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Πρόλογοσ. 

 

Δξεπλεηηθφ δεηνχκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πξφζιεςε ηνπ 

πξηκηηηβηζκνχ ζην πεδίν ηεο ειιεληθήο ηέρλεο θαηά ηελ πεξίνδν 1900-1950. Με θχξην 

γλψκνλα ην γαιινθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ Διιήλσλ θαιιηηερλψλ θαη 

ηερλνθξηηψλ ζα εμεηάζσ ηνλ πξηκηηηβηζκφ αξρηθά ζην πεδίν ηεο γαιιηθήο ηέρλεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζα δηεξεπλήζσ θαη ζα απνηηκήζσ ηελ πξφζιεςή ηνπ ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν. 

Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ην Παξίζη φληαο ην 

θαιιηηερληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ απνηεινχζε ην 

ζεκαληηθφηεξν πφιν έιμεο γηα ρηιηάδεο λένπο θαιιηηέρλεο, ινγνηέρλεο θαη 

δηαλννχκελνπο, αλάκεζά ηνπο θαη δεθάδεο Έιιελεο. Οη γαιιηθέο επηξξνέο ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, αθελφο κελ 

καξηπξνχλ ηελ αίγιε πνπ είρε αζθήζεη ε γαιιηθή θνπιηνχξα θαη παηδεία ζηνπο 

θαιιηηερληθνχο θαη πλεπκαηηθνχο θχθινπο ηεο Αζήλαο, αθεηέξνπ δε θαηαδεηθλχνπλ 

πσο νη θαιιηηερληθέο εμειίμεηο ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα ζπληζηνχζαλ έλα ζηαζεξφ 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ εηθαζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ αηζζεηηθψλ 

ηδεψλ. Σαθηηθέο ζηήιεο ζε κεγάιεο εθεκεξίδεο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ θηινμελνχζαλ 

ζέκαηα θαη λέα απφ ην Παξίζη. Σα «Παξηζηλά Γξάκκαηα», ηα «Γξάκκαηα από ην 

Παξίζη» ή θαη ηα «Παξηζηλά ρεηξόγξαθα» ‘πξνζθαινχζαλ’ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ λα 

αθνπγθξαζηεί θαη κάιηζηα κε κηα δηάζεζε θνζκνπνιηηηζκνχ ηελ παξηζηλή 

αηκφζθαηξα. Απηέο νη αληαπνθξίζεηο ππήξμαλ κηα βαζηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηα 

θαιιηηερληθά δξψκελα, ελψ ζε κεγάιν βαζκφ επεξέαδαλ θαη πξνδηέζεηαλ ηελ 

πξφζιεςε ησλ εηθαζηηθψλ ξεπκάησλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνεμνθινχζαλ ηελ 

θξηηηθή ππνδνρή ηνπο.  

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα θξίλεηαη 

επαξθέο ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη πξνβιεκαηηζκνί θαη ε ζπδήηεζε πνπ αλαπηχρζεθε 

αλαθνξηθά κε ηελ ηάζε ηνπ πξηκηηηβηζκνχ πνπ εθδεισλφηαλ παξάιιεια ηελ ίδηα 

πεξίνδν ζηε Γαιιία. Απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

είραλ απμεζεί νη θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, νη αηνκηθέο θαη νη νκαδηθέο εθζέζεηο, ελψ 

επίζεο είραλ ζπγθξνηεζεί ζχιινγνη πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη είραλ 

ζπζηεκαηνπνηεζεί νη θξαηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε ζηήξημε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαιιηηερληθήο παξαγσγήο. Απηφ ην δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν 
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ηνπ κεζνπνιέκνπ θαη κεηαπνιεκηθά ζεκαληηθή ππήξμε ε παξνπζία ησλ ινγνηερλψλ, 

ησλ θαιιηηερλψλ, ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ησλ δηαλννχκελσλ θαη κεηέπεηηα ησλ 

ηζηνξηθψλ ηεο ηέρλεο νη νπνίνη αξζξνγξαθνχζαλ θαη δεκνζίεπαλ ηερλνθξηηηθέο θαη 

κειέηεο, θηλνχκελνη άιινηε ζε ζπληεξεηηθά πιαίζηα θαη άιινηε ζε πεξηζζφηεξν 

αλεθηηθά αλάινγα κε ηηο γλψζεηο ή ηηο επηξξνέο φζν αλακθηζβήηεηα θαη απφ ην 

πξνζσπηθφ αηζζεηηθφ ηνπο γνχζην, ελψ νη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαλ άγγηδαλ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα φξηα ησλ πξνζσπηθψλ επηζέζεσλ θαη ησλ αλνηρηψλ 

ζπγθξνχζεσλ.  

ηε Γαιιία ηψξα ήδε απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη έπεηηα δηαθξίλνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο (αηζζεηηθέο, πιηθέο, ηδενινγηθέο) πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάδπζε ησλ 

πξηκηηηβηζηηθψλ ηάζεσλ κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε ή ηελ επηλφεζε ηεο απνθαινχκελεο 

σο ‘πξσηφγνλεο’ εηθαζηηθήο έθθξαζεο, ε νπνία εληνπηδφηαλ ηφζν ζηνλ επξσπατθφ 

ρψξν φζν θαη ζε κε δπηηθέο θνηλσλίεο. Έηζη ζηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηηο ηερλνηξνπίεο 

πνπ απνηηκήζεθαλ σο ‘πξσηφγνλεο’-πξηκηηίθ ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη δσγξάθνη πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηεο γεληάο ηνπ Ραθαήι [Ραθαέιν άληζην (Raffaello Sanzio)], νη 

αλψλπκνη θαιιηηέρλεο ηνπ κεζαίσλα αιιά θαη νη ‘ιατθνί’
1
 δσγξάθνη ηνπ 19

νπ 
θαη ηνπ 

20
νπ

 αηψλα
.
 νκνίσο νη εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο ησλ πξντζηνξηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ 

κε δπηηθψλ ιαψλ, ηα απζφξκεηα ζθαξηθήκαηα θαη νη δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ αιιά θαη 

ηα έξγα ελειίθσλ πνπ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγήζεθαλ ζην πεξηζψξην ηνπ 

θαιιηηερληθνχ θφζκνπ (απηνδίδαθηνη, παξάθξνλεο, θπιαθηζκέλνη). Απηφ ην 

                                                           
1
 Η ιέμε ‘ιατθφο’ ζα κπεη ζε εηζαγσγηθά θαζψο ν φξνο ζηελ επηζηήκε ηεο ιανγξαθίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο πνιηηηζκηθέο εθδειψζεηο ηνπ ‘ιανχ’ πνπ ηαπηηδφηαλ 

κε ηνπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο, ελψ ε απνδηδφκελε ελφηεηα θαη εζληθή νκνςπρία πνπ ζεσξείην πσο 

ραξαθηεξίδεη ηηο ‘ιατθέο’ εθδειψζεηο νδήγεζε ζηελ πξνβνιή ηεο εηθφλαο ελφο αδηαίξεηνπ θαη 

πνιηηηζκηθά νκνηνγελνχο ζπλφινπ. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν εηδηθφηεξα ε δηαθνξνπνίεζε ‘ιατθνχ’-

‘ιφγηνπ’ αληαλαθινχζε ηε γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή νξηνζέηεζε αλάκεζα ζε δχν εηεξνγελείο 

πνιηηηζκνχο, ηνλ ‘αλψηεξν’/‘ζχγρξνλν’/‘αζηηθφ’ θαη ηνλ ‘θαηψηεξν’/‘παξαδνζηαθφ’/‘αγξνηηθφ’. Τπφ 

απηή ηελ έλλνηα ν ‘ιατθφο’ δσγξάθνο δηαθξηλφηαλ απφ ηνλ ‘ιφγην’–εγγξάκκαην θαιιηηέρλε πνπ 

αθνινπζνχζε ηα δπηηθνεπξσπατθά πξφηππα. Μεηαπνιεκηθά ην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο ιανγξαθίαο 

επεθηάζεθε θαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν, ελψ ηα λέα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

κεηαθίλεζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζην άζηπ έζεζαλ έλαλ πξνβιεκαηηζκφ σο πξνο ηε ρξήζε θαη ηηο 

ζπλδειψζεηο ησλ φξσλ ‘ιαφο’ θαη ‘ιατθφο’ πνιηηηζκφο, ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ νπνίσλ ζπληζηά 

έσο ζήκεξα έλα δπζεπίιπην πξφβιεκα. Η Άιθε Κπξηαθίδνπ Νέζηνξνο πξφηεηλε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ 

«παξαδνζηαθόο» αληί ηνπ ‘ιατθνχ’, σζηφζν φπσο παξαηεξεί ν ηάζεο Γακηαλάθνο «ν απνθιεηζηηθόο 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ ιατθνύ πνιηηηζκνύ από ηελ παξάδνζε δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηόο από ην γεγνλόο 

όηη αθξηβώο ε ηειεπηαία ζπκβαίλεη λα ραξαθηεξίδεη θη άιιεο κνξθέο πνιηηηζκηθήο δεκηνπξγίαο πνπ δελ 

είλαη ιατθέο», η[άζεο] Γακηαλάθνο, «Λατθφο πνιηηηζκφο: ηδενινγηθή ρξήζε θαη ζεσξεηηθή 

ζπγθξφηεζε ηνπ φξνπ», πεξ.  Δπηζηεκνληθή Σθέςε, ηρ. 19, 1984, ζει. 56, ππνζ. 8. Βι. πεξαηηέξσ ζηα 

Άιθε Κπξηαθίδνπ–Νέζηνξνο, Η ζεσξία ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο. Κξηηηθή αλάιπζε, Αζήλα, Δηαηξία 

πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο, 1978. Άιθε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, «Η 

ειιεληθή ιανγξαθία ζηε ζχγρξνλή ηεο πξννπηηθή» ζην Λανγξαθηθά  κειεηήκαηα, 2 ηνκ. (1989-1993), 

Αζήλα, Δ.Λ.Ι.Α., Πνξεία, ηνκ. 1, 1989, ζει. 86. Δπαγγειή Αξ. Νηάηζε, Η πνηεηηθή ηνπ ιατθνύ 
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‘πξηκηηηβηζηηθφ κσζατθφ’ ζα δνχκε φηη ελ πνιινίο θαηαζθεπάζηεθε ελψ νη 

ηερλνηξνπίεο πνπ ζεσξήζεθαλ σο πξηκηηηβηζηηθέο ππήξμαλ ελ ηέιεη πεξηζζφηεξν 

αλνκνηνγελείο σο πξνο ηε ρψξν-ρξνληθή πξνέιεπζε ή ην ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ πιαίζην 

παξά νκνγελνπνηεκέλεο σο πξνο ηελ εηθαζηηθή θαη ηελ αηζζεηηθή αμία πνπ ηνπο 

απεδφζε.  

Η πξνζέγγηζε ηνπ πξηκηηηβηζκνχ απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ ζηνλ 20
ν
 αηψλα ππήξμε 

ζε κεγάιν βαζκφ νξηνζεηεκέλε ζε έλα πεδίν αλαθνξψλ πνπ επηθεληξψλνληαλ θπξίσο 

-θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κφλν- ζηελ παξνπζίαζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία 

ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ έδεημαλ νη κνληέξλνη θαιιηηέρλεο γηα ηα αληηθείκελα πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ Αθξηθή, ηελ Χθεαλία, ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη άιιεο καθξηλέο ή 

εμσηηθέο πεξηνρέο. Πξφζεζή κνπ ζε απηή ηελ εξγαζία είλαη λα πξνζεγγίζσ ηνλ 

πξηκηηηβηζκφ κε βάζε ηε ζηαδηαθή λνεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο 

πνπ θαζφξηζαλ ηη πξνζιακβάλεηαη σο ‘πξσηφγνλν’ θαη πνηνο θαη ππφ πνηεο 

πξνυπνζέζεηο νξίδεη θάηη σο ‘πξσηφγνλν’. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ν πξηκηηηβηζκφο 

ππήξμε απφηνθν κηαο ζεηξάο θαιιηηερληθψλ εμειίμεσλ θαη εηεξνγελψλ εηθαζηηθψλ θαη 

αηζζεηηθψλ αλαδεηήζεσλ πνπ ζπλπθαίλνληαη κε ηηο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο 

δπκψζεηο θαη επξχηεξα κε ηηο θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθέο δηεξγαζίεο ηεο ππφ εμέηαζε 

πεξηφδνπ. Γηα λα ππνζηεξίμσ πιεξέζηεξα ηνλ εξεπλεηηθφ κνπ απηφ πξνβιεκαηηζκφ 

έθξηλα ζθφπηκε ηελ θξηηηθή παξνπζίαζε ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο βηβιηνγξαθίαο 

γηα ηνλ πξηκηηηβηζκφ, ε νπνία αλαπηχρζεθε εληππσζηαθά θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα έσο ηηο κέξεο καο θαη εκπινπηίδεη ζεκαληηθά ηελ εμέηαζε 

απηνχ ηνπ δεηήκαηνο. Η βηβιηνγξαθηθή απηή αλαζθφπεζε θαζψο ππεξέβαηλε ηα φξηα 

ελφο εηζαγσγηθνχ πξνινγηθνχ θεηκέλνπ ελζσκαηψζεθε σο πξψην θεθάιαην ζην 

πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο ε πξψηε κειέηε πνπ 

γξάθηεθε γηα ηνλ πξηκηηηβηζκφ ήηαλ έλα κηθξφ δνθίκην απφ ηνλ Άγγειν Γ. Πξνθνπίνπ 

πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1947 κε ηίηιν Πξηκηηηβηζκόο: αηζζεηηθόο δηάινγνο. Έθηνηε 

εληνπίδνληαη κφλν δηάζπαξηεο αλαθνξέο ή επί κέξνπο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζιεςε ηνπ πξηκηηηβηζκνχ
2
. Σν 2009 ζην ζπλαθέο 

                                                                                                                                                                      
πνιηηηζκνύ, Αζήλα, Βηβιηφξακα, 2004. Δπάγγεινο Γξ. Απδίθνο, Δηζαγσγή ζηηο ζπνπδέο ηνπ ιατθνύ 

πνιηηηζκνύ: ιανγξαθίεο, ιατθνί πνιηηηζκνί, ηαπηόηεηεο, Αζήλα, Κξηηηθή, 2009. 
2
 Βι. Γηάλλεο Π. Γθίθαο, Λατθή θαη λαΐθ δσγξαθηθή: κηα αλαθνξά ζηνλ όξν θαη ζηελ νπζία ηεο έλλνηαο 

ηνπ ιατθνύ, Αζήλα, Φηιηππφηεο, 1979. ηέιηνο Λπδάθεο, Οη Έιιελεο λαΐθ δσγξάθνη, Αζήλα, Ίδξπκα 

Παλαγηψηε θαη Έθεο Μηρειή, 1987 θαη Stelios Lydakis, Greek naïve painting, Αζήλα, Panayotis & 

Effie Michelis Foundation, 2004. Οξηζκέλα ζηνηρεία εληνπίδνληαη ζηελ εμέηαζε ηεο ππνδνρήο ηνπ 

έξγνπ ηνπ Θεφθηινπ Υαηδεκηραήι θαη ηνλ πξσηνγνληζκφ ηνπ απφ ηνλ Αληψλε Κσηίδε: Αληψλεο 
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πεδίν ηεο ινγνηερλίαο ε Οιπκπία Σαρνπνχινπ δεκνζίεπζε ηε κειέηε Μνληεξληζηηθόο 

πξσηνγνληζκόο: εθδνρέο ππεξξεαιηζκνύ ζην πνηεηηθό έξγν ηνπ Νίθνπ Δγγνλόπνπινπ
3
. Η 

ζπγγξαθέαο εμεηάδεη ηε ζεσξεηηθή θαη ηε ινγνηερληθή πξφζιεςε ηνπ πξσηνγνληζκνχ 

απφ ηνπο Γάιινπο ζνπξεαιηζηέο (κέζα απφ ηα πεξηνδηθά Documents θαη Minotaure) 

θαη νκνίσο εληνπίδεη αληίζηνηρεο απερήζεηο ζηνλ ειιεληθφ πεξηνδηθφ ηχπν (Τα 

Νενειιεληθά Γξάκκαηα, Τν Τξίην Μάηη, Τα Νέα Γξάκκαηα, κε ζπκπιεξσκαηηθέο 

αλαθνξέο απφ ηα πεξηνδηθά Ο Κύθινο θαη Τν Νένλ Κξάηνο). Δλ ζπλερεία πξνζεγγίδεη 

ηα ζηνηρεία ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο πνπ δηαθξίλνληαη ζην πνηεηηθφ έξγν ηνπ 

Δγγνλφπνπινπ. Χζηφζν, ε ζπδήηεζε ή «ε ζηξνθή πξνο ηελ αηζζεηηθή ηνπ 

πξσηόγνλνπ» ζηελ Διιάδα ρξνλνινγείηαη λσξίηεξα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 πνπ 

πξνζδηνξίδεη ε ζπγγξαθέαο
4
 θαη επεθηείλεηαη ζην επξχηεξν επηζηεκνληθφ, αηζζεηηθφ 

θαη θαιιηηερληθφ πεδίν.  

Δομή. 

Η εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε θαη δηαξζξψλεηαη ζπλνιηθά ζε έμη θεθάιαηα. 

ην πξψην κέξνο ην πξψην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηελ θξηηηθή εμέηαζε κέξνπο 

ηεο αγγιηθήο θαη ηεο γαιιηθήο βηβιηνγξαθίαο ηνπ 20
νπ

 θαη ηνπ 21
νπ

 αηψλα αλαθνξηθά 

κε ηνλ πξηκηηηβηζκφ, φπνπ αλαδεηθλχνληαη νη ζεσξεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί, ηα 

πξνβιήκαηα ηεο νξνινγίαο, νη δηρνγλσκίεο θαη νη παξαιείςεηο ησλ κειεηεηψλ, ελψ 

δηαθξίλεηαη ε ζεκαζία κηαο πνιπεπίπεδεο ζε θάζε πεξίπησζε εξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο. ην δεχηεξν θεθάιαην πξνζεγγίδνληαη νη καξηπξίεο ηνπ 

«πξώηνπ θνηλνύ»
5
 φπσο απηέο εληνπίδνληαη ζε ζεσξεηηθά θείκελα, ζηηο αηζζεηηθέο 

αλαδεηήζεηο ησλ θαιιηηερλψλ θαη ηελ θξηηηθή ππνδνρή ηνπ εηθαζηηθνχ ηνπο έξγνπ, 

                                                                                                                                                                      
Κσηίδεο, Μνληεξληζκόο θαη παξάδνζε ζηελ ειιεληθή ηέρλε ηνπ κεζνπνιέκνπ, Θεζζαινλίθε, University 

Press, 1993, ζει. 90-93. Δπίζεο βι. ην άξζξν ηνπ Δπγέληνπ Γ. Μαηζηφπνπινπ γηα ηελ ππνδνρή ηνπ 

έξγνπ ηνπ Γηαλλνχιε Υαιεπά: Δπγέληνο Γ. Μαηζηφπνπινο, «Η αλαθάιπςε ελφο ‘κνληέξλνπ πξηκηηίθ’, 

ζην Γηάλλεο Μπφιεο, Γεκήηξεο Παπιφπνπινο (επηκ.), Γηαλλνύιεο Χαιεπάο, ηξαγηθόηεηα θαη κύζνο, 

Σήλνο ΔΚΠΛΟΤ-Παλειιήληνλ Ιεξφλ Ίδξπκα Δπαγγειηζηξίαο Σήλνπ, 2004, ζει. 32-43. 
3
 Οιπκπία Σαρνπνχινπ, Μνληεξληζηηθόο πξσηνγνληζκόο: εθδνρέο ππεξξεαιηζκνύ ζην πνηεηηθό έξγν ηνπ 

Νίθνπ Δγγνλόπνπινπ, Αζήλα, Νεθέιε, 2009. 
4
 Η Σαρνπνχινπ αλαθέξεηαη ζηε κεηάθξαζε κηαο έξεπλαο ηνπ γαιιηθνχ πεξηνδηθνχ Voyage en Grèce: 

«Μηα κεγάιε έξεπλα. Σν ειιεληθφ πλεχκα θαη ε επίδξαζή ηνπ» (Απαληνχλ ζαξάληα μέλνη επηζηήκνλεο, 

ινγνηέρλεο θαη θαιιηηέρλεο)», ε νπνία είρε αλαδεκνζηεπηεί ζηε Νέα Δζηία: «Η έξεπλα», κηθξ. Νάζνο 

Γεηδψξηδεο, πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 230, 15 Ινπιίνπ 1936, ζει. 967-983. Βι. Σαρνπνχινπ, 2009, ζει. 79-

101. «… ε ζηξνθή πξνο ηελ αηζζεηηθή ηνπ πξσηόγνλνπ έγηλε γλσζηή κέζα από ηελ νδό ηεο κεηάθξαζεο ζ’ 

έλα από ηα ειιεληθά πεξηνδηθά ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Η δηαδηθαζία γηα ηελ αθεηεξία ηεο πξόζιεςεο ζα 

κπνξνύζε λα είρε μεθηλήζεη», ζει. 99. 
5
 Σελ έλλνηα ηνπ «πξώηνπ θνηλνύ» ρξεζηκνπνηεί ν Υαλο Ρφκπεξη Γηάνπο ζην πεδίν ηεο ινγνηερλίαο θαη 

ηεο ζεσξίαο ηεο πξφζιεςεο γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξψηε αλαγλσζηηθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία 

εκθαλίδεηαη θαη εληάζζεηαη έλα ινγνηερληθφ έξγν ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Βι. Hans Robert 
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1995 (
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1970), ζει. 60. 
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ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εκπφξσλ θαη ησλ ζπιιεθηψλ, ζε επηζηεκνληθέο κειέηεο, ζε 

εθζέζεηο θαη θείκελα ηεο πεξηφδνπ. Καη΄ απηφ ηνλ ηξφπν δηεξεπλψληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο δηακνξθψζεθαλ, λνεκαηνδνηήζεθαλ θαη 

πξνζειήθζεζαλ νη πξηκηηηβηζηηθέο ηάζεηο ζην πεδίν ηεο γαιιηθήο ηέρλεο.  

ην δεχηεξν κέξνο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα επφκελα ηέζζεξα θεθάιαηα 

επηρεηξείηαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θξηηηθνχ, ζεσξεηηθνχ θαη αηζζεηηθνχ 

ιφγνπ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ Διιάδα θαηά ηα ρξφληα 1900-1950 κε βάζε ηα 

θαιιηηερληθά δξψκελα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο ζην Παξίζη θαη ηηο παξάιιειεο 

δξάζεηο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ Διιάδα (αηνκηθέο ή νκαδηθέο εθζέζεηο, θαιιηηερληθέο 

εθδειψζεηο, ηερλνθξηηηθέο, αξζξνγξαθία, κειέηεο θαη επηζηεκνληθά θείκελα). 

Δηδηθφηεξα, ζην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη ην ειιεληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο κε δπηηθέο 

θνηλσλίεο ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε επηζηεκνληθά αξρηθά θείκελα (κειέηεο θαη 

δεκνζηεχζεηο, εγθπθινπαηδηθά ιεμηθά θ.ά), ζε άξζξα θαη αθηεξψκαηα, ζε 

δεκνζηνγξαθηθά έληππα ή πεξηνδηθά. Παξνπζηάδνληαη επίζεο νξηζκέλεο θαιιηηερληθέο 

εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ζηελ Αζήλα 

θαη νη νπνίεο αλαηξνθνδφηεζαλ ηε ζπδήηεζε γηα ηνλ πξηκηηηβηζκφ. Δλ ζπλερεία 

πξνζεγγίδεηαη ν ζεσξεηηθφο θαη ν αηζζεηηθφο ιφγνο γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο κνληέξλαο 

ηέρλεο κε ηηο ‘πξσηφγνλεο’ αλαθνξέο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην δηεξεπλψληαη νη απφερνη ηνπ πξηκηηηβηζκνχ ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν θαη επηζεκαίλνληαη νη πξψηεο αλαθνξέο -ήδε θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα- ζρεηηθά κε ην ελδηαθέξνλ γηα ηα έξγα ησλ παιαηφηεξσλ επνρψλ θαη 

ησλ πξηκηηίθ θαιιηηερλψλ. Οη πξψηεο δε απφπεηξεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηάζεο ηνπ 

πξηκηηηβηζκνχ, πνπ απνηειεί έλαλ φξν πνπ ζπλαληάηαη θαη κε παξαιιαγέο 

(«πξηκηηηβηηέ», «πξηκηηηβίζκ» θ.ά.), εληνπίδνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1920 ζε ηερλνθξηηηθά θαη δεκνζηνγξαθηθά θείκελα. Με βάζε ηηο αληαπνθξίζεηο απφ 

ην Παξίζη δηακνξθψλνληαη νη ηερλνθξηηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νη αηζζεηηθέο απφςεηο 

ησλ Διιήλσλ ζρνιηαζηψλ νη νπνίνη ππνδέρνληαη ηνλ πξηκηηηβηζκφ κέζα απφ ην πξίζκα 

ηνπ λεσηεξηζκνχ.  

ην πέκπην θεθάιαην πξνζεγγίδεηαη ε ηερλνθξηηηθή ππνδνρή ησλ 

πξηκηηηβηζηηθψλ ηάζεσλ πνπ αληρλεχνληαη ζην έξγν Διιήλσλ δεκηνπξγψλ, ελψ 

δηαθξίλνληαη νη αηζζεηηθέο θαη νη ηδενινγηθέο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο απηέο νη 

ηάζεηο έθηαλαλ άιινηε λα απνξξίπηνληαη θαη άιινηε λα επηθξνηνχληαη. Τπφ απηή ηε 

ζθνπηά εξκελεχεηαη ε ππνδνρή ηνπ ‘πξσηφγνλνπ’ ζηνηρείνπ ζην έξγν ηνπ Υαιεπά, 

ζηα έξγα ησλ αζπνχδαζησλ θαη ησλ ‘ιατθψλ’ δσγξάθσλ, αιιά θαη νξηζκέλσλ 
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ζχγρξνλσλ θαιιηηερλψλ. Οη απινπνηήζεηο, νη αθειείο δηαηππψζεηο πνπ έδηλαλ ηελ 

αίζζεζε ηεο ‘ιατθήο’ αηερλίαο ή θαη ηεο πξνρεηξφηεηαο, ε εθθξαζηηθή ιηηφηεηα, νη 

αθαηξεηηθέο ζρεκαηνπνηήζεηο θαη νη αδέμηεο παξακνξθψζεηο απνηηκήζεθαλ σο 

ελδείμεηο πνπ καξηπξνχζαλ ηελ «θαηαθπγή ζηελ πξηκηηηβηηέ».  

ην έθην ηέινο θεθάιαην εμεηάδεηαη ε ζπδήηεζε πνπ αλαπηχρζεθε θαη νη 

δηρνγλσκίεο πνπ πξνέθπςαλ αλαθνξηθά κε ηελ ηάζε ηνπ πξηκηηηβηζκνχ ζηα πιαίζηα 

ηεο ειιελνθεληξηθήο ηεο δηάζηαζεο. Πξνζεγγίδνληαη εηδηθφηεξα θαη ζρνιηάδνληαη α) ε 

ζηξνθή πξνο ηελ ειιεληθή ‘ιατθή’ ηέρλε β) ε αηζζεηηθή θαη ε ηδενινγηθή δηακάρε πνπ 

μέζπαζε κε αθνξκή ηελ έθζεζε έξγσλ ηνπ Θεφθηινπ ην 1947 γ) ε ζπζρέηηζε θαη ηα 

φξηα ‘ιατθήο’ θαη ‘ιφγηαο’ ηέρλεο, θαζψο θαη ε ακθίζεκε εξκελεία ηεο αθέιεηαο θαη 

ηεο πξσηνγέλεηαο. Σέινο παξνπζηάδεηαη ην δνθίκην ηνπ Πξνθνπίνπ Πξηκηηηβηζκόο: 

αηζζεηηθόο δηάινγνο. 

Πηγέσ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο αμηνπνίεζα ηηο ππάξρνπζεο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (κειέηεο, βηβιία, δηαηξηβέο, αλζνινγίεο θεηκέλσλ θ.ά.) πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζην πεδίν ηεο γαιιηθήο θαη ηεο ειιεληθήο ηέρλεο. Παξάιιεια 

αλαδήηεζα θαη άληιεζα πιεξνθνξίεο απφ πεγέο ηεο πεξηφδνπ θαη πην ζπζηεκαηηθά 

γηα ηα δξψκελα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζπγθέληξσζα έλα εθηελέο πιηθφ απφ 

εθεκεξίδεο
6
, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, δνθίκηα, εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο, θαηαιφγνπο 

εθζέζεσλ, εγθπθινπαίδεηεο, ιεμηθά. Καηά έλαλ αλάινγν ηξφπν ζπλέιεμα ην πιηθφ κε 

ηηο εηθφλεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην θείκελν θαη παξνπζηάδνπλ ηηο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο 

θαη άιιεο καξηπξίεο.  

Γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο πνιχκελεο έξεπλαο εξγάζηεθα ζε βηβιηνζήθεο ηνπ 

Παξηζηνχ: Bibliothèque de l’Institut National d'Histoire de l'Art -I.N.H.A, 

Bibliothèque Νationale de France -BNF, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Médiathèque 

du Μusée du Quai Branly, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, θαη ηεο 

Διιάδαο: Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο, Βηβιηνζήθε Διιεληθνχ Λνγνηερληθνχ Ιζηνξηθνχ 

Αξρείνπ -Δ.Λ.Ι.Α., Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδαο, Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο θαη Αλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, Βηβιηνζήθε Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, 

Μνπζείν Μπελάθε-Αξρείν Πηλαθνζήθεο Γθίθα. Οκνίσο αμηνπνίεζα αξθεηέο 

δηαζέζηκεο ςεθηνπνηεκέλεο ζπιινγέο θαη εθδφζεηο:  
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Οριςμένεσ Παρατηρήςεισ. 

Σα απνζπάζκαηα απφ ηηο θξηηηθέο, ηα άξζξα θαη ηα θείκελα ηα νπνία 

παξαηίζεληαη ζα δηαηεξεζνχλ ζηε κνξθή πνπ δεκνζηεχηεθαλ (δίρσο σζηφζν λα 

αθνινπζνχλ ην πνιπηνληθφ ζχζηεκα). Μεηαθξάδσ φια ηα μελφγισζζα θείκελα θαη 

φπνπ έρσ αληιήζεη ηε κεηάθξαζε απφ άιιν ζπγγξαθέα επηζεκαίλσ ηελ πεγή. Ο φξνο 

primitif ζα κεηαγξαθεί θαη σο πξηκηηίθ θαζψο ζπλαληάηαη ζε ειιεληθά θείκελα, ελψ 

ζθφπηκν είλαη λα επηζεκαλζεί πσο ζε ιεμηθά ησλ ηειψλ ηνπ 19
νπ

 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 

20
νπ

 αηψλα ε ιέμε «primitif» κεηαθξάδεηαη σο «αξρηθόο», «αξρέγνλνο», «αξρέηππνο», 

«πξσηόηππνο», «πξσηόγνλνο» θαη ε ιέμε «primordial» πην ζπρλά σο «πξσηόγνλνο»
7
.  

                                                                                                                                                                      
6
 Αξρηθά πξνζεγγίζηεθαλ δηεμνδηθά νη εθεκεξίδεο Έζλνο, Διεπζεξία, Δκπξόο, Διεύζεξνλ Βήκα, 

Διεύζεξνο Τύπνο (έσο ην 1927), Δζηία, Η Πξσία θαηά ηα ρξφληα 1900-1950, γξήγνξα φκσο ε έξεπλα 

επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. 
7
 Βι. Γ. θαξιάηνο Βπδάληηνο, Λεμηθόλ γαιινειιεληθόλ, Αζήλα, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ ησλ 

Καηαζηεκάησλ Αλέζηε Κσλζηαληηλίδνπ, 
3
1892, ζει. 328: «Primitif, ive, (θ. επίξ.) –evement, αξρηθόο, 

αξρέγνλνο, αξρέηππνο, (γξη.) πξσηόηππνο», θαη «primordial, e (θαη επηξ.) –ement, πξσηνηαγήο, αξρηθόο, 

πξσηόγνλνο». Βι. θαη Θεφδσξνο Γ. Κππξίνπ, Νεώηαηνλ πιήξεο ειιελνγαιιηθόλ ιεμηθόλ, Αζήλα, Δθ ηνπ 

Βηβιηνεθδνηηθνχ θαηαζηήκαηνο Αλαζηαζίνπ Γ. Φέμε, 1900, ζει. 1042: «Πρωτόγονος, ον, επ. Né le 

premier, premier-né II Primordial, primitif». Βι. Αληψληνο Ηπίηεο, Λεμηθόλ ειιελνγαιιηθόλ (θαη 

γαιινειιεληθόλ) ηεο ιαινπκέλεο ειιεληθήο γιώζζεο (ήηνη θαζαξεπνύζεο θαη δεκώδνπο), 5 ηνκ. (1908-

1912), Αζήλα, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Π. Α. Πεηξάθνπ, 1909, ηνκ. ΙΙ, ζει. 1298 «πρωτόγονος, νο, νλ 

γελλεζείο πξώηνο, né le premier; πξσηνγέλλεηνο, Premier-né; [ζπλεθδ.] αξρηθόο, primitive, ive; 

αξρέγνλνο, primordial, ale, aux, ν ππάξρσλ εμ’ αξρήο ΙΙ αξραί πξσηόγνλνη, principles primordiaux; II 

γέλε αξρέγνλα, races primordiales; ε πξσηόγνλνο (αξρέγνλνο) θαηάζηαζηο ησλ πξαγκάησλ, l’état 

primordial des choses;…». Γηα ην ηειεπηαίν ιεμηθφ αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ γαιιηθνχ φξνπ βι. 

φζα ππνζηεξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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Οη εηθφλεο ηνπνζεηνχληαη ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ζπκπιεξψλνληαο ην 

θείκελν, ελψ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο παξαηίζεληαη ζηνλ ηειηθφ θαηάινγν (ζην 

δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ε αξίζκεζε ησλ εηθφλσλ μεθηλά απφ ηελ αξρή). Οη 

βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο πνπ αθνξνχλ ζε: α) ζπγγξαθείο (ή επηκειεηέο) βηβιίσλ 

θαη θαηαιφγσλ εθζέζεσλ β) ηίηινπο ιεμηθψλ, ζπιινγηθψλ ηφκσλ θαη ινηπψλ 

εθδφζεσλ (εμαηξνχληαη ηα άξζξα) κέζα ζην θείκελν θαη ζηνλ θαηάινγν κε ηηο πεγέο 

ησλ εηθφλσλ, ηελ πξψηε θνξά ζα παξνπζηάδνληαη κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα κφλν κε ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα/ηίηινπ θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

(ιφγνπ ράξε ην: Adam Kuper, Η επαλάθακςε ηεο πξσηόγνλεο θνηλσλίαο: 

κεηακνξθώζεηο ελόο κύζνπ, κηθξ. Φψηεο Σεξδάθεο θαη Βελεηία Καληζά, Αζήλα, 

Αιεμάλδξεηα, 2007 ζε: Kuper, 2007). ην ηέινο παξαηίζεληαη απφ θνηλνχ φιεο νη 

ειιελφγισζζεο θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηεξψληαο ηε ζεηξά ηνπ 

ειιεληθνχ θαη ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ. Γηαθξίλνληαη μερσξηζηά κφλν απηέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθέο εθδφζεηο θαη νη νπνίεο ρξνλνινγνχληαη 

πξηλ απφ ην 1950. Γπν παξαξηήκαηα επίζεο πξνζθέξνπλ νξηζκέλεο επηπξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο.  

Έρνληαο εμαξρήο σο ζηφρν λα αλαδεηήζσ απφ πξσηνγελείο πεγέο ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξηκηηηβηζκφ, μεθίλεζα ζπζηεκαηηθά λα ζπγθεληξψλσ άξζξα, 

ηερλνθξηηηθά θαη άιια θείκελα πξηλ απφ ην 1950 ζηελ πξσηφηππε δεκνζίεπζή ηνπο. 

ζεο απφ απηέο ηηο πεγέο είλαη ήδε αλαδεκνζηεπκέλεο παξαζέησ δίπια ζηηο 

παξαπνκπέο ηε ζρεηηθή επηζήκαλζε. Δπηπξφζζεηα δηνξζψλσ νξηζκέλα ιάζε πνπ 

εληφπηζα σο πξνο ηηο ρξνλνινγίεο ή ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα. Απφξξνηα ηέινο απηήο 

ηεο κηθξήο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ππήξμε ν εληνπηζκφο νξηζκέλσλ λέσλ ζηνηρείσλ 

θαη καξηπξηψλ πνπ εκπινπηίδνπλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηελ 

πξφζιεςε ηνπ πξηκηηηβηζκνχ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 
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Δπραξηζηώ ζεξκά ην Τκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο πνπ 

κνπ παξαρώξεζε ηελ ππνηξνθία Erasmus γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 09/2010-05/2011 

θαζώο είρα ηε δπλαηόηεηα λα εξγαζηώ ζην Παξίζη γηα ην πξώην θνκκάηη ηεο έξεπλάο 

κνπ.  

Τνπο ζπκθνηηεηέο κνπ Λεπηέξε Σπύξνπ θαη Ξέληα Γαζθαιάθε πνπ ζπλέδξακαλ ηελ 

επίκνλε πξνζπάζεηά κνπ λα ζπγθεληξώζσ ην πξσηνγελέο πιηθό αλαθνξηθά κε ειιεληθά 

ηερλνθξηηηθά θείκελα, θαη ηελ Πόπε Σθαθηαλάθε γηα ηελ ρείξα βνεζείαο από ην Παξίζη. 

Τνλ θ. Βαζίιε Αζαλαζηάδε πνπ κε ηδηαίηεξν θέθη θαη πξνζπκία κνηξάζηεθε καδί κνπ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Σπύξν Βαζηιείνπ θαη γηα ηελ ελζάξξπλζή ηνπ.  

Τελ θ. Διέλε Κσβαίνπ, από ην ηκήκα ησλ Κιεηζηώλ Σπιινγώλ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ε νπνία κε ελεκέξσζε γηα ηελ επίζθεςε ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε 

ζηελ Απνηθηαθή Έθζεζε ηνπ Παξηζηνύ ην 1931.  

Τνλ θ. Κώζηα Μακαιάθε, επηκειεηή ζύγρξνλεο ηέρλεο ηνπ Ιζηνξηθνύ Μνπζείνπ Κξήηεο, 

γηα ηελ άκεζε αληαπόθξηζε θαη εμππεξέηεζε. 

Τελ νηθνγέλεηά κνπ από θαξδηάο… γηα ηελ όιε ππνκνλή! 

Δπραξηζηώ ηνλ θ. Δπγέλην Γ. Μαηζηόπνπιν γηαηί αλέιαβε λα επηβιέςεη απηή ηελ 

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, γηα ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρόιηά ηνπ. Οκνίσο ηνλ θ. 

Παλαγηώηε Ισάλλνπ θαη ηελ θ. Παλαγηώηα Κνξλέδνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

ηξηκειή επηηξνπή. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 
Κεφάλαιο 1: Ο πριμιτιβιςμόσ ωσ ερευνητικό πεδίο μελζτησ. 

Προβληματιςμοί και οριςμζνεσ παρατηρήςεισ. 
 
 

«Ο μορφωμένος κόσμος της Ευρώπης και της Αμερικής θέτει με τρόπο 
πρακτικό ένα κριτήριο, τοποθετώντας απλά τα δικά του έθνη στο ένα άκρο 
της κοινωνικής αλληλουχίας και τις ιθαγενείς φυλές στο άλλο, και 
ταξινομώντας το υπόλοιπο της ανθρωπότητας ανάμεσα σε αυτά τα όρια 
ανάλογα με το αν ανταποκρίνονται περισσότερο στην άγρια ή την 
πολιτισμένη ζωή».  

Edward B. Tylor, Primitive culture (1871)
1
. 

 

ε έλα ελεκεξσηηθφ δειηίν ην θαινθαίξη ηνπ 1984 ην Μνπζείν Μνληέξλαο 

Σέρλεο ηεο Νέαο Τφξθεο γλσζηνπνηνχζε κηα κεγάιε έθζεζε πνπ ζα 

δηνξγάλσλε ην πξνζερέο δηάζηεκα. Σν πεξηερφκελφ ηεο αθνξνχζε ζηελ ππνδνρή ηεο 

ηέρλεο ησλ κε δπηηθψλ θνηλσληψλ απφ ηνπο κνληέξλνπο αιιά θαη ηνπο ζχγρξνλνπο 

θαιιηηέρλεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ο δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Εσγξαθηθήο θαη Γιππηηθήο 

ηνπ Μνπζείνπ θαη επηκειεηήο ηεο έθζεζεο Γνπίιηακ Ρνχκπηλ (William Rubin) φξηδε 

ηνλ πξηκηηηβηζκφ σο εμήο: 

«΄ΠΡΙΜΙΣΙΒΙΜΟ΄ αλαθέξεηαη ζην ελδηαθέξνλ πνπ έδεημαλ νη κνληέξλνη 

θαιιηηέρλεο αλαθνξηθά κε ηελ ηέρλε θαη ηελ θνπιηνχξα ησλ θπιψλ -φπσο 

θαηαδεηθλχεηαη ζηε ζθέςε θαη ζην έξγν ηνπο. Απηή είλαη ε πξψηε έθζεζε πνπ 

αληηπαξαβάιιεη αληηθείκελα ησλ θπιψλ θαη αληίζηνηρα κνληέξλα ππφ ην 

πξίζκα ηεο ελεκεξσκέλεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο. Πξηκηηηβηζηηθά έξγα 

κνληεξληζηψλ, φπσο o Γθσγθέλ, ν Πηθάζν, ν Μπξαλθνχδη, ν Κιέε έσο ηνπο 

ζχγρξνλνπο θαιιηηέρλεο αληηπαξαηίζεληαη κε αληηθείκελα ησλ θπιψλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ε θχζε ηεο δπηηθήο αληαπφθξηζεο ζε απηά»
2
. 

Δπεμεγψληαο πεξαηηέξσ απηφ ην ζπιινγηζκφ ν Ρνχκπηλ έθαλε έλαλ δηαρσξηζκφ 

αλάκεζα ζηνλ πξηκηηηβηζκφ σο έλα θαηεμνρήλ δπηηθφ θαηλφκελν θαη ηνπνζεηνχζε 

δίπια ηελ «ηέρλε ησλ θπιψλ» («tribal art»
3
). Έηζη «ν πξηκηηηβηζκφο» -ππνζηήξηδε ν 

                                                           
1
 Παξάζ. ζην Adam Kuper, Η επαλάθακςε ηεο πξσηφγνλεο θνηλσλίαο: κεηακνξθψζεηο ελφο κχζνπ, 

κηθξ. Φψηεο Σεξδάθεο, Βελεηία Καληζά, Αζήλα, Αιεμάλδξεηα, 2007, ζει. 61. 
2
 «‘Primitivism’ in 20

th
 century art: affinities of the tribal and modern», ηρ. 19, fact sheet, Αχγνπζηνο 

1984, ζην http://www.moma.org/docs/press_archives/6082/releases/MOMA_1984_0018_19.pdf?2010.  
3
 Ο Ρνχκπηλ επηζεκαίλεη πσο ην 1951 ν Βξεηαλφο εζλνιφγνο Γνπίιηακ Φαγθ (William Fagg) πξφηεηλε 

ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «tribal» πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «primitive», σζηφζν ν ζπγγξαθέαο ζπεχδεη 

λα δηεπθξηλίζεη πσο νχηε θαη απηφο ν φξνο ππήξμε απνδεθηφο, William Rubin, «Modernist primitivism. 

An introduction» ζην William Rubin (επηκ.), ‘Primitivism΄ in 20
th

 century art: affinities of the tribal and 

Μ   

http://www.moma.org/docs/press_archives/6082/releases/MOMA_1984_0018_19.pdf?2010


2 
 

ίδηνο ζην πξψην θείκελν ηνπ θαηαιφγνπ πνπ ζπλφδεπε ηελ έθζεζε- «είλαη θνκκάηη ηεο 

ηζηνξίαο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο θαη φρη ηεο ηέρλεο ησλ θπιψλ»
4
. Ζ ελ ιφγσ έθζεζε 

πξνθάιεζε ζχειια αληηδξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά θπξίσο ησλ αλζξσπνιφγσλ νη νπνίνη 

δηέθξηλαλ κηα αληζηνξηθή ηνπνζέηεζε θαη κηα θνξκαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δπηηθνχ 

κνληεξληζκνχ πνπ αγλννχζε πξνθιεηηθά ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε ησλ κε 

δπηηθψλ πνιηηηζκψλ
5
. Ο εληππσζηαθφο αξηζκφο ησλ εθδφζεσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ηα 

ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ καξηπξά ην ελδηαθέξνλ πνπ πξνθάιεζε ε ζπδήηεζε γηα ην 

«κνληεξληζηηθφ πξηκηηηβηζκφ» θαη ηελ εθδήισζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Μέζα ζηα 

επφκελα δεθαπέληε κε είθνζη ρξφληα ην ίδην δήηεκα κειεηήζεθε θαη επαλεμεηάζηεθε 

απφ ηζηνξηθή, αλζξσπνινγηθή, θηινζνθηθή, ςπραλαιπηηθή αθφκα ζθνπηά κε 

επηρεηξήκαηα θαη αλαθνξέο πνπ ζέιεζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ή θαη λα 

απνθαηαζηήζνπλ θάπσο ην εξεπλεηηθφ πεδίν ησλ δεδνκέλσλ
6
.  

                                                                                                                                                                      
modern [θαη. έθζ.], 2 ηνκ., Νέα Τφξθε, Museum of Modern Art, 1984, ηνκ. 1, ζει. 5. Ο φξνο θπιή 

(αγγ.: tribe/γαι.: tribu) ζπληζηά κηα θαηαζθεπαζκέλε έλλνηα βαζηζκέλε ζε απζαίξεηεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ κε δπηηθψλ πιεζπζκψλ απφ ηνπο δπηηθνχο αλζξσπνιφγνπο. Βι. ζρεηηθά Robert 

H. Winthrop, Dictionary of cultural anthropology, Νέα Τφξθε, Greenwood Press, 1991, ζει. 307-312 

θαη Αηκίιηνο Σζεθέλεο, «Απφ ηηο ‘θπιέο’ ζηελ ‘παξαγσγή ηεο ηνπηθφηεηαο’. Αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

ππνζαράξηαο Αθξηθήο», πεξ. Eπηζεψξεζε Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, ηρ. 132-133, B´- Γ´ 2010, ζει. 67-98 

ζην  http://www.grsr.gr/preview.php?c_id=450. 
4
 W. Rubin, «Modernist primitivism. An introduction» ζην Rubin (επηκ.), 1984, φ.π. Ο Ρνχκπηλ 

αλαθέξεη πσο ε πξψηε εκθάληζε ηνπ φξνπ ηνπ πξηκηηηβηζκνχ εληνπίδεηαη ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζην 

γαιιηθφ ιεμηθφ Nouveau Larousse illustré σο «κίκεζε ησλ πξηκηηίθ» θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηνπο Ηηαινχο θαη Φιακαλδνχο δσγξάθνπο ηνπ 14
νπ

 θαη 15
νπ

 αηψλα. Σνλίδνληαο φκσο ν 

ίδηνο ηε δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηαπηφηεηα ησλ πξηκηηίθ ζεσξεί πσο επξφθεηην γηα έλα ζηελφ νξηζκφ (ζην 

ίδην, ζει. 2). 
5
 Βι. ελδεηθηηθά: James Clifford, The predicament of culture: twentieth-century ethnography, literature 

and art, Κέηκπξηηδ, Harvard University Press, 1988, ζην ηξίην κέξνο «Histories of the tribal and the 

modern», ζει. 189-214 (θείκελν πνπ πξσηνδεκνζηεχηεθε ζην πεξ. Art in America, ηνκ. 73, Απξίιηνο 

1985, ζει. 164-215). Thomas McEvilley, «Doctor, lawyer, Indian chief», πεξ. Artforum, ηνκ. 23, ηρ. 3, 

1984, ζει. 54–60. Hal Foster, «The ‘Primitive’ unconscious of modern art», πεξ. October, ηνκ. 34, 

Αχγνπζηνο, 1985, ζει. 45-70. Hilton Kramer, «The ‘primitivism’ conundrum», πεξ. The New Criterion, 

ηνκ. 3, ηρ. 4, Γεθέκβξηνο 1984, ζει. 1-7. Σα άξζξα αλαδεκνζηεχνληαη καδί κε άιια ζην Jack Flam, 

Miriam Deutch (επηκ.), Primitivism and twentieth-century art: a documentary history, Μπέξθιευ, 

University of California Press, 2003, ζει. 313-413. Βι. θαη ηα ζρφιηα αλαθνξηθά κε ηε ζπδήηεζε πνπ 

πξνέθπςε κε αθνξκή ηελ έθζεζε ζηα: James F. Knapp, «Primitivism and the modern», πεξ. Boundary 

2, ηνκ. 12, ηρ. 1/2, Αχγνπζηνο 1986-Υεηκψλαο 1987, ζει. 365-379. Marianna Torgovnick, Gone 

primitive: savage intellects, modern lives, ηθάγν, The University of Chicago Press, 1990, ζει. 119-

137. Fred Myers, «‘Primitivism’, anthropology, and the category of ‘primitive art’, ζην Chris Tilley, 

Susanne Kuechler, Michael Rowlands, Webb Keane and Patricia Spyer (επηκ.), The handbook of 

material culture, Λνλδίλν, Sage Press, 2006, ζει. 267-284.  
6
 Torgovnick, 1990. Susan Hiller, The myth of primitivism: perspectives on art, Λνλδίλν, Routledge, 

1996 (
1
1991). Philippe Peltier, ‘Primitivisme’ et art moderne, Παξίζη, Centre national de la 

documentation pédagogique, 1991. Jill Lloyd, German expressionism: primitivism and modernity, Νηνπ 

Υάβελ, Yale University Press, 1991. Charles Harrison, Francis Frascina, Gill Perry, Primitivism, 

cubism, abstraction: the early twentieth century, Νηνπ Υάβελ, Yale University Press in association with 

the Open University, 1993. Colin Rhodes, Primitivism and modern art, Λνλδίλν, Thames & Hudson, 

1997 (
1
1994). Philippe Dagen, Le peintre, le poète, le sauvage. Les voies du primitivisme dans l'art 

français, Παξίζη, Flammarion, 1998. Shelly Errington, The death of authentic primitive art and other 

tales of progress, Μπέξθιευ, Univ. of California Press, 1998. Bι. θαη Jody Blake, Le Tumulte Noir: 

http://www.grsr.gr/preview.php?c_id=450
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Πξφδξνκνο ηεο πξνζέγγηζεο ηεο έθζεζεο ηνπ 1984 κπνξεί λα ζεσξεζεί ε 

βαζηθή κειέηε ηνπ Ρφκπεξη Γθφιληγνπσηεξ (Robert Goldwater), Primitivism in 

modern painting πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1938 θαη επαλεθδφζεθε ην 1966 σο Primitivism 

in modern art
7
. Ο ζπγγξαθέαο επηρεηξνχζε λα εμεηάζεη ην βαζκφ ηεο ζρέζεο ή θαη ηεο 

πηζαλήο επίδξαζεο πνπ δηαπηζησλφηαλ αλάκεζα ζηνλ «πξηκηηηβηζκφ» θαη ην 

δηαθνξνπνηεκέλν -φπσο ν ίδηνο αλαγλψξηδε- «πξσηφγνλν». Έηζη παξαηεξνχζε πσο 

«Γηα ην Γθσγθέλ πξσηφγνλε είλαη ε ηέρλε ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Ιλδίαο θαη ηεο Πνιπλεζίαο, 

γηα ηνπο Φσβ είλαη ε αθξηθαληθή γιππηηθή θαη νη images d' Épinal, γηα ηελ νκάδα ηεο 

Γέθπξαο θαη ηνπ Γαιάδηνπ Καβαιάξε ε γιππηηθή ησλ εμσηηθψλ ιαψλ γεληθφηεξα, ηα 

ζρέδηα ησλ παηδηψλ θαη ε δηθή ηνπο ιατθή ηέρλε, ελψ γηα ηνλ Πηθάζν ‘πξσηφγνλν’ 

ζήκαηλε ε γιππηηθή ηεο αθηήο ηνπ Διεθαληνζηνχ θαη ε δσγξαθηθή ηνπ Αλξί Ρνπζζψ
8
. Ζ 

ηνπνζέηεζε φκσο ηνπ Γθφιληγνπσηεξ αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηνπ πξηκηηηβηζκνχ θαη 

ηε κνληέξλα εηθαζηηθή δεκηνπξγία είρε κηα ζαθή θαηεχζπλζε: «Ο πξηκηηηβηζκφο 

πξνυπνζέηεη ην πξσηφγνλν θαη ζηνλ ππξήλα ηνπ θαιιηηερληθνχ πξηκηηηβηζκνχ κπνξνχκε 

λα βξνχκε έλαλ ππξήλα ‘πξσηφγνλσλ’ έξγσλ ηέρλεο… γηα ην κνληέξλν θαιιηηέρλε ν 

πξσηνγνληζκφο απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερλψλ εληνπίδεηαη ζηελ θνηλή πνηφηεηα ηεο 

απιφηεηαο πνπ απνδίδεηαη ζε απηέο… Η πξσηφγνλε ηέρλε ιεηηνχξγεζε κφλν ζαλ έλα 

είδνο δηεγεξηηθήο εζηίαο, ελψ ππήξμε θαηαιπηηθή θαη, κνινλφηη ε ίδηα δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε νχηε δαλείζηεθε, βνήζεζε σζηφζν ηνπο θαιιηηέρλεο λα δηαηππψζνπλ 

ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαζψο απηνί νη ίδηνη κπφξεζαλ λα ηεο απνδψζνπλ ηηο 

πνηφηεηεο πνπ επεδίσθαλ λα απνθηήζνπλ
9
. 

Σελ άλνημε δε ηνπ 1938 ζην Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο ηεο Νέαο Τφξθεο 

είραλ εγθαηληαζηεί δηαδνρηθά δπν εθζέζεηο. Ζ πξψηε παξνπζίαδε δσγξαθηέο 

                                                                                                                                                                      
modernist art and popular entertainment in jazz-age Paris, 1900-1930, University Park, Pennsylvania 

State UP, 1999. Petrina Archer-Straw, Negrophilia: avant-garde Paris and black culture in the 1920s, 

Λνλδίλν, Thames and Hudson, 2000. Άιιεο κειέηεο εμεηάδνπλ ηε ζρέζε αηφκσλ πνπ δηαδξακάηηζαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηνπ γνχζηνπ γηα ηα κε δπηηθά αληηθείκελα, ελδεηθηηθά: Katia 

Samaltanos-Stenström, Apollinaire, catalyst for primitivism, Picabia, and Duchamp, Μίζηγθαλ, UMI 

research press, 1984. Colette Giraudon, Paul Guillaume et les peintres du XX
e 

siècle: de l'art nègre à 

l'avant-garde, Παξίζη, La Bibliothèque des arts, 1993. Σν 2006, νπφηε θαη εγθαηληάζηεθε ην Μνπζείν 

ηνπ Κε Μπξαλιχ (Μusée du Quai Branly) επαλεθδφζεθε ε κειέηε ηνπ Εαλ Λσλη: Jean Laude, La 

peinture française (1905-1914) et l'art nègre, Παξίζη, Klincksieck, 2006 (
1
1968). 

7
 Βι. Robert Goldwater, Primitivism in modern art, Κέηκπξηηδ, Μαζ., The Belknap Press of Harvard 

University Press, 1986 (
1
1966). ηεξίδνκαη ζηε δεχηεξε δηεπξπκέλε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη δχν επηπξφζζεηα θείκελα ηνπ ζπγγξαθέα «Judgements of primitive art, 1905-1965» 

(1969) θαη «Art history and anthropology» (1973). Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ Γθφιληγνπσηεξ βι. Nelson 

A. Rockefeller, Phyllis Tuchman, «The publications of Robert Goldwater (1907-1973)», πεξ. 

Metropolitan Museum Journal, ηνκ. 8, 1973, ζει. 179-182. 
8
 Goldwater, 1986, ζει. 252. 

9
 .π., ζει. 252-253. 

http://nautilus.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=Belknap+Press&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
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θακσκέλεο απφ παηδηά, ελψ ε δεχηεξε ηα έξγα νξηζκέλσλ ‘ιατθψλ’ δεκηνπξγψλ 

ζεσξνχκελσλ θαη σο «κνληέξλσλ πξσηφγνλσλ»
10

. Λίγα ρξφληα λσξίηεξα είρε 

δηνξγαλσζεί θαη κηα έθζεζε γηα ηελ αθξηθαληθή ηέρλε (African negro art, 1935). Σφηε 

ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ έλα κεγάιν κνπζείν αθηεξσκέλν ζηε κνληέξλα ηέρλε εμέζεηε 

αθξηθαληθά αληηθείκελα. Έθηνηε παξφκνηεο εθζέζεηο ζα επαλαιακβάλνληαλ ζηα 

επφκελα ρξφληα, ην 1940 γηα ηε κεμηθαληθή ηέρλε, ην 1941 γηα ηελ ηέρλε ησλ Ηλδηάλσλ 

ηεο Ακεξηθήο, ην 1946 γηα ηελ ηέρλε ησλ Ννηίσλ Θαιαζζψλ.  

Σν 1954 επηπξφζζεηα ν Νέιζνλ Ρνθθέιεξ (Nelson Rockefeller) ρξεκαηνδφηεζε 

ηελ ίδξπζε ελφο μερσξηζηνχ κνπζείνπ (Μνπζείν Πξσηφγνλεο Σέρλεο) πνπ ζα ζηέγαδε 

ηε ζπιινγή ηνπ κε αληηθείκελα απφ ηηο καθξηλέο θνηλσλίεο, ηα νπνία αξγφηεξα 

εθηέζεθαλ ζην Μεηξνπνιηηηθφ Μνπζείν ηεο Νέαο Τφξθεο φηαλ ην 1982 ν λεφηεξνο 

γηφο ηνπ εγθαηλίαζε ηελ αίζνπζα πνπ έθεξε ην φλνκα ηεο δπλαζηείαο ησλ Ρνθθέιεξ. 

Παξάιιεια θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθείλνπ ηνπ κεηαπνιεκηθνχ δηαζηήκαηνο 

αλζξσπνινγηθέο κειέηεο εμέηαδαλ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ απνκαθξπζκέλσλ ιαψλ, ελψ 

θπξίαξρε ζην επίπεδν ηεο αηζζεηηθήο απνηίκεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ γιππηψλ ή 

ησλ ρεηξνηερλεκάησλ ηνπο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ θνξκαιηζηηθψλ επηξξνψλ 

ζηνπο δπηηθνχο θαιιηηέρλεο. Απηή ε πξνζέγγηζε θνξπθψζεθε κε ηελ έθζεζε ηνπ 

1984, νπφηε θαη ηνπνζεηήζεθαλ παξαθείκελα ηα κνληέξλα έξγα θαη ηα κε δπηηθά 

αληηθείκελα ζε επίπεδν πεξηζζφηεξν «ζπλαθεηψλ»
11

 παξά άκεζσλ κνξθνπιαζηηθψλ 

δαλείσλ
12

 [εηθ. 1].  

H ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξνπζία ηνπ ίδηνπ ηνπ κνπζείνπ πνπ θηινμελνχζε ηελ 

ελ ιφγσ έθζεζε δελ πέξαζε απαξαηήξεηε απφ ηνπο επηθξηηέο ηεο, νη νπνίνη έβιεπαλ 

                                                           
10

 Children’s work, 4-22 Απξηιίνπ 1938. Masters of popular painting: modern primitives of Europe and 

America, 27 Απξηιίνπ-24 Ηνπιίνπ, 1938, ζην  

http://www.moma.org/learn/resources/archives/archives_exhibition_history_list. 
11

 Ο Ρνχκπηλ ρξεζηκνπνηεί θαη δηαθνξνπνηεί ηελ έλλνηα ησλ «ζπλαθεηψλ» («affinities») απφ εθείλε ησλ 

«επηδξάζεσλ» («influences») γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο «δηαλνεηηθέο» νκνηφηεηεο πνπ ν ίδηνο εληνπίδεη 

αλάκεζα ζηα έξγα ησλ κνληέξλσλ δεκηνπξγψλ θαη ζε εθείλα ησλ κε δπηηθψλ ιαψλ. Καη επηζεκαίλεη: 

«νη κνληέξλνη θαη νη πξσηφγνλνη δεκηνπξγνί δνπιεχνπλ κε έλαλ δηαλνεηηθφ θαη ηδενγξαθηθφ ηξφπν θαη 

έηζη κνηξάδνληαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα θαη πηζαλφηεηεο», Rubin, «Modernist primitivism. An 

introduction», φ.π., ζει. 24–34, φπνπ ν  ζπγγξαθέαο παξαζέηεη θαη έξγα κε ηηο αληίζηνηρεο ζρέζεηο 

«επίδξαζεο» θαη «ζπλάθεηαο». 
12

 Βι. ηα ζρφιηα ζην Shelly Errington, «What became authentic primitive art», πεξ. Cultural 

Anthropology, ηνκ. 9, ηρ. 2, Μάηνο 1994, ζει. 201-226 (ε ίδηα ελζσκάησζε απηφ ην άξζξν ζην βηβιίν 

πνπ εμέδσζε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα: Errington, 1998 κε κεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο). Αθφκα Flam, Deutch 

(επηκ.), 2003, ζει. 259. Βι. Δπηπξφζζεηα: Francis L.K. Hsu, «Rethinking the concept ‘primitive’, πεξ. 

Current Anthropology, ηνκ. 5, ηρ. 3, Ηνχληνο 1964, ζει. 169-178. Ο ίδηνο θαηαγξάθεη θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο δεθαεηίαο πνπ θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1953-1963 κηα ζεηξά απφ αλζξσπνινγηθέο κειέηεο 

ζηελ αγγιφθσλε βηβιηνγξαθία πνπ εμεηάδνπλ ηνλ πνιηηηζκηθφ δπηζκφ «πξσηφγνλνο»-«πνιηηηζκέλνο» 

πξνβάιινληαο ηελ αλάγθε γηα λέα ηαμηλνκηθά ζρήκαηα. ηε Γαιιία ηελ πεξίνδν κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 

΄60 δηαθξίλνληαη νη κειέηεο ηνπ Λσλη αλαθνξηθά κε ηελ ηέρλε ησλ έμσ-δπηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ηελ 

αλαθάιπςε ηεο «λέγξηθεο ηέρλεο» (1968). Δδψ βι. ηελ επαλέθδνζε ζην Laude, 2006. 

http://www.moma.org/learn/resources/archives/archives_exhibition_history_list
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ζε εθείλν ην λαφ ηεο κνληέξλαο ηέρλεο, ζε απηφ πνπ ν Υαι Φφζηεξ (Hal Foster) πην 

ραξαθηεξηζηηθά απνθαινχζε σο Μνκατζκφ («Momaism»
13

), ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο 

κεηακνληέξλαο ακθηζβήηεζεο. Σν πξφβιεκα ηεο ηζηνξηθνπνίεζεο ηνπ φξνπ θαη ησλ 

δεηεκάησλ πνπ έζηγε ν πξηκηηηβηζκφο απφ πνιηηηζκηθή, αηζζεηηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή ζθνπηά έπξεπε λα επηιπζεί, ελψ ε έλλνηα ηεο θαηαζθεπήο (δφκεζεο) ή ηεο 

επηλφεζεο φπσο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο κειεηεηέο σο έλα 

εξκελεπηηθφ εξγαιείν, ιακβάλεη κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απνζθνπεί ζε κηα 

αλαζεψξεζε θαη θξηηηθή επαλεμέηαζε πνιπδηάζηαησλ θαη αληηθαηηθψλ δεδνκέλσλ. ε 

απηφ ην πιαίζην ν Φφζηεξ αληηκεηψπηδε ηελ έλλνηα ‘πξσηφγνλνο’ σο κηα 

«επξσθεληξηθή θαηαζθεπή» ελψ επεζήκαηλε πσο ν πξηκηηηβηζκφο νπζηαζηηθά 

θακνπθιάξεη ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο δπηηθέο επηδηψμεηο
14

. Tελ έλλνηα ηεο θαηαζθεπήο θαη 

ηεο επηλφεζεο ζπκκεξίζηεθαλ ζπγγξαθείο φπσο ε Έξηλγθηνλ, ν Κιίθνξλη, ε 

Σνξγθφβληθ. Οκνίσο ν Ρφνπληο ν νπνίνο έθαλε ιφγν γηα κηα ηζηνξηθή θαηαζθεπή ηνπ 

‘πξσηφγνλνπ’ θαη αλαγλψξηδε πσο: «Ο πξηκηηηβηζκφο απνηειεί έλα δπηηθφ γεγνλφο πνπ 

δελ ππνλνεί θάπνην άκεζν δηάινγν αλάκεζα ζηε Γχζε θαη ην ‘Άιιν’. ην πιαίζην ηεο 

κνληέξλαο ηέρλεο αλαθέξεηαη ζηελ έιμε πνπ άζθεζαλ νκάδεο αλζξψπσλ έμσ απφ ηε 

δπηηθή θνηλσλία, ηδσκέλεο κέζα απφ ηελ παξακνξθσηηθή καηηά ηεο δπηηθήο θαηαζθεπήο 

ηνπ ‘πξσηφγνλνπ’ πνπ αλαπηχρζεθε ζην ηειεπηαίν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα»
15

.  

Απηή ε ζρέζε εμνπζίαο θαη θπξηαξρίαο ιάκβαλε κηα αλάινγε ζεκαζία κε εθείλε 

πνπ εμεγνχζε ν Έληνπαξλη αΐλη (Edward Said) φηαλ ν ίδηνο πξνζέγγηδε ηνλ 

Οξηεληαιηζκφ σο κηα δπηηθή επηλφεζε δηαθξίλνληαο πνιηηηθφ-νηθνλνκηθέο 

ζθνπηκφηεηεο θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ θαηεγνξηνπνηνχζαλ θαη νξηνζεηνχζαλ ηελ 

Αλαηνιή κέζα απφ ην πξίζκα ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ζθνπηάο
16

. Μηα αληίζηνηρε 

νπηηθή είρε πηνζεηήζεη θαη ν αλζξσπνιφγνο Άληακ Κνχπεξ (Adam Kuper) ν νπνίνο 

κειεηψληαο ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο έμσ-

δπηηθέο θνηλσλίεο εθηηκνχζε πσο ν κχζνο ηνπ ‘πξσηφγνλνπ’/‘βάξβαξνπ’ έλαληη ηνπ 

πνιηηηζκέλνπ ππήξμε κηα επηλφεζε ησλ αλζξσπνιφγσλ πνπ επηβίσζε βξίζθνληαο 

απήρεζε ζε εηεξφθιεηα ηδενινγηθά ξεχκαηα ελψ ζηεξίρζεθε ζε κηα δπηηθή απηαπάηε 

                                                           
13

 Βι. Foster, «The ‘Primitive’ unconscious of modern art», φ.π., ζει. 54. 
14

 ην ίδην, ζει. 58 θαη ζει. 61.  
15

Rhodes, 1997, ζει. 8. Βι. θαη ην θεθάιαην Daniel Miller, «Primitive art and the necessity of 

primitivism to art», ζει. 50-71, ζην Hiller, 1996. Ο Μίιεξ αληηκεησπίδεη ηε δπηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

πξσηφγνλεο ηέρλεο σο κηα «θαηαζθεπή» ζαλ κηα «ζπιινγή απφ αληηθείκελα ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξηκηηηβηζκφ, έμσ απφ ηνλ νπνίν δελ έρνπλ θάπνην λφεκα» (ζει. 50). 
16

 Edward W. Said, Orientalism, 1979, Νέα Τφξθε, Vintage Books, 1979 [ζηα ειιεληθά: Edward W. 

Said, Οξηεληαιηζκφο, κηθξ. Φψηεο Σεξδάθεο, Αζήλα, Νεθέιε, 1996]. 
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πνπ έπξεπε λα επαλεμεηαζηεί
17

. ην Παξίζη ην 1989 ε έθζεζε «Μagiciens de la terre» 

θηινδνμνχζε λα μεπεξάζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο έθζεζεο ηεο Νέαο Τφξθεο, σζηφζν ζα 

αλαηξνθνδνηνχζε εθ λένπ ηε ζπδήηεζε πάλσ ζηνπο ίδηνπο πξνβιεκαηηζκνχο
18

. 

Άιισζηε είηε κέζα ζε εηζαγσγηθά είηε κε θεθαιαίν ην πξψην γξάκκα
19

, νη 

ραξαθηεξηζκνί ‘πξσηφγνλνο’ θαη ‘πξσηφγνλε’ ηέρλε ππήξμαλ πξνβιεκαηηθνί φξνη 

ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη ηδηαίηεξα ζην βαζκφ πνπ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 θαη έπεηηα ε κεηααπνηθηαθή ζεσξία είρε δπλακηηίζεη ηα ζεκέιηα ηεο 

ζεψξεζεο πεξί δπηηθήο αλσηεξφηεηαο ζην θνηλσληθφ-πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πεδίν
20

.  

ηαδηαθά δε ηελ ίδηα πεξίνδν νη «arts primitifs» είραλ αξρίζεη λα απνθαινχληαη 

σο «arts premiers», δειαδή αξρηθέο ή «πξψηεο ηέρλεο»
21

, ελψ ην 2000, έπεηηα απφ 

ζρεδφλ έλαλ αηψλα πνιεκηθήο θαη δηαθσληψλ αλαθνξηθά κε ηελ αηζζεηηθή αμία ησλ 

κε δπηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζην Λνχβξν ζα εγθαηληαζηνχλ νη αίζνπζεο πνπ ζα 

θηινμελήζνπλ ηα άιινηε παξαγλσξηζκέλα ηερλνπξγήκαηα, ελψ απφ ην 2006 νη 

ζπιινγέο πνπ έσο ηφηε θπιάζζνληαλ ζε δχν μερσξηζηά κνπζεία πνπ είραλ ηδξπζεί 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο απνηθηνθξαηίαο
22

 ζα κεηαζηεγαζηνχλ ζε έλα κνπζείν 

αθηεξσκέλν ζηελ ηέρλε θαη ηνπο πνιηηηζκνχο ηεο Αθξηθήο, ηεο Αζίαο, ηεο Ωθεαλίαο 

θαη ηεο Ακεξηθήο (Quai Branly, Musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, 

d'Océanie et des Amériques). Ζ αιιαγή ηνπ φξνπ απφ «primitifs» ζε «premiers», 

κνινλφηη ε ρξήζε ηνπ εμαθνινπζεί λα πξνθαιεί ακεραλία
23

, δήισλε κηα πξνζπάζεηα 

απεκπινθήο απφ ηνπο απνηθηαθνχο απνήρνπο αιιά θαη ηελ ππνδνρή-απνδνρή ησλ κε 

                                                           
17

 Βι. ζπλδπαζηηθά ηελ πξψηε κειέηε ηνπ Κνχπεξ πάλσ ζε απηφ ην δήηεκα κε κηα επφκελε έθδνζε πνπ 

αλαδηαηππψλεη ηνλ ηίηιν απφ invention ζε reinvention: Adam Kuper, The invention of primitive society: 

transformations of an illusion, Λνλδίλν, Νέα Τφξθε, Routledge, 1988 θαη Adam Kuper, The 

reinvention of primitive society: transformations of a myth, Λνλδίλν, Routledge, 2005 [βι. θαη ηελ 

ειιεληθή κεηάθξαζε κε κηα παξαιιαγή ηνπ ηίηινπ σο Η επαλάθακςε ηεο πξσηφγνλεο θνηλσλίαο: 

κεηακνξθψζεηο ελφο κχζνπ, Kuper, 2007]. 
18

 Les Magiciens de la terre: des artistes de tous les pays du monde, Παξίζη, 18 Μαΐνπ- 14 Απγνχζηνπ 

1989, Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, Grande halle de La Villette. Ζ έθζεζε 

κε δηεζλείο ζπκκεηνρέο απφ ην ‘θέληξν’ θαη ην ‘πεξηζψξην’ ηνπ θφζκνπ πξνθάιεζε αληίζηνηρα πνηθίια 

ζρφιηα κε εθείλα ηεο έθζεζεο ηεο Νέαο Τφξθεο, ελψ θαη ν ηίηινο «magiciens» άθελε ππφλνηεο γηα 

καγηθέο ηδηφηεηεο. Βι. ζην Flam, Deutch (επηκ.), 2003, ζει. 396-408. 
19

 Βι. Rubin, «Modernist primitivism. An introduction», φ.π., ππνζ. 3, ζει. 74. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη πσο 

ε ρξήζε ηνπ θεθαιαίνπ γξάκκαηνο ζα δειψλεη ηα πνιιαπιά λνήκαηα ηνπ φξνπ. 
20

 Βι. Robert J.C. Young, Μεηαπνηθηαθή ζεσξία: κηα ηζηνξηθή εηζαγσγή, κηθξ. Γηψξγνο Γεκεξηδίδεο, 

Αζήλα, Παηάθεο, 2007. 
21

 Παξαπέκπσ ζηελ απφδνζε ηνπ φξνπ πνπ επηιέγνπλ ν Σεξδάθεο θαη ε Καληζά, νη νπνίνη 

κεηαθξάδνπλ ην «Musée des Arts Premiers» σο «Μνπζείν ησλ Πξψησλ Σερλψλ», Kuper, 2007, ζει. 

xxxix. 
22

 Δζληθφ Μνπζείν Σερλψλ ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Ωθεαλίαο (Musée National des Arts Africains et 

Océaniens) θαη  Μνπζείν ηνπ Αλζξψπνπ (Musée de l’Homme). 
23

 Βι. ηα ζρφιηα ηνπ Κνχπεξ, Kuper, 2007, ζει. xxxviii-xi. 
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δπηηθψλ πνιηηηζκψλ ψζηε απηνί λα βξνπλ κηα «δίθαηε ζέζε ζηνπο κνπζεηαθνχο 

ζεζκνχο ηεο Γαιιίαο»
24

 θαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζε έλαλ ηφπν φπνπ νη θνπιηνχξεο ζα 

κπνξνχλ λα ζπλδηαιέγνληαη [εηθ. 2]. Ζ πξφζθαηε κάιηζηα έθζεζε πνπ δηνξγαλψζεθε 

ζην Κε Μπξαλιχ αλαθνξηθά κε ηελ επηλφεζε ηνπ ‘άγξηνπ’ θαηαδεηθλχεη ζε κεγάιν 

βαζκφ απηή ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αλαζεψξεζε ησλ 

απζαίξεησλ ηεξαξρήζεσλ. Με ηε ζπλδξνκή δεθάδσλ εξεπλεηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν 

ζπγθεληξψζεθε θαη παξνπζηάζηεθε έλα πιήζνο δεδνκέλσλ, νπηηθφ-αθνπζηηθψλ θαη 

γξαπηψλ καξηπξηψλ αιιά θαη πιηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ έζεζαλ σο ζηφρν λα 

δηεγεζνχλ, λα αλαιχζνπλ, λα απνθσδηθνπνηήζνπλ, φζν θαη λα απνθαιχςνπλ θαη λα 

πξνβάιινπλ ηελ επηλνεκέλε εηθφλα ηνπ ‘άγξηνπ’ [εηθ. 3]. Ζ βαζηθή ζέζε ηεο έθζεζεο 

θαη ησλ θεηκέλσλ ηνπ θαηαιφγνπ πνπ ηε ζπλνδεχεη είλαη πσο ε αλαπαξάζηαζε θαη ε 

έθζεζε ηνπ «‘Άιινπ’» ζπληζηά κηα δπηηθή θαηαζθεπή πνπ άθκαζε κέζα ζην 

απνηθηαθφ θαζεζηψο, δηακνξθψζεθε κέζσ κηαο μελνθνβηθήο θαη ξαηζηζηηθήο 

ηδενινγίαο απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ θαη ελδπλακψζεθε κε ηε ζπλδξνκή ηεο 

επηζηήκεο
25

.  

Κάζε απφπεηξα πξνζέγγηζεο ηεο ηάζεο ηνπ πξηκηηηβηζκνχ ηδσκέλε έμσ απφ 

απηέο ηηο παξαδνρέο θαη ηελ νπηηθή ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο επηλφεζεο ζα ήηαλ 

ειιηπήο. Ζ θαηαζθεπή νκνίσο εζληθψλ αθεγήζεσλ θαη ηζηνξηψλ απνηειεί κηα θξηηηθή 

δηαπίζησζε απφ ηελ πιεπξά θαη εθείλσλ ησλ κειεηεηψλ νη νπνίνη θάλνπλ ιφγν γηα ηε 

«δεχηεξε αλαθάιπςε» ησλ πξηκηηίθ (ελλνψληαο ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ πξνεγήζεθαλ 

ηνπ Ραθαήι)
26

 θαζψο θαη γηα ηελ αλαθάιπςε ή ηελ επηλφεζε ηνπ πξνθιαζηθνχ 

                                                           
24

 Jacques Chirac, préface au catalogue de présentation du Pavillon des Sessions du Louvre, Sculptures, 

Afrique, Asie, Océanie, Amériques, J. Kerchache (dir.), RMN-musée du quai Branly, 2000, παξάζ. ζην 

Benoît de l’Éstoile, Le goût des autres: de l'exposition coloniale aux arts premiers, Παξίζη, 

Flammarion, 2007, ζει. 10. Βι. επίζεο Jean-Luc Aka-Evy, «De l’art primitif à l’art premier», πεξ. 

Cahiers d’ Études Africaines, ηνκ. 39, ηρ. 155-156, 1999, ζει. 563-582. Lionel Richard, Arts premiers: 

l'évolution d'un regard, Éd. du Chêne, 2005. 
25

 Βι. ζρεηηθά ζηνλ θαηάινγν πνπ ζπλνδεχεη ηελ έθζεζε: Pascal Blanchard,Nanette Jacomijn Snoep 

(επηκ.), L’invention du sauvage. Exhibitions [θαη. έθζ.], Παξίζη, Actes Sud/Coédition Musée du Quai 

Branly, 2011. 
26

 Francis Haskell, «Old master exhibitions and the second 'rediscovery of the primitives'», ζην 

Hommage à Michel Laclotte, études sur la peinture du moyen âge et de la Renaissance, Παξίζη, 

Réunion des musées nationaux, Electa, 1994, ζει. 552-564. Βι. επίζεο Dominique Thiébaut (επηκ.), 

Primitifs français: découvertes et redécouvertes [θαη. έθζ.], Παξίζη, Musée du Louvre, 2004. Bernhard 

Ridderbos, Anne van Buren, Henk Th. van Veen, Early netherlandish paintings: rediscovery, reception 

and research, Λνο Άληδειεο, Getty Publications, 2005. Enrico Castelnuovo, «La seconde découverte 

des primitifs italiens à l'aube du XXe siècle» ζην Olivier Bonfait, Philippe Costamagna, Monica Preti-

Hamard (επηκ.), Le goût pour la peinture italienne autour de 1800 prédécesseurs, modèles et 

concurrents du cardinal Fesch, Αδάηζην, Musée Fesch, 2006, ζει. 357-363. 
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ειιεληθνχ παξειζφληνο
27

, ηνπ Βπδαληίνπ
28

, ησλ κεζαησληθψλ ρξφλσλ θαη ηεο 

παξάδνζεο
29

, ησλ απηνδίδαθησλ δσγξάθσλ. Ζ δηάζηαζε αθφκα ηεο αλαθάιπςεο θαη 

ηεο επηλφεζεο δηαθξίλεηαη θαη ζε νξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηελ αλάδεημε 

ηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ ςπρηθά αζζελψλ
30

. ήκεξα φπνηε 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πξντζηνξηθή ηέρλε, ηηο πξψηεο ηέρλεο, ηε ‘ιατθή’ ηέρλε ή θαη ηελ 

αθειή ή λαίθ ηέρλε (art naïf), αθφκα θαη γηα ηηο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ παξαθξφλσλ, νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη δηαθνξνπνηεκέλνη θαη νη 

ζεκαζίεο πνπ ιακβάλνπλ δηαθξηηέο, κνινλφηη νη πνιιαπινί απηνί φξνη αθφκα 

εγείξνπλ επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο θαη σο πξνο ηελ επάξθεηα ελφο 

ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ
31

. ε θάζε πεξίπησζε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο πξψηεο 

                                                           
27

 John K. Papadopoulos, «Ηnventing the Minoans, archaeology, modernity and the quest for european 

identity», πεξ. Journal of Mediterranean Archaeology, ηνκ. 18, ηρ. 1, 2005, ζει. 87-149. Γ[ηάλλεο] 

Υακειάθεο, N[icoleta] Momigliano (επηκ.), Αξραηνινγία θαη επξσπατθή λεσηεξηθφηεηα. Παξάγνληαο 

θαη θαηαλαιψλνληαο ηνπο «Μηλσίηεο», µηθξ. Ν. Κνχηξαο, εθδ. Δηθνζηνχ Πξψηνπ αηψλα, 2010. 
28

 J.B. Bullen, Byzantium rediscovered, Λνλδίλν, Phaidon, 2003. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο ηδενινγηθήο 

ρξήζεο ηνπ βπδαληηλνχ παξειζφληνο ζηελ θαηαζθεπή κηαο εζληθήο ηαπηφηεηαο βι. ελδεηθηηθά: Antonis 

Liakos, «The construction of national time: the making of the modern Greek historical imagination, πεξ. 

Mediterranean Historical Review, ηνκ. 16, ηρ. 1, 2001, ζει. 27-42 [Σν άξζξν είρε πξσηνδεκνζηεπηεί σο 

Αληψλεο Ληάθνο, «Πξνο επηζθεπήλ νινκειείαο θαη ελφηεηνο. Ζ δφκεζε ηνπ εζληθνχ ρξφλνπ» ζην 

Δπηζηεκνληθή ζπλάληεζε ζηε κλήκε ηνπ Κ.Θ. Γεκαξά, Αζήλα Κέληξν Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ/ Δζληθφ 

Ίδξπκα Δξεπλψλ, 1994, ζει. 171-199. I[ro] Katsaridou, K[aterina] Biliouri, «Representing Byzantium: 

the narratives of the byzantine past in Greek national museums» ζην NaMu, making national museums, 

setting the frames, επηκ. P. Aronsson, M. Hillström, Conference proceedings, Ννξθφπηλγθ, νπεδία, 

2007, ζην http://www.ep.liu.se/ecp/022/016/ecp0702216.pdf. Γεκήηξεο ηακαηφπνπινο, Σν Βπδάληην 

κεηά ην έζλνο. Σν πξφβιεκα ηεο ζπλέρεηαο ζηηο βαιθαληθέο ηζηνξηνγξαθίεο, Αζήλα, Αιεμάλδξεηα, 2009.  
29

 Elizabeth Emery, Laura Morowitz, Consuming the past: the medieval revival in fin-de-siècle France, 

Άιληεξζνη, Ashgate, 2003. Βι. πεξαηηέξσ ζηε βηβιηνγξαθηθή θαηαγξαθή ησλ ζπιινγψλ ηεο Δζληθήο 

Βηβιηνζήθεο ηεο Γαιιίαο: «Le moyen âge après le moyen âge: réévaluation & postérité de l’art 

médiéval, 18
e
–20

e
 siècle, bibliographie sélective», Bibliothèque nationale de France, direction des 

collections, département Littérature et art, Ννέκβξηνο 2009, ζην  

http://www.bnf.fr/documents/biblio_moyen-age.pdf. Βι. Eric J. Hobsbawm, Terence O. Ranger 

(επηκ.), The invention of tradition, Κέηκπξηηδ, Νέα Τφξθε, Cambridge University Press, 1983 [ζηα 

ειιεληθά θπθινθνξεί ζε κεηάθξαζε: Eric Hobsbawm, Terence Ranger (επηκ.), Η επηλφεζε ηεο 

παξάδνζεο, κηθξ. Θαλάζεο Αζαλαζίνπ, Αζήλα, Θεκέιην, 2004]. Βι. θαη Shanny Peer, «Folklore and 

the reinvention of tradition», ζην France on display peasants provincials and folklore in the 1937 Paris 

world's fair, Νέα Τφξθε, State University Press, 1998. 
30

 Christian Delacampagne, Outsiders, fous, naïfs et voyants dans la peinture moderne (1889-1960), 

Παξίζη, Éditions Mengès, 1989. John M. Mac Gregor, The discovery of the art of the insane, Πξίλζηνλ, 

Princeton University Press, 1989. Jonathan Fineberg, The innocent eye: children's art and the modern 

artist, Πξίλζηνλ, Princeton University Press, 1997. Jonathan Fineberg (επηκ.), Discovering child art: 

essays on childhood, primitivism and modernism, Πξίλζηνλ, Princeton University Press, 1998. 

Emmanuel Pernoud, L'invention du dessin d'enfant en France, à l'aube des avant-gardes, Παξίζη, 

Hazan, 2003. Rodolphe Rapetti, «L’artiste absent: l’invention de l’art des aliénés», ζην Le symbolisme, 

Παξίζη, Flammarion, 2005, ζει. 293–9. 
31

 Βι. ηα ζρφιηα ηνπ Νηαδέλ ζε άξζξν ηνπ ζηε Le Monde, αλαθνξηθά κε ηελ ηξέρνπζα έθζεζε Histoires 

de voir, Show and Tell, ζην Ίδξπκα Καξηηέ ζην Παξίζη (15 Μαΐνπ-22 Οθησβξίνπ 2012) κε έξγα 

θαιιηηερλψλ απφ φιν ηνλ θφζκν, νη νπνίνη ζπρλά θαηεγνξηνπνηνχληαη σο λαΐθ, απηνδίδαθηνη ή θαη 

πξηκηηίθ, Philippe Dagen, «Autodidactes? Mon œil!», εθ. Le Monde, 8 Ηνπλίνπ 2012. Να ζεκεηψζσ 

επίζεο πσο ν ραξαθηεξηζκφο πξηκηηίθ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνπο 

θαιιηηέρλεο ηεο πεξηφδνπ πξν ηνπ Ραθαήι. Βι. γηα παξάδεηγκα ηηο εθζέζεηο: Les primitifs flamands. 

http://www.ep.liu.se/ecp/022/016/ecp0702216.pdf
http://www.bnf.fr/documents/biblio_moyen-age.pdf
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir
http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/05/29/autodidactes-mon-oeil_1709023_3246.html
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δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, αλ θαη είραλ ηεζεί αλάινγνη πξνβιεκαηηζκνί, ε ηαπηφηεηα 

ησλ ζεσξνχκελσλ σο ‘πξσηφγνλσλ’ ή πξηκηηίθ ήηαλ ζαθψο εηεξνγελήο. «Σν λα 

απνθιείζνπκε απφ ηελ αλάιπζε ην Quattrocento θαη ηηο κνζρνβίηηθεο εηθφλεο, ην λα 

μεράζνπκε ηνπο Αηγχπηηνπο θαη ηνπο Ιλδηάλνπο…», ηφληδε ν Νηαδέλ πηνζεηψληαο ν ίδηνο 

κηα πινπξαιηζηηθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ πξηκηηηβηζκνχ (κνινλφηη επίκνλα 

ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ φξν «αξρατζκφο») «… ζεκαίλεη πσο μερλάκε ην γεγνλφο πσο ν 

‘πξηκηηηβηζκφο’ κε ηελ ηζηνξηθή έλλνηα ηνπ φξνπ δελ αθνξά κφλν ηνπο Νέγξνπο, αιιά 

έλα πιήζνο απφ θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκνχο, εθ ησλ νπνίσλ θάπνηεο είλαη 

απνκαθξπζκέλεο ζην ρψξν θαη άιιεο ζηνλ ρξφλν, αιιά θαη θάπνηεο ηφζν ζην ρψξν φζν 

θαη ζην ρξφλν»
32

.  

Ήδε ην 1938 ν Γθφιληγνπσηεξ είρε ελζσκαηψζεη έλα θεθάιαην γηα ηνπο 

«κνληέξλνπο πξσηφγνλνπο» εληάζζνληαο ζε απηή ηελ θαηεγνξία ηνπο απηνδίδαθηνπο 

δεκηνπξγνχο ελψ ζηε δεχηεξε έθδνζε ηεο κειέηεο ηνπ ην 1964 πξνζέζεζε έλα 

ππνθεθάιαην αλαθνξηθά κε ην ελδηαθέξνλ ησλ θαιιηηερλψλ γηα ηα παηδηθά ζρέδηα
33

. 

Μάιηζηα ν ζπγγξαθέαο ζπζρέηηδε ηνλ πξηκηηηβηζκφ κε ηελ «απιφηεηα», πνπ θαλείο 

βξίζθεη φζν πην πίζσ πεγαίλεη «ηζηνξηθά, θηινζνθηθά, ή ςπρνινγηθά»
34

. Με απηή ηελ 

παξαδνρή ν ίδηνο αθνινπζνχζε ην ζηνραζκφ ησλ ζχγρξνλψλ ηνπ ζεσξεηηθψλ, 

Άξζνπξ Λάβηδνυ (Arthur Lovejoy) θαη Σδσξηδ Μπφαο (George Boas) ζην πεδίν ηεο 

θηινζνθίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ησλ ηδεψλ. Οη δχν ζπγγξαθείο ην 1935 είραλ δεκνζηεχζεη 

κηα κειέηε φπνπ εμεηάδνληαο ειιεληθά θαη ιαηηληθά θείκελα ηεο αξραηφηεηαο 

εληφπηδαλ πξηκηηηβηζηηθέο ηδέεο ήδε απφ ηελ θιαζηθή πεξίνδν, ελψ εξκήλεπαλ ηνλ 

πξηκηηηβηζκφ κέζα απφ ηελ εθδήισζε δπν αιιειέλδεησλ ηάζεσλ, ηνλ «ρξνλνινγηθφ 

πξηκηηηβηζκφ», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνυπάξρεη κηα ρξπζή επνρή πνπ ρξνλνινγείηαη 

ζηηο απαξρέο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνλ «πνιηηηζκηθφ πξηκηηηβηζκφ» πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεπνίζεζε θαη ηελ επηζπκία ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε κηα πην 

                                                                                                                                                                      
Les plus beaux diptyques, Ακβέξζα, Koninklijk Museumvoor Schone Kunsten, 2007 θαη De Sienne à 

Florence. Les primitifs Italiens. La collection d’Altenbourg, 2009, Παξίζη, Musée Jacquemart-André. 
32

 Ο Νηαδέλ αλάκεζα ζηηο πνιππνιηηηζκηθέο πεγέο πνπ ζπγθξνηνχλ ηνπο πνιιαπινχο «πξηκηηηβηζκνχο» 

πξνζεγγίδεη θαη ηηο αλαθνξέο απφ ην Βπδάληην, ηε κεζαησληθή πεξίνδν θαη ηνπο παιαηνχο πξηκηηίθ 

δαζθάινπο. Ωζηφζν ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί δηαξθψο ηνλ φξν «αξρατζκφο» (ζε ζεκείν πνπ λα 

ηείλεη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ φξν πξηκηηηβηζκφο), δίρσο λα επεμεγεί πσο θαη γηαηί απηφο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ εθείλνλ ηνπ πξηκηηηβηζκνχ. Dagen, 1998, βι. εηδηθφηεξα ζει. 7-8 θαη ζει. 266.  
33

 Βι. ην θεθάιαην vi «The primitivism of the subconscious», ζην Goldwater, 1986, ζει. 178-215. 

Αθφκα ν Ρφνπληο επηρεηξεί κηα ζθαηξηθφηεξε πξνζέγγηζε εληάζζνληαο ζην ζρήκα ησλ πξσηφγνλσλ 

αλαθνξψλ ηηο επξσπατθέο πεγέο, βι. θεθάιαην δεχηεξν «Primitives within», ζην Rhodes, 1997, ζει. 

23-67. Βι. νκνίσο ην ππνθεθάιαην «Primitivism and kulturkritik: Worpswede in the 1890s», ζην 

Harrison,  Frascina, Perry, 1993, ζει. 34-45 θαη αθφκα Fineberg (επηκ.), 1998. 
34

 Goldwater, 1986, ζει. 251. 
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εμειηγκέλε πνιηηηζκηθά θνηλσλία λα επηζηξέςνπλ ζε κηα απιή θαη ιηγφηεξν 

πνιχπινθε δσή
35

.  

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε είρε θηλεζεί θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Έξλζη Υαλο 

Γθφκπξηρ (Ernst Hans Gombrich) ν νπνίνο εμέηαδε ηηο πξηκηηηβηζηηθέο ηδέεο ζην 

πιαίζην ηεο δπηηθήο ζθέςεο
36

. Ο ίδηνο εξκήλεπε ηελ «πξνηίκεζε» ησλ θαιιηηερλψλ 

γηα ην ‘πξσηφγνλν’ σο κηα αιιαγή ηνπ γνχζηνπ θαη κε κηα ςπρνινγίδνπζα 

πεξηζζφηεξν δηάζεζε ππνζηήξηδε πσο απηή ε αιιαγή αληαλαθιά κηα απφξξηςε ή κηα 

απνζηξνθή γηα ην εθιεπηπζκέλν χθνο. Ήδε απφ ηελ επνρή ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο 

ζην πεδίν ηεο ξεηνξηθήο είρε ηεζεί ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ παξαπιαλεηηθή ζαγήλε 

ηνπ πεξίηερλα επεμεξγαζκέλνπ ιφγνπ θαη γηα ηνλ θίλδπλν ηεο δηαθζνξάο. 

Μεηαθέξνληαο ηε ζπδήηεζε απφ ηε ξεηνξηθή ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο ν Γθφκπξηρ 

αλίρλεπε ηελ αηζζεηηθή θαη κνξαιηζηηθή δηάζηαζε πνπ δηαθξίλνληαλ πίζσ απφ ηελ 

πξνηίκεζε γηα ην απιφ θαη ην αθαηέξγαζην χθνο. Οκνίσο επεζήκαηλε πσο ε 

κεηαζηξνθή ηνπ γνχζηνπ γηα ηηο πξστκφηεξεο θαη αδέμηεο θφξκεο νδήγεζε ζηαδηαθά 

ζηελ αλαζεψξεζε ηεο ππνηηζέκελεο ππεξνρήο ηεο κίκεζεο σο κηα απαξάκηιιε 

αηζζεηηθή αμία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Arthur O. Lovejoy, George Boas, Primitivism and related ideas in antiquity: contributions to the 

history of primitivism, Βαιηηκφξε, John Hopkins Press, 1997 (
1
1935). Αλάινγε, αο επηζεκάλνπκε εδψ, 

ππήξμε ε πξνζέγγηζε ηνπ Βαιληεκάξ Νηενλά (Waldemar Deonna) ιίγν αξγφηεξα αιιά θαη ηνπ 

Πξνθνπίνπ. Βι. ζηελ παξνχζα εξγαζία, θεθάιαην 6
ν
, ζει. 105. 

36
 E[rnst] H[ans] Gombrich, The preference for the primitive: episodes in the history of western taste 

and art, Λνλδίλν, Phaidon, 2002. Δίρε πξνεγεζεί ην άξζξν ηνπ E. H. Gombrich, «The debate on 

primitivism in ancient rhetoric», πεξ. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, ηνκ. 29, 1966, 

ζει. 24-38. Γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξηκηηηβηζηηθψλ ηάζεσλ θαη ηδεψλ ζην δπηηθν-επξσπατθφ ρψξν βι. 

αθφκα Melinda Curtis, Search for innocence. Primitive and primitivistic art of the 19th century [θαη. 

έθζ.], University of Maryland Art Gallery, 1975 θαη George Levitine, The dawn of bohemianism: the 

Barbu rebellion and primitivism in neoclassical France, University Park, The Pennsylvania State 

University, 1978. Αθφκα: Frances S. Connelly, The sleep of reason: primitivism in modern European 

art and aesthetics, 1725-1907, Πελζπιβάληα, University Park, The Pennsylvania State University 

Press, 1995. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Διαυήμιση στην ευ. New York Times (5/10/1984) 

για την έκθεση τοσ 1984.  
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2. Διαυημιστική αυίσα για το Μοσσείο Κε 

Μπρανλύ. 

3. Διαυημιστική αυίσα της έκθεσης  

L’invention du sauvage. Exhibitions, 

2011-12. 
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Κεφάλαιο 2: Η πρόςληψη του πριμιτιβιςμοφ ςτο πεδίο τησ 
γαλλικήσ τζχνησ. 

 
 

2.1. Η ανακάλυψη των πριμιτίφ καλλιτεχνϊν και η ανάδυςη τησ τάςησ 
του πριμιτιβιςμοφ. 

 
Γηα πξψηε θνξά ν φξνο «πξηκηηηβηζκόο» εκθαλίδεηαη ζην ιεμηθφ Nouveau 

Larousse illustré ην 1904 φπνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη σο «κίκεζε ησλ πξηκηηίθ», δειαδή 

ησλ «δσγξάθσλ θαη ησλ γιππηώλ πνπ πξνεγήζεθαλ ησλ δαζθάισλ ηεο κεγάιεο 

επνρήο»
1
. Ο νξηζκφο απηφο δελ ζα δηαθνξνπνηεζεί ζηηο επφκελεο εθδφζεηο, ην 1923, ην 

1932 νχηε ην 1949
2
. ην ιεμηθφ επηπξφζζεηα ηεο Γαιιηθήο Αθαδεκίαο ε ζπζρέηηζε 

ηνπ φξνπ πξηκηηίθ κε ηηο Καιέο Σέρλεο, αλ θαη δελ δηαθξίλεηαη ν φξνο πξηκηηηβηζκφο, 

δελ ζα γίλεη παξά κφλν ζηελ φγδνε έθδνζε (1935) νπφηε θαη ζα πξνζηεζεί ε 

επεμήγεζε πσο πξφθεηηαη γηα ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ησλ κεγάισλ 

θιαζζηθψλ επνρψλ
3
.  

