, Charles Gosselin, Παρίσι 1831, (από φωτογραφική ανατύπωση), 
σ. 12. 
88 Bill Risebero, Iστορία της Δυτικής Αρχιτεκτονικής, Φόρμα, Αθήνα, 1991 (α΄ έκδοση Τhe Story of 
Western Architecture, Berne Convection, Βέρνη 1980), σ. 197. 
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σιδήρου, τη στιγμή που το βασικό δομικό υλικό υπήρξε για πολλά χρόνια η πέτρα89.       

Εξίσου, στην Γερμανία με την ολοκλήρωση του Καθεδρικού της Κολονίας στα 1880, 

το κτίριο θεωρήθηκε η απόληξη της μνημειώδους γοτθικής εθνικής κληρονομιάς των 

Γερμανών90.         

 Παράλληλα, το αγγλικό κίνημα για την αναβίωση της γραφικής παραδοσιακής 

αγροικίας στις αρχές του 19ου αιώνα, το λεγόμενο «picturesque movement» και το 

σχεδόν σύγχρονο κίνημα της γοτθικής αναβίωσης, υπήρξαν πρόδρομοι της 

εθνικορομαντικής ιδεολογίας στη βρετανική αρχιτεκτονική91. Στο «picturesque 

movement» βρίσκονται επίσης οι ρίζες της μακρόβιας θεωρίας ότι ένας λαϊκός 

παραδοσιακός τύπος σπιτιού (rural) μπορούσε να εκσυγχρονιστεί δημιουργικά και να 

αστικοποιηθεί (urban), για να υπηρετήσει το αίτημα του εθνικού χαρακτήρα της 

αρχιτεκτονικής, εξειδικευμένο ως αίτημα για «βρετανικότητα» της βρετανικής τέχνης, 

μια ιδέα που επεξεργάστηκε 50 χρόνια αργότερα διεξοδικά ο Γουίλλιαμ Μόρρις 

(William Morris), για την  διαμόρφωση των αρχών του κινήματος Τεχνών και 

Χειροτεχνιών (Arts and Crafts).       

 Υπήρχε, λοιπόν, μια νεότερη γενιά μελετητών που έδειχνε ενδιαφέρον για τη 

γοτθική αρχιτεκτονική στη Βρετανία και ήταν αυτή η γενιά που υποστήριζε έργα 

όπως η μελέτη του Μπρίτεν, (Βenjamin Britten) για τους καθεδρικούς ναούς της 

χώρας που δημοσιεύτηκε το 1814. Το 1817, βασιζόμενος στη μελέτη του Μπρίτεν, ο 

αρχιτέκτονας Τόμας Ρίκμαν (Thomas Rickman) επιχείρησε μια καταγραφή και ένα 

στυλιστικό συσχετισμό 500 γοτθικών κτιρίων της αγγλικής εκκλησιαστικής 

αρχιτεκτονικής92, με σημειώσεις, παρατηρήσεις και στυλιστικούς διαχωρισμούς93. Το 

βιβλίο γνώρισε μεγάλη δημοτικότητα και συνέχισε να επανεκδίδεται, ως το 188194 .

 Το φεουδαρχικό σύστημα και ο κώδικας της ιπποσύνης του Μεσαίωνα 

πρόσφεραν μια διαφυγή και μια λύση από τα προβλήματα του 19ου αιώνα, της 

ένδειας, και των κρίσεων της θρησκευτικής πίστης και κυρίως του φόβου ότι η 

απρόσωπη μηχανή και η νέα πόλη, θα πετύχαινε να εκμηδενίσει την προσωπικότητα 
                                                 
89 Risebero, ό.π., σ.209. Για τη σχέση του Viollet-Le-Duc με τον γαλλικό εθνικισμό βλ. David Watkin,  
Morality & Architecture: The Development Of A Theme In Architectural History & Theory from The 
Gothic Revival To the Modern Movement, Chicago University Press, Σικάγο 1984, σ.26-40. 
90 Risebero, ό.π., σ.165. 
91 Watkin, ό.π., σ. 36. 
92 Ο τίτλος του βιβλίου του ήταν σαφής: Attempt to discriminate the styles of English architecture from 
the Conquest to the Reformation, το ίδιο και οι στόχοι του «…to name and define the sequence of 
Gothic styles in English ecclesiastical architecture, a text-book for the architectural student..», 
Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, Λονδίνο 1819. 
93 Norman, ό.π. σ.35, «Early English, Decorated,  Perpendicular». 
94 Τελευταία ανατύπωση το 1881. 
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του αστού95. Το 19ο αιώνα, το γοτθικό ύφος της αρχιτεκτονικής χρησιμοποιήθηκε όλο 

και περισσότερο από τους ιδιοκτήτες των πραγματικών μεσαιωνικών φέουδων και 

των κάστρων ως κατάλληλο ύφος για τις αποκαταστάσεις, και ξεκίνησαν 

συντηρήσεις των πεπαλαιωμένων κτιρίων από αρχιτέκτονες που επιθύμησαν να 

εγκαταστήσουν μια σύνδεση με το μεσαιωνικό παρελθόν, και ως εκ τούτου με την 

αγγλική παράδοση.  Στα 1820, και ιδιαίτερα τη δεκαετία που θα ακολουθήσει, το 

νεογοτθικό ύφος έγινε πιο πιστό στο πρωτότυπο, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες τέτοιων 

μεσαιωνικών σπιτιών επιδίωξαν διακοσμήσεις που βασίστηκαν στις γνήσιες 

μεσαιωνικές πηγές, ενώ οι προηγούμενες γοτθικές δομές επικρίθηκαν για την έλλειψη 

πιστότητας στα μεσαιωνικά πρότυπα, σε μια απόπειρα εντυπωσιασμού96. Το 1851, 

το μεσαιωνικό στοιχείο ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την επιστροφή του Ρομανισμού, 

της ρωμαιοκαθολικής δηλαδή θρησκείας στη Βρετανία, και αυτό βρήκε σε αντίθεση 

τον προτεστάντη Ράσκιν, τουλάχιστον αρχικά. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η επίσημη 

εκκλησία της Αγγλίας υφίστατο τις πιέσεις μιας ενδεχόμενης αφύπνισης του 

Καθολικισμού, μέσω της τυπολατρικής ιδεολογίας που υποστήριζε το νεοσύστατο 

τότε  κινήμα της Οξφόρδης, ενσωματώνοντας  μια γενικότερη τάση για το χτίσιμο 

νέων χώρων λατρείας. Η προσπάθεια αυτή βρήκε πολλούς υπέρμαχους στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας. Οι υπέρμαχοί της συνοπτικά, πίστευαν ότι το 

γοτθικό στυλ ήταν το μόνο που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει τις ενοριακές 

εκκλησίες της Αγγλίας. Η έκδοση της Cambridge Camden Society “The 

ecclesiologist” 97 ήταν πολύ αυστηρή στα αισθητικά πρότυπα των νέων κτιρίων τα 

οποία έπρεπε να έχουν όχι μόνο κάποια γοτθικά στοιχεία, αλλά να μιμούνται πειστικά 

τα μεσαιωνικά κτίρια που βασίζονται στο λεγόμενο αρχαιοπρεπές γοτθικό στυλ.  

 Ο αρχιτέκτονας, Aγκούστους Γουέλμπι Πιούτζιν, συνεργάτης του Τσαρλς 

Μπάρρυ (Charles Barry), σχεδίασε σύμφωνα με αυτές τις αρχές, ένα μεγάλο μέρος 

του γλυπτού διακόσμου και του εσωτερικού για τα σπίτια του Κοινοβουλίου του 

Λονδίνου, που χτίστηκαν μεταξύ 1832 και 1840. Ο Πιούτζιν ήταν μαζί με το Ράσκιν 

ένας από τους πιό ενθουσιώδεις και ισχυρούς υποστηρικτές του μεσαίωνα, τον 19ο 

αιώνα. Ήταν σχολαστικός στην προσαρμογή πρωτότυπων μεσαιωνικών σχεδίων στα 

έργα του. Ο Πιούτζιν είχε πειστεί ότι μόνο μια πνευματική αναγέννηση θα μπορούσε 
                                                 
95 Thomas Carlyle, «Signs of the time», 1829, ό.π. σ.21: «…national culture, spiritual benefit of all 
sorts, is under the same management of the Mechanic…»  
96 Lewis, ό.π., σ.54. 
97 “The Ecclesiologist”, Cambridge Camden Society Λονδίνο, 1841-1867. Διμηνιαίο περιοδικό που 
κυκλοφορεί για τη διάσωση της γοτθικής κληρονομιάς με έμφαση στη συντήρηση των εκκλησιών στην 
περιφέρεια του Λονδίνου. 
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να αναδημιουργήσει το ιδανικό της μεσαιωνικής εκκλησίας. Μόνο όταν οι ηθικές 

αξίες αποκατασταθούν, η αρχιτεκτονική θα λειτουργούσε σωστά.  Για τον Πιούτζιν, 

αυτή η επιστροφή στη μεσαιωνική εκκλησία έγινε μια προσωπική πραγματικότητα 

όταν, το 1833, μεταστράφηκε στο ρωμαϊκό καθολικισμό98. Αν και η γοτθική 

αναβίωση πέτυχε να χαρακτηριστεί ως ένας από τους βασικούς αρχιτεκτονικούς 

ρυθμούς της μέσης βικτοριανής εποχής, ήταν δύσκολο να ταυτιστεί με την επίσημη 

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όπως επιθυμούσε ο Πιούτζιν καθώς είχε αρκετούς 

πολέμιους κυρίως από τους κόλπους των πιο προοδευτικών αρχιτεκτονικών 

κύκλων99.  Κάποιοι, και όχι άδικα, θεώρησαν τη Γοτθική Αναβίωση ως μια 

επιστροφή στο παρελθόν που αισθητικά και μόνο μπορούσε να αναζωογονήσει με 

διακοσμητικές  πινελιές τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και με τη συνηθισμένη χρήση 

εκλεκτιστικών στοιχείων, μπορούσε να συνδυαστεί δημιουργικά με άλλα 

αρχιτεκτονικά στυλ της βόρειας Ευρώπης προς εύρεση μιας απέριττης αισθητικής 

γραμμής.          

 Η δυναμική επανεμφάνιση του ρωμαιοκαθολικισμού αποτελεί φαινόμενο που 

γνωρίζει έξαρση κατά τα μέσα του 19ου αιώνα και συνδέεται με την αναβίωση του 

μεσαιωνισμού στην Ευρώπη. Ως τότε όχι μόνο θρησκευτικοί, αλλά κυρίως πολιτικοί, 

κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, συνέβαλαν στην προτεσταντική επανάσταση 

και την αποκοπή πολλών ευρωπαϊκών εκκλησιών από το ρωμαιοκαθολικό δόγμα. 

Στην Βρετανία το δόγμα του προτεσταντισμού βρήκε εξαρχής γόνιμο έδαφος. Οι 

σημαντικότεροι παράγοντες απομάκρυνσης από το ρωμαιοκαθολικισμό είναι η 

άνοδος της εθνικής συνείδησης και των απόλυτων μοναρχιών της Ευρώπης, η 

ανάδυση της νέας εμπορικής τάξης και οι οικονομικές φιλοδοξίες της. Σ’ όλα αυτά 

στεκόταν εμπόδιο η παπική εξουσία έχοντας στον έλεγχό της – πολιτικό και 

οικονομικό – τα κράτη που υπάγονταν σ’ αυτήν100.    

 Στον τομέα της ζωγραφικής, όπου και επικεντρώνεται η ερευνά μας στα 

επόμενα κεφάλαια, παρατηρούμε μια ανάλογη στροφή προς τις αναπαραστάσεις 

σκηνών από τη μεσαιωνική λογοτεχνία. Ο 19ος αιώνας είναι η εποχή όπου 

δημιουργήθηκε και έδρασε το κίνημα των Προραφαηλιτών, γύρω από την κοινή 

ιδεολογία των μελών της, με τον Τζον Ράσκιν να φαίνεται, κυρίως τα πρώτα χρόνια, 

εμπνευστής τους. Οι σκηνές από λογοτεχνικά θέματα του Μεσαίωνα ήταν 
                                                 
98 Κenneth Clark, The Gothic Revival, John Murray, Λονδίνο, 1975 (α΄ έκδοση 1928),  σ.70-81. 
99 Clark, ό.π., σ. 86. 
100 Εve Blau, “Ruskinian gothic : the architecture of Deane and Woodward, 1845 – 1861”, The art 
bulletin, τόμος 67, τχ.3, 1985 , ό.π., σ. 168. 
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εμπνευσμένες από τα καθαρά περιγράμματα και τα λαμπρά χρώματα των 

μεσαιωνικών εικονογραφημένων χειρογράφων και τις πρώτες  ιταλικές νωπογραφίες.

 Εκτός από το έντονο ενδιαφέρον για τη ζωγραφική και τα μεσαιωνικά θέματα, 

ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μια γενικευμένη τάση για τη συλλογή 

αντικειμένων μεσαιωνικής τέχνης. Αυτό οφείλεται από τη μια πλευρά στο γεγονός ότι 

είχαν κατακλύσει την βρετανική αγορά τέχνης. Η παρακμή και διάλυση των 

αριστοκρατικών οικιών στην Ευρώπη που σταδιακά εκδημοκρατίζεται και η δήμευση 

της περιουσίας πολλών μοναστηριών, είχαν ως αποτέλεσμα να διασκορπιστούν 

σημαντικοί μεσαιωνικοί θησαυροί στην Ευρώπη101.     

 Ταυτόχρονα, στη Βρετανία αρχίζει να αναπτύσσεται η εθνικιστική ιδεολογία, 

με την έννοια του έθνους που αντιλαμβανόμαστε σήμερα, όχι απλά ως απαύγασμα 

μιας ιδεολογικής κατασκευής, αλλά ως μιας συλλογικής προσπάθειας. Το ξέσπασμα 

των εθνικιστικών ιδεών χρονικά συνέπεσε, όχι τυχαία, με την μεσαιωνική αναβίωση 

και επηρέασε την καλλιτεχνική παραγωγή της χώρας, τόσο στη λογοτεχνία όσο και 

στην τέχνη. Θα δούμε, πώς η επιστροφή στο κοινωνικοπολιτικό σύστημα του 

Μεσαίωνα, υπήρξε για τους Προραφαηλίτες το τελευταίο και αναγκαίο 

μεταρρυθμιστικό βήμα για την αποτροπή της παρακμής του βρετανικού έθνους. 

Διανοούμενοι της εποχής, όπως ο Τζον Ράσκιν, στήριζαν θεωρητικά την επιστροφή 

στην εθνική παράδοση της Βρετανίας.  Με υπέρμαχους  τον Καρλάϋλ και τον Μόρις, 

η τάση αυτή έχει μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα: οραματίζεται το νέο αστικό 

περιβάλλον που γεννιέται από τη βιομηχανική επανάσταση, να εμφορείται από τις 

αξίες του συντεχνιακού Μεσαίωνα, σε αναζήτηση της συνέχειας που κλονίζεται από 

την εδραίωση της νέας πραγματικότητας.      

4. η «βρετανικότητα» της αγγλικής τέχνης. 

Τα προβλήματα ορισμού «της εθνικής παράδοσης» και της «λαϊκής τέχνης» 

υφίστανται σε συνάρτηση με τον καθορισμό ταυτότητας, πραγματικής και 

συμβολικής. Το να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει βρετανικότητα στον αυτοκρατορικό 

κόσμο του 19ου αιώνα, είναι θεμελιώδους σημασίας. Πολλές φορές οι χαρακτηρισμοί 

«βρετανικός» και «αγγλικός» χρησιμοποιήθηκαν απαράλλακτα. Οι έννοιες βρετανικός 

και αγγλικός και η μεταξύ αυτών των δύο, ιδιότυπη διαφοροποίηση στην εκφορά 

                                                 
101 Andrew Wilson, Gentlemen in England: a vision, Penguin books, Νέα Υόρκη 1989, σελ, 22-27 για 
την αναγκαιότητα της συλλογής, ως απαραίτητο στοιχείο κοινωνικής αναβάθμισης. 
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τους, αποτελεί ζήτημα που απασχόλησε αργότερα τους ιστορικούς102. Την 

βικτωριανή εποχή,  η έννοια της "Αγγλίας"  στεκόταν μετωνυμικά, για το σύνολο της 

Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και ακόμη σε μερικές διατυπώσεις, για 

τη βρετανική αυτοκρατορία και εκτός των βρετανικών γεωγραφικών συνόρων. 

 Σύμφωνα με τον Τέϋλορ (Brandon Taylor) στους καταλόγους εκθέσεων 

τέχνης που οργανώνονταν στο Λονδίνο το 1760, γίνονταν συχνές αναφορές στις 

έννοιες «Βritishness» ή «Englishness» για να ορίσουν μια σειρά από αισθητικές αξίες 

που ίσχυαν στην Μ.Βρετανία, όσον αφορά τις εικαστικές τέχνες103. Παρόμοια χρήση 

των όρων  Βritishness/Englishness, χωρίς ευδιάκριτες διακρίσεις στη μεταχείρισή 

τους, συναντούμε 100 χρόνια μετά, στο έργο του Ράσκιν.  Όταν το 1859, ο Ράσκιν 

αναφέρεται στην Society of British Artists τη σχολιάζει ως τη μια από τις 

σημαντικότερες οργανώσεις Άγγλων καλλιτεχνών, χωρίς να ξεχωρίζει τον όρο 

βρετανικό από τον όρο αγγλικό104.        

 Ο Ράσκιν χρησιμοποιεί τον όρο 'English School' για να περιγράψει πίνακες 

που εκτίθενται σε διαφορετικές αίθουσες της National Gallery, έργα που κριτήριο 

διαχωρισμού τους στο χώρο ήταν η προέλευση των καλλιτεχνών. Υπήρχαν αίθουσες 

που φιλοξενούσαν τη φλωρεντινή σχολή, τη βενετσιάνικη ή τη φλαμανδική.105 Με 

αυτό τον τρόπο μπορεί πιθανόν να εξυπηρετούσαν έναν άτυπο διαχωρισμό ανάμεσα 

στις εθνικές πινακοθήκες της Σκωτίας και της Ιρλανδίας, χωρίς όμως η εθνικότητα σε 

αυτές τις Σχολές, να αποτελεί αφορμή για άλλες συζητήσεις που να αφορούν σε 

ζητήματα αισθητικής. 

Ο πλήρης τίτλος της πρώτης έκδοσης του πρώτου τόμου των Modern Painters 

ήταν «Modern Painters: Their Superiority in the Art of Landscape Painting to All the 

Ancient Masters Proved by examples of the True the Beautiful and the Intellectual 

From the Works of Modern Artists», ενώ για την τρίτη έκδοση ο τίτλος συντομεύτηκε 

με την αφιέρωση «to the land-scape Artists of England…Βy their sincere admirer» 

Και εδώ παρατηρούμε ότι ο Ράσκιν χρησιμοποιεί τους όρους «English Art» και 

«British Art» χωρίς διάκριση μεταξύ τους, με συνεχείς αναφορές σε οποιαδήποτε 

                                                 
102  Kumar, ό.π., κεφ. 1 «English or British?» σ. 1-17. 
103Brandon Taylor, Art for the Nation: Exhibitions and the London Public, 1747-2001 (Barber 
Institute's Critical Perspectives in Art History), Manchester University Press 1999, σ.12-16.  
104 John Ruskin, Τhe Works of John Ruskin, Library Edition Cook and Wedderburn, Λονδίνο 1903-

1912, τόμος 14, Lectures on Art, σ. 241, «..one of two important societies of English Artists…» 
105 Χρησιμοποιεί εκτενώς στα κείμενά του, τις σχολές 'The Florentine School', 'The Venetian and 
Allied Schools', 'The Later Italian Schools', 'The Dutch and Flemish Schools', 'The French School', 
κ.λπ. 
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έννοια του έθνους. Η συνταύτιση των δύο εννοιών στο έργο του Ράσκιν απαντάται 

επίσης στη σειρά διαλέξεων με τίτλο «The Art of England», στο Πανεπιστήμιο της 

Οξφόρδης το 1884, τις οποίες ο ίδιος ο Ράσκιν ονομάζει στον πρόλογό του, ως 

διαλέξεις για τους σύγχρονους βρετανούς καλλιτέχνες106. 

 Tο ζήτημα της ύπαρξης μιας ενιαίας αγγλικής σχολής είναι υπό συζήτηση, 

λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις διαφορετικές προσεγγίσεις και το εντελώς ανόμοιο 

ύφος των Άγγλων ζωγράφων μεταξύ τους. Το μόνο που είναι εμφανές με την πρώτη 

ματιά είναι η απουσία ομοιομορφίας στην πρόθεση αλλά και στην τεχνοτροπία αυτής,  

που ο Ράσκιν και άλλοι σύγχρονοί του αποκαλούν Αγγλική Σχολή. Σύγχρονος του 

Ράσκιν, αλλά γαλλικής καταγωγής ο Σενό, ανιχνεύει την απαρχή της αγγλικής σχολής 

στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα από τον Χόγκαρθ (Hogarth) κι έπειτα107 . Ο 

Πέβσνερ  (Nikolaus Pevsner) το 1955, υποστηρίζει σθεναρά την ιδέα της εθνικής 

τέχνης ως γεωγραφική αναγκαιότητα108. Ωστόσο, ίσως και για λόγους εθνικού 

γοήτρου, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται, καταχρηστικά109. 

         Λογικότατα μετά από όλα αυτά, εμφανίζεται το ερώτημα, για το ποια μπορεί να 

είναι τα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν την βρετανική ή αγγλική ζωγραφική, τι είναι 

αυτό που κάνει τους Βρετανούς τεχνοκριτικούς του 19ου αιώνα και συνεχίζοντας 

μέχρι σήμερα, να εμμένουν τόσο πολύ σε κάτι το οποίο είναι τόσο γενικό και που 

τόσο δύσκολα οριοθετείται πέρα από τα γεωγραφικά όρια. Κι αν τα γεωγραφικά όρια 

είναι εύκολο «σύνορο» οριοθέτησης, (όσο εύκολο μπορεί να είναι όταν μιλάμε για 

την καλλιτεχνική παραγωγή) ποιος θα κρίνει αν είναι αρκετά βρετανικός ένας 

καλλιτέχνης που έζησε μεταξύ 2 ή 3 χωρών, όπως ο Φορντ Μάντοξ Μπράουν (Ford 

                                                 
106 Ruskin, ό.π., Lectures on Art, τόμος 14, σ.xix (εισαγωγή). 
107 Εrnest Chesneau, The English School of Painting, Cassell & Co., Λονδίνο 1885. 'The origin of the 
English School cannot by any means be alleged to be lost in the mists of antiquity, since it dates only 
from the second quarter of the eighteenth century',  σ. xxxix, και 'It is from Hogarth... that English 
painting may truly said to date',  Chesneau, The English School of Painting σ. xiii. Για τον Chesneau o 
Ράσκιν στον πρόλογο του ίδιου βιβλίου σχολιάζει το βιβλίο του Chesneau λέγοντας πως: 'It is good for 
us to hear this acute and kindly Frenchman assuring us that we have some metal of our own, and 
interpreting to his own countrymen some of the insular merits of a school which hitherto has neither 
recommended itself by politeness, confirmed itself by correctness nor distinguished itself by 
imagination' ( Chesneau, The English School of Painting σ. ix). 
108 Nikolaus Pevsner, The Englishness of English Art, an expanded and annotated version of the Reith 
Lectures broadcast in October and November 1955, Penguin,Λονδίνο 1986 (α΄ έκδοση 1956) σ.18-19. 
109 Ο Ράσκιν σημειώνει το 1883: «..in England you may take Sir Joshua and Gainsborough for not only 
the topmost, but the hitherto total, representatives; total, that is to say, out of the range of landscape, 
and above satire and caricature.. .They do it not only perfectly, but nationally; they are at once the 
greatest, and the Englishest, of all our school…» , Ruskin, ό.π., σ. 311, Lectures on Art- The Art of 
England, Lecture 11. 
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Maddox Brown) που ταξίδεψε σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και διέμεινε στην 

Ιταλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του; 

           Η σχεδόν αναπάντεχα «εθνική» ιδιότητα που αποδίδεται στην τέχνη ως 

έμφυτη, και η συνακόλουθη γεωγραφική της διάσπαση σε σύνορα, ευνοεί τις θεωρίες 

του Ράσκιν για μία τέχνη, άρα και μία ζωγραφική, μία γλυπτική, κοιτάζοντας πάντα 

μέσα από την ολότητα της, η οποία να ανταποκρίνεται σε κοινωνικές ανάγκες ενός 

έθνους, μιας πολιτικοκοινωνικής οντότητας, με κοινούς δεσμούς ηθικής. Το «είδος» 

του εθνικισμού στο οποίο αναφέρεται ο Ράσκιν, είναι προϊόν μιας γενικευμένης 

αναζήτησης ταυτότητας και ενός πλέγματος πεποιθήσεων που απορρέει από τη 

βικτωριανή εποχή της ανασφαλούς αποικιακής πολιτικής και μιας μεσαίας τάξης με 

κοινωνικά αδιέξοδα και αβέβαιο μέλλον.  

          Αντιστρέφοντας το ερώτημα: μπορεί η ζωγραφική να δώσει ταυτότητα στην 

έννοια του έθνους; Θα πρέπει να αποτελεί στόχος της η ανάδειξη της κοινωνικής, 

οικονομικής, ιδεολογικής ή πολιτισμικής διάστασης του κοινού παρελθόντος του 

έθνους; Η ανάγνωση και η ερμηνεία της ιστορίας όπως και της τέχνης,  

προσδιορίστηκαν καταλυτικά από την διάσταση του εθνικού λόγου. Η λεγόμενη 

ιστορική ζωγραφική που άνθισε το 18ο  και αρχές του 19ου αιώνα, ίσως και να 

αποτελεί φοβική αντίδραση σε μια πραγματικότητα με λάθος αποτίμηση της αξίας 

μιας εθνικά «πρέπουσας» συμπεριφοράς. 

 H συσχέτιση της βρετανικής εθνικιστικής ιδεολογίας με την τέχνη, όπως και 

η ιστορική τοποθέτηση της τελευταίας, βασίζεται σε κοινωνικούς και πολιτικούς 

όρους, εμπεδώνοντας ένα κοινό πλαίσιο αναφορών που θα δούμε ότι εντοπίζονται 

κυρίως στις έννοιες της γενναιότητας, του ηρωϊσμού και σε ορισμένες ακραίες 

περιπτώσεις της επιθετικότητας και της ανάπτυξης μιας «μιλιταριστικής» ηθικής και 

συμπεριφοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:O TZON 

ΡΑΣΚΙΝ 

1. Οι θεωρίες του για την τέχνη και 

το έθνος. 

O Τζον Ράσκιν υπήρξε 

αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Το 1966 ο 

Κένεθ Κλαρκ (Kenneth Clark) 

προλογίζοντας την ανθολογία από 

κείμενα του Ράσκιν, αναφέρεται σε 

αυτόν, ως τον «συγγραφέα που υπέστη 

το μεγαλύτερο πλήγμα στη φήμη του, 

κατά τη διάρκεια της ζωής του110.»  

Ο Τζον Ράσκιν με το μεγάλο 

σε όγκο θεωρητικό έργο του για τις 

εικαστικές τέχνες, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ιστορίας της 

τέχνης στη βικτωριανή εποχή. Προσέγγιζε την τέχνη από την πλευρά του 

διανοούμενου, που με το θεωρητικό του έργο συμμετείχε έμμεσα στην καλλιτεχνική 

παραγωγή και με την ενεργή του δράση στα εικαστικά για παραπάνω από 30 χρόνια, 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σημαντικότερο παράδειγμα βρετανού 

διανοούμενου του 19ου αιώνα111. Η συμβολή του στην πρόσληψη της τέχνης της 

εποχής του υπήρξε καθοριστική, ακόμα και αν πολλές φορές, η συγγραφή των 

κειμένων του γινόταν με εκλαϊκευμένους συλλογισμούς112.  

    Γεννημένος στο Λονδίνο, το 1819, γόνος μιας εύπορης αστικής οικογένειας της 

πρωτεύουσας, ο Ράσκιν ανατράφηκε μέσα σε ένα αυστηρό προτεσταντικό 

περιβάλλον και αυτό φαίνεται στις ιδέες που διαπνέουν όλο το έργο του. Άρχισε να 

ασχολείται με την τεχνοκριτική από πολύ μικρή ηλικία, όταν μόλις 16 ετών 

αποφάσισε να υπερασπίσει τον Γουίλιαμ Τέρνερ (William Turner) απέναντι στη 

σκληρή κριτική που δέχτηκε ο τελευταίος, για το έργο του «Juliet and her Nurse»113.  

                                                 
110 Kenneth Clark, Ruskin Today, Penguin Books, Λονδίνο 1982, (α΄ έκδοση 1964) σ.2 
111 Clark, Ruskin Today, ό.π., σ.29. 
112 Clark, Ruskin Today, ό.π., σ.12. 
113 Works of John Ruskin, ό.π., τόμος 35, σ.217 και το κείμενο του Burd Van Akin Burd, «Background 
to Modern Painters: The Tradition and the Turner Controversy» στο English Studies, τόμος 74, τχ. 3. 
Ιούνιος 1959, σ. 254-267. Ενδεικτικά θα πούμε ότι ο πίνακας του Τurner που έχει φόντο την πλατεία 
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O έφηβος ακόμη Ράσκιν, έδειξε αξιοθαύμαστο σθένος και τόλμη για το νεαρό της 

ηλικίας του, στέλνοντας μια επιστολή του Blackwood Magazine to 1835, όπου 

προσπαθώντας να αντικρούσει την κριτική που δέχτηκε ο Τέρνερ, αφήνει να φανούν 

οι απόψεις του για την τέχνη της εποχής του, και αποτελούν την πρώτη του ένσταση 

προς την τέχνη της Ακαδημίας114. 

      

      Η δεύτερη φορά που υποστήριξε με πάθος τον Τέρνερ ήταν το 1842, όταν ο 

ζωγράφος δέχεται μια ακόμα άσχημη κριτική από το περιοδικό Literary Gazette. 