Οη πξηκηηίθ σζηφζν αλαθαιχπηνληαη λσξίηεξα γχξσ ζηα 1800 φηαλ ην 

ελδηαθέξνλ κηαο κεξίδαο θαιιηηερλψλ, κειεηεηψλ θαη ζπιιεθηψλ θαηέζηεζε 

αμηνπξφζεθηα ηα έξγα ηεο πεξηφδνπ πξηλ απφ ηνλ Ραθαήι, ηα νπνία ζηαδηαθά άξρηζαλ 

λα επαηλνχληαη γηα ηελ αθέιεηα, ηελ απιφηεηα, ηελ αδεμηφηεηά ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο 

πλεπκαηηθέο ηνπο αμίεο. ε νξηζκέλνπο θαιιηηερληθνχο θχθινπο δσεξφ ππήξμε ην 

ελδηαθέξνλ γηα απνκάθξπλζε απφ ηα θαζηεξσκέλα αηζζεηηθά πξφηππα ζην πλεχκα 

                                                           
1
 Nouveau Larousse illustré, dictionnaire universel encyclopédique/publié sous la direction de Claude 

Augé, 7 ηνκ. (1898-1904), Παξίζη, Librairie Larousse, 1904, ηνκ. VII, ζει. 31-2. Βι. πίζσ ζην 

Παξάξηεκα 1 φπνπ παξαηίζεληαη ζπγθξηηηθά νη νξηζκνί. Ο Ρνχκπηλ επηζεκαίλεη πσο ε πξψηε εκθάληζε 

ηνπ φξνπ ζην ιεμηθφ Webster’s international dictionary ην 1934 επεμεγείηαη σο «ε πίζηε ζηελ 

αλσηεξόηεηα ηεο πξσηόγνλεο δσήο» πνπ ππνλνεί «κηα επηζηξνθή ζηε θύζε», ελψ ζην πεδίν ησλ ηερλψλ 

πξνζδηνξίδεηαη σο «ε αληίδξαζε ζε απηό πνπ είλαη πξσηόγνλν», βι. Rubin, «Modernist primitivism. An 

introduction», ζην Rubin (επηκ.), 1984, ηνκ. 1, ζει. 2. 
2
 Larousse universel, en 2 volumes, nouveau dictionnaire encyclopédique/publié sous la direction de 

Claude Augé, 2 ηνκ. (1922-3), Παξίζη, Librairie Larousse, 1923, ηνκ. II, ζει. 671 (εδψ λα 

επηζεκάλνπκε φηη πξνζηίζεηαη κηα επεμήγεζε γηα λα ραξαθηεξίζεη ηνπο «ιανύο πνπ βξίζθνληαη αθόκα 

ζε θαηώηεξεο βαζκίδεο ηνπ πνιηηηζκνύ». Οκνίσο ζηε κεηαγελέζηεξε έθδνζε Nouveau Larousse 

universel, dictionnaire encyclopédique en deux volumes/publié sous la direction de Paul Augé, 2 ηνκ. 

(1949), Παξίζη, Librairie Larousse, ηνκ. II, ζει. 559. ηελ έθδνζε Larousse du XX
e
 siècle en six 

volumes/publié sous la direction de Claude Augé, 6 ηνκ. (1928-33), Παξίζη, Librairie Larousse, 1932, 

ηνκ. V, ζει. 789, ζηνλ φξν «primitif» πξνζηίζεηαη ε επεμήγεζε «Δζλνι.: Πιεζπζκνί πνπ δνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο επείξνπο θαη αθόκα θαη ζήκεξα ζην ιηγόηεξν πξνρσξεκέλν ζηάδην ηνπ πνιηηηζκνύ». Βι. 

Παξάξηεκα 1. 
3
 Dictionnaire de l'Académie française, 8

ε
 εθδ., 2 ηνκ. (1932-35), Παξίζη, Librairie Hachette, 1935, ηνκ. 

ΗΗ, ζει. 410. Βι. Παξάξηεκα 1 φπνπ παξαηίζεηαη θαη ε 9
ε
 έθδνζε (1992-2011). 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=9/TTL=28/CLK?IKT=1016&TRM=Larousse+universel+en+2+volumes,+nouveau+dictionnaire+encyclope%CC%81dique
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=9/TTL=28/CLK?IKT=1016&TRM=Larousse+universel+en+2+volumes,+nouveau+dictionnaire+encyclope%CC%81dique
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κηαο πνπξηζηηθήο νπηζζνδξφκεζεο, φπσο εθείλε πνπ είραλ επηδηψμεη νξηζκέλνη απφ 

ηνπο καζεηέο ηνπ Εαθ Λνπί Νηαβίλη (Jacques Louis David), νη απηναπνθαινχκελνη 

θαη σο «Primitifs»
4
. Ζ ζέθηα ησλ λεαξψλ θαιιηηερλψλ κε πξσηεξγάηε ηνλ Πηέξ-

Μσξίο Κε δηακνξθψζεθε ην 1797 θαη ήξζε ζε ξήμε κε ηηο εηθαζηηθέο επηινγέο ηνπ 

Νηαβίλη θαζψο ζην έξγν ηνπ νη καζεηέο ηνπ δελ έβξηζθαλ «θαλέλα κεγαιείν, θακία 

απιόηεηα, θνληνινγίο ηίπνηα ην πξηκηηίθ»
5
. Σα κέιε ηεο νκάδαο αλαδεηνχζαλ ηα 

αηζζεηηθά ηνπο πξφηππα ζηε δσγξαθηθή ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ αγγείσλ πξηλ απφ ηελ 

επνρή ηνπ Φεηδία, ησλ νπνίσλ ε αξρατθή απιφηεηα εξρφηαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ 

παξεθκαζκέλε επνρή ηνπ Πεξηθιή, ελφο αθφκα Λνπδνβίθνπ ΗΓ΄ ζχκθσλα κε ηνλ 

ππνηηκεηηθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ Κε. Οκνίσο νη ίδηνη ζηξέθνληαλ γηα έκπλεπζε ζηα 

έξγα ηεο αξραηφηεηαο θαζψο θαη ζε εθείλα ησλ Ηηαιψλ θαιιηηερλψλ ηνπ Quattrocento
6
 

[εηθ. 4]. 

Παξάιιεια εθείλε ηελ πεξίνδν ιφγηνη θαη ηζηνξηθνί πνπ επηρεηξνχζαλ λα 

θαηαγξάςνπλ ηελ εμέιημε ηεο ηηαιηθήο -αξρηθά- ηέρλεο αλαθέξνληαλ ζηνπο 

δεκηνπξγνχο πξν ηνπ Ραθαήι απνθαιψληαο ηνπο σο «αξρηθνύο», «πξηκηηίθ» θαη 

«παιαηνύο» δσγξάθνπο ή δαζθάινπο
7
. Ωζηφζν νη ζπγγξαθείο δελ πξνέβαηλαλ κφλν ζε 

                                                           
4
 Οκνίσο νη ίδηνη ήηαλ γλσζηνί κε δηάθνξεο νλνκαζίεο φπσο: Observateurs de l’homme, Ηlluminés des 

arts, Penseurs, Méditateurs de l‘antique, Βarbus. Αλάκεζά ηνπο δηαθξίλνληαλ νη Πηέξ-Μσξίο Κε 

(Pierre Maurice Quay), Εαλ Μπξνθ (Jean Broc), ν Αληνπαλ-Τιαίξ-Αλξί Πεξηέ (Antoine-Hilaire-Henri 

Périé), ε Λνπζίι Μεζαδφ (Lucile Messageot), ν Εαλ-Πηέξ Φξαλθ (Jean-Pierre Franque) θαη ν Ενδέθ-

Μπνληθάο Φξαλθ (Joseph-Boniface Franque). Ζ βαζηθή κειέηε γηα ηε δξάζε ηεο ζέθηαο παξακέλεη 

απηή ηνπ Levitine, 1978. 
5
 Αλαθ. ζην Gombrich, 2002, ζει. 82. 

6
 Γηα ηελ επηξξνή ησλ θαιιηηερλψλ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ απφ ηα δσγξαθηθά πξφηππα ηεο αξραηφηεηαο 

θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ παιαηψλ πξηκηηίθ βι. Robert Rosenblum, The international style of 1800: a 

study in linear abstraction, Νέα Τφξθε, Garland Pub, 1976, ζει. 50-69. 
7
 Οη φξνη πνπ ελαιιάζζνληαη ζε θείκελα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ είλαη «premiers maîtres», «premiers 

peintres», «peintres primitifs», «anciens maîtres», «vieux maîtres». Ο δηπισκάηεο, ηζηνξηθφο θαη 

ζπιιέθηεο Αιεμί Φξαλζνπά Αξηψ ληε Μνληφξ (Alexis François Artaud de Montor) αλαθεξφκελνο 

ζηνπο δσγξάθνπο πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ Ραθαήι ρξεζηκνπνηεί ην ραξαθηεξηζκφ «παιαηνί δάζθαινη» 

(«anciens maitres») θαη θάλεη ιφγν γηα ηηο «παιαηέο ζρνιέο» («anciennes écoles»), Alexis François 

Artaud de Montor, Considérations sur l'état de la peinture en Italie dans les quatre siècles qui ont 

précédé celui de Raphael, Παξίζη, Schoell, 1811 (
1
1808). Σν 1817 ν ηαληάι (Stendhal) αλαθέξεηαη 

ζηνπο «premiers peintres» απφ ηνλ Σζηκακπνχε (Cimabue) έσο ηνλ Λενλάξλην Νηα Βίληζη (Leonardo 

da Vinci), Stendhal [Marie-Henri Beyle], Histoire de la peinture en Italie, Παξίζη, M. Lévy, 1868 

(
1
1817). Οκνίσο ην 1829 ν Εαθ Νηθνιά Πατγηφ ληε Μνληακπέξ (Jacques Nicolas Paillot de Montabert) 

αλαθέξεηαη ζηελ επνρή κεηά ην κεζαίσλα, ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο κνληέξλα θαη ηε ρσξίδεη ζε δχν 

βαζηθέο ζρνιέο, ηελ «école primitive moderne» (απφ ηνλ Σζηκακπνχε έσο ηνλ Νηα Βίληζη, 1250-1450) 

θαη ηελ «école moderne» (απφ ηνλ Νηα Βίληζη γχξσ ζηα 1450 έσο ην 1827), Jacques Nicolas Paillot de 

Montabert, Traité complet de la peinture, 9 ηoκ. (1829-1951), Παξίζη, Bossange, 1829, ηνκ. I, ζει. 184 

θαη ζει. 475 θαη 489. ηελ Αγγιία, ζπλαληάηαη ν φξνο «early painters». Βι. Anna Jameson, Memoirs of 

the early Italian painters and the progress of painting in Italy. From Cimabue to Bassano, 2 ηνκ., 

Λνλδίλν, Charles Knight, 1845, ηνκ. II. Αθφκα, o Σφκαο Φίιηπο (Thomas Philipps) ζηνλ πξφινγν ησλ 

δηαιέμεσλ ηνπ ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία ην 1833 θάλνληαο έλαλ απνινγηζκφ απφ ηα ηαμίδηα ηνπ ζηελ 

Ηηαιία, δηαθξίλεη ζηνπο αηειείο πίλαθεο ησλ «πξώηκσλ δσγξάθσλ ηνπ 13
νπ

 θαη 14
νπ

 αηώλα» λα 

εθηίζεληαη νη «δηαινγηζκνί κηαο ηδηαίηεξεο νκνξθηάο», αλαθ. ζην Francis Haskell, Rediscoveries in art 
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κηα ρξνλνινγηθή ηαμηλφκεζε αιιά επηπξφζζεηα επηρεηξνχζαλ θαη κηα αηζζεηηθή 

απνηίκεζε εθείλσλ ησλ έξγσλ. Δηδηθφηεξα ν Πηεξ-αξι Λεβέθ (Pierre-Charles 

Levesque), πνπ είρε νινθιεξψζεη ην ιεμηθφ ηνπ Κισλη Αλξί Βαηιέ (Claude-Henri 

Watelet), αλαγλψξηδε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ Σζηκακπνχε αιιά ζπζρέηηδε ηα 

πεξηγξάκκαηα ησλ πξψηκσλ θαιιηηερλψλ κε ηηο παηδηθέο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο
8
. Ο 

Ηηαιφο ηζηνξηθφο Λνπίηδη Λάληζη (Luigi Lanzi) επαηλνχζε ηδηαίηεξα ηηο θαηλνηνκίεο 

ηνπ Σδηφην ληη Μπνληφλε (Giotto di Bondone) ηνλίδνληαο ηελ πξφνδν πνπ ππήξμε έσο 

ηα ηέιε ηνπ 15
νπ

 αηψλα θαη επηθαινχληαλ αθφκα ηελ ηδηνθπία ηνπ Μαδάηζην 

(Masaccio). κσο ελ πνιινίο αληηκεηψπηδε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ παιαηφηεξσλ 

θαιιηηερλψλ σο έλα πξψην ζηάδην πνπ νδεγνχζε ζηελ «πην ιακπξή επνρή»
9
 ηεο 

ηέρλεο ζηα ρξφληα ηνπ Μηθειάληδειν Μπνπνλαξφηη (Michelangelo Buonarroti) θαη 

ηνπ Ραθαήι. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ «αλαθάιπςε»
 
ησλ δσγξάθσλ ηνπ Trecento θαη ηνπ 

Quattrocento ππήξμε ε ζπλεηζθνξά ηνπ Εαλ Μπαηίζη εξνχ λη’ Αδελθνχξ (Jean 

Baptiste Séroux d'Agincourt) ν νπνίνο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο κειεηεηέο θαη 

ππνζηεξηθηέο ηεο παξαγλσξηζκέλεο ηέρλεο ηεο κεζαησληθήο πεξηφδνπ
10

. 

Πεξηγξάθνληαο ν ίδηνο ηελ εμέιημε ηεο ηηαιηθήο δσγξαθηθήο ζηα έξγα απφ ηνλ 4
ν
 έσο 

ηνλ 14
ν
 αηψλα δηέθξηλε κελ ιαλζαζκέλα πεξηγξάκκαηα, θησρέο ζπλζέζεηο, έιιεηςε 

ζηε δηαβάζκηζε ηνπ θσηφο, αλέθθξαζηα πξφζσπα θαη απιαλή βιέκκαηα, σζηφζν 

έδηλε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο θαηαθηήζεηο πνπ επηηεχρζεθαλ απφ ηνλ Σδηφην, ηνλ 

                                                                                                                                                                      
some aspects of taste, fashion and collecting in England and France, Λνλδίλν, Phaidon press, 1976, 

ζει. 46-47. ε γεξκαληθά θείκελα εληνπίδνληαη νη φξνη «altdeutsch», «altniederlandish», 

«altfranzösish», αλαθ. ζην Suzanne Sulzberger, La réhabilitation des primitifs flamands 1802-1867, 

Βξπμέιιεο, Palais des Académies, 1961, ζει. 14. 
8
 Claude-Henri Watelet and Pierre Charles Lévesque, Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et 

gravure, 5 ηνκ., Παξίζη, 1792, αλαθ. ζην Levitine, 1978, ζει. 91-92. 
9
 Luigi Lanzi, Storia pittorica dell’Italia. Dal risorgimento delle belle arti fin pressso al fine del XVIII, 

3 ηνκ., Bassano, 1795-96. Σν θείκελν κεηαθξάζηεθε θαη ζηα γαιιηθά ην 1824 κε βάζε ηελ ηξίηε 

ηηαιηθή έθδνζε: Luigi Lanzi, Histoire de la peinture en Italie depuis la renaissance des beaux-arts, 

jusques vers la fin du XVIIIe siècle, 5 ηνκ., κηθξ. Armande Diundé-Defley, Παξίζη, Seguin & Dufart, 

1824. Bι. εηδηθφηεξα ηνκ. 1, ζει. 63-91 θαη ζει. 115 θαη ηνκ. 2, ζει. 48-49. Οκνίσο ν ηαληάι 

επαηλνχζε ηνλ ίδην δεκηνπξγφ κνινλφηη δηέθξηλε ζηα έξγα ηνπ έλαλ «αέξα βαξβαξόηεηαο», Stendhal, 

1868, ζει. 61. Βι. ηηο αλαθνξέο θαη ηα ζρφιηα ζην Camillo von Klenze, «The growth of interest in the 

early Italian masters: from Tischbein to Ruskin», πεξ. Modern Philology, ηνκ. 4, ηρ. 2, 1906, ζει. 231-

35, αλαθ. πεγήο ζην  Rosenblum, 1976, ζει. 59. Αιιά θαη ν Νηε Μνληακπέξ, αλαθεξφκελνο ζηα έξγα 

Φισξεληηλψλ θαιιηηερλψλ ηεο «πξσηόγνλεο επνρήο» («époque primitive») δηέθξηλε κηα «αθειή» θαη 

κηα «γνηζηθή αδεμηόηεηα», Paillot de Montabert, 1829, ηνκ. 3, ζει. 50.  
10

 Γηα ηε δξάζε θαη ην ζεσξεηηθφ ηνπ έξγν βι. ζηα: Robert Rosenblum, Transformations in late 

eighteenth century art, Πξίλζηνλ, Princeton University Press, 1967. Haskell, 1976, Levitine, 1978, 

Giovanni Previtali, La fortune des primitifs de Vasari aux néo-classiques, Παξίζη, G. Monfort, 1994. 

Βι. θαη Daniela Mondini, Mittelalter im Bild. Séroux d'Agincourt und die Kunsthistoriographie um 

1800, Επξίρε, Zurich InterPublishers, 2005. Μνινλφηη δελ έρσ ζπκβνπιεπηεί απηή ηελ ηειεπηαία 

κειέηε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαηξηβή ηεο Μνληίλη, ζεσξψ ζθφπηκε ηελ αλαθνξά ηεο.  
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νπνίν ν εξνχ ραξαθηήξηδε σο ηνλ «πξώην αλακνξθσηή ηεο κνληέξλαο ηέρλεο» πνπ 

απειεπζέξσζε ηελ θαιιηηερληθή παξαγσγή απφ ηα ιάζε ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ
11

 

[εηθ. 5].  

Τπφ ην πξίζκα δε κηαο εζηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο δηάζηαζεο είρε αξρίζεη ηελ ίδηα 

πεξίνδν λα θεξδίδεη έδαθνο ε ζεψξεζε εθείλσλ ησλ θαιιηηερλψλ σο έλα πξφηππν 

πξνο κίκεζε. Ζ επιάβεηα, ε αγλφηεηα, αιιά θαη ν κπζηηθηζκφο ζην έξγν δσγξάθσλ 

φπσο ν Φξα Αληδέιηθν (Fra Angelico) ηαπηίδνληαλ κε ηελ απιφηεηα θαη ηελ αιήζεηα, 

ελψ ε αδεμηφηεηα θαη ε αθέιεηα θξίλνληαλ σο έλα δείγκα κηαο θαηά βάζε 

αλεπηηήδεπηεο ηέρλεο
12

 [εηθ. 6]. ηα πιαίζηα ησλ αλαδεηήζεσλ κηαο θαιιηηερληθήο θαη 

πλεπκαηηθήο ζπλάκα εηιηθξίλεηαο ζηε Ρψκε ήδε απφ ην 1810 δξνχζε ε Αδειθφηεηα 

ηνπ Αγίνπ Λνπθά, ε νπνία αξγφηεξα κεηεμειίρζεθε ζηελ νκάδα ησλ Ναδαξελψλ
13

, 

ελψ ζηελ Αγγιία ην 1849 είρε ζπζηαζεί ε αδειθφηεηα ησλ Πξνξαθαειηηψλ
14

 [εηθ. 7]. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αθφκα ήηαλ ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ amateurs θαη ησλ ινγίσλ νη 

νπνίνη ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ελφο γνχζηνπ γηα ηα έξγα ησλ παιαηψλ δαζθάισλ 

                                                           
11

 Αλαθ. ζην Levitine, 1978, ζει. 91-92. Βι θαη ζην πξσηφηππν θείκελν Jean Baptiste Séroux 

d'Agincourt, Histoire de l'art par les monuments depuis sa décadence au IV siècle, jusqu' à son 

renouvellement au XVI siècle, 6 ηνκ., Παξίζη, Treuttel et Würtz, 1823, ηνκ. 2, ζει. 39 θαη ζει. 91. 

Οκνίσο, ε ζπλεηζθνξά ησλ πξν ηνπ Ραθαήι δεκηνπξγψλ αλαγλσξηδφηαλ θαη απφ ηνλ Αξηψ ληε Μνληφξ 

θαζψο απηνί νη δσγξάθνη «παξήγαγαλ γηα ηελ επνρή ηνπο έξγα πην όκνξθα από απηά ησλ κεγάισλ 

δαζθάισλ ηνπ 16
νπ

 αηώλα», αλαθ. ζην Previtali, 1994, ζει. 136. Παξφκνηα ήηαλ θαη ε άπνςε ηνπ 

γεξκαλνχ πνηεηή θαη θξηηηθνχ Καξι Βίιρεικ Φξήληξηρ θνλ ιέγθει (Karl Wilhelm Friedrich von 

Schlegel) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη δσγξάθνη πνπ πξνεγνχληαλ ηνπ Ραθαήι έπξεπε λα απνηεινχλ ην 

θαιιηηερληθφ πξφηππν, αλαθ. ζην C. Von Klenze, «The growth of interest in the early Italian masters: 

from Tischbein to Ruskin», φ.π., ζει. 244. 
12

 Ο Αιεμί Φξαλζνπά Ρίν (Alexis-François Rio) αλαθέξεηαη ζηελ «επιαβηθή αθέιεηα» («pieuse 

naïveté»), πνπ ραξαθηεξίδεη ην Φξα Αληδέιηθν, αλαθ. ζην Sulzberger, 1961, ζει. 18. Ο Ρίν -κνινλφηη 

δελ θαηνλνκάδεη ηνπο ίδηνπο ηνπο θαιιηηέρλεο σο πξηκηηίθ- επαηλεί ηνλ «πξηκηηίθ ηύπν» («type primitif») 

πνπ δηαθξίλεηαη ζην έξγν ησλ Νηνχηζην ληη Μπνπνληζέληα (Duccio di Buoninsegna) θαη ηνπ 

Σζηκακπνχε, A[lexis]-F[rançois] Rio, De la poésie chrétienne dans son principe: dans sa matière et 

dans ses formes, Παξίζη, Debécourt, Hachette, 1836, ζει. 68 θαη ζει. 199. Βι. θαη ηα ζρφιηα ζην André 

Chastel, «Le goût des préraphaélites en France» ζην Fables, formes, figures, 2 ηνκ., Παξίζη, 

Flammarion, 1978, ηνκ. ΗΗ, ζει. 235-236. Αθφκα ν Γάιινο ηζηνξηθφο Αιθξέ Μηζηέι (Alfred Michiels), 

γξάθνληαο γηα ηνπο θαιιηηέρλεο ησλ Κάησ Υσξψλ (Alfred Michiels, Histoire de la peinture flamande 

et hollandaise, 4 ηνκ., Παξίζη, Renouard, 1845-49), αλαγλψξηδε ζηνπο Φιακαλδνχο δεκηνπξγνχο κηα 

«ρξηζηηαληθή ζηνξγή», αλαθ. ζην Sulzberger, 1961, φ.π. Ο ίδηνο ν Μηζηέι βαζηθά αλαθέξεηαη ζην έξγν 

ηνπ Υαλο Μέκιηλγθ (Hans Memling), ηνλ «ιπξηζκό» ηνπ νπνίνπ αληηπαξαζέηεη ζην λαηνπξαιηζκφ ησλ 

αδεξθψλ Βαλ Άτθ (Van Eyck): «νη ςπρέο» ηνπο, εθηηκά ν ζπγγξαθέαο, «ήηαλ αξθεηά ξσκαιέεο γηα λα 

θαηαλνήζνπλ απηόλ ηνλ ιπξηζκό, παξαηεξνύζαλ, έθξηλαλ, κηκνύληαλ…», βι. Michiels, 1845, ηνκ. II, ζει. 

190. 
13

 Βι. Keith Andrews, The Nazarenes a brotherhood of German painters in Rome, Ομθφξδε, Clarendon 

press, 1964. Lionel Gossman, «Unwilling moderns: the Nazarene painters of the nineteenth century», 

πεξ. A Journal of Nineteenth-Century Visual Culture, ηνκ. 2, ηρ. 3, 2003, ζην 

http://www.19thc-artworldwide.org/index.php/autumn03/273-unwilling-moderns-the-nazarene-painters-

of-the-nineteenth-century. 
14

 Βι. ζρεηηθά Christopher Wood, The Pre-Raphaelites, Λνλδίλν, Weidenfeld and Nicolson, 1981. 

Timothy Hilton, The Pre-Raphaelites, Λνλδίλν, Thames and Hudson, 1997 (
1
1970). 

http://www.19thc-artworldwide.org/index.php/autumn03/273-unwilling-moderns-the-nazarene-painters-of-the-nineteenth-century
http://www.19thc-artworldwide.org/index.php/autumn03/273-unwilling-moderns-the-nazarene-painters-of-the-nineteenth-century
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εληάζζνληάο ηα ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζπιινγέο
15

, ελψ αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη 

πξψηεο εθζέζεηο πνπ δηνξγαλψζεθαλ ζπκπεξηιακβάλνληαο πίλαθεο ησλ πξηκηηίθ
16.

. 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε αθέιεηα θαη ε 

πλεπκαηηθφηεηα ζηα έξγα ησλ πξηκηηίθ, ησλ βπδαληηλψλ θαη ησλ αλψλπκσλ 

θαιιηηερλψλ ηνπ κεζαίσλα αιιά θαη ησλ ‘ιατθψλ’ δεκηνπξγψλ πξνβάιινληαλ απφ 

ζχγρξνλνπο δσγξάθνπο θαη ηδίσο απφ απηνχο πνπ αλήθαλ ζηνλ θχθιν ησλ 

ζπκβνιηζηψλ σο έλα πξφηππν εηιηθξίλεηαο θαη αγλφηεηαο
17

. Ο δσγξάθνο αθφκα ηεο 

κεζαησληθήο πεξηφδνπ είρε πξνζιεθζεί σο έλαο αλψλπκνο, αδέμηνο θαη απηνδίδαθηνο 

δεκηνπξγφο, σο έλαο ηαπεηλφο θαη επζεβήο πηζηφο πνπ απαξλείηαη ηνλ επίγεην πιηθφ 

θφζκν θαη απνκνλψλεηαη ζε έλα κνλαζηήξη
18

. Γελ έιεηπαλ αθφκα θαη νη πξνζσπηθέο 

ζπγθξίζεηο ησλ ζχγρξνλσλ θαιιηηερλψλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπ παξειζφληνο [εηθ. 8-

10]. Έηζη ν Ππβί ληε αβάλ (Puvis de Chavannes) ραξαθηεξηδφηαλ σο ν λένο Σδηφην 

θαη ζην ίδην πλεχκα ν Πσι εξπδηέ (Paul Sérusier) επαηλνχληαλ γηα ηελ «αθειή 

                                                           
15

 Γηα ηε ζπιιεθηηθή δξαζηεξηφηεηα βι. Previtali, 1994, ζει. 130-144.  
16

 Σν θαινθαίξη ηνπ 1814 ζην Musée Napoléon (κνπζείν ηνπ Λνχβξνπ) πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έθζεζε 

κε έξγα απφ ηηο «écoles primitives de l’Italie, de l’Allemagne et des plusieurs autres tableaux de 

différentes écoles» φπνπ αλάκεζα ζηα εθζέκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαλ έξγα ησλ Σζηκακπνχε, Σδηφην, 

Φξα Αληδέιηθν, Φηιίπν Λίπη (Fillipo Lippi) θαζψο θαη Φιακαλδψλ θαιιηηερλψλ. Τπεχζπλνο απηήο ηεο 

έθζεζεο ήηαλ ν Νηνκηλίθ Βηβάλ Νηελφλ (Dominique Vivant Denon), ν νπνίνο έδεηρλε ηδηαίηεξε 

εθηίκεζε γηα εθείλα ηα έξγα. Βι. Chastel, 1978, ζει. 228 θαη Monica Preti Hamard, «L'exposition des 

'écoles primitives' au Louvre. ‘La partie historique qui manquait au Musée’», ζην Pierre Rosenberg 

(επηκ.), Dominique-Vivant Denon l'œil de Napoléon [θαη. έθζ.], Παξίζη, Réunion des musées nationaux, 

1999, ζει. 226-253. Αληίζηνηρεο εθζέζεηο δηνξγαλψζεθαλ θαη ζηελ Αγγιία ηα επφκελα ρξφληα. Βι. 

πεξαηηέξσ: Haskell, 1976. F. Haskell, «Old master exhibitions and the second 'rediscovery of the 

primitives'», ζην Hommage à Michel Laclotte, études sur la peinture du moyen âge et de la 

Renaissance, 1994, ζει. 552-564. Francis Haskell, The ephemeral museum: old master paintings and 

the rise of the art exhibition, Νηνπ Υάβελ, Λνλδίλν, Yale University Press, 2000. Βι. επίζεο Michel 

Laclotte, «La fortune des primitifs italiens en France. Un bref  résumé», ζην Bonfait, Costamagna, 

Preti-Hamard (επηκ.), 2006, ζει. 347-362. 
17

 Ο Πσι Γθσγθέλ (Paul Gauguin) έγξαθε ζηνλ Δκίι Μπεξλάξ (Émile Bernard) ην 1890 πσο «πξνηηκώ 

ηελ κεγάιε κνπ αγάπε, ηνλ Σδηόην»,
 
ζην Lettres de Paul Gauguin à Émile Bernard 1888-1891, Γελεχε, 

Pierre Cailler, 1954, ζει. 113, γξάκκα XIV. Με κηα παξφκνηα δηάζεζε ν Βίλζελη βαλ Γθνγθ (Vincent 

van Gogh) έγξαθε ζηνλ αδεξθφ ηνπ Σεφ (Théo) πσο «ν Σδηόην κε ζπγθίλεζε πεξηζζόηεξν», «Άξι, Σξίηε 

18 επηεκβξίνπ 1888, ζηνλ Σεφ βαλ Γθνγθ», ζην Vincent Van Gogh: les lettres: édition critique 

complète illustrée, 6 ηνκ., Αξι, Actes Sud, Άκζηεξληακ, Van Gogh Museum, Υάγε, Huygens Institute, 

2009, ηνκ. 4, ζει. 275. Ο Γθπζηάβ Μνξψ (Gustave Moreau) αθφκα επαηλνχζε ηελ αδεμηφηεηα ησλ 

Βπδαληηλψλ ζηελ απφδνζε ησλ κνξθψλ, αλαθ. ζην Curtis (επηκ.), 1975, ζει. 62. Πεξαηηέξσ βι. 

Michael Paul Driskel, Representing belief: art, and society in nineteenth century France, University 

Park: Pennsylvania State University Press, 1992, ζει. 227-253. J.B. Bullen, «Byzantinism and 

modernism», πεξ. The Burlington Magazine, ηνκ. 141, ηρ. 1160, 1999, ζει. 665-675. Rapetti, 2005, 

ζει. 85-99. Gretchen Kreahling McKay, «An eastern medieval revival: byzantine art and nineteenth-

century French painting», πεξ. Studies in Medievalism, ηρ. 16, 2008, ζει. 46–66. 
18

 Βι. Emery, Morowitz, 2003, ζει. 37-38. Ο Μσξίο Νηελί (Maurice Denis) αλαθεξφκελνο ζε απηφλ 

ηνλ δσγξάθν-πξηκηηίθ αλέθεξε πσο: «βιέπεη ηε θύζε κε ηα κάηηα ελόο παηδηνύ, ελώ έλαο κνληέξλνο ηελ 

αληηθξίδεη κε ηα κάηηα ελόο δσγξάθνπ… ε αδεμηόηεηά ηνπ ινηπόλ καξηπξεί ηελ εηιηθξίλεηά ηνπ», παξάζ. 

ζην ίδην, ππνζ. 148, ζει. 231. Βι. αθφκα ην άξζξν ηνπ Νηελί «De la gaucherie des primitifs», πεξ. Les 

Αrts de la Vie, Ηνχιηνο 1904, αλαδ. ζην Maurice Denis, Théories, 1890-1910: du symbolisme et de 

Gauguin vers un nouvel ordre classique, Παξίζη, Rouart et Watelin, 1920 (
1
1912), ζει. 172-178. 

http://aboutbooks.gr/index.php?option=com_presentbook&id=13699
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ξσκαιεόηεηα» θαη ν Νηελί γηα ηε «δπλαηή αθέιεηα θαη ηελ απνιαπζηηθή 

αδεμηόηεηα»
19

.Σελ ίδηα ζηηγκή νη θαιιηηέρλεο πνπ εθδήισλαλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

‘ιατθέο’ δεκνθηιείο εηθφλεο θαη ραξαθηηθά ζηξέθνληαλ πξνο ηελ αγξνηηθή επαξρία 

αιιά θαη πξνο πεξηζζφηεξν καθξηλνχο θαη εμσηηθνχο πξννξηζκνχο αληιψληαο 

εηθαζηηθά παξαδείγκαηα απφ ηηο γηαπσλέδηθεο ζηάκπεο θαη ηελ αλαηνιίηηθε 

παξάδνζε. ην γαιιηθφ κάιηζηα πεξηνδηθφ L’Ymagier πνπ εμέδηδαλ ν Αιθξέ Zαξχ 

(Alfred Jarry) θαη ν Ρεκχ ληε Γθνπξκφλ (Rémy de Gourmont) απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1894 έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 1895 ζπκπεξηιακβάλνληαλ αλψλπκα έξγα απφ 

θαιιηηέρλεο ηνπ κεζαίσλα, images d'Épinal (δεκνθηιείο ιηζνγξαθίεο κε ζξεζθεπηηθά 

ή θαη θνζκηθά ‘ιατθά’ ζέκαηα), κεζαησληθά έγγξαθα, εμσηηθέο εηθφλεο, ‘ιατθά’ 

παξακχζηα, ηξαγνχδηα, πνηήκαηα θαη ζξχινη πνπ αλαπαξήγαγαλ ‘ιατθέο’ 

εηθνλνγξαθήζεηο θαζψο θαη έξγα ζχγρξνλσλ δεκηνπξγψλ [εηθ. 11-14]
20

. Δθείλε ηελ 

πεξίνδν αλαθαιχπηεηαη
21

 θαη ν Αλξί Ρνπζζψ (Henri Rousseau)
22

 απφ ηνλ Zαξχ, ν 

νπνίνο είρε αλαδεκνζηεχζεη ζε ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ κηα ιηζνγξαθία ηνπ 

«απηνδίδαθηνπ»
23

 δεκηνπξγνχ [εηθ. 15].  

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηε Γαιιία είρε αλαπηπρζεί έλα έληνλν ελδηαθέξνλ 

γηα ηα κεζαησληθά ρξφληα ην νπνίν εθθξαδφηαλ ζηε ζθαίξα ηφζν ηεο ηδησηηθήο φζν 

θαη ηεο δεκφζηαο «θαηαλάισζεο»
24

. ηα 1902 θαη 1904 δηνξγαλψζεθαλ νη πξψηεο 

εθζέζεηο κε έληνλα ηα παηξησηηθά αηζζήκαηα ζε κηα πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο φζν θαη 

θαζηέξσζεο κηαο απηφλνκεο εζληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Πιένλ γηλφηαλ 

ιφγνο γηα ηνπο Φιακαλδνχο, ηνπο Γάιινπο, ηνπο Ηηαινχο θαη ηνπο Γεξκαλνχο 

πξηκηηίθ
25

 [εηθ. 16,17] θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα νη κειεηεηέο θάλνπλ ιφγν γηα κηα 

                                                           
19

 Roger Marx, «Salons de 1895, πεξ. Gazette des Beaux–Arts, ηρ. 14, 1895, ζει. 24. Βι. ελδεηθηηθά θαη 

ην άξζξν ηνπ Ενδεθέλ Πειαληάλ: Joséphin Péladan, «L'esthétique au Salon de 1883», πεξ. L’Artiste, 

Μάηνο 1883, ζει. 336-347, αλαθ. ζην Emery, Morowitz, 2003, ζει. 56. Βι. νκνίσο θαη ηα ζρφιηα ζην 

Dagen, 1998, ζει. 95-107.  
20

 Αλαθ. Emery, Morowitz, 2003, ζει. 44, θαη ππνζ. 178, ζει. 233-34. Οκνίσο ην βξαρχβην πεξηνδηθφ 

ησλ ίδησλ εθδνηψλ Perhindérion (2 ηρ. Μάξηηνο θαη Ηνχληνο 1896) πεξηείρε κηα παξφκνηα χιε. 
21

 Βι. ηηο αλαθνξέο γηα ηελ «αλαθάιπςε» ζην Guillaume Apollinaire[Guillaume Albert Wladimir 

Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky], πεξ. Les Soirées de Paris, ηρ. 20, 15 Ηαλνπαξίνπ 1914, αλαθ. 

πεγήο ζην Le Douanier Rousseau [θαη. έθζ.], επηκ. Michel Hoog, Carolyn Lancher, William Rubin, 

Παξίζη, Ministre de la culture, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1984, ζει. 271. Βι. θαη 

Henry Certigny, La vérité sur le Douanier Rousseau, Παξίζη, Plon, 1961, ζει. 169.  
22

 Σν πιήξεο ηνπ φλνκα ήηαλ Αλξί Ενπιηάλ Φειίμ Ρνπζζψ (Henri Julien Félix Rousseau, 1844-1910). 
23

 Ο πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί απηφ ην ραξαθηεξηζκφ είλαη ν Εαξχ, αλαθ. ζην Certigny, 1961, ζει. 169. 

Βι. ην ζρφιην ζην Michel Hoog, «Rousseau et son temps», ζην Le Douanier Rousseau, 1984, ζει. 38 
24

 Βι. ζρεηηθά ζην Emery, Morowitz, 2003. 
25

 Σν 1902 ζηε Μπξπδ (Exposition des primitifs flamands et d'art ancien) θαη ην 1904 ζην Παξίζη 

(Exposition des primitifs français au Palais du Louvre [Pavillion de Marsan] et à la bibliothèque 

Nationale). Ζ έθζεζε ζηε Μπξπδ, ζηφρεπε ζηελ «αλάδεημε ηνπ πινύηνπ θαη ηεο δύλακεο ηεο Φιάλδξαο 

ζην παξειζόλ» πξνθεηκέλνπ «λα αλαπηύμεη ην εζληθό ζπλαίζζεκα», αλαθ. ζην Thiébaut (επηκ.), 2004 

http://zephyr.lib.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/results.zap?action=search&term1=Ministere+de+la+culture+Editions+de+la+Reunion+des+musees+nationaux&start=1&number=20&target=uoclib&field1=Publisher-phrase&element=F
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«δεύηεξε αλαθάιπςε» ησλ πξηκηηίθ
26

 ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ ηδενινγηθψλ θαη 

εζληθηζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ. 

 Σαπηφρξνλα ε εηθφλα-πξφηππν ηνπ ζχγρξνλνπ πξηκηηίθ πξνπαγαλδηδφηαλ κέζα 

απφ κηα ζεηξά απφ δεκνζηεχζεηο πνπ μεθίλεζαλ απφ ην 1903 ζηα πεξηνδηθά Mercure 

de France, L’Occident θαη Les Arts de la Vie θαιιηεξγψληαο ηελ ηάζε πνπ νδεγνχζε 

ζε κηα «επηζηξνθή ζηηο αξρέο»
27

. Οη ζπκβνιηζηέο θπξίσο εθπξφζσπνη πνπ 

αξζξνγξαθνχζαλ αληηπαξέζεηαλ ηελ αθέιεηα, ηελ αλεπηηήδεπηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

αδεμηφηεηα ζηε κνληέξλα θαη παξεθκαζκέλε επνρή ηνπο, ελψ πξφηεηλαλ ηε κειέηε 

κνξθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εληνπίδνληαλ ζε ρξνλνινγηθά θαη ηνπηθά εηεξφθιεηεο 

εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, φπσο ήηαλ ηα γνηζηθά έξγα θαη εθείλα ησλ δσγξάθσλ ηεο 

γεληάο ηνπ Σδηφην, νη images d’Épinal, ε αηγππηηαθή ηέρλε, νη γηαπσλέδηθεο ζηάκπεο, ε 

δσγξαθηθή ησλ αλζξψπσλ ησλ ζπειαίσλ ή θαη ησλ «αλώλπκσλ κνλαρώλ ηνπ όξνπο 

Άζσο»
28

. Ηδηαίηεξα φκσο ζην πξφζσπν θαη ζην έξγν ηνπ Γθσγθέλ νη λνζηαιγνί απηήο 

                                                                                                                                                                      
ζει. 25 θαη ζην Francis Haskel, History and it’s images: art and the interpretation of the past, Νηνπ 

Υάβελ, Yale University Press, 1993, ζει. 465. Βι. θαη Sulzberger, 1961 θαη Wessel Krul, «Realism, 

renaissance and nationalism», ζην Ridderbos, Van Buren, Van Veen, 2005, ζει. 252-289. Αληίζηνηρα, 

ζηνλ πξφινγν ηνπ θαηαιφγνπ ηεο έθζεζεο ζην Παξίζη ν ζηφρνο δεισλφηαλ κε ζαθήλεηα: «ε έθζεζε 

πνπ αλνίγεη έρεη σο ζηόρν λα απνθαηαζηήζεη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, ηηο αδηθίεο αλαθνξηθά κε ηνπο 

παιαηνύο καο δαζθάινπο», Georges Lafenestre, «Indroduction» ζην Henri Bouchot et al. (επηκ.), 

Exposition des primitifs français: au Palais du Louvre (Pavillon de Marsan) et à la Bibliothèque 

Nationale [θαη. έθζ.], Παξίζη, Imprimé pour le Comité de l'exposition des primitifs français par la 

Gazette des beaux-arts, 1904, ζει. xiii, αλαθ. ζην Thiébaut (επηκ.), 2004, ζει. 14. Αθφκα ν 

δηνξγαλσηήο ηεο έθζεζεο Μπνπζφ, επεζήκαηλε εκθαηηθά πσο: «…νη Γάιινη πξηκηηίθ, δελ είλαη νύηε 

Βέιγνη, νύηε Ηηαινί», Henri Bouchot, Les primitifs français, 1292-1500: complément documentaire au 

catalogue officiel de l'exposition (1904), Παξίζη, Librairie de l'art ancien et moderne, 1904, ζει. 28, 

αλαθ. ζην Emeric, Morrowitz, 2003, ζει. 1. Γηα ηε γαιιηθή έθζεζε βι. αλαιπηηθά ζην Thiébaut 

(επηκ.), 2004. Σν 1904 νκνίσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν αληίζηνηρεο εθζέζεηο ζηε ηέλα (Siena: La 

mostra dell’ antica arte Senese) θαη ζην Νηχζειληξνθ (Düsseldorf: Ausstellung für Christliche Kunst). 

Σελ επφκελε ρξνληά κε βάζε ην παξάδεηγκα ηεο ζηελέδηθεο έθζεζεο νξγαλψζεθαλ δχν αθφκα εθζέζεηο 

ζηελ πφιε ηεο Μαηζεξάηα (Macerata: Espositione regionale marchigiana, mostra delle belle arti) θαη 

ζην Κηέηη (Chieti: Mostra d’arte antica abruzzese), θαη ην 1907 ζηελ Πεξνχδε (Pérouse: Mostra 

d’antica arte umbra). Βι. ζρεηηθά Castelnuovo, «La seconde découverte des primitifs italiens à l'aube 

du XXe siècle», φ.π. θαη Haskell, «Old master exhibitions and the second 'rediscovery of the 

primitives'», φ.π.  
26

 Haskell, «Old master exhibitions and the second 'rediscovery of the primitives'», φ.π. Thiébaut 

(επηκ.), 2004. Ridderbos, Van Buren, Van Veen, 2005. E. Castelnuovo, «La seconde découverte des 

primitifs italiens à l'aube du XXe siècle», ζην Bonfait, Costamagna, Preti-Hamard (επηκ.), 2006, ζει. 

357-363. 
27

 Μηιψληαο γηα ην ηαμίδη ηνπ Γθσγθέλ ζηελ Ατηή ν Πσι ηληάθ (Paul Signac) έθαλε ιφγν γηα 

«επηζηξνθή ζηηο αξρέο», («le retour aux principes») Paul Signac ζην Charles Maurice, «Quelques 

opinions sur Paul Gauguin», πεξ. Mercure de France, ηνκ. 48, ηρ. 167, Ννέκβξηνο 1903, ζει. 433, 

αλαθ. πεγήο ζην Dagen, 1998, ζει. 118. 
28 

Βι. ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηα: Charles Morice, «Enquête sur les tendances actuelles des arts 

plastiques», πεξ. Mercure de France, ηνκ. 56, ηρ. 195, 1 Απγνχζηνπ 1905, ζει. 346-359. Charles 

Morice, «Enquête sur les tendances actuelles des arts plastiques», πεξ. Mercure de France, ηνκ. 56, ηρ. 

196, 15 Απγνχζηνπ 1905, ζει. 538-555. Charles Morice, «Enquête sur les tendances actuelles des arts 

plastiques», πεξ. Mercure de France, ηνκ. 57, ηρ. 197, επηέκβξεο-Οθηψβξεο 1905, ζει. 61-85, αλαδ. 

ζην Philippe Dagen, La peinture en 1900: l’‘enquête sur les tendances actuelles des arts plastiques’ de 

Charles Morice, Παξίζη, Lettres modernes, 1986. 
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ηεο «επηζηξνθήο ζηηο αξρέο» είραλ βξεη έλα απαξάκηιιν πξφηππν, θαζψο γηα ηνπο 

ίδηνπο ν Γάιινο δεκηνπξγφο ελζάξθσλε ην παξάδεηγκα ελφο κνληέξλνπ ‘επγελνχο 

αγξίνπ’ θαη ηελ ηδέα ελφο εξεκίηε πνπ αλαηξέρεη ζε ‘πξσηφγνλεο’ θαη εμσηηθέο πεγέο 

[εηθ. 18,19] θαη ζπλεπψο έξρεηαη ζε ξήμε κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

επνρήο ηνπ. 

Ο ίδηνο ζπγθξηλφηαλ κε ηνπο αλζξψπνπο ησλ πξντζηνξηθψλ ρξφλσλ ελψ 

επαηλνχληαλ γηα ην δηαθνζκεηηθφ θαη ην ‘άγξην’ έλζηηθην θαη αθφκα γηα ηελ παηδηθή 

αζσφηεηα, ζηνηρεία πνπ ηνλ θαζηζηνχζαλ «έλαλ πξηκηηίθ, αλάκεζα ζηνπο πξηκηηίθ»
29

, 

έλαλ «primitif par excellence»
30

. ην Φζηλνπσξηλφ αιφλ ηνπ 1906 ν Γθσγθέλ -

απνθαινχκελνο θαη σο «Σατηηλόο Σδηόην»
31

- ζα ηηκεζεί κε κηα αλαδξνκηθή έθζεζε ησλ 

έξγσλ ηνπ, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν νη πξηκηηηβηζηηθέο αλαδεηήζεηο ησλ θαιιηηερλψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζα επεθηαζνχλ πξνο ηα αληηθείκελα 

πνπ πξνέξρνληαλ αξρηθά απφ ηελ Αθξηθή θαη αξγφηεξα απφ ηελ Ωθεαλία θαη άιιεο 

πεξηνρέο. Ζ αλαθάιπςή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αλάδπζεο κηαο 

θαηλνχξηαο «λέγξηθεο» («nègre») αηζζεηηθήο θαη ελφο γνχζηνπ γηα ηε «λέγξηθε» 

θνπιηνχξα πνπ νδήγεζε ζηελ απφδνζε κηαο αηζζεηηθήο αμίαο πξνο ηα κε δπηηθά 

αληηθείκελα, ελψ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ 

δηθηχνπ αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζε κηα νκάδα ζπιιεθηψλ, εκπφξσλ, ζπγγξαθέσλ, 

ηερλνθξηηψλ αιιά θαη πξσηνπφξσλ θαιιηηερλψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 

«Γθσγθέλ; Έλαο πεξίεξγνο αλαρξνληζκόο, έλαο πξηκηηίθ, αλάκεζα ζηνπο πξηκηηίθ… δελ βιέπσ ηνλ 

Γθσγθέλ κέζα ζην Λνύβξν, αιιά γηαηί όρη ζε έλα εηδηθό κνπζείν ησλ ‘ηερλώλ δίρσο παξάδνζε’», M. 

Lucien-Hector Monod ζην C. Morice, «Enquête sur les tendances actuelles des arts plastiques», πεξ. 

Mercure de France, ηνκ. 57, φ.π., ζει. 75. 
30 

Βι. Dagen, 1986, ζει. 27. 
31

 Ο Κακίι Μσθιαίξ [Camille Mauclair (Séverin Faust)] ζα ζπγθξίλεη ηα έξγα ηνπ κε ηα ζρέδηα ελφο 

εμάρξνλνπ παηδηνχ, αιιά ζα ηνλ ραξαθηεξίζεη θαη σο έλαλ «Σατηηλό Σδηόην», Camille Mauclair, «Le 

Salon d'Automne», πεξ. Art et Décoration, ηνκ. 20, Ηνχιηνο- Γεθέκβξηνο 1906, ζει. 148-150, αλαθ. 

πεγήο ζην Russell T. Clement, Les Fauves: a sourcebook, Γνπέζηπνξη, Greenwood Press, 1994, ζει. 

321.  
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2.2. Η ανακάλυψη τησ «νέγρικησ τέχνησ». Από τισ εθνογραφικζσ 
ςυλλογζσ ςτα ατελιζ των καλλιτεχνϊν. 

 

«Όταν επισκέφθηκα το Τροκαντερό ήταν αηδιαστικά… 
ήμουν εντελώς μόνος. Ήθελα να φύγω. Δεν έφευγα, 
παρέμενα. Κατάλαβα ότι ήταν πολύ σημαντικό… οι 
μάσκες, δεν είχαν καμία σχέση με τα άλλα γλυπτά. Κάθε 
άλλο. Ήταν πράγματα μαγικά… κατανόησα γιατί ήμουν 
ζωγράφος. Ολομόναχος σε εκείνο το τρομακτικό μουσείο, με 
τις μάσκες, τις ερυθρόδερμες κούκλες, τα σκονισμένα 
μοντέλα»32. 

 

Ζ ίδξπζε ησλ Δζλνγξαθηθψλ Μνπζείσλ ζηελ Δπξψπε είρε ζεκαηνδνηήζεη ηε 

κεηαζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα φζα αληηθείκελα θαηέθζαλαλ απφ ηηο 

εμεξεπλεηηθέο, ζηξαηησηηθέο θαη ηεξαπνζηνιηθέο απνζηνιέο θαη ζπγθεληξψλνληαλ σο 

θάηη ην αμηνπεξίεξγν ζηα cabinets de curiosités. Κχξηνο ζηφρνο πηα ήηαλ ε 

επηζηεκνληθή ηνπο εξκελεία θαη ηαμηλφκεζε
33

. ην Παξίζη αξρηθά ηα κε επξσπατθά 

αληηθείκελα ζηεγάδνληαλ σο εζλνγξαθηθέο ζπιινγέο ζε μερσξηζηά ηκήκαηα ηνπ 

Λνχβξνπ κέρξη λα ηδξπζεί ην 1878 θαη λα αλνίμεη ηηο πφξηεο ηνπ ζην θνηλφ ην 1882 ην 

Μνπζείν ηνπ Σξνθαληεξφ (Trocadéro) [εηθ. 20] κε θχξην γλψξηζκα ηελ αλάγθε φηη 

απηά ηα αληηθείκελα πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ απφ έλα κνπζείν αθηεξσκέλν ζηελ 

ηέρλε. ηαλ ην 1881 ν Δκίι νιληί (Émile Soldi) είρε γξάςεη ην Les arts méconnus. 

Les nouveaux musées du Trocadéro
34

 επηρεηξνχζε λα πξνσζήζεη ηελ ηδέα φηη πξέπεη 

λα δεκηνπξγεζνχλ θαηλνχξηα κνπζεία φπνπ ζα εθηίζεληαη νη παξαγλσξηζκέλεο ηέρλεο. 

Σν 1909 ν Απνιηλαίξ είρε πξνσζήζεη νκνίσο ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

«εμσηηθνύ» κνπζείνπ πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην Σξνθαληεξφ
35

. Έλα παξφκνην δήηεκα 

πξνέθπςε νξηζκέλα ρξφληα αξγφηεξα, φηαλ ην 1920 o Φειίμ Φελεφλ (Félix Fénéon) 

δηεμήγαγε κηα έξεπλα γηα ην αλ δείγκαηα ηέρλεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

                                                           
32

 Πάκπιν Πηθάζν (Pablo Picasso) ζπλέληεπμε ζηνλ Αληξέ Μαξιψ (André Marlaux), αλαδ. ζην Les 

demoiselles d'Avignon [θαη. έθζ.], 2 ηνκ., Παξίζη, Réunion des musées nationaux, 1988, ηνκ. 2, ζει. 

636. 
33

 Σα Δζλνγξαθηθά Μνπζεία ηδξχζεθαλ θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Σν πξψην θχκα 

ρξνλνινγείηαη ζηα 1849-1884 θαη ην δεχηεξν ζηα 1890-1931. Βι. Antony Alan Shelton, «Museums and 

anthropologies: practices and narratives», ζην Sharon Macdonald, Α companion to museum studies, 

Ομθφξδε, Blackwell, 2006, ζει. 64-80. Βι. επίζεο θεθ. Η, ζην Goldwater, 1986, ζει. 3-15. 
34

 Émile Soldi, Les arts méconnus. Les nouveaux musées du Trocadéro, Παξίζη, Ernest Leroux, 1881, 

παξάζ. ζην De l’Éstoile, 2007, ζει. 230. 
35 

Guillaume Apollinaire, «Sur les musées», εθ. Le Journal du Soir, 3 Οθησβξίνπ 1909, παξάζ. θαη 

αλαδ. ζην Flam, Deutch (επηκ.), 2003, ζει. 36-38. Δπηπξφζζεηα βι. Guillaume Apollinaire, «Exotisme 

et ethnographie», εθ. Paris-Journal, 10 επηεκβξίνπ 1912, παξάζ. ζην Samaltanos-Stenström, 1984, 

ζει. 27. 
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απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, φπσο ήηαλ Αθξηθή, ε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ε Ωθεαλία, 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ απνδεθηά απφ ην Λνχβξν
36

. 

Απηφο ν καθξνρξφληνο πξνβιεκαηηζκφο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

αξλεηηθή ζεψξεζε γηα ηνπο κε δπηηθνχο ιανχο σο ‘πξσηφγνλνπο’ θαη ‘άγξηνπο’ πνπ 

αλήθνπλ ζε κε πξνεγκέλεο θαη αξγνπνξεκέλεο θνηλσλίεο
37

. Δπξφθεηην γηα κηα ηζρπξή 

πεπνίζεζε ηελ νπνία ηξνθνδνηνχζαλ νη πξνθαηαιήςεηο θαη νη ζηεξεφηππεο ηδέεο ηεο 

πεξηφδνπ κε βάζε επηζηεκνληθέο ή ςεπδφ-επηζηεκνληθέο ζεσξίεο πνπ αθνινπζνχζαλ 

κηα ηεξαξρηθή θιίκαθα ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Έηζη νη ‘ιεπθνί’ 

Δπξσπαίνη ν πνιηηηζκφο θαη ε θνπιηνχξα ηνπο ηνπνζεηνχληαλ ζην αλψηαην ζηάδην. 

Σαπηφρξνλα ζηηο κειέηεο ησλ ηειψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

, ελψ νη 

αλζξσπνιφγνη θαηέγξαθαλ ηα ήζε θαη έζηκα ησλ κε δπηηθψλ θνηλσληψλ, επηρεηξνχζαλ 

λα ζθηαγξαθήζνπλ ην πξνθίι ησλ γεγελψλ απνδίδνληάο ηνπο έλα λνεηηθφ αιιά θαη 

εθθξαζηηθφ δπλακηθφ αλάινγν κε εθείλν ησλ παηδηψλ θαη ησλ πξντζηνξηθψλ 

αλζξψπσλ
38

. ηηο δεκφζηεο δε εθζέζεηο θπξίαξρε ήηαλ ε πξνβνιή απηήο ηεο 

ζηεξεφηππεο εηθφλαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ καθξηλψλ θνηλσληψλ ηε ζηηγκή πνπ ηα 

εζλνγξαθηθά αληηθείκελα παξνπζηάδνληαλ σο ηξφπαηα θαη ζε αληηπαξαβνιή κε ηνλ 

πνιηηηζκέλν θφζκν. Με έλα δηδαθηηθφ κάιηζηα ραξαθηήξα απηή ε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

‘Άιινπ’ εληαζζφηαλ ζηα πιαίζηα ηεο απνηθηαθήο πνιηηηθήο θαη πξνπαγάλδαο θαη ησλ 

ηκπεξηαιηζηηθψλ δπηηθψλ δηεθδηθήζεσλ
39

. Σα εθζέκαηα πνπ θπκαίλνληαλ απφ φπια 

                                                           
36

 F. F. [Félix Fenéon], «Enquête sur les arts lointains. Seront-ils admis au Louvre?», πεξ. Bulletin de la 

Vie Artistique, ηρ. 24, 15 Ννεκβξίνπ 1920, ζει. 662-669 θαη «Fin de l’enquête sur les arts lointains», ηρ. 

26, 15 Γεθεκβξίνπ 1920, ζει. 726-738, αλαδ. ζην Flam, Deutch (επηκ.), 2003, ζει. 148-166. 
37

 Βι. παξαπάλσ ππνζ. 38. Αμηνζεκείσηε δε είλαη ε αλαθνξά ζην ιεμηθφ ηεο Γαιιηθήο Αθαδεκίαο 

φπνπ ε ιέμε «sauvage» αλαθέξεηαη ζε: «νξηζκέλνπο ιανύο πνπ δνπλ ζπλήζσο κέζα ζε δάζε, ζρεδόλ 

δίρσο ζξεζθεία, δίρσο λόκνπο, δίρσο ζηαζεξή θαηνηθία θαη πεξηζζόηεξν σο δώα, παξά σο άλζξσπνη», 

Dictionnaire de l'Académie française, 7
ε
 εθδ., 2 ηνκ., Παξίζη, Librairie de Firmin-Didot, 1878, ηνκ. ΗΗ, 

ζει. 711. ηελ φγδνε έθδνζε δηαθνξνπνηείηαη θάπσο: «άγξηνη: αλαθέξεηαη ζηνπο ιανύο πνπ δνπλ έμσ 

από πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο. Οη άγξηνη ιανί ηεο Ακεξηθήο, ηεο Αθξηθήο...», βι. Dictionnaire de 

L'Académie française, 8
ε
 εθδ., φ.π., ζει. 563. 

38
 Βι. J.Ζ. Rosny, Les origines, Παξίζη, Borel, 1895. Ο Ρνζλχ ζχγθξηλε ηελ αζσφηεηα ησλ 

πξντζηνξηθψλ αλζξψπσλ κε ηνπο ‘άγξηνπο’ ηεο Ωθεαλίαο, ζεσξψληαο ηνπο σο απηνδίδαθηνπο θαη κε 

έρνληαο ζπλείδεζε ηεο ηέρλεο ηνπο, παξάζ. ζην Dagen, 1998, ζει. 24. ην ίδην πλεχκα θηλνχληαλ θαη νη 

κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη πξσηφγνλνη άλζξσπνη δηέζεηαλ έλα λνεηηθφ θαη εθθξαζηηθφ 

δπλακηθφ αλάινγν κε απηφ ησλ παηδηψλ. Βι. Δ[rnest]-T[héodore] Hamy, «La figure humain chez le 

sauvage et l’enfant: Conférence faite au Muséum national d'histoire naturelle», πεξ. L’Anthropologie, 

19, 1908, ζει. 385-407. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη αθφκα νη κειέηεο ηνπ Εσξδ-Αλξί Λπθέ: G[eorges]- 

H[enri] Luquet, «Sur le caractère des figures humaines dans l’art paléolithique», πεξ. L’Anthropologie, 

20, 1910, ζει. 409-423 θαη L’art primitif, Παξίζη, Dior, 1930, αλαθ. ζην Philippe Peltier, «From 

Oceania» ζην Rubin (επηκ.), 1984, ηνκ. 1, ζει. 122, ππνζ. 61. Βι. θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζην Daniel 

Fabre, «C'est de l'art! Le peuple, le primitif et l'enfant», πεξ. Gradhiva, ηρ. 9, 2009, ζει. 4-37.  
39

 Ο Φξηδ ζεκεηψλεη πσο νη δηεζλείο εθζέζεηο επεξέαζαλ ζεκαληηθά φια ηα κνπζεία, αλεμάξηεηα απφ 

ην ζέκα ηνπο, δηφηη εηζήγαγαλ θαη ππνζηήξημαλ ηελ ηδέα ηεο πξνζσξηλήο έθζεζεο θαη πξνζέθεξαλ 

επθαηξίεο γηα πεηξακαηηζκφ ζηα φξηα ελφο δεκφζηνπ ζεάκαηνο, βι. H[erman] H[einrich] Frese, 

Anthropology and the public: the role of museums, Λάηληελ, E.J. Brill, 1960, ζει. 12. Ο Πειηηέ, θάλεη 
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θαη θαζεκεξηλά αληηθείκελα, κάζθεο θαη γιππηά, έσο θαη νιφθιεξα ρσξηά (villages 

nègres) [εηθ. 21] δελ εθηηκνχληαλ αθφκα γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπο αμία, ελψ ζπρλά 

ραξαθηεξίδνληαλ σο «παηδηάζηηθα», «βάξβαξα», «αθειή», «ηξνκαθηηθά» θαη αθφκα 

«αθαηέξγαζηα» θαη «αξρατθά». Οη δεκηνπξγνί ηνπο απνθαινχληαλ «άγξηνη» θαη νη 

κάζθεο αληηκεησπίδνληαλ σο ηα πνξηξαίηα απηψλ
40

. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα νη 

ζπιινγέο ησλ κνπζείσλ είραλ εκπινπηηζηεί ζεκαληηθά, ελψ παξάιιεια κε ηηο 

εθζέζεηο ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο θαη ζε ζαηπξηθά έληππα
41

 νη ηζαγελείο πξνβάιινληαλ 

κέζα απφ εηθνλνγξαθήζεηο θαη αθεγήζεηο γηα ηηο πνιεκνραξείο ηνπο ζπλήζεηεο θαη ηηο 

θαληβαιηζηηθέο ηνπο δηαζέζεηο. Υαξαθηεξηζηηθή αθφκα σο πξνο απηφ είλαη ε εηθφλα 

ηεο Αθξηθήο πνπ αλαπαξηζηάλεηαη σο έλαο ζειπθφο δαίκνλαο ζε κηα γεινηνγξαθηθή 

παξσδία ηνπ Δθηάιηε ηνπ Υέλξη Φνπδέιη (Henry Fuseli). ην ίδην πλεχκα εληάζζνληαη 

θαη νη πξνπαγαλδηζηηθέο δηαθεκίζεηο πνπ παξνπζίαδαλ ηνπο «λέγξνπο» σο ζθιάβνπο, 

ππεξέηεο θαη θαηψηεξνπο
42

 [εηθ. 22-25].  

 

Οι πειραματιςμοί, οι «βαρβαρότητεσ» και οι μοντζρνοι «παραμορφωτέσ». 

«Μόιηο είρα κπεη ζην αιόλ ησλ Αλεμάξηεησλ, όηαλ άθνπζα ζηξηγθιηέο από γέιηα 

πνπ πξνέξρνληαλ από ηε δηπιαλή αίζνπζα… αλ θαη βηαζηηθά, παξαηήξεζα άιινπο 

ζεαηέο λα γεινύλ πζηεξηθά ηόζν κέζα όζν θαη έμσ από ηηο γθαιεξί. Πξόζεμα πίλαθεο 

πνπ κνπ είραλ θόςεη ηελ αλάζα… γηα πξώηε θνξά ζπλεηδεηνπνίεζα όηη νη απόςεηο κνπ 

γηα ηελ ηέρλε ρξεηάδνληαλ κηα ξηδηθή αλαζπγθξόηεζε. Ξαθληθά είρα κπεη ζε έλα λέν 

θόζκν, ζε έλα ζύκπαλ αζρήκηαο»
43

. Με απηά ηα ιφγηα έλαο Ακεξηθαλφο θαιιηηέρλεο 

θαη ζπγγξαθέαο, επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο ζην παξηζηλφ αιφλ ησλ Αλεμάξηεησλ 

δεκηνπξγψλ ην 1908, πεξηέγξαθε ηελ έθπιεμε ησλ ζεαηψλ θαη ησλ θξηηηθψλ κπξνζηά 

ζηνπο πεηξακαηηζκνχο ησλ λεαξψλ «άγξησλ». Οη αζηετζκνί θαη νη ριεπαζκνί γηα ηηο 

εθζέζεηο εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ αξθεηά ζπρλνί ελψ απνηππψλνληαλ κε ηδηαίηεξα 

                                                                                                                                                                      
ιφγν γηα κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε φπνπ ζηε ζθελή πξνβαιιφηαλ ε ζηεξεφηππε εηθφλα ηνπ «‘Άιινπ’», 

Peltier, 1991, ζει. 8. Γηα απηφ ην δήηεκα θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπαζκέλε ή επηλνεκέλε εηθφλα ηνπ 

«‘άγξηνπ’» βι. De l’Éstoile, 2007. Blanchard, Jacomijn Snoep (επηκ.), 2011.  
40

 Βι. P. Peltier, «From Oceania», θαη Jean-Louis Paudrat, «From Africa», ζην Rubin (επηκ.), 1984, 

ηνκ. 1, αληίζηνηρα ζει. 102 θαη ζει. 130. 
41

 Πεξ.: Journal Illustré, L'Illustration, Le Tour du Monde, εθ: Le Rire, Le Petit Journal, Le Petit 

Parisien, θ.ά. 
42

 Βι. Archer-Straw, 2000, ζει. 32 θαη Patricia Leighten, «The white peril and l' art nègre: Picasso, 

primitivism, and anticolonialism», πεξ. The Art Bulletin, ηνκ. 72, ηρ. 4, 1990, ζει. 612-613. 
43

 Gelett Burgess, «The wild men of Paris», πεξ. The Architectural Record, 27, Μαΐνπ 1910, ζει. 401-

414, παξάζ. θαη αλαδ. ζην Flam, Deutch, (επηκ.), 2003, ζει. 38. Ο ίδηνο επηζθέθηεθε ηα αηειηέ ησλ 

θαιιηηερλψλ ζην Παξίζη ην 1908. 
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εχγισηην ηξφπν ζε γεινηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεχνληαλ ζε έληππα επξείαο θπθινθνξίαο 

[εηθ. 26,27].  

Σν Φζηλνπσξηλφ αιφλ ηνπ 1906, φπνπ ζπκίδνπκε είρε πξαγκαηνπνηεζεί θαη κηα 

αλαδξνκηθή έθζεζε ηνπ Γθσγθέλ, απνηέιεζε αθνξκή γηα κηα ζεηξά απφ επηθξηηηθά 

ζρφιηα. Ζ πεπνίζεζε ηνπ Μσθιαίξ πνπ έθαλε ιφγν γηα κηα θξίζε αζρήκηαο ήηαλ 

δηαδεδνκέλε αλάκεζα ζηνπο ζπληεξεηηθνχο θξηηηθνχο νη νπνίνη κε δπζπηζηία θαη 

πνιιέο θνξέο κε απέρζεηα αληηκεηψπηδαλ ηα εθηηζέκελα έξγα
44

. Δλδεηθηηθή είλαη ε 

αληίδξαζε ηνπ Λνπί Βσζέι (Louis Vauxcelles) κπξνζηά ζην Γαιάδην γπκλό πνπ 

εμέζεζε ν Αλξί Μαηίο (Henri Matisse) ζην αιφλ ησλ Αλεμάξηεησλ ην 1907. Ο ίδηνο 

δελ έθξπβε ηελ δπζθνιία ηνπ λα θαηαλνήζεη «κηα γπλαίθα γπκλή, άζρεκε, μαπισκέλε 

ζε έλα δηάθαλν κπιε γξαζίδη, θάησ από θνίληθεο» θαη νκνίσο δπζθνιεπφηαλ λα δερηεί 

ηηο «βάξβαξεο απινπνηήζεηο» ηνπ Αληξέ Νηεξαίλ (André Derain) ζην έξγν ηνπ 

Λνπόκελεο [εηθ. 28, 29]
45

. Σελ επφκελε ρξνληά κε αθνξκή πάιη ηελ έθζεζε ησλ 

Αλεμάξηεησλ ν Νηελί ζα είλαη επίζεο επηθξηηηθφο κε νξηζκέλνπο δεκηνπξγνχο, 

αλάκεζά ηνπο ν Εσξδ Μπξαθ (Georges Braque) θαη ν Νηεξαίλ [εηθ. 30,31], ηνπο 

νπνίνπο απνθαιεί «γεσκέηξεο» ελψ παξαηεξνχζε: «ν Γθσγθέλ θαη νη Σατηηλνί, πνπ ηνλ 

αθνινπζνύλ, επζύλνληαη ιίγν γηα απηέο ηηο παξακνξθώζεηο, γηα απηά ηα ηεηξάγσλα 

πόδηα ζε ηέζζεξεηο εγθνπέο. Ο εμσηηζκόο όκσο ηνπ Γθσγθέλ είρε ηόζε ηζρπξή νζκή ηεο 

θύζεο! Απηό ην άγξην άξσκα ράζεθε. Ο θύξηνο Νηεξαίλ, ν νπνίνο έρεη ην ράξηζκα ηεο 

δηαθόζκεζεο, δελ γλώξηδε ν ίδηνο όηη νη άλζξσπνη ηεο Ωθεαλίαο θαη νη άγξηνη ζε όια ηα 

γεσγξαθηθά κήθε δελ πεξηθξνλνύλ νύηε ηε θύζε, νύηε ην πιηθό ηνπ έξγνπ ηέρλεο;»
46

.  

Οκνίσο ν Βσζέι δηαηεξνχζε έλαλ εηξσληθφ ηφλν θαη αλαθεξφκελνο ζηνπο 

πξσηνπφξνπο δσγξάθνπο έθαλε ιφγν γηα ηνπο «βάξβαξνπο ζρεκαηνπνηνύο, ηνπο 

κεηαθπζηθνύο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, πνπ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ‘αθεξεκέλε’ 

ηέρλε, πνπ απερζάλνληαλ ηελ επνρή ηνπο θαη ηνλ λνζεξό καο βπδαληηληζκό θαη 

επηζηξέθνπλ ζηελ πξντζηνξία, ζηε ηέρλε ησλ Καλάθ θαη ζηνπο Χαιδαίνπο». 

Αδπλαηψληαο ινηπφλ λα θαηαλνήζεη απηή ηελ ηάζε αλαξσηηφηαλ «ηη ζεκαίλεη απηή ε 

επηζηξνθή ζηελ πξντζηνξία ελ έηε 1908;»
47

. Παξφκνηνη ήηαλ θαη νη πεηξακαηηζκνί ηνπ 

                                                           
44

 Βι. Camille Mauclair, Trois crises de l’art actuel, Παξίζη, E. Fasquelle, 1906, ζει. 286- 323. 
45

 Louis Vauxcelles, «Le Salon des Indépendants», εθ. Gil Blas, 20 Μαξηίνπ, 1907, παξάζ. θαη αλαδ. 

ζην Philippe Dagen (επηκ.), Pour ou contre le fauvisme, textes de peintres, d’écrivains et de 

journalistes, Παξίζη, Somogy, 1994, ζει. 107. 
46

 Maurice Denis, «Liberté épuisante et stérile», πεξ. La Grande Revue, 10 Απξηιίνπ 1908, παξάζ. θαη 

αλαδ. ζην Denis, 1920, φ.π., ζει. 233. 
47

 Louis Vauxcelles, «Le Salon des Indépendants», εθ. Gil Blas, 20 Μαξηίνπ 1908, παξάζ. ζην Dagen, 

1998, ζει. 223. Σελ ίδηα ρξνληά ζην Φζηλνπσξηλφ αιφλ ζε κηα άιιε εθδνρή, Λνπόκελεο ΗΗ [εηθ. 32] 

ηνπ Νηεξαίλ ν ίδηνο θξηηηθφο δηαθξίλεη κηα «απζηεξή βαξβαξόηεηα» θαη κηα «κεηαιιηθή αθακςία» ζηα 
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Πηθάζν ηελ ίδηα πεξίνδν, ε νπνία απνθαιείηαη θαη «λέγξηθε»
48

, κνινλφηη ν ίδηνο δελ 

εμέζεζε ηα έξγα ηνπ καδί κε ηνπο ππφινηπνπο. Ζ καξηπξία ηνπ Ακεξηθαλνχ επηζθέπηε 

απφ ην αηειηέ ηνπ δεκηνπξγνχ είλαη απνθαιππηηθή: «Οη ηξνκεξνί πίλαθεο δεζπόδνπλ 

αλάκεζα ζην ράνο. Σεξαηώδεηο, κνλνιηζηθέο γπλαίθεο, πιάζκαηα ζαλ ηα ηνηέκ ηεο 

Αιάζθαο, πειεθεηά από ζηέξεα βάξβαξα ρξώκαηα, ηξνκεξά θαη απνθξνπζηηθά!... 

ακθηβάιισ αλ ν Πηθάζν νινθιεξώλεη πνηέ ηνπο πίλαθεο ηνπ… έηζη αληηθξίδνπκε ηηο 

ππξακηδνεηδήο γπλαίθεο ηνπ, ηηο ππν-αθξηθαληθέο ηνπ θαξηθαηνύξεο, κνξθέο κε κάηηα 

ζηξεβιά θαη πόδηα ζπζηξεθόκελα, θαη – πξάγκαηα αθαηαλόκαζηα ρεηξόηεξα, θαιύπηνπλ 

θάζε ηδέα πνπ κπνξεί λα…»
49

. 

Ο ζρνιηαζκφο ηνπ παξακέλεη αλνινθιήξσηνο ελψ αλάκεζα ζηα έξγα ηνπ Πηθάζν 

πνπ αληίθξηζε ήηαλ θαη ν πίλαθαο Οη δεζπνηλίδεο ηεο Αβηληόλ [εηθ. 33 α], θσηνγξαθία 

ηνπ νπνίνπ αλαδεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ The Architectural Record. Σν ίδην έξγν ζα 

αλαδεκνζηεπηεί νξηζκέλα ρξφληα αξγφηεξα θαη ζην πεξηνδηθφ Cahiers d’Αrt αλάκεζα 

ζε γιππηά θαη κάζθεο πξνεξρφκελα απφ ηελ Αθξηθή καδί κε έλαλ αθφκα πίλαθα ηνπ 

Πηθάζν εθείλεο ηεο πεξηφδνπ θαζψο θαη αληίζηνηρα έξγα ησλ Νηεξαίλ θαη Μαηίο
50

 

[εηθ. 33]. Ο Μαμ Εαθφκπ (Max Jacob) ζα ηφληδε ηε ζπζρέηηζε ησλ κνληέξλσλ 

αλαδεηήζεσλ κε ηε «λέγξηθε» ηέρλε
51

. Οη γεσκεηξηθνπνηήζεηο, νη αθαηξεηηθέο 

απινπνηήζεηο θαη νη ελνριεηηθέο παξακνξθψζεηο πνπ δηαπίζησλαλ νη ζπληεξεηηθνί 

θξηηηθνί ζηα έξγα ησλ πξσηνπφξσλ δεκηνπξγψλ ζπγθξίλνληαλ άκεζα κε ηα 

αληηθείκελα ησλ κε δπηηθψλ θνηλσληψλ, ηα νπνία εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζπλέιεγαλ κε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαιιηηέρλεο φπσο ν Μσξίο ληε Βιακέλθ (Maurice 

de Vlaminck), ν Νηεξαίλ, ν Μαηίο, ν Πηθάζν θαη ν Μπξάθ
52

.  

 

                                                                                                                                                                      
πξφζσπα πνπ «αλαβηώλεη ηελ επνρή ηεο πξντζηνξίαο (Louis Vauxcelles, «Le salon d’Automne», εθ. Gil 

Blas, 30 επηεκβξίνπ 1908, παξάζ. φ.π.). 
48

 Ο Μσξίο Ρελάι (Maurice Raynal) θάλεη ιφγν γηα «λέγξηθε επνρή», Maurice Raynal, Picasso, Γελεχε, 

Skira, 1953, ζει. 38. O Λσλη ρξνλνινγεί ηε «λέγξηθε πεξίνδν» ζηα 1907-1909. Βι. Laude, 2006, ζει. 

227-267. 
49

  G. Burgess, «The wild men of Paris», φ.π., ζει. 40. 
50

 Πεξ. Cahiers d’Art, ηρ. 7-8, 1927. 
51

 «Θα ηνικήζσ λα πσ όηη ν θπβηζκόο γελλήζεθε από ηε λέγξηθε γιππηηθή», Max Jacob, «Souvenirs sur 

Picasso contés par Max Jacob», πεξ. Cahiers d’Art, ηρ. 6, 1927, ζει. 202, αλαδ. ζην Marilyn McCully 

(επηκ.), A Picasso anthology: documents, criticism, reminiscences, Λνλδίλν, Thames and Hudson, 1981, 

ζει. 54-55. 
52

 Βι. ελδεηθηηθά J[ohn] B. Donne, «African art and Paris studios 1905-1920» ζην M[ichael] 

Greenhalgh, V[incent] Megaw (επηκ.), Art in society, Λνλδίλν, Duckworth, 1978, ζει. 105-120. Γηα ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Ωθεαλία βι. ηα θεθάιαηα Peltlier, «From 

Oceania» θαη J.-L. Paudrat, «From Africa», φ.π, ζει. 99-175. Αθφκα ζην Peter Stepan, Picasso's 

collection of African and oceanic art: masters of metamorphosis, Μφλαρν, Prestel, 2006. 



24 
 

Οι ςυλλογζσ, οι μελζτεσ, οι εκθζςεισ. 

Παξάιιεια κε ηνπο πξψηνπο πεηξακαηηζκνχο, ε «εμνλπρηζηηθή αλαδήηεζε γηα 

λέγξηθε ηέρλε ζηα καγαδηά κε αμηνπεξίεξγα αληηθείκελα»
53

 αιιά θαη ην «γνύζην»
54

 ησλ 

πξσηνπφξσλ θαιιηηερλψλ γηα ηα γιππηά, ηηο κάζθεο θαη ηα εμσηηθά θεηίρ πνπ 

πξνέξρνληαλ αξρηθά απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Ωθεαλία, απνηέιεζαλ ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο ηεο «πιηθήο»
55

 αλαθάιπςεο ηεο «λέγξηθεο ηέρλεο» [εηθ. 34-39]. Ο 

Απνιηλαίξ θαη ν Νηαληέι-Αλξί Καλβατιέξ (Daniel-Henry Kahnweiler) αλέθεξαλ ην 

Βιακέλθ σο ηνλ πξψην πνπ ζπλέιεμε γιππηά ελψ ν Μάξηνπο ληε Εαγηάο (Marius de 

Zayas) πνπ απέδηδε ηελ αλαθάιπςε ζηηο πιαζηηθέο δηεξεπλήζεηο ησλ κνληέξλσλ 

θαιιηηερλψλ θαηνλφκαδε ηνλ Πηθάζν σο ηνλ πξσηεξγάηε
56

. Οκνίσο ν Αληξέ Βαξλφ 

(André Warnod) ζε έλα άξζξν ηνπ ην 1912, φπνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ κειεηεηψλ 

γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «art nègre», ζπζρέηηδε ηα αηζζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ «λέγξηθσλ» γιππηψλ κε ηα έξγα ησλ θαιιηηερλψλ ηεο επνρήο ηνπ 

θαη κάιηζηα ηα πξνέβαιε σο ην λέν πξφηππν
57

. Ο Αληξέ αικφλ (André Salmon) 

αθφκα ρξνλνινγνχζε απηή ηελ αλαθάιπςε γχξσ ζηα 1905
58

. Ζ κάζθα Φαλγθ (Fang) 

πνπ ν Νηεξαίλ αγφξαζε απφ ηνλ Βιακέλθ, θαζψο θαη ην αγαικαηίδην Βίιη (Vili) πνπ 

αλήθε ζηνλ Μαηίο [εηθ. 36,38] θαίλνληαη λα είλαη ηα πξψηα απνθηήκαηα εθείλα ηα 

ρξφληα γχξσ ζηα 1905-6. Οη καξηπξίεο θαη νκνίσο νη ππνζέζεηο είλαη πνιιέο θαη 

αληηθξνπφκελεο
59

, σζηφζν θαηαδεηθλχνπλ ην ζηαδηαθά θαη ζηαζεξά απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ γηα ηα κε δπηηθά αληηθείκελα. 

Πέξα φκσο απφ ηηο πξνζσπηθέο ζπιινγέο πνπ δηακφξθσλαλ νη ίδηνη νη 

θαιιηηέρλεο κηα ζεκαληηθή κεξίδα ζπιιεθηψλ, εκπφξσλ θαη θξηηηθψλ ζπλέβαιε ζηελ 

                                                           
53

 Burgess, φ.π., ζει. 40. 
54

 Δηδηθφηεξα ν Απνιηλαίξ θάλεη ιφγν γηα ην «γνύζην» ηνπ Βιακέλθ θαη ηνπο «δηαινγηζκνύο» ηνπ 

Νηεξαίλ, βι. Guillaume Apollinaire, «Art et curiosité. Les commencements du cubisme», εθ. Le Temps, 

14 Οθησβξίνπ 1912, παξάζ. ζην Samaltanos-Stenström, 1984, ζει.  20 θαη αλαδ. ζην Leroy C. Breunig 

(επηκ.), Apollinaire chroniques d’art 1902-1918, Παξίζη, Gallimard, 1993, ζει. 341. Οκνίσο 

αλαθέξεηαη ζηα «βάξβαξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδώισλ ησλ αθξηθαληθώλ  θπιώλ» πνπ πξνθάιεζαλ 

ηελ θαηάπιεμε ζηνλ Αιεμάληξ Αξηζηπέλθν (Alexandre Archipenco), παξάζ. φ.π., ζει. 16. 
55

 Βι. Laude, 2006: «La découverte matérielle de l’art nègre par les artistes», ζει. 84-102. 
56

 Αλαθ. ζην Flam, Deutch (επηκ.), 2003, ζει. 70. 
57

 André Warnod, «Arts décoratifs et curiosités artistiques», εθ. Comœdia, Ηαλνπάξηνο 1912, παξάζ. θαη 

αλαδ. φ.π., ζει. 59-60. 
58

 Βι. André Salmon, «Negro art», πεξ. The Burlington Magazine, ηνκ. 36, ηρ. 205, Απξίιηνο 1920, ζει. 

164-72, αλαθ. ζην Colin Rhodes, «Burlington primitive: non-european art in the Burlington Magazine 

before 1930», πεξ. The Burlington Magazine, ηνκ. 146, ηρ. 1211, 2004, ζει. 102. Βι. θαη ζην Flam, 

Deutch (επηκ.), 2003, ζει. 133-144. 
59

 Βι. πεξαηηέξσ ζηα: Goldwater, 1986, ζει. 87 θαη ζει. 102, ππνζ. 4. Laude, 2006. Paudrat, φ.π., ζει. 

139-143 θαη Jack D. Flam, «Matisse and the Fauves», ζην Rubin (επηκ.), 1984, ηνκ. 1, ζει. 212-217. 

Dagen, 1998, ζει. 173-174. Denis Duerden, «The ‘discovery’ of the african mask», πεξ. Research in 

African Literatures, ηνκ. 31, ηρ. 4, Υεηκψλαο 2000, ζει. 29-47. 
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εμάπισζε απηνχ ηνπ γνχζηνπ
60

. Ηδηαίηεξα ν Απνιηλαίξ κε κηα ζεηξά απφ άξζξα πνπ 

δεκνζίεπζε αλάκεζα ζηα 1907 θαη 1918 νπζηαζηηθά πξνσζνχζε ηελ αηζζεηηθή 

εθηίκεζε γηα ηα «λέγξηθα» αληηθείκελα, ηα νπνία ν ίδηνο απνθαινχζε «γθξνηέζθα θαη 

παξάμελα κπζηεξηώδε»
61

. Σν 1912 ν Πσι Γθπγηψκ ίδξπζε ηελ Δηαηξία ησλ 

κειαλφθηισλ (Société des mélanophiles)
62

, ελψ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ν Απνιηλαίξ 

ηφληδε πσο ππεχζπλε γηα ηελ «πξόζθαηε αλαθάιπςε ηεο κπζηεξηώδνπο ηέρλεο ησλ 

καύξσλ» ήηαλ κηα θαηλνχξηα πεξηέξγεηα πνπ απνθαινχζε «κειαλνθηιία ή 

κειαλνκαλία»
63

.  

Δπηπξφζζεηα, θαηά ην δηάζηεκα 1911-1914 πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη πξψηεο 

ηδησηηθέο εθζέζεηο ζε επξσπατθέο πφιεηο φπνπ παξνπζηάζηεθαλ αληηθείκελα 

«λέγξηθεο» ηέρλεο απφ θνηλνχ κε ζχγρξνλα έξγα
64

. ην Παξίζη ην 1916 ν Γθπγηψκ 

δάλεηζε εηθνζηπέληε αληηθείκελα απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Ωθεαλία γηα ηελ έθζεζε 

Lyre et Palette πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε γθαιεξί Λεβέθ
65

. Παξάιιεια κέρξη ην 1920 
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 Βι. Paudrat, φ.π., ζει. 143 θαη ζην Krisztina Passuth, «Plus qu'un marchand, une éminence grise: 

Joseph Brummer, ami d’Henri Rousseau», ζην Valérie Dupont (επηκ.), Tribus contemporaines: 

explorations exotiques des artistes d'Occident, Νηηδφλ, Éditions Universitaires de Dijon, 2000, ζει. 43-
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 G. Apollinaire, «Art et curiosité. Les commencements du cubisme», φ.π. 
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 Ο Γθπγηψκ δήισλε ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο: «Οξηζκέλνη θαιιηηέρλεο ζπγθεληξώλνληαη πξνθεηκέλνπ λα 
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ζα ελδηαθέξεη ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηνπο ιόγηνπο», αλαδ. ζην Giraudon, 1993, ζει. 18. 
63

 Βι. Guillaume Apollinaire, «Mélanophilie ou mélanomanie», πεξ. Mercure de France, ηνκ. 120, ηρ. 

451, 1 Ηαλνπαξίνπ 1917, ζει. 559-561, αλαθ. ζην Samaltanos-Stenström, 1984, ζει. 24. 
64

 To 1911 ζηε Βνπδαπέζηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε έθζεζε: Keleti kiállítás (Αλαηνιηθή έθζεζε) κε 

γιππηά απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Ωθεαλία, απφ θνηλνχ κε πεξζηθέο κηληαηνχξεο, γηαπσλέδηθα ραξαθηηθά, 

ηεξαθφηεο θαη κπξνχηδηλα αληηθείκελα απφ ηελ αξραία Κίλα, ην Θηβέη, ηελ Κακπφηδε θαη ηελ Ηλδία, 

αλαθ. ζην Paudrat, φ.π., ζει. 148. Σα επφκελα ρξφληα ζηελ Πξάγα κηα νκάδα λέσλ θαιιηηερλψλ 

(Skupina výtvarných umělċu), δηνξγάλσζε εθζέζεηο (1912 θαη 1914) φπνπ παξνπζηάζηεθαλ δείγκαηα 

‘ιατθήο’ ηέρλεο θαη αθξηθαληθά γιππηά καδί κε έξγα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, φζν θαη άιισλ ζχγρξνλσλ 

δεκηνπξγψλ φπσο ν Πηθάζν θαη ν Μπξαθ. Παξάιιεια νη ίδηνη εμέδηδαλ έλα κεληαίν πεξηνδηθφ, φπνπ 

αλαδεκνζηεχνληαλ αθξηθαληθά γιππηά καδί κε κεζαησληθά έξγα θαη έξγα κνληέξλαο ηέρλεο, αλαθ. ζην 

Laude, 2006, ζει. 35-36. Ξερσξίδνπλ αθφκα νη εθζέζεηο ηνπ Πηθάζν απφ θνηλνχ κε αθξηθαληθά γιππηά 

ζην Βεξνιίλν ην 1913 θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα ζηε Γξέζδε. ην Παξίζη αθφκα ην 1913 ζα 

παξνπζηαζηεί ζηε γθαιεξί Λεβέθ (Lévesque) κηα έθζεζε απφ ηε ζπιινγή ηνπ αξι Βηληέ (Charles 

Vignier) πνπ πεξηειάκβαλε αζηαηηθά, αηγππηηαθά αληηθείκελα θαη αθξηθαληθά γιππηά, θαη ην 1914 

δηνξγαλψζεθε ζηε γθαιεξί ηνπ Άιθξελη ηίγθιηηδ (Alfred Stieglitz) ‘291’ ζηε Νέα Τφξθε κηα έθζεζε 

κε πίλαθεο ησλ Πηθάζν θαη Μπξαθ απφ θνηλνχ κε αληηθείκελα πνπ αλήθαλ ζηε ζπιινγή ηνπ Γθπγηψκ 

(Statuary in wood by African savages: The roots of modern art, Νέα Τφξθε, 291 Gallery, 1914). 

Μνινλφηη ν δηνξγαλσηήο ηεο ηειεπηαίαο έθζεζε Νηε Εαγηάο αλαγλψξηδε ηηο πιαζηηθέο πνηφηεηεο ησλ 

εθζεκάησλ απνθαινχζε ηνπο Αθξηθαλνχο σο «άγξηνπο» πνπ θαηνηθνχλ ζε κηα «γε ηνπ ηξόκνπ». Βι. ζην 

Flam, Deutch (επηκ.), 2003, ζει. 70-72. 
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 ην εμψθπιιν ηεο έθζεζεο δηαβάδνπκε: «Νέγξηθε ηέρλε. Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ εθηίζεληαη ζην 

Παξίζη λέγξηθα γιππηά, θεηίρ από ηελ Αθξηθή θαη ηελ Ωθεαλία, όρη γηα ηνλ εζληθό ή ηνλ αξραηνινγηθό 

ηνπο ραξαθηήξα, αιιά γηα ηνλ θαιιηηερληθό. Οη ηέρλεο, από απηέο ηηο πεξηνρέο έπαημαλ ηα ηειεπηαία 

ρξόληα έλαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο ζηε Γαιιία. Σν πιήζνο δελ ηηο γλσξίδεη πνιύ, 
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είραλ απμεζεί νη κειέηεο φζν θαη νη δεκνζηεχζεηο πνπ ζπλφδεπαλ ηηο εθζέζεηο, 

γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη κηα πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ησλ 

‘βάξβαξσλ’ απηψλ αλαθνξψλ. Ο πξψηνο κάιηζηα ν νπνίνο ηφληζε ηελ αηζζεηηθή 

ππεξνρή ησλ αθξηθαληθψλ γιππηψλ ήηαλ ν Καξι Ατλζηάηλ (Carl Einstein), ηνπ νπνίνπ 

νη αηζζεηηθέο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο άζθεζαλ κεγάιε επίδξαζε ζηνπο θχθινπο 

ησλ πξσηνπφξσλ θαιιηηερλψλ
66

. Σν 1915 ν ίδηνο δεκνζίεπζε ην Negerplastik, φπνπ 

εμέηαδε ηηο αθεξεκέλεο γεσκεηξηθέο ζπλζέζεηο ησλ γιππηψλ ζπγθξίλνληάο ηεο κε ηηο 

πιαζηηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ θπβηζκνχ. Μηα αθφκα κειέηε ηνπ (Afrikanische Plastik) 

δεκνζηεχηεθε ην 1921 θαη ηελ επφκελε ρξνληά κεηαθξάζηεθε θαη ζηα γαιιηθά
67

.  

 Ζ αλάδπζε θαη ε εμάπισζε απηήο ηεο θαηλνχξηαο «λέγξηθεο» αηζζεηηθήο, 

θαζψο θαη ν ελζνπζηαζκφο ησλ «λεγξόθηισλ»
68

 εθδειψζεθε κε ηε κνξθή γηνξηψλ θαη 

βξαδηψλ (fêtes nègres, soirées nègres), κε ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα, κε κάζθεο, 

θνζηνχκηα θαη ληεθφξ πνπ παξέπεκπαλ ζηελ αλαδήηεζε ελφο αξρέγνλνπ θαη ‘άγξηνπ’ 

                                                                                                                                                                      
ην Σξνθαληεξό, όληαο απνθιεηζηηθά έλα Δζλνγξαθηθό Μνπζείν, δελ απέδηδε θακία αμία ζηελ νκνξθηά 

ησλ εθζεκάησλ…», αλαδ. ζην Giraudon, 1993, ζει. 32-33. 
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Σν 2009 κάιηζηα δηνξγαλψζεθε ζην Δζληθφ Μνπζείν Σέρλεο Βαζίιηζζα νθία ζηε Μαδξίηε ε 

έθζεζε The invention of the 20th century. Carl Einstein and the avant-gardes, φπνπ ηνληδφηαλ ε ζρέζε 
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 Carl Einstein, La sculpture africaine, Παξίζη, Crès, 1922. Αθφκα ην 1912 ν Διί Φσξ (Élie Faure) είρε 

ζπκπεξηιάβεη ζην δεχηεξν ηφκν ηνπ Histoire générale de l’art, αθηεξσκέλν ζηε κεζαησληθή ηέρλε, έλα 
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ηηο επηξξνέο ηεο αθξηθαληθήο ηέρλεο ζηε κνληέξλα εηθαζηηθή δεκηνπξγία δεκνζηεχνληαο ην African 

negro art: its influence on modern art. Βι. ζην Flam, Deutch (επηκ.), 2003, ζει. 54-58, 77-91 θαη 92-

99. Σν 1917 ν Πσι Γθπγηψκ καδί κε ηνλ Απνιηλαίξ δεκνζίεπζαλ έλα άικπνπκ κε «λέγξηθα» γιππηά, ην 

νπνίν απνηειεί θαη ην πξψην γαιιηθφ θείκελν αθηεξσκέλν ζηε «λέγξηθε ηέρλε» (Sculptures nègres: 24 

photographies précédées d'un avertissement de Guillaume Apollinaire et d'un exposé de Paul 

Guillaume), ελψ ην 1919 ζηε Γθαιεξί Νηεβακπέδ (Devambez) πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε έθζεζε 

απνθιεηζηηθά κε αληηθείκελα απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Ωθεαλία. Σνλ θαηάινγν ζπλέηαμαλ νη Αλξί 

Κινπδφ (Henri Clouzot) θαη Αληξέ Λεβέι (André Level) νη νπνίνη ηφληδαλ ηελ θαιιηηερληθή αμία ησλ 

έξγσλ κνινλφηη ήηαλ αθφκα πξνθαηεηιεκκέλνη αλαθνξηθά κε ηε δηαλφεζε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο (L'art 

nègre et l'art océanien). Αλάκεζα ζηα θνκκάηηα πνπ παξνπζίαδαλ εθηηκνχζαλ πεξηζζφηεξν φζα 

δηαθξίλνληαλ απφ κεγαιχηεξε γεσκεηξηθφηεηα, ελψ επεζήκαηλαλ πσο ε «πξσηόγνλε πιαζηηθή ζθέςε» 

νδήγεζε ζηνπο θπβηζηηθνχο πεηξακαηηζκνχο ησλ κνληέξλσλ θαιιηηερλψλ. Βι. ηελ αλαθνξά θαη ηα 

ζρφιηα ζην Philippe Peltier, «L'art océanien entre les deux guerres: expositions et vision occidentale», 

πεξ. Journal de la Société des Οcéanistes, ηνκ. 35, ηρ. 35, 1979, ζει. 272. Πεξαηηέξσ βι. Lucile 

Estivalet, «La réception de l’art tribal dans les années vingt en France», ζην Dupont (επηκ.), 2000, ζει. 

87-97. 
68

 O φξνο ρξεζηκνπνηείηαη εθείλε ηελ πεξίνδν γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο ζαπκαζηέο ηεο «λέγξηθεο» 

θνπιηνχξαο. Αλάκεζά ηνπο ν Πσι Γθπγηψκ θαηείρε κηα ηδηαίηεξε ζέζε, ελψ θαη ν Δκίι Δυκάλ (Émile 

Heymann) πνπ δηαηεξνχζε έλα καγαδί κε αμηνπεξίεξγα αληηθείκελα ήηαλ γλσζηφο σο «père sauvage» 

θαη «négrier de la rue de Rennes». Βι. ηελ αλαθ. ζην Laude, 2006, ζει. 88. Βι. πεξαηηέξσ ζην Archer-

Straw, 2000. ηνπο ζπληεξεηηθνχο θχθινπο μερψξηδαλ νη επηζέζεηο ηνπ Μσθιαίξ ελάληηα ζηνπο 

«λεγξόθηινπο» θαη ηε «λεγξνθηιία, ηε καύξε καγεία… ην ηξειό θαη θάπσο μεδηάληξνπν μεκπάιηζκα γηα ην 

καύξν ρνξό, ην καύξν ζώκα, ην ηακ-ηακ, πην όκνξθν από ην βηνιί θαη ην θεηίρ, πην όκνξθν από έλαλ 

βαξεηό Μηθειάληδειν…», Camille Mauclair, «La hantise extrême oriental», εθ. Le Figaro, 1 Οθησβξίνπ 

1928. Οκνίσο ζην Camille Mauclair «L’érésipèle de la peinture européenne», εθ. Le Figaro, 11 Μαΐνπ 

1928, αλαδ. ζην Camille Mauclair, La farce de l'art vivant, une campagne picturale, 1928-1929, 

Παξίζη, Éditions de la Nouvelle Revue Critique, ρ.ρ. (1929), αληίζηνηρα ζει. 43-50 θαη ζει. 53-59. 

Αθφκα ηνπ ίδηνπ «La dérisoire Renaissance», εθ. Le Figaro, 5 Φεβξνπαξίνπ 1928. 
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ζηνηρείνπ. ηε Επξίρε ζην θακπαξέ Βνιηέξ (cabaret Voltaire) δηνξγαλψλνληαλ ηέηνηεο 

βξαδηέο κε κεηακθηέζεηο, ρνξνχο, ηξαγνχδηα θαη απαγγειίεο πνηεκάησλ εκπλεπζκέλα 

απφ ηελ Αθξηθή ππφ ηνπο ήρνπο ηπκπάλσλ [εηθ. 40-41], ελψ θαη ζην Παξίζη ν 

Γθπγηψκ ζα νξγαλψζεη κηα ηέηνηα βξαδηά ην θαινθαίξη ηνπ 1919 ζην ζέαηξν αλο-

Διπδέ (Champs-Élysées).  

Σαπηφρξνλα ζεαηξηθέο θαη κνπζηθνρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο φπσο ήηαλ ε 

Γεκηνπξγία ηνπ Κόζκνπ (1923) [εηθ. 42], κε ζθεληθά θαη θνζηνχκηα ηνπ Φεξλάλ Λεδέ 

(Fernand Léger) θαη θείκελα ηνπ Μπιαίδ αληξάξ (Blaise Cendrars) ν νπνίνο είρε 

δεκνζηεχζεη ηε Νέγξηθε aλζνινγία
69

, ε Νέγξηθε Eπηζεώξεζε πνπ άλνημε ην 1925 ζην 

ζέαηξν αλο Διπδέ ππφ ηνπο ήρνπο ηεο ηδαδ κνπζηθήο θαη ηνπο μέθξελνπο ξπζκνχο 

ηνπ ηζάξιεζηνλ, ζθαλδάιηδαλ θαη δίραδαλ θνηλφ θαη θξηηηθνχο. Δθείλα ηα ρξφληα 

αθφκα αλαδχεηαη θαη ε «καύξε Αθξνδίηε», ε πεξίθεκε Ενδεθίλ Μπέηθεξ (Josephine 

Baker) ε νπνία ήδε απφ ηηο πξψηεο παξαζηάζεηο ηεο ζην αλο Διπδέ θαη ζηα Φνιί 

Μπεξδέξ (Folies Bergère) είρε απνηειέζεη κηα απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο θαη 

ακθηιεγφκελεο θπζηνγλσκίεο ηεο παξηζηλήο θαιιηηερληθήο ζθελήο ησλ années folles
70

 

[εηθ. 43-44].  Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄20 κάιηζηα «ν όξνο nègre… ζπληζηνύζε κηα 

ζπιινγηθή αλαπαξάζηαζε ελόο γεσγξαθηθά θαη ηζηνξηθά θελνύ, αιιά ζπκβνιηθά 

εμσηηθνύ θόζκνπ»
71

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69

 Blaise Cendrars [Frédéric Louis Sauser], Anthologie nègre, Παξίζη, Éditions de la Sirène, 1921. 

Δπξφθεηην γηα κηα ζπιινγή απφ αθξηθαληθνχο κχζνπο, ‘ιατθέο’ αθεγήζεηο θαη ζξχινπο, ηξαγνχδηα θαη 

πνηήκαηα. ε απηά ηα θείκελα είρε ζηεξηρζεί θαη ε βξαδηά ηνπ Γθπγηψκ ηξία ρξφληα λσξίηεξα, αλαθ. 

ζην Flam, Deutch (επηκ.), 2003, ζει. 13. Βι. θαη Marie-Noëlle Lavoie, «La réception de La création du 

monde: un mélange des genres», ζην Sylvain Caron, François de Médicis et Michel Duchesneau (επηκ.), 

Musique et modernité en France (1900-1945), Μνληξεάι, Les Presses de l'Université de Montréal, 

2006, ζει. 171-192. 
70

 Βι. ζρεηηθά ζηα: Jon Kear, «Josephine Baker and the parisian music-hall», ζην Michael Sheringham 

(επηκ.), Parisian fields, Λνλδίλν, Reaktion, 1996, ζει. 46-70. Karen C. Dalton, Henry Louis Gates, Jr., 

«Josephine Baker and Paul Colin: african american dance seen through parisian eyes», πεξ. Critical 

Inquiry, ηνκ. 24, ηρ. 4, 1998, ζει. 903-934. Blake, 1999. Archer-Straw, 2000. Anthea Kraut, «Between 

primitivism and diaspora: the dance performances of Josephine Baker, Zora Neale Hurston, and 

Katherine Dunham», πεξ. Theatre Journal, ηνκ. 55, ηρ. 3, Οθηψβξηνο 2003, ζει. 433–50. 
71

Βι. Clifford, 1988, ζει. 136. 
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Ο εμπλουτιςμόσ των ‘πρωτόγονων’ αναφορϊν. 

Σν 1929 ηα λέα ζχλνξα ηνπ θφζκνπ ζα απεηθνλίδνληαλ ζην γλσζηφ 

ζνπξεαιηζηηθφ ράξηε κε ηελ Ωθεαλία λα θπξηαξρεί πξφδεια ζην θέληξν [εηθ. 45], ελψ 

ζηα αληηθείκελα ησλ κε δπηηθψλ πνιηηηζκψλ πνπ πξνζεγγίδνληαλ θαη εθηηκνχληαλ γηα 

ηελ αηζζεηηθή ηνπο αμία είραλ πξνζηεζεί ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄20 θαη ηνπ ΄30 θαη 

εθείλα ησλ Ηλδηάλσλ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, ησλ λεζηψλ ηνπ Πάζρα θαη ησλ 

Δζθηκψσλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα αθξηθαληθά δείγκαηα θαη εθείλα πνπ 

πξνεξρφηαλ απφ άιιεο πεξηνρέο άξρηζε λα δειψλεηαη πεξηζζφηεξν θαλεξά. πσο 

έγξαθε ν Κξηζηηάλ Εεξβφο (Christian Zervos) ζηα Cahiers d’Art ην 1927: «απηό πνπ 

ζπλέβε πξηλ από 20 ρξόληα κε ηε λέγξηθε γιππηηθή είλαη απηό πνπ ζπκβαίλεη ηώξα κε ηε 

κειαλεζηαθή θαη πξνθνινκβηαλή ηέρλε, από ηηο νπνίεο δελ ρξεηαδόκαζηε άκεζε 

έκπλεπζε, αιιά ζρέζεηο επαηζζεζίαο»
72

. Μάιηζηα, νη ληαληατζηέο θαη ζνπξεαιηζηέο 

θαιιηηέρλεο νη νπνίνη απέδηδαλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα ζηνηρεία κηαο εζσηεξηθήο 

πλεπκαηηθήο δηεξγαζίαο έδεηρλαλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα ηηο ηέρλεο ηεο Ωθεαλίαο, 

ησλ απηνρζφλσλ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη ησλ εμσηηθψλ λεζηψλ ηνπ Πάζρα, θαζψο 

δηέθξηλαλ ζε απηέο κηα δξάζε πεξηζζφηεξν θαληαζηηθή θαη κπζηεξηψδε κε θπξίαξρα 

ζηνηρεία ηνλ αλζξσπνκνξθηζκφ, ηελ εκςχρσζε, ηελ έληνλε πλεπκαηηθφηεηα πνπ 

ελζαξθψλνληαη ζηελ ηδέα ηεο κεηακφξθσζεο
73

 [εηθ. 47-48]. Με ηελ ίδηα δηάζεζε 

αλέηξεραλ ζε πεξηζζφηεξν ελζηηθηψδεηο κνξθέο εηθαζηηθήο έθθξαζεο, φπσο ησλ 

παηδηψλ αιιά θαη ησλ παξαθξφλσλ ηηο δεκηνπξγίεο ησλ νπνίσλ άιισζηε ζα 

ηνπνζεηήζνπλ δίπια ζηηο δηθέο ηνπο δηαζαιεχνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν- ζπλεηδεηά- 

ηα φξηα αλάκεζα ζηελ θαλνληθφηεηα θαη ηελ ςπρνπαζνινγία
74

 [εηθ 49-51].  

Ζ δηαδεδνκέλε αξρηθά θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κε δπηηθψλ αληηθεηκέλσλ σο 

«λέγξηθε ηέρλε» παξά ηελ αξρηθή ζχγρπζε γηα ηελ αθξηβή ηνπο πξνέιεπζε, έζεηε σο 

θνηλφ ζηνηρείν ην θπιεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ «καύξσλ» αλζξψπσλ
75

. Ο Γάιινο 

ζπιιέθηεο θαη έκπνξνο αξι Ραηφλ (Charles Ratton) έγξαθε ην 1931: «Ζ λέγξηθε 

                                                           
72

 Christian Zervos, «L’art nègre», πεξ. Cahiers d’Art, ηρ. 7-8, 1927, ζει. 230, αλαθ. φ.π., ζει. 111. 
73

 Βι. ζρεηηθά Evan Maurer, «Dada and Surrealism», ζην Rubin (επηκ.), 1984, ηνκ. 2, ζει. 549. 
74

 Βι. πεξαηηέξσ ζηα Mac Gregor, 1989, ζει. 271-291. Rapetti, 2005, ζει. 293–9. Lucienne Peiry, Art 

brut. The origins of νutsider art, Παξίζη, Flammarion, 2006, ζει. 20-33. Allison Morehead, «The 

Musée de la folie: collecting and exhibiting chez les fous», πεξ. Journal of the History of Collections, 

ηνκ. 23, ηρ. 1, 2011, ζει. 101-126. 
75

 Ο αλζξσπνιφγνο Νηε ι’ Δηνπάι επηζεκαίλεη πσο απηή ε ζπζρέηηζε νθείιεηαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Ενδέθ Αξηνχξ ληε Γθνκπηλψ (Joseph Arthur de Gobineau) ν νπνίνο αλ θαη ζεσξνχζε ηεξαξρηθά 

θαηψηεξε ηε ‘θπιή ησλ καχξσλ’ επεζήκαηλε πσο «ε πεγή από ηελ νπνία αλαβιύδνπλ νη ηέρλεο είλαη 

αλνίθεηα κε ηo εθπνιηηηζηηθό έλζηηθην. Δίλαη θξπκκέλε ζην αίκα ησλ καύξσλ», De l’Éstoile, 2007, ζει. 

236. 
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ηέρλε ήηαλ αξρηθά ε ηέρλε ησλ άγξησλ, νλνκαδόηαλ επίζεο απνηθηαθή ηέρλε, επεηδή δελ 

γλσξίδακε παξά ηα γιππηά πνπ πξνέξρνληαλ από ηηο απνηθίεο καο»
76

, ελψ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε επηινγή ηνπ ηίηινπ «arts primitifs» ζε κηα ζεηξά απφ θαηαιφγνπο 

δεκνπξαζηψλ πνπ ζπληάρζεθαλ ηελ ίδηα ρξνληά. Καηά ηελ παξαηήξεζε ηνπ Πειηηέ ε 

αιιαγή ζπάεη ηελ παξάδνζε εηζάγνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ηέρλεο ζε «έλα παγθόζκην 

κνπζείν»
77

. Οη φξνη σζηφζν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα κε δπηηθά 

αληηθείκελα ελαιιάζζνληαλ («art primitif», «art sauvage», «art des noirs», «art 

indigene», «art lointain»), ελψ ε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα δελ εμειηζζφηαλ 

αλεμάξηεηα απφ ηελ απνηθηαθή πνιηηηθή ζην βαζκφ πνπ νη εθζέζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηα πιαίζηα ησλ απνηθηαθψλ θηήζεσλ θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

λνκηκνπνίεζήο ηνπο. Ζ αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζλνγξαθηθνχ Μνπζείνπ ηνπ 

Σξνθαληεξφ πνπ ζηέγαδε νπζηαζηηθά ηελ απνηθηαθή θιεξνλνκηά θαη ε κεηνλνκαζία 

ηνπ ζε Μνπζείν ηνπ Αλζξψπνπ ην 1938 είρε ζεκαηνδνηήζεη έλα δηαιιαθηηθφηεξν 

πλεχκα θαηαλφεζεο, ζεβαζκνχ θαη πξνζηαζίαο ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ αιιά θαη 

πξνβνιήο ηνπ γεγελνχο ζηνηρείνπ, φηαλ ηα δείγκαηα ηέρλεο ησλ απηνρζφλσλ 

επαλεμεηάδνληαλ ππφ ην πξίζκα ηεο επηζηήκεο ηεο Δζλνινγίαο πνπ αλαπηπζζφηαλ 

παξάιιεια εθείλν ην δηάζηεκα [εηθ. 52,53]. Κπξίσο φκσο, φπσο ην ζέηεη ν Νηε ι’ 

Δηνπάι, φιε απηή ε πξνζπάζεηα ζπληζηνχζε «κηα δηαλνεηηθή νπηνπία γαληδσκέλε ζηηο 

πνιηηηθέο πεξηζηάζεηο ησλ εηώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930»
78

.  
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 Αλαθ. ζην Laude, 2006, ζει. 22. 
77

 Peltier, «From Oceania», φ.π., ζει 114. Ο Πειηηέ φκσο αλαθέξεηαη ζηνλ θαηάινγν ηεο δεκνπξαζίαο 

ηεο ζπιινγήο Αληξέ Μπξεηφλ-Πσι Διπάξ (André Breton- Paul Éluard) φπνπ ν ηίηινο παξακέλεη 

Sculptures d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie. Collection André Breton et Paul Eluard, Paris. Vente à 

l'Hôtel Drouot les 2 et 3 juillet 1931. Δληνπίδνπκε σζηφζν ηελ παξαηήξεζή ηνπ ζε κηα ζεηξά απφ 

θαηαιφγνπο πνπ ζπληάρζεθαλ ην 1931: Arts primitifs: [vente] 23-25 juin 1931. Arts primitifs: 

Amérique, Afrique, Océanie: [vente] 9 mars 1931. Arts primitifs: Océanie-Amérique, Afrique; Objets 

d'art et d'ethnographie: [vente] 1931. Arts primitifs: Amérique: Alaska, Mexique, Costa-Rica, Haĭti, 

Venezuela, Pérou. Afrique: Soudan, Congo français, Gabon, Nigerie, Dahomey. Océanie: Nouvelle-

Guinée, Nouvelles-Hébrides, Nouvelle-Calédonie, Marquises. Fétiches, masques, coupes, vases, objets 

divers, Vente, Hôtel Drouot (9 Mars 1931). Arts primitifs: I. Collection L. Nelli. II. Collection Merleau-

Ponty. III. Appartenant à divers amateurs. Océanie, Amérique, Afrique. Objets d'art et d'ethnographie: 

la vente aux enchères publiques, les mercredi 24 et jeudi 25 juin 1931, à 2 heures, Hôtel Drouot, Paris. 

Βι. νκνίσο θαη ηνλ ηίηιν ηεο κειέηεο: Adolphe Basler, L’art chez les peuples primitifs, Afrique, 

Océanie, Archipel Malais, Amérique et terres arctiques: styles et civilisation, Παξίζη, Librairie de 

France, 1929. Οη ππνγξακκίζεηο δηθέο κνπ. 
78

 De l’Éstoile, 2007, ζει. 251. 
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2.3. Οι ‘πρωτόγονοι’ του δυτικοφ πολιτιςμοφ.  

 

Η ανακάλυψη των αυτοδίδακτων και των ‘λαϊκϊν’ δημιουργϊν. 

 «Ζ κεγάιε θαη λόκηκε επηηπρία ησλ έξγσλ ηνπ Νηνπαληέ Ρνπζζώ σζεί ηώξα ηνπο 

εξεπλεηέο θάζε ρώξαο λα αλαδεηνύλ ηηο ιατθέο δεκηνπξγίεο, ηα δσγξαθηθά έξγα ησλ 

ρσξηθώλ»
79

, έγξαθε ην 1914 ν Απνιηλαίξ καξηπξψληαο ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ηα δεκηνπξγήκαηα ησλ απηνδίδαθησλ- θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ Ρνπζζψ
80

- δσγξάθσλ 

θαη ησλ απιψλ ρσξηθψλ. Έξγα ηνπ Ρνπζζψ κάιηζηα είραλ ζπκπεξηιεθζεί θαη ζηε 

γεξκαληθή έθδνζε Der Blaue Reiter Almanac ην 1912 αλάκεζα ζε δείγκαηα ‘ιατθήο’ 

θαη κεζαησληθήο ηέρλεο, αληηθείκελα έμσ-δπηηθψλ πνιηηηζκψλ, ζρέδηα παηδηψλ, 

θηγνχξεο ζεάηξνπ ζθηψλ [εηθ. 54].  

Παξφκνηεο ηάζεηο δηαθξίλνληαλ θαη ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ Ρψζσλ λέν-

πξηκηηηβηζηψλ
81

 ζηα ρξφληα 1908-1914. Οη ίδηνη απέδηδαλ κεγάιε έκθαζε ζε κνξθέο 

ηέρλεο πνπ δηέπνληαλ απφ κηα αθέιεηα θαη ακεζφηεηα. ε απηφ ην πλεχκα άιισζηε 

πνιινί πξσηνπφξνη θαιιηηέρλεο εθηηκνχζαλ ηδηαίηεξα ηελ εηθαζηηθή έθθξαζε ησλ 

παηδηψλ φπσο θαη ησλ παξαθξφλσλ, ε αλαθάιπςε ή ε επηλφεζε ηεο αηζζεηηθήο θαη 

θαιιηηερληθήο δηάζηαζεο ηεο νπνίαο δηακνξθψζεθε παξάιιεια κε ηηο πξηκηηηβηζηηθέο 

αλαδεηήζεηο γηα πεξηζζφηεξε εηιηθξίλεηα, απζνξκεηηζκφ θαη απζεληηθφηεηα
82

 [εηθ. 55-

61]. Παηδηθά ζρέδηα, θεληήκαηα θαζψο θαη ηα lubki, έλα δεκνθηιέο είδνο ‘ιατθήο’ 
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μπινγξαθίαο αλψλπκσλ δεκηνπξγψλ
83

, παιαηά ξσζηθά ρεηξφγξαθα θαη κηληαηνχξεο 

είραλ ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ Ρψζσλ δεκηνπξγψλ πνπ εληφπηδαλ ζηηο δηθέο ηνπο 

‘ιατθέο’ πεγέο ηνλ ηξφπν «λα απαιιαγνύλ από ηε ζθόλε ηεο Γύζεο», ζχκθσλα κε ηε 

δήισζε ηεο Γθνληζάξνβα
84

 [εηθ. 62-64].  

Δθείλν ην δηάζηεκα αλαθαιχπηεηαη θαη ν Γεσξγηαλφο δσγξάθνο Νίθν 

Πηξνζκαλαζβίιη, γλσζηφο θαη σο Πηξνζκάλη (Niko Pirosmanashvili, 1862-1918). 

Εσγξαθίδνληαο ζε έλα απιντθφ χθνο ν ίδηνο αλέπηπζζε κηα ζεκαηνινγία πνπ 

επηθεληξσλφηαλ ζε ππαίζξηεο ζθελέο θαη αγξνηηθέο εξγαζίεο, ζε ρσξηθνχο θαη δψα. Οη 

αθειείο ζπλζέζεηο, ε αδεμηφηεηα θαη ν απζνξκεηηζκφο ήηαλ ζηνηρεία πνπ είραλ 

θαηαζηήζεη ην έξγν ηνπ αμηνπξφζεθην απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ νη νπνίνη ηνλ 

αληηκεηψπηδαλ σο έλα «κνληέξλν Γεσξγηαλό Σδηόην» θαη έλαλ «αμηνπξόζεθην 

πξηκηηίθ»
85

. Πίλαθέο ηνπ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ζε εθζέζεηο αλάκεζα ζε έξγα παηδηψλ, 

‘ιατθψλ’ δεκηνπξγψλ θαη δσγξάθσλ φπσο ν Λαξηφλνθ, ε Γθνληζάξνβα, ν Μαξθ 

αγθάι (Marc Chagall), ν Μάιεβηηο [εηθ. 65-67]. Οη πξνζπάζεηεο ησλ λέν-

πξηκηηηβηζηψλ είραλ γίλεη απνδεθηέο ζηνλ θχθιν ησλ λεσηεξηζηψλ ηνπ Παξηζηνχ θαη 

κάιηζηα ραηξεηίδνληαλ ηδηαίηεξα απφ ηνλ Απνιηλαίξ
86

.  

ηα επφκελα ρξφληα ε αλάδεημε κηαο λέαο θαηεγνξίαο δσγξάθσλ πνπ 

απνθαινχληαλ άιινηε «naïfs» θαη «primitifs», άιινηε «autodidactes», «peintres de 

dimanche» «enfantins» θαη «populaires» θαηαδείθλπε κηα πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο 

εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο έμσ απφ έλα νξηζκέλν καζεζηαθφ πιαίζην. κσο ε απνηίκεζε 

ησλ εηεξνγελψλ ηερλνηξνπηψλ θαη ε ηαιάληεπζε ησλ ηερλνθξηηψλ αλάκεζα ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο φξνπο καξηπξά θαη ηηο αηζζεηηθέο θαη ηδενινγηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο 

ππνδνρήο ηνπ έξγνπ ηνπο. Σν 1928 ν Οχληε, πνπ πξψηνο είρε ζπγγξάςεη κηα 

κνλνγξαθία γηα ηνλ Ρνπζζψ ην 1911, νξγάλσζε κηα έθζεζε φπνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα 
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έξγα πέληε δεκηνπξγψλ ηνπο νπνίνπο απνθαινχζε σο «δσγξάθνπο ηεο Ηεξήο 

Καξδηάο»
87

. Ζ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο γχξσ απφ ην ιφθν ηεο Μνλκάξηεο, φζν θπξίσο 

νη ζξεζθεπηηθνί θαη εζηθνί απφερνη απηήο ηεο νλνκαζίαο πξνζέδηδαλ κηα δηάζηαζε 

αγλφηεηαο ζην εηθαζηηθφ έξγν πνπ νη ίδηνη παξήγαγαλ. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ν Οχληε 

πάιη δηνξγάλσζε κηα παξφκνηα έθζεζε αιιά απηή ηε θνξά ππφ ηνλ ηίηιν «Οη 

κνληέξλνη πξηκηηίθ»
88

. Σφηε εμεγνχζε πσο νη απηνδίδαθηνη βξίζθνληαλ ζε κηα ςπρηθή 

θαηάζηαζε φκνηα κε εθείλε ησλ παιαηψλ πξηκηηίθ δαζθάισλ. Ήηαλ αθφκα αθειείο 

κφλν απφ ηελ άπνςε φηη αγλννχζαλ φιεο ηηο ζεσξεηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ ηέρλε θαη 

δελ αθνινπζνχζαλ ηελ επηζηήκε πνπ ζπζθφηηδε ηελ αγλή θαιιηηερληθή δεκηνπξγία
89

. 

Ο Ρελέ Οπΐγθ (René Huyghe) αλαθεξφκελνο ζηελ ίδηα νκάδα δεκηνπξγψλ επέιεγε ηνλ 

φξν «δσγξάθνη ηνπ ελζηίθηνπ», ζεσξψληαο πσο νη πξηκηηίθ θαη νη ‘ιατθνί’ αθφκα 

δσγξάθνη πξνέβαηλαλ ελζηηθησδψο ζηελ απεηθφληζε ηεο ηδέαο ελφο πξάγκαηνο θαηά 

ηξφπν απινπνηεκέλν, ελψ επεζήκαηλε πσο: «ε ιαηξεία γηα ηελ αθεξεκέλε δσγξαθηθή 

πξνθαιεί θαη παξαδόμσο ζπλδέεηαη κε ηε ηαπηόρξνλε ιαηξεία ηεο δσγξαθηθήο ηνπ 

ελζηίθηνπ». Έηζη, ν Οπΐγθ πίζηεπε πσο ην έξγν ηνπ Ρνπζζψ «απνηεινύζε γηα ηνπο 

θπβηζηέο όρη κόλν έλα αληίδνην, αιιά όπσο ε ηέρλε ησλ πξσηόγνλσλ, όπσο ε λέγξηθε 

ηέρλε, κηα αηηηνιόγεζε ησλ ελζηηθησδώλ αλαδεηήζεσλ ηεο δηθήο ηνπο ζθέςεο». Τπφ 

απηή ηελ έλλνηα εμεγνχζε πσο ε κφδα γηα ηε ‘ιατθή’ ηέρλε είλαη ηδσκέλε αθξηβψο 

κέζα ζηα πιαίζηα ησλ λεσηεξηθψλ εηθαζηηθψλ αλαδεηήζεσλ
90

 [εηθ. 68-71]. 

Σελ ίδηα ζηηγκή ν λεσηεξηζηήο Αληξέ Λνη (André Lhote) ηαζζφηαλ ελάληηα ζε 

ηέηνηεο εθηηκήζεηο θαηεγνξψληαο κάιηζηα ηνλ Οχληε γηα ηηο εκπνξηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηελ «επηλόεζε» ησλ αθειψλ θαιιηηερλψλ. Ο Λνη 

αλαθεξφκελνο ζε απηνχο ηνπο «αγαζνύο δσγξάθνπο» εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή: «Πάλσ 

απ’ όια πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί λα κελ ηνπο ελζαξξύλνπκε… ε πνηεηηθή ηνπο 

πεγάδεη κπζηεξησδώο από ηελ αλνεζία θαη ηελ αδεμηόηεηα…»
91

. ρνιηάδνληαο απηή 
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ηελ πξνζέγγηζε ν Αλξί Μπηλ (Henri Bing) έθαλε ιφγν γηα «παιηά θιηζέ» θαη ν ίδηνο 

ππεξαζπηδφηαλ αληίζεηα ην έξγν ησλ απιψλ δεκηνπξγψλ. Παξάιιεια ν Μπηλ ηφληδε 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε δσγξάθνπ θαη επεζήκαηλε πσο ε ‘ιατθή’ πξνέιεπζε δελ 

ζα έπξεπε λα ζηέθεηαη σο εκπφδην γηα ηελ αηζζεηηθή απνηίκεζε απηψλ ησλ έξγσλ
92

. 

ρνιηάδνληαο ην 1928 ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν ν Πηέξ-

Λνπί Νηπζάξηξ (Pierre-Louis Duchartre), έλαο έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηεο παξάδνζεο 

παξαηεξνχζε: «Δδώ θαη ιίγα ρξόληα, ζπλνιηθά, θάζε Δπξσπαίνο κηαο νξηζκέλεο 

θνπιηνύξαο έπξεπε λα μεζπά ζε γέιηα κπξνζηά από κηα ιατθή εηθόλα, έλα λέγξηθν 

γιππηό, έλα παηδηθό ζρέδην… πξαγκαηνπνηήζεθε κηα νιόθιεξε επαλάζηαζε. Σα άξζξα 

ή νη εθζέζεηο πξσηόγνλεο ηέρλεο, ιατθήο ή θαη παηδηθήο, πνιιαπιαζηάδνληαη ζηηο ρώξεο 

πνπ κνηάδνπλ επηθεθαιείο ηεο επξσπατθήο αηζζεηηθήο επαλάζηαζεο»
93

. Γξακκέλν ζην 

πεξηζψξην ηνπ πξψηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ ησλ ‘ιατθψλ’ ηερλψλ πνπ δηνξγαλψζεθε 

ζηελ Πξάγα ηελ ίδηα ρξνληά, εθείλν ην άξζξν αλίρλεπε ην αλαδπφκελν ελδηαθέξνλ γηα 

ηηο κνξθέο δεκηνπξγίαο πνπ δελ θαηαηάζζνληαλ ζηελ θαηεγνξία ηεο ‘πςειήο’ ηέρλεο. 

Σν ζπλέδξην είρε ζπγθεληξψζεη πιήζνο εξεπλεηψλ νη νπνίνη εμέηαδαλ ηελ θαηαγσγή 

θαη ηελ εμέιημε ηεο ‘ιατθήο’ ηέρλεο, ελψ θαη εηδηθέο κνλνγξαθίεο παξέζεηαλ ζηνηρεία 

απφ ηε ‘ιατθή’ παξάδνζε θάζε ρψξαο
94

 [εηθ. 72]. 

Ζ ζπδήηεζε σζηφζν γηα ην πνηα είλαη αθξηβψο ε ζέζε ηεο ‘ιατθήο’ ηέρλεο ζε 

ζρέζε κε ηελ επίζεκε θνπιηνχξα θαη ηέρλε παξέκελε αθφκα αλνηρηή. Οη 

κνξθνπιαζηηθέο άιισζηε ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαλ αληαπνθξίλνληαλ ζε έλα 

δηαλνεηηθφ παξά νπηηθφ ξεαιηζκφ, ζε κηα άγλνηα ή θαη αδεμηφηεηα, παξά ζπνπδή θαη 

κειέηε
. 

ήηαλ νκνίσο ζηνηρεία πνπ ηνλίδνληαλ σο θνηλά ηφζν ζην παηδί θαη ηνλ 

‘πξσηφγνλν’ ή ηνλ πξντζηνξηθφ άλζξσπν, φζν θαη ζηνλ απιφ ρσξηθφ. πσο έγξαθε ν 

Ενδέθ Γθσηηέ (Joseph Gauthier) ην 1929 «ε ιατθή ηέρλε είλαη κηα παξαγσγή 
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140, αλαθ. πεγήο φ.π., ζει. 49. 
93

 P-L. [Pierre-Louis] Duchartre, «En marge du premier congrès d’art populaire», πεξ. L’Amour de 

l’Art, ηρ. 2, Φεβξνπάξηνο 1929, ζει. 41. 
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 Art populaire. Travaux artistiques et scientifiques du 1
er

 Congrès international des arts populaires, 

εηζ. Henri Focillon, ηνκ. 1, Πξάγα, MDXXXXXXVIII, Παξίζη, Duchartre, 1931. 
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απνθιεηζηηθά επαξρηαθή» θαη έβαδε δίπια ζηνλ φξν «art populaire» θαη εθείλν ηεο 

«art rustic»
95

.  

Σν ελδηαθέξνλ βέβαηα γηα ηηο ‘ιατθέο’ δεκηνπξγίεο ρξνλνινγείηαη αξθεηά 

λσξίηεξα ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα νπφηε θαη αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη νη 

πξψηεο δεκνζηεχζεηο αλαθνξηθά κε ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ ιανχ, φπσο πνηήκαηα, 

ηξαγνχδηα θαη δεκνθηιείο εηθφλεο. Σν 1869 ν αλθιεξχ (Champfleury) ζηελ Ηζηνξία 

ηεο ιατθήο εηθνλνγξαθίαο ηνπνζεηνχζε έλα μπιφγιππην ησλ ‘άγξησλ’ δίπια ζηα έξγα 

ηνπ Μηθειάληδειν ελψ ηφληδε πσο ε ‘ιατθή’ εηθνλνγξαθία «κηιά» ζηνλ ‘ιαφ’, 

απνθαιχπηεη ηε θχζε θαη ην ραξαθηήξα ησλ ‘ιατθψλ’ αλζξψπσλ
96

. ηε Γαιιία αλ θαη 

απφ ην 1884 ζην Δζλνγξαθηθφ Μνπζείν ηνπ Σξνθαληεξφ είραλ πξνζηεζεί δχν 

αίζνπζεο γηα ηα γαιιηθά θαη άιια επξσπατθά δείγκαηα ‘ιατθήο’ ηέρλεο, ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ έθζεζή ηνπο εμειίρζεθε ζηαδηαθά, αξρηθά κέζα απφ ηδησηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζπιιεθηψλ θαζψο θαη κειεηεηψλ. Σν 1896 ηδξχζεθε ην πξψην κνπζείν 

αθηεξσκέλν ζηε ‘ιατθή’ ηέρλε ζηελ Αξι (Museon Arlaten), αθνινχζεζε ην 1902 έλα 

αληίζηνηρν ζην ηξαζβνχξγν (Musée Alsacien) θαη κέζα ζηα επφκελα ρξφληα 

ηδξχζεθαλ επαξρηαθά κνπζεία κε δείγκαηα ηνπηθήο ηέρλεο
97

. Απφ ηα ηέιε δε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920 ην αίηεκα γηα ηελ αλαβίσζε ησλ ‘ιατθψλ’ ηερλψλ θαη ε ηάζε ηεο 

επηζηξνθήο πξνο ηηο ξίδεο, είραλ αξρίζεη λα εθδειψλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ηεο «επηλόεζεο»
98

 κηαο εζληθήο παξάδνζεο.  

ην πεξηζψξην άιισζηε εθείλν ηνπ πξψηνπ ζπλεδξίνπ γηα ηε ‘ιατθή’ ηέρλε, ζην 

νπνίν ζπκκεηείραλ ηξηαληακία ρψξεο, νη έλλνηεο παξάδνζε, ‘ιαφο’ θαη έζλνο 

ζπκπιέθνληαλ αλαπφθεπθηα. Οη ππνζηεξηθηέο ή θαη πξνζηάηεο ηεο παξάδνζεο 

ηδηαίηεξα απφ ηελ επφκελε δεθαεηία ζα δξάζνπλ πην ζπζηεκαηηθά ελ κέζσ φιν θαη πην 

έληνλσλ εζληθηζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ. ηε Γαιιία ε άλνδνο ηνπ Λατθνχ Μεηψπνπ ζηα 

ρξφληα 1936-1938 είρε ζπλνδεπηεί απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ 
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 Joseph Gauthier (επηκ.), L’art populaire Français: faïences et poteries rustiques, Παξίζη, Massin et 

Cie, 1930, ζει. 6. 
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François Félix Husson], Histoire de l'imagerie populaire, Παξίζη, Dentu, 1869, ζει. xii-xiii θαη xxii. 
97

 Βι. Adolphe Riff (επηκ.), L'art populaire en France, recueil d'études, Παξίζη, Éditions Européa, 1960 

(
1
1929–1933), ζει. vii-x. Πεξηνδηθέο αθφκα εθδφζεηο φπσο ην Mélusine θαη Revue des Arts 

Traditionels, La Vie à la Campagne, αθηέξσλαλ άξζξα γχξσ απφ δεηήκαηα ηεο ‘ιατθήο’ παξάδνζεο. 

Βι. πεξαηηέξσ: Gauthier (επηκ.), 1930, ζει. 6-7. Jean Cuisenier, L'art populaire en France-

rayonnement, modèles et sources, Παξίζη, Artaud, 1987 (
1
1975). Peer, 1998, ζει. 135-166.  

98
 πσο ην ζέηεη ν Υφκπζκπανπκ: «Με ηνλ όξν ‘επηλνεκέλε παξάδνζε’ ελλννύκε έλα ζύλνιν πξαθηηθώλ 

νη νπνίεο ζπλήζσο δηέπνληαη, θαλεξά ή ζησπεξά, από απνδεθηνύο θαλόλεο θαη κε ηειεηνπξγηθή ή 
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(επηκ.), 2004, ζει. 9-10.  
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πνιηηηζκνχ πνπ πξνσζνχζε ηελ εζληθή ‘ιατθή’ θνπιηνχξα κέζα απφ ηε ζέζπηζε θαη 

ηελ επηρνξήγεζε ζεζκψλ-θνξέσλ ηεο παξάδνζεο. Σν 1936 ν Εσξδ-Αλξί Ρηβηέξ 

(Georges Henri Rivière), πνπ ήηαλ ππεχζπλνο καδί κε ηνλ Πσι Ρηβέ (Paul Rivet) γηα 

ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ Μνπζείνπ ηνπ Σξνθαληεξφ, ηφληδε ραξαθηεξηζηηθά: «ηε 

ζηηγκή όπνπ ρώξεο ζαλ ηε Γεξκαλία θαη ηελ Π..Δ. θαηαβάιινπλ κηα γηγαληηαία 

πξνζπάζεηα ππέξ ηεο ιατθήο ηέρλεο, ε Γαιιία δελ πξέπεη λα παξακείλεη αδξαλήο. Δίλαη 

ζιηβεξό κηα δεκνθξαηηθή ρώξα λα θαζπζηεξεί λα απνηίζεη θόξν ηηκήο ζηηο ηέρλεο θαη 

ζηηο παξαδόζεηο ηνπ ιανύ ηεο»
99

. Ο ίδηνο ηέζεθε επηθεθαιήο ηνπ Δζληθνχ Μνπζείνπ 

Σερλψλ θαη Λατθψλ Παξαδφζεσλ πνπ ηδξχζεθε ην 1937
100

. Σελ ίδηα ρξνληά ζηε 

γαιιηθή πξσηεχνπζα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δηεζλήο δηάζθεςε γηα ηηο ‘ιατθέο’ ηέρλεο 

θαη επηπξφζζεηα ζην πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο Έθζεζεο νξγαλψλνληαλ παξάιιειεο 

εθδειψζεηο κε θπξίαξρε ηελ πξνβνιή ηεο εζληθήο ‘ιατθήο’ ηέρλεο ησλ ρσξψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ, θαζψο θαη δσληαλέο γηνξηέο πνπ αλαβίσλαλ ηελ επαξρηαθή αηκφζθαηξα 

ζην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηνπ Παξηζηνχ [εηθ. 73].  

Τπφ ην πξίζκα απηψλ ησλ εμειίμεσλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930 είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε επηινγή ηνπ φξνπ «ιατθόο», θαη εκθαλέζηεξε κηα πξνζπάζεηα 

δηαρσξηζκνχ ηνπ απφ ηνλ φξν πξηκηηίθ. Σν 1937 ζην Παξίζη νξγαλψζεθε κηα νκαδηθή 

έθζεζε κε ηνλ ηίηιν Les maîtres populaires de la réalité πνπ παξνπζηάζηεθε θαη ζηε 

Επξίρε θαη ηελ επφκελε ρξνληά ζην Λνλδίλν. Οκνίσο ην 1938 ζηε Νέα Τφξθε 

δηνξγαλψζεθε κηα αληίζηνηρε έθζεζε κε ηίηιν Masters of popular painting: modern 

primitives of Europe and America
101

 [εηθ. 74,75]. Απηφ πνπ ηνληδφηαλ απφ ηνπο 

επηκειεηέο ήηαλ πσο δελ επξφθεηην απιψο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ νξηζκέλσλ 

αλψλπκσλ ‘ιατθψλ’ δσγξάθσλ. Αληίζεηα νη ίδηνη επεζήκαηλαλ πσο ε έθζεζε 

αθνξνχζε ζε κηα εηεξνγελή νκάδα αλεμάξηεησλ δεκηνπξγψλ πνπ είραλ παξακείλεη ζε 

κηα «θαηάζηαζε αζσόηεηαο», πνπ παξακεινχλ ηηο εηθαζηηθέο ζπκβάζεηο, δελ 

πξνέξρνληαη απφ θάπνην εξγαζηήξη αιιά θαηεπζείαλ απφ ηνλ απιφ ‘ιαφ’. 

Αλαθεξφκελνο ζε απηνχο ηνπο «αλζξώπνπο ηνπ ιανύ», ζηνλ πξφινγν ηνπ θαηαιφγνπ 
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 Αλαθ. ζην Jacqueline Christophe, «Georges Henri Rivière aux commandes du département des arts et 

traditions populaires», ζην Jacqueline Christophe, Denis Michel Boëll, Régis Meyran, (επηκ.), Du 

Folklore à l’ethnologie, Παξίζη, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2009, ζει. 218. 
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 Musée National des Arts et des Traditions Populaires -A.T.P.  
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 Les maîtres populaires de la réalité, Παξίζη, Salle Royale, 1937, Les maîtres populaires de la 

réalité, Επξίρε, Kunsthaus 1937, Les maitres populaires de la réalité, Λνλδίλν, Arthur Tooth & Sons 

Ltd., 1938. Masters of popular painting: modern primitives of Europe and America, Νέα Τφξθε, 

Museum of Modern Art, 1938. Αλάκεζα ζηνπο Γάιινπο δσγξάθνπο ήηαλ νη Λνπί Βηβάλ (Louis Vivin), 

Εαλ Έβ (Jean Ève), Κακίι Μπνκπνπά (Camille Bombois), Αληξέ Μπσζάλ (André Bauchant), Μσξίο 
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ελιί) [Séraphine Louis (de Senlis)], Ρελέ Ρηκπέξ (René Rimbert) θαη ν Ρνπζζψ.  
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πνπ ζπληάρζεθε γηα ηελ έθζεζε ζηε Νέα Τφξθε, ν Εαλ Καζνχ (Jean Cassou) - 

ππνζηεξηθηήο ηνπ Κνκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ Γαιιηθνχ Μεηψπνπ
102

- 

βεβαίσλε πσο απηνί νη δσγξάθνη «θπξηνιεθηηθά κεηέθξαζαλ ηα όλεηξα θαη ηηο ζθέςεηο 

ηεο παξαδνζηαθήο Γαιιίαο, έλα έζλνο ηερληηώλ, εκη-ρσξηθώλ, εκη-αζηώλ, έλα έζλνο 

πνπ παξάγεη θαιόθαξδνπο θαη απινύο αλζξώπνπο, εξαζηέο ησλ ινπινπδηώλ, 

ρηνπκνξηζηηθνύο θαη επηκειείο δσγξάθνπο θαη γιύπηεο»
103

. Οκνίσο ν Μαμηκηιηάλ 

Γθσηηέ (Maximilien Gauthier) πνπ απέδηδε ηελ αλαθάιπςή ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε 

εηθαζηηθψλ ηχπσλ θνηλψλ κε ηελ αξρατθή γιππηηθή, ηελ ‘πξσηφγνλε’ θαη ηε ‘ιατθή’ 

ηέρλε θαη αλίρλεπε ηηο κνξθνπιαζηηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηε κνληέξλα ηέρλε, μερψξηδε 

απηνχο ηνπο δεκηνπξγνχο κε βάζε ην ζηνηρείν ηεο ‘ιατθήο’ ηνπο θαηαγσγήο φζν θαη 

ηεο πνηφηεηαο ησλ έξγσλ ηνπο πνπ ηνπο έβγαδε απφ ηελ αλσλπκία.
104

.  

Δθείλα ηα ρξφληα ν Ρνπζζψ ήδε απνηεινχζε έλα ζχκβνιν γηα ηε γαιιηθή 

εζληθή θιεξνλνκηά
105

 θαη ε θαηαμίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ έλα πξφηππν γηα ηελ εμάπισζε 

θαη ηε δηεζλνπνίεζε ηνπ «πξηκηηίθ κνληέινπ»
106

. Καηά ην παξάδεηγκά ηνπ άιισζηε ζα 
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αλαθαιπθζνχλ θαη λα αλαδεηρηνχλ θαη άιινη ‘ιατθνί’, πξηκηηίθ θαη απηνδίδαθηνη 

δεκηνπξγνί, ν Νηθηθφξ (Nikifor) ζηελ Πνισλία, ν Ηβάλ Εελεξαιί (Ivan Generalić) ζηε 

Γηνπθνζιαβία, o Θεφθηινο ζηελ Διιάδα θ.ά.  

 

«… η επιςτροφή ςτουσ μεςογειακοφσ θεοφσ». 

«Ο Νηεξαίλ επαλήιζε από ηε καύξε Αθξηθή θαη από ηελ Ωθεαλία, απνθεξύζζεη 

ηε ιαηξεία ησλ θεηίρ ηνπο, δειώλεη όηη ν Πηθάζν αθνινπζεί ιάζνο δξόκν- ν Πηθάζν κε 

ηνλ νπνίν, σζηόζν, αξρηθά ζπκβάδηδε- θαη όηη ε λεγξνκαλία ηνπ ηνλ εγθαηαιείπεη, 

εθείλνλ θαη ηνλ πξαγκαηηθό εμπξεζηνληζκό, κε ην γνύζην ηνπ γηα ην γθξνηέζθν θαη ην 

ηεξαηώδεο. Δπηζηξέθεη [ν Νηεξαίλ] ζηνπο κεζνγεηαθνύο ηνπ ζενύο θαη νκνίσο ζηηο 

πεγέο ηεο θύζεο θαη ηεο δσήο, θαζώο θαη ζηελ αηώληα λόξκα θαη ηε ζσζηή ηζνξξνπία, 

δηαθεξύζζεη ηελ αζελατθή νκνξθηά αδηακθηζβήηεηα πην αγλή από ηελ νκνξθηά ηνπ 

Μπαθόγθν ή ηεο Νέαο Εειαλδίαο…»
107

. Με απηά ηα ιφγηα ν Μπαζιέξ ζηε 

κνλνγξαθία ηνπ γηα ην Νηεξαίλ ην 1931 ραηξέηηδε ηε ζηξνθή ηνπ Γάιινπ δεκηνπξγνχ 

πξνο ηελ επξσπατθή παξάδνζε, ελψ ζην πάλζενλ ησλ επηξξνψλ ηνπ θαιιηηέρλε 

ηνπνζεηνχζε δίπια ζηελ αδεμηφηεηα ησλ παιαηψλ πξηκηηίθ δαζθάισλ, φπσο ν 

Σζηκακπνχε, ν Σδηφην θαη ν Εαλ Φνπθέ (Jean Fouquet), ηελ θιαζηθή παξάδνζε ησλ 

Νηθνιά Πνπζέλ (Nicolas Poussin) θαη Εαλ-Μπαηίζη Κακίι Κνξφ (Jean-Baptiste 

Camille Corot).  

Ζ επηζηξνθή ηνπ Νηεξαίλ ζηελ ‘ηάμε’ ε θαηαθπγή ηνπ ζηε ιαηηλνγαιιηθή 

θιεξνλνκηά θαη ν ξεαιηζκφο ηνπ, ήηαλ ηα ζηνηρεία πνπ θαηεμνρήλ πξνβάιινληαλ απφ 

ην 1919-20 θαη έπεηηα
108

. Σα δηδάγκαηα ησλ δαζθάισλ ηνπ παξειζφληνο είραλ 

αθνκνησζεί θαη απφ ζχγρξνλνπο δεκηνπξγνχο [εηθ. 76,77], φκσο ηε δεθαεηία ηνπ ΄30 

ν Νηεξαίλ, απηφο ν «régulateur»
109

 ζχκθσλα κε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ αικφλ, 

                                                                                                                                                                      
63. Anatole Jakovsky, Peintres naifs: lexicon of the world's naive painters- Lexikon der Laienmaler aus 

aller Welt-Dictionnaire des peintres naifs du monde entire, Βαζηιεία, Basilius-Presse, 1976 (
1
1956). 

107
 Adolphe Basler, Derain, Παξίζη, Crès, 1931, ζει. 6. 

108
 Έλζεξκε ήηαλ ε ππνδνρή ηνπ έξγνπ ηνπ Νηεξαίλ απφ ηνλ Απνιηλαίξ ήδε απφ ην 1916: «Ο Νηεξαίλ 

κειέηεζε κε πάζνο ηνπο δαζθάινπο… Ζ ηέρλε ηνπ δαλείδεηαη ην εθθξαζηηθό κεγαιείν ησλ παιαηώλ 

γαιιηθώλ ζρνιώλ θαη ζπγθεθξηκέλα εθείλεο ηεο Αβηληόλ», απφ ηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο ηνπ Νηεξαίλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε γθαιεξί ηνπ Πσι Γθπγηψκ ζηηο 15-21 Οθησβξίνπ 1916, αλαδ. ζην Breunig 

(επηκ.), 1993, ζει. 528. Βι. ηελ παξάζεζε θαη ηα ζρφιηα ζην Jane Lee, Derain [θαη. έθζ.], Ομθφξδε, 

Phaidon, 1990, ζει. 43-49. 
109
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πξνβαιιφηαλ σο ε «δσληαλή ειπίδα ηεο γαιιηθήο ηέρλεο»
110

. Ο Βαιληεκάξ ηφληδε 

δηαξθψο ηε ‘γαιιηθή’ ππεξνρή ησλ έξγσλ ηνπ θαιιηηέρλε
111

 θαη αλαθεξφκελνο ζηνπο 

πίλαθεο ηεο «γνηζηθήο» ή θαη «βπδαληηλήο» πεξηφδνπ ηνπ (1911-14) -ηεο «ρξπζήο ηνπ 

επνρήο» φπσο ν ίδηνο ζεσξνχζε- έθαλε ιφγν γηα έλαλ «Γαιιηθό κεληηεβαιηζκό» θαη 

κηα «γαιιηθή εθδνρή ηνπ πξνξαθαειηζκνύ» δηαθξίλνληαο νκνίσο θαη επηξξνέο ησλ 

«Σνζθαλώλ πξηκηηίθ»
112

 [εηθ. 78].  

ρνιηάδνληαο ην 1938 ηνλ «κεληηεβαιηζκό» ηνπ Νηεξαίλ ν Γεκήηξεο Σζέινο, 

έλαο αλεξρφκελνο ηζηνξηθφο ηέρλεο ζην ακεξηθαληθφ πεξηνδηθφ Parnassus, απέδηδε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ δσγξάθνπ γηα ηε δσγξαθηθή ηνπ 14
νπ

 θαη ηνπ 15
νπ

 αηψλα ζηηο 

πξηκηηηβηζηηθέο ηάζεηο πνπ είραλ εθδεισζεί ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ηελ 

αλαδήηεζε «ζεκειησδώλ αξρώλ»
113

. ε έξγα φκσο εθείλεο ηεο «γνηζηθήο» πεξηφδνπ ν 

ίδηνο δηέθξηλε κηα ζεηξά απφ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο πεγέο έκπλεπζεο θαη ζηηο 

πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπ δεκηνπξγνχ. Αλαθεξφκελνο ιφγνπ ράξε ζην έξγν Οη Πόηεο 

[εηθ. 79] ν Σζέινο παξαηεξνχζε νξηζκέλα κνξθηθά ζηνηρεία πνπ ήηαλ επεξεαζκέλα 

απφ ηε «γιππηηθόηεηα ηνπ Σδηόην, ηνλ αζθεηηζκό ηνπ Σζηκακπνύε, ηνλ ηηαιό-βπδαληηλό 

θιαζηθηζκό ηνπ Νηνύηζην θαη ηε ςπρξόηεηα ηνπ Οπηζέιιν». Ωζηφζν ζηηο θνζκηθέο 

αλαθνξέο, δειαδή ηα κε-ζξεζθεπηηθά αληηθείκελα, ηα θαπέια, ηα πνηήξηα, ην 

κνπζηθφ φξγαλν, ην «αλνξζόδνμν κνπζηάθη», ζηηο ελαιιαγέο αλάκεζα ζηηο 

πεξηζζφηεξν γξακκηθέο κνξθέο ζηα δεμηά θαη ηηο πην πιαζηηθέο ζηα αξηζηεξά, ν 

Σζέινο δηαπίζησλε κηα αδχλακε θνξκαιηζηηθή ελφηεηα θαη έλα εηεξνγελέο χθνο σο 

απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ. Ο ίδηνο ζπζρεηίδνληαο έλα ζρέδην 

ηνπ Νηεξαίλ κε κηα ιεπηνκέξεηα απφ έλα έξγν ηεο ζρνιήο ηνπ Νηνχηζην [εηθ. 80], 

εληφπηδε έλα εηθνλνγξαθηθφ πξφηππν ζην νπνίν σζηφζν δηέθξηλε ηηο απινπνηήζεηο 

κηαο «πξσηόγνλεο κάζθαο».  

κσο θάζε πξηκηηηβηζηηθή αλαδήηεζε έμσ απφ ην «επξσπατθό πιάλν» εξρφηαλ 

ζε πιήξε ελαληίσζε κε ην ηδαληθφ ηνπ «λεννπκαληζκνύ» πνπ πξνπαγάλδηδαλ θξηηηθνί 

φπσο ν Βαιληεκάξ, ν νπνίνο εθείλν ην δηάζηεκα είρε αζπαζηεί θαζηζηηθέο 

                                                           
110

 Βι. George Waldemar, «Derain ou le retour à la mélodie», πεξ. Formes, ηρ. 31, 1933, ζει. 343-344, 

αλαθ. πεγήο ζην Clement, 1994, ζει. 432. 
111

 «Ο Νηεξαίλ εθθξάδεη ζήκεξα, όηη είλαη αξηηόηεξν ζηε γαιιηθή ζθέςε», George Waldemar, ζην «Pour 

ou contre André Derain», πεξ. Chroniques du Jour, ηρ. 8, Ηαλνπάξηνο 1931, παξάζ. ζην Pagé (επηκ.), 

1994, ζει. 427. Ο Λνη ηνλ ζεσξνχζε σο «ηνλ κεγαιύηεξν ελ δσή Γάιιν δσγξάθν» θαη ν Διί Φσξ 

δηαρψξηδε ην έξγν ηνπ σο αλψηεξν απφ εθείλν ηνπ Μαηίο θαη ηνπ Πηθάζν, αλαθ. ζην Jean Leymarie, 

André Derain, ou le retour à l'ontologie, Παξίζη, Skira, 1949. 
112

 George Waldemar, «Andre Derain», πεξ. L’Amour de l’Art, ηρ. 7, Ηνχιηνο 1933, ζει. 158-159, 

αλαθ. ζην Green, 2000, ζει. 200. 
113

 Dimitris Tselos, «Derain and medievalism», πεξ. Parnassus, ηνκ. 10, ηρ. 3, 1938, ζει. 7-10, αλαθ. 
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ηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο, θαη ν Οπΐγθ
114

. «Όηαλ ν ιεπθόο άλζξσπνο μερληέηαη ζε 

ζεκείν πνπ λα ζπζηάδεη ζηα είδσια ησλ καύξσλ επείξσλ ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο 

Γόηζνπο, ππνγξάθεη ηελ ζαλαηηθή ηνπ θαηαδίθε»
115

, έγξαθε ν Βαιληεκάξ θαη 

ζπλππέγξαθαλ νη ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Formes ην 1933 δειψλνληαο ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ δηθψλ ηνπο αηζζεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ. Με ζπζηεκαηηθή 

αξζνγξαθία εθείλν ην δηάζηεκα ν ίδηνο (ήηαλ ν δηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνχ Formes) 

θαη νη νκντδεάηεο ηνπ πξνσζνχζαλ ηελ αλαβίσζε ησλ ξεαιηζηηθψλ ηάζεσλ θαη ηε 

ζπκθηιίσζε ηνπ ιαηηληθνχ πλεχκαηνο κε ηε γαιιηθή παξάδνζε. ηηο ρξενθνπεκέλεο 

κνληεξληζηηθέο αθξνβαζίεο πξνέηαζζαλ ηελ εγγελή θαη αλππέξβιεηε αμία ηεο 

παξαζηαηηθφηεηαο, ζηηο ςπρσηηθέο εμάξζεηο ησλ ζνπξεαιηζηψλ αληηπαξέζεηαλ ηηο 

γαιήληεο ζθελέο πνπ δηέθξηλαλ ζην έξγν ησλ απηνδίδαθησλ δεκηνπξγψλ, ζηνλ αδέμην 

ξεαιηζκφ ησλ νπνίσλ έβιεπαλ λα αληηθαηνπηξίδεηαη ε αλαβίσζε ελφο θιαζηθνχ 

ηδαληθνχ
116

. 

Λακβάλνληαο ππφςε ζπλνιηθά απηέο ηηο αλαθνξέο θαη έρνληαο πξνζεγγίδεη ηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο πξηκηηηβηζηηθέο ηάζεηο θαη ηελ εμίζνπ δηαθνξνπνηεκέλε ππνδνρή 

ηνπο ζα πξνρσξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζηελ εμέηαζε ηεο πξφζιεςεο ηνπ πξηκηηηβηζκνχ 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν.  
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                                                Φζηλνπωξηλό αιόλ, 1908.  

30. Αληξέ Νηεξαίλ, Η ηνπαιέηα, 1907. 

28. Αλξί Μαηίο, Γαιάδην Γπκλό (Αλάκλεζε 

από ηε Μπίζθξα [Biskra]), 1907.  

31. Εωξδ Μπξαθ, Μεγάιν γπκλό,  

1907-1908. 
 

32. Αληξέ Νηεξαίλ, Λνπόκελεο ΘΘ, 1908. 

 

29. Αληξέ Νηεξαίλ, Λνπόκελεο, 1907. 

«Είλαη γεσκέηξεο, ηξηγσλνπνηνύλ ην 

ζώκα, θαη πξνπάλησλ ην γπλαηθείν 

ζώκα, όπνπ, κε αθξίβεηα 

ππνγξακκίδνπλ πξόζπκα νξηζκέλα 

καύξα ηξίγσλα…  

ν θ. Μπξαθ… ν θ. Νηεξαίλ, ειάρηζηα 

αλεζπρνύλ γηα ηε θύζε, θαη 

θνβνύληαη ηελ ειιελν-ιαηηληθή 

νκνξθηά». 

 

Μωξίο Νηελί, πεξ. La Grande 

Revue, 10/4/1908. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

α) Πάκπιν Πηθάζν, Οη δεζπνηλίδεο ηεο Αβηληόλ, 

Ηνύληνο-Ηνύιηνο 1907. 

β) Πάκπιν Πηθάζν, Γπκλό κε 

 ζεθσκέλα ρέξηα, 1907. 

γ) Αληξέ Νηεξαίλ, Ο κπζηηθό δείπλνο, 1911. δ) Εηδώιην κεηξόηεηαο, Γνπηλέα. 

ε) Μάζθα Νηαλ. δ) Αλξί Μαηίο, Λεπθό θαη 

ξνδ θεθάιη, 1914. 

33. Έξγα πνπ αλαδεκνζηεύνληαη ζην πεξ. Cahiers d’ Art, ηρ. 7-8, 1927. 

ζη) Μάζθα Νηαλ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Μνξθή Βίιη, Γεκνθξαηία ηνπ 

Κνλγθό. Πξώελ ζπιινγή Μαηίο. 

39. Αλξί Μαηίο, Νεθξή θύζε κε 

αθξηθαληθό γιππηό, 1906-7. 

34. Ο Πηθάζν ζην αηειηέ ηνπ, 1908. 

35. Γωληά ζην αηειηέ ηνπ Μπξαθ, Παξίζη, π. 1914. 

37. Γωληά ζην αηειηέ ηνπ Νηεξαίλ, 

Παξίζη, π. 1912-1913. 

36. Μάζθα Φαλγθ, Γθακπόλ. Πξώελ 

ζπιινγή Βιακέλθ θαη Νηεξαίλ. 

ε) Μάζθα Νηαλ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. «Μokho missi kou», ρνξόο εμνξθηζκνύ, 

ζρέδην ηνπ Δληνπάξ Ρηνύ (Édouard Riou) από 

ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Louis 

Gustav Binger, Du Niger au Golfe de Guinée), 

αλαδ. ζην πεξ. Tour du Monde, 1891. 

 

41. H νθί Σάνπκπεξ-Αξπ (Sophie Taeuber-

Arp) ρνξεύεη θνξώληαο κηα κάζθα ηνπ Μαξζέι 

Γηαλθό  (Marcel Janco), 1916-17. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. θελή ηεο παξάζηαζεο ‘La Création du Monde’, 

ζθεληθά θαη θνζηνύκηα Φεξλάλ Λεδέ, 1923. 

44. α) H Ενδεθίλ Μπέηθεξ θαη o Σδν 

(Joe) ζηνλ ‘άγξην ρνξό’ ηεο ‘Νέγξηθεο 

Eπηζεώξεζεο’ ζην ζέαηξν αλο Διπδέ, 

1925. 

β) Ζ Ενδεθίλ Μπέηθεξ ωο Φαηνύ 

(Fatou) ζηελ παξάζηαζε ‘La Folie du 

Jour’ ζην ζέαηξν Φνιί-Μπεξδέξ, 

1926. 

43. Πωι Κόιηλ (Paul Colin),  

Αθίζα γηα ηελ παξάζηαζε 

Nέγξηθε Eπηζεώξεζε ζην 

κνύζηθ ρωι αλο Διπδέ, 

1925. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. νπξεαιηζηηθόο ράξηεο ηνπ θόζκνπ, πεξ. Variétés, 1929. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46. α) Μάζθα Δζθηκώωλ, Αιάζθα. Πξώελ 

ζπιινγή Αληξέ Μπξεηόλ (André Breton). 

47. Αίζνπζα από ηε ζνπξεαιηζηηθή έθζεζε ζηε γθαιεξί ηνπ Ραηόλ, 1936. 

β) Μάζθα Μπέηληλγθ (Baining), Νέα Βξεηαλία. 

48. «Οη Μάγνη» (Les Féticheurs), δωνινγηθόο θήπνο εγθιηκαηηζκνύ ζην Παξίζη, θαξη πνζηάι, 1917. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. α) Αληηθείκελν παξάθξνλνο. Η κηθξή 

ζνππηέξα, πξηλ ην 1910. 

 

β) Αληηθείκελν παξάθξνλνο, πξηλ ην 1910.  

50. Άνπγθνπζη Νάηεξε (Auguste Natterer),  

Ο ζαπκαηνπξγόο βνζθόο, π. 1919, ζπιινγή 

Πξίλδνξλ. 

51. Μαμ Έξλζη (Max Ernst), 

Οηδίπνδαο, 1931. Δμώθπιιν εηδηθήο 

έθδνζεο ηνπ πεξ. Cahiers d’Art, 1937. 

   Αλαδ. ζην πεξ. La Révolution Surréaliste, ηρ. 5, 15/12/1929. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Μ. Κινο (M. Cloche), 60 όςεηο ηεο 

Απνηθηαθήο έθζεζεο, Γηεζλήο Απνηθηαθή 

Έθζεζε ηνπ Παξηζηνύ, εμώθπιιν ελόο 

θωηνγξαθηθνύ άικπνπκ, 1931. 

53. «Ο αξγεγόο Ν. Γηακπί (N. Yambi) θαη νη πνιεκηζηέο 

ηνπ», Γηεζλήο Έθζεζε ηνπ Παξηζηνύ, θαξη πνζηάι, 1937.  



 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

γ) Ο απνθεθαιηζκόο ηνπ Αγίνπ 

Θσάλλε, 14
νο

 αηώλαο. 

ζη) Καζηζκέλεο γπλαίθεο (παηδηθά ζρέδηα). 

β) Ξπιόγιππην, Μαξθεζίεο Νήζνη. 

δ) Γιππηό, Μεμηθό. 

δ) Φηγνύξα ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ, Αίγππηνο. 

α) Βαπαξηθή αλαζεκαηηθή εηθόλα. 

54. Αλαδεκνζηεύζεηο ζην Der Blaue Reiter Almanac, 1912. 

ε) Ρωζηθή ιαϊθή γθξαβνύξα. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Παηδηθό ζρέδην, από ηε ζπιινγή ηνπ Βαζίιη Καληίλζθπ 

(Vassily Kandinsky) θαη ηεο Γθακπξηέιε Μύληεξ (Gabriele 

Münter). 

56. Παηδηθό θνιάδ, εμώθπιιν ηνπ 

πεξ. Bauhaus, ηρ. 3, 1929.  

58. Γθακπξηέιε Μύληεξ, 

 Σπίηη, 1914. 
 

57. Παηδηθό ζρέδην, από ηε ζπιινγή 

ηνπ Καληίλζθπ θαη ηεο Μύληεξ. 

60. Εαλ Νηπκππθέ (Jean Dubuffet),  

Ο κηθξόο ριεπαζηήο, 1944. 
61. Παηδηθό ζρέδην, από ηε ζπιινγή ηνπ Νηπκππθέ. 

 

59. Μηραήι Λαξηόλνθ, 

Φζηλόπσξν, 1912. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64. Ρωζηθό ινύκπνθ, Η 

ζεηξήλα, αξρέο 19
νπ

 αηώλα. 

62. Μηραήι Λαξηόλνθ, Σηξαηηώηεο ζηνλ 

θνπξέα, 1909. 

63. Ρώζηθν ινύκπνθ, Κνπξέαο θόβεη ηε 

γελεηάδα ελόο παιηνύ πηζηνύ, 18
νο

 αηώλαο. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Καδηκίξ Μάιεβηηο, Η ζπγθνκηδή, 1911. 

 

66. Ναηάιηα Γθνληζάξνβα, Αγξόηεο πνπ 

καδεύνπλ κήια, 1911. 

 

67. α) Νίθν Πηξνζκάλη, Οηθνγελεηαθό γεύκα ζηελ εμνρή, 1907. 

 

β) Νίθν Πηξνζκάλη,  

Νεαξόο πσιεηήο μύισλ, 1908. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Αλξί Ρνπζζώ,  

Η γεηεύηξα ησλ θηδηώλ, 

1907. 

 

68. Κακίι Μπνκπνπά, Οη πιύζηξεο. 

 

70. εξαθίλ Λνπί (ληε ελιί), Λνπινύδηα. 71. Αληξέ Μπωζάλ, Τνπίν. 

  πεξ. L’Amour de l’Art, ηρ. 8, Οθηώβξηνο 1933. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ) «‘Η πξνζθύλεζε ησλ κάγσλ’, ρσξηθή 

δσγξαθηθή από ηε Σνπεδία, 18
νο

 αηώλαο». 

γ) «Θππόηεο ηνπ Γθπέ (Gue). Πύιηλνο 

δηαθνζκεηηθόο νβειόο ζηέγεο. Κακπαλία, 

18
νο

 αηώλαο». 

α) «’Άγηνο Βελθέζιαο [Wenkeslas]’, ιαηξεύεηαη 

εηδηθά ζηελ Πξάγα. Ζσγξαθηζκέλν βηηξώ, απνκίκεζε 

ραξαγκέλνπ γπαιηνύ, έξγν ρσξηθνύ Τζερνζινβάθνπ, 

19
νο

 αηώλαο». 

β) «‘Η θπγή ζηελ Αίγππην’, ρσξηθή εηθόλα ζε 

γπαιί. Τζερνζινβαθία, ηέιε 19
νπ

 αηώλα». 

          72. Αλαδεκνζηεύζεηο ζην πεξ. L’Amour de l’Art, ηρ. 2, Φεβξνπάξηνο 1929. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Κακίι Μπνκπνπά, Οη ζηαρνκαδώρηξεο.* 75. Λνπί Βηβάλ, Τν ειάθη 

θαη νη ιύθνη, 1926.* 

* πεξ. L’Art Vivant, ηρ. 214, Αύγνπζηνο-επηέκβξηνο 1937. 

 

73. Καξη πνζηάι πνπ απεηθνλίδεη έλα ‘ιαϊθό’ θεζηηβάι ζην πάξθν ‘Παιαηά Γαιιία’ πνπ 

είρε ρηηζηεί γηα ηε Γηεζλή Έθζεζε ηνπ 1937. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
77. Κάξιν Καξά (Carlo Carrà), 

 Οη θόξεο ηνπ Λση, 1919. 

76. Εωξδ Ρνλέ (Georges Rohner),  

Ο πληγκέλνο, 1939. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Αληξέ Νηεξαίλ, Οη πόηεο (Οη παίθηεο ηνπ 

κπηιηάξδνπ), 1913-1914. 

78. Αληξέ Νηεξαίλ, Τν Σάββαην, 1911-14. 

80. «Πάλσ: Τν θεθάιη ελόο αγγέινπ ηεο ζρνιήο ηνπ Νηνύηζην, 

πάλει ζηελ Εζληθή Πηλαθνζήθε. Αξηζηεξά: ζρέδην ηνπ 

Νηεξαίλ». 

 

Γεκήηξεο Σζέινο, πεξ. Parnassus, ηρ. 3, Μάξηηνο 1938. 

πεξ. L’Amour de l’Art, 

ηρ. 7, Ηνύιηνο 1933. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 

Κεφάλαιο 3: Το ενδιαφζρον των Ελλήνων για τουσ 
‘πρωτόγονουσ’ πολιτιςμοφσ: επιςτημονικό, 
δημοςιογραφικό, καλλιτεχνικό, αιςθητικό. 

 
 

3.1. Οι μελζτεσ και τα δημοςιεύματα. 

«…την αύριον διήλθομεν φυλήν, ήτις ακούσασα την διάβασιν ημών εκρύβη 
εις τα δάση και κατελύσαμεν μετά οκτώ ώρας εις τα όρη. Την αύριον μετά 
δυο ώρας, εύρομεν ερήμους κατοικίας φυλής άλλης, ας οι ημέτεροι 
διήρπασαν. ήσαν εχθραί του Μούκια και Ρούα, Νιαμάνοι Μπαγγίαι όμως, 
και ανθρωποφάγοι, ως και ούτοι, αλλ΄έζων ελεύθεραι εις τα δάση… 
Διελθόντες πυκνόν δάσος εκ των εν οις ηλίου ακτίς δεν εισδύει, και εξ αυτού, 
εντός ποταμίσκου ερχομένου νοτιόθεν και προς ανατολάς καμπτομένου 
βαδίζοντες, ανέβημεν ολισθηρόν πλεύρωμα όρους, εφ’ ου σύροντες δια 
σχοινίων ανεβιβάσαμεν τον όνον, και εβαδίσαμεν επί οροπεδίου 

καλλιεργημένου εν ω ήτο και η αυλή του βασιλέως»1. 

 

ηα 1867 έλαο λεαξόο Αξθάδαο γηαηξόο ζα μεθηλνύζε έλα πνιύρξνλν θαη 

πεξηπεηεηώδεο ηαμίδη εμεξεύλεζεο ζηα βάζε ηεο Αζίαο θαη ηεο θεληξηθήο Αθξηθήο. 

αλ άιινο «Μάξθν Πόιν»
2
 ν Παλαγηώηεο Πνηαγόο ππήξμε έλαο από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο Έιιελεο εμεξεπλεηέο ησλ λεόηεξσλ ρξόλσλ [εηθ. 1]. Γεθαπέληε 

ρξόληα αξγόηεξα νη θαηαγξαθέο από ηα ηαμίδηα ηνπ εθδόζεθαλ κε δαπάλε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
3
 ζε έλα ηόκν [εηθ. 2] ν νπνίνο κεηαθξάζηεθε ην 1885 θαη ζηα 

                                                           
1
 Π[αλαγηώηεο] Πνηαγόο, Πεξίιεςηο πεξηεγήζεσλ, 1 ηνκ., Αζήλα, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Α. Κηελά, 

1883, ζει. 519-520.  
2
 Ο ραξαθηεξηζκόο απνδίδεηαη από ηoλ Φώηε Κόληνγινπ, Φώηεο Κόληνγινπ [Απνζηνιέιιεο], 

Φεκηζκέλνη άληξεο θαη ιεζκνλεκέλνη, Αζήλα, Αεηόο, 1942, ζει. 91. Νσξίηεξα ν σθξάηεο Πξνθνπίνπ 

ραξαθηήξηδε ηνλ Έιιελα πεξηεγεηή σο αλώηεξν ηνπ Μάξθν Πόιν, βι. σθξάηεο Α. Πξνθνπίνπ, 

Νενέιιελεο ζηελ Αζία θαη Αθξηθή, πξσηνπόξνη ηνπ πνιηηηζµνύ, Αζήλα, Σππ. Η. ∆. νθηαλόπνπινπ, 

1930, ζει. 30-34. Γηα ηνλ Πνηαγό θαη ηε δξάζε ηνπ βι.: Αλκ., «Ο κέγαο Έιιελ πεξηεγεηήο, 

Παλαγηώηεο Π. Πνηαγόο», ζην Κσλζη. Φ. θόθνπ, Δζληθόλ εκεξνιόγηνλ ρξνλνγξαθηθόλ, θηινινγηθόλ 

θαη γεινηνγξαθηθόλ ηνπ έηνπο 1904, ηνκ. 19, ηρ. 1, ζει. 96-100. Richard Hill, «The african travels of 

Panaghiotis Potagos 1876-1877», πεξ. The Geographical Journal, ηνκ. 134, ηρ. 1, 1968, ζει. 55-59. 

αλαθ. πεγώλ ζην Κσλζηαληίλνο Κπξηαθόπνπινο, «Ο πεξηεγεηήο Παλαγηώηεο Πνηαγόο (1839-1903)», 

πεξ. Journal of Oriental and African Studies, ηνκ. 2, 1990, ζει. 101-129. Βι. θαη Μεζόδηνο 

Κνληνζηάλνο, Παλαγηώηεο Πνηαγόο, ηζηνξηθή κνλνγξαθία, Κέξθπξα, ρ.ό., 1950. Παλαγηώηεο Πνηαγόο, 

Πεξίιεςηο πεξηεγήζεσλ, πξνι. Γεκήηξεο Καινθύξεο, Αζήλα, Δθάηε, 2009. Αλαθνξηθά κε ηελ αθξηβή 

εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ Πνηαγνύ νη βηνγξάθνη θαη νη κειεηεηεο ηνπ έξγνπ ηνπ θάλνπλ δηάθνξεο 

εηθαζίεο. ην Παξάξηεκα 2 παξαζέησ έλα γξάκκα ηνπ Πνηαγνύ, ην νπνίν ν ίδηνο είρε απνζηείιεη καδί 

κε δύν θσηνγξαθίεο πξνο ηε Γεσγξαθηθή Δηαηξία ηνπ Παξηζηνύ, επηζεκαίλνληαο πσο γελλήζεθε ζηηο 

22 Ηνπλίνπ 1839. Οη δύν θσηνγξαθίεο δε, πξνέξρνληαη από ην ζηνύληην ηνπ Πέηξνπ Μσξαΐηε. 
3
 Βι. ηελ παξνπζίαζε θαη ηα ζρόιηα γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξώηνπ ηόκνπ ζην Ολνινπινύ [Κσζηήο 

Παιακάο], «Πεξηεγήζεηο Πνηαγνύ», πεξ. Με Χάλεζαη, ηρ. 581, 30 επηεκβξίνπ 1883, ζει. 1-2 θαη 
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γαιιηθά
4
. Έλαο δεύηεξνο ηόκνο όπσο επειπηζηνύζε ν Πνηαγόο ζα ζπκπιήξσλε ηνλ 

πξώην παξέρνληαο έλα πινύζην (εζλνινγηθό) πιηθό γύξσ από ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηηο 

ζξεζθείεο ησλ ιαώλ πνπ είρε ζπλαληήζεη, σζηόζν δελ εμεδόζε πνηέ. Αληίζηνηρεο 

ηαμηδησηηθέο πεξηγξαθέο, άξζξα ή αθηεξώκαηα γηα ηνπο απνκαθξπζκέλνπο ιανύο 

ζπλαληώληαη ζε πεξηνδηθά ησλ ηειώλ ηνπ 19
νπ

 αηώλα
5
 [εηθ. 3,4]. Σν 1895 ν Ζιίαο 

Οηθνλνκόπνπινο κεηέθξαζε κε ζπκπιεξσκέλα ζρόιηα ηελ εζλνγξαθηθή κειέηε ηνπ 

Αιθόλο Μπεξηηγηόλ (Alphonse Bertillon), Οη άγξηνη ιανί ηεο γεο
6
 [εηθ. 5,6]. Από ηνπο 

ιανύο ηεο Αθξηθήο έσο ηνπο Ηλδηάλνπο ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο θαη από ηνπο γεγελείο 

ησλ Χθεάλησλ λήζσλ έσο ηνπο Λάπσλεο, ζηηο ζειίδεο ηνπ ελ ιόγσ ζπγγξάκκαηνο 

μεδηπισλόηαλ ην παλόξακα ηνπ ‘άγξηνπ’ θαη ηνπ ‘πξσηόγνλνπ’ θόζκνπ από ηνλ νπνίν 

νη Δπξσπαίνη αληινύζαλ ηηο πξηκηηηβηζηηθέο αλαθνξέο. ηνλ ειιεληθό επηζηεκνληθό 

ρώξν ησλ αξρώλ ηνπ 20
νπ

 αηώλα ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ‘πξσηόγνλνπο’ αιιά θαη ηνπο 

πξντζηνξηθνύο πνιηηηζκνύο εληαζζόηαλ ζην εξεπλεηηθό πεδίν ηεο θαηαγξαθήο, ηεο 

κειέηεο θαη ηεο εξκελείαο ηεο εμέιημεο ησλ πξώησλ αλζξσπίλσλ θνηλσληώλ ζηα 

πιαίζηα ησλ εξεπλώλ ηεο Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο
7
 θαη ηεο Φπζηθήο 

Αλζξσπνινγίαο
8
. Ζ ελζσκάησζε δε ησλ πξντζηνξηθώλ θαη πξνθιαζζηθώλ ειιεληθώλ 

                                                                                                                                                                      
Αλκ., «Πνηαγνύ ην αλάγλσζκα», εθ. Αζκνδαίνο, 16 Οθησβξίνπ 1883, βι. ζρεηηθά ζην Πνηαγόο, 2009, 

όπνπ ε πξώηε πεγή αλαδεκνζηεύεηαη ζει. iv θαη xv-xvi. 
4
 [Panagiotis Potagos], Dix années de voyages dans l’Asie Centrale et l’Afrique équatoriale par Le 

docteur Potagos, κηθξ. M. M. Adolphe Meyer, 1 ηνκ., Παξίζη, Ernest Leroux Editeur, 1885.  
5
 Δλδεηθηηθά βι. Μηρ. Π. Λάκπξνο, «Πεξί Αβπζζηλίαο», πεξ. Ηιηζζόο, ηρ. 4, 1868, ζει. 111-115. Βι. θαη 

ηε ζπλέρεηα ησλ άξζξσλ ζηα επόκελα ηεύρε, ηρ. 5, 1868, ζει. 143-146, θαη ηρ. 6, 1868, ζει. 173-176. 

Αθόκα: Αλκ., «Πεξηήγεζηο ελ ηε λνηίσ Αθξηθή», πεξ. Ηιηζζόο, ηρ. 3, 1871, ζει. 65-66 θαη ζηα επόκελα 

ηεύρε: ηρ. 7, 1871, ζει. 150-152 θαη ηρ. 9, ζει. 207-208. Ξελνθάλεο, «Οη θαλλίβαινη ελ Αθξηθή», πεξ. 

Δζηία, ηρ. 201, 1879, ζει. 699-701. Αλκ., «Ο πνιηηηζκόο ησλ αληηπόδσλ. Απζηξαιία», πεξ. Δζηία, ηρ. 

278, 1881, ζει. 262-263 θαη ζην επόκελν ηεύρνο: ηρ. 278, ζει. 281-283. Αλκ., «Οη Ενπινύ», πεξ. 

Αηηηθόλ Μνπζείνλ, ηρ. 8, 1883, ζει. 124-125, αλαθ. ηειεπηαίαο πεγήο ζην Πνηαγόο, 2009, ζει. iii.  
6
 Alphonse Bertillon, Οη άγξηνη ιανί ηεο γεο: ύγγξακκα λεώηαηνλ επεθηαζέλ θαη ζπκπιεξσζέλ επί ηε 

βάζεη ησλ εμόρσλ έξγσλ ησλ δηαζεκνηέξσλ γεσγξάθσλ θαη πεξηεγεηώλ, ππό Ζιία Η. Οηθνλνκόπνπινπ, 

Αζήλα, Φέμε, 1895. Σν πξσηόηππν είρε εθδνζεί ην 1883: Alphonse Bertillon, Ethnographie moderne: 

Les races sauvages: les peuples de l'Afrique, les peuples de l'Amérique, les peuples de l'Océanie, 

quelques peuples de l'Asie et des régions boréales, Παξίζη, G. Masson 1883. 
7
 Π[αλαγήο] Καββαδίαο, Πξντζηνξηθή αξραηνινγία, ύλνςηο παλεπηζηεκηαθώλ καζεκάησλ πεξί ηεο 

ηζηνξίαο ηεο αξραίαο ηέρλεο πξνο ρξήζηλ ησλ θνηηεηώλ ηνπ Δζληθνύ Παλεπηζηεκίνπ, Αζήλα, Δθ ηνπ 

Σππνγξαθείνπ Παξαζθεπά Λεώλε, 1909. M[arie] Hollebecque, Ζ πξντζηνξηθή αλζξσπόηεο, κηθξ. Β.Γ., 

Αζήλα, Δθδνηηθόο θαη ηππνγξαθηθόο νίθνο «Ο Κνξαήο», 1928. Υξήζηνο Σζνύληαο, Ηζηνξία ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο ηέρλεο: κεηά 575 εηθόλσλ Αζήλα, Δθδνηηθή Δηαηξεία "Αζήλα", 1928. Βι. «Κεθάιαηνλ 

πξώηνλ. Πξντζηνξηθνί ρξόλνη». 
8
 Σν 1886 ηδξύζεθε ην Αλζξσπνινγηθό Μνπζείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε βαζηθνύο ζεκειησηέο 

ηνπο γηαηξνύο Κισλ ηέθαλν θαη ηνλ Ησάλλε Κνύκαξε. Ο Κνύκαξεο, επηπξόζζεηα ην 1924 ίδξπζε θαη 

ηελ Διιεληθή Αλζξσπνινγηθή Δηαηξεία κε θύξην επηζηεκνληθό ζηόρν ηελ ζεκειίσζε θαη ζηελ Διιάδα 

ηεο κειέηεο ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξώπνπ. Βι. θαη ηα άξζξα πνπ είρε γξάςεη γηα ηε Μεγάιε ειιεληθή 

εγθπθινπαίδεηα: Η[σάλλεο] Γ. Κνύκαξεο, «Αη ακεξηθαληθαί θπιαί», Μεγάιε ειιεληθή εγθπθινπαίδεηα, 

24 ηνκ. (1927-1934), Αζήλα, Ππξζόο, 1928, ηνκ. IV, ζει. 214-218 θαη «Απζηξαιία-[Αλζξσπνι.], 

1928, ηνκ. VI, ζει. 222-224 θαη «Αθξηθή-[Αλζξσπνι.]», ηνκ. VI, ζει. 328-334. Βι. θαη ζε άιια 

ιεμηθά: «Ακεξηθαληθή θπιή», Λεμηθόλ εγθπθινπαηδηθόλ, επηκ. Ν.Γ. Πνιίηεο, 4 ηνκ. (1889-1905), 



42 
 

ρξόλσλ ζηελ εζληθή αθήγεζε, ε πξνβνιή ηεο κηλσηθήο θαη ηεο κπθελατθήο πεξηόδνπ 

θαη ε ζύλδεζή ηνπο κε ηελ θιαζηθή, ηε βπδαληηλή θαη ηε λεώηεξε επνρή ζα 

δηαθύιαηηε ηε ζπλέρεηα ηεο παξάδνζεο
9
. «Ζ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ηέρλεο», ηόληδε ν 

Υξήζηνο Σζνύληαο, «νθείιεη κε ηα πξντζηνξηθά ηαύηα ρξόληα λ’ αζρνιεζή πξώηα»
10

. 

Δπηπξόζζεηα ζηα πξώηα ζπγγξάκκαηα αθηεξσκέλα ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο γίλνληαλ 

αλαθνξέο γηα ηηο απαξρέο ησλ θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ ηνπ αλζξώπνπ θαη κόλν 

λύμεηο γηα ηηο ζύγρξνλεο έμσ-δπηηθέο θνηλσλίεο θαη πνιηηηζκνύο. Δηδηθόηεξα, ν 

θηιόινγνο Κσλζηαληίλνο Γ. Εεζίνπ μεθηλνύζε ηε κειέηε ηνπ Ηζηνξία ησλ θαιώλ 

ηερλώλ, γξακκέλε ην 1910, κε κηα αηζζεηηθή απνηίκεζε ηεο έλλνηαο ηνπ «θαινύ», 

αληηκεησπίδνληάο ηελ σο έλα έκθπην ζπλαίζζεκα πνπ ζπλαληάηαη θαη ζηνπο 

«βάξβαξνπο» ιανύο ηεο Αθξηθήο, ηεο Πνιπλεζίαο θαη ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο, 

κνινλόηη επεζήκαηλε πσο «άιισο ζπλαηζζάλεηαη ην θαιόλ ν βάξβαξνο θαη άιισο ν 

πεπνιηηηζκέλνο, άιισο ν παηδείαο ηπρώλ ζπνπδαίαο θαη αιεζνύο θαη άιισο ν θαθώο 

παηδεπζείο θαη ν ρπδαίνο»
11

. Σν 1929 έλαο Έιιελαο γηαηξόο, αλζξσπνιόγνο θαη 

εζλνγξάθνο, ν Ησάλλεο Γξαγάζεο-Παιαηνιόγνο μεθίλεζε κηα ζεηξά από δηαιέμεηο γηα 

ην θηιόηερλν θνηλό ζηελ αίζνπζα ηνπ Παξλαζζνύ
12

. Ο ίδηνο είρε επίζεο δεκνζηεύζεη 

κηα κειέηε κε ηίηιν Πξντζηνξηθή αλζξσπνινγία θαη εζλνγξαθία ηεο ειιεληθήο 

Μεζνγείνπ πνπ εθδόζεθε ζηελ Αζήλα ην 1928
13

. 

                                                                                                                                                                      
Αζήλα, Μπαξη θαη Υηξζη, Φεβξνπάξηνο 1889 - Απξίιηνο 1890, ηνκ. I,  ζει. 719. «Απζηξαιία» 

(Αλζξσπνι.), ζην ίδην Μάηνο 1890-Ννέκβξηνο 1891, ηνκ. ΗΗ, ζει. 538. «Αθξηθή», ζην ίδην ζει. 568-

572. Οκνίσο: «Ακεξηθαληθή θπιή», Διεπζεξνπδάθε εγθπθινπαηδηθόλ ιεμηθόλ, 12 ηνκ. (1927-1931), 

Αζήλα, Δθδνηηθόο νίθνο Διεπζεξνπδάθεο Α.Δ., 1927, ηνκ. Η, ζει. 890-891 θαη «πνιηηηζκόο ησλ 

ηζαγελώλ», ζει. 895-896. «Αθξηθή», 1927, ηνκ. ΗΗ, ζει. 736-742 [«θπζηθή αλζξσπνινγία» θαη 

«πνιηηηζκόο», ζει. 738-741]. «Απζηξαιία», ηνκ. ΗΗ, ζει. 693-696 [«θπζηθή αλζξσπνινγία» θαη 

«πνιηηηζκόο», ζει. 695-696]. Γηα ηε ζρέζε Κνηλσληθήο θαη Γεληθήο Αλζξσπνινγίαο βι. [σηήξεο] 

Γεκεηξίνπ, «Ζ ζέζε ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο Αλζξσπνινγίαο», πεξ. 

Γηαβάδσ, ηρ. 222, 20 επηεκβξίνπ 1989, ζει. 13-21. 
9
 Βι. Γηάλλεο Υακειάθεο, «Σν απνηθηαθό, ην εζληθό θαη ην ηνπηθό: θιεξνλνκηέο ηνπ ‘κηλσηθνύ’ 

παξειζόληνο» ζην Υακειάθεο, Momigliano, 2010, ζει. 198-221. Καη ζην Θαλάζεο Θ. σηεξίνπ, «‘Δηο 

ηαο δξνζεξάο πεγάο ηεο πξσηνγελνύο ηέρλεο’. Ζ πξόζιεςε ηεο θξεηνκπθελατθήο ζθξαγηδνγιπθίαο 

ζην έξγν ηνπ Κσζηή Παξζέλε», πεξ. Μλήκσλ, ηρ. 31, 2010, ζει. 215-246, όπνπ παξαηίζεηαη θαη 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 
10

 Σζνύληαο, 1928, ζει. 1. 
11

 Κσλζηαληίλνο Γ. Εεζίνπ, Ηζηνξία ησλ θαιώλ ηερλώλ, κέξνο Α΄, Αζήλα, Δθ ηνπ ηππνγξαθείνπ 

Παξαζθεπά Λεώλε, 1910, ζει. 1-2. 
12

 Γηαβάδνπκε ηελ αγγειία ζηελ εθεκεξίδα όπσο απηή αλαθνηλώλεηαη: «Αύξηνλ Σεηάξηελ 24 Απξηιίνπ 

ώξαλ 7
ελ

 κ.κ. ζα νκηιήζεη εηο ηελ Μεγάιελ αίζνπζαλ, ηνπ Παξλαζζνύ, ν αλζξσπνιόγνο Γόθησξ Η. 

Γξαγάζεο Παιαηνιόγνο, αξρόκελνο ζεηξάο δηαιέμεσλ κε ζέκα Θξεζθείαη θαη Σέρλε ησλ πξσηνγόλσλ. Σν 

ζέκα έρεη ελδηαθέξνλ σο εθ ηνπ ζξεζθεπηηθνύ θαη επηζηεκνληθνύ ραξαθηήξνο ηνπ. Δθάζηελ δηάιεμηλ ζα 

ζπλνδεύνπλ 50 θσηεηλαί πξνβνιαί εζώλ, εζίκσλ, ζξεζθεηώλ κπζηεξίσλ ησλ πξσηνγόλσλ θαη ησλ 

ζεκεξηλώλ αγξίσλ. Δίζνδνο ειεπζέξα», εθ. θξηπ, 23 Απξηιίνπ 1929. 
13

 Η[σάλλεο] Γξαγάζεο Παιαηνιόγνο, Πξντζηνξηθή Αλζξσπνινγία θαη Δζλνγξαθία ηεο ειιεληθήο 

Μεζνγείνπ mare nostra, ηρ. 4
νλ

. Ζ κπζηθή Αίγππηνο. Ζ ηξηησληθή Αθξηθή-Οη ιανί ηεο ζαιάζζεο-Καξέο, 

Υαλεκπνύ, Ίσλεο- Ζ ιέκβνο ηνπ Αηγαίνπ-Σα αηγαηαθά αιθάβεηα θαη ν πνιηηηζκόο, Αζήλα, Μάηνο 

1928. [ηε βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο εκθαλίδεηαη λα ππάξρεη θαη έλα αθόκα ηεύρνο 7
νλ  

(Αζήλα, 1929), κε 
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Δπηπξόζζεηα, ζηε Γεληθή ηζηνξία ηεο ηέρλεο ησλ Ρελάθ–Πεξέ, πνπ αλέιαβε λα 

κεηαθξάζεη ν Παληειήο Πξεβειάθεο ην 1931 ε ζπγθξηηηθή παξάζεζε ησλ δεηγκάησλ 

ηέρλεο ησλ πξντζηνξηθώλ πνιηηηζκώλ, ησλ ζύγρξνλσλ ‘άγξησλ’ ιαώλ θαη ησλ παηδηώλ 

αθνινπζνύζε ηε ζύγρξνλε ζεσξεηηθή ζθέςε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη ‘πξσηόγνλνη’ 

πνιηηηζκνί θξίλνληαλ ππνδεέζηεξνη: «Σελ πξσηόγνλνλ ηέρλελ δύλαηαη ηηο λa κειεηήζε 

θαηά δύν ηξόπνπο: δηα ηεο παξαηεξήζεσο ησλ ζπγρξόλσλ αγξίσλ ή δηα ηεο εξεύλεο ησλ 

ιεηςάλσλ, ηα νπνία θαηέιηπνλ θερσζκέλα ππό ην έδαθνο νη άγξηνη ησλ παξσρεκέλσλ 

επνρώλ. Δλδηαθέξνπζα είλε ε δηαπίζησζηο, όηη ακθόηεξαη αη κέζνδνη νδεγνύλ εηο ηα 

απηά απνηειέζκαηα» θαη πξνζέζεηε: «ηελ εμέιημηλ απηήλ δύλαηαη ηηο λα παξαθνινπζήζε 

ζπνπδάδσλ ηα παηδία, ηα νπνία παξέρνπλ, ελ ηε πεπνιηηηζκέλε θνηλσλία καο, ηελ 

εηθόλα ηεο πξσηνγόλνπ αγξηόηεηνο»
14

.  

Σε ζπγθξηηηθή απηή πξνζέγγηζε σο κέζνδν ηεο αλζξσπνινγηθήο κεζόδνπ εθείλε 

ηελ πεξίνδν είρε πηνζεηήζεη θαη ν Λάδαξνο Πεληάηνγινπ. Έηζη ζε κηα κειέηε πνπ 

δεκνζίεπζε ν ίδηνο ην 1938 εμεγνύζε πσο: «Ζ ίδξπζηο ηεο ζπγθξηηηθήο 

αλζξσπνινγηθήο ζρνιήο νθείιεηαη εηο ηνπο Άγγινπο θνηλσληνιόγνπο, νη νπνίνη ελ ησ 

πεδίσ ηνύησ αλεδείρζεζαλ αιεζείο πξσηνπόξνη. Ζ ζρνιή απηή είλαη επίζεο γλσζηή, σο 

ε ζρνιή ησλ ‘αγξηνιόγσλ’, δηόηη εηο απηήλ νθείιεηαη ε ελδειερήο κειέηε ησλ εζίκσλ 

ησλ αγξίσλ ιαώλ θαη ε ζύγθξηζηο ησλ κε ηα έζηκα ησλ Δπξσπαίσλ ρσξηθώλ θαη ησλ 

πνιηηηζκέλσλ ιαώλ ηεο αξραηόηεηνο». Καη ζπλέρηδε: «σξηζκέλνη πνιέκηνη ηεο 

ζπγθξηηηθήο αλζξσπνινγηθήο κεζόδνπ εζεώξεζαλ ζθόπηκνλ λα πξνβάινπλ ην 

επηρείξεκα, όηη ε κειέηε ησλ ζύγρξνλσλ αγξίσλ δελ δύλαληαη λα ζεσξεζνύλ σο 

πξαγκαηηθώο πξσηόγνλνη. Σν επηρείξεκα ηνύην ζα ήην ηζρπξόλ εάλ δελ παξεξκήλεπε ηαο 

δνμαζίαο ηεο αλζξσπνινγηθήο ζρνιήο, ε νπνία νπδέπνηε είπελ όηη νη ζεκεξηλνί άγξηνη 

είλαη πξσηόγνλνη, όπσο δελ εγλόεζε ην όηη θαη νη πιένλ θαζπζηεξεκέλνη άγξηνη έρνπλ 

πίζσ ησλ ηζηνξίαλ ή κάιινλ πξντζηνξίαλ πνιιώλ ρηιηεηεξίδσλ. Σνύην όκσο δελ 

δύλαηαη λα καο εκπνδίζε από ηνπ λα ζεσξήζσκελ ηνπο ειαρίζηνπο απνκείλαληαο 

ηζαγελείο ηεο Απζηξαιίαο σο ηνπο πιένλ θαζπζηεξεκέλνπο αλζξώπνπο επί ηεο 

                                                                                                                                                                      
ζέκα: «Σέρλε θαη ζξεζθεία από ηεο εκθαλίζεσο ηνπ αλζξώπνπ επί ηεο γεο κέρξη ηεο θεηδηαθήο 

εμάξζεσο (θεηδηαθνί ζενί)», σζηόζν δελ θαηέζηε εθηθηόο ν εληνπηζκόο ηνπ]. 
14

 Ρελάθ–Πεξέ, Γεληθή ηζηνξία ηεο ηέρλεο (ηόκνη δύν κεηά 548 εηθόλσλ),·κηθξ. Π. Πξεβειάθεο, Αζήλα, 

Διεπζεξνπδάθεο, 1931, ηνκ. Η, ζει. 8. Βι. αθόκα ζην Π[αλαγήο] Καββαδίαο, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο 

ηέρλεο. ύλνςηο παλεπηζηεκηαθώλ καζεκάησλ πεξί ηεο ηζηνξίαο ηεο αξραίαο ηέρλεο, Αζήλα, 

Σππνγξαθείνλ ηεο Β. Απιήο Α. Ραθηάλε, 1916, Ησαλ[λεο] Μ. Παλαγησηόπνπινο, Γεληθή ηζηνξία ηεο 

ηέρλεο, 2 ηνκ., Αζήλα, Εεθάθε, 1926, ηνκ. Η, εηζαγσγή: «Αη πξώηαη αξραί ηεο ηέρλεο», ζει 7-21.  
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επηθαλείαο ηεο γεο, θαη επνκέλσο σο ηνπο επξηζθνκέλνπο πιεζηέζηεξνλ πξνο ηελ 

πξσηόγνλνλ εθείλελ θαηάζηαζηλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο εξεύλεο καο»
15

.  

Πέξα από απηέο ηηο κειέηεο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ππό ην πξίζκα κηαο 

επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, πην άκεζε ζην επξύηεξν θνηλό έθηαλε ε εηθόλα γηα ηνπο 

απνκαθξπζκέλνπο ιανύο κέζα από ηα δεκνζηνγξαθηθά θείκελα. Ηδηαίηεξα από ηε 

δεθαεηία ηνπ 1920-1930 θαη έπεηηα βξίζνπλ ζηνλ θαζεκεξηλό ηύπν ηα δεκνζηεύκαηα 

πνπ εμέηαδαλ ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ ‘άγξησλ’, πνιιέο θνξέο θαη κε ηε κνξθή 

κηθξώλ ηζηνξηώλ ζηηο θαζεκεξηλέο ζηήιεο ησλ εθεκεξίδσλ
16

 [εηθ. 7, 8]. Μάιηζηα, νη 

καθξηλνί πνιηηηζκνί ηδσκέλνη κέζα από ηε ζθαίξα ησλ εμεξεπλεηηθώλ απνζηνιώλ 

αιιά θαη ησλ επηζηεκνληθώλ κειεηώλ πξνζεγγίδνληαλ κε βάζε θαη αηζζεηηθά 

θξηηήξηα ππό ηνπο απόερνπο ηεο επίδξαζεο ηεο ηέρλεο ησλ έμσ-δπηηθώλ ιαώλ ζηε 

ζύγρξνλε επξσπατθή δσγξαθηθή θαη γιππηηθή. Οκνίσο ηελ ίδηα πεξίνδν ινγνηερληθά 

θαη θαιιηηερληθά έληππα θηινμελνύζαλ αλάινγα άξζξα θαη αθηεξώκαηα 

δεκνζηεύνληαο παξάιιεια θαη κάζθεο, αγαικαηίδηα θαη άιια αληηθείκελα
17

 [εηθ. 9-

                                                           
15

 Λ[άδαξνο] Πεληάηνγινπ, Ζ αξρατθή κνξθή ηνπ βαζηιηθνύ ζεζκνύ. Γνθίκηνλ θνηλσληθήο 

αλζξσπνινγίαο, Αζήλα, Ππξζόο, 1938, ζει. 4-5. Ζ κειέηε είρε δεκνζηεπηεί αξρηθά ζε κνξθή άξζξνπ 

ζην πεξηνδηθό Σν Νένλ Κξάηνο, αλαθ. ζην Σαρνπνύινπ, 2009, ζει. 171. Ο Πεληάηνγινπ νκνίσο ηελ 

επόκελε ρξνληά δεκνζίεπζε ηε κειέηε: Σν πξσηείνλ ηεο νηθνγελείαο. Γνθίκηνλ θνηλσληθήο 

αλζξσπνινγίαο, Αζήλα, Ππξζόο, 1939. Βι. θαη όζα γξάθεη ν Αλδξέαο Καξαληώλεο γηα ηνλ 

Πεληάηνγινπ ζην Αλδξέαο Καξαληώλεο, «Λάδαξνο Πεληάηνγινπ», πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 639, 15 

Φεβξνπαξίνπ 1954, ζει. 234-236. 
16

 Δλδεηθηηθά βι. Idem [Ησάλλεο Κνλδπιάθεο], «Οη καύξνη», εθ. Δκπξόο 11 επηεκβξίνπ 1921. Ο 

Λνλδξέδνο, «Ζ αζαλαζία εηο ηνπο αγξίνπο», εθ. Ζ Πξσία, 3 Μαΐνπ 1923, όπνπ ζρνιηάδεη ηε κειέηε ηνπ 

Σδέηκο Φξέηδεξ κε ηίηιν «Ζ πίζηηο εηο ηελ αζαλαζίαλ θαη ε ιαηξεία ησλ λεθξώλ» [James George Frazer, 

The belief in immortality and the worship of the dead (3 ηνκ., 1913–24)]. Φνξηνύλην [πύξνο Μειάο], 

«Οη πξσηόγνλνη», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 19 Γεθεκβξίνπ 1927. Αλκ., «Ο πνιηηηζκόο ησλ καύξσλ. Από 

ηελ ζπιινγήλ ηνπ Γάιινπ Νηειαθόο», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 19 Ηαλνπαξίνπ 1927. Αλκ., «Πξντζηνξηθή 

ηέρλε. Οη Αθξηθαλνί επέδξαζαλ επί ηνπ Δπξσπατθνύ πνιηηηζκνύ; Μηα λενιηζηθή πηλαθνζήθε εηο ηνλ 

Άηιαληα ηεο Αθξηθήο», εθ. Ζ Πξσία, 27 Απγνύζηνπ 1927. V. «Οη Μαύξνη ρνξεύνπλ», εθ. Ζ Πξσία, 

23 Φεβξνπαξίνπ 1928. Αλκ., «Σα έζηκα ησλ αγξίσλ γύξσ από ηνλ Ηζεκεξηλό. Αη εμεξεπλήζεηο κηαο 

απνζηνιήο», εθ. Ζ Πξσία, 13 Ηνπιίνπ 1931. Φνξηνύλην, «Θξεζθείεο πξσηόγνλσλ», εθ. Διεύζεξνλ 

Βήκα, 21 Γεθεκβξίνπ 1931, αλαθ. πεγήο ζην Γηώξγνο Α. Παλαγηώηνπ, Διεύζεξνλ Βήκα. Γεκνζηεύκαηα 

1922-1944: βηβιηνγξαθηθή θαηαγξαθή,·Αζήλα, Δξκήο, 1978, ζει. 66 (όπνπ αλαγξάθεηαη σο «Λαηξείεο 

πξσηνγόλσλ»). Αλκ., «Σα λεώηαηα βηβιηα. Capt. Frank Hurley. Μαξγαξηηάξηα θαη θαλλίβαινη. 