Αυτή υπήρξε το έναυσμα για τη συγγραφή του πρώτου από τους 5 τόμους των 

Σύγχρονων Ζωγράφων, που εξέδωσε ο Ράσκιν σταδιακά σε 10 χρόνια115. Με τα 

ταξίδια του στη Ρώμη, τη Φλωρεντία, τη Βενετία και τη Νάπολη κατάφερε να 

μελετήσει τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα ρωμαϊκής και γοτθικής 

αρχιτεκτονικής, τα οποία και αποτέλεσαν από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς, 

στα συγγράμματά του.                   

 Ο Ράσκιν παράλληλα με την αναλυτική του ικανότητα στην αξιολόγηση, 

                                                                                                                                            
του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, επικρίθηκε για την «επιπολαιότητά» του όπως αναφέρει ο Van Akin. 
Tο 1980 πωλήθηκε για 6400000 δολάρια και σήμερα βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή στην Αργεντινή. 
O Harold Shapiro, γράφει για τον πίνακα και τις κριτικές που δέχτηκε στο Blackwood Magazine, 
αμφισβητώντας την άποψη του Jerold Ziff ότι ο πίνακας δεν απεικονίζει την Βενετία. Βλ. «Letters 
about a review», στο Art Bulletin, τόμος 63, τεύχος 2, Ιούνιος 1981, σ.346 και «Τurner’s Juliet and her 
nurse» στο Art Bulletin τόμος 62, τεύχος 1, Mάιος 1980, σ.166-171, αντίστοιχα. 
114 “Turner is the exception to all rules, and can be judged by no other standard of art…" Ruskin, 
Turner and The Pre-Raphaelites, κατάλογος έκθεσης της Τate Gallery, Robert Hewison, Ian Warell, 
Stephen Wildman (επιμ.), Λονδίνο 2000, σ.20. 
115 Clark, ό.π., σ. 14. 
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δημιουργεί μια δική του συνάρτηση πολλών κοινωνικών, ηθικών και εκπαιδευτικών 

θεωριών για το ηθικοκοινωνικό μοντέλο στο οποίο θα πρέπει να στηρίζεται η 

εικαστική δημιουργία και με τη διδασκαλία του οποίου άρρηκτα συνδέθηκε, ως το 

τέλος της ζωής του. Στους τόμους των Modern Painters (Σύγχρονoι Ζωγράφοι), 

εκφράζει έναν χαρακτηρισμό της ομορφιάς στη φύση και στην τέχνη, ως σύστημα 

των θείων τύπων (σύμβολων) που εκφράζουν την ηθική διδαχή του Θεού στον 

κόσμο.116 Το 1849 αποφασίζει να διακόψει τη συγγραφή των Σύγχρονων Ζωγράφων 

και να ασχοληθεί με τη μελέτη του αρχιτεκτονικού χώρου εκδίδοντας το 1853 τους 7 

Φανούς της Αρχιτεκτονικής (The Seven Lamps of Architecture). Mε γενική αρχή ότι ο 

χαρακτήρας ενός έθνους καθρεφτίζεται αδιάψευστα μέσα από την αρχιτεκτονική του, 

ο Ράσκιν υποστηρίζει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, την αδιαφιλονίκητη 

υπεροχή του γοτθικού στυλ, ως ρεύμα που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την 

πραγματική φύση του βρετανικού έθνους. Μέσα σε αυτή την τετραετία, ξεπερνά 

διαδοχικά τις θεολογικές αντιλήψεις του περί θεωρίας της τέχνης που προηγήθηκαν 

στο έργο του117 και στρέφεται προς την κοινωνιολογική της πλευρά με τη μελέτη του 

για το γοτθικό στοιχείο, στο έργο του The Stones of Venice (Οι Πέτρες της Βενετίας). 

Το τρίτομο αυτό έργο, που γράφτηκε μεταξύ 1851 και 1853, αποτελεί μια ερευνητική 

σπουδή πάνω στην ιστορική και λειτουργική σημασία της βενετσιάνικης 

αρχιτεκτονικής από τους μεσαιωνικούς χρόνους. Ο Κλαρκ γράφει πως ο θαυμασμός 

του Ράσκιν για την Βενετία δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την εποχή, ωστόσο η 

δημοσιότητα που πήρε το βιβλίο του, έκανε γνωστή την αρχιτεκτονική της πόλης σε 

ένα ευρύτερο κοινό αναγνωστών118.  Το έβδομο κεφάλαιο του βιβλίου του, «The 

nature of Gothic» (Η φύση του Γοτθικού), το αφιερώνει στο γοτθικό στυλ των κτιρίων 

της Βενετίας, κάνοντας μια μορφολογική ανάλυση όλων των χαρακτηριστικών που 

ξεχωρίζουν το γοτθικό αρχιτεκτονικό στυλ στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. 

Εγκωμιάζει τη γοτθική αρχιτεκτονική για "τη θαυμάσια επιστήμη της δομής της, και 

ιερότητα της έκφρασής της."119       

                                                 
116 Clark, ό.π., σ. 76. 
117 Για τις διαδοχικές φάσεις στο έργο του Ράσκιν και κυρίως για τις αντιφάσεις στο έργο του, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει  το βιβλίο του George Landow, The Aesthetic and Critical Theories of John 
Ruskin, Princeton University Press, 1971 και η κριτική του  Raymond Williams για το Ράσκιν στο 
Culture and Society 1780-1950, New York, Columbia University Press, 1983,  (α΄ έκδοση 1961). Οι 
απόψεις των δύο μελετητών διίστανται ειδικά όσον αφόρα τις απόψεις του Ράσκιν για την προ-
βιομηχανική εποχή και τις προτάσεις του Ράσκιν για τη σωστή λειτουργία του δημοκρατικού 
πολιτεύματος.  
118 Clark, ό.π., σ. 202-3. 
119Blau, ό.π., σ. 167-168. 
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 Επίσης, ο Ράσκιν έγραψε για την ελευθερία με την οποία οι βιοτέχνες 

εργάστηκαν στη γοτθική εποχή, σημειώνοντας τις μεγάλες παραλλαγές στη δομή και 

τη διακόσμηση που διακρίνονταν κατά σύγκριση των γοτθικών κτιρίων των 

διαφορετικών περιόδων και των περιοχών. Πρότεινε, ότι αυτή η νοητή ελευθερία 

οδήγησε σε μια τέχνη που ήταν δονούμενη και απεικόνιζε την προσωπικότητα κάθε 

βιοτέχνη, αντίθετα από τη θαμπή, επαναλαμβανόμενη ποιότητα των εργοστασιακά 

παραχθέντων αντικειμένων μετά από τη βιομηχανική επανάσταση120. Το βιβλίο Τhe 

Stones of Venice, πέραν ενός εγκωμίου για την μεσαιωνική Βενετία, ήταν μια γραπτή 

διαμαρτυρία στο βιομηχανισμό της βικτοριανής εποχής και του αντιτίμου που έπρεπε 

να καταβάλει ο βικτοριανός αστός για τη μαζική παραγωγή, εις βάρος της ποιότητας.

 Οι αρχιτεκτονικές ανακαλύψεις της εποχής του Μεσαίωνα, άλλαξαν σε 

μεγάλο βαθμό το γενικό ύφος της, κατά τον Ράσκιν. Η γοτθική αρχιτεκτονική όπως 

και η ρομανική στηρίζεται στη θολωτή σκεπή με νευρώσεις. Την εποχή αυτή όμως οι 

αρχιτέκτονες συνειδητοποιούν, ότι η παραπάνω ανακάλυψη δημιουργεί νέες 

οικοδομικές δυνατότητες. Οι ογκώδεις τοίχοι του προηγούμενου ρομανικού ρυθμού 

δεν ήταν απαραίτητοι. Οι εκκλησίες απέκτησαν πολυάριθμα εκτεταμένα ανοίγματα 

που καλύπτονταν από υαλογραφήματα (βιτρό)121.     

 Μέσα από μια στυλιστική ανάλυση της αρχιτεκτονικής, μιας τέχνης που 

σύμφωνα με τον Ράσκιν αντιπροσωπεύει περισσότερο από κάθε άλλη τις κοινωνικές 

και ιστορικές συνθήκες, υποστηρίζει ότι η τέχνη εκφράζει και απεικονίζει τους 

θεμελιώδεις όρους και τις αξίες της κοινωνίας που την παράγει. Ένα βασικό 

επιχείρημα του Ράσκιν, είναι το γεγονός ότι η τέχνη αντανακλά παρά προκαλεί την 

παρακμή και αποσύνθεση της κοινωνίας και συνεπώς καθίσταται ανίκανη να τη 

σταματήσει. Ωστόσο, η «καλή» όπως ο ίδιος την αποκαλεί τέχνη είναι το απαύγασμα 

μιας «καλής» ηθικής κοινωνίας. Η γοτθική αρχιτεκτονική της «ιδανικής Βενετίας» 

όπως την χαρακτηρισε ο Ράσκιν, δηλώνει μια πνευματική αναπόληση του 

παρελθόντος και μια τάση φυγής από ένα απογοητευτικό παρόν.   

 Ο Ράσκιν υποστήριξε την επιστροφή στις γοτθικές αρχές και τα μεσαιωνικά 

πρότυπα, ως τη μόνη διέξοδο. Από το μεσαιωνικό πρότυπο πήγαζε και η κοινωνική 

φιλοσοφία που είχε αναπτύξει μέχρι τα 1870. Πίστεψε στο αναπόφευκτο της 

ανισότητας στον κόσμο και συνέλαβε το κράτος ως ιεραρχική δομή, όπως το 

φεουδαρχικό σύστημα του Μεσαίωνα. Η έμπνευση για τέτοιες σχέσεις, θεώρησε, ότι 
                                                 
120 Blau, ό.π., σ. 168. 
121Clark, Τhe Gothic Revival, ό.π., σ.45. 
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μπορούσε να βρεθεί στο μεσαιωνικό ιδανικό της ιπποσύνης. Ο Ράσκιν δημιούργησε 

το 1861 εταιρεία με την ονομασία «οι Εργάτες της τέχνης στη ζωγραφική, γλυπτική, 

επίπλωση και βιτρό» για την κατασκευή υφασμάτων, επίπλων, βιτρό με σχέδια 

δανεισμένα από τη φύση. Δημιούργησε ακόμη εργαστήριο υφασμάτων ταπετσαρίας 

και τυπογραφείο, οι εκδόσεις του οποίου αποτελούσαν σύγχρονη εκδοχή των 

εικονογραφημένων χειρογράφων του Μεσαίωνα122.     

 Οι ηθικές ποιότητες που διακρίνει ο Ράσκιν στην τέχνη της αρχιτεκτονικής 

είναι κάτι που έχει ειπωθεί ήδη από τον Πιούτζιν123. Ακολουθώντας τις θεωρητικές 

βάσεις του Πιούτζιν, o Ράσκιν προχωρά στην πεποίθηση ότι οι ιδέες της 

θρησκευτικότητας και της αλήθειας ενσαρκώνονται στην γοτθική αρχιτεκτονική και 

όχι στην τέχνη της εποχής του124.        

 Οι ηθικοθρησκευτικές αντιλήψεις του Ράσκιν ταυτίζονται με αυτές του 

Πιούτζιν και ο αρχιτεκτονικός ιδεαλισμός τους συγκλίνει στο έργο του πρώτου, «Τhe 

Seven Lamps of Architecture». O αρχιτέκτονας όφειλε να εκτελεί πιστά και μεθοδικά 

για να επιτύχει το σκοπό του και να ενεργεί πολυδιάστατα ως πρωτεργάτης της 

σχεδιαστικής και δομικής πλευράς του κτιρίου αλλά και ως ζωγράφος, σιδηρουργός. 

Το αρχιτεκτονικό ιδεώδες έπρεπε να πηγάζει από τις ίδιες αρετές που διακρίνουν τον 

ενάρετο αρχιτέκτονα125.          

 Για τον Ράσκιν η τέχνη, σε οποιαδήποτε μορφή της, πρέπει να είναι έκφραση 

της λογικής και πειθαρχημένης χαράς που δοκιμάζει ο άνθρωπος που υποβάλλεται 

καθημερινά στους νόμους του Δημιουργού, «ως άξιο τέκνο του»126. Eνώ, όμως, ο 

Πιούτζιν είχε συνυφάνει το κίνημα του νεογοτθισμού με τις αρχές του καθολικισμού, 

                                                 
122 Leslie Parris (επιμ.), Pre-raphaelite papers, Tate Gallery, Λονδίνο 1984, σ.64-70. 
123 Pugin, Contrasts; ό.π. σ.17. O «ειλικρινής» τρόπος δόμησης της γοτθικής αρχιτεκτονικής αποτελεί 
τον μοναδικό, κατά τον ίδιο, τρόπο δημιουργίας σωστών κτιρίων. Ο γοτθικός ρυθμός ήταν, με λίγα 
λόγια “αληθινός”, γιατί προέκυπτε από μια συνετή χρήση των υλικών, όπου η δομή ήταν εκτεθειμένη 
και άρα η λειτουργία ήταν εμφανής. Στο θεωρητικό του έργο, το βιβλίο του Contrasts, μιλά για την 
αυθεντία της γοτθικής αρχιτεκτονικής και την άμεση πνευματικότητα και επαφή που έχει με τα 
δόγματα της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην οποία έχει προσχωρήσει από το 1834. 
124 Pugin, Contrasts; ό.π σ.30. 
125 Παραβάλλουμε Pugin Contrasts, με Ruskin Τhe Seven Lamps of architecture (τόμος 14, Τhe Works 
of John Ruskin, Library Edition, ό.π.,) σ.32 και σ.56 αντίστοιχα. Η μελέτη του Κλαρκ αν και διεξοδική 
για την αρχιτεκτονική γοτθική αναβίωση στη Βρετανία, ασχολείται μεμονωμένα με τον Ράσκιν και τον 
Πιούτζιν, χωρίς να επιχειρήσει κάποιο συσχετισμό στο έργο τους.  Θεωρήσαμε σωστό να 
προχωρήσουμε σε μια όσο το δυνατόν συγκριτική ανάγνωση των παραπάνω έργων γιατί πιστεύουμε 
ότι ο Ράσκιν έχει «δανειστεί» πολλά στοιχεία από το έργο του προπάτορά του, ενώ ο ίδιος έχει κάνει 
ελάχιστη (αν όχι καμία) μνεία σε αυτό.  Σε αυτό το συσχετισμό βασίζεται και η Rosemary Hill, στο 
άρθρο της «Reformation to Millennium: Pugin's Contrasts in the History of English Thought», The 
Journal of the Society of Architectural Historians, τόμος 58, τχ. 1, Μάρτιος, 1999, σ. 26-41. 
126 Για τις θεολογικές ιδέες του Ράσκιν και για τις σχέσεις τους με την τέχνη βλ.John Ruskin,  Lecture 
II “The relation of Art to Religion”, στο Lectures on Art, George Allen, Λονδίνο 1887, σ. 10-17. 



 41

ο Ράσκιν είχε βρει άμεσες σχέσεις ανάμεσα στην λιτότητα του Μεσαίωνα και το 

δόγμα του Προτεσταντισμού.127       

 Η έννοια, ωστόσο, του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που οφείλει να 

αποτυπώνει όχι μόνο το ύφος αλλά και το χαρακτήρα του τόπου όπου 

πραγματοποιείται, είναι ιδέα που θα αναπτύξει ο Ράσκιν και θα συνεχιστεί με την 

στροφή που προτείνει ο Γουίλλιαμ Μόρις (William Morris), προς τον εθνικό 

χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής, και την προάσπιση μιας ολόκληρης πολιτιστικής 

κληρονομιάς μέσα από τις διακοσμητικές τέχνες.    

 Πέρα από την αρχιτεκτονική, ερευνώντας τις θέσεις του Ράσκιν για τη 

βενετσιάνικη ζωγραφική, τα ονόματα του Βιβαρίνι (Bartolomeo Vivarini) και του 

Μπελίνι (Giovanni Bellini), πρωτοστατούν στο έργο του Guide to the Principle 

Pictures in the Academy of Fine Arts at Venice, το οποίο γράφει σε ηλικία 63 ετών, το 

1877. Ο Βιβαρίνι και ο Μπελίνι, αντιπροσωπεύουν για τον Ράσκιν, την «ώριμη 

γοτθική περίοδο της βενετσιάνικης ζωγραφικής128».    

 Είναι γεγονός, πως μέχρι το 14ο αιώνα η θρησκευτική ζωγραφική συνεχίζεται 

μέσα στο βυζαντινό πνεύμα. Συχνά, όμως, το κάτω μέρος χειρογράφων διακοσμείται 

από σκηνές καθημερινής ζωής, οι οποίες έχουν ξεφύγει από την παράδοση και 

στηρίζονται στην παρατήρηση της φύσης. Αυτή την στροφή προς τη φύση παρατηρεί 

και ο Ράσκιν με μεγάλο ενδιαφέρον. Από τον 14ο αιώνα, και κυρίως τον 15ο,  οι 

κοινωνικές συνθήκες άλλαξαν. Οι πόλεις που είχαν αρχίσει να δημιουργούνται τον 

προηγούμενο αιώνα, άκμασαν και απέκτησαν οικονομική δύναμη χάρη στο εμπόριο 

και τη βιοτεχνία. Παράλληλα, άρχισε να δημιουργείται μια πρωτόλεια αστική τάξη. Η 

αισθητική αλλάζει. Από το μεγαλείο και τις υπερβολικές κατασκευές προτιμούνται η 

εκλέπτυνση και η διακοσμητικότητα129. Είναι για τον Ράσκιν η εποχή των μεγάλων 

                                                 
127Clark, The Gothic Revival, ό.π., σ.139. Για τη σχέση μεσαιωνισμού και προτεσταντισμού ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχει το άρθρο του Τheodore Smith, σχολιάζοντας το βιβλίο του John Dashiell Stoops, 
Ideals of conduct, An Exposition of Moral Attitudes, Macmillan Press 1926, στο Ιnternational Journal 
of Ethics, τόμος 36, τχ.4, 1926, σ.437-9. Παραθέτω: «…in medievalism and Protestantism the inner 
ideal compromises with objective interests», όπως και το βιβλίο της Alice Chandler, για τη σημασία 
του Walter Scott, του Carlyle και του Ruskin και τις ιδέες τους για τον προτεσταντισμό, Α dream of 
order: the medieval ideal in nineteenth century literature, Lincoln, University of Nebraska Press, 
Νεμπράσκα 1970.  
128 Ruskin, «Guide to the Principle Pictures in the Academy of Fine Arts at Venice»,  στο Lectures on 
Art, ό.π., σ. 155-6: “the first we may call the Vivarini epoch, bright, innocent, more or less elementary, 
entirely religious art, reaching from 1400-1480, the second (which we call the Carpaccian epoch), 
sometimes classic and mythic, as well as religious 1480-1520; the third, supremely powerful art 
corrupted by taint of death 1520-1600, which we call the Tintoret epoch”.  
129 Martindale Andrew, Gothic Art: From the Twelfth to the Fifteenth Century, Praeger Publishers, 
N.Y, Ουάσιγκτον 1974, σ. 89. 
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αλλαγών και στη ζωγραφική130.      

 Στην ζωγραφική της Βενετίας του Μεσαίωνα, γίνονται προσπάθειες να σπάσει 

η συμμετρικότητα και να κατακτηθεί ο χώρος. Συχνά η προσπάθεια αυτή οδηγεί στην 

καταστρατήγηση της κλίμακας. Τα λιγότερο σημαντικά πρόσωπα ζωγραφίζονται πιο 

μικρά, ώστε να χωρέσουν στη σύνθεση. Αυτό σημαίνει ότι δεν ζωγράφιζαν 

αντιγράφοντας μόνο τα παραδοσιακά πρότυπα των βυζαντινών εικόνων, όπως τους 

είχαν κληροδοτηθεί από τους προηγούμενους αιώνες, αλλά είχαν αρχίσει να 

παρατηρούν τη φύση γύρω τους131.       

 Το βασικό στοιχείο που ανιχνεύει ο Ράσκιν στην τέχνη, είναι η ηθική της 

υπόσταση. Η τέχνη δεν γίνεται αντιληπτή ως κάτι αφηρημένο και απομονωμένο από 

το δημιουργό της, αλλά δρα πρώτιστα ως κομιστής των ιδεών μιας κοινωνίας που είτε 

ευημερεί είτε χωλαίνει στην ηθική της στάθμη. Η στροφή προς το νατουραλισμό και 

την αυστηρή ρεαλιστική απόδοση της φύσης παραπέμπει σε καλλιτεχνικές σταθερές 

μιας κοινωνίας που αναζητά ηθική εξύψωση μέσω του Θείου και συνεπώς υπερέχει. 

Η τάση προς τη μη παραστατική τέχνη, για παράδειγμα αυτής των ιμπρεσιονιστών, 

αποτελεί στοιχείο παρακμής της κοινωνίας132.    

 Κατά τον Ράσκιν, «…ο καλλιτέχνης μπορεί να κρυφτεί από τους ανθρώπους, 

αλλά δεν μπορεί να κρυφτεί από το έργο του…»133 Στο έργο του καλλιτέχνη 

αποκαλύπτεται αναπόφευκτα η ύπαρξη ή έλλειψη ηθικότητας του ίδιου, μιας 

ηθικότητας που καθώς όφειλε να υπάρχει, θα πρέπει γίνεται αντιληπτή  από το κοινό 

ως ηθικοδιδακτικό κήρυγμα. Είναι ολοφάνερο πως απορρίπτει την αυτονομία της 

τέχνης που απέχει από το ιδεολογικό και κοινωνικό της περιεχόμενο. Όσοι 

αντιλαμβάνονται την τέχνη ως αυτοσκοπό έχουν χάσει το πραγματικό της νόημα και 

την πραγματική λειτουργική της ουσία134.      

 Η τέχνη ήταν για τον Ράσκιν η «ιερή» προσπάθεια του ανθρώπου για 

επικοινωνία με τη Φύση, καθώς ο κάθε καλλιτέχνης με το έργο του θα έπρεπε να 

αποτελεί μια διαμεσολάβηση της έκφρασης της «Δόξας του Θεού και του λόγου Του 
                                                 
130 Ruskin, Τhe Works of John Ruskin, ό.π., τόμος 3, Stones of Venice, σ.15-20 
131 Clark, The gothic revival, ό.π, σ. 98. 
132 Ruskin, Τhe Works of John Ruskin, Library Edition, ό.π., τόμος 20, Aratra Pentelici, Lecture IV, 
παρ. 123, σ.283. 
133 Ruskin, Τhe Works of John Ruskin, Library Edition, ό.π., τόμος 19, The Queen of the Air, Lecture 
III, Athena Ergane, παράγραφος 102, σ. 390. «…a man may hide himself from you […] but he cannot 
in his work: there be sure you have him to the inmost.» 
134 Ruskin, ό.π., τόμος 16, The two Paths παρ. 15, σ.268 «..wherever art is practiced for its own sake, 
and the delight of the workman is in what he does and produces, instead of in what he interprets or 
exhibits, -there art has an influence of the most fatal kind on brain and heart and it issues, if long so 
pursued , in the destruction both of intellectual power and moral principle..»  
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επί Γης135….». Οι καλλιτεχνικές προσπάθειες θα πρέπει να συνίστανται στην έννοια 

της απεικόνισης της φύσης, χωρίς τις ωραιοποιήσεις και την εξιδανίκευση της 

ακαδημαϊκής ζωγραφικής, αλλά αποδίδοντας την πιστότητά της. Η ζωγραφική δεν 

έπρεπε να αποτελεί παρέμβαση στην αντίληψη του οπτικά εμπειρικού κόσμου, αλλά 

το παράθυρο του καλλιτέχνη στη φύση και στην πραγματικότητα, το σταθερό σημείο 

επαφής και την έμπνευση για ευκρίνεια στη διανόηση.    

 Η τέχνη έχει κοινωνικά ανατρεπτική αξία και αυτοσυστήνεται ως αφορμή 

κατάργησης του παρόντος. Η αξιολόγηση της καλλιτεχνικής παραγωγής ήταν για το 

Ράσκιν αλληλένδετη με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των ανθρώπων. Όπως οι 

περισσότεροι ίσως τεχνοκριτικοί της εποχής του έτσι και ο Ράσκιν, υπήρξε κατά 

μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτος, παρόλαυτά, ο ίδιος δεν ένιωθε καθόλου ανασφαλής για 

τις λογοτεχνικές και τεχνοκριτικές του ικανότητες. Κάποιες φορές, ο στομφώδης 

λόγος του σε διαλέξεις όπως αυτές προς το τέλος της πορείας του, καταλήγει σε 

ρητορικά ξεσπάσματα που κάποιους από το κοινό τους απωθούσαν, άλλους τους 

γοήτευαν ως κηρύγματα με νεωτεριστικό περιεχόμενο136. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του 

για την εξατομικευμένη αισθητική του καλλιτέχνη, αποτελεί προοδευτικό σημάδι 

προς την μοντέρνα τέχνη του 20ου αιώνα.      

  Όσον αφορά τις πολιτικές του ιδέες, ο Ράσκιν υπήρξε περισσότερο 

συντηρητικός. Οι απόψεις του Ράσκιν, όπως και των θεωρητικών της εποχής του,  

Καρλάϋλ και Πιούτζιν, απορρέουν από ένα συσχετισμό θεμάτων. Συνδυάζουν 

διδακτικές και ηθικές αξιώσεις με θρησκευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς. 

Υποστηρίζουν τον κοινωνικό κομφορμισμό, πιστεύουν στους νόμους της 

βικτωριανής κοινωνίας, ηθικούς και πολιτικούς και πως μόνο αυτοί μπορούν να 

διατηρήσουν την τάξη.137 Ωστόσο, ο Ράσκιν στο θέμα αυτό αντιπαρέρχεται το λόγο 

του, καθώς λίγο νωρίτερα υποστηρίζει ότι οι κοινωνικές συμβάσεις φθείρουν και 

καταστρέφουν τις αγνές προθέσεις του καλλιτέχνη, επικυρώνοντας έτσι την 

                                                 
135 Για την κριτική των θεολογικών αντιλήψεων του Ράσκιν συμβουλευτήκαμε το έβδομο κεφάλαιο 
του βιβλίου του Edward Norman, The Victorian Christian Socialists, Cambridge University Press, 
1987. O Norman βλέπει το Ράσκιν από την πλευρά του κοινωνικού μεταρρυθμιστή, μαζί με τον 
Τhomas Hughes και Charles Kingsley. 
136 Σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα σχόλια της Ida Street στοn πρόλογο του βιβλίου της 
Ruskin’s principles of Art Criticism, Herbert Stone, Σικάγο 1901 σ.3-9. 
137 Ruskin, ό.π., τόμος 15, The Elements of Drawing παρ. 134, σ. 118. «…and what goodness or 
greatness we can conceive to arise in companies of men, from chastity of thought, regularity of life, 
simplicity of custom and balance of authority;precisely that kind of goodness and greatness maybe 
given to a picture…» 
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περιθωριακή πλευρά των καλλιτεχνών και την ανάγκη τους για δημιουργική 

απομόνωση στον ιδιότυπο κύκλο των μποέμ.138  

Η τέχνη για τον Ράσκιν πρέπει να αποτελεί στόχο αλλά και μέσο για την 

ατομική και κοινωνική ανάπτυξη. Όμως, αποκλειστικά η τέχνη, δεν αποτελεί παρά 

έναν και μόνο παράγοντα διαμόρφωσης της κοινωνίας διαθέτοντας την ισχύ ενός 

διττού ρόλου, της αμφίδρομης σχέσης αφορμής και αποτελέσματος στην εξελικτική 

διαδικασία των κοινωνικών ρόλων. Αυτή είναι μια θέση η οποία αναπτύσσεται 

κυρίως στο έργο του «Two Paths» μια σειρά διαλέξεων από το 1855 ως το 1859,  

όπου διαπραγματεύεται το ζήτημα της εθνικής τέχνης με προσήλωση στα εθνικά, 

όπως ο ίδιος τα αποκαλεί, χαρακτηριστικά της. Μιλά περί «επιδεινωτικής επιρροής 

της συμβατικής τέχνης στα έθνη»139, ενώ τη κοινωνική διάσταση της τέχνης και την 

απήχηση της ως παιδαγωγικό και ηθοπλαστικό μέσο στο έθνος, αναπτύσσει στην 

διάλεξή του με τον εύγλωττο τίτλο «H σχέση της εθνικής ηθικής με τις εθνικές 

τέχνες»140. Με ύφος, θα λέγαμε, υπερβολικά απλουστευτικό, συγκρίνει την τέχνη των 

Ινδών με την τέχνη των Σκοτσέζων για να επικαλεστεί την υπεροχή της δεύτερης, ως 

ηθικά άμωμης σε αντίθεση με την ηθικά έκλυτη φύση των πρώτων141. Είναι 

χαρακτηριστική η γενίκευση των χαρακτηριστικών της τέχνης στα όρια του έθνους, 

παρόλαυτά ο Ράσκιν είναι κάθετος στο ρόλο της τέχνης ως εξομαλυντικού παράγοντα 

σε μια «εκφυλισμένη» κοινωνία142, καθώς είναι αδύνατο να συγκεράστουν και να 

ξεπεραστούν με αυτήν,  οικονομικοπολιτικά προβλήματα . 

 Οι αναφορές του Ράσκιν στην τέχνη της Αγγλίας, ως  τέχνη του Έθνους, 

συνεχίζουν να υφίστανται με αμείωτη ένταση στις διαλέξεις του μετά το 1859 ως 

                                                 
138 Ruskin, Τhe Works of John Ruskin, Library Edition , ό.π., τόμος 3, The Stones of Venice,, κεφ. ΙΙ, 
υποσημείωση στην παρ. 13, σ. 53 «…society always has a destructive influence upon an artist […] Of 
course a painter of men must be among men; but it ought to be as a watcher, not as a companion.» 
139 Ruskin, Τhe Works of John Ruskin, Library Edition, ό.π., τόμος 21, Τhe two Paths,  «Τhe 
Deteriorative Power Of Conventional Art Over Nations»,σ.13. 
140 Ruskin, Τhe Works of John Ruskin, Library Edition , ό.π., The two Paths, «The Relation of National 
Ethics to National arts», σ.4-9. 
141 Για την τέχνη των Ινδών ο Ράσκιν αναφέρει χαρακτηριστικά «a race rejoicing in art and eminently 
and universally endowed with the gift of it», τονίζοντας ότι επιδίωξη των Ινδών είναι η απόλαυση 
μέσω της τέχνης, ενώ αντίθετα για τους Σκοτσέζους «you have a people careless of art, and apparently 
incapable of it», Ruskin,ό.π., τόμος 16, σ.262. Στο επίπεδο όμως της ηθικής του έθνους τα πράγματα 
αντιστρέφονται «out of the peat cottage come faith, courage, self- sacrifice, purity and piety….out of 
the ivory palace come treachery, cruelty, cowardice, idolatry, bestiality… » τόμος 16, σ. 263. 
142 Οι απόψεις του Ράσκιν για την δύναμη της τέχνης ως παράγοντα ικανού να ομαλοποιήσει την 
κοινωνική αποσάρθρωση, διίστανται.. Στο κείμενό του «The Relation…..» υποστηρίζει ότι «…there is 
no point in attempting to improve national art in the hopes of improving the overall state of the 
nation….» Ruskin, ό.π., Τhe two Paths, σ.12. 
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καθηγητής πλέον του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης143.  Οι θεωρητικές θέσεις του 

Ράσκιν για την τέχνη, αν και σε αρκετά σημεία καταχρηστικές,  πρέπει να 

ερμηνευθούν μέσα στο γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας της εποχής για την 

καθιερωμένη τέχνη της Ακαδημίας και την αποτυχία της τελευταίας να προσδώσει 

μια ενιαία έννοια της βρετανικότητας που θα εξετάσουμε αργότερα.  Οι εμμονές του 

για το ηθικό βάρος της μεσαιωνικής τέχνης και των μεσαιωνικών πρακτικών, ακόμη 

και του φεουδαρχικού συστήματος, ως συστήματος ιδανικού για τη σωστή 

διακυβέρνηση της χώρας,144 δεν αποτελούν παρά μια προσπάθεια να πιστοποιήσουν 

μια σταθερότητα μέσα στην παροδικότητα, να τονίσουν τον εθνικό χαρακτήρα ενός 

κράτους που αν και αναπτύσσεται δυναμικά, έχει χάσει την σταθερά της ανώτερής 

του κουλτούρας, για χάρη της υλικότητας. Η εθνικιστική ιδεολογία για το Ράσκιν, 

μέσα από μια ανανεωμένη εικαστική παραγωγή, μπορεί να παράγει νοήματα στα 

οποία μπορεί να επενδύσει ο καθένας  για μια νέα αρχή.  Ο Ράσκιν αντιλαμβάνεται το 

έθνος ως υγιή και σταθεροποιητικό παράγοντα, μια φυσική οντότητα που έχει ανάγκη 

να κατευθυνθεί από κοινούς και «εθνικά εκπεφρασμένους» στόχους.   Η έμπνευση 

για τέτοιους παραλληλισμούς, θεώρησε, ότι μπορούσε να βρεθεί στο μεσαιωνικό 

ιδανικό της ιπποσύνης. Η ιπποσύνη σημαίνει την προστασία του αδύνατου από τον 

ισχυρό, η οποία είναι ευθύνη των πλουσίων και των εύπορων.  Σε αντάλλαγμα για 

αυτήν την προστασία, σύμφωνα με τον Ράσκιν, οι μάζες αναμένονται να είναι 

υπάκουες στους ανωτέρους τους, εμμένοντας σε μια συντηρητική και παραδοσιακή 

διακυβέρνηση του έθνους145. 

Οι ιδέες του για τη θρησκεία και τον πατριωτισμό επιχρίουν τους ορισμούς 

του για την τέχνη και τα ιδανικά του καλλιτέχνη. Η επιχειρηματολογία του κάποιες 

φορές είναι αδύναμη και φτάνει σε άκοπα συμπεράσματα. Παράδειγμα αποτελεί ο 

εκθειασμός της μεσαιωνικής γοτθικής τέχνης, ως βασικό έμβλημα του αγγλικού 

έθνους και ακατάληπτο πρότυπο μίμησης για την τέχνη της εποχής του. Ο, χωρίς 

προηγούμενο, καταποντισμός της αναγεννησιακής ζωγραφικής, και ο χαρακτηρισμός 
                                                 
143 Oxford Lectures 1859. 
144Unto This Last: Four Essays on the First Principles of Political Economy John Ruskin,  επιμ. Lloyd 
J. Hubenka, με σχόλια από τον Hubenka, για τις πολιτικές προτάσεις που κάνει ο Ράσκιν, University of 
Nebraska Press 1967, σ.77. 
145 Την ιδέα της ιπποσύνης ο Ράσκιν την αναπτύσσει στο κείμενό του Sesame and Lillies από το 
Sesame and Lilies. Two Lectures Delivered at Manchester in 1864. 1. Of Kings' Treasuries, 2. Of 
Queens' Gardens. Smith Elder Λονδίνο, β΄ έκδοση 1865 (α΄ έκδοση την ίδια χρονιά χωρίς τις 23 
σελίδες προλόγου από τον Ράσκιν). Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση της ιπποσύνης έτσι όπως την 
αντιλαμβάνεται ο Ράσκιν, κάνει ο Αlfred Marshall στο κείμενό το «Τhe social possibilities of 
economic chivalry», για την ανάπτυξη της  εθνικής οικονομίας της Βρετανίας, στο The Economic 
Journal, τόμος 17, τχ. 65, Μάρτιος 1907, σ. 7-29.  
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της συνολικά ως ανήθικη και αλαζόνα, υπήρξαν αντιδράσεις αμφισβήτησης των 

μελετητών της τέχνης της εποχής του146.  

Οι θέσεις του Ράσκιν απέκτησαν πολλούς αποδέκτες, αλλά υπήρξαν και 

αφορμή για διχογνωμίες. Αν και υπήρξε ένας υπερβολικός και αντιφατικός 

στοχαστής, ως αντικατοπτρισμός της δια βίου πνευματικής και συναισθηματικής του 

αστάθειας,  οι ιδέες του διανθίζονται από την αφέλεια και την ελευθερία του μη 

εξειδικευμένου στοχαστή, που με την πολυμάθειά του ανέτρεψε την καλλιτεχνική 

κριτική. 

 

2. Η επιρροή του Tόμας Kαρλάϋλ στο θεωρητικό έργο του  Ράσκιν και οι πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις της εποχής. 

Το ιδεολογικό πεδίο στο οποίο κινείται ο Ράσκιν με τις αντιλήψεις του για την 

τέχνη και την κοινωνία, συγκοινωνεί με τις απόψεις του Kαρλάϋλ τον οποίο  

αναφέρει συχνά  στη θεωρητική του παρακαταθήκη. Ο τελευταίος, προσεγγίζει την 

έννοια του βρετανικού εθνικισμού με αρκετές ομοιότητες προς το ύφος του 

Ράσκιν147.   

                             
Σημαντική ανάμνηση εξάλλου αυτής της σχέσης, που υπήρξε και φιλική, 

αποτελεί η αλληλογραφία των δύο αντρών148. Οι δυο τους αποτελούν την 

                                                 
146 John Ruskin, Τhe Works of John Ruskin,  ό.π.,The Stones of Venice, τόμος 3, σ. 34.  
147 Για το ιδιαίτερο ύφος της γραφής του Ράσκιν και μια μεθοδολογική προσέγγιση του έργου του βλ. 
Emerson, Ruskin, The Genesis of Invention, Cambridge University Press, Καίημπριτζ 1993.  
148 George Allen Cate, The Correspondence of Thomas Carlyle and John Ruskin, Stanford University 
Press, Σικάγο- Ιλλινόις 1982.  
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σκληροπυρηνική αντίδραση στην θετικιστική-ορθολογιστική εξέλιξη του πολιτισμού 

το 19ο αιώνα149. Ήδη από το 1840 στο "Χαρτισμό" αλλά και στο "Παρελθόν και 

Παρόν" του 1843, ο Καρλάϋλ με ιμπεριαλιστικό σθένος χαιρέτιζε τους Αγγλους ως 

νέους Ρωμαίους, ικανούς να εκπολιτίζουν τις κατακτημένες περιοχές και να 

"λυτρώνουν" τους "απολίτιστους" λαούς150. H βρετανική επιχείρηση "κατάκτησης" του 

κόσμου με οποιοδήποτε μέσο, ξεκινώντας από το βασικό όπλο των Βρετανών, την 

υπερίσχυση σε βιομηχανία και εμπόριο αλλά και την υπεροχή σε πνευματικό επίπεδο, 

λειτουργούσε ως η εφαρμογή μιας νέας μορφής Δαρβινισμού που καθόριζε το δίκαιο 

του ισχυροτέρου, όχι μόνο με όρους οικονομικούς στην ελεύθερη αγορά του "laissez 

faire", αλλά και με όρους ανταγωνισμού μεταξύ των εθνών. 

       H αντίδραση κατά της φιλελεύθερης οικονομίας και του ωφελιμισμού ως 

αναπόφευκτη συνέπειά της, ήταν ένας δεύτερος ρομαντισμός που ξεκίνησε στην 

Αγγλία με τις θεωρητικές θέσεις του Καρλάϋλ151.  Σύμφωνα με τον Καρλάϋλ, ο 

υλισμός της βικτωριανής αστικής τάξης αποτελεί την κύρια πηγή του κακού για τον 

εκφυλισμό του πολιτισμού152. 

 Ο Καρλάϋλ επίσης αντιτίθεται στην προσφορά της δημοκρατίας καθώς 

γι’αυτόν, πρόκειται για ένα πολίτευμα που δεν μπορεί να εξασφαλίσει υψηλό 

πολιτισμό στο σύνολο του λαού153. Εναντιώνεται στην άκρατη εκβιομηχάνιση της 

κοινωνίας ως ζημιογόνο παράγοντα στην ανθρώπινη ταυτότητα και εξέλιξη154.  

Συγχρόνως, η οικονομική θεωρία που στηρίζει το καπιταλιστικό πρότυπο αποτελεί 

για τον Καρλάϋλ, αιτία σήψης και κατακερματισμού της κοινωνίας και ο θύτης δεν 

είναι άλλος από τη μεσαία τάξη, η οποία «ως πλέον ματαιόδοξη, όλα τα αγοράζει και 

όλα τα πουλάει»155.  

                                                 
149 Αllen Cate, ό.π., σ. 13. 
 150 Alan Shelston (επιμ), Thomas Carlyle Selected Writings., Ηarmondsworth Penguin Books, Λονδίνο 
1971, «Chartism» σ.202., και «Past and Present», σ. 243. 
151 Hauser, ό.π., σ.144. 

152 Carlyle, Latter Day Pamphlets (1850), στο Carlyle's Works: Centennial Memorial Edition, 26 
τόμοι, επιμ. Dana Estes, ό.π., τόμος 20 σ.173.  

153 Carlyle, «Past and Present», «about ”Labour” and ”Democracy”», στο Carlyle's Works: Centennial 
Memorial Edition,  ό.π., τόμος 1, σ. 171- 186. 

154 Carlyle, «Signs of the Times»,  στο Carlyle's Works: Centennial Memorial Edition, ό.π., τόμος  1, 
σ. 4 και 12. 
155 Carlyle, «Chartism», στο Carlyle's Works: Centennial Memorial Edition,  ό.π., τόμος 13, σ.25. 
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Ο Καρλάϋλ προτείνει νέες εργασιακές σχέσεις βασισμένες στην εμπιστοσύνη 

και το σεβασμό, όπως ακριβώς κάνει και ο Ράσκιν στο κείμενό του Unto This Last156. 

Το σοσιαλιστικό ιδανικό της πλήρωσης του ατόμου μέσα από την εργασία, το οποίο 

δανείζεται και το κίνημα των φαμπιανών σοσιαλιστών στις αρχές του 20ου αιώνα, 

περνά μέσα από μια εξιδανικευτική εικόνα του χώρου εργασίας και της 

συναδέρφωσης μεταξύ των εργατών. Ιδέες που θα δούμε πως χρησιμοποιεί και ο 

σοσιαλιστής, Γουίλλιαμ Mόρις μερικά χρόνια αργότερα157.  

Ο Καρλάϋλ όπως και ο Ράσκιν επιλέγουν την επιστροφή στις μεσαιωνικές 

αξίες και την πνευματικότητα, πειθαρχία και ηθική της μοναστικής νοοτροπίας που 

επικρατούσε κατά τα χρόνια του Μεσαίωνα158. Πρότυπό του Καρλάϋλ, αποτελεί ο 

μοναστικός τρόπος ζωής του Saint Edmundsbury, όπου η ζωή των μοναχών 

στηρίζεται σε ήθη και έθιμα του 12ου αιώνα, όπως ακριβώς περιγράφεται στο βιβλίο 

του Past and Present159. Η στροφή προς τις αρετές του παρελθόντος για τη σωτηρία 

του έθνους, αποτελεί μια από τις πλευρές του βικτωριανού πουριτανισμού, του 

οποίου ο Καρλάϋλ γίνεται εκφραστής και ισχυρός πομπός, βρίσκοντας αρκετούς 

αποδέκτες, ένας από τους οποίους θα είναι και ο Ράσκιν160. 

Αν αποδεχτούμε ότι η πολιτιστική έκφραση μιας κοινωνίας, της βικτωριανής, 

είναι συνδεδεμένη περισσότερο ή λιγότερο, με τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα που 

επικαθορίζουν την πολιτιστική παραγωγή, οι ίδιες ιδέες του Ράσκιν περί πολιτικής 

οικονομίας του βρετανικού κράτους, επηρεάστηκαν από την Πράξη Μεταρρύθμισης 

(Reform Act) του 1867 και τον αντιδραστικό χαρακτήρα της που συνοδεύεται από τις  

νέες πολιτικές ανάγκες της βασιλευόμενης δημοκρατίας161. Ο Μπέντζαμιν Ντισραέλι 

(Benjamin Disraeli) ως υπουργός των οικονομικών, υποστήριξε σθεναρά την ψήφιση 

του νόμου για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση του 1867, με τον οποίο δόθηκε 

δικαίωμα ψήφου σε μεγάλες ομάδες εργατών των αστικών κέντρων και σε μικρούς 

γαιοκτήμονες. Επίσης, στους νέους ψηφοφόρους περιλαμβάνονταν άρρενες που δεν 

                                                 
156 Αντιπαραβάλλω Carlyle «Past and Present» στο Carlyle's Works: Centennial Memorial Edition, 
τόμος 1, σ. 186 και  Ruskin Unto This Last, ό.π., Λονδίνο 1862,  σ.43. 
157Βασικό κείμενο για τη σοσιαλιστική του δράση, το βιβλίο του Τhompson, Romantic to 
Revolutionary για τον William Morris. 
158 Carlyle, Sartor Resartus, Saunders and Otley, Λονδίνο 1838.  
159 Carlyle, Carlyle's Works: Centennial Memorial Edition, «Past and Present» ό.π.,σ. 89. 
160 O Philip Rosenberg αναλύει τις ιδέες του Carlyle σε συνάρτηση με την εποχή του συσχετίζοντας τες 
με τη θεωρητική στάση του Ράσκιν αργότερα, στο βιβλίο του The Seventh Hero, Thomas Carlyle and 
the Theory of Radical Activism, MA Harvard University Press, Καίημπριτζ, 1974.  
 161Brinton Crane, English political thought in the 19th century, Harper, Nέα Υόρκη 1962. 
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είχαν βρετανική καταγωγή, ωστόσο κατοικούσαν στην βρετανική περιφέρεια όπως οι 

Εβραίοι, αρκεί να τηρούσαν τις οικονομικές προυποθέσεις.   

Ο νόμος αυτός έκανε πολύ δημοφιλή τον Ντισραέλι στα μεσαία και στα 

κατώτερα στρώματα του πληθυσμού, αλλά οι πλούσιοι γαιοκτήμονες στράφηκαν 

εναντίον του. Η συζήτηση για τον εθνικισμό, άνοιξε με αφορμή τα πολιτικά 

δικαιώματα των μη Βρετανών. Η προσπάθεια να διευρυνθεί το πολιτικό σώμα, είχε 

ως αποτέλεσμα να ανοίξει η συζήτηση για το ποιος μπορεί να θεωρείται Βρετανός και 

ποιος μπορεί να καρπώνεται τα ανάλογα οφέλη. 

 Ο Ντισραέλι άρχισε την κριτική των Τόρηδων εκ των έσω και συνέπραξε στη 

συγκρότηση του κινήματος της «Νέας Αγγλίας», μιας φράξιας των Τόρηδων που 

υποστήριζε ότι η μεσαία τάξη, έχοντας πλέον αποκτήσει μεγάλη πολιτική δύναμη, θα 

έπρεπε να συμμαχήσει τόσο με την αριστοκρατία, όσο και με την εργατική τάξη. Ο 

Ντισραέλι πρέσβευε, ότι η αριστοκρατία όφειλε να βοηθήσει τις φτωχότερες 

οικονομικά τάξεις. Ο Ράσκιν, επηρεασμένος από τις πολιτικές εξελίξεις της εποχής 

του, βλέπει και αυτός τον σωτήριο ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η αριστοκρατία 

για την βελτίωση των όρων ζωής των κατώτερων οικονομικά τάξεων162. 

Αν και μετά το 1860 επιχειρεί να ασχοληθεί με οικονομικές μελέτες, 

φιλοδοξώντας να κινητοποιηθεί ως οικονομολόγος και να προσφέρει λύσεις 

αναφορικά με τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας του, τελικά 

μάλλον κρίνεται ανεπαρκής163. Τα βασικά έργα του Ράσκιν περί οικονομίας είναι 

Unto this Last (1862), Munera Pulveris (1872), και Fors Clavigera (1884) και μιλούν 

για την βελτίωση της εθνικής οικονομίας με εκλαϊκευμένους όρους, που θα 

μπορούσαν να γίνουν κατανοητοί από το ευρύ κοινό164. 

                                                 
162 Crane, ό.π., σ.122, βασισμένος στο πολιτικό κείμενο του Ράσκιν Unto this Last. 
163 O Schumpeter υπήρξε από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με την πολιτικοοικονομική προσέγγιση 
του Ράσκιν και στο σχόλιο του αναφέρει ότι «..There is a definite reason for objecting to Ruskin’s way 
of handling economic problems: he failed to do in this field what he did as a matter of course in the 
field of art. We know that he prepared himself most sedulously for his career as an interpreter of art; 
that he mastered techniques and studied historical detail according to the canons of scholarship.[…]In 
the field of economics he did nothing of the sort; all he did was to add generous indignation to half-
understood observations and undigested pieces of reading. It is this and not his evaluations that puts 
him put of the court. The judgement I pass on him is exactly the same that he himself would have 
passed on any who undertook, for example, to criticise Turner’s paintings without having previously 
acquired, by morally neutral study, an adequate mastery of the relevant facts and techniques», Ηistory 
of Economic Analysis,George Allen & Unwin, Λονδίνο 1954 (δ΄ έκδοση 1994), σ.411. 
164 Δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί εκλαϊκευτική η προσπάθεια του να εξηγήσει τις σύγχρονες 
οικονομικές θεωρίες μέσα από εδάφια της Καινής Διαθήκης. Για παράδειγμα οι απόψεις του για τις 
οικονομικές συναλλαγές συγκρίνονται με  το εδάφιο "If ye think good, give me my price, and if not, 
forbear" Zech. xi. 12, στο Unto this Last, σ.23. Επισημαίνουμε όμως και την, πολύ θετική κατά τη 
γνώμη μας, προσπάθεια ανάδειξης της πολιτικής συμβολής του καλλιτέχνη, επιδρώντας στη σωστή 
λειτουργία του κράτους- έθνους,  με την ευρύτερη κοινωνική του διάσταση. Βλ. σ. 12, ό.π., « What is 
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Οι ιδέες του Ράσκιν για το έθνος, δεν περιορίζονται σε κάποιο κείμενο, αλλά 

διαποτίζουν το έργο του, καθώς το έθνος παραμένει μια σταθερή συνισταμένη στην 

τέχνη και οι αναφορές σ’αυτό είναι συνεχείς.  Όπως ακριβώς η ιδανική κοινωνία είναι 

πρώτα από όλα μια ιεραρχημένη κοινωνία, έτσι και τα έθνη ιεραρχούνται ανάλογα με 

την πολιτισμική προσφορά τους.  Η Βρετανία θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή 

αυτής της ιεραρχίας165.  

Οι απόψεις του Καρλάϋλ, αν και ριζοσπαστικές για την εποχή του, με 

μεγαλοστομία εκφράστηκαν στο έργο του Chartism (Χαρτογράφημα), που εκδόθηκε 

μια δεκαετία αργότερα166. Στο ίδιο έργο του εκφράστηκαν και οι πρώτες αντιλήψεις 

του για τον εθνικισμό. Στο έργο του Καρλάϋλ και του Ράσκιν, η αναφορά στην 

εθνικότητα γίνεται μέσα από τις βασικές ιδέες του ιμπεριαλισμού και της οικονομικής 

υπεροχής της Βρετανίας. Η βρετανική εθνικιστική ιδεολογία και οι πολιτικές 

εξελίξεις έχουν πια επηρεάσει και την καλλιτεχνική δημιουργία167.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            
really desired, under the name of riches, is essentially, power over men; in its simplest sense, the power 
of obtaining for our own advantage the labour of servant, tradesman, and artist; in wider sense, 
authority of directing large masses of the nation, to various ends…» 
165 Ruskin, Unto This Last, ό.π., σ.24 
166 Carlyle, Carlyle's Works: Centennial Memorial Edition, «Chartism», ό.π., τόμος 1, σ.123.  
167 Carlyle, Carlyle's Works: Centennial Memorial Edition, «Past and Present» τόμος 1, ό.π., σ.17. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ TΡΙΤΟ : Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΡΑΦΑΗΛΙΤΩΝ 

1. Oι Προραφαηλίτες και ο Ράσκιν: ζητήματα αισθητικής ιδεολογίας. 

Tο 1851, o Ράσκιν δημοσίευσε ένα παμφλέτο με τον τίτλο «Προραφαηλίτες», 

την πρώτη δημόσια επαινετική έκφραση του θεωρητικού για το κίνημα, δίνοντας 

βάρος στο όνομα και την τεχνοτροπία τους168. Έξι χρόνια αργότερα, το 1857, ο 

Ράσκιν απευθυνόταν στο βρετανικό κοινό συστήνοντας τους Προραφαηλίτες με την 

ευκαιρία της Έκθεσης Τέχνης στο Μάντσεστερ169. Είναι άξιο λόγου, πως η έκθεση 

περιλάμβανε αρκετά έργα της εποχής του ιταλικού Quatrocento, έναν πίνακα του 

Ραφαήλ, και έργα των Προραφαηλιτών170, προκαλώντας τους επισκέπτες σε 

συγκρίσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα, εποχές και 

τεχνοτροπικές επιλογές. Ως το 1856, εξακολουθούν τα θριαμβευτικά σχόλια του 

διανοούμενου, για την επιτυχία και την επιρροή του κινήματος των Προραφαηλιτών 

σε άλλους καλλιτέχνες. Ωστόσο με χρονική αφετηρία αυτή τη χρονιά, ο Ράσκιν 

σταματά να υποστηρίζει συστηματικά τους ζωγράφους, με κύρια αφορμή το γεγονός 

ότι οι Προραφαηλίτες έχουν εδραιωθεί στον βικτωριανό τύπο και στην αστική 

πελατεία και δεν δέχονται πια επικρίσεις, γεγονός που δεν συντονιζόταν με τις 

αντιδραστικές ιδέες του Ράσκιν.        

 Η πλούσια βιβλιοθήκη και η περίφημη συλλογή των έργων που διέθετε ο 

Ράσκιν, όπως και οι πρόσφατες εμπειρίες του από τα ταξίδια του στην Ιταλία, 

υπήρξαν οι άξονες, γύρω από τους οποίους, τουλάχιστον αρχικά, πιστεύουμε ότι 

κινήθηκαν οι συζητήσεις των Προραφαηλιτών με τον σημαντικό διανοούμενο της 

εποχής. Όπως θα δείξουμε και στη συνέχεια, οι συναντήσεις αυτές, αλλά και τα ίδια 

τα κείμενα του Ράσκιν, επέδρασαν καταλυτικά στην καλλιτεχνική παραγωγή των 

Προραφαηλιτών. Για την καλύτερη κατανόηση των λόγων του Ράσκιν για την τέχνη 

των Προραφαηλιτών, χρειάζεται να ακολουθήσουμε μια χρονολογική σειρά, 

αναγκαία για την έρευνά μας. Κατά την συγγραφική του παραγωγή, μεταξύ του 1851 

                                                 
168Parris, ό.π., «Preraphaelites», σ.87, “…Οι Προραφαηλίτες δεν αντιγράφουν άλλα ζωγραφικά έργα: 
ζωγραφίζουν εμπνεόμενοι αποκλειστικά από τη φύση. Έχουν όμως αντιταχθεί σαν ένα σώμα σ’ αυτό 
το είδος διδακτικής…που άρχισε να λειτουργεί μετά την εποχή του Ραφαήλ και έχουν επίσης ταχθεί 
κατά ολόκληρου του συστήματος των Σχολών της Αναγέννησης…”(σε ελεύθερη μετάφραση). 
169Charles F. Comford, Art treasures of the United Kingdom from the Art Treasures' Exhibition, 
Manchester...with essays by Owen Jones, Digby Wyatt, A. W. Franks, J. B. Waring, J. C. Robinson & 
G. Scharf, Jr.. επ. Waring, J. B. Μάντσεστερ 1857. Ο κατάλογος της έκθεσης εκδίδεται 6 μήνες 
αργότερα με σχόλια του Ράσκιν. Θετικά σχόλια για την έκθεση υπάρχουν στο περιοδικό Blackwood 
Edinburgh Magazine, Volume LXXXII, July-December 1857, ό.π., σ.20. 
170 Βlackwood Magazine ό.π., σ.20. 
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και 1852, γράφει κείμενα για τους Προραφαηλίτες τα περισσότερα εκ των οποίων 

προορίζονταν για δημόσιες διαλέξεις σε πανεπιστήμια και τα οποία δημοσιεύτηκαν 

αργότερα στα Άπαντα του, με ενδεικτικούς τίτλους171. Η σειρά των διαλέξεων της 

Οξφόρδης και του Εδιμβούργου περιλαμβάνουν, εκτός από γενικά θέματα τέχνης και 

συγκεκριμένα επαινετικά σχόλια για τους Προραφαηλίτες ζωγράφους.  Oι απόψεις 

του Ράσκιν πως “η τέχνη της κάθε χώρας αντιπροσωπεύει την ηθική ζωή της”, ότι “οι 

ζωγράφοι δεν μπορούν να είναι καλοί, αν δεν είναι ηθικοί..”172, βρίσκουν έμπρακτη 

ανταπόκριση στα έργα των Προραφαηλιτών. Αν και ο ίδιος σταματά να εκφράζει τον 

ενθουσιασμό του για τους καλλιτέχνες του κινήματος στο τέλος του 1856, η 

τελευταία σημαντική αναφορά του σε αυτούς γίνεται το 1886, σε μια διάλεξη του 

στην Οξφόρδη με θέμα «The Schools of realist painting. D.G Rossetti and W.Holman 

Hunt»173. Ο Ράσκιν αναφέρεται στον Ροσέτι, αναδεικνύοντας τον, ως τον ζωγράφο 

του οποίου το έργο υπήρξε θεμελιώδες για τη δημιουργία της «νέας ρομαντικής 

σχολής στην Αγγλία»174.             

  H χρονιά που ιδρύθηκε η αδελφότητα των Προραφαηλιτών, το 1848, 

ήταν το έτος των ευρωπαϊκών εξεγέρσεων. Αρνητικό σημείο αναφοράς τους  ήταν ο 

Pαφαήλ που, κατά τη γνώμη τους, είχε στρέψει τη ζωγραφική σε λάθος δρόμο, ένα 

δρόμο αντιπνευματικό, αντίθετο με τις αρχές τους. Oι ίδιοι γύρισαν στις πραγματικές 

πνευματικές αρχές της ευρωπαϊκής ζωγραφικής, στον Tσιμαμπούε (Cimabue) και 

τους ανώνυμους ζωγράφους της μεσαιωνικής τέχνης.  Mέλη της ομάδας που ίδρυσαν 

ο Ντάντε Γκάμπριελ Ροσέτι (Dante Gabriel Rossetti) και ο Τζον Έβερετ Μιλέ (John 

Everett Millais), ήταν ο Γούιλλιαμ Χόλμαν Χαντ (William Holman Hunt) και 

αργότερα ο Φορντ Μάντοξ Μπράουν (Ford Madox Brown) και ο Έντουαρντ Μπερν-

Τζόουνς (Edward Burne-Jones). Ο Τσαρλς Κόλινς (Charles  Collins) και o Φρέντερικ 

Στέφενς (Frederic Stephens) ενστερνίστηκαν τις ιδέες των Προραφαηλιτών για μικρό 

χρονικό διάστημα, από το 1850 ως τις αρχές του 1851175. Στον Γούιλιαμ Mόρις του 

                                                 
171 «Pre-raphaelitism», «Τhe art of the Preraphaelites», «Preraphaelites». Αναφερόμαστε στους 39 
τόμους της αναδρομικής έκδοσης του έργου του από τους Cook  και Wedderburn, την οποία έχουμε 
βασικά συμβουλευτεί για τη μελέτη του έργου του Ράσκιν. 
172 Ruskin, The Art of England. Lectures given in Oxford,  George Allen 1887, σ.27-31. 
173 Ruskin, Lectures on Art, «The Schools of realist painting. D.G Rossetti and W.Holman Hunt»,  
174 Ruskin, ό.π., σ. 40-41. 
175 Tα μέλη του κινήματος δεν είναι σαφή. Η Susan Casteras στην εισαγωγή της  στο Pre-raphaelite 
arts in its European context, χαρακτηρίζει τον James Collinson ως προραφαηλίτη ελάσσονος 
σημασίας, ενώ δεν αναφέρει καθόλου τον Woolner ή τον Stephens, οι οποίοι για τον  Parris 
θεωρούνται Προραφαηλίτες βλ. Pre-raphaelite arts in its European context, επιμ. Susan Casteras, 
Alicia Craig Faxon, Associated University Presses, Hνωμένες Πολιτείες Αμερικής 1995. Η σύγχυση 
μάλλον επιτείνεται από το γεγονός ότι στα 4 τεύχη του περιοδικού The Germ: Thoughts towards 
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κινήματος «Arts and Crafts» που εργαζόταν στο νεότευκτο τότε Mουσείο Aλβέρτου 

και Bικτωρίας, βρήκαν ένα πνεύμα συγγενικό που μπορούσε να συνεχίσει το όραμά 

τους, στη δεύτερη φάση του κινήματος. O όρος Προραφαηλίτες είναι μια reductio ad 

absurdum με την έννοια της αναγωγής σε έναν καταχρηστικό αναχρονισμό, τον οποίο 

παρόλαυτα υποστήριζαν και επικαλούνταν οι ίδιοι176, μάλλον γιατί τους διευκόλυνε. 