Σξνκαθηηθαί εμεξεπλεηηθαί πεξηπέηεηαη εηο ηελ ρώξαλ ησλ αξρέγνλσλ Παπνύα, ησλ αγξίσλ θαλληβάισλ 

θαη θπλεγώλ θεθαιώλ ηεο αλεμεξεπλήηνπ Νέαο Γνπηλέαο», εθ. Έζλνο, 1 Μαξηίνπ 1931 (θαη ζηα 

επόκελα θαζεκεξηλά θύιια). Αλκ., «Σν έξγνλ ησλ ηεξαηηθώλ απνζηνιώλ. Ζ ηέρλε ησλ καύξσλ ηεο 

Αθξηθήο. Μεξηθά πεξίεξγα ζξεζθεπηηθά δείγκαηα», εθ. Ζ Πξσία 25 Απγνύζηνπ 1931. Κνπξη 

Φξάλθκαλ, «Ο θαληβαιηζκόο ησλ πξσηόγνλσλ θπιώλ. Μεηαμύ ησλ αλζξσπνθάγσλ. Αθεγήζεηο δπν 

μέλσλ εμεξεπλεηώλ», εθ. Ζ Πξσία, 6 Ηαλνπαξίνπ 1932. Αλκ., «Ο εμσηηθόο θόζκνο ησλ αθξηθαληθώλ 

ιηκλώλ», εθ. Νένο Κόζκνο, 1 Φεβξνπαξίνπ 1934. Ser [Γεώξγηνο εξνύηνο], «Σέρλε θαη δσή. Οη 

πξσηόγνλνη άλζξσπνη. Σα πλεύκαηα», εθ. Ζ Πξσία, 14 Απξηιίνπ 1936.  
17

 Ο Θσκάο Θσκόπνπινο ην 1909 είρε ζπκπεξηιάβεη ζην πεξηνδηθό Παλαζήλαηα έλα κεηαθξαζκέλν 

γαιιηθό θείκελν πνπ εμέηαδε ηελ ηέρλε ησλ ‘αγξίσλ’, όπνπ απεηθνλίδνληαλ ηξεηο πξνζσπίδεο από ηε 

Νέα Εειαλδία [εηθ. 9-11]. Θσκάο Θσκόπνπινο, «Ζ θπζηνγλσκία εηο ηελ ηέρλε ησλ αγξίσλ», πεξ. 

Παλαζήλαηα, 31 Μαξηίνπ 1909, ζει. 358-9, αλαθ. ζην Δ. Γ. Μαηζηόπνπινο, «Ζ αλαθάιπςε ελόο 

‘κνληέξλνπ πξηκηηίθ’», ζην Μπόιεο, Παπιόπνπινο (επηκ.), 2004, ζει. 39. Απηό ην άξζξν απνηειεί 

κεηάθξαζε ελόο αληίζηνηρνπ άιινπ πνπ είρε δεκνζηεπηεί θάπνηα ρξόληα λσξίηεξα: Félix Regnault, «La 
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29]. Χζηόζν, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο θαηά θύξην ιόγν ε πξνζέγγηζε ηεο 

ζπλαθνύο ζρέζεο πνπ δηαπηζησλόηαλ αλάκεζα ζηε ζύγρξνλε επξσπατθή ηέρλε θαη ηηο 

‘πξσηόγνλεο’ αλαθνξέο ηεο βξηζθόηαλ ζπρλά ζην ζηόραζηξν αξλεηηθώλ θξηηηθώλ. 

Απηό θαηαδεηθλύεηαη κέζα από ηηο αληαπνθξίζεηο ή θαη ηα άξζξα πνπ πεξηέγξαθαλ ηηο 

θαιιηηερληθέο εμειίμεηο ζηα επξσπατθά θέληξα. «Οη πξσηόγνλνη έρνπλ γεκίζεη ηνλ 

θόζκν», δηακαξηύξνληαλ ν Γηνθαξίλεο από ην Παξίζη ην 1927, ελώ ζεσξνύζε πσο ε 

ζύγρξνλε ηέρλε ήηαλ ηαπεηλσκέλε από ην πιήγκα ηεο επίδξαζεο ηεο «αθέιεηαο ησλ 

λέγθξσλ»18
. Μνινλόηη από γεληθή ζθνπηά ε πξνζέγγηζε ηεο «λέγξηθεο» θνπιηνύξαο 

ζηελ Διιάδα νπδέπνηε πήξε ηε δηάζηαζε πνπ έιαβε ζε επξσπατθέο ρώξεο, νξηζκέλεο 

θαιιηηερληθέο παξαζηάζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ αζελατθή πξσηεύνπζα ηελ 

                                                                                                                                                                      
physionomie dans l’art sauvage», πεξ. La Nature. Revue des sciences et de leurs applications aux arts 

et à l'industrie. Suivi de: Bulletin météorologique de La Nature, boîte aux lettres, nouvelles 

scientifiques, ηρ. 1461, 25 Μαΐνπ 1901, ζει. 408-9. Βι. αθόκα Σδνύιην Καΐκε, «Ζ ηζηνξία ηεο 

κάζθαο», πεξ. Διιεληθά Γξάκκαηα, 1 Μαξηίνπ 1929, ζει. 262 [εηθ. 12]. Αλκ., «Από ηα παξάμελα ηεο 

ηέρλεο. Ο θνπηνπξηζκόο εηο ηελ θεληξώαλ Αθξηθή. Οη ιεπθνί απνινγεηαί ηεο καύξεο δηαλνήζεσο», εθ. 

Έζλνο, 14 Απξηιίνπ 1929 [εηθ. 13-16]. Βι. θαη πεξ. 20
νο

 Αηώλαο, ηρ. 4-6, 1935, ζει. 13-15, όπνπ 

δεκνζηεύνληαη κηα ζεηξά από κάζθεο θαη αγαικαηίδηα πνπ πξνέξρνληαλ από ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά 

θέληξα ηνπ ‘άγξηνπ’ θόζκνπ, όπσο ήηαλ ε Αθξηθή, ε Χθεαλία, ε Κεληξηθή θαη ε Βόξεηα Ακεξηθή 

θαζώο θαη ηα λεζηά ηνπ Πάζρα [εηθ. 17-25]. Αθόκα βι. Ρίηζαξλη Καξιάηλ, «Ζ ηέρλε ησλ λέγξσλ», πεξ. 

Νενειιεληθά Γξάκκαηα, 28 Ηνπιίνπ 1935, ζει. 10 [εηθ. 26,27]. Kurt Sachs, «Ο ηεξόο ρνξόο», πεξ. Σν 3
ν
 

Μάηη, ηρ. 7-12, 1937, ζει. 258-263 [εηθ. 28,29], αλαθ. δύν ηειεπηαίσλ άξζξσλ ζην Σαρνπνύινπ, 2009, 

ζει. 107 θαη 120 (ην δεύηεξν άξζξν είλαη παιαηόηεξν: Kurt Sachs, «La danse sacrée: À propos de 

l’exposition au Musée d'Ethnographie du Trocadéro», πεξ. Courrier d'art, 1934, ζει. 159–6). Άξεο 

Γηθηαίνο (κηθξ.), «Πνηήκαηα πξσηνγόλσλ ιαώλ», πεξ. Ο Αηώλαο καο, ηρ. 8, Οθηώβξηνο 1948, ζει. 227-

229. Νσξίηεξα ν Νίθνο Καδαληδάθεο είρε κεηαθξάζεη παξακύζηα θαη πνηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

Αθξηθή: Leo Frobenius, «Αθξηθαληθά παξακύζηα. Φαξ-Λη-Μαο», κηθξ. Ν. Καδαληδάθεο, πεξ. Ο 

Κύθινο, ηρ. 2, 1931, ζει. 80-85. Langston Hughes, «Κη εγώ», κηθξ. Ν. Καδαληδάθε, πεξ. Ο Κύθινο, ηρ. 

3, 1933, ζει. 323-324, παξάζ. ζην Σαρνπνύινπ, 2009, ζει. 149. Βι. αθόκα Γ. Α. Κπξηαθίδεο, «Ζ 

πνίεζε ησλ καύξσλ», πεξ. Νενειιεληθά Γξάκκαηα, 21 Ηνπιίνπ 1935, ζει. 5, αλαθ. ό.π., ζει. 107. 
18

 Ν[ηθόιανο] Γηνθαξίλεο, «Γξάκκαηα από ην Παξίζη. Πσο γελλώληαη αη αμίαη», εθ. Ζ Πξσία, 29 

Ηαλνπαξίνπ 1927, αλαθ. πεγήο ζην Δπγέληνο Γ. Μαηζηόπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ 

Μπηελλάιε ηεο Βελεηίαο 1934-1940, δηδ. δηαηξ., 3 ηνκ., Ρέζπκλν, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 1996, ζει. 135 

(επηζεκαίλεηαη όκσο σο αλώλπκν). Βι. θαη ηα όζα ζεκεηώλεη ν ζπλεξγάηεο ηνπ Έζλνπο από ηε Ρώκε: 

«Γηάθνξνη επξσπαίνη εκειέηεζαλ η’ αγαικαηάθηα πνπ θαηαζθεπάδνπλ ζπλήζσο νη καύξνη. Σα επξήθαλ- 

θαη είλε εύθνινλ λα ηα εύξε θαζελαο -ελζπκίδνληα ηα ζεκεξηλά έξγα ησλ θπβηζηώλ δσγξάθσλ… νη 

νπαδνί ηνπ θπβηζκνύ εκηκήζεθαλ ηνπο καύξνπο, όπσο ηνπο κηκνύληαη θαη νη ρνξεπηαί. Αληί λα ζθεθηνύλ 

έηζη, εζθέθζεζαλ θαη εδεκηνύξγεζαλ κηα νιόθιεξε ζεσξία. Καη ζήκεξα καο ιέλε όηη ππάξρνπλ καύξνη 

‘πξηκηηίθ’. ε ιίγν αθόκε δελ απνθιείεηαη λα καο κηιήζνπλ θαη κηα ‘καύξε Διιάδα’. Δπί ηνπ παξόληνο 

καο δηαβεβαηώλνπλ όηη ππάξρεη πνιύ κεγαιύηεξε εηιηθξίλεηα εηο η’ αγάικαηα πνπ θαηαζθεπάδνπλ νη 

καύξνη, παξά εηο κεξηθά αγάικαηα ηνπ Λνύβξνπ θαη ηεο Φισξεληηλήο ‘Γθαιιεξία ληέιη Οπθίηζη’... 

Μεξηθνί από ηνπο κνδέξλνπο θξηηηθνύο ζέινπλ λα παξνπζηάζνπλ, όπσο είπακε ηελ ηέρλελ ησλ καύξσλ σο 

εκπλεόκελε από εηιηθξίλεηαλ θαη αιήζεηαλ. Μαο παξαθαινύλ ηδηαηηέξσο λα πξνζέμνπκε κεξηθά θεθάιηα 

θακσκέλα από καύξνπο θαιιηηέρλαο πνπ ζπκίδνπλ πνιύ ηα κνδέξλα, δειαδή ηα θνπηνπξηζηθά θεθάιηα. 

Αιιά αθξηβώο αλ ηα πξνζέμσκε ζα δνύκε όηη απηά πνπ ζέινπλ λα καο παξαζηήζνπλ σο πιαζηηθά 

ραξίζκαηα είλε ελδείμεηο άγλνηαο θαη ηίπνηε πεξηζζόηεξνλ. Γελ απνθιείεηαη λα έρνπλ νη καύξνη 

θαιιηηέρλαη κηαλ θεληξηθήλ ηδέαλ. Δλ ηνηαύηε πεξηπηώζεη ε θεληξηθήλ ηδέα ησλ ζηξέθεηαη εηο ηελ 

επηδίσμηλ όζνλ δπλαηόλ κεγαιεηηέξαο απιόηεηνο, κηαο απιόηεηνο θαησηέξαο θαη ηεο παηδηθήο. Μήπσο δη’ 

απηό ηνπο απνθαινύλ «πξηκηηίθ»; Αιιά ελ ηνηαύηε πεξηπηώζεη «πξηκηηίθ» είλαη θάζε αδέμηνο ηερλίηεο. 

Καη νη ιεπθνί άλζξσπνη κε ηνπο ζεκεξηλνύο ηξηγσληζκνύο θαη θπβηζκνύο ησλ επηζηξέθνπλ ίζσο πξνο ηελ 

απιόηεηαλ, δειαδή ηελ αδεμηόηεηαλ, όπσο έλαο θηιόζνθνο απνγνεηεπκέλνο από όζα εδηάβαζελ ζηα 

βηβιία ηνπ επαλέξρεηαη εηο ηελ πξσηόγνλνλ δσή θαη αξρίδεη λα ζθάβε, λα θπηεύε θαη λα πνηίδε», Αλκ., 

«Ο θνπηνπξηζκόο εηο ηελ θεληξώαλ Αθξηθή…», ό.π. 
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πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ καξηπξνύλ ηελ έιμε πνπ αζθνύζε θαη ηελ απώζεζε πνπ 

πξνθαινύζε ν «καύξνο» θόζκνο.  

 

3.2. Οι «μαύρες» επιθεωρήςεισ. 
 

«Ζ άθημηο ησλ ζνθνιαηέλησλ αζηέξσλ ηνπ Μαύξνπ ζηάζνπ έζεζελ εηο θίλεζηλ από 

εκεξώλ ην ‘θηινζέακνλ’ αζελαηθόλ θνηλό»
19

. Ήηαλ ε πξώηε εκθάληζε ελόο ζηάζνπ 

«καύξσλ» θαιιηηερλώλ [εηθ. 30-32] πνπ πξνθάιεζε ηνλ ελζνπζηαζκό ησλ Αζελαίσλ, 

νη νπνίνη έζπεπζαλ λα αθξηβνπιεξώζνπλ γηα απηό ην γεγνλόο
20

. Δπξόθεηην γηα κηα 

κνπζηθνρνξεπηηθή παξάζηαζε ππό ηνπο μέθξελνπο ήρνπο ηεο ηδαδ κνπζηθήο πνπ 

δηήξθεζε ηέζζεξεηο εκέξεο ζην ζέαηξν ‘Κεληξηθόλ’, κηα «soirée noire»
21

 πνπ 

δηνξγαλώζεθε κε κεγάιε επηηπρία.  

«πλαγεξκόο, πξσηνθαλέο ζέακα ε παξάζηαζηο. ‘Ο Μαύξνο Κόζκνο’»
22

, έγξαθε 

ε αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεύηεθε ζηηο εθεκεξίδεο γηα λα πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ θνηλνύ. Αθνινύζεζαλ ζπλεληεύμεηο κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ ζηάζνπ θαη 

εγθσκηαζηηθά ζεκεηώκαηα
23

. Γελ έιεηςαλ όκσο ηα εηξσληθά ζρόιηα πεξί «επηδξνκήο» 

ή θαη «πιεγήο»
24

 από ηνπο «αξάπεδεο»
25

, θαζώο θαη ε αλεζπρία κήπσο θαη ε 

αζελατθή πξσηεύνπζα παξαδνζεί ζηνλ ίδην ππξεηό ππέξ ησλ «καύξσλ» πνπ είρε ήδε 

θπξηεύζεη ην Παξίζη. Σξία ρξόληα αξγόηεξα ην ζέαηξν ‘Κεληξηθόλ΄ ζα είλαη θαη πάιη 

θαηάκεζην από ζεαηέο γηα κηα αθόκα κνπζηθνρνξεπηηθή παξάζηαζε πνπ δόζεθε από 

                                                           
19

 Αλκ., «Ο Μαύξνο Κόζκνο», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 11 Μαξηίνπ 1927. 
20

Γηαβάδνπκε ζηελ Δζπεξηλή «Δηο ην Κεληξηθόλ’ ρζεο ην βξάδπ ελεθαλίζζε ν ζίαζνο ησλ καύξσλ. Παξ’ 

όιε ηελ αθξίβεηαλ ησλ εηζηηεξίσλ (150 δξαρκάο ε ζέζηο), ην ζέαηξνλ ήηαλ θαηάκεζηνλ θόζκνπ, όζηηο 

ερεηξνθξόηεζε δσεξόηαηα ηνπο καύξνπο θαιιηηέρλαο», Αλκ., «Από ηα ζέαηξα», εθ. Δζπεξηλή, 11 

Μαξηίνπ 1927. 
21

 «Όζνλ θόζκνλ δελ πξνζείιθπζαλ ηα θηινινγηθά έξγα ησλ μέλσλ ζηάζσλ- ηα νπνία επαίδνλην, σο επί ην 

πιείζηνλ, πξν θελώλ θαζηζκάησλ- ηνλ εηξάβεμε ρζεο εηο ην ‘Κεληξηθόλ’ ε επηζεώξεζηο ηνπ καύξνπ 

ζηάζνπ… πξόθεηηαη θπξηνιεθηηθώο πεξί soirée noire», Αλκ., «Οη καύξνη», εθ. Δζηία, 12 Μαξηίνπ 1927. 
22

«Θέαηξνλ Κεληξηθόλ. Αύξηνλ Πέκπηελ 10 Μαξηίνπ 1927. πλαγεξκόο, πξσηνθαλέο ζέακα ε 

παξάζηαζηο ‘Ο Μαύξνο Κόζκνο’. 40 καύξνη θαη καύξαη». Βι. εθ. Δζπεξηλή, Ζ Βξαδπλή, Δζηία, 9 

Μαξηίνπ 1927 θαη εθ. Έζλνο, 10 Μαξηίνπ 1927. 
23

 Αλκ., «Έξρεηαη ζήκεξνλ εηο Αζήλαο ν ζίαζνο ηνπ ‘Μαύξνπ Κόζκνπ’. Οη παξάδνμνη ρνξνί ησλ 

αγξίσλ», εθ. Δζπεξηλή, 9 Μαξηίνπ 1927. Αλκ., «Ο Μαύξνο Θίαζνο», εθ. Διεύζεξνο Σύπνο, 11 Μαξηίνπ 

1927. Αλκ., «Μηα ώξα κε ηελ πξσηαγσλίζηξηα ηνπ ‘Μαύξνπ Κόζκνπ’. Ζ καύξε Αθξνδίηε πνπ αγαπά 

έλαλ ιεπθόλ», εθ. Δζπεξηλή, 11 Μαξηίνπ 1927. Π., «Ο ζίαζνο ησλ Μαύξσλ. Μηγάδεο θαη θάθξνη», εθ. 

Διεύζεξνο Σύπνο, 13 Μαξηίνπ 1927. Φ., «Ο Μαύξνο Κόζκνο», εθ. Ζ Βξαδπλή, 14 Μαξηίνπ 1927. 
24

 Ο Ρήηνξαο, «Ζ καύξε πιεγή», εθ. Ζ Δζληθή, 11 Μαξηίνπ 1927. Βι. αθόκα [Νηθόιανο Πεηηκεδάο]- 

Λαύξαο, «Σν Μαύξν θηιί», εθ. Ζ Πξσία, 13 Μαξηίνπ 1927. 
25

 «ηνλ ηόπν απηό, ξε καύξν κνπ πιάζκα, ζηνλ ηόπν ηεο καπξίιαο ζηελ πξσηεύνπζα πνπ νύια καο 

θαηάληεζαλ καύξα θη άξαρια, ζην άζηπ απηό ην καύξν πίζζα αθ’ ην ζθόηνο καο αθίρηε θαη ζίαζνο κε 

ζεαηξίλνπο καύξνπο ζνθνιαηάθηα γαξ πξσηαγσλίζηξηεο θαη αξάπεδεο… Σξειάζεθε ν θνζκάθεο κε 

δαύηνπο θαη θάλαλε κνύξια δνπιεηά», Ο Σδνγέο [ώηνο Πεηξάο], «Μαύξνο ζίαζνο», εθ. Ζ Βξαδπλή, 15 

Μαξηίνπ 1927. Σ. Μσξ [Σίκνο Μσξατηίλεο], «Μαύξνη», εθ. Έζλνο, 13 Μαξηίνπ 1927. 
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ην ζίαζν «Σα Μαύξα Πνπιηά»
26

 [εηθ. 33]. Σελ ίδηα πεξίνδν εκθαλίζηεθαλ θαη ηα 

πξώηα δεκνζηεύκαηα γηα ηηο παξαζηάζεηο, ηηο πεξηνδείεο θαη ηε δσή ηεο Zνδεθίλ 

Μπέηθεξ
27

. Σν δσεξό ηακπεξακέλην ηεο λεαξήο ρνξεύηξηαο δελ έκεηλε αζρνιίαζην 

από ηνλ Αζελατθό ηύπν, όπνπ νη πεξηγξαθέο γηα ηελ ‘άγξηα’ θαη «ζνθνιαηέληα» 

Ενδεθίλα ππήξμαλ θάηη παξαπάλσ από γιαθπξέο, ελώ όηαλ ε ίδηα επηζθέθηεθε ηελ 

Διιάδα ην 1934 ζηα πιαίζηα κηαο πεξηνδείαο ηεο αθηεξώζεθαλ δεθάδεο άξζξα, 

ρξνλνγξαθήκαηα θαη θξηηηθά ζεκεηώκαηα
28

 [εηθ. 34].  

Ο ελζνπζηαζκόο ηνπ πιήζνπο γηα ηε «καύξε Αθξνδίηε» από ηε ζηηγκή πνπ ε 

ίδηα θαηέθζαζε ζηελ πξσηεύνπζα ππήξμε έθδεινο ελώ ηα βήκαηά ηεο θαηαγξάθνληαλ 

ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ από ηνπο δεκνζηνγξάθνπο. Χζηόζν ε 

ραξηζκαηηθή Φηθίλα- όπσο ρατδεπηηθά ηελ απνθαινύζαλ- απέζπαζε όρη κόλν 

ζαπκαζκό αιιά θαη κηα έθδειε αληηπάζεηα. Γελ έιεηςαλ νύηε εδώ ηα θαθεληξερή 

                                                           
26

 Βι. Αλκ., «Οη Μαύξνη εηο ηαο Αζήλαο», εθ. Ζκεξήζηνο Σύπνο, 17 Ηαλνπαξίνπ 1930. Ο Θεαηξόθηινο 

[Βαγγέιεο αθθάηνο], «Σα Μαύξα Πνπιηά», εθ. Έζλνο, 17 Ηαλνπαξίνπ 1930. Αλκ., «Σα ‘Μαύξα 

Πνπιηά’», εθ. Ζ Πξστα, 16 Ηαλνπαξίνπ 1930. Αλκ., «Ση ιέγνπλ αη πξσηαγσλίζηξηαη ηνπ ζηάζνπ ησλ 

‘Μαύξσλ’», εθ. Ζ Πξστα, 17 Ηαλνπαξίνπ 1930. Αιθ. [Αλδξέαο Αλδξεάδεο], «Σα ‘Μαύξα Πνπιηά’», 

εθ. Δζηία, 17 Ηαλνπαξίνπ 1930. 
27

 Δλδεηθηηθά: Δ[ιέλε] ακίνπ, «Ζ κεγάιε βαζίιηζζα ηνπ Παξηζηνύ. Μηα ζπλνκηιία κε ηε Μπέθεξ», 

εθ. Διιεληθόο Σαρπδξόκνο, 16 Μαξηίνπ 1927. Αλκ., «Ζ Αξαπίλα πνπ έγηλε ην ζύκβνιν ηνπ Παξηζηνύ. 

Ζ Ενδεθίλα Μπαίθεξ αθεγείηαη ηε δσή ηεο», εθ. Έζλνο, 27 Απξηιίνπ 1927. Ν. Γηνθαξίλεο, «Γξάκκαηα 

από ην Παξίζη. Δηο ην θακαξίλη ηεο Ενζεθίλαο Μπαίθεξ», εθ. Ζ Πξσία, 15 Μαΐνπ 1927. V. «Ζ 

Ησζεθίλα Μπαίθεξ ππαγνξεύεη ηαο αλακλήζεηο ηεο», εθ. Ζ Πξσία, 20 Ηνπιίνπ 1927. Νηόιε Νίθβα 

(κηθξ.), «Σα απνκλεκνλεύκαηα ηεο Ενδεθίλαο Μπαίθεξ, εθ. Κπξηαθή ηνπ Διεπζέξνπ Βήκαηνο, 14 

Απγνύζηνπ 1927. πύξνο Μειάο, «Γηαηί θεύγεη ε Ενδεθίλα Μπαίθεξ;» εθ. Έζλνο, 4 Φεβξνπαξίνπ 

1928. Γ[εώξγηνο] Φηέξεο [Γεώξγηνο Σζηκπηδάξνο], «Φεύγεη ε Ενζεθίλα Μπαίθεξ», εθ. Διεύζεξνλ 

Βήκα, 10 Φεβξνπαξίνπ 1928, αλαθ. πεγήο ζην Παλαγηώηνπ, 1978, ζει. 113. Β[αζίιεηνο] Βεθηαξέιιεο, 

«Ζ Μπαίθεξ εηο ηελ Βηέλλελ», εθ. Ζ Πξσία, 10 Φεβξνπαξίνπ 1928. Αλκ., «Ζ Μειακςή Αθξνδίηε 

εκθαλίδεηαη ζρεδόλ νιόγπκλε θαη ελ ηνύηνηο είλε ζεκλή», εθ. Έζλνο, 3 Μαξηίνπ 1931. 
28

 Ζ ίδηα παξαρώξεζε πνιιέο ζπλεληεύμεηο, όπσο: Α. Λ. [Αιέθνο Ληδσξίθεο], Ζ Ενδεθίλα Μπαίθεξ 

νκηιεί πξνο ηελ Αθξόπνιηλ. Σν κειαςόλ ζαύκα εηο ηαο Αζήλαο», εθ. Αθξόπνιηο, 2 Φεβξνπαξίνπ 1934. 

Αλκ., «Ζ Ενδεθίλα Μπαίθεξ νκηιεί πξνο ηνλ ‘Διεύζεξνλ Άλζξσπνλ’. Αη πξώηαη εληππώζεηο ηεο από 

ηαο Αζήλαο», εθ. Διεύζεξνο Άλζξσπνο, 2 Φεβξνπαξίνπ 1934. Σάζνο Απισλίηεο, «Ζ ρζεζηλή άθημηο ηεο 

‘Μαύξεο Αθξνδίηεο’. Ζ Ενδεθίλα Μπαίθεξ εθηλδύλεπζε λα ξηρζεί εηο ηε ζάιαζζαλ. Πξώηε ηεο 

θξνληίο ήην λα γλσξίζεη ηελ ειιεληθήλ ηαβέξλαλ», εθ. Ζ Διιεληθή, 2 Φεβξνπαξίνπ 1934. Λνπθ., «Με 

ηελ Ενδεθίλ Μπαίθεξ. Από ηνλ Πεηξαηάλ εηο ηαο Αζήλαο», εθ. Νένο Κόζκνο, 2 Φεβξνπαξίνπ 1934. Δλώ 

από ηελ πξώηε εκέξα ηεο άθημήο ηεο θαη ζρεδόλ θαζεκεξηλά αθηεξώλνληαλ άξζξα πνπ θαηέγξαθαλ ηηο 

θηλήζεηο ηεο: Φνξηνύλην, «Ζ καύξε Αθξνδίηε», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 31 Ηαλνπαξίνπ 1934. Αλκ., 

«Ενδεθίλα Μπαίθεξ, ε καύξε γόεζζα πνπ καο έξρεηαη ζήκεξνλ. Ζ παηδηθή ηεο δσή θαη νη ζξίακβνί ηεο 

ελ Δπξώπε», εθ. Διεύζεξνο Άλζξσπνο, 1 Φεβξνπαξίνπ 1934. Μ. Κίνο, «Ζ Ενδεθίλα Μπαίθεξ, ε καύξε 

γόεζζα πνπ εμεηξέιιαλε όινπο ηνπο Αζελαίνπο», εθ. Δζπεξηλή, 2 Φεβξνπαξίνπ 1934. Αλκ., «Βξνρή 

αζηέξσλ. Ζ ‘πξώηε’ παξάζηαζηο ηεο Μπαίθεξ θαη ε Νηίηα Πάξιν εηο ηαο Αζήλαο…», εθ. Νένο Κόζκνο, 

2 Φεβξνπαξίνπ 1934. Φνξηνύλην, «Ζ Φηθίλα ζ’ εκάο», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 2 Φεβξνπαξίνπ 1934. Καη 

ζην ίδην θύιιν: Γ., «Ζ Ενδεθίλα επζπκνινγεί ‘Δίκαη σζάλ πίζεθνο’». Αλκ., «Ενδεθίλα Μπαίθεξ ε 

καύξε γόεζζα πνπ παξεδηκεί εηο ηαο Αζήλαο πσο αθεγείηαη ε ίδηα ηε δσή ηεο», εθ. Διεύζεξνο 

Άλζξσπνο, 3 Φεβξνπαξίνπ 1934 θαη κε ζπκπιεξσκαηηθά άξζξα ηηο επόκελεο εκέξεο (4, 5, 6, 7, 8 θαη 9 

Φεβξνπαξίνπ). Αλκ., «Ο καύξνο αζηήξ. Ζ Ενδεθίλα Μπαίθεξ θαηέθηεζε θαη ηαο Αζήλαο. Αη πξώηαη 

ηεο εκθαλίζεηο», εθ. Αθξόπνιηο, 3 Φεβξνπαξίνπ 1934. Αλκ., «Αη εκέξαη ηνπ καύξνπ αζηέξνο. Ζ 

Μπαίθεξ έιαβε 2.000 επηζηνιάο ζαπκαζηώλ» εθ. Αθξόπνιηο, 5 Φεβξνπαξίνπ 1934. [ηξαηήο] 

Μπξηβήιεο, «Ζ Αξαπίλα», εθ. Ζ Πξσία, 6 Φεβξνπαξίνπ 1934. 
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ζρόιηα
29

 κε απνθνξύθσκα ηηο εληειώο κηζαιιόδνμεο απόςεηο πνπ ηελ πξνζέγγηδαλ σο 

έλα «ηέξαο», έλα «καύξν πξάγκα»
30

. Ζ κνπζηθόο θαη ζπγγξαθέαο νθία Κ. παλνύδε 

έθαλε ιόγν γηα ηελ «απνθηήλσζη» ησλ Δπξσπαίσλ πνπ αλέρνληαη «ηελ επεηξνκημία θαη 

ηελ αλαζηήισζε ηνπ δσηθνύ ελζηίθηνπ σο κόλε ζεκαζία ησλ θαηξώλ καο». Γηα ηελ ίδηα 

άιισζηε ε Μπέηθεξ δελ ήηαλ «νύηε θαλ καύξε, αιιά [κηα] λνζεπκέλε κηγάδα» πνπ 

αληηπξνζσπεύεη ηνλ «εθθπιηζκό ηεο επνρήο καο», ελώ επηπξόζζεηα αλαγλώξηδε πσο 

όιε απηή ε βαξβαξόηεηα απνηειεί θνκκάηη ηεο ‘πξσηόγνλεο’ θαη ελζηηθηώδνπο 

δσήο
31

. ρνιηάδνληαο ηα ίδηα γεγνλόηα ν Παλαγησηόπνπινο εξκήλεπε ηελ εθδήισζε 

ησλ ζύγρξνλσλ θαιιηηερληθώλ ηάζεσλ θαη ηε ζηξνθή γηα έκπλεπζε πξνο ηνπο 

πνιηηηζκνύο ησλ ‘πξσηόγνλσλ’ ιαώλ σο έλα παξαζηξάηεκα θαη κηα αδπλακία ηνπ 

δπηηθνύ θόζκνπ πνπ παξαδηλόηαλ ζηελ «εθδίθεζε ησλ βαξβάξσλ»
32

.  

Νσξίηεξα, ν Παπαλησλίνπ ν νπνίνο δελ έθξπβε ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ
33

 

παξαδερόηαλ, ηνπιάρηζηνλ ζε όηη αθνξνύζε έλα ζέακα, πσο «ν πνιηηηζκόο ησλ ιεπθώλ 

δελ είλε ηόζνλ απηάξθεο, ώζηε λα απνθξνύζεη ηελ ζπλεξγαζίαλ καύξσλ. Δηο ηελ ηέρλελ 

ηνπιάρηζηνλ… Από ηνπο καύξνπο θαη ηνπο εξπζξνδέξκνπο αλαλεώλεηαη ε ραξά ησλ 

κπαξ, ησλ θαηαγσγίσλ, ησλ ζαινληώλ ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ δεκνζίσλ 

ρνξώλ»
34

. Πξάγκαηη εθείλεο νη παξαζηάζεηο είραλ αθήζεη έλα ζεκαληηθό αληίθηππν 

ζην πέξαζκά ηνπο, νη καξηπξίεο άιισζηε είλαη ελδεηθηηθέο. Μπνξνύκε λα 

θαληαζηνύκε πόζν εμσηηθνί θάληαδαλ ζηα κάηηα ηνπ ειιεληθνύ θνηλνύ εθείλνη νη 

                                                           
29

 Βι. Γ., «Σν καύξν αζηέξη. Ζ πξώηε εκθάληζηο ηεο Ενδεθίλαο Μπαίθεξ», εθ. Ζ Διιεληθή, 3 

Φεβξνπαξίνπ 1934 κε ην ζρόιην πσο «νη θνξδαθηζκνί ηεο κηγάδνο δελ έρνπλ θακκίαλ ζρέζηλ κε ηελ 

ηέρλε», ελώ ν αξζνγξάθνο δελ δηζηάδεη λα ακθηζβεηήζεη ηελ θαιιηηερληθή αληίιεςε ηνπ αζελατθνύ 

θνηλνύ πνπ μόδεςε απεξίζθεπηα πνιιά ρξήκαηά ελ κέζσ δύζθνισλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ. 

Απνγνεηεπκέλνο αθόκα από ηελ παξάζηαζε παξνκνίαδε ηελ Ενδεθίλα κε «έλα ηέξαο από θείλα πνπ 

έρνπλε πνιιέο θνξέο ζηα ππόγεηα ηεο νδνύ Αζελάο», ελώ αλαθεξόκελνο ζηνπο «ράρεδεο πνπ είραλε 

αθξηβνπιεξώζεη ην εηζηηήξην» ηόληδε: «έ ξε θνξόηδα πνπ’ ρεη ε Αζήλα θαη δελ ην μέξακε, Ο Νώληαο, 

«Μπαίθεξ», εθ. Δζπεξηλή, 8 Φεβξνπαξίνπ 1934. 
30

 Ο Απόκαρνο [Κσζηήο Υαηξόπνπινο], «Ζ γόεζζα», εθ. Ζ Πξσία, 7 Φεβξνπαξίνπ 1934. 
31

 νθία Κ. παλνύδε, «Ζ Ενδεθίλα Μπαίθεξ σο ζύκβνινλ», εθ. Ζ Πξσία, 3 Φεβξνπαξίνπ 1934. Βι. 

θαη έλα πξνεγνύκελν άξζξν ηεο αλαθνξηθά κε ηελ ηδαδ, όπνπ ε παλνύδε ζπζρεηίδεη ηελ εκθάληζε ηεο 

κνπζηθήο απηνύ ηνπ είδνπο κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαζώο «ε καλία ηεο 

αλαπαξαγσγήο κεηά ηνλ αιιεινζθνησκό, νινθιεξσκέλε ζηνπο κεζπζηηθνύο ξπζκνύο ησλ ρνξώλ πνπ 

ζπκβνιίδνπλ κηαλ αζπλείδεηε εμόξκεζε ηεο αλζξσπόηεηνο πξνο λένπο δξόκνπο, απηό ην δηάρπην 

παγθόζκην κεζύζη, πνπ δηαδέρεηαη ηελ απνθαξδίσζε ησλ ζθνηεηλώλ εκεξώλ ηνπ πνιέκνπ-εμεγεί θάπσο 

θαη ίζσο λα δηθαηνινγή ηελ επηθξάηεζε ηεο κνπζηθήο απηήο ησλ βαξβάξσλ θαη πξσηόγνλσλ ελζηίθησλ», 

νθία Κ. παλνύδε, «Ζ θπιεηηθή κνπζηθή», πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 77, 1 Μαξηίνπ 1930, ζει. 265. 
32

 Η. Μ. Παλαγησηόπνπινο, «Ζ εθδίθεζε ησλ βαξβάξσλ», εθ. Ζ Πξσία, 7 Φεβξνπαξίνπ 1934. 
33

 «Οη δαηκόληνη απηνί ρνξεπηαί καο επξόζθεξαλ ην δξηκύ πνηόλ ηεο πξσηνγελνύο αλζξσπόηεηαο… Σί 

εμαίζηνο ίιηγγνο, ηί πινύηνο ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο ζ’ απηή ηελ ζύειιαλ ησλ παικώλ, ηί θηίξηα ζηελ 

γεσκεηξία ησλ θηλήζεώλ ηνπ, ηί δόμα ηνπ αλζξώπηλνπ δώνπ ζηηο αξγέο θακπύιεο ησλ καύξσλ ζσκάησλ». 

Εαραξίαο Παπαλησλίνπ, «Καιιηηερλία. Ζ ηέρλε ησλ καύξσλ», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 20 Μαξηίνπ 1927, 

αλαθ. πεγήο ζην Παλαγηώηνπ, 1978, ζει. 75. 
34

 ην ίδην. 
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εβέληλνη αζηέξεο θαη πόζν αθόκα ‘άγξηνη’ θξίλνληαλ γηα ην γνύζην θαη ηηο ζπλήζεηέο 

ηνπο.  

Χζηόζν πίζσ από ηηο δηραζκέλεο απόςεηο πνπ είραλ εθθξαζηεί θαη νη νπνίεο 

νθείινληαλ ζε ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο θαη ζε κηα αδπλακία απνδνρήο ηνπ 

δηαθνξεηηθνύ, δηαθξηλόηαλ θαη κηα δηάζεζε απόξξηςεο ηνπ θαηλνύξηνπ θαη 

αλαλεσηηθνύ ζηνηρείνπ πνπ θπνθνξνύζε ν «λέγξηθνο» θόζκνο. Ζ θνπιηνύξα ηεο 

«λεγξνθηιίαο» ή ηεο «καπξνθηιίαο»
35

 πνπ είρε δηακνξθσζεί ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1920 είρε πξνθαιέζεη αλεζπρίεο ζηνπο ζπληεξεηηθνύο θύθινπο, ελώ εθείλε ε 

κεηαπνιεκηθή επνρή ραξαθηεξηδόηαλ ππνηηκεηηθά θαη σο «δάδ κπάλη»
36

. Οη μέθξελνη 

ξπζκνί ησλ ρνξώλ, ηα ζεάκαηα πνπ πξνζέθεξαλ νη «καύξνη» ζίαζνη, όζν θαη ε 

θαιιηηερληθή αλαγλώξηζε πνπ θέξδηδε ζπλνιηθά ν «καύξνο» θόζκνο από ηνπο 

απαληαρνύ πηζηνύο νπαδνύο ηνπ κνληεξληζκνύ γίλνληαλ αληηιεπηά σο έλαο θίλδπλνο 

πξαγκαηηθνύ εθθπιηζκνύ ηεο ‘ιεπθήο’ θπιήο
37

. Σελ αληίιεςε κάιηζηα πεξί 

εθδίθεζεο ησλ «καύξσλ» είρε ππνζηεξίδεη θαη ν ζπλεξγάηεο ηνπ Έζλνπο όηαλ 

επεζήκαηλε πσο: «Σελ εθδίθεζίλ ησλ, ηελ ‘ξεβάλο’ νη καύξνη ηελ παίξλνπλ ρσξίο λα ην 

θαηαιαβαίλνπλ θαιά-θαιά νύηε νη ίδηνη. Οη ιεπθνί έρνπλ θαηαληήζεη ππνρείξηνί ησλ, 

ρσξίο νύηε απηνί λα ην θαηαιαβαίλνπλ θαιά. Κπηηάμηε ηη γίλεηαη ζήκεξα εηο όινλ ηνλ 

                                                           
35

 Ο ζπλεξγάηεο ηνπ Έζλνπο αλαθέξεηαη ζηνπο «καπξόθηινπο» ζπγγξαθείο όπσο ν Ρελέ Μαξάλ (René 

Maran), ν Πσι Μνξάλ (Paul Morand), ν Μπιαηδ αληξάξ. Βι. Αλκ., «Ο θνπηνπξηζκόο εηο ηελ 

θεληξώαλ Αθξηθή…, ό.π. Βι. θαη ζηελ παξνύζα εξγαζία θεθάιαην 2, ζει. 26-27. 
36

«Εάδ- κπάλη! Αιεζηλά ε επνρή καο είλε επνρή ηεο δάδ-κπάλη… Αλαξρία θαη ζόξπβνο», Κ[ώζηαο] 

Οπξάλεο [Νηάξρνο], «ύγρξνλε δσγξαθηθή. αιόλ Νη’ σηόλ», εθ. Γεκνθξαηία, 30 Γεθεκβξίνπ 1923, 

αλαθ. ηνπ άξζνπ ζην Δπγέληνο Γ. Μαηζηόπνπινο, J. Mita. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Γηάλλε Μεηαξάθε 

(1897-1963), Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε, 2006, ζει. 72. Οκνίσο θαη ν Γηνθαξίλεο ην 1927 ζρνιίαδε 

ηελ «επνρή ηεο ηδάδ-κπάλη», ελόο «κνπζηθνύ ακεξηθαληθνύ πξνηόληνο» θαη έθαλε ιόγν γηα ηνπο «αγξίνπο 

ρνξνύο πνπ ‘εηζάγσληαη από ηελ Ακεξηθήλ», κνινλόηη ε ζπλάληεζή ηνπ κε ηε Ενδεθίλα, έλα 

«ρξσκαηηζκέλν αξηζηνύξγεκα» όπσο ν ίδηνο έγξαθε, ηνπ είρε αθήζεη κηα μερσξηζηή εληύπσζε, 

Γηνθαξίλεο, «Γξάκκαηα από ην Παξίζη. Δηο ην θακαξίλη ηεο Ενζεθίλαο Μπαίθεξ», ό.π. Με αθνξκή δε 

ηελ πξώηε παξάζηαζε ηνπ «Μαύξνπ Κόζκνπ» δηαβάδνπκε ζηε Νέα Δζηία πσο: «Οη ερζξνί ηνπ 

κνληεξληζκνύ, πνπ ζέινπλ λα δηαθξίλνπλ ζε θάζε ηη ην ζεκεξηλό ηηο ελδείμεηο ελόο εθθπιηζκνύ, ζα 

ρακνγειάζνπλ ζαξθαζηηθά θαη ζξηακβεπηηθά δηαπηζηώλνληαο πσο ε επνρή καο αλαγλσξίδεη γηα 

αληηπξνζώπνπο ηεο θαη ηνπο αγξίνπο. Ση ζεκαίλεη; Οη καύξνη είλαη κνληέξλνη. Όιν ην κνληέξλν όκσο δε 

ζηεξίδεηαη βέβαηα απάλσ ζηνπο καύξνπο. Ζ ζύγρξνλε επνρή ραξαθηεξίδεηαη από ηε δίςα λ’αλαθαιύςεη 

θάηη θαηλνύξην. Ό,ηη είηαλ γλσζηό έρεη εμαληιεζεί. Χξεηάδεηαη λα πιαζζνύλ λέεο αγλέο θόξκεο, γηα λα 

εθθξαζζνύλ κ’ έλαλ ηξόπν απνιπηξσκέλν από θάζε θαινύπη νη λέεο αμίεο πνπ αληηθαζηζηνύλ ηηο παιηέο», 

Θ., «Σν ζέαηξνλ», πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 1, 15 Απξηιίνπ 1927, ζει. 58. 
37

 Μηα ηέηνηα ελδεηθηηθή αλεζπρία ζπλαληάηαη ήδε ην 1913 ζηελ εθεκεξίδα Δκπξόο ζηε ζηήιε «Από 

ηελ μέλελ ρξνλνγξαθίαλ»: «Άιινηε ην Παξίζη εηξνθνδόηεη ηνλ θόζκνλ κε ηνηαύηα ζεάκαηα. ήκεξνλ ηα 

θαιεί από ην θέληξνλ ηεο Αθξηθήο. Δίρε πλεύκα, επζπκίαλ, θαληαζίαλ δη’ όινπο ηνπο ιανύο. Σώξα εηζάγεη 

νπεξέηηαο καύξσλ παηδνκέλαο θαη ρνξενκέλαο από καύξνπο… Δηζέβαινλ νη καύξνη… Παληαρνύ καύξνη 

ππγκάρνη! Ση είδνο ρνξώλ ρνξεύνπλ αη Παξηζηλαί; Χνξνύο καύξνπο. Σν θνηλόλ θαηαβξνρζίδεη 

ρνλδξνενδείο ηζηνξίαο γξακκέλαο από καύξνπο θαη πξνσξηζκέλαο δηα ηνπο πξσηνγελείο θαηνίθνπο ηνπ 

Κόγγνπ. Οη κειινληηζηαί θαη δσγξάθνη ηνπ θπβηζκνύ ζα είλε πξνθαλώο καύξνη. Δηο ηνλ θηλεκαηνγξάθνλ 

δελ βιέπεη θαλείο παξά δξάκηα καύξσλ. Όια είλε καύξα. Καη έπεηηα εθπιεηόκεζα πσο είλε δπλαηόλ λα 

ππάξρνπλ ηόζνη λεπξαζζεληθνί», Κιεκάλ Βσηέι, «Από ηελ μέλελ ρξνλνγξαθίαλ. ια μέλα», εθ. 

Δκπξόο, 8 Απγνύζηνπ 1913. 
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θόζκνλ. Παληνύ ρνξεύνπλ ρνξνύο ησλ καύξσλ»
38

. κσο πην ελδεηθηηθή ήηαλ ε 

έλζηαζε ηνπ Παλαγησηόπνπινπ: «Οη απνιίηηζηνη θάζε γεσγξαθηθνύ κήθνπο θαη 

πιάηνπο πήξαλ ζην πξόζσπν ηεο Ενδεθίλαο Μπατθεξ ηελ εθδίθεζή ηνπο. Αηώλεο ηώξα 

νη Δπξσπαίνη εηζδύνπλ ζηα δάζε ηνπο, αλεβαίλνπλ ζηα βνπλά ηνπο, ιεκεξηάδνπλ ζηηο 

μεκνλαρηαζκέλεο πξσηόγνλεο πνιηηείεο ηνπο… ήηαλ θαηξόο λα’ξζε θ’ ε ζεηξά ησλ 

βαξβάξσλ... Σεο [Δπξώπεο] επέβαιιαλ ηε κνπζηθή ηνπο, ηελ όξρεζή ηνπο, ηε κηκηθή 

ηνπο, ηελ ηέρλε ηνπο. Κέληξηζαλ ηνλ απνθακσκέλν ηεο αηζζεζηαζκό κε ηελ πξσηόγνλε 

δσώδε ιαγλεία ηνπο. Αλάγθαζαλ έλαλ θόζκν κε ηέηνηα ηζηνξία θαη ηέηνηα παξάδνζε λα 

ρνξεύε ζηνπο ήρνπο ελόο ηακπνύξινπ θαη θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ απηαπάηε, 

πσο ν δηθόο ηνπο ‘πξηκηηηβηζκόο’ απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή δσληαλή πεγή κηαο γόληκεο 

αλαλεώζεσο»
39

. Κπξίσο κέζα από ηελ παξαηήξεζή ηνπ απηή ν Παλαγησηόπνπινο 

ήζειε λα κεηαηνπίζεη ην ελδηαθέξνλ πξνο ηνλ ίδην ην δπηηθό πνιηηηζκό θαη ηνλ 

«επξσπατθό ‘πξηκηηηβηζκό’» πνπ αλαθάιππηε ηνπο δηθνύο ηνπ πξηκηηίθ δεκηνπξγνύο
40

.  

Βέβαηα, ην αλ νη «καύξνη» κέζα από ηνπο ρνξνύο ή ηελ ηέρλε ηνπο έπαηξλαλ ηελ 

εθδίθεζή ηνπο, είλαη έλα δήηεκα πνπ ρξήδεη πξνζεθηηθόηεξεο εμέηαζεο, αλ θαλείο 

ιάβεη ππόςε ηνπ ηελ πξόζθαηε Απνηθηαθή Έθζεζε πνπ δηνξγαλώζεθε ην 1931 ζην 

Παξίζη [εηθ. 35]. ίγνπξα παξόι’ απηά εθείλν ην δηάζηεκα νη ‘άγξηνη’ είραλ γίλεη 

«πνιύ ηεο κόδαο», όπσο παξαηεξνύζε ν Παύινο Νηξβάλαο
41

. Σνλ Ηνύλην ηνπ 1931 ν 

Καδαληδάθεο ν νπνίνο δελ έθξπβε ηε κεγάιε αγάπε ηνπ γηα ηελ Αθξηθή, ηελ 

«Παηξίδα»
42

 όπσο ν ίδηνο απνθαινύζε, επηζθέθζεθε ζην Παξίζη ηελ έθζεζε 

αληιώληαο έκπλεπζε γηα ηελ Οδύζζεηα, ελώ κάιηζηα από ηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε 

ηνλ Παληειή Πξεβειάθε καζαίλνπκε πσο εθείλα ηα ρξόληα είρε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη 

αθξηθαληθά αληηθείκελα
43

 [εηθ. 36]. Σα ηαμίδηα κάιηζηα θαη νη ηζηνξίεο από καθξηλέο 

                                                           
38

 Αλκ., «Ο θνπηνπξηζκόο εηο ηελ θεληξώαλ Αθξηθή…, ό.π. 
39

 Παλαγησηόπνπινο, «Ζ εθδίθεζε ησλ βαξβάξσλ», ό.π. 
40

 «ήκεξα ε Δπξώπε ‘αλαλήθεη’. Ξαλαγπξίδεη ζηελ παξάδνζή ηεο, ζηνλ πνιηηηζκό ηεο, ζηελ ηζηνξία ηεο. 

ηνράδεηαη πσο, αλ ηεο ρξεηαδόηαλ έλαο ‘πξηκηηηβηζκόο’, ζα κπνξνύζε λα ηνλ εύξε ζηε δηθή ηεο ηζηνξία 

θαη ζαηαλ ηνύην πνιύ θαιύηεξν, γηαηί δελ ζα ηεο έιεηπε ην πλεύκα ηεο ‘ξάηζαο’, ε ζπλέπεηα ηεο, ε 

ηδηνηππία ηεο», Παλαγησηόπνπινο, ό.π. 
41

 Παύινο Νηξβάλαο [Πέηξνο Κ. Απνζηνιίδεο], «Οη άγξηνη», εθ. Δζηία, 15 Μαΐνπ 1935. 
42

 Βι. γξάκκα 97, Gottesgab, 14-12-29, αλαδ. ζην Σεηξαθόζηα γξάκκαηα ηνπ Καδαληδάθε ζηνλ 

Πξεβειάθε: θαη ζαξάληα άιια απηόγξαθα εθδηδόκελα κε ζρόιηα, έλα ζρεδίαζκα εζσηεξηθήο βηνγξαθίαο 

θαη ηε ρξνλνγξαθία ηνπ βίνπ ηνπ Ν. Καδαληδάθε από ηνλ Π. Πξεβειάθε, Αζήλα, Δι. Καδαληδάθε, 1984 

(
1
1965), ζει. 172. Έρεη πξνεγεζεί ην 1922 επίζθεςή ηνπ ζην Δζλνγξαθηθό Μνπζείν ηνπ Βεξνιίλνπ, 

αλαθ. ζην SYNTHESIS, ελεκεξσηηθό δειηίν, Γηεζλήο Δηαηξία Φίισλ Νίθνπ Καδαληδάθε, ηρ. 2, 

Αύγνπζηνο, 2003. 
43

 ηηο 17 Απξηιίνπ 1931 ν Καδαληδάθεο από ηελ Αζήλα γξάθεη έλα γξάκκα ζηνλ Πξεβειάθε πνπ 

βξίζθεηαη ζην Παξίζη επραξηζηώληαο ηνλ γηα ην αθξηθαληθό έξγν πνπ ηνπ ζηέιλεη ν δεύηεξνο: «αο 

επραξηζηώ γηα ην stylisé αθξηθαληθό έξγν πνπ κνπ ζηέιελεηε θαη ηνλ Γνλ Κηρώηε. Δίλαη αλάγθε λα δσ ηελ 



51 
 

ρώξεο είραλ αηρκαισηίζεη ηε θαληαζία θαη άιισλ Διιήλσλ πεξηεγεηώλ, ινγνηερλώλ 

θαη θαιιηηερλώλ [εηθ. 37], όπσο ηνπ Κόληνγινπ ζηνλ νπνίν ζα αλαθεξζνύκε 

εηδηθόηεξα παξαθάησ θαη ηνπ Νίθνπ Δγγνλόπνπινπ. ην πνηεηηθό έξγν ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηα ‘πξσηόγνλα’ θαη εζλνγξαθηθά ζηνηρεία
44

 πνπ αληρλεύνληαη καξηπξνύλ 

έλα είδνο δηαπνιηηηζκηθνύ δηαιόγνπ. Χζηόζν ‘πξσηόγνλεο’ αλαθνξέο ή θαη κνξθηθά 

ζηνηρεία δαλεηζκέλα από απηέο θαηά θύξην ιόγν δελ εληνπίδνληαη ζην εηθαζηηθό ηνπ 

έξγν
45

.  

 

3.3. Ο «πρωτόγονος» και ο «μοντέρνος» πριμιτιβιςμόσ.  

 
Ζ αλαδήηεζε κηαο ελζηηθηώδνπο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο απνηέιεζε βαζηθό 

κέιεκα όζσλ θαιιηηερλώλ επεδίσθαλ ηελ επίηεπμε ηεο πξσηνγέλεηαο θαη ηεο 

απζεληηθόηεηαο ζην εηθαζηηθό ηνπο έξγν. Οη κνξθνπιαζηηθνί πεηξακαηηζκνί, νη 

ζεσξνύκελεο σο γθξνηέζθεο θαη βίαηεο παξαιιαγέο κηαο θπζηνθξαηηθήο θαη 

ζπκβαηηθήο αλαπαξαζηαηηθήο νπηηθήο, νη ηνικεξέο απινπνηήζεηο πνπ έδηδαλ ηελ 

αίζζεζε ηεο πξνρεηξόηεηαο θαη ηεο θαθνγξαθίαο, απνδίδνληαλ ζε πιαζηηθά καζήκαηα 

ή θαη δάλεηα πνπ πξνέξρνληαλ από απνκαθξπζκέλεο θαη αξγνπνξεκέλεο θνηλσλίεο, 

ζην πεξηζώξην ηνπ αλεπηπγκέλνπ θόζκνπ. Σν ηδηαίηεξν ινηπόλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο θαη ηα δεκηνπξγήκαηα ησλ ‘πξσηόγνλσλ’ ιαώλ όπσο απηό 

δηακνξθώζεθε ζηαδηαθά θαη παξάιιεια κε απηέο ηηο ηερλνηξνπηθέο αλαδεηήζεηο 

αλαπόθεπθηα νδεγνύζε ζε κηα ζύγθξνπζε αηζζεηηθώλ αμηώλ θαη εηθαζηηθώλ 

πξνηύπσλ. 

Οη «ηεξαηνπιάζηαη» θαη «πηζεθόκνξθνη» πνπ θαηήγγεηιε ν Γηνθαξίλεο ζηηο 

αληαπνθξίζεηο ηνπ, ήηαλ εθείλνη νη λεσηεξηζηέο νη νπνίνη ζηξέθνληαλ γηα έκπλεπζε 

πξνο ηνπο έμσ-δπηηθνύο πνιηηηζκνύο
.
 θαη ηαπηόρξνλα θαηέξξηπηαλ ην αηζζεηηθό 

πξόηππν ηνπ ‘Χξαίνπ’ θαηά ηε θύζε: «Ζ θύζηο έρεη αλαπνδνγπξηζζή, ην σξαίνλ έγηλε 

                                                                                                                                                                      
Έθζεζε, ην μέξσ… γηα ηελ Οδ[ύζζεηα] είλαη απαξαίηεην. Δπνκέλσο ζα θάλσ ηα αδύλαηα λα’ ξζσ», 

γξάκκα 126, Αζήλα, 17 Απξίιε [1931]», αλαδ. ζην Καδαληδάθεο, 1984, ζει. 245.  
44

 Ζ «εζλνγξαθηθή έκπλεπζε», όπσο ζσζηά εληνπίδεη ε Σαρνπνύινπ είλαη εκθαλήο ζε πνηήκαηα ηνπ 

Δγγνλόπνπινπ: βι. ιόγνπ ράξε Σα Χξπζά νξνπέδηα: «ζην Γθακπόλ/ζηηο όρζεο ηνπ Ογθνπέ/ θηάμαλε κηα 

κνπηζνύλa/θη όπνηνο ηε θνξά παξηζηάλεη ην θεγγάξη θαη ηνλ ήιην/ ηελ ώξα ηνπ ρνξνύ…», παξάζ. ζην 

Σαρνπνύινπ, 2009, ζει. 334.  
45

 Δμαίξεζε απνηειεί ζην έξγν ηνπ Ο θεληέξκπεεο κε θεξακεηθό ην κηθξό θεθάιη ελόο Ηλδηάλνπ ηεο 

ιαηηληθήο Ακεξηθήο [εηθ. 38, β]. Βι. ηελ αλαθνξά θαη ηα ζρόιηα ηεο Σαρνπνύινπ γηα ηελ εηεξνγελή 

ηαπηόηεηα ηεο ζύλζεζεο (ιαηηλνακεξηθαληθή, ειιεληθή θαη αιβαληθή), Σαρνπνύινπ, 2009, ζει. 262-

263.  



52 
 

γεινηνγξαθία θαη ε γεινηνγξαθία αξηζηνύξγεκα»
46

. Ζ αλαπόθεπθηε ξήμε ησλ 

πξσηνπνξηαθώλ ηάζεσλ κε ηελ θιαζηθή παξάδνζε ηνπ ειιεληθνύ παξειζόληνο θαη κε 

ην αίηεκα γηα έλα ζέκα αλαπαξαζηαηηθό θαη ζπλάκα όρη ηδενινγηθά απνμελσκέλν 

(ζηνλ καξμηζηηθό θξηηηθό ιόγν), θαζηζηνύζε πξνβιεκαηηθή ηελ όπνηα ζπδήηεζε γηα 

ην κνληέξλν πξηκηηηβηζκό, πόζν κάιινλ όηαλ ηα πξόηππα πξνέξρνληαλ από ιανύο πνπ 

ζεσξνύληαλ πσο βξίζθνληαλ- αθόκα- ζε κηα θαηάζηαζε ‘βαξβαξόηεηαο’. ρη κόλν ε 

δπζπηζηία, αιιά θαη αξθεηά ζπρλά ε επίζεζε ζα δνύκε ησλ Διιήλσλ ηερλνθξηηώλ, 

αλάκεζά ηνπο ινγνηέρλεο, δεκνζηνγξάθνη, ζεσξεηηθνί θαη δηαλννύκελνη, απέλαληη 

ζηνπο λεσηεξηζηηθνύο πεηξακαηηζκνύο ζηεξηδόηαλ ζε κηα ηζρπξή πεπνίζεζε θαη κηα 

παγησκέλε αηζζεηηθή λόξκα ζύκθσλα κε ηελ νπνία ήηαλ αδύλαηε θάζε θνξκαιηζηηθή 

ππέξβαζε, δειαδή ε ππεξνρή ηεο κνξθήο έλαληη ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

Ο Γεκήηξεο Δπαγγειίδεο ζηνλ ελαξθηήξην ιόγν πνπ έδσζε ην 1930 ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο κε αθνξκή ην εηζαγσγηθό κάζεκα ζηελ ηζηνξία ηεο 

ηέρλεο, έρνληαο σο ζεσξεηηθό θαη επηζηεκνληθό ππόβαζξν ηε ζεσξία ηνπ Υάτλξηρ 

Βέιθιηλ (Heinrich Wölfflin), ήηαλ έηνηκνο λα απνδερηεί πην εύθνια ηηο 

κνξθνπιαζηηθέο αλαδεηήζεηο έμσ από έλα ηδεαηό θπζηνθξαηηθό κνληέιν
47

. Ο ίδηνο 

κάιηζηα δηέθξηλε κηα αιιεινπρία αλάκεζα ζε κνξθνινγηθά ζπγγελείο θαιιηηερληθέο 

δεκηνπξγίεο θαη εηδηθόηεξα ζπζρέηηδε ηηο ‘ιατθέο’ κε ηηο ‘πξσηόγνλεο’ όζν θαη ηηο 

ζύγρξνλεο κνξθέο ηέρλεο: «…αληίζηνηρε ζε απηά [δεκνηηθά καο ηξαγνύδηα] έρνπκε ηε 

ιατθή ηέρλε, αθεξεκέλε θη’ απηή θαη ζπλήζσο γεσκεηξηθή. Καη δελ είλαη αλάγθε λα 

αλαθέξσ ην ζύγρξνλν εμπξεζηνληζκό κε ηηο πξσηόγνλεο κνξθέο ηεο ηέρλεο ησλ καύξσλ 

ηεο Αθξηθήο, ηεο αηγππηηαθήο θαη ηεο αξρατθήο ειιεληθήο γιππηηθήο πνπ βξήθε απήρεζε 

θαη ζηε θηινινγία κε ην dadaïsme θαη άιιεο όκνηεο πξνζπάζεηεο θαη ζηε κνπζηθή κε ηε 

ηδαδ-κπαλη θαη ζην ρνξό αθόκε»
48

.  

Γηακεηξηθά αληίζεηε ήηαλ ε άπνςε ηνπ Παλαγησηόπνπινπ, ν νπνίνο θάλνληαο 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ «πξηκηηηβηζκό ηεο πξσηόγνλεο ηέρλεο» θαη ην «ζύγρξνλν 

                                                           
46

 Ν. Γηνθαξίλεο, «Σν αιόλ ησλ αλεμάξηεησλ ήηνη ν θπθεώλ ηεο δσγξαθηθήο αζπλαξηεζίαο», εθ. Ζ 

Πξσία, 29 Ηαλνπαξίνπ 1928. 
47

 «Γελ έρεη θακία ζεκαζία γηα ηελ αμία ησλ έξγσλ ηεο ηέρλεο ην θξηηήξην ηεο θπζηθόηεηαο, ηεο 

πξννπηηθήο θαη αλαηνκηθήο αθξίβεηαο, πσο ζηελ ηέρλε δελ είλαη κνλάρα ε θιαζζηθή κνξθή ην ηδαληθό θαη 

ην ηέιεην, ν απαξάβαηνο θαλόλαο πνπ πάλσ ζ’ απηόλ πξέπεη λα θξίλνπκε θάζε επνρή θαη θάζε ξπζκό 

ηέρλεο. Κάζε κνξθή έρεη κέζα ηεο ηε δηθαηνινγία ηεο ππάξμεώο ηεο», Γ[εκήηξεο] Δπαγγειίδεο, 

Δηζαγσγή ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο. Δλαξθηήξηνο ιόγνο (20/1/30), Αζήλα, Γεκεηξάθνπ, 1931, ζει. 9. 

Αλαθνξηθά κε ην ιόγν ηνπ Δπαγγειίδε βι. Παλαγηώηεο Μπίθαο, «Ο ζεσξεηηθόο θαη θξηηηθόο ιόγνο ηνπ 

Γεκεηξίνπ Δπαγγειίδε. Ζ πξόζιεςε ηεο κνξθνινγηθήο ζεσξίαο ζηελ Διιάδα», ζην Ζ ηζηνξία ηεο 

ηέρλεο ζηελ Διιάδα: Α΄ πλέδξην Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, επηκ. Δπγέληνο Γ. Μαηζηόπνπινο, Νίθνο 

Υαηδεληθνιάνπ, Ρέζπκλν, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2000, Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο, 

2003, ζει. 189-206. 
48

 ην ίδην, ζει. 23. 
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πξηκηηηβηζκό» ππνδερόηαλ κε κεγάιε επηθύιαμε ηηο νπνηεζδήπνηε κνξθνινγηθέο 

«ζηξεβιώζεηο», ηηο νπνίεο ν ίδηνο ζεσξνύζε σο έλα ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ 

δεηγκάησλ ηέρλεο ησλ «πξντζηνξηθώλ ιαώλ» θαη ησλ «απνιίηηζησλ θπιώλ ησλ 

ζεκεξηλώλ θαηξώλ»: «Ζ ζηξέβισζε απηή», ηζρπξηδόηαλ, «θαζώο θ’ ε αλαγσγή ηεο 

κνξθήο ζε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νπζηώδε ζηνηρεία, ιέγεηαη ζήκεξα 

‘πξηκηηηβηζκόο’. Μα ππάξρεη κηα ηεξάζηηα δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ ‘πξηκηηηβηζκό’ ηεο 

πξσηόγνλεο ηέρλεο θαη ζηελ αλάινγε εθδήισζε ηεο ζύγρξνλεο θαιιηηερληθήο 

ζπλεηδήζεσο. Ο πξώηνο απνηειεί απιή αδεμηόηεηα, αλεπαξθή θαηάθηεζε ησλ κέζσλ ηεο 

εθθξάζεσο’ ελώ ε δεύηεξε είλε ελέξγεηα ζπλεηδεηή, ‘εζειεκέλε’ πινπηηζκέλε από έλα 

σξηζκέλν ςπρηθό θαη πλεπκαηηθό πεξηερόκελν»
49

.  

Θέηνληαο δε σο βαζηθό θξηηήξην ηελ αηζζεηηθή ζπλείδεζε, αλύπαξθηε ζηνλ 

‘πξσηόγνλν’ άλζξσπν, ν Παλαγησηόπνπινο αδπλαηνύζε λα ζπιιάβεη απηή ηελ 

έθπησζε ησλ Δπξσπαίσλ νη νπνίνη δεηνύζαλ έκπλεπζε από πνιηηηζκνύο πνπ έρνπλ 

παξέιζεη, αιιά θαη δηόηη επηδηώθνληαο ηνλ «πξηκηηηβηζκό ησλ απηνδίδαθησλ» ηελ 

«άδνιε θαη αηόθηα δεκηνπξγία» νπζηαζηηθά θαηέιεγαλ ζηελ «εληύπσζε ηεο 

εηιηθξίλεηαο ησλ ειηζίσλ»
50

. Αλάκεζα ζηνπο ζεσξεηηθνύο εθείλεο ηεο πεξηόδνπ 

δηαθξίλνπκε έλαλ παξάιιειν ζηνραζκό θαη κηα πξνζπάζεηα αλαραίηεζεο ηεο 

αληηθιαζηθήο αηζζεηηθήο πνπ θπνθνξνύζαλ νη πξηκηηηβηζηηθέο ηάζεηο ζην πεδίν ησλ 

εηθαζηηθώλ ηερλώλ. Με πην ζπζηεκαηηθέο παξαηεξήζεηο ν Δπάγγεινο Παπαλνύηζνο 

θαηεδείθλπε ην αδηέμνδν ηεο αλαδήηεζεο κηαο ‘πξσηόγνλεο’ ηέρλεο. ην δνθίκηό ηνπ 

Πεξί ηέρλεο ην 1930 εθθηλώληαο από κεζνδνινγηθνύ ραξαθηήξα παξαηεξήζεηο ν 

ζεσξεηηθόο εμέηαδε ηελ «Σέρλε» σο έλα θαηλόκελν ηνπ θνηλσληθνύ βίνπ. Καηά ηνλ 

ίδην ε αηζζεηηθή αμία θαη ε ζεκαζία απηήο δελ εληνπίδεηαη παξά κόλν ζηνπο 

πνιηηηζκέλνπο ιανύο: «Σν αηζζεηηθό θαηλόκελν ζ’ όιε ηε δπλαηή θαζαξόηεηα θη 

                                                           
49

 Η. Μ. Παλαγησηόπνπινο, «Φύζε θαη ηέρλε», εθ. Ζ Πξσία, 2 Ννεκβξίνπ 1934. 
50

 ην ίδην. Αιινύ δε ζα ηόληδε: «Οη δσγξάθνη θαη νη γιύπηεο πνπ θαηαθεύγνπλ ζηνπο βαξβάξνπο ιανύο 

γηα λα δπλακώζνπλ ηελ έκπλεπζή ηνπο θαη ηα εθθξαζηηθά ηνπο κέζα, έμσ από ην γεγνλόο, όηη θάλνπλ κηα 

πξνζπάζεηα αηνκηθή, πνπ δε κπνξεί θαηά θαλέλα ηξόπν λα εθθξάδε ην πλεύκα ηνπ ηόπνπ ησλ θαη ηεο 

επνρήο ησλ, πέξ’ από κηα πεξησξηζκέλε, πνιύ πεξησξηζκέλε έθηαζε... Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

δεκηνπξγνύλ απιώο ‘curiosités’. Ννκίδσ, πσο αληίθξπ ζηηο ‘πξηκηηηβηζηηθέο’ εθδειώζεηο πέθηνπκε ζε κηα 

βαζηθή παξεμήγεζε: ζπληαπηίδνπκε ηελ επραξίζηεζε, πνπ καο δίλεη ην απιντθό θαιιηηέρλεκα ζαλ 

δεκηνύξγεκα πνιηηηζηηθήο θαηαζηάζεσο, θαιαηζζεζίαο θαη αληηιήςεσο, πνπ δελ ηε θαληαδόκαζηε ηόζν 

πξνρσξεκέλε, ζπληαπηίδνπκε δειαδή ηελ έθπιεμε κε ηελ αιεζηλή αηζζεηηθή επαξέζηεζε, πνπ πξνζθέξεη 

ην πξαγκαηηθό θαιιηηέρλεκα… όηαλ πξόθεηηαη λα θξίλσ, αλ ην μόαλν ηνπ καύξνπ ηεο Νηαρνκέεο 

εθθξάδεη αγλόηεξα θαη πςειόηεξα ηελ ηδέα ηνπ ζείνπ από έλα πίλαθα ηνπ Φξά Αληδέιηθν ή από έλα 

κσζατθό ηνπ Γαθληνύ, λνκίδσ, πσο βξίζθνκαη πηα ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή, γηα λα θαηαιάβσ ηελ ηεξάζηηα 

απόζηαζε, πνπ ρσξίδεη ηνπο θόζκνπο ηνύηνπο αλακεηαμύ ηνπο», Παλαγησηόπνπινο, «Ζ εθδίθεζε ησλ 

βαξβάξσλ», ό.π. 



54 
 

έληαζε ηνπ κόλν ζηελ ςπρήλ ελόο αιεζηλά πνιηηηζκέλνπ, ειεπζεξσκέλνπ θη 

εμεπγεληζκέλνπ αλζξώπνπ κπνξεί λ’ απνκνλσζεί θαη λα κειεηεζεί»
51

.  

Ο Παπαλνύηζνο αλέηξερε ζηελ αλζξσπνινγηθή κειέηε ηνπ Έξλζη Γθξόζε 

(Ernst Grosse), Οη απαξρέο ηεο ηέρλεο
52

, ν νπνίνο έβιεπε πίζσ από ηηο θαιιηηερληθέο 

παξαγσγέο ησλ ‘πξσηόγνλσλ’ ιαώλ πξαθηηθέο ζθνπηκόηεηεο θαη όρη αηζζεηηθά 

θίλεηξα
53

. Τπό ην πξίζκα κηαο αλζξσπνινγηθήο νπηηθήο ινηπόλ ε αδπλακία κηαο 

επαξθνύο θαηαλόεζεο ηνπ ‘Άιινπ’- εδώ ηνπ ‘πξσηόγνλνπ’- ζα νδεγνύζε κνηξαία ζε 

κηα «παξαπιάλεζε». Καηά έλα αλάινγν ζθεπηηθό ν Παπαλνύηζνο εκθαληδόηαλ 

αξθεηά επηθπιαθηηθόο ζε ζρέζε κε ηηο ‘πξσηόγνλεο’ πεγέο ζηε κνληέξλα ηέρλε, 

κνινλόηη αλαγλώξηδε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αλαλέσζε ηεο ζύγρξνλεο 

θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο: «είλαη αλακθίβνιν όηη ν πξσηνγνληζκόο ζαλ απινύζηεπζε 

ησλ ηερληθώλ κέζσλ θαη ζαλ επηζηξνθή ζηηο πεγαίεο, ζηηο ζηνηρεηαθέο εθθξαζηηθέο 

δπλάκεηο ηνπ ‘πιηθνύ’ (ησλ γξακκώλ θαη ησλ ρξσκάησλ) είρε κεγάιελ αλαθαηληζηηθήλ 

επίδξαζε απάλσ ζηε δσγξαθηθή ηνπ θαηξνύ καο»
54

.  

Αληηκεησπίδνληαο κάιηζηα απηήλ ηελ εθδήισζε σο κηα «αληίδξαζε πξνο ηελ 

ηαθηηθή ηνπ Αθαδεκατζκνύ (κηα αληίδξαζε ηζηνξηθά δηθαηνινγεκέλε)» ν ίδηνο 

αηηηνινγνύζε ηελ θαηαθπγή ησλ εμπξεζηνληζηώλ «ζε παιαηόηεξα ζηάδηα ηεο Σέρλεο, 

ηόηε πνπ θακηά ‘ζνθία’ δελ αληίθνβε ηελ εθθξαζηηθήλ νξκή θαη ν θαιιηηέρλεο 

ππεξληθνύζε ηελ αληίζηαζε ηεο ύιεο κόλν κε ηε ζέιεζή ηνπ» θαη ηόληδε: «θαη 

πξαγκαηηθά κε ηνλ πξσηνγνληζκό ζην ζρέδην θαη ζην ρξσκάηηζκα έλαο αέξαο δξνζεξόο 

θύζεμε απάλσ από ηε δσγξαθηθή θαη ηε δσνγόλεζε
.
 μαλάδσθε ηελ παηδηάζηηθε 

αθέιεηα, ηε λεαληθή ράξε ζην γεξαζκέλν πξόζσπό ηεο. Αιιά απηό ην γύξηζκα πξνο ηα 

πίζσ είρε θαη ηνπο κεγάινπο ηνπ θηλδύλνπο… ν πνιηηηζκέλνο θαη ώξηκνο άλζξσπνο ηνπ 

θ΄ αηώλα δελ έρεη ‘πηα’ ην κάηη ηνπ πξσηόγνλνπ, ηνπ παηδηνύ ην ρέξη. Καη ηα αηζζεηήξηά 

καο έρνπλ θη απηά ηελ ηζηνξία ηνπο. Έπεηηα δελ είλαη ηόζν απιέο, ηόζν ιίγν 

δηαθνξνπνηεκέλεο νη πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο καο θαη νη ςπρηθέο θαηαζηάζεηο, ώζηε λα 
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 Δ[πάγγεινο] Π. Παπαλνύηζνο, Πεξί ηέρλεο, Αζήλα, Αιεμάλδξεηα, 1930, ζει. 27. 
52

 Ernst Grosse, Die Anfänge der Kunst, Φξάηκπνπξγθ θαη Λεηςία, 1894. 
53

 «… γηα Σέρλε πξσηόγνλε δελ πξέπεη λα γίλεηαη θαλέλαο ιόγνο- γηαηί κέζα ζηελ αδηαθνξνπνίεηε ςπρή 

ηνπ αγξίνπ είλαη ηόζν πεξηπιεγκέλα  αλάκηρηα θη αθάζαξηα ηα ζπλαηζζήκαηα… Όηαλ ν άγξηνο 

δσγξαθίδεη, επεμεξγάδεηαη ην μύιν θαη ηελ πέηξα, ζηνιίδεηαη, ηξαγνπδάεη θαη ρνξεύεη, δελ ην θάλεη από 

απιή θαιιηηερληθή δηάζεζε θαη κόλν γηα λα ληώζεη κηαλ αηζζεηηθή ραξά, αιιά θαη γηα έλα ζσξό άιινπο 

ιόγνπο ηαπηόρξνλα, πνπ κε ηελ Σέρλελ, όπσο ηε ζέινπκε εκείο ζήκεξα, έρνπλ ε θακηά ή θάπνηα πνιύ 

καθξηλή ζρέζε: από ιόγνπο πξν πάλησλ πξαθηηθήο ζθνπηκόηεηαο, ζεμνπαιηθήο αλάγθεο θαη ζξεζθεπηηθήο 

πξόιεςεο, δεηζηδαηκνλίαο», Παπαλνύηζνο, 1930, ζει. 9. 
54

 Δ.Π. Παπαλνύηζνο, Ο θόζκνο ηνπ πλεύκαηνο, 3 ηνκ. Αζήλα, Ίθαξνο, 1948, ηνκ. Η: Αηζζεηηθή, ζει. 

167. Tν θείκελν είρε πξσηνδεκνζηεπηεί ζην πεξηνδηθό Σν Νένλ Κξάηνο (Δ. Π. Παπαλνύηζνο, «Ο 

εμπξεζζηνληζκόο», πεξ. Σν Νένλ Κξάηνο, 30 Ννεκβξίνπ 1939, ηρ. 27, ζει. 169-178, αλαθ. ζην 

Σαρνπνύινπ, 2009, ζει. 167-171, βι θαη ηα ζρόιηα). 
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κπνξνύλ πάληα λα εμσηεξηθεύνληαη θαη λα ηθαλνπνηνύληαη αηζζεηηθά κε πξσηόγνλα 

εθθξαζηηθά κέζα»
55

. Έηζη ν Παπαλνύηζνο δηέβιεπε έλα αδηέμνδν ζε απηό πνπ 

απνθαινύζε «πξνζπνίεζε» έλα «ζαλάζηκν ακάξηεκα γηα ηελ Σέρλε». Ο ίδηνο άιισζηε 

δελ έθξπβε ηελ δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηνλ «δνγκαηηθό θαη άθξηην ηδεαιηζκό ηεο 

πξσηνπνξηαθήο δσγξαθηθήο» ζην ζύλνιό ηεο, θαζώο απηόο ππέζθαπηε ηελ 

«ππεξππνθεηκεληθή» έθθξαζε, κηα θαηεμνρήλ πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία
56

.  

Ζ ζύλδεζε λεσηεξηζκνύ θαη πξηκηηηβηζκνύ ή πξσηνγνληζκνύ όπσο πξνηηκνύζε 

ν Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο όηαλ έγξαθε ηελ Ηζηνξία ηνπ επξσπατθνύ πλεύκαηνο 

αληαπνθξηλόηαλ ζε κηα αηζζεηηθή αληίιεςε πνπ καηαίσλε ηελ πξνζδνθία ηεο 

αλαπαξαζηαηηθήο κνξθήο. Οη πιαζηηθέο ηδηόηεηεο ηεο ‘πξσηόγνλεο’ ηερληθήο θαη νη 

θνηλέο αλαθνξέο κε ηα ζύγρξνλα πξσηνπνξηαθά έξγα είραλ πξνμελήζεη ηελ έληνλε 

αληίδξαζε ηνπ ζπγγξαθέα όηαλ ν ίδηνο θαηνλόκαδε σο «αξξσζηεκέλεο αξλήζεηο» ηηο 

ηάζεηο ησλ κνληέξλσλ θαιιηηερλώλ. ην επίθεληξν ηεο δξηκείαο θξηηηθήο ηνπ ήηαλ ην 

αθειέο έξγν ηνπ Ρνπζζώ θαη ε αλαζηάησζε πνπ απηό είρε πξνθαιέζεη ζηνπο 

θαιιηηερληθνύο θύθινπο:  

«… ηα ραξαθηεξίδεη κεγάιε αθέιεηα. Ύζηεξα από ηα 1910 θαη 

πξνπάλησλ ύζηεξ’ από ηα 1920 ηα αξξσζηεκέλα πλεύκαηα, ηα ζπαζκέλα 

κπαιά, θξαύγαζαλ όηη βξήθαλ ηελ πγεηά ηνπο θαη όηη πξέπεη θ’ ε 

Αλζξσπόηεηα λα βξεη ηε δηθή ηεο θνηηάδνληαο έξγα ηνπ Δξξίθνπ Ρνπζζώ! Σν 

λάζαη πξσηόγνλνο γηαηί ε θύζε θ’ ε ηζηνξία ην ζέιεη, απηό είλαη θαιό, γεξό 

θαη άμην. Σν λα ζέιεηο λα παίμεηο ηνλ πξσηόγνλν κέζ’ ζηνλ θόζκν ησλ 

γλώζεσλ, ηεο αηζζεηηθήο αιήζεηαο πνπ δελ είλαη πνηέ πξσηόγνλε, ησλ πην 

πνιπζύλζεησλ θαη πινύζησλ αηζζεκάησλ θαη παξαδόζεσλ, απηό είλαη 

αληίζεην κε ηε θύζε θαη ηελ ηζηνξία, είλαη αξξώζηηα. Άξξσζηνο δελ ήηαλ 

θπζηθά ν Δξξίθνο Ρνπζζώ. Άξξσζηνη είλαη ζηνλ αηώλα καο εθείλνη πνπ 

εθζεηάδνπλ ζα κνξθή δηθήο καο πλεπκαηηθήο δσήο ηνλ πξσηνγνληζκό. Ο 

Ρνπζζώ ήηαλ απινύζηαηα έλαο αλεπηηήδεπηνο θαη απαίδεπηνο άλζξσπνο ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηώλα πνπ κε αλεπάξθεηα κέζσλ έθαλε θάηη πνιύ κεγαιύηεξν απ’ 

όηη ηνπ επηηξέπαλε ηα κέζα ηνπ θ’ νη γλώζεηο ηνπ. Γελ ήηαλ θπζηθά 

πξσηόγνλνο. Ήηαλ απινύζηαηα έλαο άκαζνο θαη ζρεηηθά αθαιιηέξγεηνο 

άλζξσπνο κε κεγαινθπείο δηαζέζεηο. Χσξίο λα ην ζέιεη έγηλε ν πξόδξνκνο 

ησλ ζπαζκέλσλ κνξθώλ, ησλ επηηεδεπκέλσλ απινπνηήζεσλ, δειαδή ησλ 

επηηεδεπκέλσλ αλαδεηήζεσλ ηεο αθέιεηαο, ησλ ζπλεηδεηώλ αξξσζηεκέλσλ 

αξλήζεσλ πνπ ραξαθηήξηζαλ γηα κηα πεξίνδν ηνλ αηώλα καο»
57

. 
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 ην ίδην, ζει. 175. 
56

Βι. ηα ζπκπεξάζκαηά πνπ δηαηππώλεη ν ίδηνο ζην Παπαλνύηζνο, 1948, ζει. 191.  
57

 Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο, Ηζηνξία ηνπ επξσπατθνύ πλεύκαηνο, 2 ηνκ. Αζήλα, Οη Φίινη ηνπ 

Βηβιίνπ, 1947, ηνκ. ΗΗ, ζει. 245. Αληίζεηε σζηόζν ήηαλ ε πξνζέγγηζε ηνπ Καλειιόπνπινπ σο πξνο ην 

έξγν ηνπ Γθσγθέλ πνπ είρε εγθαηαιείςεη ηνλ πνιηηηζκέλν θόζκν αλαδεηώληαο θπγή ζε καθξηλνύο 

πνιηηηζκνύο, θαζώο ν ζπγγξαθέαο έθξηλε πσο ν πξσηνγνληζκόο ηνπ δσγξάθνπ ήηαλ πγηήο. Βι. ηα 

ζρόιηα ζην Κσηίδεο, 1993, ζει. 90-93. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  α)  Πέτρος Μωραΐτης,  

Παναγιώηηρ Ποηαγόρ, 1883. 

2.  Παναγιώτης Ποταγός, Πεπίληψιρ 

πεπιηγήζεων, 1883. γ)  Φώτης Κόντογλοσ, Παναγιώηηρ Ποηαγόρ 

πεπιηγηηήρ Έλλην αμθιεζμένορ καηά ηον αναηολικόν 

ηύπον, από το βιβλίο Φημιζμένοι άνηπερ και 

ληζμονημένοι, 1942. 

β)  Φώτης Κόντογλοσ, «‘Π. Ποηαγόρ εξεπεςνηηήρ εκ 

Βςηίνηρ’, η θωηογπαθία ηος Ποηαγού, πος ηην ήβπε ο 

ζςγγπαθέαρ ζηιρ Νύθερ και ηη ξεζήκωζε με ηο μολύβι», 

από το βιβλίο Φημιζμένοι άνηπερ και ληζμονημένοι, 1942. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. «Πολεμιζηήρ Ζοςλού» και «Κάηοικοι Ζοςλού».  

περ. Αηηικόν Μοςζείον, ττ. 7, 1883. 

3. «Τελεηή εν Αθπική», 1857.  

περ. Πανδώπα,  τομ. 6, ττ. 185, 1857. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. «Ζ Ακαδνλία γξαία έβξαδελ εληόο ηεο  ρύηξαο  θεθαιήλ 

Ηλδνύ», από το βηβιίο τοσ Μπερτηγηόλ. 

 5. Alphonse Bertillon, Οη άγξηνη ιανί 

ηεο γεο, 1895. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. «Οη άγξηνη ηεο λήζνπ Φνξκόδα, εθ ηεο θπιήο Άκη, ρνξεύνληεο ηνλ ζξεζθεπηηθόλ ησλ ρνξόλ. Ζ θπιή 

Άκη εμαθνινπζεί αθόκε ην θπλήγη ησλ αλζξσπίλσλ θεθαιώλ, δηαθξίλνληαη δε εηο κεξηθνύο ρνξεπηάο ηα 

καραίξηα κε ηα νπνία ζθάδνπλ ηνπο αληηπάινπο ησλ».                    

                                                                                                                   ευ. Ζ Πξσία, 6/1/1932. 

7. «Τύπνη γπλαηθώλ αλζξσπνθάγσλ».  

                                     ευ. Έζλνο, 22/10/1927. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. «Θεόο ηνπ πνιέκνπ θνξώλ 

θξάλνο κε έθθξαζηλ εξέκνπ 

αγξηόηεηνο». 

10. «Θεόο ηνπ πνιέκνπ ηνπ  

νπνίνπ ην ζηόκα εθθξάδεη ζιίςηλ». 

11. «Θεόο ηνπ πνιέκνπ ηνπ  

νπνίνπ ην ζηόκα θαη ηα κάηηα δείρλνπλ 

ηξόκν». 

14. «Γείγκα ηεο ηέρλεο ησλ 

καύξσλ πνπ ελζπκίδεη ηνλ 

θπβηζκόλ». 

13. «Κεθαιή αγάικαηνο από μύιν». 

15. «Αγαικαηάθη μύιηλν πνπ 

παξηζηάλεη γπλαίθα κεηαθέξνπζαλ 

λεξό». 

16. «Μάζθα από μύιν, ηέρλεο 

αξθεηά θνπηνπξηζηηθήο». 

12. «Πξνζσπίδα ησλ 

αγξίσλ ηεο Πνιπλεζίαο». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. «Γηπιό πξνζσπείν (κάζθα) 

ηνπ δπηηθνύ Κακεξνύλ». 

18. «Ξύιηλν αγαικάηην 

πξνγόλσλ (Γπηηθό Κακεξνύλ)». 

19. «Γπλαηθείν αγαικάηην πξνγόλσλ ηεο 

(BANGWA), Κακεξνύλ». 

20. «Ξύιηλν αγαικάηην πξνγόλσλ 

ηεο λήζνπ Νέαο (NIAS) ηεο δπηηθήο 

Σνπκάηξαο». 

21. «Ξύιηλν αγαικάηην γπλαίθαο 

ησλ Φηιηππίλσλ λήζσλ». 
22. «ΧΟΑ- ΧΑΚΑ- ΝΑΝΑ-ΛΑ. Λίζηλν 

είδσιν ηεο λήζνπ Πάζρα». 

23. «Μεγάινο Μανξί. Έξγν 

ζθαιηζηό ηεο Νέαο Εειαλδίαο». 

24. «Λεπθό πξνζσπείν ρνξνύ ηνπ 

πλεύκαηνο ηνπ δάζνπο (NUTKA) ηεο 

βνξεηνδπηηθήο αθηήο ηεο Β. 

Ακεξηθήο». 

25. «Λίζηλν αγαικάηην ηεο ζεάο ησλ 

λεξώλ (Πνιηηηζκόο ησλ Αδηέθσλ 

ζην Μεμηθό)». 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. «Μάζθα ρνξνύ (Ωθεαλία»). 29. «Μάζθα ρνξνύ (Αθξηθή)». 

26. «Τειεηνπξγηθή κάζθα ηεο θπιήο 

Φνύηα από ην Γαιιηθό Κνλγθό». 

27. «Σύκπιεγκα από αλζξώπηλεο κνξθέο. 

Απεηθνλίδεη ιεπθό θαβαιάξε πάλσ ζε άινγν 

πεξηζηνηρηζκέλν από ηνπο ηζαγελείο ππεξέηεο ηνπ. 

Ξπιόγιππην ηεο θπιήο Γηνξνύκπα ηνπ ηέινπο ηνπ ΗΘ’ 

αηώλα». 
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30. α) «Ζ ηδαδ κπάληα ηνπ ζηάζνπ ησλ καύξσλ, 1927. 

                       ευ. Ζ Πξσία,  13/3/1927. 

31. «Σηελ παξάζηαζε ηνπ ‘Μαύξνπ Κόζκνπ’, σπό Α. 

Βώττε», 1927. 

         -Κνληά ζνπ ρξπζέ κνπ ηα βιέπσ όια ξόδηλα 

         -Κη απόςε; Πεξίεξγν! Δγώ ηα βιέπσ όια καύξα… 

 

   περ. Νέα Δζηία, ττ. 1, 15/4/ 1927. 

32. Γειοηογραυία τοσ θ. Πρωτοπάτσε, 1927. 

 

 -Μπακπά, γηαηί απηή θάλεη έηζη; 

        -Τελ πιεξώλνπλ παηδί κνπ 

 -Απηήλ ηελ πιεξώλεηε, όηαλ όκσο θάλσ εγώ 

ηέηνηεο αηαμίεο δε κε πιεξώλεηο…  κε δέξλεηο». 

            

        ευ. Ζ Πξσία, 16/3/1927.  

β) «Οη πξσηαγσληζηαί θαη ε πξσηαγσλίζηξηα ηνπ 

ζηάζνπ», 1927. 

                       ευ. Διεύζεξνο Τύπνο,  11/3/1927. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. «Τα Μαύξα Πνπιηά», 1930.  

 

«Έλα γθξνππ ησλ εζνπνηώλ ηνπ ζηάζνπ ‘Μαύξα Πνπιηά΄ θαηά ηελ άθημηλ ησλ 

εηο ηαο Αζήλαο. Δηο ην κέζνλ, κε ην θαζθέην, ν θ. Λνύηο Νηνύγθιαο, ν 

δηεπζπληήο ηνπ ζηάζνπ, πξσηαγσληζηήο, ρνξεπηήο θαη ζπγρξόλσο ζπγγξαθεύο 

ηεο νπεξέηηαο ‘Λνπηδηάλα’. Αξηζηεξά ε καύξε ρνξεύηξηα ηνπ ζηάζνπ δηο Λνπίδα 

Βάξλεξ». 

 

            ευ. Ζ Πξσία, 17 /1/1930. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Γηαυήκησε γηα τελ παράστασε 

τες Εοδευίλ Μπέηθερ, 1934. 

ευ. Ζ Πξσία, 1/2/1934. 

γ) «Ζ Ενδεθίλα όπσο εκθαλίδεηαη εηο έλα λνύκεξό 

ηεο εηο ην ‘Παιιάο’», 1934. 

               ευ. Νένο Κόζκνο, 2/2/1934. 

 

 

δ) «Ζ Ενδεθίλα Μπαίθεξ θαηά ηελ άθημή ηεο ζηελ Αζήλα», 1934. 

                                                  ευ. Διεύζεξνο Άλζξσπνο, 2/2/1934. 

34. α) «Ζ Μπαίθεξ ζ’ έλαλ από ηνπο δαηκνληζκέλνπο ρνξνύο ηεο». 

ευ. Έζλνο, 4/2/1928. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

35. «Ηζαγελείο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο ρνξεύνληεο ηνπο ηνπηθνύο ρνξνύο 

ησλ εηο ηελ Απνηθηαθήλ Έθζεζηλ ησλ Παξηζίσλ».  

ευ. Ζ Πξσία, 23/5/1931. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Ο Νίθος Καδαλτδάθες κε τελ Διέλε 

Σακίοσ (κετέπεητα Διέλε Ν. Καδαλτδάθε) 

στελ Αποηθηαθή Έθζεσε στο Παρίση, 

Ιούληος 1931.  

36. α) Ο Νίθος Καδαλτδάθες θαη ο Παλτειής 

Πρεβειάθες στελ Αποηθηαθή Έθζεσε στο Παρίση, 

Ιούληος 1931.  

γ) Αυρηθαληθές γισπτές κορυές στε σσιιογή τοσ Καδαλτδάθε. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. α) Νίθος Δγγολόποσιος,  

Ο Σθεληέξκπεεο κε θεξακεηθό, 

1951. 

 

β) Ο Σθεληέξκπεεο κε 

θεξακεηθό (ιεπτοκέρεηα). 

 

37. «Ο θ. Σσθξ. Πξνθνπίνπ, ζην άθξνλ 

δεμηά, θσηνγξαθεκέλνο κε δύν ηζαγελείο 

ηεο εκηαγξίαο θπιήο ησλ Γθάιιν ηεο 

Αβεζζπλίαο ζηελ έξεκν ηνπ Χαβάο ην 

1905». 

 



56 
 

Κεφάλαιο 4: Οι πρώτοι απόηχοι του πριμιτιβιςμοφ ςτον 
ελληνικό χώρο. 

 

4.1. Πρώτεσ αναφορζσ και προςεγγίςεισ.  

 «…Όλαι οι μεγάλαι καλλιτεχνικαί εποχαί ηρύσθησαν την 
έμπνευσιν των από τας αρχεγόνους εποχάς, καθ’ ας τα 
καλλιτεχνήματα διακρίνονται υπό των ουσιωδών 
προσόντων της μεγάλης Τέχνης- τουτέστιν υπό μεγάλης 
εναργείας και ειλικρινείας περί την έκφρασιν των 
αισθημάτων…»1. 

 

 

«… εισ τασ δροςεράσ πηγάσ τησ πρωτογενοφσ τζχνησ». 

Οη πξώηεο απόπεηξεο πξνζδηνξηζκνύ ηεο ηάζεο ηνπ πξηκηηηβηζκνύ εληνπίδνληαη 

από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, σζηόζν ν όξνο, πηζαλόηαηα γηα πξώηε θνξά, 

εκθαλίδεηαη ην 1912 ζην Λεμηθόλ γαιινειιεληθόλ ηνπ Αλησλίνπ Ζπίηε ν νπνίνο κε 

βάζε ηε γαιιηθή έθδνζε ηνπ ιεμηθνύ Larousse ηνλ κεηαθξάδεη σο: «Πξσηνηππία, 

απνκίκεζηο ησλ πξσηνηύπσλ»
2
. Οη αλαθνξέο όκσο πνπ θάλνπλ ιόγν γηα ηελ ηάζε ηεο 

ζηξνθήο πξνο ηηο παιαηόηεξεο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο ρξνλνινγνύληαη λσξίηεξα θαη 

ζίγνπξα ήδε από ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα. Ζ θαηαθπγή ησλ θαιιηηερλώλ πξνο ηε 

«κειέηε ησλ παιαηώλ δηδαζθάισλ»
3
, πξνο ηνπο «αξρηθνύο»

4
, ηνπο «πξσηνγελείο»

5
 θαη 

ηνπο «πξηκηηίθ»
6
 θαιιηηέρλεο αιιά θαη πξνο «ηαο αξρεγόλνπο επνράο»

7
, γηλόηαλ 

                                                           
1
 Δ., «Καιιηηερλία θαη ςπρνινγία», πεξ. Πηλαθνζήθε, ηρ. 103, επηέκβξηνο 1909, ζει. 123, αλαθ. ζην 

Μαηζηόπνπινο, «Ζ αλαθάιπςε ελόο ‘κνληέξλνπ πξηκηηίθ’», ό.π., ζει. 39. 
2
 «Primitivisme, νπζ. άξζ. Πξσηνηππία, απνκίκεζηο ησλ πξσηνηύπσλ (imitation des primitifs)», 

Αληώληνο Ζπίηεο, Λεμηθόλ γαιινειιεληθόλ: ζπληαρζέλ επί ηε βάζεη ηνπ κεγάινπ ιεμηθνύ "Larousse", 2 

ηνκ. (1911-12), Αζήλα, Πεηξάθνο, 1912, ηνκ. ΗΗ, ζει. 732. Βι. ζην Παξάξηεκα 1 ζπγθξηηηθά θαη 

κεηαγελέζηεξνπο νξηζκνύο. 
3
 Βι. ηα εγθσκηαζηηθά ζρόιηα γηα ην έξγν ησλ Άγγισλ Πξνξαθαειηηώλ: «Ζ ηηαιηθή Αλαγέλλεζηο κε ηελ 

ζθξαγίδα ηεο πξνζσπηθόηεηόο ησλ. Απιόηεο αηζζήκαηνο ζρεδόλ παηδηθή, πξνζιακβάλνπζα ράξηλ 

πςίζηελ. Ζ αθξηβήο κειέηε ησλ παιαηώλ δηδαζθάισλ κε ηε δεκηνπξγηθήλ θαληαζίαλ ησλ λέσλ απηώλ 

δσγξάθσλ», Αλκ., «Δηθαζηηθαί ηέρλαη. Beata Beatrix», πεξ. Παλαζήλαηα, 31 Απγνύζηνπ 1901, ζει. 

390-391, αλαθ. πεγήο ζην Δπγέληνο Γ. Μαηζηόπνπινο, Ζ Σέρλε πηεξνθπεί ελ νδύλε. Ζ πξόζιεςε ηνπ 

λενξνκαληηζκνύ ζην πεδίν ηεο ηδενινγίαο, ηεο ζεσξίαο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερλνθξηηηθήο ζηελ Διιάδα, 

Αζήλα, Πνηακόο, 2005, ζει. 99. 
4
 Αλαθνξηθά κε ηελ ηέρλε ν Ζπίηεο σο primitifs κεηαθξάδεη «Χξ. Σέρλ, Les primitifs, αξρηθνί 

θαιιηηέρλαη, ήηνη θαιιηηέρλαη, δσγξάθνη ή γιύπηαη πξνππάξμαληεο ησλ δηδαζθάισλ ηεο κεγάιεο επνρήο», 

Ζπίηεο, 1912, ό.π. 
5
 Βι. όζα ζεκεηώλνληαη παξαθάησ. 