Δε θα μπορούσαμε να αποδώσουμε μια ενιαία δράση στους καλλιτέχνες, κι ο λόγος 

είναι ότι ελάχιστες φορές έδρασαν ως καλλιτεχνική ομάδα με κοινό πρακτικό 

πλαίσιο177, ωστόσο διακρίνουμε κοινούς παρονομαστές στα θέματα και την τεχνική 

τους.              

 H τέχνη των Προραφαηλιτών, μίγμα ενός εξειδανικευμένου μεσαιωνισμού και 

ρεαλισμού, άρχισε να έχει απήχηση αφ’ ότου την εναγκαλίστηκε ο Pάσκιν το 1851. 

Bρήκε ανταπόκριση στην ηθική των μεσαίων τάξεων γιατί  στηρίζονταν σε μια, 

εντελώς προσωποποιημένη, αντίληψη της ιστορίας και της λογοτεχνίας, του μύθου 

και της θρησκείας. H πίστη τους ότι η αποκάλυψη της φυσικής ομορφιάς στον 

βιομηχανοποιημένο κόσμο, βοηθάει στη διόρθωσή του, συμβάδιζε απόλυτα με το 

θεωρητικό πλαίσιο στο έργο του Ράσκιν όμως, ο εξιδανικευμένος ρεαλισμός τους 

ήταν καταδικασμένος να ξεπεραστεί μάλλον σύντομα178.            

 Το 1849 εκτέθηκαν για πρώτη φορά πίνακες της αδελφότητας με τα αρχικά 

P.R.B.(Pre-Raphaelite Brotherhood) στη Βασιλική Ακαδημία στο Λονδίνο και 

παρουσιάστηκαν στο ευρύτερο φιλότεχνο κοινό με τον Ράσκιν να αγνοεί ακόμα την 

ύπαρξή τους179. Το 1850, η αδελφότητα κυκλοφόρησε το περιοδικό The Germ: 

Thoughts towards Nature in Poetry, Literature and Art που εκδόθηκε σε 4 περιόδους 

και σε 4 αντίστοιχα τεύχη. Ζωγράφοι όπως ο Mπάρτον (Barton), Χιγκς (Higgs), 

Ντέβερελ (Deverel), Μπρετ (Brett), Σόλομον (Solomon), υιοθέτησαν την αισθητική 

του κινήματος, και αναφέρονται από τον σύγχρονο τύπο ως Προραφαηλίτες, ενώ στο 

                                                                                                                                            
Nature in Poetry, Literature and Art, το οποίο εξέδιδαν οι Προραφαηλίτες, έγραφαν περισσότερα από 
τα 6 βασικά μέλη. 
176William Holman Hunt, Pre-Raphaelitism and the Pre-raphaelite brotherhood, Macmillan Press, 
Λονδίνο 1905, σ.7, «…we the Pre-raphaelites...».  
177Για την επιλογή του ονόματος του κινήματος, αλλά και την κοινή υφολογική προσέγγιση που 
πετυχαίνουν ως το 1852 βλ. Leslie Parris, Pre-raphaelite papers, ό.π., 1984, σελ, 10-14. Από ότι 
γνωρίζουμε συνεργάστηκαν για τη νωπογραφία της κεντρικής αίθουσας της βιβλιοθήκης στο κτίριο 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης το 1857, που συμπίπτει χρονικά με τη δεύτερη φάση του κινήματος.  
178 Πρόκειται για το σχόλιο του Julius Bryant με αφορμή τον πίνακα του Ford Madox Brown “Autumn 
Leaves” του 1850 στο Apollo, τόμος 146, τχ. 425, σ. 41-43. Η πρώτη φάση του κινήματος διήρκεσε 
περίπου 5,5 χρόνια. Από το τέλος του 1849 ως το 1855. 
179 Είναι χαρακτηριστικό ότι πουθενά στα κείμενά του δεν αναφέρεται η πρώτη αυτή έκθεση του 1849 
που περιλάμβανε την Ισαβέλλα (Ιsabella) του Μιλέ, τον πίνακα Rienzi του Χόλμαν Χαντ και την 
«Παιδική ηλικία της Παρθένου Μαρίας» («The Girlhood of Virgin Mary») του Ροσέτι.  
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Λίβερπουλ δημιουργήθηκε τοπική σχολή υπό την επίδραση του 

Προραφαηλιτισμού180. Το 1852, οι εκθέσεις των Προραφαηλιτών γνώρισαν καλύτερη 

υποδοχή και η κριτική αλλά είχε ήδη αρχίσει η διάσπαση της αρχικής ομάδας. Στην 

παγκόσμια έκθεση του 1855 στο Παρίσι ο Ντελακρουά εντυπωσιάστηκε από τους 

Προραφαηλίτες και εκπρόσωποι του κινήματος την ίδια εποχή εξέθεσαν στη Δρέσδη, 

Βιέννη και Βρυξέλλες181. Από το 1855 και μετά, οι Προραφαηλίτες βλέπουν μεγάλη 

άνοδο της δημοτικότητάς τους, όμως η πρώτη αυτή ομάδα των Προραφαηλιτών, έχει 

πια διαλυθεί. Ο Μιλέ και ο Χαντ απομακρύνονται από το μεσαιωνικό ιδεώδες προς 

πιο ρεαλιστικές απεικονίσεις. Θα ακουλουθήσει η δεύτερη φάση του κινήματος από 

το 1856.           

 Οι Προραφαηλίτες δεν απελευθερώθηκαν από τις απαιτήσεις της αστικής 

πατρωνείας της εποχής τους. Έχαιραν εκτίμησης και προστασίας από τους 

σημαντικότερους παραγγελιοδότες της χώρας τους. Αυτή η εύνοια αποδείχτηκε πολύ 

μεγαλύτερη, όταν χρειάστηκε να μελετήσουμε την αριθμητική βαρύτητα έργων των 

Προραφαηλιτών σε απογραφές βικτωριανών συλλογών182.  Για τους περισσότερους 

από τους Προραφαηλίτες η ζωγραφική αποτελούσε σημαντικό μέρος των 

εισοδημάτων τους, ωστόσο μεγάλες παραγγελίες δεν υπήρξαν, ώστε να υποθέσουμε 

ότι οι περιουσίες ορισμένων από τους Προραφαηλίτες προέρχονται από τη 

ζωγραφική. Οι τιμές στις οποίες μπορούσε κάποιος να  αγοράσει έργα τους, ήταν 

κάθε άλλο παρά απαγορευτικές183.       

 Ο Ράσκιν διέγνωσε στα έργα των Προραφαηλιτών, όλα αυτά που υποστήριζε 

θεωρητικά. Την αγάπη του για την Αγγλία του παρελθόντος, τους μύθους και την 

παράδοσή της. Αλλά και στην τεχνοτροπία τους οι  Προραφαηλίτες επέλεξαν την 

ακριβή απεικόνιση της φύσης με όλες της τις λεπτομέρειες, κατά την προτροπή του 

Ράσκιν. Βρήκαν κοινά σημεία με την εύρωστη οικονομικά ανερχόμενη αστική τάξη 

που ένιωσε να αρκείται από τις αισθητικές τους επιλογές184.  Ωστόσο, δέσποζε 

                                                 
180 Ο Μarillier αναφέρεται στον τύπο της εποχής που τους αποκαλεί ως «νέους Προραφαηλίτες». 
Ζωγράφοι όπως ο William Davis στο Λίβερπουλ, φαίνεται να έχουν επηρεαστεί στην τεχνική τους από 
τους Προραφαηλίτες βλ. Marillier, The Liverpool School of Painters, John Murray, Λονδίνο 1904, σ. 
100. 
181 Colleen Denney, «The Role of Dir Coutts Lindsay and the Grosvenor Gallery in the Reception of 
Pre-raphaelitism in the Continent», στο Pre-raphaelite art in its European context, ό.π., σ.71.  
182 Denney, ό.π., σ.61. Στηριζόμαστε και στην παρατήρηση του Ράσκιν για την ευρεία αγοραστική 
αποδοχή που είχαν οι πίνακες των Προραφαηλιτών, ειδικά του Ροσέτι και του Χαντ, στο Lectures on 
Art -«The Schools of realist painting. D.G Rossetti and W.Holman Hunt», ό.π., σ.76. 
183 Denney, ό.π., σ.63.  
184 Αlice Beckwith, «Pre-raphaelites, French Impressionism and John Ruskin, Intersections at the 
Eragny Press», 1894-1914, στο Pre-raphaelite art in its European Context, ό.π., σ.175. 
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ανάμεσα στα έργα τους σε μεγάλο βαθμό η εικονογραφική και θεματική επανάληψη, 

που ώς ένα σημείο εξηγεί την απορριπτικότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν από 

κάποιους  κριτικούς185.        

 Η ίδια η ονομασία της αδελφότητας και η αναφορά της στις ζωγραφικές αρχές 

πριν την εποχή του Ραφαήλ, καθόριζε τις αισθητικές της αντιλήψεις με αναλογίες 

προς τους Ναζαρηνούς. Οι Ναζαρηνοί, θεωρούνται από αρκετούς μελετητές 

Γερμανοί πρωτορομαντικοί186 που αποφάσισαν να στραφούν στις θρησκευτικές ρίζες 

του παρελθόντος και μέσω του Nτίρερ, του Περουτζίνο και του πρώιμου Pαφαήλ, με 

τα διδάγματα εκείνων, να μεταφέρουν στη ζωγραφική τα ιδεώδη του πνευματικού 

κάλλους στα μέσα του 19ου αιώνα187. Στοιχεία, που υιοθετούν στο έργο τους λίγα 

χρόνια αργότερα και οι Προραφαηλίτες.      

  Το κίνημα των Ναζαρηνών ιδρύθηκε το 1806 στη Βιέννη. Ο πρώτος που τους 

αποκάλεσε «ναζαρηνούς», ήταν ο Γκαίτε (Goethe) : σε μια επιστολή του, κατέκρινε 

την τέχνη τους, αποκαλώντας την, «γερμανικά θρησκόληπτη»188. Οι Προραφαηλίτες 

δεν τους γνώριζαν παρά μόνο έμμεσα, εκτός από τον Γουίλιαμ Ντάυς (William Dyce) 

και τον Μάντοξ Μπράουν που ταξίδευαν στην Ευρώπη και είχαν έρθει σε επαφή μαζί 

τους189. Ο Άντριους (Andrews) δεν συμφωνεί με την ύπαρξη «ναζαρηνών» στοιχείων 

στο έργο των Προραφαηλιτών, ενώ η Τσάντλερ (Chandler), όταν μιλά για τους 

Προραφαηλίτες, αναγνωρίζει τεχνοτροπικές οφειλές στους Ναζαρηνούς, αλλά 

δικαιολογεί την αποστασιοποίηση από ανάλογες δηλώσεις του Ράσκιν και των ίδιων 

των καλλιτεχνών, στην προσπάθειά τους να μην ταυτιστούν με το καθολικό δόγμα190. 

Ο Ράσκιν εξάλλου κρίνει αρνητικά τους Ναζαρηνούς, εκφράζοντας τα αντι-

γερμανικά του αισθήματα191.Στα έργα των Ναζαρηνών, οι αναφορές στους Ιταλούς 

καλλιτέχνες της πρώιμης αναγέννησης καθορίζονται στο σταθερό σχέδιο των 

μορφών, στην ακρίβεια των λεπτομερειών, κυρίως στο χρώμα που πλησιάζει αυτό 

                                                 
185 Μax Beerbohm,Rossetti  and his circle, Yale University Press, New Haven, 1987 σ.4-10. 
186 Κeith Andrews, The Nazarenes: a brotherhood of German painters in Rome, Clarendon Press, 
Oξφόρδη 1964, ο όρος «πρωτορομαντικοί» υπάρχει στη σ. 12. 
187 Andrews, ό.π., σ.20.  
188 Αndrews, ό.π., σ. 61. 
189 Robert Hewison / Ian Warell / Stephen Wildman (επιμ.), ό.π., σ.50. Ο Mπράουν έζησε στη Ρώμη, 
στη Γάνδη και στην Αμβέρσα από το 1837-9, όταν το κίνημα των Ναζαρηνών εξακολουθούσε να έχει 
μεγάλη απήχηση. 
190 Αlice Chandler ό.π., σ.156 «..Τhere is no question that these continental painters affected the Pre-
raphaelites but because of their association with Catholicism, both Ruskin and the Pre-raphaelites, for 
all their indebtedness, tend to disown them. Holman Hunt for example was careful as late as 1905 to 
disinfect himself from charges of Overbeckism». Ο Andrews δε συμμερίζεται την άποψη της Chandler. 
191 Αndrews,  ό.π., σ.72.: «Ruskin's attitude is hardly simple, but he was surely as much anti-German 
Idealist as anti-Catholic». 
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των Φλωρεντινών, χωρίς να ενδιαφέρονται για την αρμονία των τόνων ή για την 

ατμοσφαιρική προοπτική. Θέλησαν να είναι και ρεαλιστές, δηλαδή να ανακαλέσουν 

τον σύγχρονο κόσμο, με την τοποθέτηση συχνά σε σύγχρονο περιβάλλον- σκηνικό τις 

ιστορικές, βιβλικές σκηνές.        

     Οι στόχοι των μελών της Αδελφότητας των Προραφαηλιτών, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, χαρακτηρίζονταν περισσότερο από κοινό ιδεαλισμό για 

τη ζωγραφική. Οι ακαδημαϊκοί κύκλοι του 19ου αιώνα, θεωρούσαν ότι η 

αναγεννησιακή ζωγραφική εμπεριείχε όλα τα βασικά και απαραίτητα ιδεολογικά, 

αισθητικά και θεματολογικά στοιχεία στα οποία έπρεπε να στηριχτεί η ζωγραφική. 

Αυτός ήταν ο κυριότερος λόγος που η ζωγραφική και γλυπτική του 16ου και 17ου 

αιώνα, αποτέλεσαν τη διδακτική βάση για τη βασιλική Ακαδημία. Ο τρόπος με τον 

οποίο οι βρετανοί ακαδημαϊκοί ζωγράφοι αντιμετώπισαν και χειρίστηκαν με την 

τέχνη τους, τις σαιξπηρικές εικόνες –ένας αλλόφρων «Βασιλιάς Λιρ» («Κing Lear») 

του Τζορτζ Ρόμνεϋ (George Romney)-, είναι 

γεμάτος δραματικότητα και θεατρική βία, αλλά 

δεν έχει κοινά σημεία με το ύφος των 

Προραφαηλιτών192-. 

                             

 

Οι Προραφαηλίτες, αποφάσισαν να δείξουν την αγάπη τους  για τον Σαίξπηρ 

και τη μεσαιωνική λογοτεχνία με ήρεμες στατικές αποδόσεις και αποστασιοποίηση 

                                                 
192 Laurence des Cars, The Pre-raphaelites Romance and Realism, Thames and Hudson, Λονδίνο 2000, 
σ.27-31. 
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από το ρομαντικό συναισθηματισμό και τις ταραγμένες συνθέσεις του 193. To πάνω 

μέρος του εικονοστασίου απεικονίζει τον παράδεισο, από όπου η ευλογημένη κόρη, 

πλαισιωμένη από αγγέλους, σκύβει πάνω από ένα χρυσό εξώστη και κοιτά στο κάτω 

μέρος προς το εραστή της στη γη, στο κάτω μέρος της πρεντέλα. Το ποίημα του 

Ροσέτι περιγράφει τον βαθύ συλλογισμό της κόρης στον παράδεισο, και τον 

ρεμβασμό της για τον ανεκπλήρωτο έρωτά της. Ο Ράσκιν εκφράζει την ομοθυμία του 

για την απεικόνιση της ιδανικής ομορφιάς στο έργο των Προραφαηλιτών194. 

  

Σε  έργα του Pοσέτι, με θέμα την αναγεννησιακή γυναικεία ομορφιά, όπως το  

«Όραμα της Φιαμέτα»(«Vision of Fiametta»), απεικονίζεται μια ιδανική γυναίκα, 

εμπνευσμένη από ένα σονέτο του Bοκάκιου γιαι την ιδανική γυναίκα, 

περιτρυγυρισμένη από μηλάνθια, σύμβολα αιώνιας αγάπης.    

 Η «Βεατρίκη» («Beata Beatrix») είναι η ιδανική γυναίκα για τον Δάντη και 

αποτελεί την κεντρική μορφή του βιβλίου του La Vita nuova και την πρωταγωνιστική 

μορφή στο έργο του Ροσέτι. Ο κόσμος του Δάντη μέσα από τα μάτια της Βεατρίκης 

                                                 
193 Το ερώτημα αν οι Προραφαηλίτες είναι καλλιτέχνες με επιρροές από το ρομαντισμό ή το ρεαλισμό 
απασχολεί τον Laurence Des Cars στο Τhe Preraphaelites: Romance and Realism. Αναπαράγoντας 
στην ουσία τον Hilton και την Nochlin στα θέματα της ερμηνείας του ρεαλισμού ο Des Cars κάνει μια 
προσπάθεια συσχετισμού της ρομαντικής παράδοσης των αρχών του 19ου αιώνα και του ρεαλιστικού 
στοιχείου που υφίσταται στο έργο των Προραφαηλιτών, τουλάχιστον μορφολογικά.  
194 Ruskin, Lectures on Art, στο «The Schools of realist painting. D.G Rossetti and W.Holman Hunt» 
ό.π., σ.95: «Rossetti, the Old and New Testaments were only the greatest poem he knew; and he 
painted scenes from them with no more actual belief in their relation to the present life . . . than he gave 
also the "Morte d'Arthur" and the "Vita Nuova"». 
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είναι γεμάτος φως195.Μέσα από τη διαδρομή του ταξιδιού του, ο Δάντης μας 

περιγράφει την πολιτική και κοινωνική κρίση της εποχής του και εκφράζει την 

ανάγκη για αλήθεια και δικαιοσύνη. Συνοδεύεται από τη Βεατρίκη, τον ιδεόπλαστο 

έρωτά του, μορφή καταλυτική στη ζωή του. Η Βεατρίκη έχει εξιδανικευτεί και 

τοποθετείται στην υψηλότερη θέση του Παραδείσου. Βρίσκεται στη θέση που θα 

έπρεπε να κατέχει η Εκκλησία ως οδηγός του ανθρώπου προς τη λύτρωση196 και 

αποτελεί το πρότυπο στα ματιά του αναγεννησιακού άντρα.    

 Ο Ροσέτι βλέπει στη μορφή της Βεατρίκης την ιδανική γυναίκα που 

εμφανίζεται ξανά μέσα από τα μάτια μιας άλλης εποχής που διατηρεί ωστόσο τα ίδια 

σύμβολα. Το αιώνιο σύμβολο του είναι η ομορφιά και η ανάδειξή της αποτελεί το 

εγκώμιο του, post mortem, προς την σύζυγό του και μοντέλο του,  Ελίζαμπεθ Σιντάλ 

(Elisabeth Siddal)197. Η γυναίκα για τον Ροσέτι είναι το σύμβολο του ερωτισμού και 

του αιώνιου κάλλους που πηγάζει από την πνευματικότητα. Είναι η αρμονία του 

σώματος που έχει βρει την πνευματικότητα του, η διάχυση του θεϊκού μέσα από την 

πραγματικότητα, στην οποία μένει πιστός.198 Για τους Προραφαηλίτες δεν ήταν στις 

άμεσες προθέσεις τους η υπέρβαση μιας αναγνωρίσιμης τεχνοτροπίας, αλλά μάλλον 

το αντίθετο, καταφεύγοντας τελικά σε ένα είδος μανιερισμού199. Τα μοντέλα που 

χρησιμοποιούσαν ήταν κοινά για όλα τα έργα τους και πάντα εξωτερίκευαν την ίδια 

ποιότητα ομορφιάς και πνευματικότητας 200.      

 Όσον αφορά την ηθικοδιδακτική πλευρά της τέχνης, όπως την είχε προβάλλει 

με τα γραπτά του ο Ράσκιν, θα δούμε ότι συναντάται σε έργα των Προραφαηλιτών, 

σε ένα γενικότερο πλαίσιο κοινωνικού προβληματισμού. Η κοινωνική πλευρά της 

τέχνης τους, φαίνεται, όπως θα υποδείξουμε, να παράγεται από ένα πολιτικό σύστημα 

της εποχής τους, άκαμπτο σε κοινωνικά και εθνικά θέματα. Αν συμπληρώσουμε το 

γεγονός, ότι η Bασιλική Aκαδημία απέρριψε συνολικά την ελευθερία στην 

                                                 
195 Ronald W. Johnson, «Dante Rossetti's Beata Beatrix and the New Life» στο The Art Bulletin, τόμος 
57, τχ. 4, Δεκ. 1975, σ. 548-558. 
196 Παρατήρηση του Johnson ό.π., σ. 557. 
197 Robert Hewison / Ian Warell / Stephen Wildman (επιμ.) Ruskin Turner and the Preraphaelites ,ό.π., 
σ.233. 
198 Η φεμινιστική προσέγγιση στο έργο των Προραφαηλιτών από την Griselda Pollock ,Vision and 
Difference, Feminity and Feminism and Histories of Art, Routledge, Λονδίνο 1988, επιμένει στο ρόλο 
της γυναικείας αναπαράστασης ως βασικά ερωτικός συμβολισμός στο έργο τους. 
199 Liana de Girolami Cheney, «Manierist in an Age of Modernism» στο Pre-raphaelite Art in its 
European Context, επιμ. Susan Casteras, ό.π., σ. 103: μιλώντας ειδικά για τον Burne-Jones η Cheney 
φτάνει στο συμπέρασμα ότι ο Βurne-Jones « ενσαρκώνει την θεωρία του για την ομορφιά με τρόπο 
μανιεριστικό…»  
200 Julia Ionides, «The Greek Connection- The Ionides Family and their connections with Pre-raphaelite 
and Victorian Art Circles», στο Pre-raphaelite art in its European Context, ό.π., σ.160-174. 
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εικονογραφία επικρίνοντας την επισφαλή χρήση της φαντασίας, θα δούμε ότι οι 

Προραφαηλίτες προχώρησαν σε ένα συσχετισμό θεμάτων, με βασικό έρεισμα την 

πεποίθηση ότι τα έργα τους αποτελούν ένα σκηνοθετημένο πεδίο προβολής της 

εποχής τους. Ωστόσο, επιφυλασσόμαστε ότι σε κάθε περίπτωση, η τεκμηρίωση 

κάποιας αλήθειας σε μια εικόνα, στην οποία, αρκετά αυτάρεσκα θα λέγαμε, 

πιστεύουμε ότι μόνο έμείς εντοπίσαμε, ή μόνο η δική μας εποχή μπορεί να 

κατανοήσει σε βάθος, μετουσιώνεται σε μια διαρκή έρευνα και αναζήτηση. Το έργο 

τους χαρακτηρίζεται από τη λιγότερο ή περισσότερο άμεση αναφορά του σε 

λογοτεχνικές σκηνές που τους κληροδοτούν οι προηγούμενοι αιώνες, που αφορούν σε 

εθνικά σύμβολα, έννοιες που θα δούμε, ότι παραπέμπουν σε μια, απαραίτητη για την 

εποχή, συνολική ομοιογένεια. 

2. Η Μεσαιωνική Αναβίωση στην τέχνη των Προραφαηλιτών και η σημασία της         

στην ανάδειξή τους ως εθνικούς ζωγράφους. 

 

Aν και την εποχή του Διαφωτισμού ο Μεσαίωνας θεωρήθηκε σκοτεινή εποχή 

κατά την οποία κυριαρχούσαν η άγνοια και η δεισιδαιμονία, ο 19oς αιώνας άρχισε να 

τον επανεκτιμά και να τον αντιμετωπίζει με ανανεωμένο ενδιαφέρον. Είδαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο πώς η, εκ νέου, ανακάλυψη της τέχνης του Μεσαίωνα, 

στηρίζεται θεωρητικά από σημαντικούς διανοούμενους της εποχής.  

 Η μεσαιωνική αναβίωση μέσα από το έργο των Προραφαηλιτών και το 

ύστερο  κίνημα των Τεχνών και Χειροτεχνιών, απασχόλησε τους ιστορικούς τέχνης 

στον 20ό αιώνα, όχι μόνο επειδή ανέδειξε αισθητικά ζητήματα. Στον δίγλωσσο 

κατάλογο της Έκθεσης με τίτλο An exhibition  of paintings and drawings by  

Victorian artists in England που έγινε στην Οτάβα του Καναδά, το 1965, οι 

επιμελητές  είχαν πρόθεση να αναδείξουν την καλλιτεχνική παραγωγή της 

βικτοριανής περιόδου και ήταν η πρώτη έκθεση στον 20ο αιώνα, 100 χρόνια μετά την 

δράση των Προραφαηλιτών, που έθιξαν το θέμα της «βρετανικότητας», αρχής 

γενομένης από το κίνημα των Τεχνών και Χειροτεχνιών και της, όπως ακριβώς, 

επισημαίνεται, «εθνικής συνείδησης» της ζωγραφικής των Προραφαηλιτών201. Η 

                                                 
201 Comford, Charles F., An Exhibition of paintings and drawings of Victorian Artists in England/ 
Expositions de peintures et de dessins par des artistes anglais de l’époque victorienne, με εισαγωγή 
από τον  Allen Staley, National Gallery of Ottawa, Oτάβα, 1965. Ο Αllen Staley αναφέρει εκτός των 
άλλων στον πρόλογό του :«…The reign of Victoria lasted from 1837 to 1901. The present exhibition 
attempts to give a balanced representation of the entire period. Howerever, a period of over sixty years 
in the rapidly changing world of the nineteenth century could hardly show anything approaching 
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πρόθεση των επιμελητών της έκθεσης είναι σαφής. Να οριστούν τα εθνικά 

χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου τµήµατος της βρετανικής  ζωγραφικής και να 

αναδειχτεί το βικτωριανό τους ύφος. Ωστόσο, ο κατάλογος της έκθεσης δεν κατάφερε 

να μας πείσει τουλάχιστον για το πρώτο, καθώς οι απανωτές διαβεβαιώσεις των 

Confort και Staley, ότι οι Προραφαηλίτες αποτελούν ένα «εθνικό» καλλιτεχνικό 

κίνημα δεν στοιχειοθετούνται αρκετά. Παρόλαυτά, συνέβαλαν στην εδραίωση του 

στερεοτύπου των Προραφαηλιτών, ως ζωγράφων συνδεδεμένων με την εθνικιστική 

ιδεολογία.          

 Επισημάναμε, την ιστορική σημασία του Μεσαιωνισμού.  Η βικτωριανή 

εποχή ως περίοδος εμβληματική για την εξάπλωση της αποικιοκρατίας, αναζωογονεί 

το ναρκωμένο αίσθημα του έθνους στη χώρα και πολλοί είναι αυτοί που προτρέπουν 

τους καλλιτέχνες να φιλοτεχνήσουν «μνημεία αντάξια της αυτοκρατορίας»202. Όσο τα 

σύνορα της Βρετανίας επεκτείνονται, τόσο εξαπλώνεται η ανάγκη για εθνική 

συνείδηση και ο δείκτης της εθνικής ζωτικότητας αυξάνεται, όσο η κυβέρνηση 

προτρέπει σε νέες «επεκτατικές εκστρατείες».      

 Μέσα από το πρίσμα των νέων σοσιαλιστικών ιδεών που διαδίδονται αυτή την 

εποχή και θα εξετάσουμε και αργότερα, και η ίδια η έννοια της βρετανικότητας 

αποκτά νέα διάσταση. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την τέχνη των 

Προραφαηλιτών και την σχέση της με την εθνικιστική ιδεολογία έχοντας ξεκάθαρη 

αντίληψη για το τι σημαίνει στη Βρετανία να είναι κανείς Βρετανός, πώς αξιολογείται 

η ιδιότητα του Βρετανού, τι είναι αυτό που δίνει στους Βρετανούς νόημα, ως έθνος στο 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.  Η Βασιλική Ακαδημία, συνέχιζε επί αιώνες να 

αναπαράγει την ίδια συντηρητική διδασκαλία προς τους μαθητευόμενούς της. Η 

ενσυνείδητη απουσία των Προραφαηλιτών και η αποχή από την τέχνη της εποχής 

τους αποτελεί πολιτική επιλογή.       

 Άμεσα επηρεασμένοι από τις ιδέες του Ράσκιν, οι Προραφαηλίτες ως νεαροί 

ακόμη ιδεολόγοι φοιτητές της Ακαδημίας, θαμπωμένοι από το πνεύμα του 

«απλησίαστου» ως τότε θεωρητικού, είχαν αρχίσει ήδη να τρέφουν σιωπηλά την 

ουτοπία μιας «αγνής» και ηθικής κοινωνίας η οποία θα εξέφραζε τις αισθητικές της 

                                                                                                                                            
uniformity of style. Even the most cursory view of this exhibition should demonstrate that noone set of 
generalities is adequate to describe the variety of works created during the era, all of them ‘national’, 
΄Βritish’and  'Victorian'.» 
202 Από την παρότρυνση του Βρετανού Brooks Adams στους Αμερικανούς καλλιτέχνες στον πρόλογο 
του καταλόγου Les artistes Americains a l’exposition universelle, Musée Carnavalet, Παρίσι 1899. 
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ανάγκες μέσα από το ανθρωπιστικό πνεύμα του παρελθόντος και την αναβίωση της 

αισθητικής αντίληψης των εικαστικών τεχνών του 14ου και 15ου αιώνα. 

Οι Προραφαηλίτες έδειξαν ενδιαφέρον και για τη συνέχιση της θρησκευτικής 

λαϊκής παράδοσης. Η αγιογραφία εξελίσσεται σε θρησκευτική ζωγραφική, από την 

Αναγέννηση και μετά, με τους ζωγράφους να αποτυπώνουν σκηνές θρησκευτικού 

περιεχομένου. Θα δούμε τρία από τα έργα των Προραφαηλιτών, με έντονη την 

αισθητική της ζωγραφικής εποχής του Μεσαίωνα. 

i. Ροσέτι 

 Ένα από τα ώριμα δείγματα της ζωγραφικής του Ροσέτι είναι το έργο του, «Ο 

Γάμος του Αγίου Γεωργίου με την Πριγκήπισσα Σάμπρα» («Τhe wedding of Saint 

George with Princess Sabra», του 1857. Πρόκειται για έναν ζωγράφο που διαθέτει 

ποικίλα εκφραστικά μέσα, οι πίνακες του οποίου μπορούν να αλλάζουν όψη ή 

υφολογική κατεύθυνση, ανάλογα με το θέμα. O μορφοπλαστικός προβληματισμός 

του και η πνευματική δύναμη της τέχνης του, προέρχεται βασικά από την κληρονομιά 

του Μεσαίωνα, στηρίζεται, όμως, πάντα στην πίστη του προς τον ρεαλισμό. 

           
 Οι μορφοπλαστικές λύσεις μας ανάγουν στην ζωγραφική της πρώιμης 

Aναγέννησης. Ο καλλιτέχνης αποφεύγει τη γραφικότητα και αναζητά την 

πνευματικότητα του χώρου και τη σχέση του παρόντος με το παρελθόν, 

απελευθερωμένος από τα σενάρια και τις συμβάσεις της θρησκευτικής ζωγραφικής. 

H προοπτική αναπτύσσεται με προαποφασισμένα σημεία διαφυγής που ανοίγονται σε 
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ένα μυστηριακό περίκλειστο κήπο, έμπλεο συμβόλων. Κύρια ζωγραφικά στοιχεία 

καθίστανται το φως και το χρώμα. Ο καλλιτέχνης προχωρά προς μια δημιουργική 

αναδιοργάνωση της ζωγραφικής γλώσσας,  μέσω της μίμησης της διακόσμησης των 

μεσαιωνικών χειρογράφων203.  

Οι δυο πρωταγωνιστικές μορφές του Ροσέτι κινούνται μεταξύ ρεαλισμού και 

ιδεαλισμού, συγκεκριμένου και αφηρημένου. Σε μια πολύ κοντινή προοπτική που 

επιτείνει τη συμμετοχή του θεατή στη σκηνή του γάμου, ο Άγιος Γεώργιος, με 

ενδυμασία που μας παραπέμπει στους βρετανικούς μύθους των ιπποτών,  αγκαλιάζει 

την πριγκήπισσα Σάμπρα ως ένδειξη προστασίας. Γύρω από τα δύο βασικά πρόσωπα, 

παρελαύνουν μια σειρά αντικειμένων που αποτελούν στοιχεία της εθνικότητας του 

Αγίου Γεωργίου, ο οποίος θεωρείτο προστάτης της Αγγλίας από το 14ο αιώνα και 

μετά και ο κατεξοχήν πολεμιστής Άγιος. Ο δράκος έχει σκοτωθεί και δυο άγγελοι 

πίσω από ένα φράχτη με τριαντάφυλλα, αναγγέλουν το χαρμόσυνο γεγονός, 

χτυπώντας τις καμπάνες. Σε προνομιακή θέση από άποψη τοποθέτησης στον πίνακα 

βρίσκεται η βρετανική σημαία. Με σαφές υπονοούμενο την ανάγκη για εναγκαλισμό 

του έθνους από τη θρησκεία204, ο Ροσέτι μεταδίδει το θρησκευτικό και κοινωνικό 

αδιέξοδο στο οποίο σύσσωμη η ομάδα των Προραφαηλιτών πίστευε πως είχε 

οδηγηθεί η χώρα τους. Άποψη, όπως θα δούμε, σύμφωνη και με τις διαλέξεις του 

Ράσκιν εκείνη την περίοδο. 

Η ελλειπτική σύνθεση του πίνακα και τα συμβολικά στοιχεία που υπάρχουν 

μέσα σ’αυτόν, συντείνουν στη μυστικιστική ατμόσφαιρα του μυστηρίου του γάμου. 

Ωστόσο, το ίδιο το γεγονός πρέπει να ιδωθεί ως κάτι πολύ γενικότερο από τη 

μνηστεία. Η ένωση του Αγίου Γεωργίου με την Πριγκήπισσα Σάμπρα μπορεί να 

εκληφθεί ως η ένωση δυο διαφορετικών πολιτισμών. Η Λίβυα πριγκήπισσα κρύβεται 

στην αγκαλιά του συζύγου της, ως ένδειξη υποταγής σε έναν πολιτισμό ανώτερο από 

τον δικό της.205 Τα εθνικά σύμβολα της Βρετανίας είναι διασκορπισμένα στα 

παραπληρωματικά στοιχεία του πίνακα με αποκορύφωμα την ενδυμασία του Αγίου, ο 

οποίος εμφανίζεται ως ιππότης περισσότερο, παρά ως Άγιος. Οι έντονες χρωματικές 

                                                 
203Leslie Parris (επιμ.), Pre-raphaelite papers, Tate Gallery, Λονδίνο 1984 ό.π., σ.26: μίμηση της 
διακόσμησης μεσαιωνικών χειρογράφων στην οποία προχωρούν αρχιτέκτονες του νεογοτθικού 
ρεύματος, όπως ο Butterfield με τη βοήθεια μιας διαπεραστικής πολυχρωμίας στη διακόσμηση των 
κτιρίων. 
204 Η σχέση του Ροσέτι με τη θρησκεία ήταν πιο ασαφής, δεδομένου της ιταλικής καταγωγής του και 
της οικογενειακής πίστης στον καθολικισμό, βλ. David Riede, Dante Gabriel Rossetti Revisited, 
Twayne Publishers, Νέα Υόρκη 1992, σ.80-83. 
205 Virginia Surtees, A Catalogue Raisonné, Clarendon Press, Oξφόρδη 1971, τόμος 1, πίνακας αρ. 
151. 
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αντιθέσεις το ονειρικό θολό τοπίο με την αφαιρετική διάθεση, διφορούμενα μοτίβα 

από τον κόσμο της φύσης που παραπέμπουν μάλλον στον χώρο της φαντασίας, 

χαρακτηρίζουν περισσότερο αυτήν την παλιότερη δουλειά του Ροσσέτι και το πρώιμο 

προσωπικό του ύφος, το οποίο θυμίζει σε μεγάλο βαθμό επιφάνεια ταπισσερί206.  

ii. Mιλέ 

Από τους πρώτους πίνακες του Μιλέ, τους εμπνευσμένους από τη μεσαιωνική 

λογοτεχνία, είναι η «Ισαβέλλα». Το έργο φιλοτεχνήθηκε το 1848 και το 1849 

εκτέθηκε στη Βασιλική Ακαδημία, συνοδευόμενο και από το ομώνυμο ποίημα του 

Τζων Κητς207. 

                     

To περιεχόμενο αρκετών από τα  έργα των Προραφαηλιτών ήταν 

εμπνευσμένο από την πρόσφατή τους λογοτεχνία, από συγγραφείς όπως ο Γουόλτερ 

Σκοτ (Walter Scott),  ο Τζον Κητς (John Keats), και ο Άλφρεντ Τένισον (Alfred 

Tennyson), οι οποίοι καταπιάστηκαν ανάμεσα στα άλλα και με τη μεσαιωνική 

θεματολογία208. Το ποίημα του Κήτς Isabella, έχει ως πηγή του την ιστορία που 

έγραψε ο Βοκκάκιος στα μέσα του 14ου αιώνα για το Λορέντζο και την Ισαβέλλα, δύο 

μυθικά πρόσωπα που ενώθηκαν αιώνια, σε μια μοιραία μυστική ερωτική σχέση. Το 

ποίημα του Κητς στέκεται η αφορμή για να ασχοληθεί ο Μιλέ με αυτό το μεσαιωνικό 

                                                 
206 Η.Marillier, Dante Gabriel Rossetti: An Illustrated Memorial of His art and Life, George Bell, 
Λονδίνο 1904, σ.28. 
207 John Keats: The Complete Poems, επιμ.  John Barnard, Penguin Books 3η έκδοση, Λονδίνο 1988 
(α΄ έκδοση 1973), σ.182-183.  
Για την επιρροή της ποίησης του Keats στη ζωγραφική των Προραφαηλιτών με μια πολύ περιεκτική 
βιβλιογραφία επί του θέματος βλ. Sarah Wootton, Consuming Keats: nineteenth century 
representations in art and literature, Palgrave Macmillan Λονδίνο 2006, σ. 110-49. 
208 Parris, ό.π., σ.23. 
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θέμα209 και η ζωγραφική του, αυτής της πρώιμης περιόδου, του 1849, αποκαλύπτει τη 

ρεαλιστική του διάθεση. Το ποίημα του Κητς, γραμμένο το 1819, 

συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο της  Έκθεσης της Βασιλικής Ακαδημίας του 

1849210. 

«Fair Isabel, poor simple Isabel!  

Lorenzo, a young palmer in Love's eye! 

They could not in the self-same mansion dwell  

Without some stir of heart, some malady; 

They could not sit at meals but feel how well 

It soothed each to be the other by.» 

Το θέμα του πίνακα, όχι μόνο είναι στενά συνδεδεμένο με το κείμενο, αλλά 

ουσιαστικά αποτελεί μια επεξήγηση σε αυτό. Είναι η σκηνή του γεύματος, όπου ο 

Λορέντζο, μέσα στο αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον χρησιμοποιεί μια κωμική 

σχεδόν χορευτική κίνηση του ποδιού του, για να βρεθεί κοντά στην Ισαβέλλα. Η 

σκηνή παρουσιάζεται με λεπτή ειρωνία αν κρίνουμε από την άγνοια στο ύφος των 

υπόλοιπων για αυτό που διαδραματίζεται στην άκρη του τραπεζιού, οι οποίοι μάλιστα 

μοιάζουν απολύτως απορροφημένοι από το γεύμα τους. Ο εικονολογικός θησαυρός 

που προσφέρει ο Μεσαίωνας, παρέχει τις δυνατότητες στο Μιλέ για τη δημιουργία 

της απαραίτητης συνάφειας μεταξύ εικόνισης και θεατρικότητας. Η παράστασή του 

μοιάζει με θεατρικό σκηνικό μέσα στο οποίο διαδραματίζεται η εναγώνια επιθυμία 

του Λορέντζο να αγγίξει την αγαπημένη του. Το μάτι του θεατή κινείται γύρω από τα 

πρόσωπα που συμμετέχουν στο γεύμα, οι οποίοι παραθέτουν εύγλωττα την κοινωνική 

τους ταυτότητα, μέσα από την ενδυμασία τους. Η περιθωριοποιημένη στάση του 

υπηρέτη, θίγει, σύμφωνα με την Kόντελ και την Γούτον, το θέμα των κοινωνικών 

ανισοτήτων211.          

 Ένα ακόμη παράδειγμα της μεσαιωνικής ζωγραφικής του Μιλέ είναι η 

απεικόνιση της «Μαριάνα», σε έργο του, του 1851, που είναι εμπνευσμένο από το 

ομώνυμο ποίημα του Τένισον. Και εδώ ο πίνακας στέκεται επεξηγηματικά στο 

                                                 
209Debra Mancoff, « John Everett Millais: caught between the myths», στο John Everett Μillais: 
beyond the Pre-Raphaelite brotherhood, επιμ. Debra N. Mancoff, Yale University Press, New Haven, 
2001, σ.124. 
210 Μancoff, ό.π., σ.123. 
211 Julie Codell, «The artist colonized: Holman Hunt's "bio-history," masculinity, nationalism and the 
English school» στο Refraiming the Prephaelites, (επιμ. Ηelen Harding), σ.131:”…The Athenaeum 
reviewer in 1849 praised these figures for their distinct representations of separate, mutually exclusive 
categories of gender, age, class..” και Wooton, ό.π., σ.117: “this painting describes Millais’ moral 
intensity on social classes”.  
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κείμενο του Τένισον, ουσιαστικά εικονογραφώντας το. Ο καλλιτέχνης δηλώνει 

σαφέστατα τη διάθεσή του να αξιοποιήσει θέματα συνδεδεμένα με την εποχή του 

Μεσαίωνα.  

                

Αυτός ο πίνακας εκτέθηκε πρώτη φορά στη Βασιλική Ακαδημία το 1851, 

ακολουθούμενος από τους στίχους του ομώνυμου ποιήματος του Τένισον, του 1830: 

«She only said, 'My life is dreary,          

He cometh not,' she said;                                                           

She said, 'I am aweary, aweary,                                                                

I would that I were dead!'» 212       

 To ποίημα του Τένισον είναι εμπνευσμένο από το σονέτο του Γουίλιαμ 

Σαίξπηρ (William Sheakspear), Measure for Measure. H Μαριάννα, απογοητευμένη 

καθώς έχει γνωρίσει την απόρριψη από τον αρραβωνιαστικό της Άντζελο, 

αποσύρεται σε ένα απομακρυσμένο αγρόκτημα και σχεδιάζει να τον ξανακερδίσει. Η 

σκηνή εξελίσσεται μπροστά στο παράθυρο, δείγμα εκπληκτικής ζωγραφικής 
                                                 
212Julia Treuherz, «The Pre-raphaelites and Mediaeval Illuminated Manuscripts», στο Pre-raphaelite 
Papers, επιμ. Leslie Parris, ό.π., σ. 153. 
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λεπτομέρειας του Μιλέ,  όπου η Μαριάνα περιμένει τον αγαπημένο της. Διακρίνεται 

η σχεδιαστική ικανότητα του ζωγράφου και η μεγάλη προσοχή που δίνει ο 

καλλιτέχνης στη λεπτομέρεια όλων των διασκοσμητικών στοιχείων που αφορούν τη 

μεταφορά του θεατή στην εποχή του Μεσαίωνα213. Σε απόλυτη καθετότητα 

εμφανίζεται η φιγούρα της Μαριάννας που γεμίζει ολόκληρο τον πίνακα με τις 

μνημειώδεις διαστάσεις της. Η κίνηση υφαρπάζεται τη στιγμή κατά την οποία η 

Μαριάνα σηκώνεται με γυρισμένη πλάτη, σαν να είναι κουρασμένη από την 

αναμονή. Οι παραστάσεις αγίων στα βιτρό όπως και τα εκκλησιαστικά ιερά 

αντικείμενα σε δεύτερο πλάνο, είναι αποδοσμένα με κάθε λεπτομέρεια και 

ζωντανεύουν το θρησκευτικό χαρακτήρα του έργου, παραπέμποντας σε μια εποχή 

ευσέβειας και λατρείας.       

3. H θρησκευτική ζωγραφική των Προραφαηλιτών και το δόγμα του 

αγγλικανισμού. Ανάμεσα στο Ιερό και το Κοσμικό. 

 

Στα μέσα του 19ου αιώνα, η αγγλικανική εκκλησία με επίσημο δόγμα της τον 

προτεσταντισμό, ως κύρια θρησκευτική επιλογή από την Βρετανική εξουσία, 

αποτελούσαν, μαζί με τον αντικαθολικισμό, βασικό παράγοντα ενότητας για το 

βρετανικό έθνος, στο σύνολό του. Η απόφαση του Πάπα να αποκαταστήσει στη χώρα 

το κύρος της ρωμαιοκαθολικής θρησκείας, χωρίζοντας τη βρετανική επικράτεια σε 

ενορίες με ορισμένο από τον Πάπα κληρικό, υπήρξε στοιχείο βασικό για την εθνική 

συσπείρωση που εκδηλώθηκε άμεσα με το κίνημα του αντιπαπισμού214. Όπως ήταν 

φυσικό, μια τέτοια απόφαση σε ένα προτεσταντικό έθνος προκάλεσε διαμαρτυρίες 

και χρονικά αποτέλεσε την απαρχή της αποστασιοποίησης από τους καθολικούς 

λαούς και την αρχή μιας μακροχρόνιας αιματηρής θρησκευτικής διαμάχης.  

Η δυναμική της θεολογίας και της τέχνης απέδωσε σε όλες τις κατηγορίες της 

εικαστικής δημιουργίας σπουδαία, ως προς τη σύλληψη, την εικονογραφική 

πραγμάτευση και την έκφραση, έργα, εμπνευσμένα από τα Πάθη και την Ανάσταση 

του Χριστού και, ευρύτερα, συνδεόμενα με τελετές της Εκκλησίας. Αυτό, είναι κάτι 

που ενδιαφέρει τους Χαντ και Μιλέ, οι οποίοι επανατοποθετούν την θρησκευτική 

ζωγραφική μέσα σε ένα πρίσμα σύγχρονου τους εικονογραφικού ρεαλισμού. Θα 

                                                 
213 Τreuherz, ό.π., σ. 156: «…Marianna possess a lapidary richness of the surface, reminiscent of a 
bejewelled medieval manuscript…». 
214 Edward R. Norman, Anticatholicism in Victorian England, George Allen & Unwin, Λονδίνο 1968, 
σ. 64. 
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δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου διαπραγμάτευσης της 

θρησκευτικής θεματολογίας από τους δύο Προραφαηλίτες.  

Ο Ράσκιν, το 1851, είδε από κοντά το έργο του Μιλέ, “O Xριστός στο σπίτι 

των γονιών του” στην έκθεση της Βασιλικής Ακαδημίας. To έργο αυτό του Μιλέ, του 

1850, αποτελεί μια από τις πρώιμες προσπάθειες του ζωγράφου να αναπαράγει μια 

νέα θρησκευτική εικόνα, αποφεύγοντας τη συνηθισμένη τυπολογία, εισάγοντας την 

έννοια του ρεαλισμού ακόμη και σε θέματα κατεξοχήν και παραδοσιακά, 

εικονογραφικά οριοθετημένα, όπως είναι αυτό των επεισοδίων της ζωής του 

Χριστού215.  

 

Θα περιμέναμε μια διαφορετική τοποθέτηση του θέματος πιο πιστή στα 

εικονογραφικά πρότυπα που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, από ότι φαίνεται κι από τον 

ίδιο τον τίτλο, ο Μιλέ φαίνεται να είναι επηρεασμένος από την απλούστευση των 

θρησκευτικών τύπων που επιχειρούν οι Αγγλικανοί216. Οι απεικονίσεις των 

θρησκευτικών προσώπων είναι αντισυμβατικές και αγγίζουν την κοσμική σφαίρα, σε 

μια συγχώνευση της κοσμικής με την θρησκευτική εικονογραφία.   

 Ο ζωγράφος αναπαριστά μια, όχι τόσο γνωστή, από τις ευαγγελικές πηγές, 

πτυχή της παιδικής εικόνας του Ιησού η οποία διαδραματίζεται στο ξυλουργείο του 

πατέρα του. Ο Ιησούς παιδί, τραυματίζεται από κάτι αιχμηρό που βρίσκεται πάνω στο 
                                                 
215 George Landow, William Holman Hunt and typological symbolism, Paul Mellon Centre for Studies 
in British Art , Yale Univ. Press, New Haven 1979, σ.78. 
216 Alastair Grieve, "The Pre-Raphaelite Brotherhood and the Anglican High Church," Τhe Burlington 
Magazine, τόμος 111, τχ. 794, July 1969, σ. 294-295. 
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τραπέζι του ξυλουργείου. Ο τραυματισμός του προαναγγέλει τη Θεανθρώπινη Θυσία 

του, τη στιγμή της Σταύρωσης. Τα πρόσωπα του πίνακα δεν προδίδουν εύκολα την 

ταυτότητά τους. Η ένδυσή τους είναι χαρακτηριστική της εποχής του ζωγράφου και 

το περιβάλλον υποδεικνύει μάλλον ένα ξυλουργείο του 19ου αιώνα, παρά το 

συμβολικό περιβάλλον της Καινής Διαθήκης. Η σκηνή θυμίζει περισσότερο τις 

εργατικές συνθήκες  της μεσοαστικής τάξης, παρά την Αγία Οικογένεια.217Ο τίτλος 

όμως είναι σαφής. Έτσι, ένας πίνακας ηθογραφικός, μια καθημερινή σκηνή, 

μετατρέπεται σε πνευματικό γεγονός με την συμβολική του προέκταση. Τα πρόσωπα 

θα μπορούσαν να είναι οποιαδήποτε, αν δεν λαμβάναμε υπόψη τον τίτλο, ωστόσο 

πολλές από τις λεπτομέρειες συντείνουν στην μετατροπή της στιγμής σε κάτι 

περισσότερο από ένα απλό γεγονός, σε ένα νοηματικό συμβολισμό. Η χρονική στιγμή 

ανάγεται στην διαχρονικότητα και βοηθά στη σύγκλιση του παρελθόντος με το 

παρόν, σε μια αυταπόδεικτη βεβαιότητα μέσα από τα μάτια του ζωγράφου218. 

 Ο μικρός Ιησούς, τον οποίο παρηγορεί η μητέρα του, κρατά το χέρι του 

αρκετά ψηλά, ώστε η πληγή του να είναι ορατή από τον Ιωσήφ και τους θεατές. Το 

αίμα στην πληγωμένη παλάμη κυλά και αποτελεί μια προεικόνιση της τραγικής 

Μοίρας,  των Παθών του Χριστού και της Σταύρωσης. H απόδοση των μορφών δεν 

δίνεται με λεπτομέρεια, και μάλιστα ο Τσαρλς Ντίκενς (Charles Dickens), δεν 

διστάζει να εκφράσει ειρωνικά την αντιπάθειά του για τους Προραφαηλίτες, λέγοντας 

ότι «τα πρόσωπα μοιάζουν να υποφέρουν από κάτι παθολογικό»219   

 Πολλά στοιχεία στο έργο του Μιλέ, προεικονίζουν το Πάθος του Ιησού. Τα 

καρφιά προς τα οποία προτείνει τα χέρια της η Άννα είναι σύμβολα της ίδιας της 

Σταύρωσης. Το ίδιο και τα σύνεργα του ξυλουργού. Ο Ιωάννης πλησιάζει τον Ιησού 

με μια κούπα νερό, θυμίζοντάς μας τη στιγμή της βάπτισης. Ο συμβολισμός της 

σκηνής αρχίζει να γίνεται εμφανής. Ακόμη και τα παραπληρωματικά αντικείμενα που 

διακοσμούν τη σκηνή προεικονίζουν κάτι πολύ σημαντικότερο από μια καθημερινή 

σκηνή. Το περιστέρι στην σκάλα θα μπορούσε να επισημαίνει την συνεχή εποπτεία 

του Αγίου Πνεύματος, ενώ κατά το παράδειγμα των φλαμανδών ζωγράφων του 15ου 

αιώνα, η ανοιχτή πόρτα, επιτρέπει στο μάτι να περιπλανηθεί στον υπαίθριο χώρο, και 

                                                 
217 Albert Boime, «Sources de Sir John Everett Μillais’ Christ in the House of his parents», Gazette des 
beaux-arts, τχ. 86, 1975, σ. 71-88, σ. 75. 
218Boime, ό.π., σ. 80. 
219 Charles Dickens, «Old lamps for new ones», Household Words, A Weekly Journal 12, (15 June 
1850) σ. 265-266. 
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να καταλήξει στο κοπάδι από πρόβατα, ως ενσάρκωση του ανθρώπινου ποίμνιου220.    

 Τα σύμβολα που επιλέγει ο Μιλέ και συγκροτούν αυτή την σκηνή, 

χαρακτηρίζουν το έργο του ως θρησκευτικό. Η θρησκευτική διάσταση, το Πάθος και 

η Σταύρωση και ο τρόπος που αποδίδονται, τηρούν τις βασικές αρχές κηρύγματος και 

λειτουργίας της Αγγλικανικής Εκκλησίας, που ταυτίζεται με το προτεσταντικό 

δόγμα221. Είναι φανερή η πεποίθηση του προτεσταντικού δόγματος ότι οι ιερές 

αλήθειες πρέπει να δίνονται στους πιστούς με τρόπο αλληγορικό, αλλά και 

απλουστευτικό, από τους μυημένους. Το ζήτημα της ερμηνείας του πίνακα του Μιλέ 

αγγίζει τις αρχές πίστης της προτεστανικής εκκλησίας, ενώ προκαλούν ενδιαφέρον τα 

μέσα και οι συμβάσεις αναπαράστασης, των οποίων τα νοήματα δεν είναι πλέον τόσο 

ασφαλή, όσο ίσως θεωρούσαμε προηγουμένως.  

          

Όπως ο Μιλέ έτσι και ο Χαντ, επιλέγει να απεικονίσει με διαφορετικό τρόπο 

από τον καθιερωμένο, ακόμη μια σκηνή της νεαρής ηλικίας του Ιησού και αυτή είναι 

«Η παρουσία του Χριστού στο Ναό» («Christ in the Temple»). Ο Ιησού βρίσκεται σε 

ένα ημιυπαίθριο χώρο του ναού περιτριγυρισμένος από εμπόρους, τη στιγμή που τον 

πλησιάζει ο Ιωσήφ με τη Μαρία. Το αρχιτεκτόνημα δίνει βάθος στον πίνακα και 

λειτουργεί διττά, διαχωρίζοντας το ιερό από το κοσμικό. Ο Xαντ δείχνει 

επηρεασμένος από τα ταξίδια του στην Ανατολή τόσο στην ένδυση των 

απεικονιζομένων που είναι γηγενείς, όσο και στην απεικόνιση της αρχιτεκτονικής του 

                                                 
220 Edward Morris, «The subject of Millais's Christ in the house of his parents», στο Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes, τόμος 33, Ιανουάριος 1970, σ. 343-345. 
221 Grieve, "The Pre-Raphaelite Brotherhood and the Anglican High Church," ό.π., σ. 294-95 και 
George B. Tennyson, "Tractarian Aesthetics," Victorian Newsletter τχ. 55, 1979, σελ 8-10.  Η 
αγγλικανική εκκλησία χωρίζεται στο προτεσταντικό δόγμα και το μεθοδιστικό. 
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ναού222.           

 Αισθητικά, ο θρησκευτικός συμβολισμός στην αφήγηση, στα έργα των Μιλέ 

και Χαντ είναι στοιχείο αναγκαίο της ιδιαιτερότητας στη ζωγραφική τους, που 

αποτελεί παράλληλα μια απόπειρα απόκλισης από την κοινή γραμμή των εμπορικά 

επιτυχημένων θρησκευτικών σκηνών που προηγήθηκαν. H αποκήρυξη των παλαιών 

παρωχημένων τύπων που υπερτερούν ιδιαίτερα στην θρησκευτική ζωγραφική, 

συγχρόνως με τις τεχνικές διαφοροποιήσεις που επιχειρούν, αποτελούν ένδειξη του 

μοντερνισμού τους. Και ο Μιλέ όπως και ο Χαντ, δεν φοβούνται να αλλάξουν την 

εικονογραφική αφήγηση, ακόμη και αν αυτό αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στα 

καθιερωμένα κριτήρια που κάνουν έναν πίνακα «αποδεκτό»223.      

 O Ράσκιν, όντας ο ίδιος ιδιαίτερα αυστηρός, ως προς τις προτεσταντικές του 

επιλογές, επιμένει στo σχολιασμό των θρησκευτικών προτιμήσεων των 

Προραφαηλιτών καθώς η θρησκευτική θεματολογία, όπως αποδεικνύεται 

τουλάχιστον στατιστικά, αποτελεί προτεραιότητα για τους ζωγράφους. Στο παμφλέτο 

του με τίτλο «Προραφαηλιτισμός», του 1853, επιμένει ότι πρέπει να 

«..απομακρυνθούν από το μονοπάτι του μεσαιωνισμού και του Ρωμανισμού..»224 Είναι 

αλήθεια ότι οι Προραφαηλίτες σχετίστηκαν με το λεγόμενο κίνημα της Οξφόρδης 

που άρχισε τη δράση του το 1833, ως έντονοι υποστηρικτές της μεταρρύθμισης και 

της αναβίωσης μεσαιωνικών θρησκευτικών πρακτικών που συνδέεται με το 

ρωμαιοκαθολικισμό225.         