6
 ηελ πξώηε παξάζηαζε ειιεληθώλ ρνξώλ από ην Λύθεην Διιελίδσλ ζην δεκνηηθό ζέαηξν ν Εαραξίαο 

Παπαλησλίνπ γεκάηνο ελζνπζηαζκό ζύγθξηλε ην ζέακα κε ηηο εηθόλεο ησλ δσγξάθσλ ηεο πξώηκεο 

αλαγέλλεζεο «… Αιιά ζεέ απηό ήην δσληάλεκα ηεο ηέρλεο ησλ πξηκηηίθ. Παξζέλνη επήδεζαλ από ηνπο 

πίλαθαο ηνπ Γθξηιαληάληζην, ηνπ Λίππη, ηνπ Φξα Αγγέιηθν θαη είδνκελ ηα θνξίηζηα ησλ θξέζθσλ ηεο 



57 
 

αληηιεπηή σο κηα πξνζπάζεηα επαλόδνπ ζε κηα πξώηκε θαηάζηαζε ελώ 

πξνζιακβαλόηαλ ηόζν κε κηα αηζζεηηθή όζν θαη κηα εζηθή θαη ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ησλ παιαηόηεξσλ επνρώλ 

ζπληζηνύζε έλα πξόηππν πξνο κίκεζε. Δηδηθόηεξα ζηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία 

αλαθέξεηαη ε ζεκαζία θαη ε πξνζθνξά ησλ δσγξάθσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο γεληάο 

ηνπ Ραθαήι, ελώ ηα εμειηθηηθά θαη ηα αμηνινγηθά ζρήκαηα όπσο «παξαθκή», 

«αλαγέλλεζηο» ηεξνύληαη από ηζηνξηθνύο θαη ιόγηνπο πνπ παξαπέκπνπλ επζέσο ζε 

δπηηθνύο «εηδήκνλεο»
8
. Έηζη ζε θείκελα ησλ Αλδξέα Μνπζηνμύδε, Γεξάζηκνπ 

Μαπξνγηάλλε, ππξίδσλα Λάκπξνπ θαη ππξίδσλα Γε Βηάδε ηνλίδεηαη ε ζπλεηζθνξά 

θαιιηηερλώλ όπσο ν Σζηκακπνύε θαη ν Σδηόην θαηά αληηζηνηρία κε ηηο δπηηθέο πεγέο, 

από ηηο νπνίεο άιισζηε νη Έιιελεο ζρνιηαζηέο αληινύζαλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

ηνπο, ελώ νη ίδηνη επηζεκαίλνπλ εκθαηηθά ην ξόιν πνπ δηαδξακάηεζε ε 

παξαγλσξηζκέλε βπδαληηλή ηέρλε πξνβάιινληαο ηνλ ειιεληθό ηεο ραξαθηήξα. Ο 

Μνπζηνμύδεο αθηεξώλνληαο έλα άξζξν ζηνλ Παλαγηώηε Γνμαξά έθαλε ιόγν γηα ηελ 

πξνζθνξά ησλ «Κηκαβνύε, Γνπίδν, Γηνύληα» νη νπνίνη «κηκνύκελνη θαη κεηαπνηνύληεο 

                                                                                                                                                                      
Βίιια Λέκκη θαη ηεο ‘Αλνίμεσο’ ηνπ Μπνηηηζέιε λα θηλνύληαη εηο ηελ ζθελήλ ηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ σο 

από θύζεκα εαξηλόλ», Ε[αραξίαο] Π[απαλησλίνπ], «Ζ ρζεζηλή ησλ ειιεληθώλ ρνξώλ», εθ. Δκπξόο, 6 

Μαΐνπ 1911 θαη Άρνξνο Θεαηήο [Εαραξίαο Παπαλησλίνπ], «Οη ρνξνί», πεξ. Παλαζήλαηα, 15 Μαΐνπ 

1911, ζει. 67. Γελ ζα ήηαλ αβάζηκν λα ζεσξήζνπκε πσο ν Παπαλησλίνπ, γλσζηόο γηα ηνπο γαιιηζκνύο 

ηνπ, πξέπεη λα είλαη -αλ όρη ν πξώηνο- από ηνπο πξώηνπο Έιιελεο αζξνγξάθνπο θαη θξηηηθνύο νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ όξν «πξηκηηίθ».  
7
 «…ελ ηε δσγξαθηθή, ελόο ειιεληθνύ αγγείνπ ηνπ πέκπηνπ αηώλνο, κε έξγα ηνπ Γθηόηην, ηνπ Φξα 

Αγγέιηθν, ηνπ Μηραήι Αγγέινπ, ηνπ Υάτιβελ, ηνπ Ρνύβελο, ηνπ Ρεκπξάλ, ηνπ Πνπζέλ, ηνπ Βαηώ, ηνπ 

Κνξό, ηνπ Πνπβί δε αβάλ, ηνπ Οπίζηιεξ θαη πνιιώλ άιισλ… όινη νύηνη νη κεγάινη θαιιηηέρλαη 

απαζρνινύληαη κε έλ πξάγκα. Πξνζπαζνύζη λα απνδώζσζη κεη’ άθξαο ζαθελείαο ηαο δηαθόξνπο 

εθδειώζεηο ηεο θύζεσο θαη ηεο δηαλνίαο, δη’ εθαξκνγήο κηαο θαη κόλεο αξρήο. Ζ αξρή απηή είλε ε 

θαζππόηαμηο ησλ ιεπηνκεξεηώλ εηο γεληθάο γξακκάο θαηά ηξόπνλ, ώζηε λα κε πξνθαιήηαη ζύγρπζηο, νύηε 

ππνηίκεζηο ησλ ραξαθηήξσλ… Όιαη νη κεγάιαη θαιιηηερληθαί επνραί εξύζζεζαλ ηελ έκπλεπζηλ ησλ από 

ηαο αξρεγόλνπο επνράο, θαζ’ αο ηα θαιιηηερλήκαηα δηαθξίλνληαη ππό ησλ νπζησδώλ πξνζόλησλ ηεο 

κεγάιεο Σέρλεο- ηνπηέζηηλ ππό κεγάιεο ελαξγείαο θαη εηιηθξηλείαο πεξί ηελ έθθξαζηλ ησλ αηζζεκάησλ. 

Δηο ηαο αξρεγόλνπο εθείλαο επνράο, απηό θαζ’ εαπηό ην γεγνλόο ηεο αθειείαο πεξί ηελ έθθξαζηλ 

πξνζέδσθε ινγηθόλ εηξκόλ εηο ηα έξγα ησλ, Δ., «Καιιηηερλία θαη ςπρνινγία», ό.π. 
8
 Ωο εηδήκνλεο θαηνλνκάδεη ν Μνπζηνμύδεο ηνπο Λάληζη θαη εξνύ αλαθεξόκελνο ζηα έξγα ηνπο: 

(αληίζηνηρα: Storia pittorica dell’Italia. Dal risorgimento delle belle arti fin pressso al fine del XVIII,  

θαη Histoire de l'art par les monuments depuis sa décadence au IV siècle, jusqu' à son renouvellement 

au XVI siècle). Αλδξέαο Μνπζηνμύδεο, «Παλαγηώηεο Γνμαξάο», πεξ. Διιελνκλήκσλ, ηρ. 1, Ηαλνπάξηνο 

1843, ζει. 39. Ο Λάληζη κλεκνλεύεηαη θαη από άιινπο Έιιελεο ηζηνξηθνύο θαη ιόγηνπο όπσο ν 

Λάκπξνο (Παλαγηώηεο Γνμαξάο, Πεξί δσγξαθίαο: ρεηξόγξαθνλ ηνπ ΑΦΚΣ'- 1726. Νπλ ην πξώηνλ 

κεηά πξνιόγνπ εθδηδόκελνλ ππό ππξίδσλνο Π. Λάκπξνπ, Αζήλα, Σύπνηο Α. Κηέλα θαη . Οηθνλόκνπ, 

1871, πξόινγνο), ν Μαπξνγηάλλεο (Γ[εξάζηκνο] Δ. Μαπξνγηάλλεο, Βπδαληηλή ηέρλε θαη βπδαληηλνί 

θαιιηηέρλαη: κεηά εηθόλσλ ησλ ζπνπδαηνηέξσλ αξρηηεθηνληθώλ θαη γξαθηθώλ κλεκείσλ αλαγθαίσλ πξνο 

δηαθώηηζηλ ησλ δηαθόξσλ ηεο ηέρλεο επνρώλ, Αζήλα, Κσλζηαληηλίδνπ, 1893), ν Γε Βηάδεο (π[πξίδσλ] 

Γε Βηάδεο, Ζ δσγξαθηθή ελ Διιάδη, Εάθπλζνο, Μέιινλ, ρ.ρ., ζει. 12). Βι. επίζεο ηα ζρόιηα ζηα άξζξα: 

Παλαγηώηεο Κ. Ησάλλνπ, «Ο ππξίδσλ Λάκπξνο σο ηζηνξηθόο ηεο ηέρλεο» θαη Γώξα Φ. Μαξθάηνπ, 

«Σν έξγν ηνπ ππξίδσλνο Γε Βηάδε ζην πεδίν ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο», ζην Ζ ηζηνξία ηεο ηέρλεο ζηελ 

Διιάδα, 2003, αληίζηνηρα ζει. 117-159 θαη ζει. 161-174. Δπίζεο, βι. Νηελίδ-Χιόε Αιεβίδνπ, Ο 

Παλαγηώηεο Γνμαξάο, ην Πεξί δσγξαθίαο θαηά ην αςθζη΄ θαη νη άιιεο κεηαθξάζεηο, Θεζζαινλίθε, 

Βάληαο, 2005, ζει. 13-16. 
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επί ην θξείηνλ ηνλ ειιεληθόλ ηξόπνλ, πξνεζήκαλαλ ηνλ έμνρνλ βαζκόλ εηο ηνλ νπνίνλ 

έκειινλ νη δηάδνρνη απηώλ λ’αλαβηβάζσζη ηελ ηέρλελ»
9
. Ο Γε Βηάδεο αθόκα 

παξαπέπνληαο ζην Λάληζη αλαγλώξηδε ηηο θαηλνηνκίεο απηώλ ησλ θαιιηηερλώλ: «Ο 

Giotto… γίλεηαη ν θαιιηηέρλεο λέαο ηέρλεο. Ο Cimabue ζπκβνιίδεη ηελ ηέρλελ 

κεηαβαίλνπζαλ από ηεο Βπδαληηαθήο εηο ηελ Ηηαιηθήλ, ν δε Giotto ηελ ηέρλελ, ήηηο 

αλαγελλάηαη»
10

. Ζ απαξάκηιιε δε αμία πνπ νη Έιιελεο ζπγγξαθείο απέδηδαλ ζηα έξγα 

πνπ παξάρζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο, νπόηε θαη αλαβηώλεη ην 

αξραηνειιεληθό θιαζηθό πξόηππν, ήηαλ ηδσκέλε κέζα από κηα ειιελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε πνπ δηακνξθώζεθε ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηώλ θαηαζθεπήο θαη 

εδξαίσζεο ηεο αδηάζπαζηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ηνπ έζλνπο
11

.  

Απηνύο ηνπο «πξσηνγελείο» θαη «αθαλείο» πξν ηνπ Ραθαήι δσγξάθνπο 

επηρεηξνύζε από κηαλ άιιε ζθνπηά λα αλαδείμεη ν Νηθόιανο Δπηζθνπόπνπινο 

ηνλίδνληαο πσο νη ίδηνη αλήθαλ ζε κηα επνρή «εηιηθξηλεζηέξα», «πξσηνηππσηέξα», 

«θαηαλπθηηθσηέξα»
12

. Οη όπνηεο δηαθαηλόκελεο ζην έξγν ηνπο ηερληθέο αδεμηόηεηεο
13

 

δελ καξηπξνύζαλ θάπνηα αδπλακία όζν αληίζεηα θαλέξσλαλ ηηο βαζύηεξεο 

πλεπκαηηθέο ελνξάζεηο θαη ηηο κεηαθπζηθέο πξνεθηάζεηο κηαο κπζηηθηζηηθήο 

                                                           
9
 Α. Μνπζηνμύδεο, «Παλαγηώηεο Γνμαξάο», πεξ. Διιελνκλήκσλ, ό.π., ζει. 37. 

10
 Γε Βηάδεο, ρ.ρ., ζει. 12. 

11
 ηε κειέηε ηνπ ν Μαπξνγηάλλεο ζπλεγνξεί ππέξ ηεο παξαγλσξηζκέλεο βπδαληηλήο ηέρλεο θαη ηα 

έξγα ησλ Bπδαληηλώλ ηα νπνία «εριεπάδνλην» θαη θξίλνληαλ σο «θαθόδεια θαη θαθόηερλα». Σνλίδνληαο 

κάιηζηα ν ίδηνο ηελ αλαλεσηηθή επίδξαζή ηεο ζηελ ηηαιηθή ηέρλε όληαο «θαηά πνιιώ ππεξηέξα» έλαληη 

ηεο «λεπηάδνπζαο» πξνγελέζηεξεο, αλαθέξεηαη ζηελ θαηαθπγή ησλ θαιιηηερλώλ πξνο ηελ θιαζηθή 

αξραηνειιεληθή ηέρλε: «Όηαλ δε επήιζε ε αλαγέλλεζηο ησλ ηερλώλ… ν καζεηήο ηνπ ηκαβύε Γηώηνο 

εγθαηαιείςαο ηα βπδαληηλά ππνδείγκαηα, ήλνηγε λέαο νδνύο, ελ δε ηε γιππηηθή ν Νηθόιανο Πηζαίνο 

επαλήξρεην δεηιώο θαη κεηά ηηλνο ζθαηόηεηνο εηο ηελ αξραίαλ ηέρλελ. Σόηε νη θιαζηθνί ηύπνη ηεο 

ειιεληθήο ηέρλεο επαλήιζνλ απζηο εηο θσο», Μαπξνγηάλλεο, 1893, ζει. 251, 256 θαη 270. Καηά 

παξόκνην ηξόπν ν Γε Βηάδεο αλαγλώξηδε πσο «ε βπδαληηλή ηέρλε έθζαζελ εηο ηνλ θνινθώλα ηεο, έδξαζε 

θαη πέξαλ ησλ ειιεληθώλ νξίσλ θαη δε ελ ηε αδειθηθή ρώξα ησλ Ηηαιώλ. Αιιά ελ Ηηαιία εζθέθζεζαλ, όηη 

ε ηέρλε ζέιεη ειεπζεξίαλ, όηη δελ πξέπεη λα ππνδνπινύηαη εηο ηα δόγκαηα, όηη ν δηδάζθαινο ηεο 

δσγξαθηθήο δελ είλαη ν ηεξεύο, αιι’ ε θύζηο... ν Cimabue αξρίδεη λα δίλεη λέα δσή εηο ηελ αγηνγξαθίαλ. Ζ 

ηέρλε εηζέξρεηαη εηο ην λένλ ζηάδηνλ θαη ηέινο ν Giotto δεκηνπξγεί λένλ ηύπνλ. Καη’ νιίγνλ ε ηέρλε 

κεηαβάιιεη ην ηδεώδεο. Ζ ηέρλε αλαγελλάηαη, δηα ησλ Ηηαιώλ γηγαληνύηαη θαη θηάλεη εηο ην ύςνο 

αλππέξβιεηνπ εληειείαο… Δπηπρώο ράξηο εηο ηελ ζξεζθείαλ, εζώζε ε δσγξαθηθή… έσο όηνπ επξέζεζαλ 

αλακνξθσηηθνί λόεο, νίηηλεο πξνζεπάζεζαλ λα ηελ επαλαθέξσζηλ εηο ηελ αξραίαλ απηήο πεξησπήλ, 

ζπκβαδίδνπζαλ κεηά ηεο πξνόδνπ ηεο θαζόινπ ηέρλεο», Γε Βηάδεο, ρ.ρ., ζει. 9. 
12

 Ν[ηθόιανο] Δπηζθνπόπνπινο, «Οη Ηηαινί πξνξξαθαειίηαη, Φξα Αγγέιηθνο θαη Μαδάηζηνο», πεξ. 

Παλαζήλαηα, 15-30 Ηνπλίνπ 1905, ζει. 148. Βι. ζπλδπαζηηθά θαη ην άξζξν πνπ αθηεξώλεη ζηνλ 

Μαδάηζην επαηλώληαο ηνλ σο «λεσηεξηζηή», Ν. Δπηζθνπόπνπινο, «Οη Ηηαινί πξνξξαθαειίηαη, 

Μαδάηζην», πεξ. Παλαζήλαηα, 31 Γεθεκβξίνπ 1905, ζει. 166-169. Καη Ν. Δπηζθνπόπνπινο, 

«Αιέμαλδξνο Φηιηπέπη-Μπνηηηζέιιη», πεξ. Παλαζήλαηα, 15 Μαξηίνπ 1904, ζει. 321-328, αλαθ. ησλ 

άξζξσλ ζην Μαηζηόπνπινο, 2005 [Σν άξζξν γηα ηνλ Μπνηηηζέιη είλαη ζηα 1904].  
13

 «Μηα εηθώλ ηνπ Γάδε ή θαη απηνύ ηνπ Φξά Αγγειηθνύ είλε αθόκε αηειήο, αθειήο, κε θάηη ην παηδηθόλ 

θαη ην κήπσ σξηκάζαλ. Μηα εηθώλ πάιηλ ησλ ηειεηαίσλ εηώλ ηνπ Ραθαήινπ, όζηηο ήθκαζε ηξηάθνληα έηε 

θαηόπηλ, καο παξνπζηάδεη κηα ηέρλελ πνιύ πεξηζζόηεξνλ βεβαίαλ εαπηήο, πνιύ πεξηζζόηεξνλ ώξηκνλ αιιά 

θαη πεξηζζόηεξνλ ζεαηξηθήλ θαη πεξηζζόηεξνλ πξνζπνηεκέλελ», Δπηζθνπόπνπινο, «Αιέμαλδξνο 

Φηιηπέπη-Μπνηηηζέιιη», ό.π., ζει. 328. 
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εκπεηξίαο. Γξάθνληαο γηα ην Φξα Αληδέιηθν ν Δπηζθνπόπνπινο ηόληδε πσο επξόθεηην 

γηα έλαλ νξακαηηζηή, έλαλ κπζηηθηζηή θαη αζθεηή, έλαλ αθειή δεκηνπξγό εθζηαηηθώλ 

κνξθώλ ελόο επνπξάληνπ, άπινπ θαη καθάξηνπ θόζκνπ, γηα έλαλ δσγξάθν νπηαζηώλ 

θαη νλεηξηθώλ όλησλ, απνθαζαξκέλσλ από ηε ζαξθηθή ππόζηαζε. Απηή ε πλεπκαηηθή 

δηάζηαζε πνπ βξηζθόηαλ πίζσ από ην έξγν ηνπ δεκηνπξγνύ ζηα δηθά καο γήηλα κάηηα, 

ζρνιίαδε ν ίδηνο, «θαίλεηαη αδεμία, αθειήο ζηελνρσξεκέλε»
14

.  

Αθνινπζώληαο ην ζπιινγηζκό ηνπ Ρίν, πνπ είρε θαηαηάμεη ην Φξα Αληδέιηθν 

ζηελ «école mystique»
15

, ν Δπηζθνπόπνπινο εθζείαδε ζε ππεξζεηηθό βαζκό ηνλ 

πλεπκαηηθό θαη ελνξακαηηθό θόζκν ηνπ ‘αγγειηθνύ’ δσγξάθνπ, πνπ είρε πξνζιεθζεί 

θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν θαη από ηνπο Έιιελεο ζρνιηαζηέο ηνπ έξγνπ ηνπ
16

. 

Αληηπαξαζέηνληαο ζηε «θπζηνιαηξεία» ηνπ Μαδάηζην ηελ «νπξαλία καθαξηόηεηα» ηνπ 

Φξα Αληδέιηθν θαη δηαθξίλνληαο αθόκα ζην δσγξαθηθό έξγν ηνπ άληξν Μπνηηηζέιη 

(Sandro Botticelli) έλα «κίγκα κπζηηθηζκνύ θαη ζαλζνπαιηζκνύ» κα θαη έλα 

«ζύγρξνλν» ηνπ «Μπαίθιηλ θαη ηνπ ηνπθ θαη ηνπ Άικα Σαδέκα θαη ηνπ Μπέξλ Ενλο 

θαη ηνπ Ρνζζέηη»
17

, ν λεαξόο θνζκνπνιίηεο θαη αλεξρόκελνο δηαλννύκελνο 

ζπγρξνληδόηαλ κε ηηο ζπκβνιηζηηθέο ηάζεηο όπσο απηέο είραλ αλαπηπρζεί ζηνλ 

επξσπατθό ρώξν θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα ζηα πιαίζηα εζσηεξηθώλ, 

ππνθεηκεληθώλ θαη πλεπκαηηθώλ αλαδεηήζεσλ
18

. ην πεξηβάιινλ άιισζηε πνηεηώλ 

θαη θαιιηηερλώλ, όπσο ν Νηελί, ν Πειαληάλ –ν νπνίνο είρε επηζθεθηεί θαη ηελ 

Διιάδα
19

- ν Μπεξλάξ, όπσο έρνπκε επηζεκάλεη, νη πξηκηηίθ θαη νη αλώλπκνη 

δσγξάθνη ηνπ κεζαίσλα ζπληζηνύζαλ έλα πξόηππν αγλόηεηαο θαη κπζηηθηζκνύ
20

. Γελ 

                                                           
14

 Δπηζθνπόπνπινο, «Οη Ηηαινί πξνξξαθαειίηαη, Φξα Αγγέιηθνο θαη Μαδάηζηνο», ό.π., ζει. 151.  
15

 A.-F. Rio, De l’art chrétien, 4 ηνκ., Παξίζη, Hachette, 1861-1867, εηδηθόηεξα βι. ηνκ. ΗΗ, 1864, 

θεθάιαην ΧΗ, «L’école mystique», ζει. 319-404. 
16

 Αιινύ δε ζα ηόληδε πσο αληηθξίδνληαο θαλείο ηα έξγα ηνπ Αληδέιηθν «δελ βιέπεη κηα εηθόλα ελόο 

ηερλίηνπ αιιά κηα πξνζεπρή αγίνπ», Δπηζθνπόπνπινο, «Αιέμαλδξνο Φηιηπέπη-Μπνηηηζέιιη», ό.π, ζει. 

323. Βι. θαη ηα όζα γξάθεη ν Δπαγγειίδεο: «Γιπθένο θαη ήξεκνπ ραξαθηήξνο εζζάλεην αθαηαλίθεηνο 

έιμηλ πξνο ηνλ ζξεζθεπηηθόλ κπζηηθηζκόλ, όπνπ εύξηζθε ηελ ππέξηαηελ εδνλήλ ε εθζηαζηαθή ηνπ ςπρή, 

εηο ηελ νπνίαλ νθείιεη θαη ηελ πξνζσλπκίαλ ηνπ Αληδέιηθν (αγγειηθόο). Οιόθιεξνο ν βίνο ηνπ δελ είλαη 

παξά κηα αέλανο πξνζεπρή πξνο ηνλ Θεόλ, ππόδεηγκα αλππνθξίηνπ απηαπαξλήζεσο θαη νινςύρνπ 

αθνζηώζεσο πξνο ην ζείνλ», Γ. Δπαγγειίδεο, «Αληδέιηθν, Φξα», Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, 

1928, ηνκ. IV, ζει. 841. 
17

 Δπηζθνπόπνπινο, «Οη Ηηαινί πξνξξαθαειίηαη, Φξα Αγγέιηθνο θαη Μαδάηζηνο», ό.π., ζει. 326. Σελ 

άπνςε απηή ζπκκεξηδόηαλ θαη ν Θσκόπνπινο, βι. Θσκάο Θσκόπνπινο, «Οη κεγάινη θαιιηηέρλαη ηεο 

Αλαγελλήζεσο. άλδξν Μπνηηηηζέιε», πεξ. Ο Καιιηηέρλεο, ηρ. 14, Μάηνο 1911, ζει. 52.  
18

 Αλαθνξηθά κε ην ηερλνθξηηηθό ξόιν ηνπ Δπηζθνπόπνπινπ βι. Μαηζηόπνπινο, 2005, ζει. 482-515. 
19

 Βι. ό.π., ζει. 242-246. 
20

 Δίλαη ελδεηθηηθή σο πξνο απηό είλαη θαη ε ηνπνζέηεζε άιισζηε ηνπ Νηελί πνπ αλαγλώξηδε πσο ηα 

έξγα ησλ πξηκηηίθ ζηε δηθή ηνπ νπηηθή ήηαλ πιεζηέζηεξα ζηε θύζε παξά εθείλα ησλ κεηαγελέζηεξσλ 

θαιιηηερλώλ: «είλαη έλαο άιινο ηξόπνο λα βιέπεη θαλείο, πξόθεηηαη γηα δηαθνξεηηθέο θαληαζηώζεηο»), 

Maurice Denis, «Définition du néo-traditionnisme», πεξ. Art et Critique, 1890, αλαδ. ζην Denis, 1920, 

ζει. 3. Βι. αθόκα ηα όζα ππνζηήξηδε ν Πειαληάλ γηα ην Φξα Αληδέιηθν πνπ ηόληδε ην κπζηηθηζκό ζην 
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επξόθεηην απιώο γηα ηερλίηεο, κα γηα «πνηεηέο, ζηνραζηέο θαη θηινζόθνπο», έγξαθε ν 

Πνπάλ
21

.  

Παξόκνηεο ζπλδέζεηο επηρεηξνύληαλ θαη κε ην έξγν Διιήλσλ δεκηνπξγώλ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθό πσο θαηά ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηώλα νη ζρνιηαζηέο θαη νη 

θξηηηθνί ππνδέρνληαλ ην έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε κε θνηλή ζρεδόλ παξαδνρή 

ηηο ζπκβνιηζηηθέο, ηηο κπζηηθηζηηθέο ηάζεηο, ηνλ πξνξαθαειηηηζκό θαη ην 

βπδαληηληζκό ηνπ
22

. Δληνύηνηο δελ ζπκκεξίδνληαλ θαη δελ θαηαλννύζαλ όινη ηηο 

ηδεαιηζηηθέο θαη πλεπκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ δσγξάθνπ. Όπνπ ν Γεκήηξηνο 

Καινγεξόπνπινο έβιεπε «αζάθεηα, αηερλία, ππεξβνιή, αθαιαηζζεζία», κηα «ηέρλε 

αθξνβαηηθή, ξαηβή, παξαπαίνπζα, εθθεληξηθή…», αιιά θαη «δηαζηξεβιώζεηο ζσκαηηθαί 

θαη αηζζεηηθαί»
23

, ν Παπαλησλίνπ αληίζεηα εληόπηδε ζπκβνιηζκνύο θαη αιιεγνξίεο 

θαη έθαλε ιόγν γηα έλα «ςπρηθόλ αδέιθσκα κε ηνπο αγλνύο θαη θαηαλπθηηθνύο πξηκηηίθ 

ηεο Φισξεληίαο»
24

 [εηθ. 39], γηα κηα ζηξνθή ηνπ δσγξάθνπ «πξνο θάηη αγλόηεξν θαη 

βαζύηεξν, πξνο ηελ πξσηνγελή αλαγέλλεζηλ, πξνο ηνπο πξηκηηίθ … ηνπο κάγνπο απηνύο 

ηεο αδεμηόηεηνο»
25

. Αθόκα δήισλε πσο «θαη ν Παξζέλεο έρεη ηνπο πξνγόλνπο ηνπ. 

Πξόγνλνί ηνπ είλαη όινη νη θαιιηηέρλαη, όζνη εξλήζεζαλ λα αληηγξάςνπλ ηελ θύζηλ θαη 

εδέρζεζαλ κόλνλ λα εξκελεπζνύλ κε απηήλ. Οη άλζξσπνη απηνί, Αηγύπηηνη, Πέξζαη, 

αξρατθνί Έιιελεο, Βπδαληηλνί, πξηκηηίθ ηεο Ηηαιίαο, κηθξνγξάθνη, Ηάπσλεο ζρεδηαζηαί, 

είλαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί ησλ αηώλσλ»
26

. 

Με απηή ηελ ηειεπηαία δηαπίζησζε, δηαηππσκέλε ην 1920, ν Παπαλησλίνπ 

νπζηαζηηθά πξνζδηόξηδε εθείλεο ηηο παξαγλσξηζκέλεο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο 

εμσηηθέο αλαθνξέο πνπ ήδε από ηα ηέιε ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα ζπληζηνύζαλ 

βαζηθέο πξηκηηηβηζηηθέο πεγέο. Ο ίδηνο δε ν Παξζέλεο ηνλ επηβεβαίσλε όηαλ δήισλε 

ηελ ζπκπάζεηά ηνπ πξνο ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο «πξώηεο παηδηάηηθεο ειηθίαο ηεο 

                                                                                                                                                                      
έξγν ηνπ δσγξάθνπ θάλνληαο ιόγν γηα δεκηνπξγία ππό κηα θαηάζηαζε έθζηαζεο: Joséphin Péladan, 

«Introduction à l'histoire des peintres de toutes les écoles, depuis les origines jusqu’ à la Renaissance: 

Quattrocentisti, L’Angelico», πεξ. L'artiste, Μάξηηνο 1884, ζει. 176-199, αλαθ. πεγήο ζην Emery, 

Morowitz, 2003, ζει. 282. 
21

 Armand Point, «Primitifs et symbolistes», πεξ. L’Ermitage, Ηνύιηνο-Γεθέκβξηνο 1895, ζει. 13, αλαθ. 

ό.π., ζει. 56. 
22

 Αλαθνξηθά κε απηέο ηηο ηάζεηο θαη ηελ πξόζιεςε ηνπ έξγνπ ηνπ Παξζέλε βι. Κσηίδεο, 1993, ζει. 

220-239, Μαηζηόπνπινο, 1996, ζει. 862-880. Δπγέληνο Γ. Μαηζηόπνπινο, C. Parthénis, ε δσή θαη ην 

έξγν ηνπ Κσζηή Παξζέλε, Αζήλα, Κ. Αδάκ, 2008. 
23

 Αλκ. [Γεκήηξηνο Η. Καινγεξόπνπινο], «Καιιηηερληθαί εθζέζεηο», πεξ. Πηλαθνζήθε, ηρ. 228, 

Φεβξνπάξηνο 1920, ζει. 107, αλαδ. ζην Μαηζηόπνπινο, 2008, ζει. 391-392. 
24

 Εαρ. Λ. Παπαλησλίνπ, «Ζ ηέρλε ηνπ Παξζέλε. Γ΄», εθ. Παηξίο, 26 Ηαλνπαξίνπ 1920, αλαδ. ό.π., ζει. 

387-389. 
25

 Ε. Παπαλησλίνπ, «Ζ εηζήγεζηο ηνπ θ. Ε. Παπαλησλίνπ επί ηε ενξηή ηνπ Αξηζηείνπ», εθ. Βαιθαληθόο 

Σαρπδξόκνο, 11 Μαΐνπ 1920, παξάζ. θαη αλαδ. ό.π., ζει. 394. 
26

 Ε. Λ. Παπαλησλίνπ, «Ζ ηέρλε ηνπ Παξζέλε. Β΄», 19 Ηαλνπαξίνπ 1920, αλαδ. ό.π., ζει. 385-387. 
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ηέρλεο»
27

. Οξηζκέλα ρξόληα αξγόηεξα ν Παπαλησλίνπ ζα καξηπξνύζε ηε ζπρλόηεηα 

ηεο παξνπζίαο ηεο «πξηκηηηβηηέ θαη ηνπ αξρατζκνύ» πάιη κε αθνξκή ηελ θαηαθπγή ηνπ 

Παξζέλε «εηο ηαο δξνζεξάο πεγάο ηεο πξσηνγελνύο ηέρλεο», ελώ ν ηερλνθξίηεο 

δηέθξηλε επηπιένλ ηε ζηαδηαθή εθηίκεζε, ηελ αλαγλώξηζε ή θαη ηελ παξείζθξεζε 

εθείλεο ηεο ηάζεο πνπ αθόκα ζεσξνύζε σο κηα «δεκνθξαηηθήλ αηζζεηηθήλ»: «Ο 

Παξζέλεο αλήθεη εηο ηνπο θαιιηηέρλαο εθείλνπο νη νπνίνη δελ αληινύλ από ηελ 

ηειεηνκνξθίαλ ηεο ηηαιηθήο Αλαγελλήζεσο, αιιά πεγαίλνπλ εηο ηαο δξνζεξάο πεγάο ηεο 

πξσηνγελνύο ηέρλεο… είλε ζπάληνλ πξάγκα ν αξρατζκόο θαη ε ‘πξηκηηηβηηέ’; Καζόινπ. 

Σν ύθνο απηό είλε πνιύ πιαηύηεξνλ από ηελ πύιελ ηνπ Παξαδείζνπ θαη ζήκεξα δελ 

ππάξρεη ίζσο αζήκαληνο θαιιηηέρλεο πνπ λα κελ αλήθεη εηο ηελ δεκνθξαηηθήλ απηήλ 

αηζζεηηθήλ. Σν ζπνπδαίνλ όκσο δελ είλε λα πάξε θαλείο από κηαλ ζρνιήλ. Μπξηάδεο 

είλε απηνί πνπ παίξλνπλ. Σν ζπνπδαίνλ είλε λα δώζε»
28

.  

Αληίζηνηρνη ραξαθηεξηζκνί αλαθνξηθά κε ηνπο πξν ηνπ Ραθαήι θαιιηηέρλεο 

εληνπίδνληαη θαη κεηαγελέζηεξα ζε θείκελα, άξζξα ή αθηεξώκαηα
29

. Πην 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε κνλνγξαθία γηα ηνλ Σδηόην πνπ δεκνζίεπζε ν Νίθνο Μπέξηνο 

ην 1931 όπνπ ν ίδηνο επεμεγνύζε ην ραξαθηεξηζκό «πξηκηηίθ», πνπ κεηέθξαδε σο 

«πξσηόγνλνη», σο κηα μεπεξαζκέλε εθηίκεζε αλαθνξηθά κε ηηο ηερληθέο αδπλακίεο 

ησλ δεκηνπξγώλ εθείλεο ηεο γεληάο θαη επεζήκαηλε: «Πέξαζε πηα ν θαηξόο πνπ νη 

άλζξσπνη, εμεηάδνληαο ηελ ηέρλε ζηηο δηάθνξεο επνρέο θαη ζηνπο δηάθνξνπο ιανύο από 

ηελ ηερληθή ηεο ηειεηόηεηα ή αηέιεηα ζύκθσλα πάληα κε ην δηθό ηνπο ηδαληθό γηα ηελ 

ηέρλε, έβξηζθαλ, πσο νη θαιιηηέρλεο ζε κεξηθέο επνρέο έρνπλ ειιείςεηο θαη αδπλακίεο 

                                                           
27

 «Αμίδεη παξαπάλσ λα είλε θαλείο ιηγώηεξν ζνθόο θαη λα παζαίλεηαη κε ηελ αζώα εθείλε αθέιεηα πνπ 

καο θάλεη ηόζν ιαηξεπηά ζπκπαζεηηθνύο ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο πξώηεο παηδηάηηθεο ειηθίαο ηεο ηέρλεο. Σεο 

απξνζπνίεηεο εθείλεο θαη νιόηεια απζόξκεηεο ηέρλεο πνπ ηόζν κνηάδεη κε ηελ ηέρλε ηεο παηδηάηηθεο 

ειηθίαο ηνπ αλζξώπνπ θαη πνπ καο δίλεη ηηο πην αλέιπηζηεο εθπιήμεηο», Κ[σζηαληίλνο] Παξζέλεο, «Εσή 

θαη ηέρλε. Αζάλαηε νκνξθηά», εθ. Γεκνθξαηία, 21 Οθησβξίνπ 1923, αλαδ. ό.π., ζει. 372. Κάπνπ δε 

ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζεκεηώζεηο ζα ηόληδε πάιη ηε ζεκαζία ηεο λατβεηέ, δηαηεξώληαο όκσο ζαθώο θαη 

θάπνηεο επηθπιάμεηο: «Πώο λα βξεζνύκε ζηελ θαηάζηαζε ηεο αζσόηεηαο (naïveté) όηαλ είκαζηε ηόζν 

ζπλεζηζκέλνη ζηε δπηηθή θνπιηνύξα. Δίλαη πνιύ ελδηαθέξνλ λα εκπλέεζαη από ηα παξακύζηα θαη ηηο 

παιαηέο θνξεζηέο, από ηα αξραία θνζκήκαηα, αιιά ηα έξγα δελ κπνξνύλ λα καο μεγειάζνπλ όηαλ είλαη 

δεκηνπξγήκαηα θιεπηπζκέλσλ πνπ παίδνπλ ηνπο βαξβάξνπο. Ζ αλαζύληαμή [ηεο ηέρλεο] δελ κπνξεί λα 

είλαη ε ιατθή ηέρλε. Οη ηθαλνί λα παξαηεξνπύλ ηε θύζε θαιιηηέρλεο είλαη ζε ζέζε λα αλαλεώλνληαη…», 

παξάζ. θαη αλαδ. ό.π., ζει. 55. Αο επηζεκάλνπκε εδώ πσο πξόθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε ηελ νπνία ζα 

αθνινπζήζεη ζε κηα παξάιιειε γξακκή θαη ν Παπαλησλίνπ. Γηα ηελ επηξξνή ηνπ Παξζέλε από ηα 

εηθνλνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο θξεηνκπθελατθήο πεξηόδνπ βι. σηεξίνπ, 2010. 
28

 Εαραξίαο Παπαλησλίνπ, «Αη θαιαί ηέρλαη: Κ. Παξζέλεο», ζην Ησάλλνπ Χξ. Χαηδεησάλλνπ (επηκ.), 

Παλειιήληνλ ιεύθσκα εζληθήο εθαηνληαεηεξίδνο 1821-1921. Ζ ρξπζή βίβινο ηνπ ειιεληζκνύ, ηνκ. Γ΄, 

Καιαί Σέρλαη, Αζήλα, 1927, ζει. 158, αλαδ. ζην Μαηζηόπνπινο, 2008, ζει. 396-397. 
29

 Βι. Γ. Δπαγγειίδεο, «Ζ ηέρλε ηνπ Σδηόηην», πεξ. Διιεληθά Γξάκκαηα, 1 Γεθεκβξίνπ 1927, ζει. 583-

589. Φ. Κόληνγινπ, «Γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα από δσγξαθηθή», πεξ. Διιεληθά Γξάκκαηα, 15 Απξηιίνπ 

1929, ζει. 480-486, αλαθ. πεγήο ζην Νίθνο Είαο, Φώηεο Κόληνγινπ. Εσγξάθνο, Αζήλα, Δκπνξηθή 

ηξάπεδα ηεο Διιάδνο, 1991, ζει. 154. Η. Μ. Παλαγησηόπνπινο, «Δπηθπιιίδεο ηεο ‘Πξσίαο’. Σν θηιί ηνπ 

Ηνύδα», εθ. Ζ Πξσία, 4 Απξηιίνπ 1934.  
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θαη όηη παξ’ όιεο ησλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα λα πεηύρνπλ θάηη ηη δελ ην θαηνξζώλνπλ. 

Παξαβάιινληαο… ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ 13
νπ

 ή 14
νπ

 αηώλα κ.Υ. κε ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο 

Αλαγέλλεζεο ηνπο έβξηζθαλ, όηη κόιηο αξρίδνπλ λα επηρεηξνύλ θάηη, θαη όηη πξνζπαζνύλ 

λα ην πεηύρνπλ ρσξίο απνηειέζκαηα. Καη ηνπο νλνκάδνπλ πξσηνγόλνπο (πξηκηηίθ) 

ραξαθηεξίδνληαο ηελ ηέρλε ηνπο κ’ απηή ηελ νλνκαζία»
30

. Σόληδε αθόκα ηελ νκνίσο 

μεπεξαζκέλε άπνςε ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε βπδαληηλή ηέρλε ζεσξνύληαλ σο 

παξαθκηαθή θαη ηόληδε κε έκθαζε πσο «ήκεξα κόλν ζηνλ ηόπν καο ππάξρνπλ αθόκα 

αληηπξόζσπνη απηήο ηεο αληίιεςεο»
31

.  

Ο Παπαλησλίνπ, πξνβαίλνληαο ζε κηα ζπγθξηηηθή αθόκα πξνζέγγηζε ησλ 

παιαηώλ πξηκηηίθ κε Έιιελεο δσγξάθνπο αλαθεξόκελνο ζηνλ «ηηαιηζκό» ηεο 

ειιεληθήο ηέρλεο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ζηνπο δσγξάθνπο ησλ Ληηαλεηώλ, Ησάλλε 

Κνξάε, Νηθόιαν Κνπηνύδε θαη Νηθόιαν Καληνύλε, έθξηλε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

πξώηνπ σο πξσηκόηεξε, ώζηε ηνπ απέδηδε ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ «πξηκηηίθ» θαη 

επεζήκαηλε: «Μπξνζηά ζην grand style, ζην κεγαιόπξεπν ύθνο ησλ δύν άιισλ, απηή 

εδώ [Ληηαλεία] είλαη ην ζαξξαιέν, αλππόηαθην θαη ιαρηαξηζηό γηα ην ξεαιηζκό ηνπ έξγν 

ελόο ‘πξηκηηίθ’»
32

 [εηθ. 40]. ρνιηάδνληαο ν Γεκήηξεο Πειεθάζεο ηελ εθηίκεζε ηνπ 

Παπαλησλίνπ ζεσξνύζε ιαλζαζκέλε ηε ρξνλνινγηθή έληαμε ηνπ έξγνπ ηνπ Κνξάε 

ζηελ επνρή ησλ «πξηκηηίβσλ» δσγξάθσλ κε βάζε ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο αηερλίαο. 

Αληίζεηα ν ίδηνο θαηαινγίδνληαο ζηνλ Κνξάε κηα εξγαζία «κεηξίαο ηερληθήο θαη 

αηζζεηηθήο δπλάκεσο», αλαληίζηνηρε όπσο ζεσξνύζε κε ηελ ηερληθά αξηηόηεξε 

επεμεξγαζία ησλ «πξηκηηίβσλ» (θαη θαηνλόκαδε ηνπο «Altobello Mellone, 

Bartholomeo Vivarini, Giovanni Bellini… Benvenuto Giovanni Senese… Giunta 

Pisano»), ηόληδε πσο ην έξγν ηνπ Έιιελα δσγξάθνπ «απέρεη απνζηάζεσο παντός 

ίτνοσς πριμιτίυ»
33

.  

                                                           
30

 Νίθνο Μπέξηνο, Σδηόηην, Αζήλα, Γεκεηξαθάθνο, 1931, ζει. 38. Βι. θαη ηελ ππνζεκείσζε 2 όπνπ ν 

Μπέξηνο δηαθξίλεη αλάκεζα ζηελ «Πξσηναλαγέλλεζε» ή «Quattrocento 1420-1500» θαη ηε «Μεγάιε 

Αλαγέλλεζε» ή «Cinquecento 1500-1560», επηζεκαίλνληαο πσο «όινη νη δσγξάθνη πνπ δήζαλε πξηλ από 

ην 1420 έσο ην Σδηόηην νλνκάδνληαη πξηκηηίθ (πξσηόγνλνη). Αλήθνπλ ζην Trecento ησλ Ηηαιώλ». 
31

 ην ίδην. 
32

 Εαρ. Παπαλησλίνπ, «Ζ ιηηαλεία θαη νη ηξεηο δσγξάθνη ηεο, Κνξάεο, Κνπηνύδεο, Καληνύλεο», εθ. 

Διεύζεξνλ Βήκα, 1 Ηαλνπαξίνπ 1933. Βι. θαη Εαρ. Παπαλησλίνπ, «Εαθπλζηλή εθθιεζηαζηηθή 

δσγξαθηθή, Ζ ιηηαλεία ηνπ Ησάλλε Κνξάε θαη ηα αξγπξόγιπθα ηνπ Μπαθά», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 13 

Φεβξνπαξίνπ 1939, αλαθ. πεγώλ ζην Παλαγηώηνπ, 1978, ζει. 86 θαη 92.  
33

 Γεκήηξηνο Πειεθάζεο, Σερλνθξηηηθή κειέηε επί ηνπ έξγνπ ηνπ δσγξάθνπ Ησ. Κνξάε, Παζραιηλόλ 

ηεύρνο πεξηνδηθνύ ‘Αη Μνύζαη’ [αλάηππν], Αζήλα, Σύπνηο Παξαζθεπά Λεώλε, 1934, ζει. 5-8 

[Δπραξηζηώ ηνλ θ. Παλαγηώηε Ησάλλνπ πνπ κνπ πξόηεηλε λα αλαδεηήζσ πηζαλέο πιεξνθίεο ζηα γξαπηά 

ηνπ Πειεθάζε]. Αο ζεκεηώζνπκε εδώ πσο θαη ν Άγγεινο Πξνθνπίνπ πνπ είρε αθηεξώζεη κηα κειέηε 

ζηε δσγξαθηθή ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ, αλαθεξόκελνο ζηε Ληηαλεία ηνπ Κνξάε έθαλε ιόγν γηα «αθέιεηα 

θαη εηιηθξίλεηα γλήζηνπ ιατθνύ ηερλίηε» θαη νκνίσο ζην πξώηκν έξγν ηνπ Καληνύλε, καζεηή ηνπ Κνξάε, 
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Ο πριμιτιβιςμόσ ςτο «ςτρατόπεδο του μοντζρνου».  

Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαιύπηεη ηα ρξόληα ηνπ κεζνπνιέκνπ νπζηαζηηθά 

ζπληζηά ην δηάζηεκα εθείλν θαηά ην νπνίν αλαπηύρζεθε ζηνλ ειιεληθό ρώξν ε 

ζπδήηεζε γηα ηνλ πξηκηηηβηζκό, ε νπνία δηακνξθώζεθε ελ κέζσ κηαο νμείαο 

αηζζεηηθήο αληηπαξάζεζεο θαη εξκελεύηεθε κέζα από ηνλ εηεξόθιεην νξίδνληα 

ππνδνρήο ελόο θαηεμνρήλ αλνκνηνγελνύο θνηλνύ κε δηαθνξεηηθνύο θαιιηηερληθνύο θαη 

αηζζεηηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο, όζν θαη εηεξνγελείο πνιηηηθνύο θαη ηδενινγηθνύο 

ζηόρνπο. ε εθείλν ην δηραζκέλν θνηλό αλαθεξόηαλ ν Φώηνο Γηνθύιιεο, όηαλ 

επηρεηξνύζε ην 1925 λα θαηαγξάςεη ηηο αξρέο θαη ηηο θαηεπζύλζεηο ησλ 

πξσηνπνξηαθώλ ηάζεσλ όπνπ θαη ζεκείσλε: «Ζ θάζε κηα εθδήισζε ηεο Σέρλεο ή ηεο 

θηινινγίαο, κόιηο θηάζεη ζηνλ ηόπν καο ή κόιηο αξρίζεη λα παξνπζηάδεηαη εδώ, 

αληηθξύδεη δύν ρσξηζκέλα ζηξαηόπεδα. Έλα κέξνο ηνπ θνηλνύ καο πηζηεύεη πσο έρεη 

ππνρξέσζε λα ζηαζεί ζε ζέζε ακύλεο θαη λα κε δερζή λα ζηρζνύλ θαζόινπ ηα 

θαζηεξσκέλα. Αληίζεηα, έλα άιιν κέξνο ηνπ θνηλνύ καο αγθαιηάδεη αλεμάξηεηα θαη κ’ 

ελζνπζηαζκό θάζε ηη πνπ έρεη ηε ζθξαγίδα ηνπ λένπ, ηνπ ακεηαρείξηζηνπ, ηνπ 

αζπλήζηζηνπ, ηνπ παξάμελνπ. Έηζη είλε θαλεξό πσο ππάξρνπλ από ηε κηα πιεπξά νη 

‘ζπληεξεηηθνί’ θαη από η’ άιιν νη ‘κνληέξλνη’»
34

.  

Απηά καξηπξνύζε ν Γηνθύιιεο ζην πξώην άξζξν πνπ ζα έγξαθε γηα λα 

πεξηγξάςεη ηηο λεσηεξηθέο ηάζεηο, ην νπνίν ήηαλ αθηεξσκέλν ζηνλ πξηκηηηβηζκό: «Ζ 

πξηκηηηβηζηηθή θίλεζηο είλε δεθαπέληε ρξόληα πεξίπνπ πνπ άξρηζε. Οη αθόινπζνη ηεο 

ζεσξίαο ηεο εδεηνύζαλ λα μαλαγπξίζε ε ηέρλε ζηελ θνύληα ηεο. Έςαμαλ θαη εκειέηεζαλ 

ηα δσγξαθηθά θαηαζθεπάζκαηα ησλ κηθξώλ παηδηώλ θαη ησλ άγξησλ ιαώλ. Δκειέηεζαλ 

γηαηί ην παηδάθη γηα λα δσγξαθίζε έλαλ άλζξσπνλ ζρεδηάδεη έλα θύθιν γηα θεθάιη θαη 

ηξαβάεη απνθάησ δπν γξακκέο κόλν γηα πόδηα… έςαμαλ όια ηα άηερλα ζρέδηα 

αλζξώπσλ πνπ δελ εκαζαλ πνηέ ζρέδην. Αθόκε εκειέηεζαλ θαη ηα πξσηόγνλα ζρέδηα 

πνπ ζρεδηάδνπλ νη δηαβάηαη ζηνπο ηνίρνπο κε κνιύβη ή κε θάξβνπλν… κειέηεζαλ [αη 

πξηκηηηβηζηαί] ηα πξσηόγνλα έξγα ησλ Ίλθα, ησλ παιεώλ Κηλέδσλ, ησλ αγξίσλ ηεο 

Αθξηθήο θαη ηεο Απζηξαιίαο. Καη ν πεξίθεκνο Ηζπαλόο δσγξάθνο Παύινο Πηθαζζό 

                                                                                                                                                                      
δηέθξηλε «ιίγε δξνζηά πξηκηηηβηζκνύ», Ά. Γ. Πξνθνπίνπ, Νενειιεληθή ηέρλε. Βηβιίν πξώην: 

Δθηαλεζηώηηθνο λαηνπξαιηζκόο, Αζήλα, Σύπνηο Μέιηζζα, 1936, ζει. 114 θαη ζει. 130. 
34

 Φώηνο Γηνθύιιεο [πύξνο Μνπζνύξεο], «Πξηκηηηβηζκόο», εθ. Διεύζεξνο Σύπνο, 19 Ηαλνπαξίνπ 

1925. Βι. ην παξόλ άξζξν ζπλδπαζηηθά κε ηα ππόινηπα άξζξα ηνπ Γηνθύιιε πνπ δεκνζηεύηεθαλ ηηο 

επόκελεο εβδνκάδεο: «Δμπξεζηνληζκόο», εθ. Διεύζεξνο Σύπνο, 26 Ηαλνπαξίνπ 1925, «Φνπηνπξηζκόο», 

εθ. Διεύζεξνο Σύπνο, 3 Φεβξνπαξίνπ 1925, «Κπβηζκόο», εθ. Διεύζεξνο Σύπνο, 10 Φεβξνπαξίνπ 1925, 

«Νηαληατζκόο», εθ. Διεύζεξνο Σύπνο, 21 Φεβξνπαξίνπ 1925, «Ζ πξννπηηθή δηα ηνπο αηώλαο», 26 

Φεβξνπαξίνπ 1925. 
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άθεθε ην Παξίζη θ’ επήγε ζηελ Αθξηθή γηα λα κειεηήζε ηελ ηέρλε ησλ Αγξίσλ. Δθάζεζε 

θαη έθακε θπξηνιεθηηθάο κειέηαο ζηα μόαλα ησλ αγξίσλ. Δκειέηεζε ηηο πιαηεηέο 

επηθάλεηεο ηνπ μύινπ, πνπ γίλεηαη άγαικα όηαλ πειεθεζή πξσηόγνλα κε καραίξη. Από ηηο 

κειέηεο ηνπ απηέο ηηο πξηκηηηβηζηηθέο, έπεηηα εμεπήδεζελ ν ‘Κπβηζκόο’»
35

.  

Έηζη ν ίδηνο όρη κόλν θαηέηαζζε ηνλ πξηκηηηβηζκό ζην «ζηξαηόπεδν ηνπ 

κνληέξλνπ», κα ηνλ αληηιακβαλόηαλ θαη σο γελεζηνπξγό ζπληειεζηηθό παξάγνληα ησλ 

εηθαζηηθώλ ξεπκάησλ πνπ αθνινύζεζαλ [εηθ. 41]: «Καη ν εμπξεζηνληζκόο θαη ν 

ληαληατζκόο θαη άιιεο κνληέξλεο ζρνιέο εγελλήζεζαλ από ηηο πξηκηηηβηζηηθέο αξρέο … 

έλα πιήζνο δσγξάθνη, κε ηαιέλην θαη κε ηερληθή θαηάξηηζε πνιύρξνλε, έμαθλα η’ 

άθεζαλ όια θ’ έγηλαλ ‘πξηκηηηβηζηέο’, άξρηζαλ λα ηξαβνύλ γξακκέο όκνηεο κε θείλεο πνπ 

εζρεδίαδαλ όηαλ ήηαλ παηδάθηα»
36

. Μηα πξνζπάζεηα νξηζκνύ ηνπ ζπλαληάηαη θαη ζηε 

Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα από ηνλ Ησάλλε Μ. Παλαγησηόπνπιν νξηζκέλα 

ρξόληα αξγόηεξα:  

«πριμιτιβισμός (ν). Ολνκάδεηαη νύησο ή παξαηεξνύκελε ελ ηε εμειίμεη ηεο 

ηέρλεο ηάζηο πξνο επάλνδνλ εηο ηαο παιηνηάηαο, ηαο πξσηνγόλνπο ελίνηε, 

θαιιηηερληθάο κνξθάο. Οη αζθνύληεο ηελ ηερλνηξνπίαλ ηαύηελ θαιιηηέρλαη 

θαινύληαη ‘πξηκηηίθ’ (primitifs, αξρηθνί). Πξηκηηίθ ελ ηνύηνηο νλνκάδνληαη θαη 

νη παιαηόηαηνη πξόδξνκνη πάζεο θαιιηηερληθήο αλειίμεσο, νη δηαθξηλόκελνη 

δηα ηελ πεγαίαλ ησλ έκπλεπζηλ, ηελ αθέιεηαλ θαη ηελ δξνζεξόηεηα ηνπ 

αηζζήκαηόο ησλ, ηελ απιντθόηεηα εηο ηαο πιείζηαο ησλ πεξηπηώζεσλ ηεο 

θαληαζίαο ησλ θαη ηεο ηερληθήο ησλ. Ο πξηκηηηβηζκόο εκθαλίδεηαη θαηά θαλόλα 

εηο επνράο, θαζ’ αο ζεσξνύληαη σο εμεληιεκέλνη αη πεξίηερλνη εθδειώζεηο ηεο 

δεκηνπξγίαο, νη δε θαιιηηέρλαη ζηξέθνληαη πξνο ηαο αξρεγόλνπο πεγάο, δηα λ’ 

αλαλεώζνπλ ηελ έκπλεπζηλ θαη ηελ ηερληθήλ ησλ. Πνιύ ζπρλά όκσο ε ηνηαύηε 

επάλνδνο εηο ην παξειζόλ θέξεη ζπκβαηηθόλ θαη εμεδεηεκέλνλ ραξαθηήξα. Ο 

πξηκηηηβηζκόο σο ζρνιή, παξαγνύζα αμηόινγα ηηλα έξγα, ελεθαλήζζε ελ 

Δπξώπε θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ρξόλνπο ελ ζπλδπαζκώ πξνο ηελ ινηπήλ 

επαλαζηαηηθήλ θαη πξσηνπνξηαθήλ θαιιηηερληθήλ θίλεζηλ»
37

.  

 

Δπηπξόζζεηα ζε ηερλνθξηηηθέο θαη θείκελα ηεο πεξηόδνπ πνπ εμεηάδνπκε 

βξίζνπλ νη παξαιιαγέο ηνπ όξνπ ηνπ πξηκηηηβηζκνύ όπσο: «πξηκηηηβηηέ»-«primitivité», 

«πξηκηηηβίζκ» [ηάζε] θαη επίζεο κε ηελ πην εμειιεληζκέλε εθδνρή ηνπ σο 

«πξσηνγνληζκόο». Γίπια ζε απηά ζα ζπλαληήζνπκε θαη ραξαθηεξηζκνύο όπσο 

«λατβεηέ»-«naïveté» ή «λατβηζκόο», «πξσηνγέλεηα», ελώ πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ν 

όξνο ζπλνδεύεηαη αλαπόθεπθηα από λνεκαηηθέο πξνεθηάζεηο κε ζεηηθέο όζν θαη κε 

                                                           
35

 Φ. Γηνθύιιεο, «Πξηκηηηβηζκόο», ό.π.. 
36

 ην ίδην. 
37

 Η.Μ.Π. [Ησάλλεο Μ. Παλαγησηόπνπινο], «Πξηκηηηβηζκόο», Μεγάιε ειιεληθή εγθπθινπαίδεηα, 1932, 

ηνκ. Κ΄, ζει. 678. Βι. επίζεο ζπγθξηηηθά νξηζκέλνπο κεηαγελέζηεξνπο νξηζκνύο ζην Παξάξηεκα 1. 
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αξλεηηθέο ζπλδειώζεηο όπσο «ιηηόηεηα», «απιόηεηα», «εηιηθξίλεηα», «αθέιεηα», θαη 

«απάηε», «ηζαξιαηαληζκόο», «θεπδνλατβηζκόο», θ.ά. 

 

4.2. Οι ανταποκρίςεισ από το εξωτερικό και η υποδοχή των 
νεωτερικών τάςεων. 

 

Οη αληαπνθξίζεηο από ηηο επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ππήξμαλ κηα βαζηθή πεγή 

πιεξνθόξεζεο γηα ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο, ελώ, θαζώο ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο βξίζθνληαλ ζε παξάιιειε γξακκή κε ηηο αηζζεηηθέο απόςεηο πνπ 

εθθξάδνληαλ ζηηο κόληκεο ηερλνθξηηηθέο ζηήιεο ησλ εθεκεξίδσλ είηε ζηηο ζειίδεο ησλ 

πεξηνδηθώλ πνπ δεκνζηεύνληαλ, νπζηαζηηθά ζπλδηακόξθσλαλ ηελ ππνδνρή ησλ 

εηθαζηηθώλ ξεπκάησλ. Καηά ηηο δύν πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηώλα νη 

πξηκηηηβηζηηθέο ηάζεηο πνπ εθδειώλνληαλ ζην πεδίν ηεο γαιιηθήο είηε γεληθόηεξα ηεο 

επξσπατθήο ηέρλεο πξνζιακβάλνληαλ ζρεηηθά αλύπνπηα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Απηό εμεγείηαη από ηελ ζπνξαδηθή νπσζδήπνηε θαη απνζκαζκαηηθόηεξε ζε ζρέζε κε 

ην κεηαπνιεκηθό δηάζηεκα -αλ θαη όρη πάληα εηεξνρξνληζκέλε
38

- ελεκέξσζε 

αλαθνξηθά κε ηα θαιιηηερληθά δξώκελα, όζν δε θαη από κηα ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθή 

ζηάζε σο πξνο ηα πξσηνπνξηαθά θηλήκαηα.  

Ο απόερνο ησλ πξώησλ ηνικεξώλ πεηξακαηηζκώλ ζηελ ειιεληθή θξηηηθή είρε 

αληηκεησπηζηεί κέζα από κηα απαμησηηθή ή θαη κεηξηνπαζή, ζηελ θαιύηεξε 

πεξίπησζε, ζηάζε. «Δμσθξεληζκνί», «θξελνπιεμίεο», «παξαθξνζύλε», ήηαλ θνηλνί 

ραξαθηεξηζκνί θαη επηζέζεηο πξνο θάζε θνπηνπξηζηηθή, θπβηζηηθή θαη 

εμπξεζηνληζηηθή ππνςία αθόκα θαη ζην έξγν ειιήλσλ θαιιηηερλώλ πνπ εμέζεηαλ 

εθείλε ηελ πεξίνδν
39

. Έπεηηα από ηε ιήμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη 

                                                           
38

 Αξθεί λα επηζεκάλνπκε όηη ν θνπηνπξηζκόο, ίζσο ε πην πνιπζπδεηεκέλε λεσηεξηθή ηάζε εθείλα ηα 

ρξόληα, ζπρλά απνθαινύκελνο θαη σο «κειινληηζκόο» ή θαη «καξηλεηηηζκόο», δηαδόζεθε κέζα από ηα 

καληθέζηα πνπ γξήγνξα δεκνζηεύηεθαλ θαη ζρνιηάζηεθαλ ηόζν ζε επξσπατθά όζν θαη ζε ειιεληθά 

έληππα. Βι. πεξαηηέξσ ην ππνθεθάιαην «Ζ ππνδνρή ηεο ζύγρξνλεο επξσπατθήο ηέρλεο ζηελ Διιάδα 

θαηά ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηώλα. Οη θαιιηηερληθέο εθζέζεηο ζε κεγάια επξσπατθά θέληξα, ηα 

θηλήκαηα ηνπ κνληεξληζκνύ θαη ηα θαιιηηερληθά ζσκαηεία», ζην ππξίδσλ Μνζρνλάο, Καιιηηερληθά 

ζσκαηεία θαη νκάδεο ηέρλεο ζηελ Διιάδα θαηά ην α΄ κηζό ηνπ 20νπ αηώλα: ε ζεκαζία θαη ε πξνζθνξά 

ηνπο, δηδ. δηαηξ., 3. ηνκ., Αζήλα, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 2010, ζει. 40-47. 
39

 Βι. Α. Μαπξνπδήο, «Από ην Παξίζη. Σν ζαιόλη ηνπ θζηλνπώξνπ», πεξ. Παλαζήλαηα, 31 Οθησβξίνπ 

1911, ζει. 59-60. Αλκ., «Ζ κειινληηζηηθή ηέρλε. Έλαο ηδηόξξπζκνο δσγξάθνο. Ο θαηαθηεηήο ηνπ 

Παξηζηνύ. Πξάζηλνη αξάπεδεο. Μηα δηαζθεδαζηηθή έθζεζηο», εθ. Έζλνο, 18 Απξηιίνπ 1917, αλαθ. 

άξζξσλ ζην Μνζρνλάο, 2010, ζει. 41 θαη 43. Γ[εκήηξηνο] Η. Καινγεξόπνπινο, «Καιιηηερληθαί 

εθζέζεηο. Σεο νκάδνο ΄Σέρλε’, πεξ. Πηλαθνζήθε, ηρ. 202, Γεθέκβξηνο 1917, ζει. 113-114, αλαθ. θαη 

αλαδ. άξζξνπ ζην Μαηζηόπνπινο, 2008, ζει. 383. Δπηπξόζζεηα βι. Αλκ., «Οη ‘αλεμάξηεηνη’ 

δσγξάθνη», πεξ. Πηλαθνζήθε, ηρ. 148-149, Ηνύληνο-Ηνύιηνο 1913, ζει. 62-64. Γνπζηαύνο Σέξπ, «Από 
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αληαπνθξίζεηο θαη νη αλαθνξέο ζηα πξσηνπνξηαθά θηλήκαηα πιεζαίλνπλ αηζζεηά, 

είλαη πεξηζζόηεξν εθηελείο θαη θπκαίλνληαη από κηα κεηξηνπαζή θαη άιινηε επηθξηηηθή 

έσο ζαξθαζηηθή θαη απνξξηπηηθή ζηάζε
40

.  

Ζ πξνζθπγή δε ησλ ζύγρξνλσλ δσγξάθσλ πξνο ηελ ηέρλε ησλ παξειζνληηθώλ 

ρξόλσλ θαη ησλ κε δπηηθώλ ιαώλ, νη γεσκεηξηθέο θαη νη αθαηξεηηθέο ηάζεηο, νη 

αληηλαηνπξαιηζηηθέο κνξθνπιαζηηθέο αλαδεηήζεηο πξνζεγγίδνληαλ σο εθδειώζεηο 

κηαο ηερλνηξνπηθήο θαη αηζζεηηθήο ηάζεο επηζηξνθήο ζε κηα πξώηκε, ‘πξσηόγνλε’, 

απιντθή, αθειή θαη παηδηθή εηθαζηηθή έθθξαζε. Ο ζπληάθηεο ηνπ Δκπξόο ζε 

αληαπόθξηζή ηνπ από ηε Γελεύε αλέθεξε πσο: «Πξν ηνπ πνιέκνπ, ππήξρνλ δσγξάθνη 

εκπλεόκελνη ππό ηελ ‘αξρηθήλ θαιιηηερλίαλ’. Δζεώξνπλ όια ηα πξάγκαηα ζπλππάξρνληα 

θαη όρη αιιεινδηάδνρα, θαη ηα παξίζησλ εηο ηνπο πίλαθάο ησλ σο ηνηαύηα. Δκειέησλ 

ηνπο Αζζπξίνπο, ηνπο Αηγππηίνπο θαη ηνπο Νέγξνπο δηα λα απνδείμνπλ όηη ε σξαηόηεο 

είλε θπξίσο εηο θαιόο ζπλδπαζκόο ξπζκώλ θαη γξακκώλ…», ζπκπιήξσλε δε πσο «ην 

πξάγκα ζα έθζαλελ εηο έλα ηέξκα παξαθξνζύλεο απξνζδνθήηνπ, εάλ δελ επξόθζαλελ ν 

θαιιηηερληθόο θόζκνο λα αληηιεθζεί όηη ηα θαιά έξγα είλε κόλνλ όζα ζπγθεληξώλνπλ 

ηελ εηιηθξίλεηαλ, ηελ αλζξσπόηεηα θαη ηελ σξαηόηεηα»
41

. Οκνίσο κεξηθά ρξόληα 

                                                                                                                                                                      
ηελ μέλελ ρξνλνγξαθίαλ. Οη κειινληηζηαί», εθ. Δκπξόο, 10 Ννεκβξίνπ 1913 (ζε αληαπόθξηζή ηνπ από 

ην Άκζηεξληακ). 
40

 Οη γξαπηέο καξηπξίεο είλαη πνιιέο, ελδεηθηηθά: Κώζηαο Οπξάλεο, «Φηινινγηθέο επηθπιιίδεο. 

Γαδατζκόο», εθ. Νέα Διιάο, 16 Ηνπιίνπ 1920. Πέηξνο Η. Πεηξίδεο, «Ζ Νέα ηέρλε. Ρσζζηθή επίδξαζηο. 

Ο θπβηζκόο πνπ ζλήζθεη. Άκπλα ηνπ Διιελν-Λαηηληζκνύ. Οη Έιιελεο εηο ην Παξίζη», εθ. Διεύζεξνλ 

Βήκα, 7 Μαξηίνπ 1922, αλαθ. πεγήο ζην Παλαγηώηνπ, 1978, ζει. 75. ΠΔΕΟΠΟΡΟ, «Σν ‘Δκπξόο’ 

αλά ηελ Δπξώπελ. Ζ έθζεζηο ηεο Γαίηεκπξνξγ», εθ. Δκπξόο, 7 Ηνπιίνπ 1923. Κ. Οπξάλεο, «ύγρξνλε 

δσγξαθηθή. αιόλ Νη’ σηόλ», ό.π. Βι. θαη Εαρ. Παπαλησλίνπ, ύγρξνλνο ηέρλε. Ζ έθθξαζηο», εθ. 

Δζηία, 7 Ννεκβξίνπ 1924. Κ[νπθίδεο] Κ., «Πλεπκαηηθαί επαλαζηάζεηο. Ο ππεξξεαιηζκόο θαη ην 

όλεηξνλ», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 26 Ηνπιίνπ 1925, αλαθ. πεγήο ζην Παλαγηώηνπ, 1978, ζει. 74. 

Πεξαηηέξσ ζηα Φαίδσλ Κ. Μπνπκπνπιίδεο, Νενειιεληθά κειεηήκαηα Γ΄. Απερήζεηο ηνπ θνπηνπξηζκνύ 

ζηελ λενειιεληθή γξακκαηεία, Αζήλα, 1980. Δπγέληνο Γ. Μαηζηόπνπινο, «Λίβεινο θαη ζάηπξα γηα ηε 

κνληέξλα ηέρλε», ζην Άλλα Καθέηζε (επηκ.), Μεηακνξθώζεηο ηνπ κνληέξλνπ. Ζ ειιεληθή εκπεηξία [θαη. 

έθζ], Αζήλα, Δζληθή Πηλαθνζήθε Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νύηδνπ, 1992, ζει. 363-372. Δπγέληνο Γ. 

Μαηζηόπνπινο, «Σν ρξνληθό κηαο ζθηακαρίαο», πεξ. Οπηνπία, ηρ. 19, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 1996, 

ζει. 109-124. 
41

 Γπζλ., «Διβεηηθά γξάκκαηα. Μεηαπνιέκηνο δσγξαθηθή», εθ. Δκπξόο, 22 επηεκβξίνπ 1919 [ην 

όλνκα ηνπ αξζξνγξάθνπ δελ δηαθξίλεηαη εκθαλώο]. Φσθίσλ Ρσθ, «Ζ ζύγρξνλε ηέρλε», πεξ. 

Καιιηηερλία, Οθηώβξηνο 1920, ζει. 47-48. Ο γιύπηεο Φσθίσλ Ρσθ ζθηαγξαθώληαο ηνπο 

αληηπξνζώπνπο ηεο λέαο ηέρλεο ε νπνία ηόληδε πσο «πξνθαιεί θάπνηε ηνλ ζαπκαζκό ζπρλόηεξα όκσο 

ηελ αεδία» θαη έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά: «πνιινί από ηνπο δεκηνπξγνύο ησλ έξγσλ απηώλ αλήθνπλ εηο 

νκάδαο θαη έρνπλ ηνλ ηξόπνλ κε ηνλ νπνίνλ εξγάδνληαη, δηα ηεο δεκνζηεύζεσο καληθέζησλ θαη εηδηθώλ 

δηαιέμεσλ, ζ’ απηήλ ηελ θαηεγνξίαλ ππάγνληαη νη ‘Κπβηζηαί’, νη ‘Φνπηνπξηζηαί’, νη ‘Οξθηζηαί’, νη ‘Νέν-

Δκπξεζηνλίζη’, νη ‘Πνπαληηιίζη’΄, νη ‘Νέν-Μπνηηζηειίζη’, νη ‘Γαδαηζηαί’ θ.ι.π είλε όκσο θαη άιινη πνπ 

ρσξίο λ’ αλήθνπλ όισο δη’ όινπ ζε θακκηά απ’ απηέο ηηο θαηεγνξίεο έρνπλ αλαπηύμεη ηελ πξνζσπηθόηεηά 

ηνπο θη απηνύο κ’ έλα όλνκα ηνπο απνθαινύλ ‘Μνδεξλίζη’», Φσθίσλ Ρσθ, «Ζ ζύγρξνλε ηέρλε», πεξ. 

Καιιηηερλία, Οθηώβξηνο 1920, ζει. 47-48. Αλαθεξόκελνο κάιηζηα ζηε ‘λέγξηθε’ πεξίνδν ηνπ Πηθάζν ν 

Ρσθ ηόληδε ηελ επηξξνή ηνπ θαιιηηέρλε από ηελ Αθξηθαληθή ηέρλε θαη ραξαθηήξηδε ηνλ θπβηζκό σο 

«ηέθλνλ ηεο δσγξαθηθήο ησλ Μαύξσλ». Βι. θαη ηε ζπλέρεηα ησλ άξζξσλ ζηα επόκελα ηεύρε, 
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αξγόηεξα ν Πεξηθιήο Βπδάληηνο πεξηγξάθνληαο ηηο πξνπνιεκηθέο αλαδεηήζεηο ηεο 

γαιιηθήο ηέρλεο ηόληδε ηε ζηξνθή ησλ θαιιηηερλώλ πξνο ην πξσηνγελέο θαη ην 

αθειέο: «Ο Douanier, o Rousseau, o Mathis [Matisse] θαη απηόο ν Picasso έδσζαλ 

κηαλ ώζεζηλ όρη πξνο ην πξσηόηππνλ, αιιά κάιινλ σο πξνο ην πξσηνγελέο. Οη 

θαιιηηέρλαη απηνί αεδηάζαληεο από ηεο δηάθνξεο ηερλνηξνπίεο, πξνζεπάζεζαλ θαη 

πνιιέο θνξέο επηηπρώο λα μεράζνπλ ηεο δηάθνξεο ξεηζέηεο ηεο δσγξαθηθήο, κε άιινπο 

ιόγνπο λα γίλνπλ αθειείο. Ο Γαιάλεο, ν νπνίνο ήην έλαο από ηνπο απνζηόινπο ηεο 

ζρνιήο εθείλεο, κνπ εμήγεζε ην ζθνπό ηεο. ‘Πξνζπαζήζακε λ’ απαιιάμσκε ηελ ηέρλε 

από ηηο δηάθνξεο ηερλνηξνπίεο, λα ζθεθζνύκε θαη λα βιέπνπκε κε ηελ αζσόηεηα ελόο 

κηθξνύ παηδηνύ. Ίζσο εθζάζακε κέρξηο ππεξβνιήο, αιιά ερξεηάδεην απηή ε 

αληίζεζηο’»
42

. 

 

«Παριςινά γράμματα». 

ηελ θνζκνπνιίηηθε αηκόζθαηξα ηνπ κεηαπνιεκηθνύ Παξηζηνύ νη εηήζηεο 

εθζέζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαλ θηινμελνύζαλ ρηιηάδεο έξγα, ελώ έλα πιήζνο λέσλ πνπ 

πξνέξρνληαλ από δηάθνξεο ρώξεο θηινδνμνύζε λα θαηαθηήζεη κηα ζέζε ζην 

θαιιηηερληθό πάλζενλ. Ζ πξνζκνλή ησλ γεγνλόησλ θαη ησλ εηθαζηηθώλ ηάζεσλ πνπ 

είραλ δηακνξθσζεί έπεηηα από ηνλ πόιεκν ήηαλ δηάρπηε αλάκεζα ζηνπο ζρνιηαζηέο 

ησλ εθζέζεσλ. Όπσο έγξαθε ν Οπξάλεο επηζθεπηόκελνο ην Φζηλνπσξηλό αιόλ ηνπ 

1923 «βιέπνληαο πνην είλε ην ζεκεξηλό ηδεώδεο ηεο Σέρλεο, [ήζεια] λα γλσξίζσ πνην 

είλε ην ζεκεξηλό ηδεώδεο ηεο δσήο»
43

. Σα πξσηνπνξηαθά θηλήκαηα πνπ είρε 

επηρεηξήζεη λα πεξηγξάςεη πην αλαιπηηθά ν Γηνθύιιεο ζηνλ Διεύζεξν Σύπν θαη ηα 

νπνία είραλ ήδε δώζεη αθνξκή γηα επηθξηηηθά ζρόιηα πξνζιακβάλνληαλ από θνηλνύ 

κε ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο.  

ην αιόλ ησλ Αλεμάξηεησλ δεκηνπξγώλ ηνπ 1925 ιόγνπ ράξε, θαλείο 

κπνξνύζε λα αληηθξύζεη εθζέκαηα πνηθίισλ ζρνιώλ [εηθ. 42]: «Τπάξρνπλ πίλαθεο ησλ 

θνινξίζη, ησλ λενεκπξεζηνλίζη, πνπ πξνζπαζνύλ λα εθθξάζνπλ ην κάμηκνπκ ηνπ θσηόο, 

                                                                                                                                                                      
Ννέκβξηνο 1920, ζει. 71 όπνπ ν Ρσθ απέδηδε εθείλεο ηηο ζύγρξνλεο αλαδεηήζεηο ζηηο πξνγελέζηεξεο 

εμσηηθέο ηάζεηο ηνπ Gauguin θαη ησλ «Αλαηνιηζηώλ», θαη Γεθέκβξηνο-Ηαλνπάξηνο 1921, ζει. 101-102. 
42

 Π[εξηθιήο] Βπδάληηνο, «Καιιηηερληθή θίλεζηο. εκεξηλή δσγξαθηθή», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 2 

Ννεκβξίνπ 1924. Βι. θαη ηα ζρόιηα ηνπ Αζαλαζηάδε ν νπνίνο γξάθνληαο γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία 

ησλ θαιιηηερληθώλ αλαδεηήζεσλ δηέθξηλε εθείλε ηελ αλαδξνκηθή ηάζε: «Μηα επηζηξνθή πξνο ην 

παηδηάζηηθνλ ή ην πξσηόγνλνλ αίζζεκα εζεκεηώζε, κηα ηάζηο πξνο ην νπζηώδεο, πξνο ην απόιπηνλ. 

Διεύζεξε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, ηδνύ ην ζύλζεκα», Θεκ[ηζηνθιήο] Αζαλαζηάδεο-[Νόβαο], «Ζ 

ειιεληθή ηέρλε. Δμπξεζζηνληζκόο», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 6 Ννεκβξίνπ 1924, αλαθ. πεγώλ ζην 

Παλαγηώηνπ 1978, αληίζηνηρα ζει. 82 θαη ζει. 81. 
43

 Οπξάλεο, «ύγρξνλε δσγξαθηθή. αιόλ Νη’ σηόλ», ό.π. 
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ησλ ρξσκαηηζκώλ θαη ηεο αξκνλίαο, ησλ πξηκηηηβίζη, ησλ ληαληαίζη, ησλ πξντζηνξηθώλ 

θαη ηόζσλ άιισλ πνπ είλε αδύλαηνλ λα παξαζέζσκελ ηεο ηερλνηξνπίαο»
44

, επεζήκαηλε 

ν αληαπνθξηηήο ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο. Δθείλν ην δηάζηεκα νη θαηάκεζηεο αίζνπζεο 

καξηπξνύζαλ ην εύξνο ησλ πεηξακαηηζκώλ, ελώ νη αληαπνθξίζεηο έθαλαλ ιόγν γηα ηηο 

εθθεληξηθόηεηεο, ηελ επαλαζηαηηθόηεηα, κα θαη ηελ έθδειε κεηαπνιεκηθή ζηξνθή 

πξνο ηελ ‘ηάμε’. Μέζα ινηπόλ ζε απηή ηελ πξαγκαηηθά πιεζσξηθή παξνπζία 

εηεξόθιεησλ εηθαζηηθώλ ηερλνηξνπηώλ νη Έιιελεο αληαπνθξηηέο επηρεηξνύζαλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηη αθξηβώο θπνθνξνύζαλ εθείλεο νη αλαδεηήζεηο ηεο λέαο ηέρλεο, 

απνθαινύκελε θαη σο «δσληαλή» («art vivant»)
45

 [εηθ. 43-48].  

ε απηό ην εξκελεπηηθό πιαίζην νη πξηκηηηβηζηηθέο ηάζεηο πξνζιακβάλνληαλ σο 

κηα εθδήισζε ηνπ λεσηεξηζκνύ, πνπ είρε απνδνζεί σο κηα «ππξεηώδεο αλαδήηεζε ηνπ 

θαηλνύξγηνπ»
46

, σο κηα άθαξπε πξνζπάζεηα πξσηνηππίαο θαη σο έλαο αξηβηζκόο. Σν 

θαπζηηθό ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαη πηθξόρνιν ύθνο, πνπ έθαλε πην πεηζηηθή ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ησλ ζρνιηαζηώλ, ελέηεηλε ηελ απόξξηςε ηνπ πξηκηηηβηζηηθνύ ύθνπο 

ην νπνίν ηαπηίδνληαλ κε κηα αηερλία ή θαη θαθνηερλία, κηα ζθόπηκε αδεμηόηεηα θαη 

επηηεδεπκέλε αθέιεηα, όζν θαη κε ηελ εθδήισζε κηαο ‘πξσηόγνλεο’ θαη απζόξκεηεο 

εηθαζηηθήο έθθξαζεο ε νπνία ζπλαληάηαη ζηα αθξηθαληθά γιππηά, ζηα παηδηθά 

ζθαξηθήκαηα αιιά θαη ζηα ζρέδηα ησλ ςπραζζελώλ. Έγξαθε σο πξνο απηό ν 

Γηνθαξίλεο πσο: «… ήιζελ εηο ηελ Δπξώπελ θαη θαηέιαβε κηα ζέζηλ εηο ηα θάζεηο ηεο 

αλζξσπίλεο αηζζεηηθήο, ε ηέρλε ησλ βαξβάξσλ, ησλ πξσηνγόλσλ θαη ησλ καύξσλ ηεο 

                                                           
44

 Ηνύιηνο Πάξκαο [Άγγεινο Γξάθνο], «Σν αιόλ ησλ αλεμάξηεησλ», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 14 Απξηιίνπ 

1925, αλαθ. πεγήο ζην Μαηζηόπνπινο, 2006, ζει. 109. 
45

 Μηράιεο Σόκπξνο, «Γξάκκαηα από ηελ Γαιιίαλ. Αη Παξηζηλαί θαιιηηερληθαί εθζέζεηο ηεο 

Αλνίμεσο», εθ. Ζ Πξσία, 6 Μαΐνπ 1926, Γ[εώξγηνο] Φηέξεο [Γεώξγηνο Σζηκπηδάξνο], «Παξηζηλαί 

επηθπιιίδεο. Σν ‘ηειεπηαίν ζαιόλ’», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 18 Ηνπιίνπ 1926, αλαθ. πεγώλ ζην 

Μαηζηόπνπινο, 2006, ζει. 109. Βι. θαη πύξνο Μειάο, «Παξηζηλά γξάκκαηα. Δηο ην βεξληζάδ ησλ 

αλεμάξηεησλ, κηα πξστλή επίζθεςηο ηνπ θ. Δξξηό», εθ. Έζλνο, 29 Ηαλνπαξίνπ 1927. Αθόκα, βι. Ν. 

Γηνθαξίλεο, «Γξάκκαηα από ην Παξίζη. Πσο γελλώληαη αη αμίαη», ό.π. Γ. Φηέξεο, «Παξηζηλά 

ρεηξόγξαθα. ηα εγθαίληα ησλ ‘εληεπαληάλη’», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 5 Φεβξνπαξίνπ 1927. πύξνο 

Μειάο, «Παξηζηλά γξάκκαηα. Μεηά πνιπήκεξνλ πεξηπιάλεζηλ εηο η’ αλνημηάηηθα αιόληα 

δσγξαθηθήο», εθ. Έζλνο, 12 Μαΐνπ 1927, αλαθ. δύν ηειεπηαίσλ πεγώλ ζην Μαηζηόπνπινο, 2006, ό.π. 

Βι. θαη Ν. Γηνθαξίλεο, «Γξάκκαηα από ην Παξίζη. Πξνεηνηκαζία ησλ αιόλ. Σν αιθαβεηάξηνλ ηεο 

Νέαο Σέρλεο. Πξέπεη λα γπξίζνπλ νη καέζηξνη εηο ηα ζξαλία ηνπ ζρνιείνπ. Ζ έθζεζηο Γθίθα», εθ. Ζ 

Πξσία, 2 Ννεκβξίνπ 1927 θαη επίζεο Ν. Γηνθαξίλεο, «Γξάκκαηα από ην Παξίζη. Σν θζηλνπσξηλόλ 

Salon», εθ. Ζ Πξσία, 13 Ννεκβξίνπ 1927. Γ. Φηέξεο, «Πεξίπαηνο ζην ‘ζαιόλ λη’ σηόλ’», εθ. 

Διεύζεξνλ Βήκα, 13 Ννεκβξίνπ 1927, αλαθ. πεγήο ζην Παλαγηώηνπ, 1978, ζει. 90. Ν. Γηνθαξίλεο, «Σν 

αιόλ ησλ αλεμάξηεησλ ήηνη ν θπθεώλ ηεο δσγξαθηθήο αζπλαξηεζίαο», ό.π. Luc Benoist (κηθξ. ΑΓ. 

Γ. Παπαδήκαο), «Σν θεηεηλό θζηλνπσξηλό αιόλ», πεξ. Πξσηνπνξία, ηρ. 1, Γελάξεο 1929, ζει. 15-20. 

Παξηδηάλνο, «Σν αιόλ ησλ ‘Indépendants’», πεξ. Πξσηνπνξία, ηρ. 4, Απξίιεο 1929, ζει. 128. Ν. 

Γηνθαξίλεο, «Γξάκκαηα από ην Παξίζη. Ζ ζπληεξεηηθόηεο θαη ε παξάδνζηο εηο ην Παξηζηλόλ ‘αιόλ’», 

εθ. Ζ Πξσία, 12 Μαΐνπ 1929. 
46

 Οπξάλεο, «ύγρξνλε δσγξαθηθή. αιόλ Νη’ σηόλ», ό.π. 
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Αθξηθήο, ζηξαηηαί αλζξώπσλ πνπ δελ έλλνησζαλ θακκίαλ έιμηλ από ηελ εμεηιηγκέλελ 

ηέρλελ. Ζ κεραληθή, ε γεσκεηξηθή, επεξέαζαλ όιαο ηαο άιιαο ηάζεηο»
 47

. 

Σν 1927 κάιηζηα όηαλ ε πξώηε έθζεζε ζρεδίσλ, δσγξαθηθώλ θαη γιππηηθώλ 

έξγσλ ησλ παξαθξόλσλ εγθαηληαδόηαλ ζην Παξίζη, ζηελ Πξσία πνπ θηινμελνύζε έλα 

ζρεηηθό άξζξν γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηνληδόηαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπζρέηηζε 

παξαθξνζύλεο θαη ηέρλεο
48

 [εηθ. 49-51]. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όκσο όηη απηά ηα έξγα 

ηόηε έκνηαδαλ ιηγόηεξν παξάινγα ζε ζύγθξηζε κε εθείλα πνπ εθηίζελην ζηα κεγάια 

αιόλ, ελώ δελ έιεηπαλ νη δηακαξηπξίεο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ επίζεκσλ αηζνπζώλ ζε 

«ππνθαηαζηήκαηα ησλ αζύισλ» από ηνπο «λέν-πξηκηηηβηζηέο»
49

. Ο Μσθιαίξ 

αλαθεξόκελνο ζηελ πξόζθαηε «κόδα» εληόπηδε νκνηόηεηεο αλάκεζα ζηηο εηθαζηηθέο 

δεκηνπξγίεο ησλ ςπραζζελώλ θαη εθείλεο ησλ ζύγρξνλσλ θαιιηηερλώλ, σζηόζν 

έθξηλε ηηο πξώηεο «πεξηζζόηεξν εηιηθξηλείο θαη ιηγόηεξν δεηιέο θαη απνθξνπζηηθέο». 

Δληνύηνηο, ε πνιεκηθή ηνπ ήηαλ αλέλδνηε απέλαληη ζηνπο λεσηεξηζκνύο πνπ 

αλαδείθλπαλ ην όπνην θαηόξζσκα ησλ παξαθξόλσλ, ησλ «ληνπαληέ θαη ησλ δσγξάθσλ 

                                                           
47

 Ν. Γηνθαξίλεο, «Σν αιόλ ησλ αλεμάξηεησλ ήηνη ν θπθεώλ ηεο δσγξαθηθήο αζπλαξηεζίαο», ό.π. Σελ 

ίδηα ζηάζε δηαηεξνύζε θαη ν αληαπνθξηηήο ηνπ Έζλνπο από ηε Ρώκε, θάλνληαο ιόγν γηα αθξηθαληθό 

θπβηζκό θαη θνπηνπξηζκό. Αλκ., «Από ηα παξάμελα ηεο ηέρλεο. Ο θνπηνπξηζκόο εηο ηελ θεληξώαλ 

Αθξηθή. Οη ιεπθνί απνινγεηαί ηεο καύξεο δηαλνήζεσο», ό.π. Νσξίηεξα ν Οπξάλεο είρε δηαηππώζεη 

παξόκνηεο αλεζπρίεο: «Οη θαλόλεο θαηαξγήζεθαλ, θάλεη θαλείο ό,ηη ζέιεη… ην ζρέδην κεηεβιήζε εηο 

θαξηθαηνύξα… νη όγθνη παξεκνξθώζεζαλ γηα λα εθιπήζζνπλ, ν θπβηζκόο δεηάεη παληί ηξόπσ λα 

κεηακνξθώζεη ην ηακπιώ εηο… δηήγεκα… ππό ην πξόζρεκα ηεο ‘ζηπιηδαζηόλ’ θάλνπλ γπλαίθεο κε 

ιαηκνύο είθνζη πέληε εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ θαη ζηόκα ζαλ θνπληνύθη θαη ηέινο άιινη, θηινδνμνύλ λα 

αληηγξάςνπλ ηελ ηέρλελ ησλ καύξσλ ηεο θεληξώαο Αθξηθήο, δσγξαθίδνληαο όπσο εθείλνη ζθαιίδνπλ ην 

μύιν…», Οπξάλεο, ό.π. 
48

 Δπξόθεηην γηα ηελ έθζεζε ζηε γθαιεξί Βαβέλ (Vaven). Φαίλεηαη λα ππάξρεη κηα αζπκθσλία ησλ 

εξεπλεηώλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έιαβε ρώξα ε ελ ιόγσ έθζεζε. Έρεη ζεσξεζεί σο πηζαλή 

εκεξνκελία είηε ην 1926 ή θαη ην 1928. Βι. Mac Gregor, 1989, ζει. 172 θαη ζει. 281. Ο Μαθ Γθέγθνξ 

ζηεξίδεηαη ζε αλαθνξά πνπ θάλεη ν Γξ. Ωγθύζη Μαξί (Auguste Marie) ην 1929. Βι. θαη ηα ζρόιηα ζην 

Peiry, 2006, ππνζ. 43 ζει. 266. Ωζηόζν, από αληαπόθξηζε γηα ινγαξηαζκό ηεο εθεκεξίδαο Ζ Πξσία 

πιεξνθνξνύκαζηε πσο ηα εγθαίληα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 1927, βι. Émile 

Condroyer, «Μηα έθζεζηο ηξειιώλ. Οη γλσζηηθνί έρνπλ πνιιά λα δηδαρζνύλ», εθ. Ζ Πξσία, 20 

Γεθεκβξίνπ 1927. Δπίζεο ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Γαιιίαο ζώδνληαη ηξεηο θσηνγξαθίεο έξγσλ 

πνπ είραλ εθηεζεί («Oeuvres de fous, galerie Vavin, rue Vavin: [photographie de presse]/Agence 

Meurisse, Paris, 1927»). Δπηπξόζζεηα έρσ εληνπίζεη κηα αλαθνξά ζε ηεύρνο ηνπ έηνπο 1928 ηνπ 

πεξηνδηθνύ L’Art Vivant πνπ ρξνλνινγεί ηελ έθζεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1927. Ωζηόζν πξόθεηηαη γηα 

κηα πιεξνθνξία ηελ νπνία δελ κπόξεζα λα ειέγμσ. ηνλ ειιεληθό ηύπν ζε παξόκνηα άξζξα θαη 

αληαπνθξίζεηο ζα επηζεκαλζεί ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε κνληέξλα ηέρλε θαη ηελ θαιιηηερληθή ηάζε 

ησλ ςπρηθά αζζελώλ: Ν. Γηνθαξίλεο, «Ζ ηέρλε ησλ θξελνβιαβώλ», εθ. Ζ Πξσία, 10 Ηνπλίνπ 1929. Βι. 

αθόκα Γ. Φηέξεο, «Παξηζηλά ρεηξόγξαθα. Ζ αηζζεηηθή ηεο παξαθξνζύλεο. Πσο δσγξαθίδνπλ νη 

ηξειινί. Μηα πξσηόηππνο έθζεζηο», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 19 Ηνπλίνπ 1929, αλαθ. πεγήο ζην 

Παλαγηώηνπ, 1978, ζει. 76]. Αθόκα βι. René Taubert, «Ζ ηέρλε ησλ ηξειιώλ θαη δηα λα μερσξίζνπκελ 

ηνπο γλσζηηθνύο», εθ. Ζ Πξσία, 11 Οθησβξίνπ 1931. Μαμηκηιηαλόο Γθσηηέ, «Ζ ηέρλε θαη ε ηξέιια», 

πεξ. Νενειιεληθά Γξάκκαηα, 6 Γεθεκβξίνπ 1935, ζει. 5. Ser, «Ζ αηζζεηηθή ηεο αξξώζηεηαο, Νέαη 

ζεσξίαη», εθ. Ζ Πξσία, 5 Φεβξνπαξίνπ 1936. Γ. ηξαηεγόο, «Παξαθξνζύλε θαη ηέρλε», εθ. Δζηία, 28 

Μαξηίνπ 1940, Κ. Π., «Έθζεζηο ηξειιώλ. νπξξεαιηζηηθή δσγξαθηθή εθ ηνπ θπζηθνύ», εθ. Διεπζεξία, 

4 Ηνπιίνπ 1946.  
49

 Αλκ, «L’art et la folie», Le Bulletin de l’Art Ancien et Moderne Supplément de La Revue de l’Art 

Ancien et Moderne, ηρ. 744, Ηαλνπάξηνο 1928, ζει. 7-8. 
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ηεο Κπξηαθήο» θαζώο απηέο νη πξνζπάζεηεο ππαγνξεύνληαλ από ηελ επηβνιή ηνπ 

«ελζηίθηνπ» ηεο «αθέιεηαο» θαη ηνπ «παξάινγνπ ππνζπλεηδήηνπ», ζηνηρεία πνπ ν ίδηνο 

ζεσξνύζε πσο νδεγνύζαλ ζε κηα πξνζβνιή ηνπ γνύζηνπ, θαζώο ήηαλ παξάηαηξα κε 

ηηο απζεληηθέο αηζζεηηθέο αμίεο
50

. Ο Μσξίο Φετγηέ (Maurice Feuillet) δελ ήηαλ 

ιηγόηεξν ζαξθαζηηθόο όηαλ έθαλε ιόγν γηα «ζαδηζκό ηεο αζρήκηαο», 

αληηπαξαβάιινληαο [εηθ. 52-55] νκνίσο ηα έξγα ησλ πξσηνπόξσλ θαιιηηερλώλ θαη 

δηεπθξίληδε: «ησλ ζνπξεαιηζηώλ, ησλ εηεξόκνξθσλ, ησλ θπβηζηώλ, ησλ ληαληατζηώλ, 

ησλ παξαθπζηθώλ ή λεγξνεηδώλ» κε εθείλα ησλ αηόκσλ πνπ ππέθεξαλ από ςπρηθέο 

λόζνπο, παξαηζζήζεηο ή καληνθαηάζιηςε
51

.  

Αλ όκσο νη ςπρηθά αζζελείο αηηηνινγνύληαλ γηα απηή ηελ ελ αγλνία ηνπο «ηάζηλ 

ηνπ πξηκηηηβίζκ»
52

, νη δσγξάθνη, νη πεξηζζόηεξνη εθ ησλ νπνίσλ έβγαδαλ ηα πξνο ην 

δελ ηνπο κε ηελ ηέρλε ηνπο, αλαδεηνύζαλ θαηά ηνπο επηθξηηέο ηνπο ηελ έκπλεπζε 

ζηνπο απαληαρνύ αδέμηνπο θαη πξηκηηίθ
53

. Όινη κάιηζηα απηνί νη αθαηαλόεηνη
54

 

θπβηζηηθνί θαη κεηαθπβηζηηθνί πεηξακαηηζκνί, νη γεσκεηξηθέο θαηαηκήζεηο θαη νη 

αθειείο εηθαζηηθέο δηαηππώζεηο πξνζιακβάλνληαλ κέζα από κηα ππνςία γηα ηηο 

πξνζέζεηο ησλ εθζεηώλ. Μηα εθθεληξηθόηεηα, κηα αηζζεηηθή έθπησζε, αθόκα θαη κηα 

θαινδπγηαζκέλε εκπνξηθή θεξδνζθνπία ζα έπξεπε λα θαζνδεγεί όινπο απηνύο πνπ κε 

κηα ιπζζαιέα επίζεζε ν Γηνθαξίλεο ραξαθηήξηδε σο «πηζεθηζηέο», «θαληαζηνθόπνπο», 

«θαθνγξάθνπο», «ηεξαηνπιάζηαη» θαη «αθειηζηάο»
55

. Απηή ήηαλ άιισζηε θαη κηα 

θνηλή εθηίκεζε γηα όζνπο αλαγθάδνληαλ -θαη δελ ηνπο ήηαλ θαζόινπ επράξηζην- λα 

αλαδεηνύλ καξηπξίεο πξαγκαηηθήο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο αλάκεζα ζε 

«παιηνζίδεξα» θαη «ιακαξίλεο», «θαξηθαηνύξεο» θαη θάζε είδνπο «εμσθξεληζκνύο».  

                                                           
50

 Camille Mauclair, «Les apprentis-sorciers», παξάζ. θαη αλαδ. ζην Mauclair, ρ.ρ. (1929), ζει. 13-19. 
51

 Maurice Feuillet, «L’art français en péril. Le sadisme du laid», πεξ. Le Gaulois Artistique, ηρ. 36, 25 

Ηνπιίνπ 1929, ζει. 359-364. Βι. θαη ηα ζρόιηα ηνπ Βαιληεκάξ ζην Georges Waldemar, «Un bilan et un 

programme. Peinture, architecture, art décoratif», πεξ. Formes, ηρ. 31, 1933, ζει. 340. 
52

 Γ. Φηέξεο, «Παξηζηλά ρεηξόγξαθα. Ζ αηζζεηηθή ηεο παξαθξνζύλεο…», ό.π. 
53

 Βι. θαη ηα όζα ζεκείσλε έλαο Γαιινξνπκάλνο δσγξάθνο κε άξζξν ηνπ ζηελ Πξσία έγξαθε γηα 

εθείλν ην ξεύκα ησλ θαιιηηερλώλ πνπ νδεγνύληαλ ζε «έλα είδνο ζθόπηκνπ πξσηνγνληζκνύ 

(primitivisme), κηα επίπιαζηνλ αθέιεηαλ, όπσο ε ησλ βπδαληηλώλ ή ηνπ Σδόηην ε νπνία εθαίλεην ηόζνλ 

ςεύηηθε εηο ηνλ πνιπζύλζεηνλ θαη ξαθηλαξηζκέλνλ αηώλα καο, όζνλ αη καλίαη κηαο γξεάο γηαγηάο λα θάλε 

ην θνξηηζάθη», Πσι θνξηεζθό, «Σα ξεύκαηα ηεο ηέρλεο. Αη λέαη ηάζεηο εηο ηελ δσγξαθηθήλ», εθ. Ζ 

Πξσία, 16 Ηαλνπαξίνπ 1927, αλαθ. πεγήο ζην Μαηζηόπνπινο, 1996, ζει. 135. 
54

 «Γελ ζα ήηαλ δηόινπ άζθνπν λα θξαηάεη θαλείο ζηελ ηζέπε ηνπ κηα γεσκεηξία, πξνθεηκέλνπ λα 

επηζθεθζή εθζέζεηο ‘λεσηέξαο ηέρλεο’», ζεκείσλε ν Πάξκαο, Η. Πάξκαο, «Σν αιόλ ησλ αλεμάξηεησλ», 

ό.π., ελώ θαη ν Γηνθαξίλεο κε ζθσπηηθό ύθνο ηόληδε πσο θαλείο πξέπεη λα θαηαθύγεη ζε «γλώζεηο 

καζεκαηηθήο, ρεκείαο, αξρηηεθηνληθήο, θπζηθήο θαη… πξντζηνξίαο» γηα λα θαηαλνήζεη ηελ θαηλνύξηα 

αηζζεηηθή, Γηνθαξίλεο, «Σν αιόλ ησλ αλεμάξηεησλ ήηνη ν θπθεώλ ηεο δσγξαθηθήο αζπλαξηεζίαο», 

ό.π. 
55

 Ό.π. 
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Δλδεηθηηθή απηνύ είλαη ε αγαλαθηηζκέλε δήισζε ηνπ Γηνθαξίλε: «Αρ! απηή ε 

ηερλνηξνπία. Δθείλνο ν ηεισλνθύιαμ Ρνπζώ κε ηελ πξσηόγνλνλ αζσόηεηά ηνπ θαη ηελ 

απόηνκνλ δόμαλ ηνπ έρεη πάξεη ηόζνλ θόζκνλ εηο ηνλ ιαηκό ηνπ. Οη πξσηόγνλνη έρνπλ 

γεκίζεη ηνλ θόζκνλ. Υνλδξά, θαθνθηηαζκέλα αληηθείκελα κε ζρέδηνλ ηνπ δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ, αιιά κε ρξώκαηα, αθξηβνπιεξσκέλα, πνδάξνπλ θαη πεξηκέλνπλ ηελ 

αλαγλώξηζηλ ηεο αξηζηνπξγεκαηηθόηεηόο ησλ. Πηλειηέο δεμηά θαη αξηζηεξά, ρξώκαηα, 

ρξώκαηα, νιόθιεξα ζσιελάξηα πεηαγκέλα εηο όγθνλ επάλσ εηο ην ηειάξν. Γελ ρσξεί 

ακθηβνιία όηη νη θαιιηηέρλαη πνπ αθέζεζαλ ειεύζεξνη θαη αλεμάξηεηνη θαηέβαιαλ 

πάζαλ πξνζπάζεηαλ δηα λα νξγηάζνπλ. Καη ην επέηπραλ. Σνπο εβνήζεζαλ πξνο ηνύην νη 

εθ ζπζηήκαηνο εθθεληξηθνί θαιιηηέρλαη πνπ ζπαηαινύλ όιε ηελ εθεπξεηηθόηεηά ησλ εηο 

ηελ εμόγθσζηλ ηνπ εμσθξεληζκνύ. Έηζη ππάξρνπλ έξγα, δηα ηελ εθηέιεζηλ ησλ νπνίσλ 

ερξεζηκνπνηήζεζαλ όια ηα παιηνζίδεξα ηνπ πξώηνπ ηπρόληνο παιαηνπσιείνπ»
56

. 

Απηή ε έληνλε πνιεκηθή ζηξεθόηαλ ελάληηα ζηελ αηζζεηηθή ηεο αθέιεηαο ε 

νπνία αλαδπόηαλ εθείλε εηδηθά ηελ πεξίνδν πξνθαιώληαο πνηθίια ζρόιηα. ην δπηηθό-

επξσπαηθό ρώξν ε παξνπζία κηαο λέαο θαηεγνξίαο απηνδίδαθησλ θαη ‘ιατθώλ’ 

δεκηνπξγώλ θαηά ην παξάδεηγκα ηνπ Ρνπζζώ θέξδηδε αηζζεηά έδαθνο, ελώ ν 

αληίθηππνο απηώλ ησλ εμειίμεσλ δελ άξγεζε δηόινπ λα θαλεί θαη ζηελ αζελατθή 

πξσηεύνπζα
57

. Όζνη κάιηζηα θαηαθέξνληαλ ελαληίσλ απηώλ πνπ επηρεηξνύζαλ λα 

κεηαηξέςνπλ ηα αιόλ ζε «παδάξηα»
58

 θαη είραλ αζπαζηεί ηηο ζεσξίεο πεξί εκπνξηθώλ 

θπθισκάησλ, αγπξηείαο θαη αηζρξνθέξδεηαο, νη νπνίεο ήηαλ δηαδεδνκέλεο ζηνλ θύθιν 

ησλ ζπληεξεηηθώλ
59

, δελ έβιεπαλ ζε απηέο ηηο παξακνξθώζεηο θαη ηηο αδέμηεο 

ηερλνηξνπίεο παξά ηηο εθθπιηζκέλεο δηαηππώζεηο κηαο άλαξρεο θαη κηαο επηθίλδπλεο 

ηέρλεο πνπ έπαηξλε δηαζηάζεηο επηδεκίαο [εηθ. 56-58]. Δάλ δε ζπγθξίλνπκε απηέο ηηο 

ηνπνζεηήζεηο κε εθείλεο ησλ Γάιισλ ζρνιηαζηώλ, δηαπηζηώλνπκε πσο νη πξώηεο 

αληαλαθινύζαλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο ζύγρξνλεο αιιά θαη ηηο παιαηόηεξεο αληηδξάζεηο 
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 Ν. Γηνθαξίλεο, «Γξάκκαηα από ην Παξίζη. Πσο γελλώληαη αη αμίαη», ό.π.  
57

 Δδώ λα επηζεκάλσ όηη νη αλαθνξέο γηα ηνλ Ρνπζζώ δελ ήηαλ πάληα αξλεηηθά δηαθείκελεο. Γύν 

εγθσκηαζηηθά αθηεξώκαηα γηα ην έξγν ηνπ είραλ δεκνζηεπηεί ην 1926, έλα αλώλπκν ζηελ εθεκεξίδα 

Διεύζεξνλ Βήκα: Αλκ, «ειίδεο ηεο ηέρλεο. Σειώλεο θαη δσγξάθνο», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 30 

Οθησβξίνπ 1926, αλαθ. πεγήο ζην Παλαγηώηνπ, 1978, ζει. 82 θαη ζηελ Πξσία από ηνλ Σεξηάλη 

(Tériade): Δ[πζηξάηηνο] Διεπζεξηάδεο, «Παξηζηλή δσή. Ζ ‘θνηκσκέλε Βνεκίο’», εθ. Ζ Πξσία, 11 

Ννεκβξίνπ 1926. 
58

 «Όια απηά ηα ’αιόλ’ θαηήληεζαλ πιένλ θνηλόηαηα παδάξηα εηο ηα νπνία επηηπγράλεηαη έλα πεξίεξγνλ 

ακάιγακα ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ θαιιηηερλώλ κε ηελ δίςαλ ηνπ ρξήκαηνο ησλ δηαθόξσλ εκπόξσλ, 

ακάιγακα ην νπνίνλ πξνζπκνπνηείηαη λα εμππεξεηήζεη ε Κξηηηθή», Ν. Γηνθαξίλεο, «Σν θζηλνπσξηλόλ 

Salon», ό.π.  
59

 Αλάκεζά ηνπο ν Οπξάλεο, ν Γηνθαξίλεο, νη εζληθηζηέο Αρηιιεύο Κύξνπ (κέζα από ηηο ζειίδεο ηεο 

Δζηίαο), θαη Απόζηνινο Β. Γαζθαιάθεο. Πην αλαιπηηθά γηα ηηο ζεσξίεο ζπλσκνζίαο πνπ θαηαθέξνληαλ 

ελαληίσλ ησλ Δβξαίσλ εκπόξσλ βι. ηα όζα ζεκεηώλεη ν Μαηζηόπνπινο ζηα: Μαηζηόπνπινο, 1996, ζει. 

135-136. Μαηζηόπνπινο, 2006, ζει. 114-116. 
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ησλ Γάιισλ ζπληεξεηηθώλ ηερλνθξηηώλ απέλαληη ζηνπο ζνξπβώδεηο πεηξακαηηζκνύο 

πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηηο παξηζηλέο αίζνπζεο από ην 1906 θαη έπεηηα, θαη 

ζθαλδάιηδαλ έσο ζεκείνπ απέρζεηαο
60

. Ηδηαίηεξα όκσο απερνύζαλ θαη ηηο επίθαηξεο 

απόςεηο ηνπ Μσθιαίξ, ελόο από ηνπο βαζηθνύο πνιέκηνπο όισλ ησλ πξσηνπνξηαθώλ 

ηάζεσλ ζε παλεπξσπατθή θιίκαθα. Ο ίδηνο είρε βαζηά πεπνίζεζε πσο ε «δσληαλή 

ηέρλε» καξηπξνύζε έλα γνύζην πξνο ηελ αζρήκηα θαη ηελ θαηαθπγή ζηελ πξνζπνηεηή 

άγλνηα θαη αθέιεηα. ε απηό ην πιαίζην ν ηερλνθξίηεο αληηιακβαλόηαλ θαη ηνλ 

πξηκηηηβηζκό, σο κηα άζθνπε απόπεηξα επηζηξνθήο ζηελ αθέιεηα
61

.  

Με έλα απζηεξά θαπζηηθό ύθνο, κε κηα πξόζεζε θαηαδίθεο θαη ζηειίηεπζεο 

έβιεπε ζε εθείλεο ηηο λεόηεξεο ηάζεηο ηνλ «ζξίακβν ηεο ζενπνηεκέλεο άγλνηαο, ηελ 

κπιόθα ησλ ζνθηζκώλ, ην γνύζην ηεο αζρήκηαο, ηελ θαθνηερλία, ηε ζεκαηηθή κηδέξηα, ηε 

βαξβαξόηεηα πνπ θάιππηε ηε θησρή ηερληθή, ην κηζνγπληζκό θαη ηε λεγξνθηιία, ηελ 

επίθιεζε ηνπ παηδαξηώδνπο θαη άκνξθνπ λενπξηκηηηβηζκνύ, όιεο ηηο επηηεδεπκέλεο 

κεηεκςπρώζεηο ηνπ παξαινγηζκνύ»
62

. Καζόινπ ηπραίν δελ είλαη άιισζηε θαη ην 

γεγνλόο όηη έλα από ηα πιένλ αθνξηζηηθά άξζξα ηνπ αλαδεκνζηεύεηαη ζηελ Δζηία ην 

1928: «Οιόθιεξνο ε επξσπατθή δσγξαθηθή έρεη πξνζβιεζή από έλα είδνο εθδέκαηνο, 

ιέπξαο, ςσξηάζεσο, εξπζηπέιαηνο, όπσο ζέιεηε… νη δηθνί καο δηαζηξεβισηαί, νη δηθνί 

καο ‘λεγξόθηινη’, όζνη κνπηδνπξώλνπλ γπλαίθαο πηζεθνκόξθνπο θαη κήια ζαπηζκέλα 

δελ είλε παξά άηνικνη θαη αζήκαληνη απηνζρεδηαζηαί… ε ηεξαηώδεο νπηζζνδξόκεζηο 

θαη ε καληώδεο εηθνλνθιαζία, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζεκεξηλήλ δσγξαθηθήλ ηεο 

                                                           
60

 Βι. ελδεηθηηθά νξηζκέλεο από ηηο ζύγρξνλεο κεηξηνπαζείο αληηδξάζεηο ησλ Γάιισλ θξηηηθώλ: Henry 

Malherbe, «Art contemporain. Le Salon des Indépendants», πεξ. La Revue de l’Art Ancient et Moderne, 

ηρ. 282, Ηαλνπάξηνο 1927. Ο θξηηηθόο δηέθξηλε ηε ζέιεζε ησλ θαιιηηερλώλ λα αλαπηύμνπλ έλα 

θαηλνύξην ζηπι θαη εμέθξαδε όρη κόλν ηελ απνγνήηεπζή ηνπ αιιά θαη κηα δπζθνξία. Gustave Kahn, 

«Les Indépendants», πεξ. Mercure de France, ηνκ. 194, ηρ. 688, 15 Φεβξνπαξίνπ 1927, ζει. 205-213. 

Ο Καλ αλαθεξόηαλ ζηελ πνηθηιία ησλ εθζεκάησλ από θαιά έσο ρεηξόηεξα, σζηόζν δελ έθξπβε ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο αξκνληθέο ζπλζέζεηο: «νη θαινί πίλαθεο δελ θξαπγάδνπλ». Βι. θαη ηνπ ίδηνπ: 

Gustave Kahn, «Le Salon d’ automne», πεξ. Mercure de France, ηνκ. 200, ηρ. 707, 1 Γεθεκβξίνπ 1927, 

ζει. 437-448. Πάιη θάλεη ιόγν γηα έλα αιόλ «πνιππιεζέο, πνηθίιν, γνεηεπηηθό, ελίνηε ελνριεηηθό»… 

ζηνλ ηειεπηαίν δε ραξαθηεξηζκό δελ ππνρσξεί: «Δίπα ελνριεηηθό θαη δελ ην παίξλσ πίζσ» (ζει. 437). 

Οκνίσο βι. Jean Alazard, «Les Salons de 1927. Le Salon d’automne», πεξ. Gazette des Beaux-Arts, ηρ. 

69, 1927, ζει. 319-336. Δδώ ν ηερλνθξίηεο ππνδερόηαλ κε ηθαλνπνίεζε ηηο ιηγόηεξν επαλαζηαηηθέο 

θόξκεο από εθείλεο πνπ είρε θάπνηε επηδηώμεη ν θπβηζκόο. 
61

 «Ο ραηξεηηζκόο είλαη ε άγλνηα. Σν λα ηνπνζεηείηαη [δειαδή] θαλείο κπξνζηά ζηε θύζε, ην λα μεράζεη 

όια όζα έρνπλ γίλεη, όια όζα δηδάρζεθε, ην λα πξνζπαζεί λα απνθηήζεη ηελ εηιηθξίλεηα ηνπ αλζξώπνπ 

ησλ ζπειαίσλ… ηη αλαγέλλεζε! Δκείο απαληάκε. Ση αιεζηλή επηζπκία ησλ παξεθκαζκέλσλ, αθνύ 

παξαηεξείηαη ζε θάζε πεξίνδν πλεπκαηηθήο θόπσζεο [θαη ππνζεκεηώλεη: ηόηε αθξηβώο ε θζαξκέλε ηέρλε 

μεκσξαίλεηαη ‘retombe en enfance’ θαηαθεύγνληαο ζηα ζρέδηα ησλ παηδηώλ…]. Τπό ην όλνκα ηνπ 

πξηκηηηβηζκνύ, ηνπ ζπλζεηηζκνύ, ηνπ ζπκβνιηζκνύ θ.ι.π. απηή ε ηξειή ειπίδα έρεη θαηαιάβεη απηή ηε 

γεληά», Mauclair, 1906, ζει. 306. 
62

 Camille Mauclair, «La dérisoire Renaissance», εθ. Le Figaro, 5 Φεβξνπαξίνπ 1928. Βι. αθόκα ηα 

άξζξα ηνπ ηδίνπ: «Le mal de peindre», εθ. Le Figaro, 16 Ηνπιίνπ 1920, «Le cheval de Troie du 

Bolchevisme», εθ. Le Figaro, 20 Φεβξνπαξίνπ 1933. 
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Κεληξώαο Δπξώπεο ζέηνπλ ελώπηόλ καο έλα πξόβιεκα ςπρνπαζηθόλ, ηνπ νπνίνπ 

κεξηθήλ κόλνλ εμήγεζηλ ζα έδηλελ ίζσο ε κεηαπνιεκηθή ηαξαρή… Πξόθεηηαη πξνθαλώο 

πεξί πξνδηαγεγξακκέλνπ ζρεδίνπ
.
 πεξί κηάζκαηνο ηνπ νπνίνπ ε κόιπλζηο νινέλ 

εμαπινύηαη»
63

.  

Σν άξζξν-δηάγλσζε ηνπ Μσθιαίξ, θαηά παξόηξπλζε ηνπ εθδόηε ηεο Δζηίαο 

(εδώ Αρηιιεύο Κύξνπ), ζα έπξεπε λα αλαγλσζζεί κε πξνζνρή από ηνπο θηιόηερλνπο 

θαη ηνπο ηερλνθξίηεο κπξνζηά ζηνλ νξαηό θίλδπλν πνπ ειιόρεπε γηα κηα αληίζηνηρε 

κόιπλζε θαη ηεο ειιεληθήο ηέρλεο. Σν 1931, ρξνληά ηεο δεύηεξεο έθζεζεο ηεο νκάδαο 

‘Σέρλε’, ν Κύξνπ επαλαιακβάλεη ηηο ζέζεηο ηνπ Μσθιαίξ παξαπέκπνληαο επζέσο ζην 

βηβιίν ηνπ: La farce de l'art vivant
64

, ελώ θαη ν ίδηνο θαηαθέξεηαη ελαληίσλ εθείλσλ 

ησλ «μεπεζκέλσλ θαη απνηπρεκέλσλ» δσγξάθσλ (αλαθεξόηαλ ζηνπο δσγξάθνπο ηεο 

ζρνιήο ηνπ Παξηζηνύ), νη νπνίνη ππέθπςαλ ζηα πξηκηηηβηζηηθά πξόηππα θαη 

θαηαζηξέθνληαο «ηα παιαηά είδσια ηεο ηέρλεο» αλαδείθλπαλ ηα «άκνξθα είδσια ησλ 

Ενπινύ θαη ησλ Παππνύα» 
65

. 
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 Κάκηιινο Μσθιαίξ, «Δηο ηελ δηεζλήλ έθζεζηλ Βελεηίαο, Σν αλεκνπύξσκα ηεο ηέρλεο», εθ. Δζηία, 30 

Ηνπλίνπ 1928 (Camille Mauclair, «L’éresipele de la peinture européenne», εθ. Le Figaro, 11 Μαΐνπ 

1928), αλαθ. ζην Μαηζηόπνπινο, 1996, ζει. 135. 
64

 Mauclair, ρ.ρ. (1929). Δπξόθεηην γηα κηα ζπιινγή θεηκέλσλ πνπ είραλ δεκνζηεπηεί ζηηο εθεκεξίδεο 

Le Figaro θαη L’ami du Peuple όπνπ ν Γάιινο θξηηηθόο είρε αλαιάβεη, όπσο δειώλεη ζηνλ πξόινγν, 

από ην 1928 κηα κνλαρηθή θακπάληα κε ηδηαίηεξα πνιεκηθό ηόλν ελάληηα ζηελ «ςεύηηθε δσληαλή 

ηέρλε». Δπίζεο είρε δεκνζηεύζεη θαη έλα δεύηεξν ηόκν La farce de l’art vivant, II. Les métèques contre 

l’art français. Παξίζη, Nouvelle Revue Critique, 1930. Γηα ηελ επηξξνή ησλ αληηιήςεσλ ηνπ Μσθιαίξ 

ζηνλ ειιεληθό πλεπκαηηθό θόζκν βι. Μαηζηόπνπινο, 1996, ζει. 131-135. 
65

 «Σνπο εθνύζθσζαλ ην θεθάιη κε δηαθόξνπο κεηαθπζηθάο ζεσξίαο, θαηά ηαο νπνίαο ε παιαηά πιαζηηθή 

ηέρλε είρε πιένλ ρξεσθνπήζεη θαη όηη ε αλζξσπόηεο εδεηνύζε θάηη λένλ, κηαλ ηέρλελ, ε νπνία λα 

απαιιαγή από ηα δεζκά ηνπ ζρεδίνπ, ηνπ ρξώκαηνο, ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ, ηεο πξννπηηθήο, ε νπνία λα 

πεξηθξνλήζε απνιύησο ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ θύζηλ θαη ε νπνία λα κε έρε άιινλ ζθνπόλ, παξά ηελ 

κε νηνλδήπνηε ηξόπνλ εθδήισζηλ ηεο ‘πξνζσπηθόηεηνο’ ηνπ θαιιηηέρλε… ηα παιαηά είδσια ηεο ηέρλεο 

θαηεθξεκλίζζεζαλ. Καη εηο ηελ ζέζηλ ησλ αλεγέξζεζαλ ηα άκνξθα είδσια ησλ Ενπινύ θαη ησλ Παππνύα, 

ηα ρνλδξνεηδή είδσια ηνπ πξντζηνξηθνύ αλζξώπνπ ησλ ζπειαίσλ θαη ησλ ιηκλνζαιαζζώλ. Ηδνύ 

ζαπκαζία ηέρλε, εληειώο πξσηόγνλνο, αγλή, αλεπεξέαζηνο από ηελ δνπιείαλ ησλ Αθαδεκηώλ πξνο 

κίκεζηλ»,
 
Αλκ. (Αρηιιεύο Κύξνπ), «Μηα δηεζλήο επηρείξεζηο. Ζ ιεγόκελε λέα ηέρλε», εθ. Δζηία, 14 

Μαΐνπ 1931. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Δηο ηνλ ‘Δπαγγειηζκόλ’ ην ηαξαρώδεο, ην πιηθόλ 

ρξώκα ηνπ εκπξεζζηνληζκνύ έρεη αθηλεηήζεη θαη γίλεηαη 

πξνζεπρή… Τν κνλαζηήξη ινηπόλ ηνπ Πόξνπ είρε θαη 

ηνλ Φξά Αγγέιηθό ηνπ». 

 Εατ. Λ. Παπανηωνίοσ,  εθ. Παηξίο, 19/1/1920. 

39. Κωνζηανηίνος Παρθένης, Δπαγγειηζκόο, 

1910-11. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Ιωάννης Κοράης, Η ιηηαλεία ηνπ Αγίνπ Φαξαιάκπε (λεπηομέρεια), 1756. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. α) «Σην ρνξό (πξηκηηηβηζηηθό ζθίηζν ηνπ Srunhoff, Γείγκα πξνζπνηεκέλεο 

πξηκηηηβηζηηθήο δσγξαθηθήο)». 

β) Josef Ĉapek, Ο πόηεο, 1918. 

    

 

εθ. Διεύζεξνο 

Τύπνο, 19/1/1925. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Μαρζέλ Γκρομέρ (Marcel Gromaire), Ο πόιεκνο, 1925. 

 

εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 

14/4/1925. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Ανρί Μαηίς, «Η ρνξεύηξηα»  

(Η κπαιαξίλα), 1927. 

εθ. Έζλνο, 12/5/1927. 

43. Ανρί Ροσζζώ, «Η θνηκσκέλε Βνεκίο»  

(Η θνηκηζκέλε ηζηγγάλα), 1897. 

εθ. Η Πξσία, 

11/11/1926. 

«Έλα πξάγκα όκσο κε θξαηεί θπξίσο κέζα ζηηο 

εμήληα αίζνπζεο ηνπ ζαινληνύ: Η αιιαγή καληέξαο 

ηνπ Μαηίο. Δίλαη ην κόλν ‘εληππσηηθόλ’ γεγνλόο ηεο 

εθζέζεσο: Η ρνξεύηξηα ηνπ-αιεζηλό αξηζηνύξγεκα. 

Μαο απνδεηθλύεη κ’ απηήλ, όηη δελ έζβπζε κέζα ηνπ ε 

θιόγα, ε αλεζπρία, ν ζσηήξηνο πόζνο ηεο 

αλαλεώζεσο… ν κέγαο απηόο καέζηξνο ηνπ 

έγρξσκνπ όγθνπ, ν δπλαηώηεξνο ίζσο από ηνπο 

ζπγρξόλνπο θνινξίζηεο, εκθαλίδεηαη απηή ηε θνξά, 

ιπηξσκέλνο από θάζε γιύθα, θάζε εδνληζηηθή 

ζεξκόηεηα, θάζε ‘ζπαβηηέ’ ρξσκαηηθή κε κηαλ 

απζηεξόηεηα ζρεδόλ θιαζηθή…». 

 

 πύρος Μελάς, εθ.  Έζλνο, 12/5/1927.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…θόζκνο πνιύο έρεη ζηακαηήζεη εκπξόο εηο δύν πίλαθαο ηνπ 

δνμαζκέλνπ πιένλ Μαηίο… 

 -Ξεύξεηαη πόζν αμίδεη απηό ην ηακπιώ; 75.000 θξάγθα 

-Δγώ δελ ην αγνξάδσ πέληε θξάγθα! …  

Ο Μαηίο έρεη δσγξαθίζεη δπν γπκλά. Δηο εκέ, πνπ ν Μαηίο έρεη 

δώζεη πνιιέο ζπγθηλήζεηο ηεο ρξσκαηηθήο ηνπ ζπλζέζεσο, ηα 

δπν γπκλά ηνπ κε αθίλνπλ εληειώο ςπρξόλ. Αλαθαιύπησ εηο ην 

ρσξηάηηθνλ θνθθηλσπόλ ηξαπεδνκάλδεινλ πνπ έρεη 

δσγξαθήζεη σο θόλην, θαη εηο ηελ επηδεηθηηθήλ πεξηθξόλεζηλ 

ησλ γξακκώλ ηνπ κνληέινπ ηνπ κεγάιελ επίδξαζηλ ηεο 

βηνκεραληθήο δσγξαθηθήο, εηο ηελ νπνίαλ θαηαπίπηνπλ πνιινί 

καηηξ, δηα ηα έξγα ησλ νπνίσλ αιιεινζπαξάζζνληαη νη 

εκπεηξνηέρλαη ηεο αγνξάο. Μηα κνπηδνύξα θαη κηα ππνγξαθή 

δελ θάκλνπλ αζθαιώο ηα αξηζηνπξγήκαηα». 

 

Ν. Γιοκαρίνης, εθ. Η Πξσία, 13/11/1927.  

                      

 Φθινοπωρινό αλόν 1927*. 

47. «Η επίδξαζηο ηεο αθέιεηαο ησλ λέγθξσλ». 

εθ. Η Πξσία, 29/1/1929. 

*Σο έργο δεν αναδημοζιεύεηαι ζηην εθημερίδα, αλλά είτε εκηεθεί ζηο Φθινοπωρινό αλόν ηοσ 1927.   

Από ηην περιγραθή ηοσ Γιοκαρίνη ζσμπεραίνοσμε πως πρόκειηαι για ασηό. 

 

46. Ρενέ Μερίς, «Η θίιε κνπ Ινπιία». 

                         εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 13/11/1927. 

. 

48. Μαριάνο Ανηρέοσ Δζηρανί (Mariano Andreu 

Estrany), «Η απνηξίρσζε» (Ο θαζξέπηεο), 1928. 

περ. Πξσηνπνξία, 

Γενάρης 1929. 
 

 

αλόν νηε Σοσϊλερί, 1927. 

45. Ανρί Μαηίς, Ανρί Μαηίς, Οδαιίζθε 

κε γθξη θηιόηα, 1927. 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. «Έλα από ηα ζρέδηα ηεο εθζέζεσο 

ησλ θξελνβιαβώλ». 

εθ. Η Πξσία, 10/6/1927. 

50. Ανώνσμα ζκίηζα παραθρόνων ποσ αναδημοζιεύονηαι ζηην εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 19/6/1929. 

β) «Κνύξζα θνπλειηώλ πνπ 

θαβαιιηθεύνπλ κηθξνζθνπηθνί ηδόθεπ». 

α) «Τνπίνλ πνπ νπνηνζδήπνηε λεαξόο 

‘ιενληηδεύο’ ζα κπνξνύζε λα ππνγξάςε ρσξίο 

λα κεησζή ε αμία ηνπ». 

51. Ανώνσμα έργα παραθρόνων ποσ αναδημοζιεύονηαι ζηην εθ. Η Πξσία, 11/10/1931. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

52. «Κεθάιηα Γπλαηθώλ, ζρέδην ζε πδαηόρξσκα. 

Έξγν ελόο ζρηδνθξελνύο. Άζπιν ηεο Φαηδειβέξγεο, 

Σπιινγή ηνπ γηαηξνύ Prinzhorn». 

53. Πάμπλο Πικάζο, «Κεθάιη 

γπλαίθαο». 

«Οξίζηε ηα ‘Κεθάιηα Γπλαηθώλ’ ζρεδηαζκέλα από έλαλ Γεξκαλό παξάθξνλα ηνπ Αζύινπ ηεο 

Φατδειβέξγεο κε ην ζηεξεόηππν ραξαθηήξα ζρηδνθξελώλ πνπ θαηαδηώθνληαη από κηα επίκνλε ηδέα, ηεο 

νπνίαο ε ηπξαλληθή όξαζε ηνπο βαζαλίδεη. Απηόο εδώ επαλέιαβε αθνύξαζηα έλα γπλαηθείν πξόζσπν, κα 

ην αλαπαξηζηά κε δπν κάηηα, κηα κύηε, έλα ζηόκα ζε έλα ζπλεζηζκέλν νβάι [ζτήμα]. Αληίζεηα, θνηηάμηε 

ην άιιν ‘Κεθάιη Γπλαίθαο’, όπνπ ν Πηθάζν ζνθίδεηαη λα ην παξνπζηάζεη κε έλα θάζεην κάηη, ην άιιν ζε 

νξηδόληην ηξίγσλν, εγγξάθνληάο ηα ζε κηα άκνξθε πνιύγσλε κάδα θαη θξίλεηε πνηνο επηθξαηεί, ν ηξειόο ή 

ν άιινο». 

 

Μωρίς Φεϋγιέ, περ. La Gaulois Artistique, 25/7/1929. 

55. Xαΐμ οσηίν (Chaïm Soutine), 

Παηδί κε παηρλίδη, π. 1919. 

54. «Βνπθνιηθή ζθελή. Σρέδην κε πελάθη ηνληζκέλν κε αθνπαξέια. 

Έξγν ελόο ηξεινύ, πξώελ αγξνηηθνύ ηαρπδξόκνπ, έγθιεηζηνπ ζην 

Άζπιν ηνπ Βηιδνπίθ. Σπιινγή ηνπ γηαηξνύ Rogues de Fursac». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Απ. Β. Γαζκαλάκης, εθ. Έζλνο, 27/9/1931. 

. 

«Απηό ην ηεξαηνύξγεκα είλε ‘νξδόδνμνλ΄ - 

θαληαζηήηε αλ ήην θαη… αηξεηηθόλ- κνληέξλνλ 

έξγνλ ελόο από ηνπο γλσζηόηεξνπο ζεκεξηλνύο 

δσγξάθνπο εηο ην Παξίζη, ηνπ Λεδέ, νθείινληνο 

ηελ θήκελ θαηά κέγα κέξνο εηο ην ιαλζάξηζκα πνπ 

ηνπ έθακαλ δηα ιόγνπο εκπνξηθνύο αη 

ελδηαθεξόκελαη  ‘γθαιεξί’». 

56. Πάμπλο Πικάζο, «Kαηαθεθιηκέλε γπλαίθα» (Η 

γπλαίθα κε ην ηακπνπξίλν), 1925. 

«Ιδνύ θαη έλα ηακπιώ ηνπ αξρεγνύ ηεο 

θπβηζηηθήο ζρνιήο Πηθαζζό, ε ‘Καηαθεθιηκέλε 

γπλαίθα’. Υπήξμελ άλζξσπνο, ν νπνίνο έδσθε 

δη’ απηό πξν θαηξνύ εθαηόλ ρηιηάδαο θξάγθαλ 

δηα λα ην αγνξάζε έλεθα… ε κόδα». 

57. Φερνάν Λεζέ, Τξεηο γπλαίθεο, 1921-22. 

«Ιδνύ έλα δείγκα ηεο κνληέξλαο γιππηηθήο 

ππνζηάζεο θαη απηήο ηελ θπβηζηηθήλ επίδξαζηλ. 

Απηό ην αθαηαλίθεηνλ ζεξίνλ πνπ βιέπεηε είλε 

έξγνλ ‘λένλ’ Παξηζηλνύ γιύπηνπ θαη παξηζηάλεη 

(όπσο ηνπιάρηζηνλ βεβαηνί ν αιηηήξηνο δξάζηεο 

ηνπ)… ππγκάρνλ». 

58. «Ο ππγκάρνο». 
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Κεφάλαιο 5: Αναγνώριςη πριμιτιβιςτικών τάςεων ςτο 
πεδίο τησ ελληνικήσ τζχνησ. 

 

 

5.1. Από τον «πρωτόγονο» Χαλεπά ςτουσ «αςποφδαχτουσ» και τουσ 
‘λαϊκοφσ’  ζωγράφουσ. 

 

Σν 1925 ε πξνζνρή ηνπ θαιιηηερληθνχ θφζκνπ ζα ζηξεθφηαλ πξνο ην 

Γηαλλνχιε Υαιεπά
1
 κε αθνξκή ηελ έθζεζε πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ Αθαδεκία 

Αζελψλ. ηαλ ν Θσκάο Θσκφπνπινο, ν νπνίνο είρε δηαδξακαηήζεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ επαλαλαθάιπςή ηνπ Υαιεπά
2
, ηφληδε ζηελ νκηιία ηνπ ηελ αλσηεξφηεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ έξγσλ ηνπ Σήληνπ γιχπηε δελ επηρεηξνχζε απιά λα αλαζχξεη απφ ηελ 

αθάλεηα ην ιεζκνλεκέλν δεκηνπξγφ ηεο Κνηκσκέλεο, κα έζεηε ην έξγν ηνπ ζην 

επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ σο ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα λεσηεξηζκνχ ζηελ 

ειιεληθή ηέρλε
3
. Ο Υαιεπάο «ηίπνηα δε γλσξίδεη από ηηο παγθόζκηεο έξεπλεο απάλσ 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ όινπο ηνπο γιύπηαο ηνπ θόζκνπ» θαη φκσο 

«πξνζεγγίδεη ηηο λεώηεξεο ηάζεηο ησλ ζεκεξηλώλ γιππηώλ»
4
, βεβαίσλε ν θαζεγεηήο 

Θσκφπνπινο. «… Δίλε έλαο άμεζηνο πξσηόγνλνο θαιιηηέρλεο…», δε ζα δίζηαδε αθφκα 

λα πεη, «... πνπ δελ γλσξίδεη εκπόδηα, θαη δελ ζέιεη λα ππνηαρζή εηο ηαο θαηά ζπλζήθελ 

ςεύηηθεο εθδειώζεηο ησλ ζπγρξόλσλ ηνπ… έλαο ξσκαιένο πξσηόγνλνο ηερλίηεο, πνπ 

μππλά κέζα καο όρη απιώο ηελ αλάκλεζηλ ησλ πξσηετθώλ ζρεκάησλ ησλ πεξαζκέλσλ 

επνρώλ, αιιά ην μύπλεκά ηνπ καο δίδεη ην παξάδεηγκα, κε ηελ πην κεγάιε εηιηθξίλεηα, 

πνηνο είλε ν δξόκνο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζσκε, αλ ζέισκε λα θηάζσκε θη’ εκείο νη 

                                                           
1
 Δθηελήο βηβιηνγξαθία γηα ηνλ Υαιεπά βξίζθεηαη ζην Μπφιεο, Παπιφπνπινο (επηκ.), 2004 απφ φπνπ 

θαη αληιψ φζεο αλαθνξέο επηζεκαίλσ εδψ.  
2
 Έπεηηα απφ ζρεηηθή θηλεηνπνίεζε ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ θαη κε εληνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

ην 1922 ν θαζεγεηήο ηεο γιππηηθήο Θσκφπνπινο καδί κε έλαλ ηερλίηε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ 

επηζθέθηεθαλ ζηελ Σήλν ηνλ Υαιεπά ψζηε λα πεξάζνπλ ζε γχςν ηα πήιηλα πξνπιάζκαηα ηνπ 

«παξάθξνλνο θαιιηηέρλνπ θαη λα απνθαλζνύλ πεξί ηεο αμίαο ησλ», Αλκ., «Έλαο ηξειιφο θαιιηηέρλεο», 

εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 11 Μαΐνπ 1922. Γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ Υαιεπά βι. Μαηζηφπνπινο, «Ζ 

αλαθάιπςε ελφο ‘κνληέξλνπ πξηκηηίθ’», φ.π., ζει. 32-43. 
3
 «Απηή ηε θνξά δελ κηινύλ κόλν κ’ ελδηαθέξνλ θαη κε θηιαλζξσπηθήλ δηάζεζηλ γηα ηνλ μερσξηζηό 

Έιιελα γιύπηε. Γίλεηαη νκηιία νπζηαζηηθώηεξε… Σα ήζπρα λεξά η’ αλαζηάησζελ ε έθζεζε ησλ λέσλ 

έξγσλ ηνπ, πνπ έγηλε ζηελ Αθαδεκία, όηαλ εκίιεζε θη’ ν θ. Θσκάο Θσκόπνπινο θ’ έθακε κηα ιεπηνκεξή 

αλάιπζε ηνπ δεκηνπξγηθνύ έξγνπ ηνπ Χαιεπά…», Φ. Γηνθχιιεο, «Ζ θαιιηηερληθή λεθξαλάζηαζηο. Σα 

λέα έξγα ηνπ Υαιεπά», εθ. Δζληθή Φσλή, 5 Απξηιίνπ 1925. 
4
 Σν θείκελφ ηνπ δεκνζηεχηεθε αξγφηεξα ζην Θσκάο Θσκφπνπινο, «Ο γιχπηεο Γηαλλνχιεο Υαιεπάο», 

ζην Σν Διιεληθόλ Έηνο. Ζκεξνιόγην ηεο Δλώζεσο πληαθηώλ Αζελατθώλ Δθεκεξίδσλ, Αζήλα, 1930, 

ζει. 60. 
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θαζπζηεξεκέλνη θαη ππνιεηπόκελνη ζηηο πην πγηείο ζθαίξεο ηεο λεσηέξαο ηέρλεο»
5
. Απηφ 

ην δξφκν άιισζηε, ηφληδε ν νκηιεηήο, είραλ αθνινπζήζεη γιχπηεο ηεο αμίαο ηνπ 

«Rodin» θαη ηνπ «Bourtelle», ζηξεθφκελνη νη ίδηνη ζηνπο Γφηζνπο θαη ηνπο αξρατθνχο 

δεκηνπξγνχο θαη ηνλ ίδην δξφκν ππεδείθλπαλ θαη νη λεσηεξηζηέο θαιιηηέρλεο φηαλ 

απηνί αλαδεηνχζαλ ηελ έκπλεπζε ζηνπο ‘άγξηνπο’ ιανχο ηεο Αθξηθήο
6
.  

Ζ πξηκηηηβηζηηθή αηερλία πνπ δηαθξηλφηαλ ζηηο ζπκπαγείο θφξκεο, ηηο 

γεσκεηξηθέο θαη αθαηξεηηθέο απινπνηήζεηο έδηλε ηελ αίζζεζε ηεο πξνρεηξφηεηαο αιιά 

θαη ηεο ακεζφηεηαο [εηθ. 59]. Ζ δηαηαξαγκέλε ζπλάκα ςπρνζχλζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Υαιεπά πνπ ζπζρεηηδφηαλ κε ηελ ‘πξσηφγνλε’ θαιιηηερληθή έθθξαζε
7
 ζπλέδξακε ηελ 

αμίσζε ησλ ζαπκαζηψλ ηνπ γηα κηα δεκηνπξγία πεξηζζφηεξν ειεχζεξε θαη απζεληηθή. 

Οπσζδήπνηε νη λεσηεξηζηηθέο πξνζδνθίεο ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ Υαιεπά 

επηθαηξνπνίεζαλ ην έξγν ηνπ, κνινλφηη δελ αζπάδνληαλ φινη ηελ πεπνίζεζε ηνπ 

Θσκφπνπινπ πσο ηα γιππηά ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ηνπ ήηαλ αλψηεξα ηεο 

πξνγελέζηεξεο θιαζηθήο
8
. ζνη θηιφηερλνη, ιφγηνη, θαιιηηέρλεο θαη θξηηηθνί 

                                                           
5
 ην ίδην, ζει. 62. 

6
 «Κάζε ζύγρξνλνο γιύπηεο, πνπ ην έξγνλ ηνπ έρεη θάπνηα αμία κέζα ζηηο αλαδεηήζεηο ηεο ππξεηώδνπο 

δσήο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ πινύηνπ, αλαγθαζηηθά απνκνλώλεηαη από ηελ γύξσ ηνπ αζρήκηα θαη ξίρλεηαη 

κέζα ζηνπο πξσηόγνλνπο ξπζκνύο όισλ ησλ ιαώλ ηεο γεο, γηα λ’ αληιήζε καδύ δηδάγκαηα θαη κνξθέο 

πξσηετθέο, γηα λα ζπγθξαηήζε ηελ θνπξαζκέλε ηέρλε από αλακαζήκαηα ησλ θιαζηθώλ ππνδεηγκάησλ. Ο 

Rodin θαηαθεύγεη ζηνπο Γόηζνπο. Ο Bourtelle αγθαιηάδεη ηελ αξρατθή ηέρλε ησλ Διιήλσλ θαη ησλ 

Αηγππηίσλ. Όινη νη λένη γιύπηαη, πνπ έρεη θάπνηα ζεκαζία ην έξγνλ ηνπο, θαηαθεύγνπλ ζην παξάδεηγκα 

ηεο αξρατθήο ηέρλεο όισλ ησλ ρσξώλ. Οη άγξηνη ηεο Αθξηθήο κε όιε ηελ άμεζηε θαη πξσηόγνλε θαληαζία 

ηνπο κέλνπλ πεξηζζόηεξνλ εθζηαηηθνί απέλαληη ηνπ κεγαιείνπ ηεο Φύζεσο... Έηζη βιέπνπκε ηηο ηάζεηο ησλ 

λεώηεξσλ γιππηώλ λα εθδεηνύλ ζειεκαηηθά ηελ έκπλεπζή ηνπο λα ηελ ππνηάμνπλ ζηελ αξρατθή ηέρλε 

γηαηί θξύβεη κέζα ηεο ε ηέρλε απηή πεξηζζόηεξε πγεία θαη εηιηθξίλεηα», φ.π. 
7
 Πην ελδεηθηηθά ν ςπρίαηξνο Κσλζηαληίλνο Κσλζηαληηλίδεο ζα έδηλε ηελ επηζηεκνληθή ηνπ 

γλσκάηεπζε αθνινπζψληαο κηα παξφκνηα πξνζέγγηζε κε ηνπο επξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ: «ηελ 

πξσηόγνλνλ ηερλνηξνπίαλ ελ ηνηο έξγνηο ηνπ Χαιεπά δένλ λα ζεσξήζνκελ σο απνηέιεζκα ηεο 

επηζπκβάζεο ςπρηθήο παζήζεσο… ε ζρεηηθή ησλ ηνηνύησλ ςπρνπαζώλ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, είλε 

παξ’ άπαζη νκνηόκνξθνο πξνο ηελ δσγξαθηθήλ θαη γιππηηθήλ ησλ πξσηόγνλσλ ιαώλ, κέρξη ζεκείνπ ώζηε 

λα κε δύλαηαη ηηο λα δηαρσξίδε ηα ηνπ ζρηδνθξεληθνύ έξγα από ηα ηνπ πξσηόγνλνπ», Κψλδεο 

[Κσλζηαληίλνο Γ. Κσλζηαληηλίδεο], «Ζ ςπρηθή πάζεζε ηνπ Υαιεπά θαη ην θαιιηηερληθφ ηνπ έξγν», 

εθ. Ζ Βξαδπλή, 26 Γεθεκβξίνπ 1934. Ο Παπαλησλίνπ δε, ηφληδε πσο ν Υαιεπάο θαηέθπγε ζηελ 

«απξνζπνίεηε γιώζζα ηεο πξσηνγέλεηαο» θαη «κέζα ζην δηαλνεηηθό ηνπ ζθνηάδη γιώζζα γηα λα εθθξάζε 

απηό πνπ είρε πήξε ην ύθνο  ησλ πξσηόγνλσλ», Εαρ. Παπαλησλίνπ, «Ο γιχπηεο ηεο ‘Κνηκσκέλεο’», εθ. 

Διεύζεξνλ Βήκα, 18 Ννεκβξίνπ 1934.  
8
 «Δίλαη δήηεκα αλ πξέπεη, ρσξίο ζπδήηεζε, λα παξαδερζνύκε ηελ γλώκε απηή ηνπ θ. Θσκόπνπινπ, αθνύ 

ζηα ηειεπηαία έξγα ηνπ Χαιεπά είλαη πεην πνιύ θαλεξή ε αλάκλεζε ησλ παιεώλ κειεηώλ ηνπ απάλσ ζηα 

αξραία Διιεληθά πξόηππα, παξά κηα αλεμάξηεηε αηνκηθή ηάζε», Φ. Γ. [Φψηνο Γηνθχιιεο], «Σα λέα έξγα 

ηνπ γιχπηνπ Υαιεπά. Ζ ρζεζηλή δηάιεμηο ηνπ θ. Θσκφπνπινπ», εθ. Δζληθή Φσλή, 1 Απξηιίνπ 1925. 

Γηα «θαζαξέο αλακλήζεηο ηνπ θιαζηθηζκνύ ζε κηα πξηκηηηβηζηηθή θόξκα» έθαλε ιφγν ν Γηνθχιιεο θαη ην 

1935 ζηελ έθζεζε ησλ ‘Διεπζέξσλ Καιιηηερλψλ’ πνπ ηηκεηηθά είραλ ζπκπεξηιεθζεί έξγα ηνπ Υαιεπά 

θαη ηνπ Γεκήηξε Γαιάλε, Φ. Γηνθχιιεο, «Διεχζεξνη θαιιηηέρλαη. Έθζεζηο ζηνλ Παξλαζζφ», εθ. 

Δζληθή εκαία, 31 Απξηιίνπ 1935. Ωζηφζν, αξγφηεξα ζα γξάςεη: «Δλώ ινηπόλ ε πξώηε πεξίνδνο ηεο 

εξγαζίαο ηνπ Χαιεπά είλαη λενθιαζζηθή θαη πνιύ πξνρσξεκέλε, κέζα ζ’ απηή ηελ αληίιεςε ηεο ηερληθήο, 

αληίζεηα ε δεύηεξε είλαη ρασηηθή θαη αμεθαζάξηζηε θαη θαίλεηαη ζαλ εξγαζία γεξνύ θνληξνπθηηβηζηή», 

βι. θεθάιαην δσδέθαην: «Ο Γηαλλνχιεο Υαιεπάο» ζην Φψηνο Γηνθχιιεο, Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο 

ηέρλεο (δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, ραξαθηηθήο, αξρηηεθηνληθήο θαη δηαθνζκεηηθήο) 1821-1941, 2 ηνκ. 
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πξνζππέγξαθαλ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ Υαιεπά σο ‘πξσηφγνλν’, εθθηλνχζαλ απφ ηελ 

ίδηα επηρεηξεκαηνινγία ε νπνία είρε ηφηε αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηεο ππνδνρήο ησλ 

αηζζεηηθψλ ηάζεσλ πνπ πξνζέδηδαλ ζηελ πξσηνγέλεηα κηα εγγελή αμία 

απζνξκεηηζκνχ θαη εηιηθξίλεηαο
9
. Πίζσ απφ απηή ηελ πξνζδνθία άιισζηε είρε 

αλαδπζεί θαη ζην πεδίν ηεο ειιεληθήο ηέρλεο ε λέα αηζζεηηθή θαηεγνξία ησλ 

«αζπνύδαρησλ» θαη ησλ ‘ιατθψλ’ δσγξάθσλ πνπ θνξπθψζεθε κε ηελ θαηαμίσζε ηνπ 

Θεφθηινπ.  

Έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο
10

 ηεο πξνζπάζεηαο αλάδεημεο θαη κεηέπεηηα 

αλαγλψξηζεο ησλ απηνδίδαθησλ δσγξάθσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ν Νίθνο Βέικνο, ν 

νπνίνο θαηά θχξην ιφγν ζηηο δεκηνπξγίεο θαη ηα ζρεδηάζκαηα ησλ απιψλ θαη ησλ 

παξαγλσξηζκέλσλ αλζξψπσλ ηνπ ιανχ είρε εληνπίζεη ηηο εηθαζηηθέο αλαθνξέο γηα κηα 

θνηλσληθή ακθηζβήηεζε
11

. Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ Φξαγθέιηνπ, ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ 

εμέδηδε θαη ηα Φύιια Σέρλεο, σο εηδηθή έθδνζε αθηεξσκέλε ζηελ ηέρλε, ν Βέικνο θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ, αλάκεζά ηνπο ν ηξαηήο Γνχθαο θαη ν Αλαζηάζηνο Γξίβαο, 

επηρεηξνχζαλ λα θαιιηεξγήζνπλ έλα αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ απζφξκεηε 

εηθαζηηθή έθθξαζε αιιά θαη γηα ηηο θαιιηηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ θησρψλ θαη ησλ 

θαηαθξνλεκέλσλ. θίηζα κάιηζηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Γνχθα θαζψο θαη ελφο αθφκα 

                                                                                                                                                                      
(1962-3), Αζήλα, Σν Διιεληθφ Βηβιίν, 1963, ηνκ. ΗΗ, ζει. 342. ην ίδην πλεχκα έγξαθε θαη ν Κφθθηλνο: 

«ν ζεκεξηλόο πξηκηηηβηζκόο ηνπ, πνπ θάλεη ηνπο λένπο λα ηνλ ζεσξνύλ πνιύ θνληά ηνπο, απνκαθξύλνληαο 

κάιηζηα ηελ πξώηε ηνπ πεξίνδν, ζαλ έλα παξειζόλ θαησηέξαο ζεκαζίαο από ηε ζεκεξηλή ηνπ παξαγσγή, 

δηόηη είλαη αλάινγνο κε ην δηθό ηνπο…», Γ[ηνλχζηνο] Α. Κφθθηλνο, «Μεξηθέο εθζέζεηο», πεξ. Νέα Δζηία, 

ηρ. 202, 15 Μαΐνπ 1935, ζει. 497. Οκνίσο ζπκθσλνχζε θαη ν Δπαγγειίδεο αλαθεξφκελνο ζηα γιππηά 

ηεο ψξηκεο πεξηφδνπ ηνπ Υαιεπά: «Κη νύηε βιέπσ πνπ κπνξεί λα θνιιήζε ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ 

πξσηόγνλνπ ζηα γιππηά πνπ αλέθεξα», Γ. Δ. Δπαγγειίδεο, «Ο ψξηκνο Υαιεπάο», εθ. Έζλνο, 13 

Ννεκβξίνπ 1938. Αθφκα νη ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Νένη Πξσηνπόξνη πίζσ απφ ηελ ππνδνρή ηνπ 

έξγνπ ηνπ πξσηφγνλνπ ζηνηρείνπ ζην έξγν ηνπ Υαιεπά δηέθξηλαλ κηα θνξκαιηζηηθή αλάγλσζε: «… ν 

Χαιεπάο δελ ζπλδέζεθε κε θακίαλ αλεζπρία, αγσλία, αλαδήηεζε ‘κνληέξλα’, νύηε πξσηόγνλε νύηε 

αξρατθή δελ είλε όπσο ζειήζαλε λα ηνλ παξνπζηάζνπλε έλαο πξνζήιπηνο πξσηνπόξνο ηεο Φόξκαο. Σα 

‘πξσηνπνξηαθά’ ζηνηρεία πνπ βξίζθνπλε νη πξσηνπόξνη ηνπ θνξκαιηζκνύ ζην ζύγρξνλν έξγν ηνπ 

κπάξκπα Γηαλλνύιε, είλαη αθξηβώο ηα ςπρνπαζνινγηθά, όπσο είπακε-απνκεηλάξηα πνπ άθηζε κε ην 

πέξαζκά ηεο ε κεγάιε αξξώζηηα ζην γέξν-γιύπηε…», Μ. [Γηάλλεο Μαξνπδήο], «Γηαλλνχιεο Υαιεπάο. 

Ο αιεζηλφο θαιιηηέρλεο πνπ εγθαηαιείπεηαη», πεξ. Νένη Πξσηνπόξνη, ηρ. 3, Μάξηεο 1936, ζει. 107.  
9
 ε απηφ ην πλεχκα ν Κσλζηαληίλνο Μαιέαο ηφληδε πσο ε «αξρέγνλε ηέρλε ηνπ δελ πξέπεη λα εθπιήζζε 

ηνλ θ. Θσκόπνπινλ», ελψ θαη ν ίδηνο έθξηλε ην έξγν ηνπ γέξνληα γιχπηε ζπγγελέο «κε ηελ ηέρλε ησλ 

παηδηώλ, κε ηελ ηέρλε ηελ ιατθή, έρεη ηελ απιντθόηεηα ησλ εηιηθξηλώλ αηζζεκάησλ», Κ[σλζηαληίλνο] 

Μαιέαο, «Γηαλλνχιεο Υαιεπάο», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 9 Απξηιίνπ 1925.  
10

 Νσξίηεξα ε Αγγειηθή Υαηδεκηράιε καδί κε ην Μαιέα είραλ ππνζηεξίμεη έλαλ παξαδνζηαθφ ηερλίηε 

απφ ηελ Αγηάζν, ηνλ θεξακίζηα Νίθν Κνπξηδή, έξγα ηνπ νπνίνπ είραλ εθηεζεί ζηα 1925 ζηελ Αζήλα 

θαη δπν ρξφληα αξγφηεξα ζηηο Γειθηθέο Δνξηέο, αλαθ. ζην Δπγέληνο Γ. Μαηζηφπνπινο, «Δηθαζηηθέο 

ηέρλεο», ζην Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, επηκ. Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, 4 ηνκ. (1999-2009), 

Αζήλα, Βηβιηφξακα, 2003, ηνκ. Β2: Ο κεζνπφιεκνο 1922-1940, ζει. 410-411. 
11

 Βι. θαη ηα ζρφιηα ζην Υξηζηίλα Νηνχληα, «Σν Φξαγθέιην ηνπ Νίθνπ Βέικνπ κηα ηδηφηππε θσλή ζηε 

θζίλνπζα δεθαεηία ηνπ ΄20», ζην Ο πεξηνδηθόο ηύπνο ζηνλ κεζνπόιεκν, Δπηζηεκνληθφ πκπφζην (26 θαη 

27 Μαξηίνπ 1999), Δηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο, 2001, ζει. 

103-123. 
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«αζπνύδαρηνπ», ηνπ Ηζίδσξνπ Καξαιή είραλ δεκνζηεπηεί ην 1927 ζηα Φύιια Σέρλεο. 

Γξάθνληαο έλα ζρεηηθφ θείκελν ηφηε ν Βέικνο ηα θαηέηαζζε επάμηα δίπια ζηα 

βπδαληηλά θαη ζηα ‘ιατθά’ έξγα, θαζψο ζεσξνχζε πσο θαλείο ζε απηά ζπλαληνχζε 

πεξηζζφηεξε αιήζεηα
12

 [εηθ. 60,61]. 

Οκνίσο ν Γξίβαο πνπ ζπρλά δεκνζίεπε ζην Φξαγθέιην πεδνγξαθήκαηα κε 

ηζηνξίεο αλζξψπσλ θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλσλ, είρε μερσξίζεη έλα λεαξφ 

θησρφπαηδν ην Θαλάζε Καιαηδφπνπιν ζηα απιντθά ζρέδηα ηνπ νπνίνπ, «θακσκέλα 

‘θιεθηά’ ζην δηάζηεκα ηεο ηαβεξληάξηθεο βαζαληζηηθήο δσήο ηνπ» θαη «πάλσ ζε 

πξόζηπρα ραξηνλάθηα», έβιεπε ηελ απνηχπσζε κηαο γλήζηαο θαη βαζηάο ‘ιατθήο’ 

δεκηνπξγίαο, έλα «πξσζόξκεην, δσγξαθηθό έλζηηθην»
13

 [εηθ. 62]: «ρσξίο επηηήδεπζε 

θακκηά, ρσξίο πξνζπάζεηα, ρσξίο ηέρλε, ρσξίο αληίιεςε ησλ ζρεκάησλ, ρσξίο ζπνπδή 

θαη γλώζε πάλσ ζηηο θόξκεο ησλ πξαγκάησλ… ζην άγλσζην πξόζσπό ηνπ ε 

Primitivité, ε ιατθή Σέρλε ησλ θάησ ζηξσκάησλ, έρεη έλα κνλαδηθό ηεο αληηπξόζσπν 

ζηνλ ηόπν καο»
 14

. Απηά έγξαθαλ νη ππνζηεξηθηέο ησλ ‘αδχλακσλ’ ην 1927 ελψ έλα 

ρξφλν αξγφηεξα, θαη εηδηθφηεξα ζηηο 25 Οθησβξίνπ ηνπ 1928 εγθαηληάζηεθε ζην 

‘Άζπιν Σέρλεο’
15

, γηα πξψηε θνξά κηα έθζεζε ησλ «Αζπνύδαρησλ θαιιηηερλώλ»
16

. 

Σξαληαρηψ απινί άλζξσπνη, αλάκεζά ηνπο εξγάηεο, θαθεηδήδεο, ηαβεξληάξεδεο, 

καξαγθνί θαη ν «κηθξόο [Γηάλλεο] Σζαξνύρεο» εμέζεζαλ ηηο δηθέο ηνπο εηθαζηηθέο 

δεκηνπξγίεο
17

. Λίγνπο κήλεο λσξίηεξα ζην Φξαγθέιην είρε αλαγγειζεί ε έθζεζε πνπ 

ζρεδίαδε ν Βέικνο: «θνπόο ηεο είλαη λα κάζεη ν Διιεληθόο ιαόο, ηηο ράξεο πνπ’ ρεη 

κέζα ζηελ ςπρή ηνπ, θη όηη παξ’ όιε ηελ πίεζε ησλ πινπζίσλ θαη ησλ θαθώλ πνπ ηνπ 

θόξησζαλ ζηελ ξάρε ηνπ, πνηέο δελ έρεη θόβν γηα λα ηηο ράζεη... ζηελ έθζεζε ησλ 

Αζπνύδαρησλ ζα κπνξεί θαη ν πην θησρόο λ’ αγνξάζεη θάηη… ζα’ λαη κηα επίδεημε 

                                                           
12

 [Νίθνο] Βέικνο [Βνγηαηδάθεο], «Αζπνχδαρηνη δσγξάθνη. ηξαηήο Γνχθαο, Η. Καξαιήο», πεξ. Φύιια 

Σέρλεο ηνπ Φξαγθέιηνπ, ηρ. 6, 1927, ζει. 1-16, αλαθ. πεγήο ζην Δπγέληνο Γ. Μαηζηφπνπινο, 

«Δηθαζηηθέο ηέρλεο», ζην Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, επηκ. Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, 4 ηνκ. 

(1999-2009), Αζήλα, Βηβιηφξακα, 2003, ηνκ. Β2: Ο κεζνπφιεκνο 1922-1940, ζει. 412. 
13

 Αλαζηάζηνο Γξίβαο, «Αζπνχδαρηνη θαιιηηέρλεο. Ο κηθξφο δσγξάθνο Θαλάζεο Καιαηδφπνπινο θαη 

ηα ζρέδηα ηνπ-Νχρηα ζηε ηαβέξλα ηνπ πφλνπ θαη ηεο ηξέιιαο», πεξ. Φξαγθέιην, ηρ. 25, 4 Ηνπλίνπ 1927, 

ζει. 4, αλαθ. ζην Γθίθαο, 1979, ζει. 23. 
14

 Α. Γξίβαο, «Αζπνχδαρηνη θαιιηηέρλεο…», πεξ. Φξαγθέιην, φ.π. 
15

 Δπξφθεηην γηα ην ζπίηη ηνπ Βέικνπ ζηελ νδφ Νηθνδήκνπ 21 ζηελ Πιάθα πνπ ν ίδηνο είρε κεηαηξέςεη 

ζε αίζνπζα ηέρλεο. 
16

 Βι. ηελ αλαγγειία ησλ εγθαηλίσλ ηεο έθζεζεο ζηελ εθ. Ζ Διιεληθή, 25 Οθησβξίνπ 1928. 
17

 Α. Γ. Σζνθφπνπινο, «Έθζεζηο ‘Αζπνχδαζησλ θαιιηηερλψλ΄. Αηειηέ Σέρλεο»,  πεξ. Διιεληθή 

Δπηζεώξεζε, Ννέκβξηνο 1928, ηρ. 253. Μήηζνο Γεηιηλφο, εθ. Δκπξόο 2 Ννεκβξίνπ 1928. Βι. αθφκα ηα 

ζρφιηα γηα ηελ έθζεζε ζην Γθίθαο, 1979, ζει. 22-24. Ο ζπγγξαθέαο σζηφζν ρξνλνινγεί ιαλζαζκέλα 

ηελ έθζεζε ζηα 1927 θαη ζην Γηψξγνο ακαηνχξαο, Γώδεθα ιατθνί δσγξάθνη, Αζήλα, ρ. φ., 1974, ζει. 

115. 
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ιατθνύ γνύζηνπ, ζα λαη ε πξώηε ιατθή έθζεζε ηνπ Αζύινπ ηεο Σέρλεο»
18

. Ζ 

θπζηθφηεηα, ε θξεζθάδα, ε πξσηνηππία
19

 επηζεκαίλνληαλ σο αμηνζαχκαζηα 

πξνηεξήκαηα [εηθ. 63]. 

Ο Γεκήηξεο Υαηδφπνπινο καξηπξνχζε ην ζπγρξνληζκφ ησλ ειιεληθψλ 

θαιιηηερληθψλ δξψκελσλ κε ηα αληίζηνηρα επξσπατθά: «Δγίλακε Παξίζη. Έρνπκε 

ζηξαηηέο δσγξάθσλ θαη γιππηώλ. Σερλνθίινπο Μαηθήλαο πνπ θάλνπλ κνπζεία ηα ζπίηηα 

ηνπο. Δκπόξνπο ησλ πηλάθσλ. Σερλνθξηηηθνύο. Φίξκεο κεγάισλ καηηξ. Γελ καο έιεηπαλ, 

ινηπόλ, παξά κόλνλ νη απηνθπείο νη αζπνύδαζηνη, νη απηνζρέδηνη θαιιηηέρλαη, ηα 

αδηθεκέλα θαη παξαγλσξηζκέλα ηάιαληα»
20

. Δπεζήκαηλε αθφκα ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα 

παξνπζίαδε ε ελ ιφγσ έθζεζε «γηα όζνπο θπλεγνύλ ην ‘πξηκηηίθ’ ζηελ θαιιηηερληθή 

έθθξαζη, ην αθξόληηζην θαη αλεπηηήδεπην ηξόπν πνπ ε ηερληθή δελ ζπλζεθνινγεί κε 

θαλόλεο θαη παξαδίδεη ην αίζζεκα θαη ην λόεκα αηόθηα όπσο επήγαζε από ηελ 

πξσηαξρηθή ηνπ έκπλεπζη»
21

.  

ε εθείλε αθφκα ηελ έθζεζε είρε ιάβεη κέξνο θαη ν πχξνο Παιηνχξαο, έλαο 

βηνπαιαηζηήο πνπ είρε πξνζειθχζεη ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπ Μηράιε Σφκπξνπ, 

ηνπ Νίθνπ Υαηδεθπξηάθνπ-Γθίθα, ηνπ Κφληνγινπ θαη ηνπ Γεκήηξε Πηθηψλε, νη 

νπνίνη έιαβαλ ηελ πξσηνβνπιία λα δηνξγαλψζνπλ κηα αηνκηθή έθζεζε ησλ 

δσγξαθηθψλ ηνπ έξγσλ ζηελ αίζνπζα ‘Ζ Γσληά’ ην 1929. Οη ίδηνη είραλ θάζε ιφγν 

εθείλε ηελ πεξίνδν λα επελδχζνπλ ζηνλ πεγαίν ηνπ απζνξκεηηζκφ: «Σειεπηαία ζην 

Παξίζη ν ηεισλνθύιαθαο Αλξί Ρνπζζώ επαλέθεξε θαη πάιη ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνύ ζε 

κηα ηέηνηα θαιιηηερληθή εθδήισζε»
22

 ζεκείσλε ν Γξίβαο. Ο Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο ζε 

έλα χθνο πεξηζζφηεξν ελζνπζηψδεο έγξαθε: «… ζηα έξγα ηνπ δελ ππάξρεη θακκηά 

πξόζεζε… θαη γηα λα κεηαρεηξηζηνύκε ηα ιόγηα πνπ έιεγε ν ζύληεθλόο ηνπ ν Παιηνύξαο 

                                                           
18

 Αλκ., «Γχξσ απ’ ηηο εθζέζεηο», πεξ. Φξαγθέιην, Απξίιηνο-Μάηνο 1928, ζει. 57. 
19

 «Πξέπεη λα νκνινγήζνπκε, πξσηνηππώηεξε θαη πεην πνηθίιε έθζεζε δελ είδακε σο ηώξα ζηελ Αζήλα… 

βξίζθνληαη εθεί αδειθσκέλα κε πξαγκαηηθά ηαιέληα, άιια πνπ κόιηο δηαθξίλνληαη θαη άιια πνπ κόλα 

ηνπο σξίκαζαλ ζε πξσηόηππεο θαη απζόξκεηεο καληέξεο πνπ επηπρώο δελ πέξαζαλ θάησ από ηνλ 

νδνζηξσηήξα ηνπ Πνιπηερλείνπ καο, πνπ ηζνπεδώλεη ζρνιαζηηθά θάζε αηνκηθηζκό, θάζε πξσηνβνπιία 

Γ[εκήηξηνο] Ν. Ρνδνθαλάθεο, «Ζ έθζεζηο ησλ ‘αζπνχδαζησλ’», εθ. Δζπεξηλή, 28 Οθησβξίνπ 1928. 
20

 Ο κπνέκ [Γεκήηξεο Υαηδφπνπινο], «Άγλσζηνη Αζελαίνη δσγξάθνη θαη γιχπηαη. Μηα απιή ηεο 

Πιάθαο: Αίζνπζα θαιιηηερληθψλ εθζέζεσλ. Πσο ζθηηζάξνπλ έλα παηδί ηεο ηαβέξλαο θαη έλαο 

ζηδεξσηήο κεηαρεηξηζκέλσλ ελδπκάησλ! Παξαγλσξηζκέλα ηάιαληα. Ζ ρακσθέια ελφο γεξν-

κπαισκάηε πνπ έγηλε λαφο», εθ. Παηξίο, 23 Οθησβξίνπ 1928, αλαδ. ζην ακαηνχξαο, 1974, ζει. 117-

120. 
21

 Ο κπνέκ, «Άγλσζηνη Αζελαίνη δσγξάθνη θαη γιχπηαη, φ.π. 
22

 Αλαζηάζηνο Γξίβαο, «Παιηνχξαο», εθ. Αθξόπνιηο, 1 Απξηιίνπ 1929, αλαδ. ζην ακαηνχξαο, 1974, 

ζει. 121-122. 
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ηεο Γαιιίαο, ηεισλνθύιαθαο Ρνπζζώ (Rousseau) δσγξαθίδεη γηα δηαζθέδαζε δηθή ηνπ 

θαη ησλ νκνηώλ ηνπ»
23

.  

Ζ απξνζπνίεηε αθέιεηα ησλ δσγξαθηψλ ηνπ Παιηνχξα, ε απιφηεηα, ε 

εηιηθξίλεηα, ην παηδηθφ θαη ‘πξσηφγνλν’ αθφκα αίζζεκα, ε αγλφηεηα θαη ε 

πξσηνγέλεηα ππεξηνλίδνληαλ απφ ηνπο ζρνιηαζηέο, ελψ νη ζπγθξίζεηο κε ηνλ Ρνπζζψ, 

«ηνπ νπνίνπ νη πίλαθεο πνπιηνύληαη ζήκεξα κηζό εθαηνκκύξην δξαρκέο»
24

, 

επηβεβαίσλαλ ηελ αμία ελφο Έιιελα απηνδίδαθηνπ θαη «λαΐθ δσγξάθνπ»
25

 [εηθ. 64]. 

Με έλα πην ζπγθξαηεκέλν ηφλν ν Παπαλησλίνπ, κνινλφηη έβιεπε κε ζπκπάζεηα απηή 

ηελ πξνζπάζεηα, παξαηεξνχζε: «Απηή ηε ζηηγκή επηπρώο ν θαιόο Παιηνύξαο δηαηεξεί 

αθόκε ηελ πξσηνγέλεηά ηνπ. Μπνξείηε λα ηελ πξνθηάζεηε πξηλ γίλεη πνιύ ζπλεηδεηή»
26

.  

Ζ παλεπξσπατθή θαη δηεζλήο εθηίκεζε ησλ αθειψλ δσγξάθσλ πξνζέθεξε 

αλάινγα επηρεηξήκαηα θαη ζηνπο Έιιελεο ζρνιηαζηέο, ελψ απηή ε αλαγλψξηζε ηνπ 

απζνξκεηηζκνχ έμσ απφ ην πιαίζην θάζε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβαιιφηαλ 

σο κηα απφδεημε ηεο αλφζεπηεο δεκηνπξγίαο πξνζδηφξηδε εξκελεπηηθά θαη 

επεμεγεκαηηθά ηελ «πξηκηηηβηηέ» σο ηελ θαηεμνρήλ ηερλνηξνπηθή ηάζε εθείλεο ηεο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο πνπ θαλείο κπνξνχζε λα ζπλαληήζεη φρη κφλν ζε αξρατθέο ή 

‘πξσηφγνλεο’ πεγέο κα θαη ζε κνξθέο δεκηνπξγίαο πνπ δελ θαηαηάζζνληαλ ζηελ 

θαηεγνξία ηεο ‘πςειήο’ ηέρλεο. Έηζη ζην έξγν ησλ αλψλπκσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ 

‘ιατθψλ’ ηερληηψλ, εληνπηδφηαλ ν ίδηνο νπηηθφο θψδηθαο πνπ εξκελεπφηαλ σο αδέμηνο 

ξεαιηζκφο, σο εθθξαζηηθή ιηηφηεηα θαη νηθνλνκία ησλ εηθαζηηθψλ κέζσλ. Τπφ απηή 

ηε ζθνπηά ν Γξίβαο αλαγλψξηδε πίζσ απφ απηφ ην χθνο ηεο «primitivité» ηελ ηέρλε 

                                                           
23

 Ν. Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο, «Έθζεζε πχξνπ Παιηνχξα», παξάζ. ζην ακαηνχξαο, 1974, ζει. 120. 
24

 ρνιίαδε ν αξζξνγξάθνο ηνπ Ζκεξήζηνπ Σύπνπ, ελψ αλέθεξε : «Σα έξγα ηνπ έρνπλ νπζίαλ πνιύηηκνλ 

πνπ δελ κπνξεί αηπρώο λα κελ πξνκεζεύζνπλ, ζε όπνηνλ ηελ ζηεξείηαη, ηα Πνιπηερλεία καο, θαη πξν 

πάλησλ ην δηθό καο δπζηπρηζκέλν Πνιπηερλείν. Σα κάηηα ηνπ ηαπεηλνύ Παιηνύξα είλε θαζαξά θαη 

πνιύηηκα- γηαηί είλαη ηα κάηηα κηαο πινύζηαο ςπρήο αθειίδσηεο από ηηο ξπηίδεο ηνπ δαζθαιηζκνύ θαη ηε 

ζιηβεξόηεηα ηνπ ςπρξνύ θαινππηνύ. Πνιιά από ηα έξγα ηνπ ζπκίδνπλ, θαη’ επζείαλ, ηα εμαίζηα 

αξηζηνπξγήκαηα ησλ κεγάισλ Κηλέδσλ θαη Ηαπώλσλ δσγξάθσλ, θαη ηνπ εμαηζίνπ Ρνπζζώ, πνπ βιέπνπλ 

κε κηα παξζεληθόηεηα θαη κηα αζσόηεηα όπνπ επάλσ ησλ είλαη ζαλ λα ιάκπνπλ νη δξνζνζηαιίδεο ηεο 

γλήζηαο, ηεο αζώαο ζπγθηλήζεσο», Γ. Λ., «Έλαο απηνδίδαθηνο δσγξάθνο. Ο πδξαπιηθφο πχξνο 

Παιηνχξαο», εθ. Ζκεξήζηνο Σύπνο, 2 Απξηιίνπ 1929, αλαδ. ζην ακαηνχξαο, 1974, ζει. 122-125. 

Ωζηφζν ν αξζξνγξάθνο αλαγξάθεηαη σο Κ.  
25

«πλερίδεηαη ε έθζεζηο ηνπ λαΐθ δσγξάθνπ Παιηνύξα… Δηο ηα έξγα απηά, ε αιήζεηα ηεο θύζεσο είλε 

δσγξαθηζκέλε κε ηνλ πην απζόξκεην θαη απιό ηξόπν. Χσξίο ζπνπδή ή επηηήδεπζη, αθνινπζνύλ ηε ινγηθή 

πνπ έρνπλ απηά ηα ίδηα ηα πξάγκαηα», Αλκ., «Έθζεζηο Παιηνχξα», εθ. Πνιηηεία, 16 Μαξηίνπ 1929. 
26

ε φηη αθνξά ηε ζχγθξηζή ηνπ κε ηνλ Ρνπζζψ ν Παπαλησλίνπ ηφληδε πσο «δελ πξέπεη λα δεηήζσκε ζ’ 

έλα απηνδίδαθηνλ πεξηζζόηεξα από θείλν πνπ κπνξεί λα δώζεη. Γελ έρνπλ όιε ηελ ηόικε ηνπ 

Σεισλεηαθνύ Ρνπζζώ θαη ην πιάηνο ηνπ λαηνπξαιηζκνύ ηνπ νύηε κπνξνύλ όινη νη απηνδίδαρηνη λα 

ρηππεζνύλ κε ηε θύζε ζηήζνο κε ζηήζνο, λα παξαζηήζνπλ ηνλ άλζξσπν, ηε ιόγρε, ην ζεξίν, κε ηε δηθή 

ηνπ παιιεθαξηά», Εαρ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Παιηνχξα», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 7 Απξηιίνπ 1929, 

αλαδ. ζην ακαηνχξαο, 1974, ζει. 127-129. Βι. θαη ηελ φρη ηφζν ζεηηθή ππνδνρή ησλ έξγσλ ηνπ 

Παιηνχξα απφ ηνλ Γηνθχιιε: Φψηνο Γηνθχιιεο, «Ο απζνξκεηηζκφο θαη ν θ. Παιηνχξαο», πεξ. 

Πξσηνπνξία, ηρ. 4, Απξίιηνο 1929, ζει. 125, αλαθ. πεγήο ζην Γηνθχιιεο, 1963, ζει. 618. 
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ησλ ‘ιατθψλ’ ζηξσκάησλ θαη νκνίσο ν Παπαλησλίνπ ηελ «πιαζηηθήλ έθθξαζηλ ηνπ 

ιανύ» θαη αλαθεξφκελνο ζηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ Παξακπζηώλ ηνπ Γεσξγίνπ Α. 

Μέγα απφ ηνλ Κφληνγινπ [εηθ. 65] επεζήκαηλε: «Πξηκηηηβηηέ ζα πε θαηά κέγα κέξνο 

‘ιατθή ηέρλε’. Όηαλ έλαο θαιιηηέρλεο εγθνιπσζεί απηό ην ύθνο, θάκλεη απινύζηαηα 

ζπλεηδεηά ηα πξνηεξήκαηα εθείλα ηεο αδεμηόηεηνο ηνπ ξεαιηζκνύ θαη ηεο αγλόηεηνο πνπ 

ήζαλ αζπλαίζζεηα ζηνπο απιντθνύο ηερλίηαο. Σα παξακύζηα ηνπ θ. Κόληνγινπ είλε κηα 

κεγάιε ζπκπάζεηα πξνο ηελ πιαζηηθήλ έθθξαζηλ ηνπ ιανύ θαη ησλ αλσλύκσλ 

δηαθνζκεηώλ πνπ εζηόιηζαλ ηα ςαιηήξηα, ηνπο ηνίρνπο ησλ εθθιεζηώλ, ηα ιατθά βηβιία 

ή ηα ζθεύε»
27

. 

Ήδε κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 νη πξηκηηηβηζηηθέο αλαδεηήζεηο είραλ 

λνεκαηνδνηεζεί κε βάζε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο θαη θάζε ζρεηηθή εθδήισζε θαη 

εηθαζηηθή δηαηχπσζε πξνζιακβαλφηαλ κέζα αθξηβψο ζε απηά ηα πιαίζηα εξκελεηψλ. 

κσο αο ζεκεησζεί εδψ πσο ε ππνδνρή ηνπο δελ ήηαλ θαζφινπ εληαία. Αληηζέησο 

θαηά βάζε ππήξμε ηφζν δηαθνξνπνηεκέλε φζν θαη ηα αηζζεηηθά θαη ηδενινγηθά 

θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία απηέο νη ηάζεηο έθηαλαλ άιινηε λα επηθξνηνχληαη θαη 

άιινηε λα απνξξίπηνληαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Εαρ. Παπαλησλίνπ, «‘Κάζηξα θαη Παξακχζηα’. Έθζεζηο Φ. Κφληνγινπ-Λχθεηνλ Διιελίδσλ», εθ. 

Διεύζεξνλ Βήκα, 30 Γεθεκβξίνπ 1927, αλαθ. ζην Είαο, 1991, ζει. 43. 
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5.2. Η «καταφυγή ςτην πριμιτιβιτζ» «ειλικρίνεια» ή 
«τςαρλατανιςμόσ»; 

 

ηελ θξηηηθή ππνδνρή ηνπ έξγνπ νξηζκέλσλ δσγξάθσλ πνπ παξνπζηάζηεθε ζε 

αηνκηθέο ή νκαδηθέο εθζέζεηο απφ ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 θαη έπεηηα 

εληνπίδνληαη άκεζα νη απφερνη ηεο πξφζιεςεο ηνπ πξηκηηηβηζκνχ. Αξθεηνί απφ 

απηνχο πνπ είραλ δερηεί ηα πιαζηηθά δηδάγκαηα ησλ κνληέξλσλ αλαδεηήζεσλ- θαη δε 

ησλ γαιιηθψλ- πξνέβαηλαλ ζε λεσηεξηζηηθέο εηθαζηηθέο δηαηππψζεηο νη νπνίεο 

πξνζεγγίδνληαλ κέζα απφ κηα επίκνλα αξλεηηθά δηαθείκελε θξηηηθή ζηάζε
28

. Οη 

απινπνηεκέλεο θφξκεο, ε αίζζεζε ηεο αηερλίαο, ηεο αδεμηφηεηαο θαη νη αθαηξεηηθέο 

αλαδεηήζεηο εξκελεχνληαλ σο κηα πξηκηηηβηζηηθή ή πξηκηηηβίδνπζα ηερλνηξνπηθή 

δηάζεζε. Απηή φκσο ε πξνζέγγηζε δελ εμαληινχληαλ κφλν ζε κηα πεξηγξαθηθή 

αλάιπζε ησλ εθηηζέκελσλ έξγσλ κα ζπληζηνχζε έλα αηζζεηηθφ αμηνινγηθφ θξηηήξην 

γηα ηηο ξηδνζπαζηηθέο πξνζέζεηο ησλ δεκηνπξγψλ.  

Αλάινγεο ηάζεηο θαη κνξθηθά ζηνηρεία είραλ πηνζεηήζεη εθείλε ηελ πεξίνδν 

θαιιηηέρλεο κε δηαθνξεηηθέο θαηαβνιέο θαη πξνζέζεηο, φπσο ε Δξαζκία Μπεξηζά ε 

νπνία έπεηηα απφ ηνπο ηνικεξνχο θπβηζηηθνχο πεηξακαηηζκνχο
29

 [εηθ. 66] είρε 

θαηαθχγεη ζε ιηηφηεξεο ζπλζέζεηο πξνθαιψληαο δπζκελή ζρφιηα. ηε δεχηεξε 

                                                           
28

 Βι. ελδεηθηηθά ηα φζα γξάθηεθαλ κε αθνξκή ηελ έθηε Παλειιήλην Καιιηηερληθή Έθζεζε ηνπ 

‘πλδέζκνπ Διιήλσλ Καιιηηερλψλ’ ην 1926, αλάκεζα ζε έλα αλνκνηνγελέο ζχλνιν εθζεηψλ νη 

«θπβηζηηθέο-θνπηνπξηζηηθέο» θαηεπζχλζεηο ησλ Αγήλσξ Αζηεξηάδε, Μαξία Αλαγλσζηνπνχινπ είραλ 

πξνθαιέζεη ζπδεηήζεηο θαη αξλεηηθά ζρφιηα, βι.: Θ[έκνο] Πνηακηάλνο, «Ζ έθζεζηο ησλ Διιήλσλ 

θαιιηηερλψλ», εθ. Ζ Διιεληθή, 22 Απξηιίνπ 1926. Κ.Β-ο, «Ζ Σ’ Καιιηηερληθή έθζεζηο», εθ. 

Δζπεξηλή, 9 Μαΐνπ 1926, φπνπ ν αξζξνγξάθνο αλαθεξφκελνο ζηελ ηερλνηξνπία ησλ λεσηεξηζηψλ 

δσγξάθσλ έθαλε ιφγν γηα έξγα «αζρεδίαζηα», «αθαιαίζζεηα» θαη «άκνξθα», Αθφκα ν Φ. Π. 

αλαξσηηφηαλ: «ηέηνηα ‘θαιιηηερλία΄ ζιηβεξάο, αλ κε ειεεηλήο κνξθήο, ηί ζεκαζίαλ κπνξεί λάρε, ή πνίνλ 

εμππεξεηεί ηάρα ζθνπόλ;… Σν πξάγκα θαηαληά παξαδνμνινγία!», Φ.Π. [Φψηνο Πνιίηεο], «Πεληρξφο 

απνινγηζκφο. Ζ ‘Παλειιήληνο έθζεζηο’ ηνπ Εαππείνπ», εθ. Πνιηηεία, 20 Απξηιίνπ, 1926, αλαθ. πεγψλ 

ζην Δηξήλε Οξαηε,  Μαλφιεο Βιάρνο (επηκ.), Αγήλσξ Αζηεξηάδεο: δσγξαθηθή-ραξαθηηθή [θαη. έθζ.], 

Αζήλα, Γήκνο Αζελαίσλ. Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο, Γήκνο Λάξηζαο, Δηθαζηηθφ Κέληξν χγρξνλεο 

Σέρλεο Δζληθνχ Πνιηηηζηηθνχ Γηθηχνπ Πφιεσλ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, 1998. Δπηπξφζζεηα ν 

Φηιφηερλνο ζηελ Δζηία κηινχζε γηα «ζαβνύξεο», Φηιφηερλνο [Αρηιιεχο Κχξνπ], «Ζ έθζεζηο ηνπ 

Εαππείνπ», εθ. Δζηία, 11 Μαΐνπ 1926, αλαθ. ζην Μνζρνλάο, 2010, ζει. 267.  
29

 Αξλεηηθή ππήξμε ε ππνδνρή ησλ θπβηζηηθψλ έξγσλ ηεο Μπεξηζά θαηά ηελ πξψηε ηεο αηνκηθή 

έθζεζε ζηελ Αζήλα ην 1927 κε κηα κεξίδα θξηηηθψλ λα θάλεη ιφγν γηα «απνηπρεκέλν θιάδν ηεο 

δσγξαθηθήο» (Αλκ., «Έθζεζηο έξγσλ δ’ληδνο Μπεξηζά», πεξ. Διιεληθή Δπηζεώξεζε, ηρ. 241, 

Ννέκβξηνο 1927, ζει. 14), γηα «απάηε θαη «πεξηθξόλεζε πξνο ηελ αιήζεηα» (Γξ. ηέθαλνο, «Απφ ηα 

εθζέζεηο. Ζ Γηο Μπεξηζά», εθ. Πνιηηεία, 12 Ννεκβξίνπ 1927, αλαθ. πεγήο ζην Λεμηθό Διιήλσλ 

θαιιηηερλώλ, δσγξάθνη-γιύπηεο-ραξάθηεο, 16
νο

-20
νο

 αηώλαο, επηκ. Δπγέληνο Γ. Μαηζηφπνπινο, 4 ηνκ. 

(1997-2000), Αζήλα, Μέιηζζα, 1999, ηνκ. 3, ζει. 196), ή θαη «παιαβνκάξεο» (Ο Απφκαρνο, «Ζ 

Κσκσδία ηεο δσήο. Οη ‘Κπβηζηαί’», εθ. Ζ Πξσία, 2 Ννεκβξίνπ 1927). Γηακεηξηθά αληίζεηε θαη αμίδεη 

λα επηζεκαλζεί εδψ ππήξμε ε αληίδξαζε ηνπ Παπαλησλίνπ, Εαρ. Παπαλησλίνπ, «Μηα θπβηζηηθή 

έθζεζηο», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 2 Ννεκβξίνπ 1927, θαζψο θαη ε νιφζεξκε ππνδνρή ηνπ Γηνθχιιε, Φ. 

Γηνθχιιεο, «Ο ‘θπβηζκφο’ ζηελ ειιεληθή δσγξαθηθή. Μηα Διιελίο πςψλεη ηελ ζεκαία ηεο 

επαλαζηάζεσο!», εθ. Κπξηαθή ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο, 24 Ηνπιίνπ 1927, αλαθ. δχν ηειεπηαίσλ πεγψλ 

ζην Λεμηθό Διιήλσλ θαιιηηερλώλ…, 1999, φ.π. 
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αηνκηθή ηεο έθζεζε ην 1930 ν Κφθθηλνο δηέθξηλε δπν αληηζεηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε 

κηα «ξνκαληηθή θαληαζίσζε» σο πξνο ην ζέκα θαη κηα «πξηκηηηβηζηηθή πξνζπάζεηα 

ζηελ έθθξαζε» ηεο Μπεξηζά: «Ζ δηο Μπεξηζά, έπεηηα από ηελ πξν δύν ή ηξηώλ ρξόλσλ 

επίδεημε θπβηζηηθήο δσγξαθηθήο, εκθαλίδεηαη κε λέα εληειώο εθδήισζε. Με ηέρλε 

πξηκηηηβηζηηθνύ ραξαθηήξνο, πξνζπαζεί λα απινπζηεύζε πξνο ην ειάρηζην ηα 

δσγξαθηθά ηεο κέζα, δίλεη ιίγεο θακπύιεο, ή γσλίεο από ηα ζρήκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ 

ηεο, κε ηνλ ηξόπν πνπ πηζηεύεη όηη εθθξάδνληαη: αιιά ηόζν ιίγεο, ώζηε, γηα λα ηηο 

ζπκπιεξώζε θαλείο θαη λα ηηο εληνπίζε ζηα ζρήκαηα ηνπ… επηρεηξεί λα εθθξάζε 

νιόθιεξα κεηαθπζηθά ζέκαηα, θαληαζηώζεηο, αιιεγνξίεο, ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, πνπ απαηηνύλ νιόθιεξεο ζπλζέζεηο. Θέκαηα όρη ηέηνηα, ηόζν πεξίπινθα, 

ηόζν εθηεηακέλα δελ ζα κπνξνύζαλ λα θζάζνπλ ζηελ απιή ςπρή ελόο πξεκηηηβηζηνύ, θαη 

θπξίσο ζα ήηαλ αδύλαην λ’ αληαπνθξηζή ζ’ απηά ε ηόζε ιηηόηεο ησλ δσγξαθηθώλ 

κέζσλ»
30

. 

ηνπο ιπξηθψηεξνπο ηφλνπο [εηθ. 67] πνπ είρε επηιέμεη ε δσγξάθνο ν 

Παπαλησλίνπ είρε λα πξνζάςεη κηα παξαγλψξηζε έσο θαη «δηάιπζε ησλ ζρεκάησλ θαη 

ησλ όγθσλ κέζα ζε κηα αόξηζηνλ κνπζηθόηεηα ηόλσλ»
31

 πξνο φθεινο κηαο 

ππνθεηκεληθήο εληχπσζεο. Σφηε ν ίδηνο εθηηκνχζε πσο θάπνηνη απφ ηνπο εθηηζέκελνπο 

πίλαθεο θαηέιεγαλ λα είλαη «απιντθνί ζπλδπαζκνί ηόλσλ θαη πνιιάθηο λεθειώκαηα» 

θαη δηακαξηχξνληαλ γηα ηελ θαηαθπγή ηεο δσγξάθνπ ζηελ «πξηκηηηβηηέ» ηελ νπνία 

ζεσξνχζε κηα «ακθίβνιε ηερλνηξνπία»: «Έλαο δσγξάθνο πνπ βιέπεη ιεπηνύο θαη 

αξκνληθνύο ηόλνπο, κπνξεί απ’ απηό ην παξάζπξν λα ηδή ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαηά ηνλ 

πιένλ θαληαζηηθό, αλ ζέιε ηξόπνλ θαη κπξνζηά ζ’ ‘έλα ηέηνην θέξδνο, ζε κηα 

ρξσκαηηθήλ όξαζηλ ηνπ θόζκνπ, είλε εληειώο αζήκαληα θαη ακθίβνια πξάγκαηα όζα 

κπνξεί λα πξνκεζεύζε- όπσο ζην ‘εηδύιιην’ ιόγνπ ράξηλ – ε πξηκηηηβηηέ. Χηιηάδεο 

δσγξάθσλ θαηαθεύγνπλ ζηελ πξηκηηηβηηέ. Αιιά ζνβαξώο πξέπεη λα ξσηήζε θαλείο ηη 

θέξδνο κπνξεί λα δώζε κηα ηόζνο θαλεξή ππόθξηζηο ηεο παηδηθήο άγλνηαο...»
32

.  

Δθείλε ηελ πεξίνδν ε θηιφδνμε ζπζπείξσζε ελφο ζπλφινπ θαιιηηερλψλ γχξσ 

απφ ηελ νκάδα κε ηελ επσλπκία ‘Οκάο Σέρλε 1930’ καξηπξνχζε ηελ επηζπκία θαη ηελ 

                                                           
30

 Γ.Α.Κ., «Ζ έθζεζηο ηεο δνο Δξ. Μπεξηζά», πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 98, 15 Ηαλνπαξίνπ, 1931, ζει. 107. 

Αληίζεηα θαηελζνπζηαζκέλνο εκθαληδφηαλ ν Γηνθχιιεο ακπλφκελνο ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηεο 

Μπεξηζά, Φ. Γηνθχιιεο, «Δ. Μπεξηζά», πεξ. Πξσηνπνξία, ηρ. 11-12, Ννέκβξηνο- Γεθέκβξηνο 1930, 

ζει. 280 (αλαθ. πεγψλ φ.π.), φζν θαη ν Αλαζηάζηνο Γξίβαο πνπ έθαλε ιφγν γηα «επηζηξνθή ηεο ηέρλεο 

ζε απιέο έλλνηεο», Αλαζη. Γξίβαο, «Έθζεζηο δνο Μπεξηζά», εθ, Ζ Πξσία, 19 Ννεκβξίνπ 1930. 
31

 Εαρ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο δίδνο Μπεξηζά», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 15 Ννεκβξίνπ 1930, αλαθ. 

πεγήο φ.π. 
32

 Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο δίδνο Μπεξηζά», φ.π. 
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πξνζπάζεηα ησλ Διιήλσλ δεκηνπξγψλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο λεσηεξηζηηθέο ηάζεηο θαη 

λα απαγθηζηξσζνχλ απφ ην αλαπαξαζηαηηθφ ηερλνηξνπηθφ θαηεζηεκέλν. Ο 

«ζπγρξνληζκόο» ησλ Διιήλσλ ζε ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο εθζέζεηο, ε ζπδήηεζε πνπ 

αλέθπςε γχξσ απφ ην κνληεξληζκφ θαη ηελ ειιελνθεληξηθή εθδνρή ηνπ, ε έληνλε 

αηζζεηηθή αληηπαξάζεζε ησλ ηερλνθξηηψλ κε πξννδεπηηθέο, ζπληεξεηηθέο θαη 

αξηζηεξέο ηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο, απφ ηελ νπνία ελ ηέιεη πξνέθπςε ε απνξξηπηηθή 

ζηε ζπληξηπηηθή ηεο πιεηνςεθία ππνδνρή ησλ λεσηεξηζηηθψλ ζέζεσλ, κα θαη νη ίδηεο 

νη δηαζπαζηηθέο ηάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο «Οκάδνο» κέζα απφ ηελ ππνρψξεζε ηεο 

ζρεηηθά νκφζπκεο αξρηθά ξηδνζπαζηηθήο δηάζεζεο θαη ηε ζηαδηαθή επζπγξάκκηζε 

ησλ κειψλ πξνο έλα παξαζηαηηθφ θαη ξεαιηζηηθφ χθνο, είλαη ζηνηρεία πνπ 

ζπγθξνηνχλ ην πεδίν δξάζεο ηεο ζεκαληηθφηεξεο θαιιηηερληθήο νκάδαο εθείλε ηελ 

πεξίνδν
33

. Σα αηηήκαηα πνπ ζπζηεκαηηθά πξνβάιινληαλ κε ην επηρείξεκα ή θαη ην 

θίλεηξν γηα πεξηζζφηεξε εηιηθξίλεηα, ειιεληθφ ραξαθηήξα ζηα εθηηζέκελα έξγα θαη 

απνθπγή ησλ ππεξβνιηθψλ θαλέξσλαλ ην ηη απνδέρνληαλ θαη ηη πνιεκνχζαλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο εθείλνη πνπ αξζξνγξαθψληαο ζηα θαζεκεξηλά θχιια θαη ηηο 

πεξηνδηθέο εθδφζεηο ηεο επνρήο, δελ ελεκέξσλαλ απιψο ην θηιφηερλν θνηλφ, αιιά 

νπζηαζηηθά πξνδηέζεηαλ θαη θαζφξηδαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππνδνρήο ησλ έξγσλ 

δηαθπιάηηνληαο νη ίδηνη ηηο θαζηεξσκέλεο θαη ηζρχνπζεο αηζζεηηθέο λφξκεο
34

.  

Έμσ απφ απηέο ηηο λφξκεο θηλνχληαλ θαη ην έξγν ηνπ λεσηεξηζηή, κα θαη 

ηνικεξνχ θνξκαιηζηή εθείλε ηελ πεξίνδν, Γεξάζηκνπ ηέξε. Οη γεσκεηξηθέο 

ζρεκαηνπνηήζεηο, ε αθαηξεηηθή νπηηθή αιιά θαη ε πξηκηηηβηζηηθή «καηηέξα» πνπ 

απαληνχζε ζηηο «κεγάιεο επνρέο ηεο αξραηόηεηαο» -θαη δηεπθξίληδε ν ίδηνο: «ζην 

Μηλσηθό ζρήκα», «ζην Αηγαηνπειαγηθό άγαικα», «ζην Μπθελατθό αγγείν», αιιά θαη 

«ζηελ νπζία ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ», πνπ ηνπνζεηνχζε: «καθξπά από θάζε 

ςεπηνθιαζζηθηζκό θη’ από θάζε Ηηαιηθό ζεαηξηληζκό»
35

- ζπληζηνχζαλ εηθαζηηθέο 

δηαηππψζεηο ζπγρξνληζκέλεο κε ην πξνζιακβαλφκελν σο πξηκηηίθ πξν-θιαζηθφ θαη 

                                                           
33

 Αλαθνξηθά κε ηε δξάζε ηεο νκάδαο θαη ηελ θξηηηθή ππνδνρή ηεο βι. αλαιπηηθά ζηα Μαηζηφπνπινο, 

1996, ζει. 274-282, Kathérina Perpinioti-Agazir, Le groupe Tekhni, Thèse en vue de l’obtention du 

grade de docteur en histoire de l’art, 7 ηνκ., Παξίζη, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2002. 

Μαηζηφπνπινο, 2006, ζει. 107-122. Μνζρνλάο, 2010, ζει. 302-351. Απφ απηέο ηηο κειέηεο αληιψ φζεο 

βηβιηνγξαθηθέο πεγέο παξαζέησ αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα. 
34

 Σν δήηεκα ηεο θξηηηθήο ππνδνρήο ησλ λεσηεξηθψλ ηάζεσλ ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ έρεη 

απαζρνιήζεη ηελ έξεπλα, βι.: Δ. Γ. Μαηζηφπνπινο, «Λίβεινο θαη ζάηπξα γηα ηε κνληέξλα ηέρλε», ζην 

Καθέηζε (επηκ.), 1992, φ.π. Κσηίδεο, 1993, ζει. 94-98. Δ. Γ. Μαηζηφπνπινο, «Σν ρξνληθφ κηαο 

ζθηακαρίαο», φ.π. Άλλπ Μάιακα, «Ο ηερλνθξηηηθφο ιφγνο ηνπ Εαραξία Παπαλησλίνπ», ζην Ζ ηζηνξία 

ηεο ηέρλεο ζηελ Διιάδα, 2003, ζει. 175-188.  
35

 Γ[εξάζηκνο] ηέξεο, «Σέρλε θαη πλεπκαηηθφηεο», εθ. Ζ Πξσία, 29 Απξηιίνπ 1931, αλαδ. ζην ηέξεο, 

18 θξηηηθά άξζξα γύξσ από κηα έθζεζε, Αζήλα, Ππξζφο, 1931, ζει. 18. 
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αξρατθφ χθνο πνπ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηηο λεσηεξηθέο ηάζεηο [εηθ. 68]
36

. Έρεη 

ζσζηά επηζεκαλζεί πσο ν ηέξεο αλήθεη ζε εθείλνπο ηνπο δεκηνπξγνχο πνπ 

κεηαηνπίδνπλ «ην ηδενιόγεκα ηεο ζπλέρεηαο ζην πεδίν ηεο κνξθήο»
37.

 νκνίσο φηη ε 

ζνξπβψδεο ππνδνρή ηνπ έξγνπ ηνπ δελ ππήξμε θαζφινπ νκνηνγελήο ή κνλνδηάζηαηα 

ζηξαηεπκέλε ελάληηα ζηηο απφςεηο ηνπ Παπαλησλίνπ, κα είλαη απφξξνηα ησλ 

εηεξφθιεησλ ηδενινγηθψλ, αηζζεηηθφ-ζεσξεηηθψλ θαη αληηθαηηθψλ ζπρλά αληηιήςεσλ 

ηφζν ησλ ππνζηεξηθηψλ φζν θαη ησλ επηθξηηψλ ηνπ
38

. Άιισζηε απηή ε εηεξνγέλεηα 

ζπληζηά ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν γλψξηζκα ηνπ ηερλνθξηηηθνχ θαη αηζζεηηθνχ ιφγνπ 

πνπ αλαπηχρζεθε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε. 

Έηζη ν Φψηνο Πνιίηεο, έλαο ζεξκφο ππνζηεξηρηήο ηεο παξάδνζεο, 

ζπκκεξηδφηαλ έσο έλα βαζκφ ην λεσηεξηζκφ ηνπ ηέξε θαη έθηαλε λα αλαγλσξίδεη 

ζηηο ηνικεξέο δηαηππψζεηο ηνπ «ηελ ςπρή ηνπ ειιεληθνύ γηαινύ»
39

. κσο ν 

ηερλνθξίηεο νπδέπνηε «δηθαίσζε» ηηο κνξθέο
40

 ηνπ δσγξάθνπ, δηφηη φζν θαη αλ απηέο 

απαληνχζαλ δπλεηηθά ζην ειιελνθεληξηθφ ηνπ ηδενιφγεκα, πξνζέθξνπαλ 

νπσζδήπνηε ζην αθαηαλίθεην θπζηνθξαηηθφ ηδαληθφ ηνπ. ε εθείλα άιισζηε ηα 

Οκεξηθά αθξνγηάιηα [εηθ. 68, γ] ν Πνιίηεο δελ έβιεπε παξά ηελ «άγξηα κνλαμηά» ηνπ 

δεκηνπξγνχ ηνπο, ελψ ζην «ζειεκαηηθό πξηκηηηβηζκό ηνπ» δελ δηέθξηλε παξά κηα 

                                                           
36

 Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ Μηλσηθνχ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ βι. Fritz Blakolmer, «Οη ηέρλεο ηεο Κξήηεο 

ηεο επνρή ηνπ Υαιθνχ θαη ην επξσπατθφ κνληέξλν ζηπι: απεηθάζκαηα θαη δηακφξθσζε δηαθνξεηηθψλ 

ηαπηνηήησλ» ζην Υακειάθεο, Momigliano, 2010, ζει. 301-329 θαη σηεξίνπ, 2010.  
37

 Αληψλεο Κσηίδεο, «ηέξεο ην έξγν θαη ε ππνδνρή ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ ηξηάληα», ζην Ναηάζα 

Καξαγγέινπ (επηκ.), ηέξεο. Έξγα από ηε ζπιινγή Κνπηνπιάθε [θαη. έθζ.], Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε, 

2008, ζει. 56.  
38

 Δπγέληνο Γ. Μαηζηφπνπινο, «Ζ δηακάρε γηα ηελ ‘θαζαξή ηέρλε’, ζην Καξαγγέινπ (επηκ.), 2008, ζει. 