 Ο Ράσκιν φαίνεται ιδιαίτερα παθιασμένος στην υπεράσπιση των 

Προραφαηλιτών καθώς δέχονταν επικρίσεις από τον Τύπο με χαρακτηρισμούς  όπως 

«νεαροί αρχάριοι»226. Οι Times κατηγορούν τους  Μιλέ, Χαντ και Κόλινς, ότι 

εθίζονται σε ένα μακάβριο πάθος για το “απαρχαιωμένο καλογερίστικο ύφος”227, ενώ 

όλα τα έργα τους απορρίπτονται ως “μη βρετανικά”228. Είναι αξιοσημείωτο πως μετά 

                                                 
222 George Landow, «William Holman Hunt and typological symbolism» ό.π., σ.37-39 και George 
Landow, «William Holman Hunt's "Oriental Mania" and His Uffizi Self-portrait»  The Art Bulletin, τχ. 
64, τόμος 4 (Δεκ., 1982), σελ. 646-655. 
223 Clive Bell, Art, Chatto & Windus, Λονδίνο 1927, (α΄ έκδοση 1914)  σ. 177. 
224Parris, ό.π., σ.98. “…will of course come to nothing...should they stray down the path of 
“medievalism or Romanism..”  
225 Ο William Holman Hunt γράφει: “I was at the very center of the then High Church party in 
Oxford”, William Holman Hunt, Pre-raphaelitism and the Pre-raphaelite Brotherhood, MacMillan 
Press, Nέα Yόρκη 1905, τμ. 1, σ.323. 
226 Σε επιστολή υπογεγραμμένη από τον εκδότη, The Times, 7 Μαϊου, 1851,  σ. 8. 
227 “addicting themselves to a monkish style”, having a “morbid infatuation” and indulging in 
“monkish follies” (The Times, 7 Μαίου, σ. 8). 
228 Τhe Times, ό.π.,“…un-English works, with no real claim to figure in any decent collection of 
English painting…” 
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από λίγα χρόνια, από το 1855 κι έπειτα,  θα σημειωθεί πλήρης ανατροπή αυτών των 

απόψεων, τουλάχιστον από την πλειοψηφία του τύπου και των κριτικών τέχνης, και 

οι Προραφαηλίτες θα συγκεφαλαιώνουν όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για 

να θεωρηθούν αρκετά «βρετανικοί»  και το έργο τους να προβιβαστεί ως ο κοινός 

καλλιτεχνικός τόπος για αυτό που ονομάστηκε εθνική ζωγραφική στη Βρετανία του 

19ου αιώνα. O Ράσκιν είχε την πίστη ότι η αδελφότητα των Προραφαηλιτών μπορεί 

να δώσει τις βάσεις για το πιο «υψηλό», καλλιτεχνικό κίνημα της χώρας229

 Λίγες μέρες μετά την αυστηρή κριτική, ο Ράσκιν στέλνει επιστολή στους 

Times, ακριβώς κατά τη διάρκεια της έκθεσης της Βασιλικής Ακαδημίας, με τίτλο 

«The Pre-raphaelites»230 επαινώντας την ομάδα και κυρίως το έργο του Μιλέ, 

υπογράφοντας επιδεικτικά ως « ο συγγραφέας των Μοdern Painters» και όχι ανώνυμα 

όπως συνηθίζονταν. Έτσι, το όνομα του συνδέθηκε από εκείνη τη στιγμή με την 

ομάδα. Eμμένουμε στην πρώτη επιστολή, γιατί υποδεικνύει ξεκάθαρα τη στάση που 

κράτησε ο Ράσκιν κατά τα πρώτα αυτά χρόνια της επαφής του με το κίνημα. 

Αποσαφηνίζει ότι οι Προραφαηλίτες προσπαθούν να αναπαραστήσουν αυστηρά την 

πραγματικότητα, όπως ακριβώς οι καλλιτέχνες πριν από τον Ραφαήλ,231 ενώ σε 

απάντηση των κριτικών που ήταν καχύποπτοι προς την επιστροφή στον μεσαιωνισμό 

υποστήριζει ότι οι Προραφαηλίτες δεν μιμούνται μεσαιωνικά πρότυπα, άποψη την 

οποία θα αντιστρέψει αργότερα.  Ωστόσο, παραμένει επιφυλακτικός όσον αφορά τις 

θρησκευτικές ρίζες των Προραφαηλιτών, τους οποίους στο πρώτο αυτό στάδιο της 

επαφής μαζί τους, αποκαλεί «επιρρεπείς προς το ρωμαιοκαθολικισμό»232.  Το 

βασικότερο επιχείρημα για το γενικότερο αντικαθολικό συναίσθημα που 

χαρακτηρίζει το δεύτερο μισό του 19ου  αιώνα, επικεντρώνεται στην οικονομική 

βοήθεια που πρόσφερε η βρετανική κυβέρνηση το 1845  στις  νεότευκτες καθολικές 

επισκοπές τη στιγμή που υπήρχε γενικότερη οικονομική δυσπραγία233.   

 Μόλις 2 χρόνια αργότερα, το 1853, σε μια από τις διαλέξεις του στο 

Εδιμβούργο, μπροστά στο φιλότεχνο κοινό, ο Ράσκιν αναθεώρησε το «αρνητικό» ως 

                                                 
229 «..may, as they gain experience, lay in our land the foundations of a school of art nobler than has 
been seen for three hundred years…» Αυτή η φράση φαίνεται να απαντάει σε προηγούμενη μομφή του 
εκδότη ότι  « οι Προραφαηλίτες ευτελούν τη σημασία του να είναι κανείς Βρετανός.» 
230 Μόνο σ’αυτήν την πρώτη επιστολή, ο Ράσκιν προσπαθεί να μεταδώσει μια αμερόληπτη στάση   
(The Times, 13 Μαίου 1851, σ. 8) υπενθυμίζοντας στον αναγνώστη πως δεν γνώριζε προσωπικά 
κανέναν από τους καλλιτέχνες  “acquaintance with any of these artists” (The Times, 13 Μαίου 1851, σ. 
8). 
231 Τhe Times,   ό.π.,“stern facts [...] as all artists did [...] before Raphael’s time.” 
232 The Times ό.π., “Romanizing tendencies” (σ. 8). 
233 Norman, Anticatholicism in Victorian England, ό.π., σ. 92. 
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τότε μεσαιωνικό ιδίωμα των Προραφαηλιτών, αποκαλώντας τους, σχεδόν ειρωνικά, 

ένα είδος καλλιτεχνικής «αίρεσης»234 ενάντια στο κατεστημένο, αποσείοντας τη 

σημασία του  κοινωνικού «παραπτώματος», από τη δεδομένη διαφορετικότητα στη 

ζωγραφική-θρησκευτική τους έκφραση. Ο Ράσκιν αναφέρεται έμμεσα στην 

αποστροφή των Προτεσταντών για θρησκευτική απεικόνιση και τελικά 

επαναεφευρίσκει την ιστορική περίοδο του Μεσαίωνα από μια νέα οπτική και μέσα 

από ένα καινούργιο πλέγμα των σχέσεων της εποχής με την τέχνη και τη Θρησκεία 

της. Η τέχνη του Μεσαίωνα, κατά τον Ράσκιν, συμβάδιζε αρμονικά με το 

προτεσταντικό θρησκευτικό αίσθημα235.      

 Ο Χαντ και ο Μιλέ υπήρξαν για κάποιο διάστημα επισκέπτες στις 

κυριακάτικες συναντήσεις του κινήματος της Οξφόρδης236, ενώ ο Ροσέτι από 

καταγωγής υπήρξε καθολικός. Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι Προραφαηλίτες δεν 

υποστήριξαν ανοιχτά τον καθολικισμό ή τον προτεσταντισμό, ή κάποιο άλλο 

θρησκευτικό δόγμα. Ωστόσο, υπάρχει για τους Προραφαηλίτες, η ανάγκη για 

απομυθοποίηση των θρησκευτικών τύπων, όπως έπραττε και η ίδια η προτεσταντική 

πίστη για την εκλαϊκευση και διάδοση των ιδεών της. Για τους Χαντ και Μιλέ μπορεί 

να στάθηκε γοητευτική η ανακαινιστική έκφραση των αγγλικανικών εικονογραφικών 

προτύπων, που συνέδεαν το ιερό με το κοσμικό, και που αξιοποιούσαν ένα κοινό 

θεματολόγιο σε συσχετισμό με τις  καθημερινές οπτικές εμπειρίες των λαϊκών 

τάξεων.  Χωρίς να υπάρχει η εξακριβωμένη διάθεση του καλλιτέχνη να παρωδήσει 

και να στηλιτεύσει την θρησκευτική εικονογραφία, αν και πολλοί το υποστήριξαν,237  

η «ανάγνωση» των συγκεκριμένων έργων, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν εξεταστεί 

ιστορικά από το πρίσμα του αντικαθολικού ρεύματος και του σύγχρονου του, 

βρετανικού εθνικού κινήματος. Και τα δύο, αποτελούν για τους Προραφαηλίτες 

αφορμή για ένα νέο «ήθος» ρεαλισμού στην εικαστική απόδοση.   

 Το έθνος βρίσκει πάντα στη θέση της θρησκείας ένα υποκατάστατο 

συσσωμάτωσης238, αν και ότι υπάρχει πάντα και η δυνατότητα μιας όσμωσης ανάμεσα 

τους, όταν το ευνοούν οι ιστορικές συνθήκες. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε, ότι 

                                                 
234 James Sambrook(επιμ.), «Pre-Raphaelite Lectures, 1854» στο “Pre-raphaelitism”, A Collection of 
Critical Essays, University of Chicago Press, Σικάγο, 1974, σ. 103. Η ολοκληρωμένη έκδοση των 
διαλέξεων είναι Lectures on Architecture and Painting Delivered at Edinburgh 1853, 
Smith, Elder, Λονδίνο 1854. 
235Sambrook, ό.π., σ. 99-100. 
236 William Holman Hunt, ό.π., τόμος 1, σ.323. 
237 Grieve, ό.π., σ. 295. 
238Α.Nassehi, «Zum Funktionswandel von Ethnizitat im Prozess gesellschaftlicher Modernisierung», 
στο Soziale Welt τχ. 41, τμ. 3, 1990, σ.262. 
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η εθνική ταυτότητα έχει πάντα τον χαρακτήρα ενός συμπτώματος239, και ενέχει μια 

σειρά από διαφορετικές στρατηγικές υπέρβασης των διχασμών. Η σχέση, όμως, 

ανάμεσα στο έθνος και τη θρησκεία είναι ακόμα πιο βαθιά και, ως εκ τούτου, πρέπει 

να διευκρινισθεί περισσότερο. Συχνά γίνεται κατάχρηση της έννοιας της «πολιτικής 

θεολογίας»240. Οι παραλληλισμοί ανάμεσα στις έννοιες της θρησκείας και του έθνους 

δεν ορίζουν αυταπόδεικτη αφομοίωση των χαρακτηριστικών και των δομών της 

πρώτης από το δεύτερο, αλλά φανερώνουν τις κοινές δομικές ρίζες τους. Η εκδοχή 

του έθνους, ως θρησκευτικό ποίμνιο, με επιπρόσθετους υπερεθνικούς δεσμούς, ως 

δηλαδή  συλλογική «φαντασίωση» δύναμης, κυριαρχίας και λύτρωσης,  μπορεί να 

αναπτυχθεί και να συντηρηθεί ευκολότερα. Η τελευταία, στηρίζει με υπερβατικό 

τρόπο, τη συνοχή της κοινωνίας. Η νομιμοποίηση της νεωτερικότητας του έθνους δεν 

σημαίνει μόνο μια ιδιοποίηση παραδοσιακών θρησκευτικών μορφών από το κοσμικό 

κράτος241. Η νεωτερικότητα μπορεί επίσης να δικαιωθεί και ως ένα χριστιανικό 

εγχείρημα χειραφέτησης των ανθρώπων από τα δεσμά ενός παραδοσιακά κλειστού 

κόσμου. Η προτεσταντική εκκλησία προσπαθεί το 19ο αιώνα να αποτελέσει ένα 

ιδεολογικό υποκατάστατο και να λειτουργήσει ως μια πολιτική θρησκεία και ως ένα 

λειτουργικό ισοδύναμο του έθνους242. Αντλεί τη νομιμοποίηση αυτής της 

στρατηγικής από το ιστορικό μοντέλο της βρετανικής ιμπεριαλιστικής 

αυτοκρατορίας, προάγοντας την ιδέα μιας εθνικιστικής ιδεολογίας με πληθυσμό 

ομογενοποιημένο, κυρίως στη βάση των τελετουργικών πρακτικών243. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
239 Α.Nassehi, ό.π., σ.264. 
240J.Taubes (επιμ.) Religionstheorie und Politische Theologie II: Gnosis und Politik, Paderborn: Fink, 
Μόναχο 1984, σ.132. 
241Τaubes, ό.π., σ. 42. 
242Kumar, ό.π., σ. 108-114. 
243 Κumar, ό.π., σ.117. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: OI ΠΡΟΡΑΦΑΗΛΙΤΕΣ ΩΣ ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ 

 
1. Ρεαλισμός και συμβολισμός. Οι δύο όψεις της ζωγραφικής των Προραφαηλιτών. 

 

Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να δημοσιεύονται μελέτες με διαφορετικές 

προσεγγίσεις, όπως αυτή με τίτλο «Worldwide Pre-raphaelitism», που ερευνά την 

επίδραση του κίνηματος των Προραφαηλιτών πέρα από τα γεωγραφικά όρια της 

Βρετανίας244. Επίσης, στο συλλογικό τόμο, «Pre-raphaelite art in its European 

Context», επιχειρείται η σύνδεση του κινήματος με τα παράλληλα ρεύματα του 

συμβολισμού και του ιμπρεσιονισμού στη Γαλλία.  Ωστόσο,  από το 19ο αιώνα και 

για πολλά χρόνια, το κίνημα θεωρήθηκε απομονωμένο από επαφές εκτός της 

Βρετανίας. 

Μερίδιο αυτής της ευθύνης, έχει το ίδιο το κίνημα το οποίο συστήθηκε μέσω 

του Ράσκιν ως ομάδα καλλιτεχνών που ήθελε να προβάλει ξεκάθαρη και πάγια την 

εθνική του συνείδηση, υπονομεύοντας τις εξωτερικές καλλιτεχνικές επιρροές τις 

οποίες δέχτηκαν και που θα προκύψουν αναπάντεχα στην πορεία. Πρώιμοι κριτικοί 

τους αποδίδουν τον τίτλο η «Σχολή της Νέας Αγγλίας»  («Young England School»245), 

παραλληλίζοντας την αδελφότητα των Προραφαηλιτών με μια ομάδα αντιδραστικών 

λογοτεχνών που πρόθεσή τους ήταν η ξενοφοβική και «αγγλοκεντρική» γραφή246.  

Ωστόσο, επαναφέροντας το ζήτημα της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της 

τέχνης, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε τον εκ παραδρομής συνολικό 

χαρακτηρισμό των Προραφαηλιτών, ως εθνικιστών ζωγράφων, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν βοηθάει στην κατανόηση των έργων τους και 

σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα ίδια τα έργα και στην ανάλυσή 

τους. Θα δούμε, τέλος, ότι δεν έχει νόημα στην περίπτωσή μας, ένας χαρακτηρισμός 

που, εκ των πραγμάτων, αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος της ζωγραφικής τους 

παραγωγής, αλλά παρόλαυτά, δίνει μια ακόμη διάσταση στην επεξεργασία των 

στοιχείων της ζωγραφικής των Προραφαηλιτών.  

Προτού προχωρήσουµε, θα πρέπει να πούµε δυο λόγια για το γενικότερο 

πρόβληµα της χρήσης του όρου «ρεαλισµός», το οποίο αποτελεί µία πτυχή ενός 

ευρύτερου προβλήµατος, της άκριτης χρήσης όρων µεταγενέστερων εποχών µε 
                                                 
244 Worldwide Pre-raphaelitism, επιμ. Τhomas Tobin, State University of New York Press, 2005. 
245 Frank Stone, “Royal Academy: the Eighty-Third exhibition- 1851”, Art Journal, τχ. 13, (1 June 
1850), σ. 153-163. 
246 Stone, ό.π. σελ. 159. 
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σκοπό την περιγραφή ή και την ερµηνεία προγενέστερων µορφών τέχνης. Σε 

ολόκληρη τη βιβλιογραφία για τους Προραφαηλίτες χρησιμοποιείται ο όρος 

«ρεαλισμός» και γενικεύεται σε βαθμό αχρηστίας. Διαπιστώσαµε πως ο όρος 

«ρεαλισµός» για τους Προραφαηλίτες χρησιµοποιείται από τους µελετητές µε δύο 

τρόπους: α) για τον  τρόπο απόδοσης (την τεχνοτροπία), οπότε ο όρος αναφέρεται 

κυρίως στο βαθµό πιστότητας, ως προς το απεικονιζόµενο θέµα, της αναπαράστασης 

(που συνεπάγεται πολλές φορές µια ιδιαίτερη φροντίδα για την απόδοση της υφής 

των επιφανειών και των αντικειµένων) και β) για να περιγράψουν το περιεχόµενο 

ενός πίνακα, οπότε ο όρος µπορεί να αναφέρεται είτε στο θέµα («ρεαλιστικά» 

θεωρούνται κατεξοχήν τα ηθογραφικά θέµατα που απεικονίζουν εκπροσώπους των 

κοινωνικών στρωµάτων, όπως εύπορους αστούς, ζητιάνους, στρατιώτες κτλ.) είτε 

στον τρόπο παρουσίασής του (για να δηλώσει την αντικειµενική παρατήρηση και 

καταγραφή της πραγµατικότητας). Επίσης, όπως επισημαίνει ο John Dixon Hunt το 

1968 στη μελέτη του για τους Προραφαηλίτες «στη Γαλλία οι όροι ρεαλισμός και 

νατουραλισμός αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές μεθόδους, μα 

στην Αγγλία ο διαχωρισμός αυτός έσβησε σιγά-σιγά και κατάντησε άχρηστος»247. 

Συμπεραίνουμε ότι με αυτή τη γενίκευση, ο όρος «ρεαλισμός», 

χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει υφολογικά και θεματικά μια σειρά 

ετερόκλητων έργων. Ρεαλιστικά αποδοσμένες είναι οι ελαιογραφίες με μεσαιωνική 

θεματική του Ροσέτι, ρεαλιστική είναι και η σκηνή «Της εκπεσούσης γυνής» (Fallen) 

που αναφέρεται στην πορνεία στα χρόνια της βικτωριανής εποχής248.  

                                  

                                                 
247 John Dixon Hunt, The Pre-raphaelite imagination 1848-1900, Routledge, Λονδίνο 1968, σ.211.  
248 Ο κοινωνικός ρεαλισμός στους Προραφαηλίτες απασχόλησε τόσο υφολογικά, όσο και 
τεχνοτροπικά τον John Dixon Hunt στο βιβλίο του The Pre-Raphaelite Imagination, 1848-1900. 
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Αν και οι Προραφαηλίτες είναι πρωτοποριακοί στην αναζήτηση του 

ρεαλισμού, τόσο με τα μέσα όσο και στο ύφος, προσπαθούν να νουθετήσουν και να 

ηθικολογήσουν με την τέχνη τους, όπως αυτός ο πίνακας που θίγει «ρεαλιστικά» το 

κοινωνικό πρόβλημα της πορνείας και της κοινωνικής απομόνωσης249.  

Ωστόσο, για πολλούς μελετητές, τα έργα των Προραφαηλιτών, ιδώμενα από 

το σύγχρονο ρεύμα του συμβολισμού αποκτούν συμβολιστικό περιεχόμενο, 

εμπλέκοντας το στοιχείο της αλληγορίας250. Η αλληγορία που καθορίζει ένα 

εικαστικό προιόν, ανοίκεια, απρόσιτη και αποσπασματική από τη φύση της, δε μπορεί 

να δημιουργήσει ένα τέλειο σύστημα μηνυμάτων, να επιβάλει ένα μοναδικό 

συγκροτημένο νόημα στον αποδέκτη της251. Αντίθετα, εκπροσωπεί τη βεβαιότητα, 

πως το έργο τέχνης ολοκληρώνεται μένοντας πάντα ημιτελές και συνεπώς, ανοιχτό, 

στο ερμηνευτικό πεδίο της φαντασίας. 

Το θέμα της αλληγορίας και του ρεαλισμού στα έργα των Προραφαηλιτών 

υφίσταται ως σημαντική παράμετρος για την κατανόηση και την ερμηνεία τους. 

Ανάμεσα στον ρεαλισμό της τεχνικής και τον συμβολισμό του νοήματος, 

αμφιταλαντεύεται ο παρακάτω πίνακας του Χαντ.  

             
 

                                                 
249Pollock, ό.π., σ 72. 
250 Η έννοια του συμβολισμού και της αλληγορίας στο έργο των Προραφαηλιτών και ιδιαίτερα του 
Ροσέτι συναντάται στη μελέτη του, Gerhardus  Dietfried,  Symbolismus und Jugendstil. 
Krisenbewußtsein, Verfeinerung sinnlichen Handelns und die Erneuerung des Lebens in Schönheit, 
Herder, Freiburg i.Br, Basel über. Wien, 1977, σ. 92-95. 
251 Fredric Jameson, Marxism and Form, Princeton University Press, New Jersey 1974, σ.71. 
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Ο πίνακας απεικονίζει ένα κοπάδι προβάτων που βρίσκονται σε έναν 

απόκρυμνο βράχο κοντά στο Hastings και θα δούμε ότι συνδυάζει τη θρησκευτική 

και πολιτική σάτυρα με τη ρεαλιστική τεχνική. Όταν εκτέθηκε στη βασιλική 

ακαδημία το 1853 έφερε τον τίτλο «Οι Αγγλικές Ακτές μας» («Our English 

Coasts»)252, και o Στέφενς (Stephens) σχολίασε πως «θα μπορούσε να ληφθεί ως 

σάτυρα στην ανυπεράσπιστη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα απέναντι σε εχθρική 

εισβολή»253. Μερικά πρόβατα απομακρύνονταν κατά μήκος των ψηλών βράχων, στο 

νοτιότερο πρόχωμα του νησιού στο κανάλι της Μάγχης, ενώ άλλα βρίσκονται σε 

κίνδυνο να κατακρεμνυστούν. 

Αν και ο Άλεν Στάλεη, (Allen Staley) επιμένει ότι «το πραγματικό θέμα του 

πίνακα είναι το φως και η τεχνική της φωτοσκίασης σε έναν πίνακα που ζωγραφίστηκε 

en-plein-air»254, είναι αξιοσημείωτο να δούμε τις ερμηνείες που δόθηκαν σ’ έναν από 

τους πλέον πολυσυζητημένους πίνακες του Χαντ. 

Εξεταζόμενος θεματικά απο πολιτικό πρίσμα, ο πίνακας θα μπορούσε είτε να 

διακωμωδεί εκείνους που σκέφτονταν πως μια χώρα με τέτοια προχώματα ήταν 

ανυπεράσπιστη, ή πιθανά, θα μπορούσε να σατιρίζει την πολιτική και θρησκευτική 

ηγεσία που επέτρεπε στις μάζες να απομακρύνονται σε τόσο επικίνδυνες συνθήκες. 

Αν κάποιος διέκρινε στοιχεία εθνικιστικού προβληματισμού στο Χαντ, θα έκανε την 

δεύτερη, πολιτική ερμηνεία,να φαίνεται εύλογη255. Μια άλλη ερμηνεία, που δεν 

συγκρούεται απαραίτητα με την πρώτη, προκύπτει απο το γεγονός ότι ο πίνακας 

ξεκίνησε ως μια προσπάθεια του Χαντ, μετά από τον πολύ επιτυχημένο εμπορικά 

«Μισθοφόρο Ποιμένα» («The Hireling Shepherd»), να επιστρέψει στους βουκολικούς 

πίνακες και σε παλαιότερα εικονογραφικά πρότυπα256. Και ο πίνακας με τον 

«Μισθοφόρο Ποιμένα» ήταν μια προειδοποίηση για την παραμέληση του 

καθήκοντος257.           

                                                 
252Judith Bronkhurst, William Holman Hunt :a catalogue raisonné, Yale University Press, Νew Haven, 
2006 σ.112. 
253 Frederic George Stephens, William Holman Hunt and His Works: A Memoir of the Artist's Life, with 
Descriptions of His Pictures, James Nisbet, Λονδίνο 1860, σ.23. 
254 Frederick Cummings, Allen Staley, and Robert Rosenblum, Romantic Art in Britain: Paintings and 
Drawings, 1760-1860, κατάλογος έκθεσης, Detroit Institute of Arts, Nτιτρόιτ 1968, cat. no. 216. 
255 O Χαντ ως ζωγράφος με εθνικές ανησυχίες βλ. Frederic George Stephens,ό.π., σ.14. 
256 Αndrew N. Wilson, The Victorians, W. W. Norton & Company, Νέα Υόρκη, 2003, σ. 100- 101. 
257 Srephens, ό.π., σ.34.  



 78

 
Ωστόσο, επανερχόμενοι στον πίνακα οι «Αγγλικές Ακτές μας», οι ποιμένες δεν 

είναι απλά αμελείς, είναι απόντες, εγκαταλείποντας το κοπάδι τους στην καταστροφή. 

Ο Πάρρις (Parris) ερμηνεύει το έργο του Χαντ βλέποντας σε αυτόν, τον φόβο 

εξαιτίας της ρωμαιοκαθολικής επιθετικότητας: «Ο συνυπολογισμός της ημερομηνίας 

στο έργο είναι σημαντικός: παρουσιάζεται ένα φυσικό τοπίο, απότομοι βράχοι κοντά 

στο κανάλι της Μάγχης, που ο Χαντ βλέπει το 1852 και τους απεικονίζει φωτογραφικά, 

αλλά υπάρχει κάποιο κρυμμένο μήνυμα.»258  

Η εικόνα είναι «οδυνηρή» επειδή αυτό που παρουσιάζει είναι τόσο «τρωτό». 

«Οι απότομοι βράχοι είναι αφύλακτοι, και πίσω από αυτούς, το κοπάδι 

απομακρύνεται»259. Οι προτεσταντικές ανησυχίες του Ράσκιν, μπορεί να γίνουν 

πραγματικότητα, αν το ποίμνιο κατακρεμνυστεί260. Μια τέτοια ερμηνεία φαίνεται 

βεβαίως κατάλληλη, εάν όχι πλήρης, για τους απόντες πάστορες που αποτυγχάνουν 

να υπερασπίσουν την ακτή ενάντια στην παπική επιθετικότητα και επιτρέπουν επίσης 

στο ποίμνιό τους να περιπλανηθεί, ως  στο θάνατό του.  

Εν τούτοις, όπως επισημάνθηκε, ο τίτλος διαφοροποιεί ίσως την πρόθεση του 

καλλιτέχνη. Ο τίτλος  «Οι αγγλικές ακτές μας», ήθελε να στρέψει την προσοχή σε ένα 

νόημα βαθύτερο από αυτό που προσφέρει μια νατουραλιστική βουκολική σκηνή. Ο 

πίνακας αυτός θα μπορούσε να είναι ένα σχόλιο πάνω στο παμφλέτο που δημοσίευσε 

                                                 
258 Parris, ό.π., σ.126. 
259 Parris, ό.π., σ. 128. 
260 Ruskin, The Construction of Sheepfolds. Το κείμενο δημοσιεύτηκε την ίδια χρονιά στους Τimes 
(Iούνιος 1851). Κυκλοφόρησε σε μια πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση, 5 μήνες αργότερα από τις 
εκδόσεις  Smith, Elder and Co. Λονδίνο, 1851. Το μελετήσαμε από τη συλλογική έκδοση,  Τhe Works 
of John Ruskin,ό.π., «The Construction of Sheepfolds», τόμος 16, σ.12. 



 79

ο Ράσκιν ένα χρόνο νωρίτερα,  «the Construction of Sheepfolds» , με παραινέσεις για 

τη δημιουργία ενός βρετανικού χριστιανικού ποιμνίου εθνικά συνειδητοποιημένου, 

μακριά από τους κινδύνους του καθολικισμού261. Ωστόσο, τείνουμε προς μια 

περισσότερο εθνικιστική και λιγότερο θρησκευτική ερμηνεία, καθώς το 1852 

σηματοδοτεί την αρχή των φόβων των Βρετανών για εισβολή της Γαλλίας από το 

κανάλι της Μάγχης, με αφορμή το πραξικόπημα του Λουδοβίκου Ναπολέοντα το 

1851. Ο πίνακας, λοιπόν, θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως καταγγελία του ζωγράφου 

της τρωτότητας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Εδώ, αξίζει να επισημάνουμε τις 

επεκτατικές και φιλοπόλεμες ιδέες του Ράσκιν, ο οποίος δεν διστάζει να αναφερθεί 

στην ιδέα του πολέμου με αρκετή θέρμη, σε κάποιες από τις δημόσιες διαλέξεις 

του262.  

Το γεγονός ότι ο Χαντ άλλαξε το 1855 τον τίτλο αυτού του πίνακα σε 

«Απομακρυσμένα πρόβατα» («Strayed Sheeps»), επιβάλλει μια ευρύτερη ερμηνεία, 

επιστρέφοντας σε μια διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση σε μια ιστορική στιγμή 

που θα απαιτούσε περισσότερη μετριοπάθεια στις σχέσεις των δύο χωρών.  Από το 

1854 και στα πλαίσια του πολέμου της Κριμαίας, οι δύο άλλοτε εχθρικές χώρες 

συμμαχούν κι έτσι οι φόβοι για έναν μεταξύ τους πόλεμο εξανεμίζονται. Ο νέος 

τίτλος παραπέμπει στο θρησκευτικό συμβολισμό της ευαγγελικής ιστορίας του 

«απολωλότος προβάτου». Τελικά, ο «εθνικά ευαισθητοποιημένος» Προραφαηλίτης 

ζωγράφος κατάργησε το έργο του ως καταγγελτικό έμβλημα, με την αλλαγή του 

τίτλου του, όταν η χρησιμότητα και η επικαιρότητά του εξασθένησαν. Ωστόσο, 

πίστευε στον ηθικό χαρακτήρα της βρετανικής τέχνης και στην εθνική της σημασία 

αποκηρύσσοντας την αρχή του σύγχρονού του Γάλλου τεχνοκριτικού Θεόφιλου Τορέ 

(Theophile Thoré), «ότι η τέχνη δε θα πρέπει να έχει σύνορα και εθνικότητα263». 

Αντίθετα, υποστήριζε πως η τέχνη υπάρχει για να συνεχίζει και να ανανεώνει την 

                                                 
261 Ruskin, Τhe Works of John Ruskin, «The Construction of Sheepfolds», τόμος 16, ό.π.σ.12. 
262 Selections from the Writings of John Ruskin, Smith, Εlder and Co. Λονδίνο 1872, «England’s 
strength» και «Care for our soldiers», σ.380. 
263 Theophile Thoré, « Tendances de l’art au XIXe siècle », Revue universelle des Arts 1, 1855, σ. 83: 
« Quand les arts de tous pays, avec leurs qualités indigènes, [...] auront pris l’habitude d’échanges 
réciproques, le caractère de l’art y gagnera partout une incalculable étendue, sans que le génie 
particulier à chaque peuple en soit altéré. Il se formera de la sorte une école européenne d’abord, au 
lieu des sectes nationales qui divisent encore la grande famille artiste selon la topographie des 
frontières ; puis, une école universelle, familiarisée avec le monde, et à laquelle rien d’humain ne sera 
étranger.» 
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εθνική κληρονομιά264. 