67. 
39

 Φψηνο Πνιίηεο, «Νένη θαιιηηερληθνί δξφκνη», εθ. Ζ Πξσία, 6 Μαΐνπ 1931, αλαδ. ζην ηέξεο, 18 

θξηηηθά άξζξα γύξσ από κηα έθζεζε, 1931, ζει. 13. Μάιηζηα ν Πνιίηεο αλαγλψξηδε σο «ιηηό, απιό αιιά 

νπζηαζηηθό» ην «λόεκα» ηεο πξσηφγνλεο ηέρλεο, ζηελ νπνία είραλ θαηαθχγεη νη θαιιηηέρλεο ζην βαζκφ 

πνπ απηή αληαπνθξηλφηαλ ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε θαη ην «θνηλό αίζζεκα: «Σόηε πξαγκαηηθή 

απνιύηξσζε βξήθαλ νη κεηαπνιεκηθνί δσγξάθνη ζηνπο θαιιηηέρλαο επνρώλ παιαηνηέξσλ, ζηνπο 

αλώλπκνπο σο επί ην πιείζηνλ δσγξάθνπο ‘πξσηνγόλσλ’ πνιηηηζκώλ, πνπ δνύιεπαλ κε απόιπηε 

αληαπόθξηζε πξνο ην θνηλό αίζζεκα, όρη ζαλ άηνκα, αιιά ζαλ εθθξαζηηθνί απνινγεηαί ηνπ ιανύ ησλ, θ’ 

έηζη ηα έξγα ησλ, ρσξίο λάρνπλ έθδειε ηελ αηνκηθόηεηα ηνπ δεκηνπξγνύ, παξνπζηάδνπλ όκσο ζηέξεε 

αηζζεηηθή πίζηε νιόθιεξεο θπιήο. Όπσο ην δεκνηηθό ηξαγνύδη, έηζη θαη ηα έξγα απηά αληηθαηνπηξίδνπλ 

ην λόεκα κεγάισλ πνιηηηζκώλ, ζπκππθλσκέλν, αιιά ιηηό, απιό αιιά νπζηαζηηθό. Οξηζηηθέο θαη ηππηθέο 

είλαη νη κνξθέο πνπ πξνβάιινπλ ζηηο θξεηηθέο ηνηρνγξαθίεο, ζη’ αζζπξηαθά κλεκεία, ζηα κπθελατθά 

θηεξίζκαηα, ζηελ αξρατθή θαη ζηε βπδαληηλή ηέρλε, θη’ ν άξξεθηνο ζύλδεζκόο ηνπο κε ηελ όιε 

δηαθόζκεζε, πξνδίδεη ηε βαζεηάλ ελόηεηα ηνπ αηζζεηηθνύ πιαηζίνπ, όπνπ ηζρπξνί κεγάινη ιανί εύξηζθαλ 

ηελ αλάπαπζή ηνπο», ζην ίδην, ζει. 9. 
40

 «Ζ επίπεδε απεηθόληζε θαη νη παξακνξθώζεηο πνπ ζηειίηεπε [ν Πνιίηεο] έληεθα ρξόληα πξηλ, 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα δύν ηνπ κνληεξληζκνύ, είλαη θπξίαξρα θαη εδώ. Σώξα όκσο, όρη κόλνλ δελ θάλνπλ 

ηα έξγα λεθξά’, αιιά αληίζεηα, πξνβάιινπλ ηελ ηζηνξηθόηεηα ηνπ ηνπίνπ, ‘ηελ ςπρή ηνπ ειιεληθνύ 

γηαινύ’
.
 επηζηξαηεύεηαη κε άιια ιόγηα, ην πεξηερόκελν γηα λα δηθαηώζεη ηε κνξθή», Α. Κσηίδεο, «ηέξεο 

ην έξγν θαη ε ππνδνρή ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ ηξηάληα», φ.π., ζει. 58. 



85 
 

«βνπβή θαη θνύθηα κίκεζε»
41

. Αληίζεηα ν Γξίβαο επαηλνχζε ηελ «απιόηεηα» θαη ηε 

«λατβεηέ» ζην έξγν ηνπ ηέξε. Ο ίδηνο ζεσξνχζε πσο ε θαηαθπγή ηνπ δεκηνπξγνχ ζε 

απηφ ην χθνο πξνέξρνληαλ απφ κηα ηάζε πνπ ηελ ππαγφξεπε έλα εγγελέο έλζηηθην, κηα 

εζσηεξηζηηθή επεμεξγαζία, κηα «πλεπκαηηθόηεηα», γηα ηελ επίηεπμε ηεο νπνίαο ν 

θξηηηθφο ζεσξνχζε πσο ε «δηάιπζη» θαη ν «πξηκηηηβηζκόο» ήηαλ κηα εληειψο 

απαξαίηεηε πξνππφζεζε
42

. Ο Γξίβαο κάιηζηα πξνβάιινληαο απηφ ην επηρείξεκα 

πξνζπαζνχζε λα πείζεη ηνλ Παπαλησλίνπ πνπ δηαθαψο αλαδεηνχζε λα εληνπίζεη 

«όζεο [αλζξώπηλεο κνξθέο] δηεζώζεζαλ από ην θνκκάηηαζκα»
43

. 

Πνιχ πην κεηξηνπαζείο βέβαηα απφ ην ηέξε αιιά ξηδνζπάζηεο θαη πξηκηηηβηζηέο 

ηελ ίδηα πεξίνδν είραλ ζεσξεζεί ν «λεόηξνπνο»
44

 Αζηεξηάδεο θαη ν πχξνο 

Βαζηιείνπ, δχν θαιιηηέρλεο νη νπνίνη ζπληαίξηαδαλ ηα λεσηεξηζηηθά ζηνηρεία κε ηε 

βπδαληηλή θαη ηε ‘ιατθή’ ηερλνηξνπία θαη έηζη απνηεινχζαλ ζπρλά αθνξκή γηα κηα 

θξηηηθή ησλ απινπνηεκέλσλ κνξθνπιαζηηθψλ πεηξακαηηζκψλ ηνπο [εηθ 69-72] 
45

. Ζ 

                                                           
41

 Πνιίηεο, αλαδ. ηέξεο…, 1931, ζει. 13.  
42

 Αλαζη. Γξίβαο, «Θέζεηο ζε κηα εζθαικέλε θξηηηθή», παξάζ. θαη αλαδ. φ.π., ζει. 25-26. 
43

 Ε. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο ηέξε», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 25 Απξηιίνπ 1931, αλαδ. φ.π., ζει. 7. 
44

 Με αθνξκή ηελ πξψηε αηνκηθή ηνπ έθζεζε πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ ην 

1927 ν Μαιέαο ζεκείσλε γηα ηνλ θαιιηηέρλε: «είλαη έλαο λεόηξνπνο, αγαπά ηε κόδα ηεο ηέρλεο… ν 

δσγξάθνο καο εθπιινκέηξεζε θαη κειεηά ηα μέλα πεξηνδηθά πνπ΄ξρνληαη ζηελ Αζήλα», Κσλζηαληίλνο 

Μαιέαο, «Καιιηηερληθέο εθζέζεηο», εθ. Διεύζεξνο Σύπνο, 30 Ηαλνπαξίνπ 1927. Γηα ηελ «λεόηξνπνλ 

ηάζηλ» ζηα έξγα ηνπ έθαλε ιφγν θαη ν Κφθθηλνο: Γ. Κφθθηλνο, «Ζ έθζεζηο Αζηεξηάδε», εθ. Ζ Πξόνδνο, 

25 Ηαλνπαξίνπ 1927. ηε δεχηεξε αηνκηθή έθζεζή ηνπ ην 1930 ν Οπξάλεο ζπλέθξηλε ηηο θπκαηνεηδείο 

γξακκέο θαη ηα απαιά γαιάδηα θαη ξφδηλα ρξψκαηα κε «ην ζνθό αξαβνύξγεκα ηνπ Μαηίο, ηελ 

ρξσκαηηθή κνπζηθόηεηα ηνπ Νηπθύη» θαη κε ηελ απιντθφηεηα αθφκα ηεο παηδηθήο θαληαζίαο, Κψζηαο 

Οπξάλεο, πεξ. Πεηζαξρία, 16 Μαξηίνπ 1930. Ο Κφθθηλνο δηέθξηλε «…κηα πξσηετθή θαιιηηερληθή 

ηδηνζπγθξαζία. Δηο ηα θνκκάηηα πνπ παξνπζίαζε εθέηνο, αλαδεηεί κε ηα πεξηζζόηεξνλ απινπζηεπκέλα 

κέζα, θαηά ηξόπνλ πξηκηηηβηζηηθόλ, ηελ γξαθηθήλ αιήζεηα», Γ. Κ., «Ζ δσγξαθηθή», πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 

81, 1 Μαΐνπ 1930, ζει. 492. Αληίζεηα, ν Παπαλησλίνπ πίζηεπε πσο ν δσγξάθνο απνκαθξπλφηαλ απφ 

απηή θαη δηαθξίλνληαο νξηζκέλεο απφ ηηο πδαηνγξαθίεο πνπ είρε εθζέζεη ν Αζηεξηάδεο κε ζέκα ην 

Μπζηξά [εηθ. 73] ηφληδε ην αδηέμνδν ησλ απινπζηεπηηθψλ θαη ππνθεηκεληθνχ ραξαθηήηα ηάζεσλ, Εαρ. 

Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Α. Αζηεξηάδε», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 22 Μαξηίνπ 1930, αλαθ. φισλ ησλ 

πεγψλ ζην Δηξήλε Οξάηε, Μαλφιεο Βιάρνο (επηκ.), 1998. 
45

 Βι. Εαρ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Βαζηιείνπ», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 29 Μαΐνπ 1929, αλαθ. πεγήο ζην 

Δηξήλε Οξάηε, πύξνο Βαζηιείνπ πνιιαπιά, 1970-1985, Αξρείν Θεξατθψλ Μειεηψλ. πιινγή Γ. 

Σζίηνπξα, 2000. Ηδηαίηεξα απφ ηελ πεξίνδν 1932-1935, ε κηθξνγξαθηθή δηάζηαζε πνπ ελδηέθεξε ηνλ 

δσγξάθν, ν αθειήο ηξφπνο απφδνζεο πνπ έθαλε ηνπο θξηηηθνχο λα κηινχλ γηα πξηκηηηβηζκφ θαη ε ιατθή 

ζεκαηνινγία σο εηεξνγελή ζηνηρεία ζηξηκψρλνληαλ ζηα έξγα ηνπ, ελψ ζρεδφλ νκφθσλα ηνπ 

θαηαινγηδφηαλ κηα αδπλακία απφ κέξνπο ηνπ λα ππνηάμεη ηηο επηκέξνπο ζθελέο ζε έλα εληαίν φρη κφλν 

ζεκαηηθά αιιά θαη αηζζεηηθά ζχλνιν [εηθ. 74,75]. Βι.: Ρίθα εγθνπνχινπ, «Ζ έθζεζηο ηεο νκάδνο 

‘Σέρλε’», εθ. Έζλνο, 24 Μαΐνπ 1930. Η. Μ. Παλαγησηφπνπινο, «Ζ δσληαλή καο ηέρλε. Δληππψζεηο 

ρσξίο ζπκπεξάζκαηα», εθ. Ζ Πξσία, 9 Γεθεκβξίνπ 1933. ηξαηήο Γνχθαο, «Έθζεζηο κηαο νκάδνο», 

εθ. Ζρώ ηεο Διιάδνο, 21 Απξηιίνπ 1935, Π[αληειήο] Πξεβειάθεο, «Έθζεζε δσγξαθηθήο θαη 

γιππηηθήο», πεξ. Νενειιεληθά Γξάκκαηα, 5 Μαΐνπ 1935, ζει. 9 θαη Γ. Α. Κφθθηλνο, «Ζ δσγξαθηθή. 

Μεξηθέο εθζέζεηο», πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 202, 15 Μαΐνπ 1935, ζει. 495-496, αλαθ. πεγψλ ζηε 

βηβιηνγξαθία πνπ παξαηίζεηαη ζηελ ππνζ. 155. Α. Γ. Πξνθνπίνπ, «Έλα ξεχκα ηεο ‘Οκάδαο ‘Σέρλε’. 

Κξηηηθφ ζεκείσκα», πεξ. Δξγαζία, 21 Απξηιίνπ 1935, ζει. 506-507, κεξηθή αλαδ. ζην πχξνο 

Βαζηιείνπ, Φώηα θαη ζθηέο, [Αζήλα], 1969, ζει. 39. 
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πξσηνβνπιία ηνπο δε λα εθδψζνπλ ην 1933 έλα ιεχθσκα κε παηδηθά ζρέδηα
46

, 

καξηπξνχζε- αλ φρη κφλν έλα πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλφζεπηε θαη ηελ 

απαίδεπηε νπηηθή ησλ κηθξψλ καζεηψλ ηνπο- νπσζδήπνηε ην δηθφ ηνπο ζπγρξνληζκφ 

κε ηελ αλάδεημε ησλ πξσηαξρηθψλ θαη ησλ απζεληηθψλ κνξθψλ εηθαζηηθήο 

δεκηνπξγίαο πνπ ζα ηξαβνχζε ηελ πξνζνρή θαη ηνπ ειιεληθνχ θαιιηηερληθνχ 

θφζκνπ
47

 [εηθ. 76-79]. Αλ θαη γξήγνξα ε πξσηνπνξηαθφηεηά ηνπο ππνρψξεζε ζε κηα 

ξεαιηζηηθφηεξε ηάζε, νη ιηηέο θαη νη δηαθνζκεηηθέο ζπλζέζεηο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία 

δαλεηζκέλα ζηαζεξά απφ ηε ‘ιατθή’ παξάδνζε ραξαθηεξίδνπλ ην εηθαζηηθφ ηνπο έξγν. 

Απηή ε δηάζεζε εξκελεχεηαη θαη ζηα ιφγηα ηνπ Αζηεξηάδε φηαλ ν ίδηνο καξηπξνχζε 

πσο: «ε γεληά κνπ πνιύ θνπίαζε λα απαιιαγή από ηελ πληγεξή αηκόζθαηξα ηεο ρνιήο 

ηνπ Μνλάρνπ… Σηο θαηλνύξγηεο αλαδεηήζεηο ζηελ ηέρλε ηηο γεπόκαζηε από ηα μέλα 

θαιιηηερληθά πεξηνδηθά πνπ πέθηαλε ζηα ρέξηα καο. Πνην ην όθεινο. Γελ είκαζηε εκείο. 

Καηαθπγή καο ε βπδαληηλή εηθνλνγξαθία, πνπ πνιιά ηεο νθείινπκε, θαη ην παηδί, νη 

κεγάιεο επηθάλεηεο ησλ εθθιεζηώλ θαη ηα δηαθεκηζηηθά παλό πνπ δσγξαθίζακε
.
 κεγάιν 

ζρνιείν»
48

. 

Οη ίδηνη κάιηζηα νη Έιιελεο δεκηνπξγνί δελ έδεημαλ άκεζα θάπνην ελδηαθέξνλ 

γηα ηα κνξθηθά ζηνηρεία ηεο αθξηθαληθήο ηέρλεο ή ησλ γιππηψλ ηεο Ωθεαλίαο θαη ησλ 

άιισλ καθξηλψλ πεξηνρψλ, κνινλφηη ν αληίθηππνο ηεο «λέγξηθεο ηέρλεο» δελ είρε 

πεξάζεη απαξαηήξεηνο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. πσο έγξαςε αξγφηεξα ν 

Σζαξνχρεο, δειψλνληαο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πξνο ηε ‘ιατθή’ ηέρλε -πξνο ηελ 

νπνία άιισζηε είραλ ζηξαθεί ηφηε πνιινί λεσηεξηζηέο δεκηνπξγνί- «… είρα καδέςεη 

κηα πινύζηα ζπιινγή από κεγάιεο ξεθιάκεο ηνπ Καξαγθηόδε, πέληε έμη δηπιήο όςεσο 

ηνπ παζάξε θαη πέληε κηαο όςεσο ηνπ Γεδνύζαξνπ. Απηέο νη ξεθιάκεο ήηαλ γηα κέλα ό, 

                                                           
46

 Α. Αζηεξηάδεο, . Βαζηιείνπ (επηκ.), Παηδηθά ζρέδηα: θακσκέλα από καζεηέο δέθα σο δεθαηεζζάξσλ 

ρξόλσλ ζ’ έλα ζρνιεηό ησλ Γξεβελώλ θαη ζηελ Παπαζηξάηεην Γεκόζηα ρνιή Παηγληδηώλ ηεο Αζήλαο, 

Αζήλα, Διιεληθέο Σέρλεο, 1933.  
47

 Ηδηαίηεξα εγθσκηαζηηθά ζρφιηα είρε απνζπάζεη ην ιεχθσκα ησλ Αζηεξηάδε θαη Βαζηιείνπ, βι.: Γ., 

«Παηδηθά ζρέδηα», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 18 Μαξηίνπ 1933. Αλκ., «Παηδηθά ζρέδηα», εθ. Ζ Πξσία, 24 

Μαξηίνπ 1933. Φνξηνχλην, «Παηδηάζηηθε δσγξαθηθή», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 19 Οθησβξίνπ 1933, 

αλαθ. πεγήο ζην Παλαγηψηνπ, 1978, ζει. 93. Η. Μ. Παλαγησηφπνπινο, «Παηδηθά ζρέδηα», εθ. Ζ Πξσία, 

1 Ννεκβξίνπ 1933. [Μπάκπεο] Άλληλνο, «Αη ενξηαί θαη ηα παηδηθά ζρέδηα. Ζ απεηξία εηο ηελ ηέρλελ», 

εθ. Ζ Πξσία, 25 Γεθεκβξίνπ 1934. Κψζηαο Οπξάλεο, «Παηδηθά ζρέδηα», πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 173, 1 

Μαξηίνπ 1934, ζει. 227-228. Βι. θαη Γ[εκήηξηνο] Ε. Πνπιηαλφο, «Πξνο ηελ απζφξκεηε παηδηθή 

ηέρλε», πεξ. Νενειιεληθά Γξάκκαηα, 1 Ηνπλίνπ 1940, ζει. 7 θαη 10. Ο δσγξάθνο Πνπιηαλφο ζπζρέηηδε 

ηελ παηδηθή κε ηελ πξσηφγνλε θαη ηε «λέα ηέρλε».  
48

 Αξρείν Αζηεξηάδε, ηδηφρεηξν ρεηξφγξαθν ηνπ θαιιηηέρλε, ρ.ρ., αλαδ. ζην Δηξήλε Οξάηε, Γεκήηξεο 

Παπιφπνπινο, Άλλα Αζηξηλάθε (επηκ.), Αγήλσξ Αζηεξηάδεο 1898-1977 [θαη. έθζ.], Αζήλα, Μνπζείν 

Μπελάθε, 2011, ζει. 15. 
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ηη ε λέγξηθε γιππηηθή γηα ηνπο θπβηζηέο»
49

. Δλδεηθηηθή αθφκα είλαη θαη ε καξηπξία ηνπ 

Γθίθα εθείλε ηελ πεξίνδν, ν νπνίνο είρε ηελ επθαηξία ζην Παξίζη λα ζπγρξσηηζηεί κε 

έλαλ επξχ θχθιν θαιιηηερλψλ ηεο πξσηνπνξίαο. Ο ίδηνο αλήθε ζηε γεληά ησλ 

αλεξρφκελσλ θαιιηηερλψλ ηνπ κεζνπνιέκνπ πνπ βίσλε ην ράζκα αλάκεζα ζηα 

θαηνξζψκαηα ησλ θαηά κηα γεληά κεγαιχηεξσλ δεκηνπξγψλ
50

 θαη εκθαληδφηαλ 

επηθπιαθηηθφο αλαθνξηθά κε ηηο πξηκηηηβηζηηθέο ηάζεηο ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ νη νπνίνη 

ζηξέθνληαλ πξνο ηνπο εμσ-δπηηθνχο πνιηηηζκνχο. Έγξαθε ν ίδηνο ζην ζεκεησκαηάξηφ 

ηνπ: «Καηάιαβα, Nagara- νη άγξηνη ηεο Αθξηθήο- νη λέγξνη. Γελ επηζηξέθνπκε πίζσ. 

Απηνί είλαη νη κπιαδέ… Ο Κνξκπύ [Λε Κνξκππδηέ] έρεη δίθην, πξέπεη ζε θάζε βήκα λα 

θνηηάδνπκε κπξνζηά θαη λα βξίζθνπκε ηηο θαηλνύξηεο ηερληθέο, ηελ θαηλνύξηα 

αηζζεηηθή»
51

. Δλψ επίζεο ζε άιιν ζεκείν αλαξσηηφηαλ: 

«Ζ αγάπε απηή γηα ηελ Αθξηθή θαη ηεο κάγηζζέο ηεο, ηα είδσια θαη ηηο 

καγείεο είλαη άξαγε θαηλόκελν πεξαζηηθό ή αληηζέησο έλδεημε γηα κηα 

λννηξνπία πνπ κέζα από δηαθνξεηηθνύο δξόκνπο θηάλεη λα αζπαζηεί ηνλ ίδην 

αθξηβώο πξηκηηηβηζκό. Με ηηο αθίζεο, ηελ ηέρλε γηα ηελ ηέρλε, ην Κπβηζκό θαη 

ηελ αθεξεκέλε ηέρλε, ηελ θαζαξή ηέρλε, ηνλ ζπκβνιηζκό, ηνλ εμπξεζηνληζκό 

θαζώο θαη ηνλ εκπξεζηνληζκό, κε ηε θσηνγξαθία, κε ηηο πξνζζήθεο ζηα 

πεξηζώξηα ηνπ ηύπνπ, κε ηηο πξνζζήθεο ζηα πεξηζώξηα ηνπ ηύπνπ, κε ηηο 

θσηεηλέο επηγξαθέο, κε όιε απηήλ ηελ άλζεζε ηνπ ιόγνπ πνπ αξζξώλεηαη 

κέζα από ηε δηαλνεηηθή αηαμία, κε ηελ απηόκαηε αληίδξαζή καο, κε ηηο 

αλακαζεκέλεο ιέμεηο θαη ηελ παιηκβνπιία καο, κνηάδνπκε, πξάγκαηη, όζν 

πάεη θαη πεξηζζόηεξν, ζηνπο λέγξνπο θαη ζηηο ιέμεηο-ηακπνύ. Όπσο γηα ηνλ 

λέγξν πνπ θάζεηαη αλαθνύξθνπδα ε γύξσ ηνπ πξαγκαηηθόηεηα δε έρεη ηελ 

παξακηθξή αμία απέλαληη ζην όλεηξό ηνπ, πνπ έρεη καγηθή ζεκαζία, ην ίδην 

θαη εκείο κε ηνλ παξαινγηζκό θαη ηηο ‘ελζηηθηώδεηο’ δπλάκεηο πνπ 

απνδεζκεύζακε, ζα ζηακαηήζνπκε λα βιέπνπκε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη δελ 

ζα είκαζηε ηθαλνί λα ηελ αληηιεθζνύκε παξά κόλνλ κέζα από ηε ζρέζε 

ρξόλνο-ηαρύηεηα. Θα θαηαιήμνπκε δειαδή σο άγξην ζεξίν πνπ θαηαζπαξάδεη 

ηα πάληα. Όιε απηή ε θαηάζηαζε δείρλεη όηη δελ κπνξνύκε πιένλ λα 

ζπιινγηζηνύκε, όπσο ζε παιαηόηεξεο επνρέο θαη πσο αθελόκαζηε ζην έιενο 

ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηώλ ή ησλ ελζηηθησδώλ ζπλαηζζεκάησλ ηα νπνία 

πξνθαιέζακε θαη ηα νπνία δελ είκαζηε πιένλ ζε ζέζε λα ειέγμνπκε»
52

.  
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 Γηάλλεο Σζαξνχρεο, Γηάλλεο Σζαξνύρεο (1910-1989), Εσγξαθηθή, Αζήλα, Ίδξπκα Γηάλλε Σζαξνχρε, 

1990, ζει. 35. 
50

 Βι. ηα ζρφιηα ζην J.-P. De Rycke, «Ο Γθίθαο θαη ε Παξηζηλή εκπεηξία (1919-1935)», ζην Μαξίλα 

Λακπξάθε-Πιάθα, ιγα Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ (επηκ.), Παξίζη-Αζήλα, 1863- 1940 [θαη. έθζ.], Αζήλα, 

Δζληθή Πηλαθνζήθε-Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νχηδνπ, 2006, ζει. 154. 
51

 Παξαζέησ ην απφζπαζκα ζηα γαιιηθά: «J’ai compris, Nagana-les sauvages d’Affrique- les nègres. 

On ne revient pas en arrière. Ces sont les blasés… Corbu a raison. Il faut à tout pas regarder en avant 

et trouver les techniques nouvelles, l’esthétique nouvelle», Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο Γθίθαο, 

εκεησκαηάξην, Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Πηλαθνζήθεο Γθίθα, 1932-1940, πεξίπνπ κεηά ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1934.  
52

 Απφζπαζκα απφ ην εκεησκαηάξηό ηνπ, αλαδ. ζην De Rycke, «Ο Γθίθαο θαη ε Παξηζηλή εκπεηξία 

(1919-1935)», φ.π., ζει. 155 απφ φπνπ θαη αληιψ ηε κεηάθξαζε. 
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Βέβαηα απηή ε δπζπηζηία ηνπ δσγξάθνπ πξέπεη λα εηδσζεί θπξίσο σο έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο ζηα πιαίζηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ αλαδεηήζεσλ. Ο ίδηνο ζα 

ζηξεθφηαλ πην εχθνια ζηηο εηθφλεο ησλ πξηκηηίθ Σνζθαλψλ
53

 πνπ μερψξηδαλ γηα ηελ 

«θαζαξόηεηα», ηελ «ακεζόηεηα» θαη ηελ «ειεπζεξία»
54

 [εηθ. 80]. Ζ θαηαθπγή ηνπ 

κάιηζηα ζηελ ίδηα ηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη ην ‘ιατθφ’ πνιηηηζκφ ζα ραηξεηηζηεί κε 

ελζνπζηαζκφ απφ ηνπο θξηηηθνχο, νη νπνίνη είραλ εληνπίζεη ζην πξφζσπν θαη ζην έξγν 

ηνπ έλαλ ήξσα ηεο ειιεληθφηεηαο
55

. Ο ίδηνο ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Πηθηψλε, ην Γνχθα, 

ην πχξν Παπαινπθά θαη ην σθξάηε Καξαληηλφ γηα ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ Tν 

3
ν
 Μάηη. ηηο ζειίδεο ηεο κεληαίαο απηήο έθδνζεο ζπρλά θηινμελνχληαλ θείκελα κε 

ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηε δσγξαθηθή, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηε ινγνηερλία, ηελ πνίεζε, 

ηε κνπζηθή, ηε ιανγξαθία θαη ηε ‘ιατθή’ ηέρλε, ηελ εζλνγξαθία, ην ζέαηξν, ηε 

θηινζνθία. ηνλ πξφινγν ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο νη εθδφηεο δήισλαλ ξεηά ηελ πξφζεζή 

ηνπο λα αλαδείμνπλ ηε ζρέζε ησλ πξσηνπνξηαθψλ ηάζεσλ κε ηελ παξάδνζε: «Θα 

ελδηαθεξζνύκε γηα όπνηα πεγαία θαη πξσηόηππε εθδήισζε, είηε αλήθεη ζηελ 

ΠΑΡΑΓΟΖ, είηε ζηελ ΠΡΩΣΟΠΟΡΗΑ»
56

.  

Αλάκεζα ζηνπο θαιιηηέρλεο ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε μερσξηζηή ζέζε 

θαηαιακβάλεη ε πεξίπησζε ηνπ Κφληνγινπ. Ο ηειεπηαίνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θαιιηηερλψλ γηα ηνπο νπνίνπο νη κειεηεηέο έρνπλ θαη’ επαλάιεςε ηνλίζεη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηνπ δσγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζην 

ζχλνιφ ηνπ έηπρε κηαο ζρεδφλ θαζνιηθά ζεηηθήο ππνδνρήο, ελψ ν ίδηνο ππήξμε 

θαζνδεγεηήο γηα ηνπο λεφηεξνπο δεκηνπξγνχο
57

. Πλεχκα εμαηξεηηθά αλήζπρν, 

παηξηδνιάηξεο κα θαη κε δηάζεζε άνθλνπ εμεξεπλεηή, ν ζπγγξαθέαο Κφληνγινπ 
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 Ο Γθίθαο καξηπξά ην ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηνλ Σδηφην θαη θάλεη ιφγν γηα έλα κπζηηθηζκφ, γηα έλα 

κεηαθπζηθφ αθφκα ζπλαίζζεκα ζηα ηνπία ηνπ. «Μπζηηθηζκόο ζην ηνπίν ηνπ Σδηόην, ξεαιηζκόο ή 

λαηνπξαιηζκόο ζηελ Αλαγέλλεζε» έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά. Βι. Υαηδεθπξηάθνο Γθίθαο, 1932-1940, 

πεξίπνπ πξηλ ην επηέκβξην ηνπ 1934. 
54

 «Πξνζσπηθά πηζηεύσ όηη νη πξώηκνη δσγξάθνη δηαθξίλνληαη από ηελ θαζαξόηεηα, ηελ ακεζόηεηα θαη 

ηελ ειεπζεξία ηεο καηηάο. Μειέηεζαλ θαη έκαζαλ κεζόδνπο θαη γη’ απηό αθξηβώο ην ιόγν είλαη ειεύζεξνη 

λα αθνινπζήζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο καηηά θαη ηε δηθή ηνπο ζεώξεζε». Απφζπαζκα απφ ην 

εκεησκαηάξην ηνπ Γθίθα, αλαδ. ζην De Rycke, φ.π., ζει. 162. 
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 Βι. Γεκήηξεο Καπεηαλάθεο, «Ν. Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο», πεξ. Νενειιεληθά Γξάκκαηα, 6 Μαΐνπ 
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Διιάδαο», Δ. Π. Παπαλνχηζνο, «Ζ κνληέξλα ηέρλε», εθ. Σν Βήκα, 28 Ννεκβξίνπ 1946, αλαδ. ησλ 

άξζξσλ ζην Ζ ηέρλε ηνπ Ν. Χαηδεθπξηάθνπ Γθίθα: κειέηεο γηα ην έξγν ηνπ, [Αζήλα], Ίθαξνο, 1973.  
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 Αλκ., «Πξφινγνο απφ ηελ αγγειία», πεξ. Σν 3
ν
 Μάηη, ηρ. 1, Οθηψβξηνο 1935, ζει. 2.  
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 Νίθνο Υαηδεληθνιάνπ, «Σέζζεξηο Έιιελεο δσγξάθνη ηνπ 20

νπ
 αηψλα, Θεφθηινο, Κφληνγινπ,  

Γθίθαο, Σζαξνχρεο» ζην Δζληθή ηέρλε θαη πξσηνπνξία, Αζήλα, ρεκα, 1982, ζει. 50-61, Είαο, 1991, 

Κσηίδεο, 1993, ζει.  115-117. Μαηζηφπνπινο, 1996, ζει. 392-399. 
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αθεγήζεθε θαη εηθνλνγξάθεζε ηζηνξίεο θαη πεξηπέηεηεο θνπξζάξσλ θαη ζαιαζζηλψλ 

πεξηγξάθνληαο παξάιιεια ηηο ζπλήζεηεο ησλ απνκαθξπζκέλσλ ιαψλ ηεο Αλαηνιήο, 

ηεο Αθξηθήο θαη άιισλ εμσηηθψλ πξννξηζκψλ [εηθ. 81]. ρη κφλν ζην ζπγγξαθηθφ 

αιιά θαη ζην εηθαζηηθφ ηνπ έξγν ν Κφληνγινπ εηθνλνγξάθεζε ηνπο «αγξηαλζξώπνπο» 

θαη ηνπο «αξαπάδεο»
58

 πνπ πεξηέγξαθε ζηα θείκελά ηνπ. ηηο λσπνγξαθίεο ηνπ 

ζπηηηνχ ηνπ, αλάκεζα ζε δσγξάθνπο, πνηεηέο, θηινζφθνπο, γεσγξάθνπο θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, δηαθξίλνληαη νη ‘άγξηεο’ αλαθνξέο. «Ο θηπρηζκέλνο Κνλέθ-Κνλέθ», νη 

«Αλζξσπνθάγνη Καξατβνη», «Αη πέληαη θπιαί», ν «Φαθίξεο ηεο Ηλδίαο» θαη ν «Άγξηνο 

ηεο Βξαδηιίαο» [εηθ. 82]. ιεο νη κνξθέο απνδίδνληαη κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηε θπζηνγλσκία, ζηηο ελδπκαζίεο θαη ζηηο ζπλήζεηέο ηνπο. Έηζη νη εκίγπκλνη 

«αλζξσπνθάγνη» ιφγνπ ράξε έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο Οιιαλδνχο 

ζαιαζζνπφξνπο θαη απεηθνλίδνληαη ζε έλαλ ‘άγξην’ ρνξφ γχξσ απφ έλα ηνηέκ. Μηα 

λεθξνθεθαιή θαη ιίγα δηάζπαξηα θφθθαια ζην έδαθνο ππνδειψλνπλ θάπνηα 

‘βάξβαξε’ ηειεηή. Ζ ζάιαζζα αλάκεζά ηνπο ρσξίδεη θαη ηνπο δπν εληειψο 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο.  

Δηθνλνγξαθηθά θαη ηερλνηξνπηθά ν Κφληνγινπ ηφηε ηνικνχζε λα πξσηνπνξεί. 

Εσγξάθηδε ηζφηηκα ηνπο ‘πξσηφγνλνπο’ (ηνλ δηέθξηλε άιισζηε έλα πλεχκα 

νηθνπκεληθήο ζπλείδεζεο θαη κηα ζπκπάζεηα πξνο ηηο ‘θπιέο’ ηεο Γεο) θαη θπξηφηεξα 

λεσηέξηδε πξσηνγνλίδνληαο. κσο ν πξηκηηηβηζκφο ηνπ Κφληνγινπ ηαπηίζηεθε κε ηελ 

θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ ηνπ, ζηελ νπνία άιισζηε ν ίδηνο ζα πξνζθνιιεζεί βαζχηαηα. 

Τηνζεηψληαο κάιηζηα ηελ αδεμηφηεηα πνπ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

‘ιατθψλ’ ηερληηψλ ν Κφληνγινπ μερψξηδε ηνλ εαπηφ ηνπ απφ φζνπο πξνζπνηνχληαλ 

δήζελ ηνπο «απιντθνύο» θαη δήισλε κε ζαθήλεηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα δηαηεξήζεη 

δσληαλέο ηηο ξίδεο ηεο παξάδνζεο, ηελ νπνία ηαχηηδε κε ηε ‘θπιή’
59

.  Ζ αθαηξεηηθή 

                                                           
58

 Βι. Φψηεο Κφληνγινπ, Ο αζηξνιάβνο βηβιίν παξάμελν, Αζήλα, Αζηήξ θαη Παπαδεκεηξίνπ, 1975 

(
1
1935): «ηε Νέα Εειάληα βξίζθνπληαη δπν ινγηώ ξάηζεο

. 
ε κία είλαη όκνηνη κε ηνπο άιινπο 

αγξηαλζξώπνπο πνπ δνύλε ζηα λεζηά ηεο Πνιπλεζηάο, θ’ ε άιιε κπαζηαξδεκέλε κε Μαπξνλεζηώηεο…», 

ζει. 174. Φψηεο Κφληνγινπ, Ζ Αθξηθή θ' νη ζάιαζζεο ηεο λνηηάο: Ση γλσξίδαλε νη παιαηνί γηα ηα κέξε 

ηεο Δξπζξήο Θάιαζζαο, ηεο Αξαβίαο, ηεο Αβεζζηλίαο θαη ηεο άιιεο Αθξηθήο, Αζήλα, Γιάξνο, 1944: 

«Από ηνύηεο ηηο ηζηνξίεο πνπ ιέγαλε νη ηαμηδεπηέο, είλε θαλεξό πσο είραλε πάξεη ηηο καηκνύδεο γηα 

αλζξώπνπο, αθήλσ πσο θ’νη αξαπάδεο πνπ δνύλε ζηε βαζεηά ηελ Αθξηθή θ’ νη θνληνπίζακνη πνπ 

βξίζθνπληαη κέζα ζηα ινγγάξηα, ζηα θεξζίκαηα κνηάδνπλε θαηά πνιύ κε ηηο κατκνύδεο», ζει. 21. 
59

 ε ζεκεηψζεηο ηνπ πνπ ν Είαο ρξνλνινγεί γχξσ ζηα ΄30, ν Κφληνγινπ δηαηχπσλε ηηο αηζζεηηθέο ηνπ 

αξρέο: Γήισλε ινηπφλ ηφηε πσο: «Ζ απιόηεηα θαη ε πξσηόγνλε όςε πνπ δίλεη ζηα έξγα ηνπ 

[αλαθεξφηαλ ζηνλ εαπηφ ηνπ] δελ είλαη πξνζπνηεηή όπσο ζε άιινπο, κα πξνέξρεηαη από νπζηαζηηθή 

απινπνίεζε ηεο ςπρήο. Γελ θακώλεηαη ηνλ απιντθό, παξά θαηάληεζε από ακαπηό ηνπ απιόο θαη δίρσο 

επίδεημεο… Ο Κ. πηζηεύεη πσο κόλν κε ηνλ ηξόπν πνπ πάεη, δει. ζρεηίδνληαο ηα πνξίζκαηα ηεο 

παξαηήξεζεο κε ηα ηερληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ βγάλαλε νη ηερλίηεο (πνπ δήζαλε πξηλ απ΄απηόλ κέζα 

ζηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο ίδηαο δει. ξάηζαο) κπνξεί ν ηερλίηεο λα βξεη έλα δξόκν γλήζην. Ζ ηδηνζπγθξαζία 
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δηάζεζε, νη ζηπιηδαξηζκέλεο κνξθέο θαη ν αζθεηηζκφο ηεο βπδαληηλήο ηερλνηξνπίαο, 

αλήθαλ ζηα θαηεμνρήλ ζηνηρεία πνπ σο πξηκηηηβηζηηθέο ηάζεηο είραλ μερσξίζεη θαη ζε 

κεηαγελέζηεξα έξγα ηνπ. ηε δεχηεξε κάιηζηα έθζεζε ησλ ‘Διεπζέξσλ Καιιηηερλψλ’ 

ην 1936, Σν πνξηξαίην ηεο γπλαίθαο κνπ, Ο Σζέιηγθαο θαη ην ηνπίν Βνύξθνο ηεο 

Χαιθίδαο [εηθ. 83] απέζπαζαλ επαηλεηηθά ζρφιηα γηα ηελ πξαγκάηεπζε κηαο ηερληθήο 

πνπ ζπληαίξηαδε «ιατθή πλνή θαη Βπδαληηλέο αλακλήζεηο»
60

. Δθείλα ηα έξγα 

αθνινπζνχζαλ ην βπδαληηλφ πξφηππν ηεο κεησπηθφηεηαο θαη ηεο επηπεδνπνίεζεο ησλ 

κνξθψλ, κε πεξηεθηηθέο θαη ζρεκαηνπνηεκέλεο θφξκεο, ρξσκαηηθή ιηηφηεηα, 

απινπνηεκέλε θαη εγθξαηή ζπλνιηθά εηθαζηηθή γξαθή. Έκνηαδαλ δε σο κηα απφδεημε 

γηα ηελ αμία ηνπ «πξαγκαηηθνύ πξηκηηηβηζκνύ», φπσο έγξαθε εγθσκηαζηηθά ν 

Κφθθηλνο, πνπ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ζηα ρέξηα ελφο θαιιηηέρλε πνπ είρε ηελ 

«απαηηνύκελε ηδηνζπγθξαζία» θαη «ηελ ηθαλόηεηα»
61

.  

Δθείλν φκσο ην «απιό θαη πξηκηηίθ θηηάμηκό ηνπο»
62

 θπνθνξνχζε έλα 

δηθνξνχκελν ραξαθηήξα πνπ θαιιηεξγνχζε ην δίιεκκα «εηιηθξίλεηα» ή 

«ηζαξιαηαληζκόο». Απφ ηε κηα πιεπξά ην πξηκηηίθ ζηνηρείν είρε πξνζιεθζεί σο έλα 

χθνο πνπ νδεγνχζε ζε κηα γφληκε πξνζπάζεηα κηαο εγγελνχο θαη απζεληηθήο 

δεκηνπξγίαο, ψζηε απαληνχζε ζηηο ελζηηθηψδεηο, ηηο κπζηηθηζηηθέο θαη ηηο πλεπκαηηθέο 

αλαδεηήζεηο ησλ πξσηνπφξσλ θαιιηηερλψλ, ελψ έβξηζθε ηερλνηξνπηθφ αληίζηνηρν 

ζην απζφξκεην θαη ην αλεπηηήδεπην ηεο ‘ιατθήο’ ή ηεο απαίδεπηεο εηθαζηηθήο 

έθθξαζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά αληηζέησο, ζε θάζε απινπνίεζε πνπ πξνζέγγηδε ηελ 

αηερλία νη θξηηηθνί νη νπνίνη δελ έπαςαλ πνηέ λα ζπγθηλνχληαη απφ ηηο παξαζηαηηθέο 

κνξθέο είραλ λα πξνζάςνπλ κηα παηδηθφηεηα ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, κα 

                                                                                                                                                                      
ηνπ αηόκνπ είλαη ρακέλε γηα ηελ ηέρλε, αλ δελ πεηζαξρήζεη ζηε θπιή, δει. ζηελ παξάδνζε», παξάζ. ζην 

Είαο, 1991, ζει. 158-59. 
60

 Φ. Γηνθχιιεο, «Ζ έθζεζηο ηεο ελψζεσο ‘Διεχζεξνη Καιιηηέρλαη’», εθ. Δζληθή, 21 Μαξηίνπ 1936. 

«Δίλαη πηζηόο ηεο απιόηεηαο, ηεο αζθεηηθήο εγθξάηεηαο ησλ κειαγρνιηθώλ ηόλσλ. Σα δηαθνζκεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ είλε βγαικέλα από ηε ζνθή απιόηεηα ηνπ ιανύ», αλαθ. πεγήο ζην Γηνθχιιεο, 1963, ζει.. 

623. π[χξνο] Παλαγησηφπνπινο, «Ζ έθζεζηο ειεπζέξσλ θαιιηηερλψλ», εθ. Αθξόπνιηο, 1 Απξηιίνπ 

1936.  
61

 «Ο θ. Φώηεο Κόληνγινπ, ζηπιηδάξνληαο νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηε δσγξαθηθή πξνο ηελ απιόηεηα ηεο 

ιατθήο ηέρλεο, παξνπζηάδεη δπν θεθάιηα πνπ θαλεξώλνπλ ην γλήζην θαη έληνλν ηνπ γξαθηθό αίζζεκα. Σν 

είδνο είλαη επηθίλδπλν, θαη έλαο δσγξάθνο, πνπ ρσξίο ηελ απαηηνύκελε ηδηνζπγθξαζία θαη ρσξίο ηελ 

ηθαλόηεηα λα βξε ηελ θαζαξή αηζζεηηθή αμία ηνπ πξαγκαηηθνύ πξηκηηηβηζκνύ, ζα πξνζπαζνύζε λα δώζε 

ηέηνηα δσγξαθηθή, ζεξεύνληαο ηελ πξνζνρή πνπ πξνθαιεί ην παξάδνμν, ζα έπεθηε ζε κηα κίκεζε ρσξίο 

λόεκα θαη άγνλε, αθνύ δε ζα είρε ην κνλαδηθό θαη κεγάιν ζηνηρείν πνπ κόλν απηό κπνξεί λα ηνλ ζηεξίμε: 

Σε δπλαηή θαη άκεζε ζπγθίλεζε πνπ ππάξρεη ζην απζόξκεην. Αιι’ απηή ε ηδηνζπγθξαζία, εθδεισκέλε θαη 

κε άιια κέζα είλαη ην θπζηθό δώξν ηνπ θ. Κόληνγινπ, θαιιηεξγεκέλν κε κειέηεο καθξέο θαη εξγαζία 

πνιιή», Γ. Α. Κφθθηλνο, «Ζ δσγξαθηθή. Έλσζηο ‘Διεχζεξνη θαιιηηέρλαη’. Β΄ εηήζηα έθζεζηο», πεξ. 

Νέα Δζηία, ηρ. 223, 1 Απξηιίνπ 1936, ζει. 510, αλαθ. πεγήο ζην Μνζρνλάο, 2010, ζει. 384. 
62

 [σηήξεο] θίπεο, «Διεχζεξνη θαιιηηέρλαη», εθ. Ζ Βξαδπλή, 2 Απξηιίνπ 1936. 
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πεξηζζφηεξν ζπρλά έλα επηπφιαην παξαζηξάηεκα
63

 θαη κηα άκεζε κνκθή ελάληηα ζηηο 

πξσηνπνξηαθέο αλαδεηήζεηο, αθνχ ηέηνηεο δηαηππψζεηο θαηέιεγαλ ζε κηα ζηείξα θαη 

επηθίλδπλε απνκίκεζε απιντθψλ ηχπσλ, ζε έλαλ ςεχδν-πξηκηηηβηζκφ, πξνζπνηεηή 

αηερλία ή θαη «ςέιιηζκα»
64

. Δμίζνπ αξλεηηθή ήηαλ θαη ε ππνδνρή απηψλ ησλ 

ηερλνηξνπηθψλ αλαδεηήζεσλ απφ ηνπο αξηζηεξνχο ηερλνθξίηεο, νη νπνίνη ζηελ 

θαηαθπγή ησλ θαιιηηερλψλ πξνο ηελ «αηερλία» θαη ηνλ «πξσηνγνληζκό» δελ έβιεπαλ 

παξά κηα θαηεμνρήλ ππνηίκεζε ηεο ηδενινγηθήο ζεκαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ έλαληη 

ηεο αηζζεηηθήο-θνξκαιηζηηθήο αμίαο
65

.  

Απηή ε έληνλε θαη ζηαζεξή πνιεκηθή ησλ ζεσξνχκελσλ σο ‘πξσηφγνλσλ’ θαη 

αθειψλ ηάζεσλ δελ αθήλεη πεξηζψξην ακθηβνιίαο γηα ηηο πξνζπάζεηεο αλαραίηηζεο 

ηεο αλαδπφκελεο αηζζεηηθήο ηεο πξσηνγέλεηαο. Σν φξην απνδνρήο ηεο ήηαλ ε ‘ιατθή’-

παξαδνζηαθή ηέρλε, ν απζνξκεηηζκφο ελφο αζπνχδαζηνπ, ε παηδηθή εηθαζηηθή 

έθθξαζε είηε θαη ε αληίζηνηρε ελφο παξάθξνλνο. Σφηε ε άηεγθηε θξηηηθή ηνπ 

Παπαλησλίνπ, γηα λα ζηαζνχκε ζε έλαλ απφ ηνπο πιένλ θαηαμησκέλνπο θαη έγθξηηνπο 

ηερλνθξίηεο ηεο πεξηφδνπ, έθηαλε ζε δειψζεηο ζπκπάζεηαο αιιά θαη αλαγλψξηζεο ηεο 

                                                           
63

 Βι. εηδηθά σο πξνο απηφ ηελ αληίδξαζε ηνπ Παπαλησλίνπ απέλαληη ζε νξηζκέλα έξγα πνπ 

παξνπζίαζε ε Αλαγλσζηνπνχινπ ζηελ έθζεζε ηεο Οκάδαο Σέρλε ην 1936, αλάκεζά ηνπο ην Μάζεκα 

Γπκλαζηηθήο [εηθ. 84] ην νπνίν έκνηαδε κε κηα παξαθσλία κπξνζηά ζηνπο ππφινηπνπο πίλαθεο, ψζηε ν 

δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο έθξηλε κε αδηάιιαθηε επηκνλή σο «αδηθαηνιόγεηεο» ηηο πξνζπάζεηεο γηα 

αθαίξεζε ή αθέιεηα: «Από ηα ιάδηα ηεο ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο λνκίδσ πσο είλε ππεξβνιηθή 

πξνζπάζεηα λα αθαηξεζή ην ζέκα θαη λα αλνηρζή ζ’ έλα γεσκεηξηθό ζρήκα...όζν γηα ηα ηνπία βξίζθσ 

αδηθαηνιόγεηε ηελ επηκνλή ηεο δσγξάθνπ λα θάκε αθαίξεζε ησλ ρξσκάησλ θαη λα ηα θξαηήζε ζε 

αρξσκία ή κνλνρξσκία, από δηάζεζε αληηλαηνπξαιηζκνύ», Εαρ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο νκάδνο 

‘Σέρλε’», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 18 Μαξηίνπ 1936. 
64

 Ο Παπαλησλίνπ κε αθνξκή ηελ ηέηαξηε έθζεζε ηεο νκάδαο ‘Σέρλε’ επαλαιάκβαλε ηε ζηαζεξή ηνπ 

αληίζεζε ηνπ ελάληηα ζηηο αθειείο εηθαζηηθέο δηαηππψζεηο, ελψ δηέθξηλε ζπλνιηθά γηα ηα έξγα πνπ 

είραλ εθηεζεί: «όρη κεγάιεο ζπλζέζεηο, όρη ηδέεο, ζρεδόλ όρη ζέκα. Πξνζπάζεηα γηα έθθξαζε, ηάζε πξνο 

ην πλεπκαηηθό θαη ην αθεξεκέλν, απινπνηήζεηο, ιατθόηεηεο, κηθξέο ρξσκαηηθέο αξκνλίεο, κηα δηάζεζε 

αληηξεηηνξηζκνύ θαη αθέιεηαο… νη θαιιηηέρλαη έρνπλ παξαδώζε ηνλ εαπηό ηνπο ζε κεξηθέο αηζζεηηθέο 

αμίεο επίθαηξεο, αμίεο όκσο ηεο ζηηγκήο, πνιύ πεξαζηηθέο. Σέηνηα είλε ιόγνπ ράξηλ ε αθέιεηα. Ζ λεώηεξε 

ηέρλε γηα λα ρηππήζεη ην λνεζηαξρηθό ραξαθηήξα ηεο πεξαζκέλεο ύςσζελ σο αμία ηελ πξσηνγέλεηα θαη 

ηελ αθέιεηα, γηα λα ηηο θάκε όκσο πην εξεζηζηηθέο θαη πην εθπιεθηηθέο, ηηο πξνρώξεζελ σο ην ζεκείν πνπ 

ράλεηαη απ’ απηέο θάζε ζηνηρείν δηαλνεηηθό, δειαδή σο ηε ιατθή αηερλία θαη σο ην ςέιιηζκα», Εαρ. 

Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο νκάδνο ‘Σέρλε’», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 15 Μαξηίνπ 1936. 
65

 «Ζ ηάζε γηα παξάδεηγκα, γηα κηα πεξηεζθεκκέλε αηερλία θαη πξσηνγνληζκό γηα λα πιεζηαζηεί ηάρα ην 

ιατθό ύθνο, κέλεη πξνζπάζεηα θαζαξά ηερληθή, κέλεη θηηάμηκν θη όρη κνξθή, πνπ βγήθε από κηα ζπγθίλεζε 

πεγαία θαη πνπ δε κπόξεζε αιιηώο λα κνξθνπνηεζεί, αιιηώο λα εθθξαζηεί, όπσο ζπκβαίλεη κε ην γλήζην 

ιατθό ύθνο», Μ.[Γηάλλεο Μαξνπδήο], «Οκάδα Σέρλε», πεξ. Νένη Πξσηνπόξνη, ηρ. 6, Ηνχληνο 1936, ζει. 

131. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηελ Άλνημε ηεο ίδηαο ρξνληάο, φηαλ ν Παπαλησλίνπ κε αθνξκή ηελ 

ηέηαξηε έθζεζε ηεο Οκάδαο Σέρλε πξνζέγγηδε ηηο αθεξεκέλεο θαη αθειείο δηαηππψζεηο σο «κεξηθέο 

αηζζεηηθέο αμίεο επίθαηξεο, αμίεο όκσο ηεο ζηηγκήο, πνιύ πεξαζηηθέο» ηεο αθεινχο δηάζεζεο, ν 

αξζξνγξάθνο ηνπ Ρηδνζπάζηε ζπκκεξηδφηαλ αθξηβψο ηελ ίδηα άπνςε εληάζζνληαο ηα έξγα ηεο 

Μπεξηζά (ηα νπνία είρε ηφηε παξνπζηάζεη ζηελ αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ) ζε εθείλε ηελ «επίθαηξε 

αηζζεηηθή αμία ‘κόδα’ ηεο αθέιεηαο ηνπ πξηκηηίθ πνπ θξάηεζε θη’ απνθνξπθώζεθε ζηε Γαιιία σο ην ’24 

θαη πνπ ζήκεξα ζπλερίδεηαη ζηε θαζηζηηθή Γεξκαλία θαη Ηηαιία», Ζιγία, «Έθζεζε θ. Δξ. Μπεξηζά-

Γαληειίδνπ», εθ. Ρηδνζπάζηεο, 7 Μαΐνπ 1936. 
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θξεζθάδαο θαη ηεο γνεηείαο πνπ αζθνχζε απηφ ην «δεηιό θαη ζεκλό ύθνο»
66

 [εηθ. 85]. 

Έηζη, ν ίδηνο δερφηαλ ηελ αδεμηφηεηα ησλ απιντθψλ ηερληηψλ αιιά θαη ηνπ Κφληνγινπ 

φηαλ ν ηειεπηαίνο εηθνλνγξαθνχζε ηα παξακχζηα ηνπ Μέγα. Οκνίσο ν ηερλνθξίηεο 

ηφληδε ηελ αθέιεηα θαη ηε ράξε ησλ πδαηνγξαθηψλ ηνπ Αζηεξηάδε ζηα ζέκαηα απφ ην 

ζπίηη ηνπ βαξηο ζηα Ακπειάθηα
67

- επηζεκαίλνληαο ηελ αμία ηνπο σο θνξείο ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ‘ιατθήο’ ηνπ παξάδνζεο. Αλαγλψξηδε αθφκα ην αθειέο 

κα ζαξξαιέν έξγν ηνπ «πξηκηηίθ» Κνξάε
68

, ελψ ππεξαζπηδφηαλ ζζελαξά ηελ 

εηιηθξίλεηα ηνπ Γεξάζηκνπ Βψθνπ
69

, κα θαη ηνπ «κεηαινγηθνύ» Υαιεπά σο απζεληηθέο 

δηαηππψζεηο απέλαληη ζηελ θαηάρξεζε ησλ πξηκηηηβηζηηθψλ αλαδεηήζεσλ φισλ ησλ 

απαληαρνχ «ηζαξιαηάλσλ». Με αθνξκή κάιηζηα ην ζάλαην ηνπ Υαιεπά ζα δήισλε κε 

έκθαζε: «Ήηαλ ν εηιηθξηλέζηεξνο πξηκηηίθ πνπ κπνξνύζακε λα βξνύκε!»
70

.  
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 Γξάθνληαο γηα ην έξγν ηεο Πνιπμέλεο Γεκαξά, ε νπνία είρε πηνζεηήζεη κηα ιατθφηξνπε νπηηθή, 

ζεκείσλε: «Ζ θ. Γεκαξά, πνπ δελ εθζέηεη γηα πξώηε θνξά, είλε θαη ηώξα πηζηή ζηελ πξσηνγέλεηα, ζηελ 

απέξηηηε ‘πξηκηηηβηηέ’, κε ηεο νπνίαο ην δεηιό θαη ζεκλό ύθνο βιέπεη θαη εθθξάδεηαη. Γελ ιεζκνλνύκε πσο 

έγηλε κεγάιε θαηάρξεζε ηεο θηινμελίαο πνπ πξνζθέξεη απηό ην ύθνο θαη όηη ζ’ όιν ηνλ θόζκν κπήθαλ 

κέζα ζηελ πξηκηηηβηηέ πνιινί κόλν θαη κόλν γηα λα ζνξπβήζνπλ θαιιίηεξα, απηό όκσο είλε έλαο ιόγνο 

παξά πάλσ γηα λα ζηακαηήζσκε όηαλ ηδνύκε πξάγκαηη θάπνην αγλό ζπλαίζζεκα δσγξαθηζκέλν», Εαρ. 

Παπαλησλίνπ, «Δθζέζεηο», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 7 Μαΐνπ 1934. Αληίζεηε θαη επηθπιαθηηθή σζηφζν 

ήηαλ ε γλψκε ηνπ Κφθθηλνπ: «Ζ θ. Πνιπμέλε Γεκαξά θαιιηεξγεί ηελ πξηκηηηβηζηηθή ηάζη ζηελ ηέρλε. Ο 

θίλδπλνο ζ’ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα πνπ έρεη θξηζή σο ν αζθαιέζηεξνο ηξόπνο γηα λα δώζε ν θαιιηηέρλεο 

ηελ πξαγκαηηθή ηνπ δηάζεζη θαη λα εθδειώζε ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ είλαη όηη νη πεξηζζόηεξνη, αληί λα 

δώζνπλ ην δηθό ηνπο, πέθηνπλ ρσξίο λα ην θαηαιάβνπλ ζηε κίκεζη άιισλ, ή ζε κηα δσγξαθηθή 

πξσηόγνλε, αιι’ από ηελ νπνία ιείπεη θάζε αίζζεκα θαη επνκέλσο θάζε λόεκα, γηαηί θαηαληά κηα 

δσγξαθηθή αλίδεσλ», Γ. Α. Κφθθηλνο, «Ζ δσγξαθηθή, Έθζεζηο Α. ηχινπ-Γηακαληνπνχινπ, Πνιπμέλεο 

Γεκαξάο, Είθαο Παγθάινπ, Γ. Μαηζνχθε- ‘ηνχληην’», πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 177, 1 Μαΐνπ 1934, ζει. 

429. 
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 Αγήλσξ Αζηεξηάδεο, Σν ζπίηη ηνπ θαξηο ζη΄ Ακπειάθηα, Αζήλα, Καιιηηερληθφ Πλεπκαηηθφ Κέληξν 

‘Ώξα’, 1974 (
1
1928). 

68
 «Ο δσγξάθνο ηεο [Ληηαλείαο], ν Ησάλλεο Κνξάεο αξθεηά αξραηόηεξνο από ηνλ Κνπηνύδε θαη ηνλ 

Καληνύλε, είλαη ζρεηηθά κε ηνλ ηηαιηθό αθαδεκατηζκό ησλ δύν, έλαο ‘πξηκηηίθ’, έλαο ζαξξαιένο, έλαο 

αθειήο, θαη αλππόηαρηνο πνπ έθακελ έξγν ιαρηαξηζηό γηα ην ξεαιηζκό ηνπ», Ε. Παπαλησλίνπ, 

«Εαθπλζηλή εθθιεζηαζηηθή δσγξαθηθή, Ζ ιηηαλεία ηνπ Ησάλλε Κνξάε θαη ηα αξγπξφγιπθα ηνπ 

Μπαθά», φ.π. 
69

 «Ο Γεξάζηκνο Βώθνο πξν είθνζη εηώλ άιιαμελ αηθληδίσο γιώζζα… αλήθεη ζηηο κπξηάδεο ησλ 

απζνξκήησλ θη ησλ ‘indépendants’». Ζ δηαθνξά κόλνλ είλε όηη ελώ πνιινί απ’ απηνύο είλε απιώο 

ηζαξιαηάλνη, νη νπνίνη έρνπλ ςσλίζε ηνλ απζνξκεηηζκό ησλ θαη ηνλ κεηαρεηξίδνληαη ζαλ θαινί 

κεηαπξάηαη, ν Βώθνο εμέθξαδε κε απηόλ έλα αιεζηλό αίζζεκα», Εαρ. Παπαλησλίνπ, «Ζ δσγξαθηθή ηνπ 

Γ. Βψθνπ», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 9 Ηνπλίνπ 1932, αλαθ. πεγήο ζην Λεμηθό Διιήλσλ θαιιηηερλώλ…, 

2000, ηνκ. 4, ζει. 484 (αλαγξάθεηαη σζηφζν ιάζνο κήλαο). Σελ ίδηα πεπνίζεζε είρε εθθξάζεη θαη ν 

Γηνθχιιεο ν νπνίνο ζεσξνχζε ην Βψθν έλαλ πξαγκαηηθφ εθπξφζσπν ηνπ πξηκηηηβηζκνχ, ράξε ζηελ 

ακάζεηά ηνπ: «Δίρε θαη ε δηθή καο ηέρλε έλαλ αληηπξόζσπν ηνπ ‘πξηκηηηβηζκνύ’. Ήηαλ ν θ. Γεξ. Βώθνο. 

Μα απηόο δελ έθηαζελ εθεί κε επηζηξνθήλ, όπσο νη άιινη. Ήην πξαγκαηηθόο πξηκηηηβηζηήο, γηαηί δελ είρε 

ηερληθή κόξθσζηλ. Γη’ απηό έβξεθε θαη ζαπκαζηάο, πνπ ηνλ εθηηκνύζαλ σο ‘αγλόλ πξηκηηηβηζηήλ’ θαη όρη 

σο πξνζπνηνύκελνλ. Σώξα όκσο εκνξθώζεθε θαη απνκαθξύλεηαη από ηνλ ‘πξαγκαηηθόλ’ πξηκηηηβηζκόλ 

ηνπ!», Γηνθχιιεο, «Πξηκηηηβηζκφο», εθ. Διεύζεξνο Σύπνο, 19 Ηαλνπαξίνπ 1925. 
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 Εαρ. Παπαλησλίνπ, «Ο κεηαινγηθφο Υαιεπάο», εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 20 επηεκβξίνπ 1938. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

                              Από την έκθεση τοσ 1925. 

59. α) Γιαννούλης Χαλεπάς,  Αριάδνη κοιμωμένη, 1918. 

59. α) Γιαννούλης Χαλεπάς, Αριάδνη 

Κοιμωμένη, 1918. 

β) Γιαννούλης Χαλεπάς, Ηρωδιάς, 

πριν το 1922. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. α) Θανάζης Καλαηζόποσλος, 

 Οη ροσθηάλοη, 1927. 

 
 

β) Θανάζης Καλαηζόποσλος, Στέδηο τφρίς ηίηιο, 1927. 
 

60. Σηραηής Δούκας, ηελ ηαβέρλα, 1927. 
 

 61. α) Ιζίδωρος Καραλής,  

Η ιετώλα, 1927. 
 

β) Ιζίδωρος Καραλής, 

τέδηο τφρίς ηίηιο, 1927. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«θίηζο κε κοιύβη, αλφλύκοσ 

ασηοθσούς δφγράθοσ, γεκάηο από όιε ηε 

τάρη θαη ηελ θίλεζη ηοσ ‘πρηκηηίθ’ τφρίς 

ηελ ειατίζηε προζποηεηή επηηήδεσζη». 

β) Ιζίδωρος Καραλής, 

Θύειια, 1927. 

«‘Η ΑΠΟΖΗΜΘΩΘ ΣΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ!’ αησρηθή ζύλζεζης, θακφκέλε 

από έλα κηθρό παηδί! Η δεκηοσργηθή ζύιιευης ακηιιάηαη προς ηελ ιεπηόηεηα 

ηες εθηειέζεφς». 

63. α) Ιζίδωρος Καραλής,  

Αποδηκίοζη, 1927. 

Ο μποέμ, εθ. Παηρίς, 23/10/1928 

Έκθεζη «Αζπούδατηων καλλιηετνών», 1928. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. α) Σπύρος Παλιούρας, Σο ασγό (Κεραηζίλη), 1928. 

β) Σπύρος Παλιούρας, Λάκυε ζειήλες-Σαβέρλα, 1929. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Φώηης Κόνηογλοσ, Εικονογράθηζη από ηα Παρακύζηα ηοσ Μέγα, 1927. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β)  Εραζμία Μπερηζά, Καζέλας ζεθώλεη ηο ζηασρό ηοσ, 1927. 

66. α) Εραζμία Μπερηζά, Η ζσλοκηιία, 1927. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Σο ‘Εηδύιιηο’ ηες αρτίδεη από ηε θύζε, κα, απιοποηεκέλο 

πρηκηηηβηζηηθά θαη κ’ έλα ζέκα αηώληο, ζσκπιερώλεηαη ζε 

ιακπρή δεκηοσργία». 

 

 Φ. Γιοθύλλης, περ. Πρφηοπορία, Νοεμ.-Δεκ. 1930. 

67. Εραζμία Μπερηζά, Σο εηδύιιηο, 1930. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Γεκνηηθό ηξαγνύδη 

(Διιεληθό ιατθό ηξαγνύδη). 

α) Ο πνηεηήο. 

γ) Οκεξηθό αθξνγηάιη. 

68. Έργα ηοσ Γεράζιμοσ ηέρη από ηην έκθεζη ηοσ 1931. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Δηδηθώο δηαθσλώ όζνλ αθνξά ηηο ρσξηάηηζζεο κε ηε ξόθα-

ζρεδηάζκαηα από ηνλ ‘Παξλαζζό’ όπνπ ν δσγξάθνο ζέιεζε λα 

θξαηήζε κόλν ηα ζρήκαηα σο ζρήκαηα, απιώο ηελ θίλεζε ηεο 

γπλαίθαο κε ηε ξόθα αδηαθνξώληαο γηα ηελ άιιελ αιήζεηα ηνπ 

ζέκαηνο. Απέθπγε κε ηνλ ηξόπνλ απηόλ ηελ εζνγξαθία. Ίζσο όκσο 

θαη γηα ηνύην ηα ζρήκαηα έκεηλαλ αζηήξηθηα θαη αδηθαηνιόγεηα. 

Δίλαη ηνύην αθνξκή λα ππελζπκίζσκε πσο ε άθξα κνξθνθξαηία 

δελ νδεγεί πάληα ζε αδεηαλό παηγλίδη ζρεκάησλ. Ζ δσή έρεη ηα 

δηθαηώκαηά ηεο θαη όζε θη αλ είλε ε πιαζηηθή καο ειεπζεξία, ε 

ρσξηάηηζζα κε ηε ξόθα δελ είλε πνηέ έλα αδεηαλό ζρήκα, αιιά έλα 

πεξηερόκελν κηα ηξαγηθή βηνπάιε…». 

 

        Ζατ. Παπανηωνίοσ, εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 29/5/1929 

[ Α΄ αηομική έκθεζη Βαζιλείοσ, 1929]. 

70. Αγήνωρ Αζηεριάδης, Ο Γαιαηάο ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο, Από ηο λεύκωμα «Τν 

ζπίηη ηνπ Σθαξηο ζη’ Ακπειάθηα», 1928. 

71. πύρος Βαζιλείοσ,  

Οη γπλαίθεο κε ηε ξόθα, 1929. 

72. πύρος Βαζιλείοσ, Τνπξθνβνύληα, 1929. 

69. Αγήνωρ Αζηεριάδης, Nature morte, 

1930. 

«…ν πξηκηηηβηζκόο ηνπ επηηπγράλεη θαη ε 

πνιιή ηθαλόηεηά ηνπ ζηελ πιαζηηθόηεηα ηνλ 

δείρλνπλ πξννξηζκέλν λα θηάζεη 

κπξνζηά…». 

 

Ρίκα εγκοπούλοσ, εθ. Έζλνο, 24 /5/1930 

[Α΄ έκθεζη ‘Ομάδα Σέτνη’, 1930]. 

«… κηα ζύλζεζε θαη κηα Ναηνύξ κόξη, πην ηνικεξά ζε 

ρξώκα θαη ζε ζρέδην, πνπ καο έξρνληαη ζαλ αληίιαινο ηνπ 

Μπξάθ, ηνπ Πηθαζζό θαη αθόκα θάπνησλ Τζέρσλ 

κεηαθπβηζηώλ…». 

 

 Φώηος Γιοθύλλης, περ. Πξσηνπνξία, Ιοσν.-Ιοσλ. 1930.  

 [Α΄ έκθεζη ‘Ομάδα Σέτνη’, 1930]. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ) 

 

ζη) 

 

γ) 

 

α) 

 

ε) 

 

73. Αγήνωρ Αζηεριάδης,  

Τδαηογραθίες με θέμα ηο Μσζηρά, 

1927. 

α) Μπζηξάο (Αθεληηθό). 

β) Μπζηξάο. Από ην Παιάηη. 

γ) Μπζηξάο, Αλάθηνξα. 

δ) Μπζηξάο (θξνύξην–άπνςε). 

ε) Μπζηξάο. Άπνςε ιόθνπ. 

ζη) Άγηνη Θεόδσξνη. 

 

«…Με κηα θαζαξώο πξηκηηηβηζηηθή δηάζεζη πεξηγξάθεη ν 

Βαζηιείνπ ηελ θίλεζη ελόο αξγόζρνινπ πιήζνπο, ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηή ηελ θαληαζία ζηελ παιέηηα ηνπ. Υπάξρεη 

αλαληίξξεηα θίλεζηο κέζα ζ’ απηό ην ηακπιώ, ππάξρεη 

δξάζηο, θξεζθάδα, έθθξαζηο, δελ μέξσ όκσο αλ ππάξρε ε 

αξκνλία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δέζε αηζζεηηθώο ην ζύλνιν 

…». 

    Γ. Καλλονάς, εθ. Ζ Βξαδπλή, 19/4/1935. 

[Έθζεζηο δσγξαθηθήο γιππηηθήο Α. Αζηεξηάδεο, Σπύξνο 

Βαζηιείνπ, Γεκ. Βηηζώξεο, Γ. Ενγγνιόπνπινο, 

Κσζηήο Παπαρξηζηόπνπινο, 1935]. 

β) 

 

[Β΄ αηομική έκθεζη Αζηεριάδη, 1930]. 

75. πύρος Βαζιλείοσ, «Τν αινγαηάθη» 

 (Καξλαβάιη), 1935. 

«Τν έξγν έρεη έλα ραξνύκελν ρξσκαηηζκό θαη είλε 

δσγξαθηζκέλν κε ζπκπάζεηα ζηε ιατθή δσή θαη κε 

ρηνύκνξ». 

 

 Ζατ. Παπανηωνίοσ, εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 18/3/1936. 

[Γ΄ έκθεζη ‘Ομάδα Σέτνη’, 1936]. 

 

74. πύρος Βαζιλείοσ, Τν Εάππεην, 1935. 

 



 

 76. τέδια παιδιών από ηο λεύκωμα Παηδηθά ζρέδηα, 1933. 

«Πξό ηεο αγίαο νηθνγελείαο, ελ ησ ζπειαίσ, γνλαηίδεη ν πνηκήλ Ληδσξηθηώηεο κε γθιίηζαλ, ηαγάξ θαη θνληνβξάθηα  

… νη ζύγρξνλνη πνηκέλεο, εκθαλίδνληαη θαη ζε άιια ζρέδηα, ζπκίδνληαο ηελ αθειή έκπλεπζηλ ησλ ‘Πξηκηηίθ’, ησλ 

Φιακαλδώλ θαη ησλ Γεξκαλώλ, πνπ κεηέηξεπαλ ηνπο πνηκέλαο ηεο Ηνπδαίαο εηο γλώξηκνπο πνηκέλαο ηνπ ηόπνπ 

ησλ». 

 Άννινος, εθ. Ζ Πξσία, 25/12/1934. 

78. Παιδικό ζτέδιο.  

 περ. Τν 3
ν
 Μάηη,  1936. 

79.  Γεώργιος Υ. Μωράκης, Ο Ψαξάο, 1937. 

εθ. Ζ Τέρλε, 20/5/1938. 

 

77.  τέδια παιδιών 

από ηο Ζάννειον 

Ορθανοηροθείο 

Πειραιώς, 1934. 



 

80. Νίκος Χατζηκσριάκος-Γκίκας 

Σπίτια της Αθήνας, 1927–1928. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. Φώτης Κόντογλοσ,  εικονογράυηση από τον Αστρολάβο, 1935. 

α) «Αγριανθρώποι της Αυρικής». 

β) αριζηερά: «Άγριοι ανθρωπουάγοι ψήνοσνε έναν άσπρο». 

     δεξιά: «Άγριοι ανθρωπουάγοι τρώνε έναν άνθρωπο». 

 

 

β) 

α) 



 

 

 

 

 

 

α) «Ο θηστηζκέλος Κολέθ-Κολέθ, ο βαζηιηάς ηες Ταπροβάλας ζσιιογίδεηαη 

ηο ηη είλ’ ο άλζρωπος». 

β) «Οη Οιιαληέδοη ζηο θάζηρο Μπούθα-Ρούα, απάλω ζηο λεζί Τζάηια ζηολ 

Μέγαλ Ωθεαλό»  και  «Αλζρωποθάγοη Καραΐβοη».  

γ) «Αη πέληε θσιαί» («ε ερσζρά», «ε καύρε», «ε ασζηραιηαλή», «ε άζπρε», 

«ε θίηρηλε»). 

δ) «Φαθίρες ηες Ιλδίας». 

ε) «Άγρηος ηες Βραδηιίας». 

 

α) β) γ) 

δ) ε) 
82. Τοιτογραθία με ηην οποία ο καλλιηέτνης διακόζμηζε ηο ζπίηι ηοσ, 1932. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 α) Φώτηρ Κόντογλος, Το πορηραίηο  

ηης γσναίκας μοσ, 1928. 

β) Φώτηρ Κόντογλος, Βούρκος ηης Χαλκίδας (Το μέρος ηης Χαλκίδας ηο 

λεγόμενο Βούρκος), 1929. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. Μαπία Αναγνωστοπούλος-Βπανίκα, 

 Το μάθημα ηης γσμναζηικής, 1936. 

                                      ευ. Έθνος, 15/3/1936. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Πολςξένη Γημαπά, Χωριάηιζζα με ηη ρόκα. 

 πεπ. Νέα Εζηία, τσ. 135, 1/8/1932. 

85. α) Πολςξένη Γημαπά, Μύλος, 1933.  

πεπ. Νέα Εζηία, τσ. 164, 15/10/1933. 
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Κεφάλαιο 6: «Πριμιτιβιτέ» και ‘λαϊκή’ τζχνη, τα λεπτά όρια 
του νεωτεριςμοφ και τησ παράδοςησ. 

 

 

6. 1. Η ςτροφθ προσ τη ‘λαϊκθ’ τέχνη.  

 

ην πξψην δηεζλέο ζπλέδξην ησλ ‘ιατθψλ’ ηερλψλ πνπ είρε δηνξγαλσζεί ζηελ 

Πξάγα ην 1928 ε ζχλδεζε ‘ιατθήο’ παξάδνζεο θαη εζληθήο θιεξνλνκηάο απνηεινχζε 

κηα θνηλή ζπληζηψζα. Ζ Υαηδεκηράιε
1
 πνπ εθπξνζσπνχζε ηελ Διιάδα ηφληδε απφ ην 

βήκα πσο: «Ζ ειιεληθή ιατθή ηέρλε… αληαλαθιά ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία 

ηεο θπιήο, ελψ ζπληζηά κηα απφ ηηο πην εηιηθξηλείο εθδειψζεηο ηεο εζληθήο ςπρήο»
2
. 

Ήδε απφ ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε κειέηε θαη ε δηάζσζε ηνπ 

‘ιατθνχ’-παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ είρε απνηειέζεη κέιεκα ινγίσλ, ιανγξάθσλ, 

ινγνηερλψλ θαη θαιιηηερλψλ νη νπνίνη αθνινπζψληαο ηελ επξσπατθή ηάζε ηεο 

ζηξνθήο πξνο ηηο ξίδεο απηναλαλαδείρζεθαλ ζε ππεξαζπηζηέο θαη πξνζηάηεο ηεο 

παξάδνζεο ηνπ ηφπνπ. Πξνβάιινληαο νη ίδηνη ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ 

έθαλαλ ιφγν γηα ηελ αλάγθε ελφο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ αμηψλ θαη αγσληνχζαλ γηα 

ηε δηακφξθσζε κηαο αγλήο ειιεληθήο ηέρλεο
3
. Πίζσ απφ ηηο Γειθηθέο ενξηέο, εθείλα 

                                                           
1
 Ζ ίδηα είρε ζην ελεξγεηηθφ ηεο πνιιέο ιανγξαθηθέο κειέηεο θαη έλα πινχζην ζπγγξαθηθφ έξγν αιιά 

θαη κηα ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή δξάζε ψζηε ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ αλάδεημε ηεο παξαδνζηαθήο 

ηέρλεο φζν θαη ηεο ηνπηθήο βηνηερλίαο. Τπφ ηε δηεχζπλζή ηεο αθφκα ζα δηνξγαλσζεί ζηελ Αζήλα ε 

πξψηε έθζεζε Βαιθαληθήο ιατθήο ηέρλεο ην 1930, ζην πιαίζην ηεο Βαιθαληθήο Γηάζθεςεο, ελψ επίζεο 

ε ίδηα ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε δηαθφζκεζε θαη ηε δηαξξχζκηζε ησλ αηζνπζψλ κε δείγκαηα ιατθήο ηέρλεο 

ζην ειιεληθφ πεξίπηεξν ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο ηνπ 1937 ζην Παξίζη, βι. Γ[εψξγηνο] Ν. Γξφζνο, «Σν 

ειιεληθφλ πεξίπηεξνλ ηεο δηεζλνχο εθζέζεσο ησλ Παξηζίσλ», εθ. Ζ Πξσία, 25 Μαΐνπ 1937.  
2
 Angélique Hagimihali, «L’art populaire grec», ζην Art populaire. Travaux artistiques et scientifiques 

du 1
er

 Congrès international des arts populaires, 1931, ζει. 78. ηελ Δζηία ν Κχξνο Κχξνπ έγξαθε: 

«Δηο ηελ Δπξψπελ, φπσο παξαηεξεί εηδηθφο Ηζπαλφο, ζεκεηνχηαη κηα αλαγέλλλεζηο ησλ ιατθψλ ηερλψλ, 

‘ηαο νπνίαο ρξεζηκνπνηνχλ δηα ην απζφξκεηνλ θαη εηιηθξηλέο ησλ θαη αη νπνίαη απνηεινχλ κηαλ πεγήλ 

πινχζηαλ πάληνηε θαη αγλήλ», Κ. Κ. [Κχξνο Κχξνπ], «Δλ Γηεζλέο ζπλέδξηνλ. Ζ ιατθή ηέρλε», εθ. Δζηία, 

10 Οθησβξίνπ 1928. Βι. ζπλδπαζηηθά αλαθνξηθά κε ην επξσπατθφ ελδηαθέξνλ θείκελα ηεο ίδηαο: 

Αγγειηθή Υαηδεκηράιε, Διιεληθή ιατθή ηέρλε. θχξνο, Αζήλα, Σχπνηο Α.Δ.Β.Δ. Π. Γ. Μαθξήο θαη ία, 

1925. Αγγειηθή Υαηδεκηράιε, «Ζ ιατθή καο ηέρλε. Ζ ζεκαζία ηεο», πεξ. Διιεληθά Γξάκκαηα, Ηνχληνο-

Γεθέκβξηνο 1927, ζει. 18-21, αλαθ. πεγήο ζην ηακέινο, 1993, ζει. 210 θαη Αγγειηθή Υαηδεκηράιε, 

«Ζ ιατθή ηέρλε κέζα ζηα πελήληα ρξφληα», πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 563, Υξηζηνχγελλα 1950, ζει. 280-286 

(εηδηθά ζει. 282-284), αλαθ. πεγήο φ.π., ζει. 211. 
3
 Πιήζνο αθφκα πξσηνβνπιηψλ ηφζν ζε ζεζκηθφ φζν θαη ηδησηηθφ επίπεδν είραλ θαηαζηήζεη ηελ 

αλάδεημε ηεο εζληθήο παξάδνζεο ζε κείδσλ ηδενινγηθφ αίηεκα. Σν 1918 ηδξχζεθε ην Λανγξαθηθφ 

Αξρείν, ην νπνίν απφ ην 1926 πέξαζε ζηελ επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή επνπηεία ηεο Αθαδεµίαο 

Αζελψλ. Σελ ίδηα ρξνληά επίζεο ηδξχζεθε ην Μνπζείνλ Διιεληθψλ Υεηξνηερλεκάησλ πνπ 

κεηνλνκάζηεθε ην 1923 ζε Δζληθφλ Μνπζείνλ Κνζκεηηθψλ Σερλψλ θαη αξγφηεξα ζε Μνπζείν 

Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο. εκαληηθή ππήξμε ε δξαζηεξηνπνίεζε γπλαηθείσλ ζσκαηείσλ φπσο ήηαλ ην 

«Λχθεην ησλ Διιελίδσλ» πνπ ηδξχζεθε ην 1911 κε πξσηεξγάηξηα ηελ Καιιηξξφε Παξξέλ. 
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ηα θνζκηθά παλεγχξηα ηεο Αξάρσβαο ζηα 1927 θαη 1930
4
 θαη ηε κεγάιε έθζεζε ηεο 

‘ιατθήο’ ηέρλεο ην 1938
5
 ζηελ αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ [εηθ. 86-88] έσο ηελ νμεία 

κεηαπνιεκηθή αληηπαξάζεζε γχξσ απφ ηε γλήζηα θαη ειιεληθή ςπρή ηνπ Θεφθηινπ, 

δηαθξίλεηαη κηα θνηλή σο πξνο ηελ ζθνπηκφηεηα ηδενινγηθή δηαρείξηζε ηνπ ‘ιατθνχ’-

παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ ππήξμε άιισζηε κηα βαζηθή επηδίσμε ζε φιν ηνλ 

δπηηθν-επξσπατθφ ρψξν. Μέζα αθξηβψο ζην ίδην πιαίζην, ζπκίδνπκε, νη δηνξγαλσηέο 

ησλ εθζέζεσλ Les maîtres populaires de la réalité πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα 1937 

θαη 1938
6
 επέιεγαλ ηφηε ηνλ φξν «ιατθνί», θαζψο ην θνιθξφι ζηνηρείν είρε πξνβιεζεί 

σο ε πην δσληαλή έθθξαζε ηεο εζληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θάζε ρψξαο [εηθ. 

89,90].  

Σα ‘ιατθά’ θαη επηπξφζζεηα ηα βπδαληηλφηξνπα κνξθηθά ζηνηρεία πηνζεηήζεθαλ 

απφ ηνπο Έιιελεο δεκηνπξγνχο θαη ηδίσο απφ εθείλνπο πνπ δελ έκεηλαλ αλεπεξέαζηνη 

απφ ηηο πξσηνπνξηαθέο ηάζεηο, φρη κφλν γηαηί ηνπο ην είρε ππνδείμεη ε επξσπατθή 

κεηαζηξνθή πξνο ηε ‘ιατθή’ θαη ηε κεζαησληθή παξάδνζε, κα θαη δηφηη ε εζληθηζηηθή 

                                                                                                                                                                      
Δπηπξφζζεηα ην 1930 ζπζηήζεθε ν ζχιινγνο «Διιεληθή Λατθή Σέρλε» κε πξφεδξν ηε Ναηαιία Μειά 

θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα ε Υαηδεκηράιε, ε νπνία είρε επηδείμεη ελεξγφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ιατθή 

βηνηερλία ίδξπζε ην «χλδεζκν Δξγαζηεξίσλ Υεηξνηερλίαο» θαη ην «Διιεληθφ πίηη». Βι. θαη φζα 

εθείλα ηα ρξφληα ππνζηήξηδαλ νη αξρηηέθηνλεο Πηθηψλεο, ν νπνίνο είρε αλαπηχμεη κηα ζεκαληηθή 

θαιιηηερληθή θαη πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη Αξηζηνηέιεο Εάρνο: Γεκ. Πηθηψλεο, «Ζ ιατθή καο 

ηέρλε θη εκείο», πεξ. Φηιηθή Δηαηξία, ηρ. 4, 1925, ζει. 145-156, αλαδ. ζην Αγλή Πηθηψλε (επηκ.), Γ. 

Πηθηψλε Κείκελα, Μνξθσηηθφ 'Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα, 1985, ζει. 53-69 [βι. ζρεηηθά θαη ηα 

ππφινηπα θείκελα πνπ αλαδεκνζηεχνληαη], Αξηζηνηέιεο Εάρνο, «Αξρηηεθηνληθά ζεκεηψκαηα», πεξ. 

Ζπεηξσηηθά Υξνληθά, ηνκ. Γ΄, 1928, ζει. 295-306, αλαθ. πεγήο ζην Γεκήηξεο ηακέινο, Νενειιεληθή 

ιατθή ηέρλε. Πεγέο, πξνζαλαηνιηζκνί θαη θαηαθηήζεηο απφ ηνλ ΗΣ΄ αηψλα σο ηελ επνρή καο, Αζήλα, 

Gutenberg, 1993 (
1
1975), ζει. 190. Πεξαηηέξσ βι. Γεκ[ήηξηνο] . Λνπθάηνο, «Ζ ιανγξαθηθή έξεπλα 

ηα πξψηα πελήληα ρξφληα ηνπ αηψλα καο», πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 563, Υξηζηνχγελλα 1950, ζει. 287-296, 

αλαθ. πεγήο ζην Γ[εψξγηνο] Α. Μέγαο, Γ[εκήηξηνο] Β. Οηθνλνκίδεο, Βηβιηνγξαθία ηεο ειιεληθήο 

ιανγξαθίαο ησλ εηψλ 1948-1953, Αζήλα, Αθαδεκία Αζελψλ, 1957, ζει. 175. Βι. θαη Γεκήηξηνο . 

Λνπθάηνο, Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή ιανγξαθία, Αζήλα, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, 1985 

(
1
1977). Κπξηαθίδνπ–Νέζηνξνο, 1978. Διέλε Μπφκπνπ-Πξσηνπαπά, Σν Λχθεην ησλ Διιελίδσλ, 1911-

1991, Αζήλα, Λχθεην ησλ Διιελίδσλ, 1993.  
3
 Βι. Αγγει. Υαηδεκηράιε, Διιεληθή ιατθή ηέρλε. Art populaire grec. Ζ ιατθή ηέρλε, Ρνπκινχθη-

Σξίθεξη- Ηθαξία, Αζήλα, Ππξζφο, 1931, ζει. 14 θαη 16. 
4
 «Σελ ληφπηα ηέρλε, βγαικέλε απφ ηα ζπιάρλα ηνπ έζλνπο, ηέηνηα πνπ ηελ αηζζάλεηαη θαη ηε βξήθε απφ 

ηνπο πξνγφλνπο ηνπ θαη ηελ εμαθνινχζεζε σο ζήκεξα ν ιαφο καο, ζέινκε λα δείμνπκε θαη λα ηνλψζνπκε 

κε ην παλεγχξη ηεο Αξάρσβαο», Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή Α. Απνζηνιάθε, Διέλε Δπθιείδε, Αξηζη. 

Εάρνο, Α.Α. Πάιιεο, Δχα ηθειηαλνχ, Αγγει. Υαηδεκηράιε, ζην Άγγεινο ηθειηαλφο, Δχα Palmer-

ηθειηαλνχ: δειθηθέο ενξηέο, Δηδηθφλ αθηέξσκα ηεο Δπηζεσξήζεσο Ζψο, Αζήλα, Παπαδήκνο, 1998, 

ζει. 92. ην πιαίζην ησλ ενξηψλ ην 1927 είρε δηνξγαλσζεη θαη ε παλειιήληα έθζεζε ειιεληθήο ιατθήο 

ηέρλεο, βι. Α. Υαηδεκηράιε, «Ζ ιατθή καο ηέρλε. Ζ ζεκαζία ηεο», φ.π., ζει. 18-21. 
5
 Ζ έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1938 ζηελ αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ ππφ ηελ επηκέιεηα ηνπ 

ζπιιφγνπ «Διιεληθή Λατθή Σέρλε» θαη αλάκεζα ζηα εθζέκαηα δηαθξίλνληαλ αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

παξαδνζηαθψλ ζπηηηψλ απφ ηε Μαθεδνλία, ηε Θεζζαιία θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο, θηγνχξεο ηνπ 

Καξαγθηφδε, έξγα ‘ιατθψλ’ δσγξάθσλ φπσο ν Θεφθηινο, ν σηήξεο Υξεζηίδεο, ν δσγξάθνο ηνπ 

Μαθξπγηάλλε, μπινγξαθίεο, ‘ιατθά’ παηρλίδηα θαη βηβιία [εηθ. 87]. 
6
 Βι. ζρεηηθά θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ Μηράιε Πνιίηε απφ ηε Νέα Τφξθε, ν νπνίνο κεηαθξάδεη ηνλ 

ηίηιν ηεο έθζεζεο σο ησλ «Λατθψλ Μαέζηξσλ ηεο Πξαγκαηηθφηεηαο», Μηρ[άιεο] Πνιίηεο, «Μηα έθζεζε 

ζχγρξνλσλ ‘πξηκηηίθ’ ζηε Νέα Τφξθε», πεξ. Νενειιεληθά Γξάκκαηα, 27 Απγνχζηνπ 1938, ζει. 4-5. 
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δηεθδίθεζε ηεο βπδαληηλήο παξαθαηαζήθεο επηβαιιφηαλ δπλακηθά θαη ζην 

θαιιηηερληθφ πεδίν
7
. Ζ αλάγθε ζπγθξφηεζεο κηαο εληαίαο εζληθήο ζπλείδεζεο κέζα 

απφ ην πξίζκα ηεο αδηάζπαζηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο είρε σο απνηέιεζκα ε 

κεηαβπδαληηλή θαη ε ‘ιατθή’-παξαδνζηαθή ηέρλε λα ελζσκαησζνχλ ζην ζρήκα ηεο 

δηαρξνληθήο εμέιημεο πνπ ζπλέδεε ην έλδνμν αξραηνειιεληθφ παξειζφλ κε ηε λεψηεξε 

επνρή
8
.  

ζν κάιηζηα ην αίηεκα γηα επηζηξνθή ζηηο ξίδεο γηλφηαλ νινέλα θαη πην έληνλν, 

νη λεσηεξηθέο, μελφθεξηεο πξηκηηηβηζηηθέο ηάζεηο έθηαζαλ λα ηαπηίδνληαη ζηελά κε ηελ 

ειιεληθή παξαδνζηαθή ηέρλε. Έηζη ζηελ πξψηε έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σζαξνχρε, 

καζεηή ηνπ Κφληνγινπ θαη ελφο δεκηνπξγνχ πνπ επαηλέζεθε γηα ηελ αθνζίσζή ηνπ 

ζηε ‘ιατθή’ παξάδνζε
9
 θαη ηελ «ειιεληθή επηζηξνθή ζηηο πεγέο»

10
 [εηθ. 91], ν 

                                                           
7
 Βι. ζρεηηθά ζηα: ιγα Γθξάηδηνπ, Αλαζηαζία Λαδαξίδνπ (επηκ.), Απφ ηε ρξηζηηαληθή ζπιινγή ζην 

Βπδαληηλφ κνπζείν (1884-1930) [θαη. έθζ.], Αζήλα, 2006, εηδηθά ζηα θεθάιαηα: Σφληα Κηνπζνπνχινπ, 

«Οη βπδαληηλέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα (1850-1940), ζει. 25-36 θαη Δπγέληνο Γ. Μαηζηφπνπινο, 

«Δξκελεία ηεο ζπιινγήο αληηγξάθσλ Βπδαληηλήο ηέρλεο», ην ππνθεθάιαην «Ζ παξάκεηξνο ηνπ 

εζληθηζκνχ», ζει. 103-107. Αθφκα βι. Μαηζηφπνπινο, 2003. ζει. 416-421 θαη Γηαζκίλα η. 

Μσπζείδνπ, Ησάλλα Αιεμαλδξή (επηκ.), Σν Βπδάληην θαη ε λεψηεξε ηέρλε. Ζ πξφζιεςε ηεο βπδαληηλήο 

ηέρλεο ζηελ ειιεληθή δσγξαθηθή ηνπ α΄ κηζνχ ηνπ 20
νπ

 αηψλα [θαη. έθζ.], Αζήλα, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

θαη Σνπξηζκνχ, Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν, 2009. Μ.Γ. Βαξβνχλεο, Ζ αλαθάιπςε ηνπ 

Βπδαληίνπ ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο, Θεζζαινλίθε, Βάληαο, 1998. 
8
 «Γελ είλαη ην ρνιείν κε ηα πξφηππα ηνπ ζηελ θιαζζηθίδνπζα ηηαιηθή Αλαγέλλεζε θαη ζηα Μνπζεία ηεο 

Δπξψπεο, νχηε θαη νη ςφθηνη θαλφλεο ηνπ- ν θνξεχο γηα κηα ηέρλε ειιεληθή», ηφληδε ν θηινλεσηεξηζηήο 

Γξίβαο ην 1936 κε αθνξκή ηελ δεχηεξε νκαδηθή έθζεζε ησλ ‘Διεχζεξσλ Καιιηηερλψλ’ θαη ηα έξγα 

ηνπ Κφληνγινπ, Αλαζη. Γξίβαο, «Μηα έθζεζε Οκαδηθή», εθ. Ζ Καζεκεξηλή, 30 Μαξηίνπ 1936, αλαθ. 

πεγήο ζην Μνζρνλάο, 2010, ζει. 384. ρνιηάδνληαο αθφκα ν Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο ηελ έθζεζε ηνπ 

1938 θαηακαξηπξνχζε απηφ ην αίηεκα: «… ε ιατθή ηέρλε είλαη ε κφλε πνπ κπνξεί λα καο δείμεη έλα 

κνλνπάηη απ’ ην νπνίν λα εηζρσξήζνπκε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη έηζη λα ζπλδεζνχκε θπζηθά κε 

ηελ βπδαληηλή θαη ηελ αξραία Διιάδα», Ν. Υαηδεθπξηάθνο, «πκπεξάζκαηα απφ ηελ έθζεζε ιατθήο 

ηέρλεο», εθ. Σέρλε, ηρ. 2, 5 Φεβξνπαξίνπ 1938, ζει. 1, αλαδ. ζην Ν[ηθφιανο] Πεηζάιεο-Γηνκήδεο, 

Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο: Πιήξεο θαηάινγνο ηνπ δσγξαθηθνχ έξγνπ 1921-1940, Αζήλα, ρ.ε., 1979, ζει. 

61-62. 
9
 ηα ιατθά θαη βπδαληηλά πξφηππα ηνπ θαιιηηέρλε ν Γξίβαο επαηλνχζε ηελ αλαγσγή ζην «αξρέγνλν» 

«πξηκηηίθ» χθνο: «ην παιατθφ, ην αξρέγνλν, ην βηβιηθφ, είλαη νη ηχπνη πνπ ζθξαγίζαλε ηελ εξγαζία ηνπ, 

πνπ πινπηίζαλε ηελ επαηζζεζία ηνπ, πνπ μππλήζαλε θαη κνξθψζαλε ηε ζπλείδεζή ηνπ», Αλαζηάζηνο 

Γξίβαο, «Έθζεζηο δσγξαθηθήο Η. Σζαξνχρε Α΄», εθ. Ζ Καζεκεξηλή, 7 Φεβξνπαξίνπ 1938 θαη 

Αλαζηάζηνο Γξίβαο, «Έθζεζηο δσγξαθηθήο Η. Σζαξνχρε Β΄», εθ. Ζ Καζεκεξηλή, 14 Φεβξνπαξίνπ 1938, 

αλαδ. ζην Γηάλλεο Σζαξνχρεο, Ωο ζηξνπζίνλ κνλάδνλ επί δψκαηνο, Αζήλα, Καζηαληψηεο, 1987, ζει. 

223 θαη ζει. 226. Αθφκα θαη ν Παλαγησηφπνπινο πνπ αθνξηζηηθά απέξξηπηε ηηο ζπλζέζεηο ησλ 

«παιηαλζξψπσλ», φπσο απνθαινχζε ηα γπκλά ηνπ Σζαξνχρε, επαηλνχζε ηα έξγα πνπ δηαηεξνχζαλ ηελ 

επαθή ηνπο κε ην βπδαληηλφηξνπν θαη ‘ιατθφ’ ζηνηρείν: «πφζν δηαθνξεηηθφο, πφζν πεην κεζηφο είλε ν θ. 

Σζαξνχρεο ζηηο βπδαληηλέο ηνπ απνκηκήζεηο θαη ζηα πεξηγξαθηθά ηνπ εθείλα θνκκάηηα, φπνπ ε 

γπκλαζκέλε αηζζεηηθή αληίιεςε, εγθεθαιηθή, σο ηφζν, θαη ηνχηε, κα φρη ζηεγλή θαη αζπγθίλεηε, 

πξνζπαζεί λ’ αθνινπζήζε ην χθνο θαη ηνλ ηφλν ηεο ιατθήο ηέρλεο ζε ζπλζέκαηα πνπ παίξλνπλ ηα ζηνηρεία 

ηεο ιατθήο εθθξάζεσο, γηα λα ηα πςψζνπλ ζηελ πεξησπή απηνδχλακσλ έξγσλ», Η. Μ. Παλαγησηφπνπινο, 

«Σα έξγα ηνπ θ. Η. Σζαξνχρε», εθ. Ζ Πξσία, 27 Ηαλνπαξίνπ 1938, αλαθ. πεγήο ζην Δηξήλε Φιψξνπ, 

Γηάλλεο Σζαξνχρεο Ζ δσγξαθηθή θαη ε επνρή ηνπ. Ο Tζαξνχρεο δσγξάθηζε ηε κεηέξα κνπ ην 1936, 

Αζήλα, Ληβάλε, 1999, ζει. 63. 
10

 Γεκήηξεο Καπεηαλάθεο, «Δπηζηξνθή ζηηο πεγέο», πεξ. Σα Νέα Γξάκκαηα, ηρ. 12, Γεθέκβξηνο 1937, 

ζει. 783-788, αλαδ. ζην Σζαξνχρεο, 1987, ζει. 235-243. Βι. θαη Αιέμαλδξνο Ξχδεο, «Ο δσγξάθνο 

Γηάλλεο Σζαξνχρεο θ’ ε αλαθάιπςε ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο», πεξ. Σεηξάδην, ηρ. 1, Γελάξεο 1947, 
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Παπαλησλίνπ- αθφκα θαη ν ίδηνο ν Σζαξνχρεο αξγφηεξα
11

- ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ηζφηηκα ηνλ φξν «ιατθηζκφ» πιάη ζηνλ «πξηκηηηβηζκφ»:  

«… πξέπεη λα πξνζζέζσ δπν ιέμεηο γηα ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

εξγαζίαο ηνπ θ. Σζαξνχρε, ηνλ πξηκηηηβηζκφ ή αλ ζέιεηε ην ιατθηζκφ. Δθείλν 

πνπ ηνλ απαζρνιεί επίκνλα είλε πσο απφ ηε δσγξαθηθή ηνπ ζ’ απνθιείζε ην 

ινγηθφ ζηνηρείν θαη πσο ζα κηιήζε ηε δσγξαθηθή γιψζζα ηνπ αλίδενπ, ηνπ 

αγλνχ θαη ηνπ ακφιπληνπ απφ ζθέςεηο. Πξνζπαζεί λα κπε ζην πεηζί ηνπ 

ιατθνχ αλζξψπνπ, λα ηδή ην αληηθείκελν κε ηε ζπγθηλεηηθή άγλνηα, κε ηελ 

αθνχξαζηε αίζζεζη, κε ηε ιεηςί αληίιεςε, κε ηελ αγλφηεηα θαη κε ηα ιάζε 

πνπ ζα ηφβιεπελ εθείλνο… Αλ παξαδσζνχκε νιφθιεξνη ζηνλ πξηκηηηβηζκφ ή 

ζην ιατθηζκφ, αλ απνθχγσκε δηαξθψο ην ινγηθφ ζηνηρείν κε ηνλ ηξφκν κήπσο 

πιεζηάζσκε ζηνλ αθαδεκατζκφ, ζα ράζσκε ζην ηέινο ηε κηιηά καο… Αο 

είλαη. Ο θαιιηηέρλεο ζπρλά αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα αλαβαπηίδε ηελ 

έκπλεπζί ηνπ ζηηο αγλέο ιατθέο πεγέο, γηα λα ηεο δψζε ηελ αγλφηεηα πνπ 

γέλλεζε ην κχζν θαη ην ιατθφ ηξαγνχδη. Γελ είλε φκσο ζσζηφ πσο πξέπεη λα 

ηα παξαδίδσκε φια ζηνλ πξηκηηηβηζκφ κε ζπζία ηνπ εαπηνχ καο. Με ηελ 

ππεξηίκεζε ηεο πξσηνγέλεηαο, κε ηελ πξνζήισζη καο εμ’ άιινπ ζηελ θαζαξή 

δσγξαθηθή, εθηάζακε λα ηξέκσκε θάζε ηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζθέςη θαη κε 

ηε δσή»
12

. 