Το παράκτιο τοπίο της Μεγάλης Βρετανίας έχει χρησιμοποιηθεί συχνά ως 

έμβλημα εθνικής ταυτότητας. Το γεγονός ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι ένα νησί, έχει 

παρουσιαστεί ως στοιχείο εθνικής δύναμης και ανεξαρτησίας. Η λεπτομερής και 

ζωηρή απόδοση του Χαντ μιας βραχώδους οροσειράς αναφερόταν στην κατάσταση 

του έθνους. Η ανυπεράσπιστη θέση των προβάτων συμβολίζει τους κινδύνους που 

συνδέονται με το θρησκευτικό σεκταρισμό, και την ακόμα περισσότερο πιεστική 

απειλή εισβολής από ξένες δυνάμεις - και τα δύο ανησυχητικά ζητήματα την εποχή 

που δημιουργήθηκε αυτό το έργο.  

Το έργο του Χαντ συνδέθηκε ερμηνευτικά με τον πίνακα του Λάντσιρ 

(Landseer) του 1846 με τίτλο «Α time of Peace» 265, όπου εκφράζεται η ανησυχία για 

τα εθνικά σύνορα266. Μια οικογένεια βοσκών απολαμβάνει μαζί με το κοπάδι της την 

ηλιόλουστη μέρα, ενώ στο βάθος διακρίνεται κατάρρευση των παράκτιων 

οχυρωματικών έργων. 

                 
Με το θέμα του πολέμου της Κριμαίας ασχολήθηκε και ένας ακόμη 

Προραφαηλίτης. Δυό χρόνια μετά τις «Αγγλικές ακτές μας» του Χαντ, το 1856, ο 

Μιλέ παρουσίασε έναν από τους σημαντικότερους πίνακές του με τίτλο «Επικράτησε 

ειρήνη» («Peace Concluded»), τον οποίο ο Ράσκιν χαρακτήρισε ως «το έργο που θα 

                                                 
264William Holman Hunt, Pre-Raphaelitism, ό.π., τόμος 2, σ. 467: "Let no sentinel, on our confines, 
stand aside and allow to pass the derider of national purity, to whom the way has been barred by his 
great predecessors for so many centuries." 
265 Algernon Graves, Catalogue of the Works of the late Sir Edwin Landseer, Royal Academy 1967, 
κατ. αρ. 67. 
266Αllen Staley, The Pre-Raphaelite Landscape, Oxford University Press Οξφόρδη, 1973, σ. 62-65. 
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αναγνωριστεί στο μέλλον ανάμεσα στα μεγαλύτερα αριστουργήματα του κόσμου.»267 

              
O πίνακας έχει βαθύτερο πολιτικό χαρακτήρα με σατιρική διάθεση και 

αναφέρεται στον πόλεμο της Κριμαίας και συγκεκριμένα στη στάση που κράτησε η 

βρετανική κυβέρνηση, προς το τέλος του πολέμου, αποσύροντας κάποιους 

αξιωματικούς από το μέτωπο των μαχών με την αιτιολογία πως συνέτρεχαν 

«επείγοντες οικογενειακές υποθέσεις» τη στιγμή που οι κοινοί στρατιώτες πέθαιναν, ή 

ζούσαν δραματικές στιγμές στην Κριμαία. Κύριο στοιχείο του έργου, είναι η 

εφημερίδα The Times που κρατάει στα χέρια του ο αξιωματικός και περιέχει την 

είδηση για το τέλος του πολέμου της Κριμαίας σε μια κατά τα άλλα γαλήνια 

αναπαράσταση μιας τυπικής σκηνής οικογενειακής θαλπωρής. Ο αξιωματικός δείχνει 

επαναπαυμένος στην αγκαλιά της οικογένειας μακριά από το πεδίο της μάχης και 

τίποτα «επείγον» δεν φαίνεται να συμβαίνει. Το μικρό κορίτσι στα αριστερά του 

κρατά ένα περιστέρι σύμβολο της ειρήνης, ενώ στα δεξιά του, η αδερφή της, έχει στα 

χέρια της το μετάλλιο που κέρδισε ο πατέρας της για τον αγώνα του στη μάχη268. 

Στo βιβλίο του Φρόυντ (James Froude) «England’s Forgotten Worthies», («Οι 

χαμένες αξίες της Αγγλίας»,) εξυμνούνται οι ναυτικοί της βασίλισσας Ελισάβετ του 

                                                 
267John Ruskin, ό.π., τόμος 14, σ.56-57. 
268 M. Hensher, “Urgent Private Affairs: Millais Peace Concluded, 1855-6”, Burlington Magazine 
τόμος 133, Αύγουστος 1991 σ.499. Είναι εμφανές το ειρωνικό σχόλιο του Hensher.  
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16ου αιώνα, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που αποτόλμησαν τη διεύρυνση της 

Αυτοκρατορίας. Ο συγγραφέας φαντάζεται τον νεαρό ναυτικό ήρωα, Γουόλτερ Ράλεϋ 

(Walter Raleigh) με τους αδελφούς του να ξεκινούν από το λιμάνι του Ντάρμουθ 

(Darmouth) «ακούγοντας, με την καρδιά να χτυπά δυνατά, τις ιστορίες των ναυτικών 

για τη Νέα Γη, πέρα από τη Δύση του ήλιου»269. Ήδη από το 1870 ο  Μιλέ επέλεξε να 

απεικονίσει αυτήν τη σκηνή, με τον πίνακά του «Η παιδική ηλικία του Ράλεϋ» («The 

Boyhood of Raleigh»).  

 
 

Στην ένταση της κίνησης του ναυτικού προς τα δεξιά και στα ανήσυχα μάτια 

του νεαρού τότε Ράλεϋ, o Μιλέ κατάφερε να απεικονίσει την προσδοκία ενός 

ολόκληρου έθνους για νέες εδαφικές κατακτήσεις. Πρόκειται για έναν από τους πιο 

διάσημους λαϊκούς ήρωες της Βρετανίας. Ο Ράλεϋ και ο ετεροθαλής αδερφός του 

Χάμφρευ Γκίλμπερτ (Humphrey Gilbert), φαίνονται να ακούν εκστατικοί τις ιστορίες 

από τις εξορμήσεις στη θάλασσα, ενός έμπειρου ναυτικού270. 

                                                 
269 James Froude, England’s forgotten worthies, J.M Dent, Λονδίνο, 1876. 
270 Για τον πίνακα  βλ. τον κατάλογο, John Everett Millais : illustrator and narrator ; includes a 
catalogue of John Everett Μillais drawings and printed illustrations,  Birmingham Museums and Art 
Gallery, επ. Paul Goldman, Birmingham 2004, σ.76. 
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Ο Μιλέ ζωγραφίζει έναν εκκολαπτόμενο ήρωα. Το μικρό καράβι αριστερά 

προοικονομεί τις ναυτικές περιπέτειες του Ράλεϋ271. Ο Μπάρλοου (Barlow), 

ερμηνεύει τον πίνακα «The Boyhood of Raleigh» (1870), ως έναν εγκωμιασμό του 

βρετανικού ιμπεριαλισμού, σε μια μάλλον διφορούμενη εικόνα272. Από τη μια 

πλευρά, η αμυντική στάση στην οποία στέκεται ο Ράλεϋ και η εικόνα μιας 

σκουριασμένης άγκυρας και των νεκρών εξωτικών πουλιών στο πλάι, υπαγορεύουν 

μια κριτική στάση πάνω στις περιπέτειες και το κόστος μιας ζωής ενός ναυτικού της 

βρετανικής αυτοκρατορίας273. Χωρίς να γνωρίζουμε τις προθέσεις του ζωγράφου, 

ίσως ο Μιλέ να είχε  τη διάθεση να αποδοκιμάσει την επιθετική κατακτητική πολιτική 

της χώρας του. 

 
 

Ακόμη ένα έργο του Μιλέ με  θέμα που αφορά την ολοένα σημαντικότερη 

επέκταση της Βρετανίας και τις παγκόσμιες προσδοκίες της, αποτελεί το 

                                                 

271 Laurel Bradley 'Μιllais, our popular painter στο John Everett Μιllais, επιμ. Debra N. Mancoff ό.π, 
σ. 181-205. 

272 Paul Barlow, Time Present and Time Past: The Art of John Everett Μillais, Ashgate Λονδίνο 2005, 
σ.174. 
273 Paul Barlow,ό.π., σ.175. 
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«Βορειοδυτικό Πέρασμα»(«Νorthwest Passage») του 1874274. Ο τίτλος του πίνακα 

διευκολύνει την ερμηνεία του. Το βορειοδυτικό θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ του 

Ατλαντικού και του Ειρηνικού στην περιοχή της Αρκτικής  ολοκληρώνει τον διάπλου 

του Βόρειου Πόλου. Αυτό το θαλάσσιο μονοπάτι προς την Ανατολή μέσω της 

Αρκτικής στεκόταν για πολλά χρόνια ο ενδόμυχος πόθος που στοίχειωνε όλους όσοι 

ονειρεύονταν περαιτέρω επέκταση της βρετανικής αυτοκρατορίας στη Δύση. Ενώ το 

πέρασμα ανιχνεύτηκε στα τέλη του  18ου αιώνα, ωστόσο δεν ήταν πλεύσιμο με τα 

υπάρχοντα μέσα. Το 1851, οι Βρετανοί θαλασσοπόροι για λογαριασμό του 

Βρετανικού στέμματος κατάφεραν να διαπλεύσουν το πέρασμα μετά από συνεχείς 

απόπειρες κι έτσι η αποστολή τελικώς στέφθηκε με επιτυχία. 

Η εσωστρεφής στάση των εικονιζομένων και η εικόνα του σκεφτικού γέρου 

ναυτικού και της κόρης του275, δίνουν μια απαισιόδοξη ατμόσφαιρα που εκφράζει την 

εθνική απογοήτευση για τις συνεχείς αποτυχίες κατάκτησης του βορειοδυτικού 

περάσματος. Τα παραπληρωματικά στοιχεία του πίνακα, ο παγκόσμιος χάρτης 

απλωμένος στο γραφείο, η βρετανική σημαία στο πίσω μέρος, το τηλεσκόπιο και τα 

παλιά ημερολόγια, συντείνουν στην αναγνώριση του ναυτικού, ως παλαίμαχου 

θαλασσοπόρου και αποτελούν σύμβολα επεκτατισμού276. Οι ιμπεριαλιστικές 

κατακτήσεις και η συνεχής επιδίωξη της Βρετανίας για ανακαλύψεις απασχολούν τον 

Μιλέ αφήνοντας μια αίσθηση σκεπτικισμού για το μέλλον της χώρας του.277 

                                                 

274 Debra N. Mancoff, ό.π., σ. 2-19. 

275 Η Mancoff αναφέρει στο κείμενο της την νεαρή κοπέλα, ως κόρη του ναυτικού. Ο Barlow και ο 
Armstrong δεν προχωρούν σε ανάλογες ταυτίσεις. 
276 Walter Armstrong, «The Art Annual. Sir John E. Μillais, Bart. Royal Academician. His Life and 
Work.» Art Journal, ετήσιος τόμος, 1885. 
277 Mancoff, ό.π., σ.77.  
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Ο πίνακας The Order of Release, 1746, είναι ένα έργο του Μιλέ που 

παρουσιάστηκε το 1853. Ο πίνακας απεικονίζει τη σύζυγο ενός Σκοτσέζου στρατιώτη 

που είχε φυλακιστεί μετά την άνοδο των Ιακωβιτών το 1745, να φέρνει το χαρτί της 

αποφυλάκισής του. Η σκηνή είναι συγκινητική καθώς απαθανατίζεται η στιγμή της 

συνάντησης του ζευγαριού, μετά από τον εμφύλιο πόλεμο που ταλάνισε τη χώρα, ενώ 

δίνεται έμφαση στο δράμα της σκηνής μέσα από τη χρήση του κιαροσκούρο.278 Το 

γεγονός ότι η σύνθεση του Μιλέ είναι πιο αυστηρή, πιο συμμετρική και περιορισμένη 

στα απαραίτητα, αποφεύγοντας τη συσσώρευση λεπτομερειών που θα αποσπούσαν 

την προσοχή του θεατή, θα πρέπει να αποδοθεί στη σταδιακή στροφή του Μιλέ προς 

την νατουραλιστική ηθογραφική ζωγραφική279. Kαι αυτό το έργο, αναφέρεται στο 

πατριωτικό φρόνημα280, με την παρείσακτη μορφή του Άγγλου φύλακα να σκύβει 

                                                 
278 Mancoff, ό.π., σ.41. 
279 Codell, ό.π., σ.120 
280 Είναι χαρακτηριστικό της συναισθηματικής απήχησης που είχε ο πίνακας, το σχόλιο ενός 
τεχνοκριτικού της εποχής “…We  see still in her eyes  the fear that had harassed her- she is not quite 
sure of his liberty- we read the whole story of her struggles, and sorrows and heroic endurance, in that 
hectic flush mounting upon the pallid cheek; we understand at once the fullness of joy to which she 
does not yet dare to give way, the nervous exultation, the effort at calmness, the resolution that has 
vanquished all difficulties and that now comes for its own reward, with a show of self control, which 
will presently give way to a flood of happy tears…” περιοδικό  Fraser’s, τχ. 47, (1853): 707-708 από 
το  Julie Codell, “Empiricism, Naturalism and Science in Millais’s paintings”, στο John Everett 
Μillais, beyond the pre-raphaelite brotherhood, ό.π., σ. 125.  Το 1816 εκδίδεται το βιβλίο του  
γιατρού, Sir Charles Bell, The Anatomy and philosophy of expression as connected with the Fine Arts, 
το οποίο εισάγει νέες τεχνικές σε μια πιο νατουραλιστική απόδοση των μορφών βάσει της ανατομίας 
τους. O Ράσκιν αναφέρεται στη μελέτη του Bell για τις φιγούρες του Michelangelo στο τρίτο μέρος 
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ταπεινωτικά μπροστά στο χαρτί της αποφυλάκισης, ως ένδειξη πικρίας στην παρούσα 

πολιτική κατάσταση της χώρας281. 

 

Tέλος, αυτό το τόντο του 1855 του Μπράουν (Ford Madox Brown), 

απεικονίζει τους επιβάτες ενός καραβιού που διασχίζει τον ταραγμένο ωκεανό. Ο 

τίτλος «Oι τελευταίοι της Αγγλίας» («The Last of England»), αποσαφηνίζει την 

πρόθεση του καλλιτέχνη να αναπαραστήσει το ταξίδι κάποιων Βρετανών 

μεταναστών, με αφορμή την μετανάστευση του Προραφαηλίτη ζωγράφου Τόμας 

Γούλνερ (Τhomas Woolner) την ίδια χρονιά282. Η ένταση της σκηνής συγκεντρώνεται 

στα δύο πρωταγωνιστικά πρόσωπα, ένα σφιχτά αγκαλιασμένο ζευγάρι που με βλέμμα 

ψυχρό και αποφασιστικό ξεκινούν μια νέα ζωή μακριά από την πατρίδα τους283. Η 

σκηνή εμπεριέχει δραματικά στοιχεία  που εντείνονται από το βλέμμα στα πρόσωπα 

των πρωταγωνιστών. Ο τίτλος  «Οι τελευταίοι της Αγγλίας», θα μπορούσε να 

ερμηνευτεί και ως η ύστατη κραυγή ανησυχίας του Μπράουν απέναντι στο ολοένα 

και μεγαλύτερο μεταναστευτικό κίνημα της Μ.Βρετανίας  που θα έδιωχνε μακριά από 

τα σύνορά της τους τελευταίους κατοίκους της. Η προσωπική εμπειρία του Μπράουν 

με τη γυναίκα του να πεθαίνει στο θαλάσσιο ταξίδι τους για το Παρίσι έπαιξε το ρόλο 

                                                                                                                                            
του δεύτερου τόμου του Modern Painters, σ.110. Για το εθνικό νόημα που δίνουν οι μελετητές στον 
πίνακα βλ. Daniell Bruckmuller-Genlot, Les pre-Raphaelites 1848-1884 de la revolte à la gloire 
nationale, Armand Collin, Παρίσι, 1994, σ.131. 
281 Ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποιεί η Mancoff σε μια δική της ερμηνεία για τη στάση του φύλακα 
είναι «chagrin», ό.π., σ.98.  
282Lucy Feiden Rabin, Ford Madox Brown and the Pre-raphaelite history, Garland, Nέα Υόρκη 1978, 
(διδακτορική διατριβή, Bryn Mawr College 1973) σ. 160.  
283Rabin, ό.π., σ. 155.  
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της στην απόδοση των προσώπων και στην ένταση της στιγμής284.  

 Χρονικά, ο πίνακας συμπίπτει  με το μεγάλο κύμα μετανάστευσης από την 

Ιρλανδία και την δυτική Μ.Βρετανία στην Αμερική, λόγω της οικονομικής 

δυσπραγίας και το ξέσπασμα λιμού από τις φυσικές καταστροφές στην καλλιέργεια 

της πατάτας. Θίγεται ένα πρόβλημα κοινωνικό και εθνικής σημασίας. Η έννοια της 

πατρίδας και το αβέβαιο μέλλον της μετανάστευσης ως μαζικής εξόδου που αφαιρεί 

από την πατρίδα τις υγιέστερες δυνάμεις της285. Αν προχωρήσουμε λίγο το 

συλλογισμό μας, η μετανάστευση ως κριτική- αναστοχαστική θεώρηση του εθνικού 

εαυτού, ως αφορμή κοινωνικού ρεαλισμού. Ο Μπράουν έχει επίγνωση της σημασίας 

που έχει η σκηνική διευθέτηση αυτής της πραγματικότητας, γι’ αυτό δεν υπερβάλλει.

 Επιστρέφοντας στη πεποίθηση των Προραφαηλιτών για τη διδακτική αξία της 

τέχνης, η ύπαρξη κοινών ανησυχιών και προβληματισμών τους οδηγεί σε κοινές 

θεματικά αναζητήσεις από τη σύγχρονή τους πραγματικότητα, αποσαφηνίζοντας τους 

δικούς τους εθνικούς προβληματισμούς. Η επιλογή των έργων έγινε θεματικά, με 

βάση τα εμφανή εθνικά και πολιτικά τους μηνύματα. Το γεγονός ότι μπορούμε να 

καταφύγουμε σε λάθος συμπεράσματα, εξαιτίας της σημασίας που αποδίδουμε σε ένα 

μέρος μόνο της καλλιτεχνικής παραγωγής, μας υποχρεώνει να κατανοήσουμε ότι 

αυτά τα έργα αφορούν θεματικά την βρετανική πραγματικότητα και κάποια από τα 

εθνικά της προβλήματα, αποτελούν μειοψηφία, αλλά σίγουρα δεν θα πρέπει να 

αγνοηθούν. Πίσω τους, κρύβονται οι επιθυμίες μιας ισχυρής αστικής τάξης. Μέσα 

από αυτούς τους πίνακες, εισακούστηκαν οι φωνές του βρετανικού έθνους που 

ανησυχούσε για το μέλλον του.  

2.Εθνικισμός και σοσιαλισμός στη Δεύτερη γενιά των Προραφαηλιτών – Το 

κίνημα «Τέχνες και Χειροτεχνίες». 

Το κίνημα των Προραφαηλιτών χωρίζεται σε 2 μεγάλες φάσεις286, που 

χαρακτηρίζονται από διαφορά σε τάσεις και νοήματα Η πρώτη γενιά των 

Προραφαηλιτών από το 1854 και έπειτα, είχε αρχίσει να παρακμάζει, και κάποια από 

τα ιδρυτικά στελέχη αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Ο Χαντ, προσκολλημένος στα 

βαθιά θρησκευτικά του συναισθήματα, αποφασίζει να αφιερωθεί στη θρησκεία 
                                                 
284 Rabin, ό.π., σ.162. 
285Juliette Peers, «Pre-raphaelitism in Colonial Australia», στο Worldwide Pre-raphaelitism, επ.  
Thomas J. Tobin, σ. 217. 
286 Ο διαχωρισμός αυτός σε «γενιές» είναι αποδεκτός από όλους τους μελετητές του 20ου αιώνα  που 
προσεγγίσαμε.  
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απαρνούμενος τη ζωγραφική του, ενώ ο Μιλέ οχυρώθηκε τελικά πίσω από τον 

αισθητικό συντηρητισμό της Ακαδημίας, που  είχε πολεμήσει.  Ο Ράσκιν από το 1853 

και μετά, πιθανότατα ωθούμενος και από τις προσωπικές του διαμάχες με τον Μιλέ, 

σταδιακά απέσπασε την ασπίδα προστασίας του από τους Προραφαηλίτες, με μήλο 

της έριδος την Effie, πρώην γυναίκα του που τον άφησε, για να παντρευτεί τον Mιλέ.

 Η δεύτερη γενιά των Προραφαηλιτών ξεκινώντας από το 1856,  αναδεικνύει 

ένα διαφορετικό πρόσωπο καθώς συνεπάγεται την προσχώρηση και την ενσωμάτωση 

νέων ιδεών και προτύπων που ταυτίζονται περισσότερο με το νεοαναδυόμενο κίνημα 

Τέχνες και Χειροτεχνίες (Arts and Crafts). Ο Ντάντε Γκαμπριέλ Ροσέτι μαζί με τον 

Γουίλιαμ Mόρις και τον Μπερν-Τζόουνς (Burne-Jones), συνεχίζουν να 

αυτοαποκαλούνται  Προραφαηλίτες, αλλά με διαφορά, συνολικά, στις επιλογές τους. 

 Οι μηχανές παρήγαγαν μαζικά, φτηνά προϊόντα καθημερινής χρήσης, έντονα 

διακοσμημένα, με κοινότοπα μοτίβα. Ετσι, το βικτοριανό βρετανικό σπίτι ήταν 

φορτωμένο με κακόγουστη διακόσμηση στα υφάσματα, τις ταπετσαρίες και τα 

έπιπλα. Για τον ρομαντικό οραματιστή Γουίλιαμ Μόρις, η λύση ήταν απλή: 

επιστροφή στην ποιότητα και την αισθητική της μεσαιωνικής χειροτεχνίας. 

 Οι θεωρητικές απόψεις του Γουίλιαμ Mόρις, βαθύτατα επηρεασμένες από τις 

ιδέες του Ράσκιν αλλά αρκετά πιο φιλελεύθερες, σχετίζονται σε πρώτη ανάλυση 

περισσότερο με τις δίκαιες, ελεύθερες και μη καταπιεστικές συνθήκες εργασίας του 

εργατικού δυναμικού και είχαν ήδη από το 1875 αρχίσει να παίρνουν διαστάσεις μιας 

διεισδυτικής προσωπικής έρευνας. Η προσπάθεια του Mόρις συγκεντρωνόταν στον 

ορισμό και την κατανόηση των μεγάλων εννοιών της τέχνης αλλά και της κοινωνίας 

και την ουσιαστική μεταξύ τους σχέση. Οι γνώσεις του, ωστόσο, πάνω σε θέματα 

κοινωνιολογίας ήταν λιγότερες, όπως φαίνεται, από τις γνώσεις του σε θέματα τέχνης 

και ως εκ τούτου εξαιρετικά ελλειπείς καθώς η απλή θεωρητική κατάρτιση ήταν 

μάλλον ανεπαρκής για αυτόν287. Σύντομα, ο Μόρις άρχισε να ενδιαφέρεται για την 

εξωτερική πολιτική. Στο παμφλέτο που έγραψε το 1877 με αφορμή τον 

Ρωσσοτουρκικό πόλεμο απευθύνθηκε, όχι στους πολιτικούς της Βρετανίας αλλά στην 

εργατική της τάξη, ως βασικότερη δύναμη της χώρας του.288  

 Στην αφομοίωση και την ενστέρνιση των πραγματικών αξιών του 

σοσιαλισμού και της κοινωνικής ισότητας έπαιξε σημαντικό ρόλο η ενεργός και 
                                                 
287 Για μια ολοκληρωμένη κοινωνικο-ιστορική προσέγγιση στη ζωή και το έργο του William Morris 
βλ. Ε.Thompson, William Morris:Romantic to Revolutionary, Merlin Press Λονδίνο 1977 (α΄ έκδοση 
1955). 
288 Thompson, ό.π., σ. 270. 
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άμεση ενασχόλησή του με τα ριζοσπαστικά πολιτικά δρώμενα της χώρας, το 1883, 

οπότε ο Mόρις αποφάσισε να γίνει μέλος ενός «περιθωριακού» μαρξιστικού 

οργανισμού με το όνομα Δημοκρατική Ομοσπονδία (Democratic Federation). Κατά 

τη διάρκεια της δραστηριοποίησής του στην Ομοσπονδία εργάστηκε σκληρά για να 

εμπλουτίσει τόσο εμπειρικά όσο και θεωρητικά τις γνώσεις του, αλλά και να 

επαναπροσδιορίσει τις απόψεις και τις θέσεις του σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές 

που πρέσβευε ο Καρλ Μάρξ, τον οποίο μόλις τότε είχε αρχίσει να αναγνωρίζει289.  

Γρήγορα, όμως, συνειδητοποίησε πως οι προσωπικές του θέσεις είχαν εισέρθει στο 

δρόμο του σοσιαλισμού με έναν μάλλον «ανορθόδοξο τρόπο».    

 Αρχικά, και ιδιαίτερα στα χρόνια της Οξφόρδης, είχε την πεποίθηση ότι το 

υπάρχον σοσιαλιστικό σύστημα, έτσι όπως μεσιτεύεται από σύγχρονούς του, όχι μόνο 

υποβίβαζε αλλά καθαιρούσε κάθε έννοια της τέχνης, ενώ παράλληλα δεν άφηνε 

πολλά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων290. Κατά τη 

δεκαετία 1880-90 έγινε ένθερμος υποστηρικτής της σοσιαλιστικής ιδεολογίας, 

ωστόσο, δεν ήταν λίγες οι φορές που η στάση του απέναντι στα πολιτικά πράγματα 

θεωρήθηκε εως καταστροφική για την καλλιτεχνική του πορεία.291  

 Αρκετοί ήταν αυτοί που υποστήριζαν ότι ο ρόλος του Mόρις θα έπρεπε να 

είναι καθαρά δημιουργικός χωρίς να αμαυρώνεται από κάποιο κοινωνικό ή πολιτικό 

στίγμα. Αυτό πίστευε και ο Μπερν-Τζόουνς. Το αδιάβλητο επιχείρημα του Μόρις, 

απάντηση σε όλα αυτά, ήταν ότι το ζήτημα της τέχνης δεν ήταν παρά ένα γνήσιο 

κοινωνικό και εθνικό ζήτημα. Για πρώτη φορά λοιπόν  η εθνική τέχνη χάρη στον 

Μόρις διυλίζεται μέσα από στόχους πολιτικούς, επανεξετάζεται και θεωρείται μέσα 

από το επαναστατικό στοιχείο της αναδόμησης που πηγάζει από τον ίδιο το 

σοσιαλισμό.          

 Το κίνημα των Τεχνών και Χειροτεχνιών ήταν μια συστηματική και 

μεθοδευμένη αντίδραση στο ήδη παγιωμένο βιομηχανικό κατεστημένο της 

παραγωγής έργων τέχνης και είχε έναν περισσότερο ηθικό και πνευματικό 

χαρακτήρα, ορμούμενο από τις ηθικές προτροπές του Ράσκιν, καθώς αντιπροσώπευε 

τη συνειδησιακή κρίση πολλών επιφανών προσωπικοτήτων της βικτωριανής Αγγλίας 

εναντια στον κατακερματισμό του έθνους και κατά της διάβρωσης των κοινωνικών 

και αισθητικών αξιών.  Οι κύριες ιδεολογικές προτάσεις του κινήματος βασίζονταν 

                                                 
289 Τhompson, ό.π., σ.271. 
290 Σχέση του Μόρις με το σοσιαλισμό βλ. Τhompson σ. 267-274. 
291 Thompson, ό.π., σ.309-310. 
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στο ηθικό και παραγωγικό μοντέλο των προβιομηχανικών κοινωνιών που υποστήριζε 

την αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ των τεχνιτών παραγωγής και των 

προισταμένων τους σε αντίθεση προς την ιεραρχική θέση μεταξύ του εργοδότη και 

των υφισταμένων που επέβαλλε η νέα βιομηχανική τάξη. Οι εργασιακές σχέσεις και 

το γενικότερο παραγωγικό  μοντέλο  του Μεσαίωνα, προσέφεραν το καλύτερο 

παράδειγμα για μίμηση292.  

          

Ο πίνακας «Εργασία» (Work) του Μπράουν που ζωγραφίστηκε μεταξύ 1852 

και 1863, θεωρείται ο πρώτος που χειρίστηκε με κοινωνική ευαισθησία το θέμα της 

εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. O Μπράουν διάλεξε να απεικονίσει μια 

σκηνή της σύγχρονης ζωής, την οποία συνέλαβε με φυσικότητα και ταυτόχρονα την 

ανήγαγε σε επίκαιρη αλληγορία. Δεν είναι συμπτωματικό πως το κίνημα Τεχνών και 

Χειροτεχνιών εμφανίστηκε την περίοδο δημιουργίας του πίνακα. Πρωταγωνιστές  

είναι οι εργάτες που σκάβουν ένα βασικό δρόμο του Λονδίνου, εργαζόμενοι σκληρά 

για να κρατήσουν ζωντανή την αλυσίδα παραγωγής, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως ο 

ίδιος ο Μόρις και ο Καρλάϋλ απεικονίζονται στο δεξί μέρος του πίνακα 

εκπροσωπώντας τους διανοούμενους οι οποίοι «μολονότι φαίνονται οκνηροί, 

εργάζονται διανοητικά συντονίζοντας τη δράση293».      

                                                 
292 Thompson, ό.π., σ. 88. 
293 Rabin, ό.π., σ. 67. 
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  Ο Mόρις ήταν πεπεισμένος πως μέσα από την αναβίωση των εργασιακών 

σχέσεων που επικρατούσαν στο μεσαίωνα θα αναδεικνυόταν η πρακτική διαδικασία 

της παραγωγής ενός αμιγώς χειροτεχνημένου έργου, απορρίπτοντας δια παντός την 

«ευκαιριακή μαζική παραγωγή» που παρείχαν οι μηχανές294. Επίσης, προτεραιότητά 

του υπήρξε η περιφρούρησή των δικαιωμάτων του καταναλωτή και η διατήρηση της 

υψηλότερης δυνατής ποιότητας των προιόντων, η οποία όμως αντιπαρέρχοταν τις 

κερδοσκοπικές διαθέσεις των καπιταλιστών βιομηχάνων.     

 Oι εκπρόσωποι των Arts and Crafts κατέφυγαν στο μεσαιωνισμό σε μια 

γενικότερη προσπάθειά του ανανέωσης της καλλιτεχνικής παραγωγής, προς όφελος 

του καταναλωτή και της ποιότητας της τέχνης. Ο ίδιος ο Μόρις, όμως,  αναρωτήθηκε 

για το εάν και κατά πόσο το έργο του είχε πραγματική αξία και εφαρμογή, αφού παρά 

τις σοσιαλιστικές απόψεις του, απευθυνόταν αποκλειστικά σε ένα εύρωστο 

οικονομικά καταναλωτικό κοινό που δεν αντιπροσώπευε παρά μια μικρή κοινωνικά 

ομάδα. Κάτι που ήταν εύλογο, καθώς τα χειροποίητα αντικείμενα ήταν ανώτερα σε 

ποιότητα αλλά σαφώς ακριβότερα, γεγονός που τα έκανε προσιτά μόνο στη 

μεγαλοαστική τάξη.         

 Παρά τις προσπάθειες του Μόρις, το θεωρητικό του έργο δεν έφερε τα 

επιθυμητά αποτελέσματα στην αλυσίδα παραγωγής ή στις εργασιακές σχέσεις στη 

Βρετανία, κάτι που μοιάζει λογικό τη στιγμή που η βιομηχανική επανάσταση στην 

Ευρώπη άλλαξε τις ισορροπίες  στο χώρο της εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
294 Τhompson ό.π., σ.96. 
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3. Ο μύθος του Βασιλιά Αρθούρου ως εθνικό έμβλημα στη Μ. Βρετανία του 19ου 

αιώνα. 

Ο Μόρις, ο Ροσέτι και ο Μπερν-Τζόουνς, ήταν εκφραστές μιας νέας 

αισθητικής, εκφρασμένης με εθνικούς όρους, βγάζοντας στην επιφάνεια αξίες που θα 

αναδείκνυαν το πρόσωπο του βρετανικού έθνους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του. Αποπειράθηκαν να σκιαγραφήσουν την εικόνα μιας αστικής τάξης, μη 

αλλοτριωμένης από την τεχνολογία της μηχανής. Μέσα από την τέχνη τους, 

ελαιογραφίες, αλλά κυρίως βιτρώ και ταπισσερί, αναβίωσαν το ύφος και την τεχνική 

των εικονογραφημένων χειρογράφων από τα εργαστήρια της Γαλλίας και της 

Φλάνδρας του 14ου αιώνα. Προώθησαν με την τέχνη τους, την έννοια ενός 

απαραίτητου αυτοπροσδιορισμού μέσα από την ηθική μιας ισχυρής "βρετανικότητας". 

Το σχέδιο για βιτρώ του Μόρις, «Γκουίνεβιρ και Ιζόλδη»,  είναι εμπνευσμένο από τον 

κύκλο των επεισοδίων της ζωής του βασιλιά Αρθούρου. Οι ιδεαλιστικά αποδοσμένες 

γυναικείες μορφές, ντυμένες αναγεννησιακά, είναι τοποθετημένες σε εξωτερικό 

χώρο, όπου η προοπτική αναπτύσσεται με σημεία διαφυγής που αποκαλύπτουν  ένα 

μυστηριακό τοπίο.                                                            

 Ο Ροσέτι από το 1855 και μετά, αφήνει τους πίνακες με θρησκευτικό θέμα και 

αφοσιώνεται αποκλειστικά σε έργα 

εμπνευσμένα από λογοτεχνικές πηγές. Το 

όραμά του Ροσέτι σχετικά με τους μύθους του 

Αρθουριανού κύκλου και το μεσαιωνικό 

σχέδιο, ενέπνευσε και τους υπόλοιπους της 

δεύτερης περιόδου του κινήματος, Μόρις και 

Μπερν-Τζόουνς. Ο Ροσέτι ασχολήθηκε 

συστηματικά με την εικονογράφηση και τη 

διακόσμηση  έργων δημοφιλών συγγραφέων 

και ποιητών του 19ου αιώνα που επηρεάστηκαν από το πνεύμα του μεσαιωνισμού 

όπως ο Άλφρεντ Τένισον και ανέλαβε την εικονογράφηση πέντε τουλάχιστον 

ποιημάτων του τελευταίου, με θέμα από τον κύκλο του βασιλιά Αρθούρου295. Μια 

από τις σκηνές που εικονογράφησε ο Ροσέτι και δημοσιεύτηκε το 1857 στη συλλογή 

των ποιημάτων του Τένισον γύρω από το μύθο του βασιλιά Αρθούρου, είναι «η Κυρία 

                                                 
295 Sir Galahad, St. Cecilia, The Lady of Shallot, The weeping Queens, Marianna in the South κλπ. 
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του Σάλοτ». Πρόκειται για ένα χαρακτικό  όπου ο ιππότης Λάνσελοτ σκύβει πάνω 

από το πτώμα της Κυρίας του Σάλοτ, το οποίο πλέει στο ποτάμι.  

Ιστορικοί, όπως ο Πίτερ Μπέρσφορντ 

Έλλις (Peter Beresford Ellis) και ο 

Nτέηβιντ Ντάμβιλ (David Dumville), 

στη μελέτη τους Histories and 

Pseudo-histories, επιμένουν ότι δεν 

υπάρχει ιστορική μαρτυρία για τον 

Αρθούρο και ότι πρέπει να διαγραφεί 

από τη βρετανική ιστορία ακόμη και 

από τα βιβλία296. Παρόλο που μια 

τέτοια άποψη είναι τουλάχιστον 

ακραία, η αλήθεια είναι ότι πολύ λίγα 

γνωρίζουμε είτε για τον Αμβρόσιο 

Αουρελιανό είτε για τον Αρθούρο, 

στον οποίο πέρασε η βασιλεία. Ο μεν Αμβρόσιος εμφανίζεται στις σελίδες του Περί 

της Παρακμής της Βρετανίας, (De Excidio Britanniae) (περ. 540 μ.Χ ) του Γκίλντας, 

αλλά ο Αρθούρος όχι. Επιπλέον, η προσωπικότητα και οι δραστηριότητες του 

Αρθούρου επικαλύπτονται από τις φανταστικές εικόνες των μεσαιωνικών 

ειδύλλιων297. Στο βαθμό, όμως, που ο μεσαιωνικός μύθος μπορεί να λειτουργήσει ως 

πρωτοϊστορία, ο Αρθούρος δεν μπορεί να είναι παρά ιστορική προσωπικότητα και 

πιθανώς διαδέχθηκε τον Αμβρόσιο στην αρχηγία των στρατευμάτων298.  

 Ο βασιλιάς Αρθούρος υπήρξε η κεντρική φυσιογνωμία ενός θρύλου που 

επισφράγισε ως αρχετυπικός μυθικός πυρήνας, την ένωση των μικρών βασιλείων για 

τη δημιουργία ενός ενιαίου βρετανικού κράτους και το πέρασμα του Χριστιανισμού 

στις ομιχλώδεις ακτές των αγγλικών νήσων. Σε έναν ενιαίο μύθο που διακρίνεται για 

τις ιστορικές του βάσεις, ο θρύλος ανακατεύεται με την ιστορία για να υπηρετήσει τα 

εθνικά συμφέροντα της ένωσης των Σαξόνων και των Βρετόνων -του λευκού και του 

κόκκινου δράκοντα ή του λευκού και του κόκκινου ρόδου- και της επικράτησης του 

Χριστιανισμού στις βόρειες ακτές της ευρωπαϊκής ηπείρου.    

                                                 
296 Peter Beresford Ellis, David Dumville, Histories and Psuedo-Histories of the Insular Middle Ages, 
Αshgate 1990, στον πρόλογο σ.6-10. 
297 Frank Reno, The Historic King Arthur, MacFarland, U.S.A, 1996, σ.51-52. 
298 Reno, ό.π., σ.90. 
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 Πρόκειται για ένα μαγικο-τελετουργικό πλέγμα, σύμφυτο στη δημιουργία 

εθνικών μύθων και αρκετά ισχυρό ώστε να επηρεάζει ακόμη και τον 19ο αιώνα, τη 

φαντασία και το ενδιαφέρον των επιγόνων της αγγλοσαξωνικής παράδοσης299.  Ο 

Αρθούρος, απ' ό,τι φαίνεται, ήταν ένας ήρωας, που όχι μόνο προσωποποίησε το 

συλλογικό όνειρο της ενοποιημένης Βρετανίας αλλά αιτιολόγησε και το πέρασμα του 

στα βρετανικά νησιά. Το ενδιαφέρον είναι ότι η μετάβαση από τον παγανισμό στη 

χριστιανική θρησκεία στη Μεγάλη Βρετανία, έγινε πιθανώς με τον πλέον παράδοξο 

τρόπο από οποιοδήποτε άλλο τόπο στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο Χριστιανισμός και ο 

παγανισμός συνυπήρξαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και έδωσαν ένα ιδιαίτερο 

τόνο ανεξιθρησκείας, ζωντανό ακόμη και σήμερα στις παραδόσεις και τους 

εορτασμούς της αγγλικανικής εκκλησίας300.       

 Στην πραγματικότητα ο βασιλιάς Αρθούρος ήταν ο απαιτούμενος βρετανός 

ήρωας, ο λαμπρός ηγέτης στις παρυφές της ιστορίας, ο «μυθικός βασιλέας», ένα 

πρόσωπο αμφίβολης ιστορικής αυθεντικότητας, πάνω στο οποίο συγκεντρώνονται τα 

αρχετυπικά ιδανικά της βρεταννικής μοναρχίας. Από όλα αυτά το μόνο που μπορεί να 

συνάγει κανείς με ασφάλεια είναι η ανάγκη δημιουργίας ενός εθνικού ήρωα που να 

αιτιολογεί τις κοινωνικές και ιστορικές αλλαγές της περιόδου στα μάτια ενός ύστερου 

μελετητή.           

 To 1859, o Ροσέτι ζωγράφισε  τον «Γκάλαχαντ στο ερειπωμένο ξωκκλήσι». Η 

ελαιογραφία αυτή εμπνέεται από το ποίημα του Tένυσον  "Sir Galahad" του 1842. Σ’ 

αυτό, ο Γκάλαχαντ εμφανίζεται ως ο γενναιότερος από τους ιππότες του Αρθούρου, 

και συγκρίνεται με τον Λάνσελοτ σε αρετές και δύναμη. Ο Γκάλαχαντ τελικά βρίσκει 

το ιερό δισκοπότηρο μέσα στο ξωκκλήσι, όμως σύμφωνα με τον Τένισον δεν είναι 

παρά ένα όραμα. Το έργο του Ροσέτι απεικονίζει την σκηνή της προσευχής με μια 

μεγάλη ευλάβεια που συνάδει μόνο σε θρησκευτικές σκηνές.  

                                                 
299 Reno, ό.π., σ.15. 
300 Για την εθνικιστική πλευρά του μύθου βλ. Μichael Holmes, King Arthur a military history,  Barnes 
and Noble, Nέα Υόρκη, 1998. Αν και συνοπτικά, υποδεικνύει την εθνική σημασία του βασιλιά 
Αρθούρου  ιδιαίτερα μετά τον 19ο αιώνα και την γοτθική αναβίωση.  
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Οι μύθοι του Αρθούρου και η ύστερη ανάπλασή τους ήταν συνδεδεμένη 

άμεσα με το κίνημα του ρομαντισμού. Ο ανώριμος γοτθικισμός του Οράτιου 

Γουόλπολ (Horace Walpole)  με το γοτθικό του ρομάντζο Το Κάστρο του Οτράντο 

(The Castle of Otranto) (1765) και η τρίτομη μελέτη του Τόμας Γουόρτον (Τhomas 

Warton), για την αγγλική ποίηση του Μεσαίωνα301,  δίνουν τη θέση τους σε ένα 

ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον προς τη σπουδή του Μεσαίωνα. Η μελέτη και η 

δημοσίευση της μεσαιωνικής λογοτεχνίας αυξάνονται σταθερά.     

 Η απήχηση του μύθου του βασιλιά Αρθούρου στην βικτοριανή κοινωνία ήταν 

τεράστια. Το 1819, όταν δημοσίευσε ο Σερ Γουόλτερ Σκοτ  (Sir Walter Scott) το νέο 

Ιβανόη του (Ivanhoe), 12.000 αντίγραφα πωλήθηκαν μέσα στις πρώτες εβδομάδες 

δημοσίευσής του  – ένας αστρονομικός αριθμός για την εποχή αυτή που οι 

εγγράμματοι ανάμεσα στο βρετανικό πληθυσμό ήταν περιορισμένοι302. Η 

αναμόχλευση του μύθου του βασιλιά Αρθούρου συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια 

για έγερση του εθνικού συναισθήματος.303 

                                                 
301 Horace Walpole, The Castle of Otranto, στο βιβλίο του Thomas Warton, The History of English 
Poetry 1774–81. 
302 Derek Pearsall, Arthurian Romance: a short introduction, Blackwell, Oxford, 2005 σ.18. 

303 Βλ. Frank Reno,ό.π., σ. 20-31. Οι ιστορικοί θρύλοι της Βρετανίας δημιουργήθηκαν εν μέρει για να 
αποτελέσουν τμήμα ενός πατριωτικού μύθου για το παρελθόν του νησιού. Η παλαιότερη γνωστή πηγή 
είναι το έργο Historia Britonum , η ιστορία του Βρούτου της Βρετανίας, στην οποία υπάρχει μια 
γενεαλογία για έναν αριθμό Ουαλών πριγκίπων τον 9ο αιώνα. Συνήθως το έργο αποδίδεται στο 
Νέννιο, αλλά ο πραγματικός του συγγραφέας παραμένει άγνωστος.Η ιστορία αυτή επεκτάθηκε 
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Ενώ είναι πραγματικότητα ότι οι Προραφαηλίτες ενδιαφέρθηκαν 

θεματολογικά στα έργα τους για τη σύγχρονη βικτοριανή ζωή, φαίνεται ένα πολύ 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον στατιστικά στην παραγωγή τους, για τον μύθο 

του Βασιλιά Αρθούρου. Τεχνοτροπικά δεν είχαν ποτέ απομακρυνθεί από τη 

μεσαιωνική ζωγραφική, αλλά και θεματικά, ιδιαίτερα στη δεύτερη φάση του 

κινήματος, επικεντρώνονται στη μεσαιωνική λογοτεχνία. Έργα όπως αυτό του 

Φράνσις Ντίκσι (Sir Francis Dicksee) La Belle Dame sans Merci, τρέφουν την 

ακόρεστη όρεξη ενός κοινού που βουτά με πάθος στην ποίηση του Κήτς και Τένισον 

και στα ιστορικά μυθιστορήματα του  Γουόλτερ Σκοτ.    

  Ένα από τα πρώιμα έργα του Ροσέτι, της δεύτερης φάσης του κινήματος, 

είναι «ο Τάφος του Αρθούρου» («King Arthur’s Tomb»). 

 

                                                                                                                                            
περισσότερο, καθώς ο αφηγητής συνέδεε το Βρούτο με τους ήρωες που έπονταν του Τρωικού 
Πολέμου, κι έτσι παρείχε άφθονο υλικό για τους μεταγενέστερους συγγραφείς, όπως ο Τζέφρι του 
Μόνμουθ κι ο Τζον Μίλτον, οι οποίοι θα το επεξεργάζονταν και θα συνέδεαν στα λογοτεχνικά τους 
κείμενα την ίδρυση και την κατοίκηση των Βρετανικών Νήσων με την ηρωική περίοδο της αρχαίας 
ελληνικής γραμματείας. Ο Τζέφρι του Μόνμουθ επίσης παρουσίασε τον ευφάνταστο ισχυρισμό ότι οι 
Τρινοβάντες, φύλο που κατοικούσε στην περιοχή του Λονδίνου, σύμφωνα με τον ιστορικό Τάκιτο, 
έπαιρναν το όνομά τους από την προσωνυμία Troi-novant, που σήμαινε "Νέα Τροία".Υπάρχουν επίσης 
ισχυρισμοί που συνδέουν την Κελτική μυθολογία με προσωπικότητες και γεγονότα που περιγράφονται 
στο έργο του Geoffrey of Monmouth Historia Regum Britanniæ. Για παράδειγα, ο Ληρ της Βρετανίας, 
που αργότερα έγινε ο Βασιλιάς Ληρ του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ήταν αρχικά ο ιρλανδικός θεός της 
θάλασσας Λιρ. Επιπλέον, πολλές κελτικές θεότητες έχουν ταυτιστεί με χαρακτήρες του Αρθουριανού 
κύκλου, όπως η Μοργκάνα λε Φέι με τη θεότητα Μόριγκαν και άλλες.  
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O πίνακας εικονίζει ένα συνηθισμένο θέμα στην ζωγραφική του Ροσέτι. Είναι 

από τους πρώτους χρονολογικά πίνακες του, της σειράς που διαπραγματεύεται το 

μύθο του βασιλιά Αρθούρου και χρονολογείται το 1855304.  Στον πίνακα μπορούμε να 

δούμε τον ιππότη Λάνσελοτ πάνω από το μαρμάρινο τάφο του βασιλιά Αρθούρου, να 

σκύβει για να αποσπάσει ένα φιλί από την Γκουίνεβιρ η οποία στέκεται γονατισμένη 

κι αυτή πάνω από τον τάφο. Με μια κίνηση άρνησης, η Γκούινεβιρ δείχνει να σέβεται 

το νεκρό βασιλιά305. Η σκηνή αναφέρεται στο εικοστό πρώτο βιβλίο του «Morte 

d’Arthur» του Μάλορυ (κεφάλαια 7,9,10), 306 το οποίο ο Ροσέτι γνώριζε από την 

ουαλική έκδοση του 1817 «the Byrth, Lyf and Actes of King Arthur»307. H Γκουίνεβιρ 

επισκέπτεται τον τάφο του βασιλιά Αρθούρου στο Γκλάστονμπέρι φορώντας 

μοναστικά ρούχα, ύστερα από την απόφασή της να αφιερωθεί στο Θεό308. Η 

μορφοπλαστική γλώσσα του Ροσέτι είναι λιτή, αναδεικνύοντας μέσα από την 

αφήγησή του τους δύο πρωταγωνιστές, χωρίς  ζωγραφική φλυαρία.  

 Ο θάνατος του βασιλιά Αρθούρου είναι ένα γεγονός το οποίο φαίνεται να 

γοητεύει τoν Mπερν-Τζόουνς περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μυθολογικό 

επεισόδιο. Ο χαμός αυτού του ήρωα σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής ρομαντικών 

ιδανικών. Στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί ένα ηθικό πρότυπο για τα μέλη μιας 

κοινωνίας, αλλά και μια εξιλεωτική πράξη για την εγγενή αδυναμία της να 

αντιμετωπίσει τα πρακτικά της προβλήματα. Μια τέτοια διαδικασία μυθοποίησης, 

είχε έναν λειτουργικό ρόλο για τις προ-βιομηχανικές κοινωνίες, ακόμη και αν δεν 

βρίσκονταν σε κατάσταση φθοράς309. Ο ήρωας και η δυναμική του μύθου 

λειτουργούσαν ως μέσο διδασκαλίας για τις επερχόμενες γενεές και ως μέσο 

πολιτισμικής τους ενσωμάτωσης σε μια κοινότητα, που συνήθως ήταν φυλετικά 

                                                 

304 Σύμφωνα με την αλληλογραφία του ζωγράφου με το Ford Madox Brown ο πίνακας δεν είχε 
ολοκληρωθεί πριν από τα μέσα του 1855, βλ. William Fredeman, Correspondence,σ. 45, 55, 58 ).  

305 Virginia Surtees, A Catalogue Raisonné, τόμος 1, σ.34. (no.73) 
306 H. Marillier, DGR: An Illustrated Memorial, σ. 61-62. 
307 V. Surtees, ό.π.,σ. 34-35. Η Surtees αναφέρει ότι είχε μεταφραστεί και στα αγγλικά χωρίς όμως να 
δίνει λεπτομέρειες για αυτήν την έκδοση. 
308 The Pre–Raphaelites , κατάλογος του 1984, ό.π., σ.276-277. 
309 Ηolmes, ό.π., σ.20. 
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συμπαγής. Ο θάνατος του ήρωα και η αποπνευμάτωση του μέσα από τη λαϊκή μνήμη, 

αποτελεί την κορύφωση αυτής της διαδικασίας310. 

                                     

 Οι Προραφαηλίτες αναβιώνουν τον Μεσαίωνα, όχι ως ένα αλλόκοτο και 

δυσάρεστο, ευτυχώς ξεπερασμένο στάδιο της ανθρώπινης προόδου, αλλά μάλλον ως 

πραγματικότητα που υφίσταται και από την οποία το παρόν  μπορεί να διδαχθεί. Υπό 

αυτό το νέο φως ανάγνωσης και ερμηνείας, η ιπποσύνη που είχε κυριαρχήσει ως 

ιδανικό της αυλής του Αρθούρου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κώδικας για τους 

σύγχρονους κυρίους.  Η χριστιανική εκκλησία της εποχής του Αρθούρου, ως πρότυπο 

για τη σύγχρονη ευσέβεια. Και η φεουδαρχική οργάνωση των εδαφών του, ως 

υπόδειγμα για τη σύγχρονη πολιτική.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
310, Barczewski Stephanie, Myth and National Identity in Nineteenth Century Britain: The Legends of 
King Arthur and Robin Hood, Oxford University Press, Οξφόρδη 2000.σ.101. Ο θάνατος του λαϊκού 
ήρωα, ως εθνικός σύμβολισμός. 



 99

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Θα πρέπει να επισημάνουμε το εμφανές, ότι συνηθίζουμε να προσεγγίζουμε 

την ιστορία την οποία αφηγείται μια εικόνα, μέσα από τις δικές μας σημερινές 

οπτικές εμπειρίες και μέσα από τη δική μας κεκτημένη αντίληψη της εποχής μέσα 

στην οποία δημιουργήθηκε. Το ζήτημα της ερμηνείας, «σώζεται» από τη λυτρωτική 

χρονική απόσταση, στην οποία στηρίζεται ο ιστορικός, για να μπορέσει να χτίσει τον 

κόσμο ενός άλλου τόπου και χρόνου.   

O Ράσκιν έβλεπε στις τέχνες το νήμα σύνδεσης του βικτοριανού αστού με το 

παρελθόν του. Η «ιδιότητα» του εθνικού ζωγράφου είναι σχεδόν μεταφυσική το 19ο 

αιώνα, αφού είναι δύσκολο να οριοθετήσουμε, να αναλύσουμε και να περιγράψουμε 

τι καθιστά έναν ζωγράφο «εθνικό». Επιπλέον βάσει της κατάταξης αυτής μπορούμε 

να έχουμε «εθνικούς» ζωγράφους διαφορετικών χωρών, ίσους μεταξύ τους. Μάλλον 

δύσκολο να το αποδεχτεί κανείς. 

Η έντονη αποσχιστική αλλά και ενωτική δράση που προέκυψε από  τους 

πολιτικούς του 19ου αιώνα, οι ιδέες και θεωρίες του εθνικισμού,  απασχόλησαν τους 

βικτωριανούς και άγγιξαν ζητήματα, τόσο αισθητικά όσο και πολιτικά. Η αναζήτηση 

μιας εθνικής ιδεολογίας φαίνεται να γοήτευσε και τους Προραφαηλίτες. Με τη 

παρούσα εργασία αποπειράθηκαμε να σκιαγραφήσουμε και να ερµηνεύσουμε µία 

έκφανση της εικονογραφίας μιας «εθνικιστικής ιδεολογίας», έτσι όπως αυτή 

εκφράζεται από ένα πλήθος συμβολισμών στη ζωγραφική των Προραφαηλιτών.  Στις 

σελίδες που προηγήθηκαν έγινε σαφής πιστεύω, η σηµασία που αποκτά η εθνικιστική 

ιδεολογία για τον συγκεκριµένο χώρο και χρόνο. Προσπάθησα να καταδείξω την 

έκταση που προσλαμβάνει αυτή  στην τέχνη του τέλους του 19ου αιώνα, μέσα από τις 

θεωρητικές θέσεις του Ράσκιν και μέσα από την εικονογραφία των Προραφαηλιτών, 

που καλώς ή κακώς έχει ακολουθήσει τη δική της φορμαλιστική επανάληψη.  

Δεν είναι τυχαίο πως κάποια από τα πιο εκπροσωπευτικά έργα τους, 

εμπνευσμένα ή με έντονες επιρροές από εθνικά θέματα, που ως εκ τούτου θα 

μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε και ως εθνικιστικά, δημιουργήθηκαν μεταξύ του 

1849-1859, όταν ο Τζον Ράσκιν στεκόταν ως καθοδηγητής τους. Ήταν η εποχή των 

εσωτερικών αναταραχών, των μετακινήσεων και μεταναστεύσεων που πυροδότησε 

τον εθνικό προβληματισμό, ο οποίος δεν άφησε ανεπηρέαστη την τέχνη.      

Το «εθνικό» στην τέχνη των Προραφαηλιτών είναι ένα στοιχείο υπαρξιακό, 

το οποίο συμβαδίζει με την ανορθολογική στροφή των βικτοριανών προς τη μυθική 
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σκέψη του Μεσαίωνα και το οποίο αφορά άμεσα ζητήματα καλλιτεχνικής 

παραγγελίας. Οι Προραφαηλίτες οπωσδήποτε ήταν αρεστοί σε ορισμένους 

συλλέκτες, ωστόσο αν αποδεχτούμε ότι υπήρξε συμμόρφωση σε μια ορισμένη τάση, 

τότε θα περιμέναμε να υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που ακολουθούσαν την τάση 

αυτή, πράγμα το οποίο δεν ισχύει311. Ειδικά τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης του 

κινήματος, είναι φανερή η αντιδραστική τους συμπεριφορά σε ότι είχε να κάνει με 

την κατεστημένη αγορά τέχνης, που τροφοδοτούνταν από την Βασιλική Ακαδημία. 

 Ανατρέξαμε στο επαναλαμβανόμενο εικονογραφικό ενδιαφέρον των 

Προραφαηλιτών για την αναζήτηση της βρετανικής παράδοσης, την ιδέα του Ήρωα 

και του Μύθου που τους γοήτευε, το σύνολο του μύθου του Βασιλιά Αρθούρου που 

παρείχε στους βικτωριανούς μία δίοδο για να εκφράσουν το αυτοκρατορικό όνειρο 

και το ήθος ενός χριστιανικού κόσμου: βεβαίως το κίνημα των Προραφαηλιτών θα 

ήταν αδιανόητο χωρίς αυτά. Για μερικούς από τους ζωγράφους αυτούς, η 

αγγλικανική αντίληψη ότι η Bίβλος είναι γραπτό δημιούργημα του ανθρώπου και όχι 

του Θεού, με ό,τι αυτό εξυπακούεται για τον κόσμο και τη δημιουργία του,  

συνδέεται με το δόγμα «πίστη στη φύση», σε μια ευρύτερη προβληματική. Ο 

νατουραλιστικός συμβολισμός που επιχείρησαν,  µετέτρεψε το φυσικό κόσµο σε 

πεδίο δράσης και εκδήλωσης των µεταφυσικών δυνάµεων, σε βαθµό, που το 

οραµατικό αναµειγνύεται µε το ορατό, σε ένα ενιαίο σύνολο. 

Υιοθετήσαμε τη μονολιθική ονομάτιση της «εθνικιστικής ιδεολογίας» με 

επίγνωση του κινδύνου γενίκευσης, ελλείψει ικανοποιητικότερου όρου για την 

περιγραφή του φαινομένου, στα τέλη του 19ου αιώνα. Προσπαθήσαμε να 

καταδείξουμε ότι ο  συσχετισμός της εθνικιστικής ιδεολογίας με το έργο των 

Προραφαηλιτών δεν αποτελεί εγγενή υποκειμενισμό, αλλά εξαρτάται από τον 

χειρισμό των ιστορικών δεδομένων. Η δική μας προσέγγιση βασίστηκε στην ιστορική 

συγκυρία της εμφάνισης  του ευρωκεντρισμού και του πρωτο-εθνικισμού. Ο λόγος 

«εκπολιτισμού» του Παλαιού Κόσμου προς τους «αμαθείς» του Νέου, οι κατακτήσεις 

τις βρετανικής αυτοκρατορίας γοητεύουν την αστική τάξη, την βασική 

ενδιαφερόμενη για θέματα τέχνης.   

 Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε μια κοινωνική ιστορία της τέχνης, που θα 

αναφέρεται στις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες οι Προραφαηλίτες 

                                                 
311 Για τις σχέσεις των Προραφαηλιτών με τους γνωστούς παραγγελιοδότες της εποχής βλ. Sarah 
Phelps Smith, “The Role of Sir Count Lindsay and the Grosvenor Gallery in the reception of Pre-
raphaelitism on the Continent”,στο Pre-raphaelite art in its European Context , ό.π., σ.60. 
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δημιούργησαν, αλλά και στον αντίκτυπο που είχαν, από ποιους ερμηνεύτηκαν τα 

έργα μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνίες, μια ερευνητική μελέτη δηλαδή όχι μόνο της 

παραγωγής των έργων τους, αλλά και της κατανάλωσής τους. Ένας ιστορικός τέχνης, 

μελετώντας την τεχνοτροπία και τη θεματολογία της ζωγραφικής του 19ου αιώνα δεν 

θα μπορούσε να παραλείψει το κίνημα των Προραφαηλιτών, ως τέχνη διαποτισμένη 

με εθνικιστικά σύμβολα – πιθανούς οιωνούς των δύο παγκοσμίων πολέμων, στους 

οποίους οδηγήθηκαν  τα ευρωπαϊκά κράτη με την αυγή του 20ου αιώνα. Κάτι στο 

οποίο ο Ράσκιν, εικάζουμε, ότι δεν θα υπήρξε αντίθετος312. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
312 «…Ι believe war is at present productive of good , more than of evil…», μιλώντας για την επιθετική 
επεκτατική πολιτική της χώρας του. Στο Selections from the Writings of John Ruskin, ό.π., σ. 381. 
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