 

χκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή ηεο Πηλαθνζήθεο ε ‘ιατθή’ ηέρλε δελ κπνξνχζε λα 

νξζσζεί ζην ίδην επίπεδν κε ηε ‘ιφγηα’. Ζ απφδνζε ζηελ παξαδνζηαθή ηέρλε ησλ 

‘ιατθψλ’ ζηξσκκάησλ κηαο ηζφηηκεο αηζζεηηθήο αμίαο κε ηελ θπξίαξρε ‘ιφγηα’ ηέρλε 

γηα ηνλ ίδην ήηαλ απιά αδηαλφεηε. Ο Παπαλησλίνπ δελ πξνζέγγηδε ηε ζηξνθή ησλ 

δσγξάθσλ πξνο ηηο ξίδεο κε εζλνθεληξηθά θξηηήξηα. εβφηαλ ηηο εθδειψζεηο ηνπ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, φκσο ζηνλ «ιατθηζκφ» ησλ ζχγρξνλσλ θαιιηηερλψλ θαη ζηελ 

θαηαθπγή ηνπο ζηελ «πξηκηηηβηηέ» δηέθξηλε κηα απεξηζθεςία θαη κηα επηπνιαηφηεηα, 

κηα απνκάθξπλζε απφ ηελ ‘χςειή’ αηζζεηηθή ηνπ ‘Ωξαίνπ’ πνπ απαηηνχζε κηα 

δηαλνεηηθή δηεξγαζία. Σν λα κηκείηαη ζπλεηδεηά έλαο ζπνπδαγκέλνο έλαλ αδέμην 

‘ιατθφ’ ηερλίηε πξνζδνθψληαο ηελ αλφζεπηε δεκηνπξγία έκνηαδε κηα πιάλε, ην λα 

πξσηνγνλίδεη αθφκα έλαο κνληέξλνο γπξεχνληαο ηνλ απζνξκεηηζκφ ήηαλ νπσζδήπνηε 

κηα ερεξή αληίθαζε. ζνη άιισζηε θαληαζηψλνληαλ πσο ‘βαδίδνληαο’ ζηα ρλάξηα 

ησλ «ρσξηθψλ» έξρνληαλ πην θνληά ζηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ θαη άγγηδαλ ηελ 

πξσηνγέλεηα θαη φζνη αθφκα δηαηείλνληαλ πσο πξνζηάηεπαλ ηηο παηξνπαξάδνηεο 

                                                                                                                                                                      
ζει. 37- 48, αλαθ. πεγήο ζην Νίθνο Υαηδεληθνιάνπ, «Σέζζεξηο Έιιελεο δσγξάθνη ηνπ 20

νπ
 αηψλα, 

Θεφθηινο, Κφληνγινπ,  Γθίθαο, Σζαξνχρεο» φ.π., ζει. 72. 
11

 Ο Σζαξνχρεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ίδην ραξαθηεξηζκφ αξγφηεξα γηα λα πεξηγξάςεη νξηζκέλα έξγα 

πνπ δεκηνχξγεζε θαηά ην δηάζηεκα 1931-1934: «Πξσηφηππα έξγα.. έθαλα ιίγα. Μηα ή δπν λεθξέο 

θχζεηο, ηξία ηέζζεξα ηνπία θαη κηα Αθξφπνιε [εηθ. 91, α] πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγγιία, ζηε ζπιινγή ηνπ Κ. 

Αρπιφπνπινπ, θσηνγξάθνπ. Θα κπνξνχζε λα ραξαθηεξίζεη θαλείο ηα έξγα απηά, φπσο θαη ηνπ 

Κφληνγινπ, σο ιατθηζηηθά ή πξηκηηηβηζηηθά», Σζαξνχρεο, 1990, ζει. 31. 
12

 Εαρ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Γ. Σζαξνχρε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 8 Φεβξνπαξίνπ 1938, αλαδ. ζην 

Σζαξνχρεο, 1987, ζει. 245-246. 
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αμίεο, ελ ηέιεη έθηαζαλ λα απνδπλακψζνπλ ηα δσηηθά ζηνηρεία ηνπ ‘ιατθνχ’ 

πνιηηηζκνχ θαη λα δηαζηξεβιψζνπλ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ηέρλεο, δηαζαιεχνληαο 

ηα φξηα ηνπ απζεληηθνχ θαη ηνπ επίπιαζηνπ. Αξθεί λα επηζεκάλνπκε πσο ε 

Υαηδεκηράιε θαη νη νκνηδεάηεο ηεο νξακαηίδνληαλ κηα εμηδαληθεπκέλε εηθφλα ηεο 

αλφζεπηεο θαη ληφπηαο ‘ιατθήο’ δεκηνπξγίαο, ηθαλήο λα: «… εμπςψζεη ην εζληθφ 

θξφλεκα ηνπ Έιιελα ρσξηθνχ λα ηνπ δψζε λα θαηαιάβε ηε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα δίλε 

ζηα δεκηνπξγήκαηα ηεο ηέρλεο ηνπ θαη πσο ηα πην αζήκαληα αληηθείκελα ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο πνπ δνπιεχεη κε φιε ηνπ ηε ςπρή δελ είλε παξαξηρκέλα γηαηί απηά 

είλαη εθείλα καδί κε ηε γιψζζα, ηηο ζπλήζεηεο, ηα ηξαγνχδηα θαη ηνπο ρνξνχο πνπ 

ζπκίδνπλ ηελ ειιεληθή ηνπ θαηαγσγή»
13

. ρεδφλ παξάιιεια θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δεχηεξσλ Γειθηθψλ Δνξηψλ ν Οπξάλεο πεξηέγξαθε ηελ ηνπξηζηηθή κεηακφξθσζε ηνπ 

Γειθηθνχ ηνπίνπ, ελψ θαηέγξαθε ηελ πξνζπάζεηα ησλ «θατκέλσλ ρσξηθψλ» πνπ γηα 

λα «επραξηζηήζνπλ ηνπο μέλνπο» επηρεηξνχζαλ λα ζπγρξνληζηνχλ κε ην δπηηθφ πλεχκα 

κεηαηξέπνληαο ηα θαθελεία ηνπο ζε «κπαξ» θαη ην ηνπηθφ θνπξείν ζε «institute de 

beauté»
14

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Υαηδεκηράιε, «Ζ ιατθή καο ηέρλε. Ζ ζεκαζία ηεο», φ.π., ζει. 21.  
14

 Κψζηαο Οπξάλεο, «Οη δειθηθέο γηνξηέο», 1930, παξάζ. θαη αλαδ. ζην Άγγεινο ηθειηαλφο, Δχα 

Palmer-ηθειηαλνχ: δειθηθέο ενξηέο, 1998, ζει. 246. 
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6. 2. Θεόφιλοσ Χατζημιχαθλ: Ο «Έλλην Ρουσσώ». 

 

ηαλ ν Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο κε έλαλ ππέξκεηξν, ίζσο θαη βηαζηηθφ 

ελζνπζηαζκφ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄20 απνθαινχζε ηνλ «ηεισλνθχιαθα 

Ρνπζζψ» σο ηνλ «Παιηνχξα ηεο Γαιιίαο», κε ζεκείν αλαθνξάο ην αλαδπφκελν 

αηζζεηηθφ πξφηππν ηεο αθέιεηαο, πξνδηέζεηε ηελ πνξεία πνπ θάζε γλήζηνο 

απηνδίδαθηνο κπνξνχζε θαη άμηδε λα δηεθδηθήζεη. Μέζα ζηα επφκελα ρξφληα ην φλνκα 

ηνπ Παιηνχξα
15

 ή θάζε άιινπ απηνδίδαθηνπ
16

 πνπ είρε αλαθαιπθζεί θαηά ην 

δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ νπζηαζηηθά δελ μαλαθνχζηεθε. Πφζε ηχρε άιισζηε- 

ηδηαίηεξα ζε ηνπηθφ επίπεδν- ζα κπνξνχζε λα έρεη έλαο βηνπαιαηζηήο πνπ δσγξάθηδε 

απφ θέθη θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, πνηφ θνηλφ ζα ‘ζπγθηλνχζαλ’ νη πίλαθέο ηνπ, φηαλ 

απφ ηελ άιιε πιεπξά νη γεκάηεο ειιεληθφηεηα εηθφλεο ηνπ θνπζηαλειιά Θεφθηινπ 

απαληνχζαλ ζηα αηηήκαηα ηεο κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ αδηάζπαζηε ηζηνξηθή 

θαη πνιηηηζκηθή ελφηεηα ηνπ έζλνπο [εηθ. 92-93]. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ Θεφθηινπ απφ 

ηνλ Σφκπξν σο ν «Έιιελαο Ρνπζζψ»
17

 θαη νη αληίζηνηρεο ζπγθξίζεηο πνπ ζα θάλνπλ ν 

Σεξηάλη ν Μσξίο Ρελάι (Maurice Raynal) θαη ν Μειάο είραλ ζέζεη εμ’ αξρήο ηα 

ζεκέιηα ηεο αλαγλψξηζεο, ηεο επηβεβαίσζεο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ σο 

                                                           
15

 Σν 1929, νπφηε θαη γξάθεη ν Γθίθαο, ην έξγν ηνπ Παιηνχξα είρε εθηεζεί ζηε ‘Γσληά’ θαη ζην «Λχθεην 

Διιελίδσλ», ελψ ε νκάδα πνπ ηνλ είρε ππνζηεξίμεη αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα παξνπζηαζηεί ην έξγν 

ηνπ ζηε Υίν ην 1932, αλαθ. ζην Λεμηθφ Διιήλσλ θαιιηηερλψλ…, 1999, ηνκ. 3, ζει. 370.  
16

 Καηά θαηξνχο εκθαλίδνληαλ θαη δηάθνξνη απηνδίδαθηνη νη νπνίνη εμέζεηαλ βι. νξηζκέλεο αλαθνξέο: 

Νέκν [Νίθνο Δ. Μηιηψξεο], «Έθζεζηο Α. Κξπζηαιιίδνπ, απηνδηδάθηνπ (Εάππεηνλ), πεξ. Διιεληθά 

Γξάκκαηα, 25 Μαξηίνπ 1929, ζει. 95 θαη Αλκ., «Απηνδίδαθηνη δσγξάθνη», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 20 

Μαΐνπ 1929. Αλκ., «Δθζέζεηο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 3 Γεθεκβξίνπ 1932. Αλκ., «Σα πεξίεξγα ηεο 

ηέρλεο. Έλαο Έιιελ ζαιαζζηλφο απηνδίδαθηνο δσγξάθνο. Δθζέηεη έξγα εηο Αζήλαο», εθ. Αζελατθά 

Νέα, 3 Μαΐνπ 1937. Φ. Γ. [Φψηνο Γηνθχιιεο], «Ζ δσγξαθηθή θαη ν πφιεκνο», εθ. Αζχξκαηνο, 25 

επηεκβξίνπ 1939, αλαθ. πεγήο ζην Γηνθπιιεο, 1963, ζει. 626. Ο Γηνθχιιεο απέδηδε ηελ θαηαθπγή 

ησλ θαιιηηερλψλ ζηελ πξηκηηηβηζηηθή αδεμηφηεηα, ζηελ παηδηθή αηερλία θαη ζηελ αθέιεηα ζηηο εκπεηξίεο 

ηνπ πνιέκνπ, παξαζέηνληαο θαη ηελ άπνςε ελφο δσγξάθνπ πνπ δελ θαηνλνκάδεη, ν νπνίνο ηφληδε απηή 

ηε ζπζρέηηζε: «ν πξηκηηηβηζκφο ζηε δσγξαθηθή, ν απζνξκεηηζκφο, ν λατβηζκνο (αθειηζκφο) ζηελ Σέρλε 

γεληθά, έθακαλ κεγάιεο θαηαθηήζεηο κεηά ηνλ κεγάιν πφιεκν. Καη ην πξάγκα ήην δηθανινγεκέλν. Ζ 

θαιιηηερληθή λενιαία, πνπ έδεζε ηέζζεξα νιφθιεξα ρξφληα κέζα ζηα ραξαθψκαηα θαη ζηα πεδία ησλ 

καρψλ, δελ είρε θαηξφ λα κνξθσζή ηερληθά. Δξξίθζε ινηπφλ ζηελ παξαγσγή, κε ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη κε 

ηελ πξσηφγνλε αθέιεηα, ρσξίο αξθεηή ηερληθί κφξθσζη… Όινη ήζαλ ππνρσξεηηθνί πξνο ηα παηδηά, πνπ 

εβγήθαλ απφ ηα ραξαθψκαηα. Έηζη, κεηά ηνλ πφιεκνλ, ν πξηκηηηβηζκφο θαη ν απζνξκεηηζκφο 

εζξηάκβεπζαλ. Καηφπηλ φκσο… Σν απιφ, ην άηερλν, ην πξηκηηίθ, ην αθειέο, δπζθνιψηεξα γίλεηαη ηψξα 

δεθηφ…». 
17

Ο Σφκπξνο ζα έθαλε ηελ ίδηα ζχγθξηζε θαη ην 1936 «ζηελ πεξίπησζε ηεο λενειιεληθήο δσγξαθηθήο 

παξνπζηάδεηαη ην μεθχηξσκα αλάκεζα καο ηνπ Έιιελα ‘Νηνπαληέ Ρνπζζψ’ κε ηε δηαθνξά, φηη εθείλνο 

ήηαλ ηεισλνθχιαθαο θη ν δηθφο καο Θεφθηινο Υαηδε Μηραήι ηζνιηάο θαη θάπνηε ηζνπάλνο», Μηράιεο 

Σφκπξνο, «Ζ δσγξαθηθή καο πξντζηνξία. Θεφθηινο ν ηζνιηάο», πεξ. Διιεληθά Φχιια, Υξηζηνχγελλα-

Πξσηνρξνληά, 1936, ζει. 309. 
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ην πην δσληαλφ παξάδεηγκα ηεο ειιεληθήο ή ειιελνθεληξηθήο λεσηεξηθφηεηαο
18

 [εηθ. 

94]. Ζ «ζενθηινιαηξεία»
19

 κάιηζηα κε αθνξκή ηε κεγάιε έθζεζε πνπ δηνξγάλσζε ην 

Βξεηαληθφ πκβνχιην ην 1947 έιαβε δηαζηάζεηο εζληθνχ ραξαθηήξα. Αλάκεζα ζε 

παλεγπξηθνχο επαίλνπο θαη ελζνπζηψδεηο θξηηηθέο έσο ηελ πιήξε απαμίσζε, ην 

δσγξαθηθφ έξγν ηνπ Θεφθηινπ έκνηαδε λα παξαπαίεη -εξήκελ ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ- 

αλάκεζα ζηηο ηδενινγηθέο δηακάρεο θαη δηεθδηθήζεηο γχξσ απφ ηελ έλλνηα θαη ηεο 

ίδηαο ηεο παξάδνζεο θαη ηεο επηρεηξνχκελεο ελ ηέιεη πξνζπάζεηαο θαηαζθεπήο ηεο
20

.  

 

Ο πριμιτιβιςμόσ του Θεόφιλου. 

Ζ πιεζψξα ησλ δεκνζηεπκάησλ, ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ αλνηρηψλ 

ζπγθξνχζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ηνπ Θεφθηινπ ζηελ ειιεληθή ηέρλε νπζηαζηηθά 

αλαηξνθνδνηνχζε παιαηφηεξεο αλεζπρίεο θαη αςηκαρίεο γχξσ απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο 

‘ιατθήο’ θαη ηεο ‘ιφγηαο’ ηέρλεο θαη ηελ ακθίζεκε εξκελεία ηεο αθέιεηαο θαη ηεο 

ηάζεο ηνπ πξηκηηηβηζκνχ. Αλ ζην πξφζσπν θαη ην έξγν ηνπ Θεφθηινπ δηθαηψλνληαλ 

φινη νη ζεξκνί ππνζηεξηρηέο ηεο παξάδνζεο, ησλ αζπνχδαζησλ θαη ησλ νπαδψλ ηεο 

απζεληηθφηεηαο, άιιν ηφζν δηθαηψλνληαλ θαη νη επηθξηηέο ηνπ νη νπνίνη ελδπλάκσλαλ 

ηα επηρεηξήκαηά ηνπο άιινηε κε κεηξηνπαζείο θαη άιινηε κε αζπκβίβαζηεο απφςεηο, 

είηε θαη κε απαμησηηθέο ηνπνζεηήζεηο.  

Σν 1933 ν Οπξάλεο είρε αθηεξψζεη έλα άξζξν ζηε Νέα Δζηία αλαθνξηθά κε ην 

ξφιν ηεο ‘ιατθήο’ ηέρλεο, ζε κηα επνρή φπνπ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηνπ 

‘ιατθνχ’ ζηνηρείνπ ζηελ θαιιηηερληθή δσή θάζε έζλνπο έκνηαδε λα δηαθξίλεηαη, φπσο 

                                                           
18

 Γηα ην Θεφθηιν βι. ηελ εθηελή βηβιηνγξαθία πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη σο ην 1957 ν Καηζίκπαιεο, 

Γ[εψξγηνο] Κ. Καηζίκπαιεο, Βηβιηνγξαθία Θεφθηινπ, Υαηδεκηραήι, Αζήλα, Σππνγξαθείν εξγηάδε, 

1957. Γηα ηελ πεξίνδν ζην Πήιην βι. Κίηζνο Μαθξήο, Ο δσγξάθνο Θεφθηινο ζην Πήιην, Βφινο, ρ.φ., 

1939. Δπαγγειία Γηακαληνπνχινπ, Ο Θεφθηινο ζην Πήιην δεηήκαηα δσγξαθηθήο ζθελνζεζίαο, Αζήλα, 

Αιεμάλδξεηα, 2007. Βι. θαη Μαξία Γ. Μφζρνπ, Ο Θεφθηινο Υαηδεκηραήι βηνγξαθνχκελνο, δηδ. δηαηξ., 4 

ηνκ., Αζήλα, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2005. Αθφκα ζην Αξρείν ηνπ Σψλε 

πεηέξε παξαηίζεληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, άξζξα, ηερλνθξηηηθέο, θσηνγξαθίεο θαη πιηθφ γηα ηνλ 

Θεφθηιν. Απφ απηέο ηηο πεγέο ζπγθεληξψλσ φζεο αλαθνξέο επηζεκαίλσ εδψ γηα ηνλ Θεφθηιν.  
19

 Έηζη ραξαθηήξηδε ν Πξνθνπίνπ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ιαηθφ απηφ δσγξάθν. Βι. παξαθάησ. 
20

 Ζ θξηηηθή γηα ην έξγν ηνπ Θεφθηινπ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) ηελ ειιελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε, απφ ηελ πιεπξά ησλ θηινλεσηεξηζηψλ θαη θηινπαξαδνζηαθψλ, γηα ηνπο νπνίνπο ην 

δεηνχκελν ειιεληθφηεηα-παξάδνζε εχζηνρα έρεη εξκελεπηεί σο έλα αξηζηνθξαηηθφ ηδενιφγεκα [βι. ηα 

ζρφιηα ζην Γεκήηξεο Σδηφβαο, Οη κεηακνξθψζεηο ηνπ εζληζκνχ θαη ην ηδενιφγεκα ηεο ειιεληθφηεηαο ζην 

κεζνπφιεκν, Αζήλα, Οδπζζέαο, 2006 (
1
1989), ζει 39], β) ηε καξμηζηηθή πξνζέγγηζε απφ ηελ πιεπξά 

ησλ αξηζηεξψλ ηδενιφγσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Θεφθηινο ήηαλ έλα γλήζην ιατθφ παηδί πνπ 

παξέζπξαλ ζηα ζαιφληα ηνπο νη ζχγρξνλνη αζηνί θαη ρεηξαγσγνί ηνπ πνπ επηρεηξνχζαλ λα λνζεχζνπλ 

ην έξγν ηνπ κε ηηο δηθέο ηνπο αηζζεηηθέο θξίζεηο γ) ηε ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε, κε κεηξηνπαζείο έσο 

αθξαίεο ζπληεξεηηθέο απφςεηο απφ εθείλνπο πνπ αξλνχληαλ ηελ νπνηαδήπνηε θαιιηηερληθή αμία ελφο 

αζήκαληνπ ιατθνχ «κπνγηαηδή» θαη «ζνβαηδή». 
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επεζήκαηλε ν ίδηνο, απφ «πεξηζζφηεξν παηξησηηζκφ παξά επηζηεκνληθφ πλεχκα»
21

. Σν 

γαιιηθφ άξζξν ηνπ Μηξφλ Μαιθηέι-Σδηξκνχζθη (Myron Malkiel-Jirmounski), πνπ ν 

Οπξάλεο ζεσξνχζε πσο επξφθεηην γηα δχν μερσξηζηνχο επηζηήκνλεο, εμέηαδε ηε 

ζπζρέηηζε ‘ιατθήο’ θαη ‘ιφγηαο’ ηέρλεο, αλαηξψληαο ηε ξνκαληηθή άπνςε ησλ 

γεξκαλψλ θνιθξνιηζηψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ‘ιατθά’ 

θαιιηηερλήκαηα δηέπνληαλ απφ έλαλ αλφζεπην απζνξκεηηζκφ θαη κηα πεγαία 

έθθξαζε. Μειεηψληαο ηηο πεγέο ησλ ‘ιατθψλ’ αληηγξάθσλ απφ πεξηνρέο ηεο 

αξδελίαο, ν Μαιθηέι-Σδηξκνχζθη εληφπηδε πσο ηα κνηίβα ηνπο πξνέξρνληαλ απφ 

θαηεμνρήλ ‘ιφγηεο’ αλαθνξέο (θνηληθηθέο, ξσκατθέο, βπδαληηλέο, αξαβηθέο, ηνζθαληθέο 

θ.ά), ψζηε έθαλε ιφγν γηα κηα «εθιατθεπκέλε ιφγηα ηέρλε» («un art savant vulgarisé») 

πνπ απφ ζχγρπζε θαη κφλν απνθαινχληαλ σο ‘ιατθή’ ή ‘πξσηφγνλε’
22

.  

Ζ αηζζεηηθή αμία ηεο ‘ιατθήο’-παξαδνζηαθήο ηέρλεο πνπ θξηλφηαλ σο εγγχηεξε 

ζε αλεπίζεκεο κνξθέο εηθαζηηθήο έθθξαζεο, εθηηκήζεθε- έρεη ήδε επηζεκαλζεί- κέζα 

απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ θνηλψλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζε 

κηα λνεηηθή παξά νπηηθή αλαπαξαζηαηηθή αληίιεςε θαη ήηαλ έηζη ζρεηηθή κε ηηο 

λεσηεξηθέο αλαδεηήζεηο
23

. Σν καξηπξνχζε θαη ν Δπαγγειίδεο φηαλ έγξαθε πσο: «Ζ 

κειέηε ηεο ηέρλεο ησλ πξντζηνξηθψλ επνρψλ, ησλ πξσηφγνλσλ ιαψλ, ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο θη αθφκα ησλ πξψησλ θάζεσλ ηεο ειιεληθήο ηέρλεο καο άλνημε ηα κάηηα λα 

ηδνχκε θαιχηεξα θαη λα θαηαλνήζνπκε θαη πνιιέο κνξθέο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο θαη ηηο 

ξίδεο ηεο ιατθήο»
24

.  

Οη ππνζηεξηρηέο ηεο ‘ιφγηαο’ Σέρλεο ή θαη ηεο Σέρλεο σο κηα ‘ιφγηα’ 

δξαζηεξηφηεηα, αληηπαξέζεηαλ ζηελ άγλνηα θαη ζηελ «έιιεηςε ‘ζρνιήο’»
25

 ηε ζνθία 

θαη ζηνλ αθειή απζνξκεηηζκφ ηελ ελζπλείδεηε δξάζε. «Ζ Σέρλε», έγξαθε ν Κχξνπ 

                                                           
21

 Κψζηαο Οπξάλεο, «Λατθέο ηέρλεο», πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 165, 1 Γεθεκβξίνπ 1933, ζει. 1131. 
22

 Myron Malkiel-Jirmounsky, «L'art populaire existe-t-il?», supplément au Bulletin du Redresement 

Français, ηρ. 7, Ηνχιηνο 1933, ζει. 1-4. 
23

 Ήδε απφ ην 1931 ε Υαηδεκηράιε ηφληδε απηή ηε ζπζρέηηζε «ηα έξγα ηεο [ιατθήο ηέρλεο] έρνπλ κηα 

εληαία κνξθή, γηαηί βγαίλνπλ απζφξκεηα κέζα απφ ηελ θνηλή εζσηεξηθή θχζε ηνπ πξσηφγνλνπ θαη 

απιντθνχ ηερλίηε, ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ θάζε θνξά πξνζπάζεζε λα παξαζηήζεη κηαλ αθεξεκέλε 

νπσζδήπνηε έλλνηα, πνπ κε αθειή ηξφπν θαη απζφξκεηα γελλήζεθε κέζα ηνπ, αθξηβψο φπσο πξνζπαζνχλ 

λα εθθξάζνπλ ηέηνηεο έλλνηεο ηα παηδηά ζηα αθειή ηνπο ζρεδηάζκαηα. Έλα απφ ηα δηαζαθεζηηθά 

παξαδείγκαηα απηήο ηεο γεληθήο ξνπήο ηεο ιατθήο ςπρήο βιέπεη θαλείο ζηνλ απιντθφ ζπκβνιηζκφ, κε ηνλ 

νπνίνλ εθθξάδνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο παξαζηάζεηο νη πξσηφγνλνη ιανί», Υαηδεκηράιε, 1931, ζει. 8. Βι. 

θαη Σδνχιην Καΐκε, «Πξσηφγνλε θαη ιατθή έθθξαζε», αλαδ. ζην Μηζέι Φάηο, (επηκ.), Γχξσ ζην 

αίζζεκα ηνπ σξαίνπ, Αζήλα, Γαβξηειίδεο, 2005, ζει. 91-92. Ο ζπγγξαθέαο ρξνλνινγεί ηε κειέηε ηνπ 

Καΐκε ζηα 1944-46. 
24

 Γ. Δ. Δπαγγειίδεο, «Ζ ηέρλε ηνπ Θεφθηινπ», πεξ. Αγγινειιεληθή Δπηζεψξεζε, ηνκ. Γ΄, ηρ. 1, Μάηνο 

1947, ζει. 5. 
25

 Απηνχο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο είρε επηιέμεη ν εθέξεο γηα λα ραξαθηεξίζεη ηηο ηερληθέο αδπλακίεο ηνπ 

Θεφθηινπ, Γηψξγνο εθέξεο [εθεξηάδεο], «Θεφθηινο», πεξ. Αγγινειιεληθή Δπηζεψξεζε, φ.π., ζει. 2. 
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«-θαη ηδίσο ε δσγξαθηθή- ζέιεη κφξθσζηλ, πλεπκαηηθή αλσηεξφηεηα θαη θαιιηέξγηαλ 

πνιπεηή ηνπ θπζηθνχ ηαιάληνπ, ην νπνίνλ, ηφηε θαη κφλνλ ηφηε, ζα δείμε αλ είλαη 

ηάιαληνλ δσγξάθνπ ή ζνβαηδή»
26

. ηελ αληίιεςε νκνίσο ηνπ Παπαλησλίνπ ε ‘ιατθή’ 

δεκηνπξγία -αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα- αλήθε ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ θφζκν, ηνλ 

«καθάξην θφζκν ηεο άγλνηαο θαη ηεο επθνιίαο»
27

 φπσο ραξαθηεξηζηηθά έγξαθε ν 

ηερλνθξίηεο γηα ην έξγν ηνπ Θεφθηινπ, ελψ θαη γηα ηνλ Παλαγησηφπνπιν ε δσγξαθηθή 

ηνπ Θεφθηινπ δελ είρε θακία ζπγγέλεηα κε ηε «κεγάιε» ηέρλε
28

.  

Σελ αγεθχξσηε ζρέζε φκσο ‘ιατθήο’ θαη ‘ιφγηαο’ ηέρλεο δελ ζπκκεξίδνληαλ 

κφλν νη ζπληεξεηηθνί θξηηηθνί, αιιά θαη λεσηεξηζηέο θαιιηηέρλεο φπσο ν Γαιάλεο ν 

νπνίνο αθνινπζψληαο ηε γξακκή ηνπ Λνη
29

 ζε θάζε επθαηξία ηφληδε ηα δηαθξηηά φξηα: 

«Λατθή ηέρλε», επεζήκαηλε ν ίδηνο «δελ πθίζηαηαη σο ηέρλε. Τπάξρεη ε κεγάιε Σέρλε 

θαη ην πέξαζκά ηεο κέζα απ’ ηε κνηξαία αδεμηφηεηα ηνπ ιανχ ζηηο ιατθέο θφξκεο, πνπ 

είλαη θαηψηεξεο θαη πνπ ηηο βξίζθνπκε παληνχ ηζάμηεο, αλ φρη πην πινχζηεο απ’ ηηο 

ειιεληθέο, φπσο είλαη ίζσο ζηελ Ηηαιία θαη ζην Νφην ηεο Γαιιίαο. Άιισζηε παληνχ 

εχθνια ζπγρένπλ ιατθή ηέρλε θαη ηέρλε πξσηφγνλε (πξηκηηίβ). Ζ ηειεπηαία, πνπ πεξηέρεη 

αθφκα αθέξαην ηνλ θαιιηηερληθφ δπλακηζκφ ηεο αλζξσπφηεηαο, είλαη βαζηά θη’ 

ελδηαθέξνπζα. Μα ε επνρή καο ηελ έρεη ηφζν μεπεξάζεη, ψζηε απφ θάζε μαλαγχξηζκα ζ’ 

απηήλ ιείπεη ε εηιηθξίλεηα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Ο 

‘αθειήο’ ηειψλεο Ρνπζζψ εμεγείηαη απφ ην φηη έδεζε ζ’ έλα θέληξν φπσο ην Παξίζη, 

εμεγείηαη αθφκα θαη θπξίσο απφ ην δσγξαθηθφ ηνπ δψξν. Μα ε ζειεκαηηθή αθέιεηα κνπ 

είλαη αθαηαλφεηε»
30

. Ζ γεθχξσζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ αλάκεζα ζηε 

                                                           
26

 Φηιφηερλνο [Αρηιεχο Κχξνπ], «Αη δήζελ κεγαινθπΐαη. Ζ θάξζα ηνπ Θεφθηινπ», εθ. Δζηία, 15 Μαΐνπ 

1947. 
27

 Εαραξίαο Παπαλησλίνπ, «Υξηζηνχγελλα ζην ρείκαξξν», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 1 Ηαλνπαξίνπ 1940. 
28

 Η.Μ.Π. [Ησάλλεο Μ. Παλαγησηφπνπινο], «Κ. Μαθξή ‘Ο δσγξάθνο Θεφθηινο ζην Πήιην’», εθ. Ζ 

Πξσία, 30 επηεκβξίνπ 1940. 
29

 Βι. ζηελ παξνχζα εξγαζία θεθάιαην 2, ζει. 32 
30

 Φσθίσλ Φξαληδηζθάθεο, «Μηα ζπλνκηιία κε ην Γαιάλε», εθ. Σέρλε, ηρ. 3, 20 Φεβξνπαξίνπ 1938, 

ζει. 5, αλαθ. πεγήο ζην Δκκαλνπήι Μαπξνκάηεο, Ζ ραξαθηηθή θαη ε δσγξαθηθή ηνπ Γεκήηξε Γαιάλε 

1879-1966, δηδ. δηαηξ., Αζήλα, ρ.φ., 1983, ζει. 545. Ο Γαιάλεο είρε αλαθεξζεί ζην «λατβηζκφ» ηνπ 

Ρνπζζψ ην 1928: «νη δσγξάθνη ηνπ είδνπο ηνπ Ρνπζζψ είλε ζήκεξα πεξηδήηεηνη. Σα έξγα ηνπο είλε ιατθά 

θαη ζπγθηλνχλ εχθνια ην θνηλφλ. Δίλε έλα μεθνχξαζκα απφ ην δπζθνινρψλεπην έξγν ησλ θπβηζηψλ», 

ηεθ[αλνο] Υαξκίδεο, «Μεξηθέο γλψκεο ηνπ Γαιάλε πεξί δσγξαθηθήο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 18 Μαΐνπ 

1928, αλαθ. πεγεο ζην Παλαγηψηνπ, 1987, ζει. 81 [φπνπ ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ αλαγξάθεηαη σο «Ο 

Γαιάλεο»]. Έλα ρξφλν αξγφηεξα ζα ζεκείσλε επίζεο: «ε ιατθή ηέρλε είλαη απιή αληαλάθιαζε ηεο 

κεγάιεο, ηεο αιεζηλήο Σέρλεο. Απηφ πνπ γίλεηαη κε ηε δηθή καο, παξαηεξείηαη παληνχ! Δίλαη νπσζδήπνηε 

κηα θαηψηεξε κνξθή, αθνχ ζηεξείηαη πξσηνηππίαο θαη εθεπξεηηθφηεηαο. Γελ πξέπεη κάιηζηα λα ηελ 

ζπγρένπκε κε ηελ πξσηφγνλε ηέρλε πνπ είλαη εληειψο άιιν πξάγκα, γηαηί ε ηειεπηαία απηή εθθξάδεη απ’ 

επζείαο ην αλζξψπηλν αίζζεκα. Σν ζσζηφ είλαη, θη’ απηφ άιισζηε γίλεηαη, ε ιατθή ηέρλε λα εκπλέεηαη απφ 

ηελ κεγάιε θη φρη, πνηέ ην αληίζηξνθν … ζαο βεβαηψ φηη Θεφθηινη ππάξρνπλ παληνχ! Υίιηνη ‘ηζνιηάδεο’ 

δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηίπνηα αμηφινγν!», Ζι[ίαο] Εηψγαο, «Γπν ψξεο κε ηνλ Γαιάλε», πεξ. Νενειιεληθά 

Γξάκκαηα, 1 Απξηιίνπ 1939, ζει. 13-14, αλαθ. πεγήο ζην Μαπξνκάηεο, 1983, ζει. 545-546. Σελ ίδηα 
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‘ιατθή’/‘ρακειή’ θαη ζηελ ‘αθαδεκατθή’/ ‘πςειή’ ηέρλε θαζψο θαη ε «δηαζηαχξσζε 

ηνπ ιανχ κε ηελ πλεπκαηηθή ειίη», φπσο πξνζδηφξηδε αληίζεηα ν Καΐκε ακπλφκελνο ηελ 

αγλφηεηα θαη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο ‘πξσηφγνλεο’ θαη ηεο «βάλαπζεο»
31

 ‘ιατθήο’ 

ηέρλεο, ππήξμε κέιεκα φρη κφλν ησλ θηιφηερλσλ αιιά θαη ησλ θαιιηηερλψλ κε 

θηινπαξαδνζηαθέο θαη θηινλεσηεξηζηηθέο ηάζεηο, θαζψο νη ίδηνη ζεσξνχζαλ ρξένο 

ηνπο λα αλαδείμνπλ ηελ ειιεληθή ‘ιατθή’ δεκηνπξγία
32

. Σελ απνθφξηηζε ηεο 

ππνδνρήο ηνπ πξηκηηηβηζκνχ ηνπ Θεφθηινπ απφ ηελ ειιελνθεληξηθή ηνπνζέηεζε ή θαη 

απφ ην δίιιεκα «ζαχκα ή κπιφθα» επηρεηξνχζε ν ηζηνξηθφο Πξνθνπίνπ πξνηείλνληαο 

κηα «ηξίηε γλψκε» φπσο ν ίδηνο επεζήκαηλε. Καιχπηνληαο ηα «θελά»
33

 ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ απφςεσλ πνπ είραλ εθθξαζηεί ν Πξνθνπίνπ αληηπαξέζεηε κηα 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη επεμήγεζε πνπ επεδίσθε λα δηακνξθψζεη έλα πιαίζην 

απνηίκεζεο ηνπ πξηκηηηβηζκνχ σο έλα νπηηθφ ζχζηεκα πνπ ππάθνπε θαηαξρήλ ζε 

                                                                                                                                                                      
άπνςε ζα εθθξάζεη θαη ζε κηα άιιε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζηελ Πξσία: «Γίλεηαη, καο ιέγεη, 

ζχγρπζηο ηεο πξσηνγφλνπ ηέρλεο κε ηελ ιατθήλ. Οη δσγξάθνη ηεο Πνιπλεζίαο ή ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο 

δελ θάλνπλ ιατθήλ ηέρλελ, αιιά ηέρλελ πξαγκαηηθήλ, αλφινγνλ φκσο πξνο ηνπο ππάξρνληαο φξνπο. Λατθή 

ηέρλε είλε ε αθειήο θαη νιηγψηεξνλ ή πεξηζζφηεξνλ επηηπρήο παξαθνινχζεζηο θαη απνκίκεζηο, ηξφπνλ 

ηηλά, ηεο ηέρλεο. Δάλ ε ηέρλε ελφο ηφπνπ είλε αλεπηπγκέλε, θαη ε ιατθή ηέρλε επίζεο ζα επδνθηκή», Δ. 

Αλ., «Μηα ψξα κε ηνλ Γαιάλε», εθ. Ζ Πξσία, 28 Μαΐνπ 1939. 
31

 «Ζ επαθή ηνπ αζηηθνχ θαη ηνπ αγξνηηθνχ πνιηηηζκνχ είλαη κηα πάγηα ζπληεξεηηθή αλάγθε ηεο ηέρλεο… 

ν εθιεθηφο έρεη αλάγθε απφ ην βάλαπζν, γηαηί ην βάλαπζν ζηνηρείν δελ κπνξεί ν αξηζηνηέρλεο λα ην 

παξάγεη κφλνο ηνπ. Σν ίδην θαη ην βάλαπζν δελ κπνξεί λα παξάγεη ην εθιεθηφ… Σν ιατθφ ζέαηξν, κε ηελ 

πξσηφγνλή ηνπ ζάηηξα, νη ζξχινη θαη ηα παξακχζηα ηνπ ιανχ, πνπ’ ρνπλ ηφζε εθθξαζηηθή δχλακε θαη 

ιαθσληθφηεηα, είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ βάλαπζνπ. Ο ιαφο ζπληεξεί ηνχηε ηελ παξάδνζε ελψ ν 

πνιηηηζκέλνο ηελ μερλά κε δηάθνξα πξνζρήκαηα, φπσο ηελ πξσηνηππία. Ση ζεκαίλεη φκσο πξσηνηππία; 

Δπηζηξνθή ζηνπο πξψηνπο ηχπνπο. Κη απηφ θάλεη, άζειά ηεο, ε βάλαπζε ηέρλε. Γηαξθψο μαλαγπξίδεη ζηηο 

πξψηεο έλλνηεο, ζηα πξψηα ζρήκαηα, ζηηο πξψηεο εκπεηξίεο», Σ. Καΐκε, «Πξσηφγνλε θαη ιατθή 

έθθξαζε», φ.π., ζει. 91-92. 
32

 Υξένο καο είλαη λα πξνζπαζήζνπκε λα εμπςψζνπκε ηηο έλλνηεο ηνχηεο ιατθή παξάδνζε, ιατθή ηέρλε 

απφ ην ρακειφ επίπεδν φπνπ ηηο έρεη αθήζεη- ζε κηαλ αθφξεηε ζηαηηθφηεηα, ανξηζηία θαη ξερφηεηα- ε 

επηπφιαηε λννηξνπία ησλ πνιιψλ, πνπ θηάλνπλ λα ηηο ζεσξήζνπλ σο θάηη πηα μεπεξαζκέλν γηα ηε 

ζπλείδεζή ηνπο…», Γ. Πηθηψλεο, «Ζ αλνηθνδφκεζε θαη ην πλεχκα ηεο παξάδνζεο» (1946), αλαδ. ζην 

Πηθηψλε (επηκ.), 1985, ζει. 160-161. 
33

 Ο Πξνθνπίνπ γξάθεη δηαηεξψληαο έλα χθνο δηφξζσζεο ησλ ζρνιηαζηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ Θεφθηινπ. 

Ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο σο πξνο ην θχξνο ησλ απφςεσλ ηνπ Δπαγγειίδε πνπ επεμεγνχζε ηνλ 

πξηκηηηβηζκφ ηνπ Θεφθηινπ σο απφξξνηα ηεο ελζηηθηψδνπο δξάζεο κε «βαζχηεξε πξφζεζε» ηελ 

«απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο», ν Πξνθνπίνπ ηνπ θαηαιφγηδε κηα «κπεξδεκέλε θαη ζθνηεηλή γλψκε» 

θαη παξέπεκπε ην ζπλάδειθφ ηνπ ζηε κειέηε ηνπ Διβεηνχ αξραηνιφγνπ θαη ηζηνξηθνχ Νηενλά, ν 

νπνίνο δηεξεπλνχζε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξηκηηηβηζκνχ ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ θιαζηθηζκφ 

(W[aldemar] Deonna, «Primitivisme et classicisme. Les deux faces de l’histoire de l’art», πεξ. 

Recherche, ηρ. 2, 1946, ζει. 4-24). Oκνίσο έθαλε ιφγν γηα «αλεπζπλνινγία» αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηζρπξηζκφ ηνπ Δπαγγειίδε πσο δελ ππήξμε ιατθή βπδαληηλή ηέρλε. Αληίζηνηρα είλαη ηα ζρφιηα γηα ηηο 

άζηνρεο ηνπνζεηήζεηο ησλ Διχηε θαη Παπαγεσξγίνπ αλαθνξηθά κε ην ζπιινγηθφ ζπλαίζζεκα πίζσ απφ 

ην έξγν ηνπ Θεφθηινπ πνπ έβιεπε ν πξψηνο θαη ηελ έιιεηςε γλήζησλ ιατθψλ εθδειψζεσλ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν πνπ εθηηκνχζε ν δεχηεξνο. Βι. Άγγ. Πξνθνπίνπ, «Θεφθηινο», πεξ. Ο Αηψλαο καο, ηρ. 4, 

Ηνχληνο 1947, ζει. 113-114 θαη ζηα: Δπαγγειίδεο, «Ζ ηέρλε ηνπ Θεφθηινπ», πεξ. Αγγινειιεληθή 

Δπηζεψξεζε, φ.π., ζει. 4-10, Οδπζζέαο Διχηεο, «Ζ αηζζεκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηαγσγή ηνπ 

Θεφθηινπ Υαηδεκηραήι», πεξ. Αγγινειιεληθή Δπηζεψξεζε, φ.π., ζει. 10-13, Μηρ[άιηο] Γφξηο-

Παπαγεσξγίνπ, «Πεξί ιατθήο ηέρλεο θαη Θεφθηινπ Η», εθ. Ζ Καζεκεξηλή, 23 Μαΐνπ 1947. Βι. θαη ηε 

ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ ηνπ ζηηο 18 Ηνπλίνπ 1947. 
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ζπιινγηθνχο θψδηθεο. «Πξηκηηηβηζκφο», ηφληδε, «δελ είλαη ηα απζφξκεηα, απιψο 

γξαθηθά ζεκάδηα ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ αθαιιηέξγεηνπ εληειψο αλζξψπνπ. Δίλαη ε 

θσδηθνπνίεζε ζε ηεξνχο θαλφλεο ησλ απζφξκεησλ εηθαζηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο 

ελζηηθηψδνπο ςπρνινγίαο, είλαη ζπλεπψο απνηέιεζκα καθξφρξνλεο εξγαζίαο»
34

. Ο 

Πξνθνπίνπ κάιηζηα ζεσξνχζε πσο ην έξγν ηνπ Θεφθηινπ, κνινλφηη ν ίδηνο δσγξάθηδε 

κε βάζε ην έλζηηθηφ ηνπ, δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αηζζεηηθέο αξρέο ηνπ 

πξηκηηηβηζκνχ πνπ πξνυπέζεηε κηα ζπιινγηθή ζπλείδεζε. Ζ ηαιάληεπζε ηνπ 

δσγξάθνπ αλάκεζα ζε δχν νπηηθά ζπζηήκαηα θαηέιεγε ζε εηεξνγελείο ηερληθέο 

επηινγέο, αλάκεζα ζε ηππνπνηεκέλεο παξαζηάζεηο κε απινπζηεπκέλα, 

ζρεκαηνπνηεκέλα θαη αθαηξεηηθά ζηνηρεία απφ ηε κηα πιεπξά θαη απφ ηελ άιιε ζε κηα 

ξεαιηζηηθή ηάζε αληηγξαθήο ζηα φξηα ελφο «εθιατθεπκέλνπ λενθιαζηθηζκνχ» [εηθ. 95]. 

Ο Πξνθνπίνπ ζα δηφξζσλε αθφκα ηνλ εζλνθεληξηθφ ππεξβάινληα δήιν ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη ηηο απζαίξεηεο απφςεηο ηνπο κε ην λα ζπγθξίλεη επί ηεο νπζίαο ηα 

έξγα ηνπ Θεφθηινπ κε εθείλα ηνπ Παλαγηψηε Εσγξάθνπ [εηθ. 96]:  

 «ηηο εηθφλεο ηνπ Μαθξπγηάλλε, θακσκέλεο απφ ηνλ Παλαγηψηε Εσγξάθν, ε 

θνηλσληθή απξνζσπία θπξηαξρεί. Γελ είλαη ην άηνκν, αιιά ν ιαφο πνπ δξα 

ζηα γεγνλφηα. ην έξγν ηνπ Θεφθηινπ δελ ππάξρεη ην απξφζσπν θαη ην 

ζπιινγηθφ απηφ ζηνηρείν. Τπάξρεη ε αηνκηθφηεηα κε ηελ έθθξαζή ηεο, ηα 

γλσξίζκαηά ηεο ζηα ξνχρα θαη ζηηο θηλήζεηο, ηνλ εζηθφ ηεο ξφιν. Έηζη, ε 

βπδαληηλή νκνηνκνξθία, πνπ εμππεξεηεί ηε ζπκκεηξία θαη ην ξπζκφ, ην 

δηαθνζκεηηθφ ή κνπζηθφ πλεχκα, ελψ επηδεί ζηηο εηθφλεο ηνπ Παλαγηψηε 

Εσγξάθνπ ζβήλεη ζηηο δσγξαθηέο ηνπ Θεφθηινπ. ηε ζέζε ησλ ρακέλσλ 

απηψλ αλακλήζεσλ ηεο κεζαησληθήο καο ηέρλεο, αλαπεδά έλαο λενθιαζηθφο 

ήξσαο, κε πεξηθεθαιαίεο θαη ριακχδεο… φ, ηη ράλεη ν Θεφθηινο απφ ην 

Βπδάληην, αο ην θεξδίδεη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ θιαζηθή Διιάδα»
35

. 

 

 

 

                                                           
34

 Ά. Πξνθνπίνπ, «Θεφθηινο», πεξ. Ο Αηψλαο καο, φ.π., ζει. 112.  
35

 .π., ζει. 114. Δλ θαηαθιείδη, ν Πξνθνπίνπ αηηηνινγνχζε ην κεγάιν ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηελ 

δσγξαθηθή ηνπ Θεφθηινπ ζε κηα αληίζηνηρε ηάζε αλαθάιπςεο θαη άιισλ ιατθψλ απηνδίδαθησλ 

δεκηνπξγψλ ζε επξσπατθφ έδαθνο: «Ζ ειιεληθή Θενθηινιαηξεία πξέπεη λα εθηηκεζεί κέζα ζην 

επξσπατθφ ξεχκα ηεο επηζηξνθήο πξνο ην ‘Έλζηηθην’, πνπ έρεη αμηνπνηήζεη ζηε Γχζε αλάινγνπο κε ην 

Θεφθηιν ιατθνχο, απηνδίδαθηνπο δσγξάθνπο, φπσο ν Douanier Rousseau, ν Maurice Utrillo, ν 

Dominique Peyronner θ.ά. ππάξρεη κηα παλαλζξψπηλε ςπρνινγηθή ζπγγέλεηα ζηα νπηηθά εθείλα ζχκβνια 

πνπ δηαιέγεη ην απζφξκεην νηθνπκεληθφ ζπλαίζζεκα γηα λα εθθξαζηεί αηζζεηηθά», ζην ίδην, ζει. 115. Ο 

Πξνθνπίνπ είρε αθηεξψζεη θαη κηα κειέηε ζην δσγξαθηθφ έξγν ηνπ Παλαγηψηε Εσγξάθνπ φπνπ ηφληδε 

πσο: «Γηα ηα εγθεθαιηθά ηνπ ζηνηρεία (αθεξεκέλν ζρέδην, ζπκβαηηθφ ρξψκα) ζπλδέεηαη κε ηελ primitive 

δσγξαθηθή, πνπ θπξηάξρεζε ίζακε ηα ηέιε ηεο γνηζηθήο επνρήο ζηελ επξσπατθή ηέρλε, γηα λα μαλαγπξίζεη 

ζηε δεχηεξε δεθαεηεξίδα ηνπ αηψλα καο κε ηε γεσκεηξηθή κνξθή ηνπ θπβηζκνχ… εθηφο απφ ην γεληθφ 

απηφ δεζκφ ηνπ κε ηελ primitive δσγξαθηθή, ζπλδέεηαη θαη πην εηδηθά κε δπφ κεγάινπο θιάδνπο ηεο 

αλαηνιηθήο ηέρλεο. Σε βπδαληηλή θαη ηελ πεξζηθή», Άγγεινο Γ. Πξνθνπίνπ, Σν εηθνζηέλα ζηε ιατθή 

δσγξαθηθή ηνπ, Αζήλα, Διιεληθή Δθδνηηθή Δηαηξεία, 1940, ζει. 223. Γηα ηνλ Εσγξάθν βι. πεξαηηέξσ 

ηελ εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία έσο ην 1957 πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ν Καηζίκπαιεο, Γ. Κ. Καηζίκπαιεο, 

Βηβιηνγξαθία Η. Μαθξπγηάλλε θαη Π. Εσγξάθνπ, Αζήλα, Σππνγξαθείν εξγηάδε, 1957.  
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6. 3. Πριμιτιβισμός: αισθητικός διάλογος. 

 

Σν Ννέκβξην ηνπ 1946 εγθαηληάζηεθε κηα αηνκηθή έθζεζε έξγσλ ηνπ 

Υαηδεθπξηάθνπ-Γθίθα ζηηο αίζνπζεο ηνπ Βξεηαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ, φπνπ 

θηινμελήζεθαλ θαη ην Μάην ηεο επφκελεο ρξνληάο ηα έξγα ηνπ Θεφθηινπ. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1947 ν Πξνθνπίνπ δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ Ο Αηψλαο καο έλα 

άξζξν
36

 κε αθνξκή ηελ έθζεζε ηνπ Γθίθα φπνπ επηρεηξνχζε κηα αηζζεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ πξηκηηηβηζκνχ αλαιχνληαο ηα φζα είρε ζίμεη ζε άξζξν ηνπ γηα ην 

Θεφθηιν λσξίηεξα ηνλ Ηνχλην. Απηφ ην θείκελν δεκνζηεχηεθε ηελ ίδηα ρξνληά ππφ ηνλ 

ίδην ηίηιν Πξηκηηηβηζκφο: αηζζεηηθφο δηάινγνο σο μερσξηζηφ δνθίκην
37

.  

Μέζα απφ ην δηάινγν ηξηψλ ζπλνκηιεηψλ, ηνπ Πξνθνπίνπ, ελφο ινγνηέρλε πνπ 

ππνζηήξηδε ηε κηκεηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο θαη ελφο δσγξάθνπ κε «πξσηνπνξηαθέο 

θαηεπζχλζεηο», ν ζπγγξαθέαο εμέηαδε ηνλ πξηκηηηβηζκφ ζε αληηπαξαβνιή κε ην 

ξεαιηζκφ θαη κέζα απφ ηηο αληηπαξαηηζέκελεο απφςεηο ζθφπεπε λα δηεξεπλήζεη πνηα 

απφ ηηο δχν εηθαζηηθέο γιψζζεο αληαπνθξίλεηαη ζην ζπιινγηθφ ζπλαίζζεκα. Αλ ε 

κίκεζε, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ινγνηέρλε, είλαη πην θαηαλνεηή απφ ην κέζν άλζξσπν 

ηφηε ε πηνζέηεζε απηήο ηεο εηθαζηηθήο γιψζζαο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 

πιεξέζηεξα ζην ζπιινγηθφ ζπλαίζζεκα. Ωζηφζν ηα αθεξεκέλα ζρήκαηα νη 

ηππνπνηήζεηο θαη νη γεληθεχζεηο, αληηπξφηεηλε ν δσγξάθνο, ζπληζηνχλ ηα εηθαζηηθά 

ζχκβνια ηεο πξηκηηηβηζηηθήο ηέρλεο πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ πξντζηνξηθή επνρή θαη 

ζε παιαηφηεξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ελψ απνξξέεη θαηεπζείαλ απφ ηε ζπιινγηθή 

κλήκε.  

Ο Πξνθνπίνπ πνπ παξέκβαηλε ζπκπιεξψλνληαο απηέο ηηο θξίζεηο αληηκεηψπηδε 

ηνλ πξηκηηηβηζκφ σο έλα θσδηθνπνηεκέλν νπηηθφ ζχζηεκα πνπ απνηειεί εθδήισζε θαη 

έθθξαζε ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο θαη σο έλα θαηλφκελν αλαπφζπαζην απφ ηηο 

ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο. ηελ παξάδνζε κάιηζηα ηεο πξηκηηηβηζηηθήο γιψζζαο 

επεζήκαηλε ν ίδηνο πσο θπξηαξρεί ν δηαλνεηηθφο παξά o νπηηθφο ξεαιηζκφο, ελψ ε 

γεσκεηξηθφηεηα θαη ε αθαίξεζε ζπληζηνχλ εηθαζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ζπλαληνχληαη 

ζε θνηλσλίεο φπσο ε Αίγππηνο, ε Μεζνπνηακία, ε αξραία θαη πξνθιαζηθή Διιάδα, ην 

Βπδάληην θαη ε ξνκαληθή επνρή, θαη είλαη αληίζηνηρα κε ηα κνξθηθά ζηνηρεία πνπ 

εληνπίδνληαη αβίαζηα ζηα παηδηθά ζρεδηάζκαηα [εηθ. 97,98]. Ο ζπγγξαθέαο αθφκα 

                                                           
36

 Άγγεινο Γ. Πξνθνπίνπ, «Πξηκηηηβηζκφο: αηζζεηηθφο δηάινγνο», πεξ. Ο Αηψλαο καο, Οθηψβξηνο 

1947, ζει. 248-254. 
37

 Άγγεινο Γ. Πξνθνπίνπ, Πξηκηηηβηζκφο: αηζζεηηθφο δηάινγνο, Αζήλα, Ο Αηψλαο καο, 1947. 
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ζπλέδεε ηηο αλαδεηήζεηο ηεο κνληέξλαο δσγξαθηθήο κε απηή ηελ παξάδνζε. Έηζη 

ζηνπο πεηξακαηηζκνχο ησλ θπβηζηψλ δηέθξηλε ηελ ίδηα αθαηξεηηθή δηάζεζε, ηε 

ιηηφηεηα ησλ κέζσλ, θαζψο θαη θνηλέο αξρηηεθηνληθέο θαη γεσκεηξηθέο ζπλζέζεηο. ηε 

ρξσκαηηθή αθφκα απινπνίεζε ησλ θσβηζηψλ εληφπηδε κηα πξηκηηηβηζηηθή 

ρξσκαηνινγία, πνπ «απνιχηξσζε ην ηνπηθφ ρξψκα απφ ηα εμσηεξηθά θαη πιαζηηθά 

ζηνηρεία ηεο ζθηάο θαη ηεο αηκφζθαηξαο»
38

 [εηθ. 99-104]. Με βάζε ινηπφλ απηά ηα 

θνηλά νπηηθά ζχκβνια πνπ θαζηζηνχζαλ εθηθηή ηελ ππέξβαζε ηεο αηνκηθηζηηθήο 

νπηηθήο, ν ζπγγξαθέαο πίζηεπε πσο ν πξηκηηηβηζκφο είρε επηβηψζεη ζηε ζχγρξνλή ηνπ 

κνξθή θαη δήισλε: «Ο θπβηζκφο ζπλέδεζε ηελ θαιιηηερληθή καο δσή κε ηελ νπηηθή 

παξάδνζε ηεο πξηκηηηβηζηηθήο δσγξαθηθήο, πνπ εμαθνινπζεί λα νδεγή απφ ηελ έδξα ηνπ 

ππνζπλεηδήηνπ, ην αζψν ρέξη ηνπ παηδηνχ, ηα επθίλεηα δάρηπια ηνπ Νέγξνπ, ην ρέξη ηνπ 

απιντθνχ απηνδίδαθηνπ θαιιηηέρλε. Ζ Κξήηε θαη ε Ησλία, ε πξνθιαζηθή Διιάδα θαη ην 

Βπδάληην μαλαδνχλ έηζη ζηε κνληέξλα δσγξαθηθή»
39

.  

Λίγνπο κήλεο λσξίηεξα φηαλ ν Πξνθνπίνπ έγξαθε γηα ηε δσγξαθηθή ηνπ 

Θεφθηινπ, γηα λα αληηθξνχζεη ηελ άπνςε ηνπ Δπαγγειίδε πνπ ζπζρέηηδε ηνλ 

πξηκηηηβηζκφ κε ηελ «απφδνζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο», παξέπεκπε ζηηο πξνζεγγίζεηο 

ηνπ Νηενλά. Ο Διβεηφο κειεηεηήο αλίρλεπε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιαζηθηζκνχ 

(νπηηθφο ξεαιηζκφο, ηξηζδηάζηαηε θαη θπζηνθξαηηθή απφδνζε θ.ά.) θαη ηνπ 

πξηκηηηβηζκνχ (δηαλνεηηθφο ξεαιηζκφο, αθαίξεζε, γεσκεηξία, δηαθνζκεηηθφο 

ραξαθηήξαο θ.ά.) θαη μερψξηδε ηα δχν νπηηθά ζπζηήκαηα κε βάζε απηέο ηηο αξρέο. 

εκείσλε αθφκα πσο ε ηέρλε δηέξρεηαη πάληα απφ ην ζηάδην ηνπ πξηκηηηβηζκνχ θαη 

πεξηγξάθνληαο ν ίδηνο ηελ εμέιημε ησλ κνξθνινγηθψλ αλαδεηήζεσλ απφ ηελ 

αξραηφηεηα έσο ηε ζχγρξνλε επνρή, έθαλε ιφγν γηα ηελ αθχπληζε ηεο ηάζεο ηνπ 

πξηκηηηβηζκνχ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, φηαλ ε κεησπηθή 

παξάζεζε, ε δηαθνζκεηηθή ζρεκαηνπνίεζε, ε πξννπηηθή βξάρπλζε, ν δηακειηζκφο 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, σο ραξαθηεξηζηηθά κηαο αθεξεκέλεο θαη φρη άκεζεο 

νπηηθήο ζχιιεςεο νδήγεζαλ ηνπο θαιιηηέρλεο ζηελ πξνθιαζηθή ειιεληθή 

αξραηφηεηα, ζηα «λέγξηθα» θεηίρ, ζηε ‘ιατθή’ ηέρλε, ζην Βπδάληην θαη ηε ξνκαληθή 

ηέρλε
40

. ε έλα δηθφ ηνπ θείκελν ν Πξνθνπίνπ επηρεηξνχζε λα εμεηάζεη ηνλ 

πξηκηηηβηζκφ φρη ζηελ αληηζεηηθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ θιαζηθηζκφ αιιά σο έλα απφ ηα 

                                                           
38

 Πξνθνπίνπ, 1947, ζει. 21. 
39

 ην ίδην, ζει. 11. 
40

 W. Deonna, «Primitivisme et classicisme. Les deux faces de l’histoire de l’art», φ.π. Βι. θαη W. 

Deonna, Du miracle grec au miracle chrétien, classiques et primitivistes dans l’art, 3 ηνκ., Βαζηιεία, 

Birkhaüser, 1945-48. 
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ηξία αλαπφζπαζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο θιαζηθήο ηέρλεο, καδί κε ηνλ νξζνινγηζκφ 

θαη ην ξεαιηζκφ. Σφηε ν ίδηνο ηφληδε πσο ε θιαζηθή ηέρλε δελ ήηαλ παξά έλα ζηάδην, 

ελψ ε «θξίζε ηνπ θιαζηθνχ γνχζηνπ» πξνέθπςε απφ ηελ «αληηπαιφηεηα» ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ηελ ζπλέζεηαλ ε νπνία επέθεξε «ηε ξήμε κε ηελ ηζνξξνπία ηεο θιαζηθήο ηέρλεο ηεο 

επνρήο ηνπ Φεηδία»
41

. 

ε απηφ δε ην δνθίκην ν Πξνθνπίνπ έπαηξλε κηα ζέζε ππέξ ησλ πξηκηηηβηζηηθψλ 

νπηηθψλ ζπκβφισλ. Ο ζπγγξαθέαο κάιηζηα εθθηλνχζε απφ έλα θηινζνθηθφ ζηνραζκφ 

θαη κε κηα ςπρνινγηθή ή θαη ςπραλαιπηηθή αθφκα εξκελεία γηα ηνπο αζπλείδεηνπο 

κεραληζκνχο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο ζπλέδεε ην ζχγρξνλν θίλεκα ηνπ πξηκηηηβηζκνχ 

κε ηελ αλαβίσζε ηνπ θαζνιηθηζκνχ ζηελ Δπξψπε, ην κπζηηθηζκφ θαη ηηο βαζχηεξεο 

ελνξάζεηο ησλ θαιιηηερλψλ φπσο ν Νηελί θαη ν Ρνπψ κε ηελ ππέξβαζε αθφκα ηνπ 

ζεηηθηζκνχ θαη ηηο ππαξμηαθέο αλαδεηήζεηο ηεο κεηαπνιεκηθήο επνρήο, θαζψο θαη κε 

ηε ζπιινγηθή κλήκε κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ππεξ-αηνκηθψλ ζπκβφισλ πνπ ζε 

εηθαζηηθφ επίπεδν εθθξάδνληαλ κέζα απφ ηελ πξηκηηηβηζηηθή ηερλνηξνπία
42

. 

Θεσξψληαο αθφκα πσο ε «νπηηθή επαλάζηαζε ηεο λεψηεξεο ηέρλεο» αθνινπζεί ηελ 

πξηκηηηβηζηηθή γιψζζα, «αθιφλεηε σο ζήκεξα αλ δελ κεζνιαβνχζε ε νπηηθή 

επαλάζηαζε ηεο θιαζηθήο Διιάδαο θαη ηεο κεζνγεηαθήο Αλαγέλλεζεο»
43

, ν ζπγγξαθέαο 

είρε ηελ πεπνίζεζε πσο νη ιανί έπεηηα απφ ηα δεηλά ηνπ πνιέκνπ είλαη «ςπρνινγηθά» 

πξνεηνηκαζκέλνη λα ηελ θαηαλνήζνπλ
44

.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ Υαηδεθπξηάθνπ-Γθίθα ν Πξνθνπίνπ εθηηκνχζε πσο ζην 

εηθαζηηθφ ηνπ έξγν εληνπίδνληαη κνξθηθέο ζπζρεηίζεηο κε ηνλ πξηκηηηβηζκφ. Ζ επηξξνή 

πνπ είρε δερηεί ν θαιιηηέρλεο απφ ηηο επξσπατθέο ηάζεηο, ν θπβηζηηθφο 

θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δσγξαθηθήο επηθάλεηαο, νη ζηπιηδαξηζκέλεο κνξθέο 

                                                           
41

 A[ngelos] G. Procopiou, «Classicisme et primitivisme. Antithèse ou synthèse ?», πεξ. Recherche, ηρ. 

2, 1946, ζει. 109. 
42

  Ο Πξνθνπίνπ κάιηζηα απέδηδε ζηνπο: «Kierkegaard, Dostoïevski, Bergson, Berdiaeff, Heidegger, 

Breton, Picasso, Marsel, Sartre» ην «άικα απφ ην έδαθνο ηεο ινγηθήο ζηνλ ελνξακαηηθφ θφζκν ηνπ 

ππνζπλεηδήηνπ θαη ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο» πνπ νδεγνχζε ζε «κηα λέα επνρή αγσλίαο θαη νδχλεο», 

Πξνθνπίνπ, 1947, ζει. 14. 
43

 πσο ππνζηήξηδε ν δσγξάθνο-ζπλνκηιεηήο, ζει. 11. 
44

 «Ζ ζχγρξνλε δσγξαθηθή έρεη δεκηνπξγήζεη ηε ζηηγκή απηή ηα νπηηθά ζχκβνια κηαο λέαο ηέρλεο, 

ζπιινγηθήο θαη ηνηρνγξαθηθήο. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε έρεη πξνεηνηκάζεη ςπρνινγηθά ηνπο ιανχο λα δερηνχλ 

ηε γιψζζα κηαο ππεξ-αηνκηθήο ηέρλεο, ηθαλήο λα εκπλεχζεη κηα λέα πίζηε ζηηο αλζξψπηλεο δπλάκεηο. Οη 

θαηαζηξνθέο ηνπ πνιέκνπ αλνίγνπλ έλα πεδίν ειεχζεξν ζηελ νηθνδνκηθή θαη θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ ιαψλ. Ήξζε ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ γηα λα ζπλαληεζή ν δσγξάθνο κε ην γιχπηε θαη ηνλ αξρηηέθηνλα 

ζην θνηλφ έξγν. Ζ ζπληνληζκέλε εξγαζία ζα ζεκεηψζε ην πέξαζκα ηνπ πξηκηηηβηζκνχ απφ ην ζηάδην ησλ 

θαιιηηερληθψλ πεηξακαηηζκψλ ζην δξφκν ησλ κλεκεηαθψλ έξγσλ. Σελ θξίζε ηεο ηέρλεο ζα ηελ δηαδερζή 

ηφηε ε νξγαληθή πεξίνδνο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο απνθξπζηάιισζεο. Καη ε δσγξαθηθή ζα βξε ηφηε θαη 

πάιη ηε ζέζε ηεο δίπια ζηηο αδειθέο ηεο ηέρλεο γηα λα ππεξεηήζε καδί ηνπο ηα φλεηξα θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο», φ.π., ζει. 22-24. 
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αληαπνθξίλνληαλ φζν θαη πξνέξρνληαλ θαηά έλα κεγάιν βαζκφ απφ ην ίδην νπηηθφ 

ζχζηεκα [εηθ. 101]. Ζ πξνζσπηθφηεηα φκσο ηνπ θαιιηηέρλε ή ην «μχπλεκα ηεο 

ειιεληθήο ζπλείδεζεο», φπσο πξνηηκνχζε ν ζπγγξαθέαο, ήηαλ ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν 

γλψξηζκα πνπ έκειιε λα πξνζδψζεη ζηηο αθεξεκέλεο ζπλζέζεηο ηνπ Γθίθα έλα ρξψκα 

ηνπηθφ, έλα ραξαθηήξα ειιεληθφ θαη ελ ηέιεη έλαλ εμειιεληζκέλν κνληεξληζκφ
45

 [εηθ. 

105,106]. Αλάκεζα ζηα έξγα ηνπ δσγξάθνπ πνπ είραλ εθηεζεί ζην Βξεηαληθφ 

Ηλζηηηνχην ν Πξνθνπίνπ επεζήκαηλε εθείλε ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ λεσηεξηζηηθψλ 

ηάζεσλ θαη ησλ ειιεληθψλ ζηνηρείσλ ππφ ην πξίζκα ηνπ θνηλνχ νπηηθνχ θψδηθα ηνπ 

πξηκηηηβηζκνχ, θαη αλέθεξε: «Κξαηψληαο απφ ην θπβηζηηθφ νξζνινγηζκφ ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ξπζκηθή νξγάλσζε ηεο ζχλζεζεο, ην παηρλίδη ηεο ηζνξξνπίαο ησλ 

ζρεκάησλ θαη ησλ ρξσκαηηθψλ αμηψλ, ην ζηπιηδάξηζκα ησλ κνξθψλ θαη ηε κνπζηθή 

ησλ ηνπηθψλ ρξσκάησλ, ν Υ’ Κπξηάθνο θηάλεη απφ ην δξφκν ηεο δσληαλήο θαη ιατθήο 

Διιάδαο ζηελ παξάδνζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηέρλεο. Κάπνην γπλαηθείν γπκλφ ηνπ, 

ζηελ έθζεζε απηή, αιιά θπξίσο ηα ζρέδηά ηνπ γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε ηεο Οδχζζεηαο ηνπ 

Καδαληδάθε καξηπξνχλ ηνλ κνξθνινγηθφ ηνπ δεζκφ κε ηελ αξρατθή ειιεληθή 

αγγεηνγξαθία. Ζ ιαηξεία ηεο αξρατθήο θφξκαο ησλ Διιήλσλ δεπγαξψλεηαη έηζη, ζην 

έξγν ηνπ Υ’ Κπξηάθνπ, κε ηνλ πξηκηηηβηζκφ ηνπ αηψλα καο»
46

.  

Σε ζπζρέηηζε κάιηζηα ησλ κνξθνινγηθψλ δεζκψλ ηνπ Γθίθα κε ηελ αξραία 

ειιεληθή ηέρλε είρε ππνζηεξίμεη ζζελαξά ν Διχηεο
47

 θαη ηελ είρε αληηθξνχζεη ν 

Μαλφιεο Υαηδεδάθεο, θαζψο κηα ηέηνηα εθηίκεζε παξέιεηπε εμ’νινθιήξνπ ηελ 

                                                           
45

 «Ζ βαζηά επξσπατθή θαιιηέξγεηα ηνπ Υαηδεθπξηάθνπ δίλεη ζηηο λενειιεληθέο κνξθέο έλα λφεκα, πνπ 

αιιηψο δε ζάραλ
.
 κα θαη ρσξίο ηηο λενειιεληθέο κνξθέο ε επξσπατθή θαιιηέξγεηα ζα ραλφηαλ ίζσο ζην 

αθεξεκέλν θαη ζην γεληθφ. Σν βέβαην είλαη πσο ζηα έξγα απηά πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα κηα 

πξνζσπηθφηεο νινθιεξσκέλε, πνπ καο επηβάιιεηαη κε ηε δχλακε ηνπ ήζνπο, ηεο ζνθίαο θαη ηεο γνεηείαο 

ηεο», Γ. Καπεηαλάθεο, «Ν. Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο», φ.π. Καη ν Εηψγαο ζα ηνλίζεη ζην ίδην πλεχκα: 

«είλαη γλσζηφ φηη ν θαιιηηέρλεο απηφο εξσηνηξφπεζε ζνβαξά, θηλεκέλνο απφ πξαγκαηηθέο αλεζπρίεο, κε 

ηηο πην αδηάιιαθηεο κνξθέο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο. Όκσο ην θαιιηεξγεκέλν γνχζην θαη νη μεθαζαξηζκέλεο 

απφςεηο ηνπ δελ ηνπ επέηξεςαλ λα πάξεη, παξά φ, ηη ηνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν ζχκθσλν κε ηε θπιεηηθή ηνπ 

νληφηεηα θαη ηηο θαιιηηερληθέο ηνπ επηδηψμεηο. Αζθαιψο, αλ ζειήζνπκε λα εξεπλήζνπκε επηζηακέλσο, ζα 

βξνχκε ζ’ απηφ ην έξγν θάπνηα ίρλε κεηαθπβηζκνχ. Αιι’ απηά, είλαη ηφζνλ ιίγα θαη πξφ πάλησλ ηφζνλ 

αζζεληθά, γηαηί ε αθνκνησηηθή ηθαλφηεο ηνπ δσγξάθνπ ηα έθακε πξαγκαηηθφ θηήκα ηεο, ελψλνληαο ηα κε 

ζαπκαζηή επηηπρία, κε θαζαξψο ειιεληθά ιατθά ζηνηρεία», Ζι. Εηψγαο, «Ζ Β΄ Παλειιήληα θαιιηηερληθή 

έθζεζε», πεξ. Νενειιεληθά Γξάκκαηα, 8 Απξηιίνπ 1939, ζει. 10, αλαθ. θαη αλαδ. πεγήο ζην Πεηζάιεο-

Γηνκήδεο, 1979, ζει. 256. 
46

 Πξνθνπίνπ, φ.π., ζει. 19. 
47

 «Με ην έξγν ηνπ Ν. Υαηδε-Κπξηάθνπ Γθίθα ε λεψηεξε Δπξσπατθή Σέρλε αγγίδεη ην γλήζην πλεχκα ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο», Οδπζζέαο Διχηεο, ζην θείκελν πνπ δεκνζηεχηεθε καδί κε ην έληππν ηεο αηνκηθήο 

έθζεζεο: Έξγα δσγξαθηθήο ηνπ Υ΄ Κπξηάθνπ Γθίθα [θαη. έθζ.], Βξεηαληθφ πκβνχιην, 1946. Αιινχ ν 

Διχηεο εληφπηδε ηηο αξραίεο ειιεληθέο αλαθνξέο: «… ηε Μηλσηθή δσγξαθηθή, ζηελ Κπθιαδηθή 

γιππηηθή θαη αγγεηνπιαζηηθή, ζηα Μπθελατθά αληηθείκελα πνπ μαλάθεξλε ηψξα ζηε κλήκε ηνπ, ηη θαιά 

πνπ αλαγλψξηδε ηελ Διιάδα!», Ο. Διχηεο, «Ζ ζχγρξνλε ειιεληθή ηέρλε θαη ν δσγξάθνο Ν. 

Υαηδεθπξηάθνο Γθίθαο», πεξ. Αγγινειιεληθή Δπηζεψξεζε, φ.π., ζει. 354-355. 
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θιαζηθή αξραηνειιεληθή παξάδνζε, κε ηελ νπνία άιισζηε νη λεσηεξηθνί 

πεηξακαηηζκνί είραλ έξζεη ζε ξήμε
48

. 

Παξαηεξψληαο ηψξα εθείλν ην ζρέδην, αλάκεζα ζε άιια πνπ ν Γθίθαο είρε 

θηινηερλήζεη γηα ηελ Οδχζζεηα ηνπ Καδαληδάθε θαη ζπκπεξηειάκβαλε ν Πξνθνπίνπ 

ζην δνθίκηφ ηνπ [εηθ. 107, α], έρεη ελδηαθέξνλ λα παξαθνινπζήζνπκε ηα επηρεηξήκαηά 

ηνπ θαη λα αλαξσηεζνχκε ζε πνην βαζκφ ζηελ ελ ιφγσ παξάζηαζε εληνπίδεηαη θάπνηα 

πξηκηηηβηζηηθή ή αθφκα θαη κηα πθέξπνπζα πξηκηηηβίδνπζα ηάζε. πσο έρεη ήδε 

επηζεκαλζεί ε ηέρλε πξηλ απφ ηελ επνρή ηνπ Φεηδία είρε πξνζιεθζεί σο ‘πξσηφγνλε’. 

Αλ κάιηζηα θαλείο γχξεπε λα εληνπίζεη κηα κνξθνινγηθή ζπζρέηηζε ζην ζρέδην ηνπ 

Γθίθα, ε επηδσγξαθηζκέλε ηνηρνγξαθία ηεο κηλσηθήο πεξηφδνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ εηθνλνγξαθηθφ πξφηππν [εηθ. 108]. Ωζηφζν είλαη 

δχζθνιν λα παξαγλσξηζηεί ε πξνζσπηθή αλάγλσζε ηνπ θαιιηηέρλε. Απηή εληνπίδεηαη 

ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη πξαγκάηεπζεο ηεο ελ ιφγσ ζχλζεζεο φπνπ δηαθξίλνληαη 

θπξίσο νη απφερνη κηαο ακθίζεκεο παξάζηαζεο κε βάζε φια φζα πεξηζηξέθνληαη ζην 

κπαιφ ηνπ Οδπζζέα. Ξεθηλψληαο απφ ην πξνζεισκέλν θαη ζηαηηθφ βιέκκα ηεο 

αλδξηθήο κνξθήο αξηζηεξά θαη αλεβαίλνληαο σο ην πίζσ πιάλν ζην βάζνο 

παξαηεξνχκε ηηο ρνξεπηηθέο-αθξνβαηηθέο θηγνχξεο λα νξίδνπλ ην ρψξν θαη ηε δξάζε 

δηαηεξψληαο κηα ξπζκηθή επειημία θαη αληηζηηθηηθή γξαθή πνπ ππνβάιιεηαη άκεζα 

απφ ηε ξεπζηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ φζν θαη ηηο επάιιειεο θακπχιεο. Ζ αθήγεζε 

ζηήλεηαη γχξσ απφ δχν θεληξηθέο κνξθέο πνπ θπξηαξρνχλ ζην κέζν ηεο ζχλζεζεο κε 

πην έθδειν ζηνηρείν ηνλ έληνλα πξνβαιιφκελν αηζζεζηαζκφ ηεο γπλαηθείαο κνξθήο 

πνπ επηηείλεηαη απφ ηελ νξκεηηθή θίλεζε ηνπ ηαχξνπ.  

ηα έξγα πνπ είρε εθζέζεη ν Γθίθαο, νη κνξθνινγηθνί δεζκνί πνπ δηέθξηλε ν 

Πξνθνπίνπ κε ηα αθαηξεηηθά ζρήκαηα ηεο αξρατθήο ειιεληθήο ηέρλεο θαη ηελ 

αθαηξεηηθή δηάζεζε ησλ δπηηθψλ πξσηνπνξηαθψλ ηάζεσλ ππφ ηνλ θνηλφ νπηηθφ 

θψδηθα ηνπ πξηκηηηβηζκνχ, καξηπξνχζαλ -θαηά ηε γλψκε ηνπ- ηε βαζηά ξηδσκέλε 
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 «πζρεηίζηεθε ε δσγξαθηθή ηνπ Γθίθα κε ηελ αξραία ειιεληθή ηέρλε. Οκνινγψ φηη κνπ δηαθεχγνπλ ηα 

ζεκεία επαθήο θαη απφ θαζαξή κνξθνινγηθή άπνςε θαη απφ θνζκνζεσξεηηθή. Ο Γθίθαο, Έιιελαο θαη 

λεζηψηεο δεη ζηελ Διιάδα θαη ε δσγξαθηθήο ηνπ είλαη αλαγθαζηηθά ειιεληθή. Αιιά πέξα απ’ απηφ 

ππάξρεη ε ζπλεηδεηή ζηξνθή πξνο ηελ απηφρζνλε παξάδνζε πνπ θέξλεη ν ηφπνο θαη ν ιαφο, πξνο ηε 

κεηαβπδαληηλή θαη πξνο ηε ιατθή δσγξαθηθή, πνπ αγαπνχλ ηελ θαζαξή πεξηγεγξακκέλε κνξθή, πνπ 

δηαηεξνχλ ην κέηξν, ηηο αλαινγίεο θαη ηε ιηηφηεηα ζηα εθθξαζηηθά κέζα. Έηζη ν καζεηήο ηνπ Παξζέλε 

αθνινπζεί ην ηδαληθφ ηνπ δαζθάινπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έληαμε κηαο ηδηφηππεο λενειιεληθήο 

δσγξαθηθήο ζηελ επξσπατθή ηέρλε ηεο πξσηνπνξίαο. Όκσο ν Γθίθαο έθεξλε απφ ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ 

Μπξαθ, κε ηνλ Πηθάζν θαη ηνπο άιινπο, έλα φξακα εμεπξσπατθφ, πνπ ζε ηειεπηαία αλάιπζε αλάγεηαη 

ζηελ ηέρλε ησλ λέγξσλ. Καη ηνχην ήηαλ ε θαηαζηξνθή ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο», Μαλφιεο Υαηδεδάθεο, 

«Ν. Υαηδεθπξηάθνο Γθίθαο», εθ. Διεπζεξία, 23 Ννεκβξίνπ 1946, αλαδ. ζην Ζ ηέρλε ηνπ Ν. 

Υαηδεθπξηάθνπ Γθίθα: κειέηεο γηα ην έξγν ηνπ, 1973. 
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ζηελ αλζξψπηλε θαιιηηερληθή ζπλείδεζε πξηκηηηβηζηηθή ηέρλε. Δμίζνπ βαζηά ήηαλ θαη 

ε πεπνίζεζή ηνπ ηερλνθξίηε πσο ν πξηκηηηβηζκφο φρη κφλν είρε επηβηψζεη δηα κέζνπ 

ησλ αηψλσλ, κα επηπξφζζεηα αλαδεηθλχνληαλ σο ην θαηεμνρήλ νπηηθφ ζχκβνιν ηεο 

λεψηεξεο θαη ζχγρξνλεο ηέρλεο.  

Πφζν φκσο ήηαλ ην επξχηεξν θνηλφ -θαη αο κηιήζνπκε κφλν γηα ην ειιεληθφ- 

«ςπρνινγηθά» πξνεηνηκαζκέλν λα δερηεί απηά ηα λέα ζχκβνια; Δίλαη γλσζηφ πσο ν 

Πξνθνπίνπ ζηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα ππήξμε ν βαζηθφηεξνο ππέξκαρνο θαη 

πξνπαγαλδηζηήο ηεο αθεξεκέλεο ηέρλεο. Με έλαλ ππέξκεηξν ελζνπζηαζκφ ζα 

ζπζρεηίζεη ηηο κνξθνινγηθέο ηεο αλαδεηήζεηο κε ηελ επαλαζηαηηθή ζπλείδεζε θαη ηελ 

αηνκηθή ειεπζεξία, ηελ επηζηεκνληθή πξφννδν θαη ηηο παγθφζκηεο θαιιηηερληθέο 

εμειίμεηο. Θα αλαηξέμεη αθφκα θαη ζηηο πξνθιαζηθέο αξραηνειιεληθέο ηεο ξίδεο γηα λα 

ππεξαζπηζηεί ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ηελ θαζνιηθφηεηα ησλ αθεξεκέλσλ νπηηθψλ 

ζρεκάησλ, δξαζθειίδνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηα φξηα εηεξφθιεησλ αηζζεηηθψλ 

θαη ηδενινγηθψλ πεπνηζήζεσλ
49

. 
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 Βι. ηα ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ζην Δπγέληνο Γ. Μαηζηφπνπινο, «Ηδενινγία θαη ηερλνθξηηηθή ηα 

ρξφληα 1949-1967: Διιελνθεληξηζκφο, ζνζηαιηζηηθφο ξεαιηζκφο, κνληεξληζκφο», ζην 1949-1967: Ζ 

εθξεθηηθή εηθνζαεηία, Δπηζηεκνληθφ πκπφζην, 10-12 Ννεκβξίνπ 2000, Αζήλα, Δηαηξεία πνπδψλ 

Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο, 2002, ζει. 363-400. Δηδηθφηεξα ζει. 385-389. Βι. 

θαη ηνπ ίδηνπ «Ζ πξφζιεςε ηεο αθεξεκέλεο ηέρλεο ζηελ Διιάδα (1945-1960), ζην πεδίν ηεο θξηηηθήο 

ηεο ηέρλεο», ζην Πξνζεγγίζεηο ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο απφ ηελ αλαγέλλεζε έσο ηηο κέξεο καο: Β΄ 

πλέδξην Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, επηκ. Νίθνο Γαζθαινζαλάζεο, Αζήλα, Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ, 

2005, Αζήλα, Νεθέιε, 2008, ζει. 67-108. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. «Αζελαίνο κε εθδξνκηθή ελδπκαζία, παληειόλη γθνιθ θαη θαπέιν (αξηζηεξά), ν 

Αξηζηνηέιεο Εάρνο (κε ην ηζηγάξν ζην θέληξν), δίπια ηνπ ε Αγγειηθή Χαηδεκηράιε κε 

θνξεζηά Σαξαθαηζάλαο (δεμηά) θαη ληόπηνη ζην Καζηξί ησλ Γειθώλ, θαηά ηηο Β΄ Γειθηθέο 

Δνξηέο ην 1930». 

 

88. Φωηογραθία από ηα εγθαίληα ηες έθζεζες 

ειιεληθής ιαϊθής ηέτλες, κε ηολ σθσποσργό 

Σύποσ θαη Σοσρηζκού Θεοιόγο Νηθοιούδε, ηολ 

Πηθηώλε θαη ηολ Χρεζηίδε. 

 εθ. Ζ Δζληθή, 16/1/1938. 

 87. «Από ηελ έθζεζε ιατθήο ειιεληθήο 

ηέρλεο», 1938.  

περ. Νενειιεληθά Γξάκκαηα, 29/1/38. 



 

 

 

 

 

 

 

89. Κακίι Μποκποσά, Πιύζηξεο. 

περ. Νενειιεληθά Γξάκκαηα, 27/8/1938. 

90. Σζέζηερ Νηώιζολ, Τνπίν. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. α) Γηάλλες  Σζαρούτες, Ζ Αθξόπνιηο επί 

ηνπξθνθξαηίαο, 1933.  

«Μαθξπά από θάζε αλόεην ζηπιηδάξηζκα, ππάξρεη ην ζρέδην ην 

ξπζκηθό πνπ έρεη ζρέζε νπζηαζηηθή κε ην πξάγκα πνπ ηνλ εκπλέεη, 

ζπληαπηηζκέλν σο έλλνηα θη σο αίζζεζε, σο ηόλνο ρξσκαηηθό θη 

σο γξακκή, κε ην ξπζκό πνπ δηαθξίλεη ην ζρέδην ην ιατθό, ην 

ζρέδην ην πξηκηηίθ». 

 

 

Αλαζη. Δρίβας, εθ. Ζ Καζεκεξηλή, 7/2/1938. 

 

[ααηοκηθή έθζεζε Σζαρού 

 

β) Γηάλλες Σζαρούτες, 

Ζ ςαξηαλή, 1933. 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. Φωηογραθία ηοσ Θεόθηιοσ κε 

θοσζηαλέια, π. 1930.  

93. Θεόθηιος Χαηδεκηταήι,  

Ο ήξσο Αζαλάζηνο Γηάθνο ην 1821. 



 

 

 

 

 

.  
 

 

 

 

 

  

 

ζη) Ο ρνξόο ησλ Μεγάξσλ (Τξάηα), 1933. 

δ) Ζ θξεβαηή ζηελ Αγηάζν, 1933. ε) Γξύπνο Μπηηιήλεο, 1928. 

α) Λήκληνο Κεραγηάο, 1933. β) Ζ κάλα κε ην παηδί, 1933. γ) Τα παηδηά πεηξάδνληα ηνλ αιήηελ, 

1930. 

94. Ορηζκέλα έργα ηοσ Θεόθηιοσ ποσ αλαδεκοζηεύηεθαλ ζηο 

 περ. Arts et métiers graphiques, Απρίιηος 1936. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. Παλαγηώηες Ζωγράθος, Ζ πνιηνξθία ησλ Αζελώλ (θαηά ην 

1827), 1836-1839. 

95. Θεόθηιος Χαηδεκηταήι, Ο ΟΓπζζεύο θέξσλ ηελ ΗΦηγέλεηαλ ηελ θόξε ηνπ 

Αγακέκλνλνο εηο ηνλ Μάληελ Κάιραλ ηεξέα ηνπ Θενύ ηνπ Απώισλνο εηο ηνλ Βσκόλ 

ηνπ ζπζηαζηεξίνπ, 1933. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

97. «Σρέδην ηεο Ωθεαλίδνο Πξνθνπίνπ 6 

ρξόλσλ, Β ηάμε δεκνηηθνύ. Σπίηη ζε 

πξόζνςε ηνκή θαη θάηνςε». 

«Τν παηδί θαη ν Αηγύπηηνο έρνπλ κηα λννηξνπία ζπλζεηηθή. Γελ αλαιύνπλ ηελ εηθόλα ζε θάηνςε, ηνκή, 

πξόζνςε, γηα λα παξνπζηάζνπλ έπεηηα ηελ θάζε θάζε ρσξηζηά. Σπλζέηνπλ αζπλαίζζεηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο απηέο όςεηο ζε κηα εληαία εηθόλα θαη νξγαλώλνπλ ην ραξηόλη ηνπο κε ζρήκαηα πνπ ηνπο 

ππαγνξεύεη ε κλήκε ηνπο θαη όρη ε όξαζή ηνπο. Ζ αξρή απηήο ηεο πξηκηηηβηζηηθήο ηέρλεο, ιέγεηαη 

Σπλαίξεζε. Σύκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ε θάηνςε ελόο ηξαπεδηνύ ζπλαηξείηαη κε ηελ πξόζνςή ηνπ 

ζηα αξρατθά ζρέδηα». 

 

Άγγειος Γ. Προθοπίοσ, 1947. 

98. «Αηγππηηαθό ζρέδην παιαηηνύ ζηελ 

Ακάξλα, ηνκή θαη θάηνςε». 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. Πάκπιο Πηθάζο, «Πξνζσπνγξαθία 

θνξηηζηνύ κε δπν θάζεηο». 
100. Νίθος Χαηδεθσρηάθος-Γθίθας, «Πξνζσπνγξαθία Ηλδηάλαο 

ζε δύν θάζεηο» (Αόξαηνο θαζξέπηεο Η), 1941. 

101. Νίθος Χαηδεθσρηάθος-Γθίθας, «Αηηηθή 

θύιηθα» (Οπζία θαη ζθηά), 1938. 

103. Ζωρδ Μπραθ, Γηπιή κνξθή ζε κπιε 

θόλην, 1942. 

102. Ζωρδ Μπραθ, «Καλάηη». 

104. Ζωρδ Ροσώ (Georges Rouault), «Τα 

πάζε ηνπ Χξηζηνύ» (Πάζνο), 1943. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Δίλαη όκσο θαη ην μύπλεκα κηαο ειιεληθήο ζπλείδεζεο πνπ νδεγεί ην δσγξάθν ζηα θσηεηλά θαη πιαζηηθά 

ειιεληθά ηνπεία. Ζ ςπρηθή πξνζέγγηζε ζηνπο παηδηθνύο θόζκνπο ηνπ ειιελόπνπινπ πνπ δεη θησρό θαη 

θνπξειηάξηθν ηα παξαδεηζηαθά ηνπ όλεηξα, έμσ από ηε ζπλνηθηαθή ηνπ παξάγγα, κε δπλακηθή θίλεζε ησλ 

γξακκώλ πνπ δηαγξάθνπλ νη κάληξεο ηεο, όηαλ ην κάηη, νδεγνύκελν από ην πέηαγκα ελόο γιάξνπ, 

παξαθνινπζεί ηελ αλύςσζή ηνπο σο ηελ θνξπθή κηαο ηδαληθήο ππξακίδαο, νδεγνύλ ην Χ’ Κπξηάθν από ην 

θιεηζηό εξγαζηήξην ηεο αιρεκείαο ηεο αθεξεκέλεο δσγξαθηθήο πξνο ηε ηηο θόηεο ηεο κάλαο ηνπ, ηνπο 

γάηνπο ηεο γεηηόληζζάο ηνπ θαη ηνπο αεηνύο ησλ κηθξώλ ζπληξόθσλ ηνπ, ε αλαθάιπςε ηεο λεζησηηθήο 

παηξίδαο κε ην πεηξώδεο θαη ιηηό ύθνο ηεο, ηε κεζνγεηαθή θύζε θαη ηε ραξά ησλ δηςαζκέλσλ 

αηζζήζεσλ». 

 

Άγγειος Γ. Προθοπίοσ, 1947. 

105. Νίθος Χαηδεθσρηάθος-Γθίθας, Μεγάιν ηνπίν ηεο Ύδξαο, 1938. 

106. Νίθος Χαηδεθσρηάθος-Γθίθας,  Ζ θάκπηα, 1939. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
108. Αλάθηορο ηες 

Κλωζού, Ταπξνθαζάςηα, 

1500 π.Χ. 

107. Νίθος Χαηδεθσρηάθος-Γθίθας, τέδηα από ηελ εηθολογράθεζε ηες Οδύζζεηαο ηοσ Καδαληδάθε, 1938-1958. 

δ) Ζ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ. 

 

α) Ταπξνκαρίεο ζηελ Κλσζό. 

γ) Ψαξάδεο ζηελ αθηή. β) Ζ ζθαγή. 
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Επίλογος.  

 

Σηνλ ειιεληθφ ρψξν ε ζπδήηεζε πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 

αηψλα κε αθνξκή ηνλ πξηκηηηβηζκφ θαη ηελ πξφζιεςε ηνπ ‘πξσηφγνλνπ’ ζηνηρείνπ 

ππήξμε αξθεηά πινχζηα. Τα επηρεηξήκαηα, νη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο θαη νη 

αληηθξνπφκελεο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ δηακνξθψζεθαλ κε βάζε ηηο εμειίμεηο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν θαη επεξεάζηεθαλ απφ ηηο δπηηθνεπξσπατθέο θαιιηηερληθέο ηάζεηο θαη 

ηηο ηδενινγηθφ-πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο. Η ππνδνρή ηνπ πξηκηηηβηζκνχ βξήθε ηφζν 

έλζεξκνπο ππνζηεξηρηέο φζν θαη δνγκαηηθνχο πνιέκηνπο. Όπνηε ηέζεθε ν 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ «πριμιηιβίζμ» είλαη ζαθέο πσο ε ζχγθξνπζε 

αηζζεηηθψλ αμηψλ θαη εηθαζηηθψλ πξνηχπσλ ππήξμε νινκέησπε. Η εηεξνγελήο 

ηαπηφηεηα ησλ ζεσξνχκελσλ σο πξηκηηίθ θαη ε εμίζνπ εηεξνγελήο ππνδνρή ησλ 

πξηκηηηβηζηηθψλ ηάζεσλ καξηπξνχλ αληίζηνηρα ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο θαη 

ηηο εηεξφθιεηεο αηζζεηηθέο θαη ηδενινγηθέο αλαδεηήζεηο.  

Σε επίπεδν ηερλνηξνπίαο θαη κνξθνπιαζηηθψλ αλαδεηήζεσλ ν πξηκηηηβηζκφο 

γηλφηαλ αληηιεπηφο σο κηα ηάζε πνπ δήισλε κηα αδπλακία θαη αδεμηφηεηα, αηερλία, 

ππεξαπινχζηεπζε, εθθξαζηηθή ιηηφηεηα θαη νηθνλνκία ησλ εηθαζηηθψλ κέζσλ. Η 

«πριμιηιβιηέ» ήηαλ κηα γιψζζα πνπ άξκνδε ζηελ εηθαζηηθή έθθξαζε απηψλ πνπ νη 

‘πνιηηηζκέλνη’ ραξαθηήξηζαλ σο ‘πξσηφγνλνπο’, δειαδή ηνπο κε δπηηθνχο ιανχο, ηα 

παηδηά θαη ηνπο παξάθξνλεο πνπ δεκηνπξγνχζαλ ζην πιαίζην κηαο αζπλείδεηεο ή εκη-

ζπλείδεηεο θαηάζηαζεο, αιιά θαη ηνπο απινχο απηνδίδαθηνπο δσγξάθνπο ή ηνπο 

‘ιατθνχο’ δεκηνπξγνχο νη νπνίνη έσο έλα βαζκφ δξαζηεξηνπνηνχληαλ έμσ απφ θάπνην 

ζεζκηθφ πιαίζην. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηα έξγα ηνπο λα πξνβιεζνχλ σο απφδεημε 

κηαο εηιηθξηλνχο θαη απζεληηθήο δεκηνπξγίαο, θαη ε λνεηηθή παξά νπηηθή 

αλαπαξαζηαηηθή ηνπο αληίιεςε λα πξνζιεθζεί αιιά θαη λα αλαδεηρζεί σο κηα θνηλή 

ζπληζηψζα κε ηηο ζχγρξνλεο θαη πξσηνπνξηαθέο θαιιηηερληθέο ηάζεηο. 

 Σηε θνξηηζκέλε ηδενινγηθά πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ, νπφηε θαη εληάζεθαλ νη 

πξνζπάζεηεο ησλ ππνζηεξηρηψλ ηεο παξάδνζεο λα πεξηζψζνπλ ηα παηξνπαξάδνηα 

ζηνηρεία, ε θαηαθπγή ησλ θαιιηηερλψλ ζηελ πξηκηηηβηζηηθή ηερλνηξνπία πνπ 

εληνπηδφηαλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θέξδηδε έδαθνο σο κηα κείδνλνο ζεκαζίαο 

εζλνθεληξηθή ζηάζε. Ελ ηέιεη φκσο θαη επί ηεο νπζίαο απηή ε δηεθδίθεζε ηεο 

ειιεληθφηεηαο ζην γεγελέο ‘πξσηφγνλν’ δελ ήηαλ παξά ςεπδεπίγξαθε θαη νη 

πξνζέζεηο ησλ ειιελνθεληξηθψλ ηδενιφγσλ απνδείρζεθαλ απηναλαθνξηθέο. 
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Απηνί δε πνπ ελαληηψλνληαλ ζζελαξά ζηηο μελφθεξηεο αιιά θαη ζηηο ηνπηθέο 

πξηκηηηβηζηηθέο ηάζεηο, δίρσο σζηφζν λα ζπγθξνηνχλ έλα εληαίν θαη νκνηνγελέο σο 

πξνο ηηο ηδενινγηθέο ή ηηο αηζζεηηθέο ηνπο αληηιήςεηο ζχλνιν, ιίγν-πνιχ έθαλαλ ιφγν 

γηα αθξνβαζίεο. Αθφκα θαη ζηελ πην ζεξκή ππνδνρή θαη απνδνρή ηεο αδεμηφηεηαο θαη 

ηεο αηερλίαο, είδακε πσο ππήξρε έλα φξην θαη κηα πξνυπφζεζε. Όζεο θαηεγνξίεο 

αθνχζηεθαλ γηα «προζποίηζη», «ηζαρλαηανιζμό», «αρρωζηημένα πνεύμαηα», «ψευδο-

πριμιηιβιζμό» θαη «ψευδοναιβιζμό», γηα «χρεοκοπία ηου πολιηιζμένου ανθρώπου», γηα 

«θάρζα», ή θαη «παρωδία», είραλ θαηά βάζε δηακνξθσζεί ππφ ηε ζθηά κηαο 

αθιφλεηεο αηζζεηηθήο λφξκαο ηελ νπνία είρε αζπαζηεί κηα ζεκαληηθή κεξίδα 

Ειιήλσλ ζεσξεηηθψλ, δηαλννχκελσλ θαη ηερλνθξηηψλ πνπ αξέζθνληαλ ξάζπκα ζην 

ζέιγεηξν ησλ αλαπαξαζηαηηθψλ κνξθψλ, είηε επεηδή απηέο αλαδείθλπαλ ηε 

δηαρξνληθή αμία ηνπ αξραηνειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη ην αηζζεηηθφ πξφηππν ηνπ 

‘Ωξαίνπ’ θαηά ηε θχζε, είηε επεηδή αληαπνθξίλνληαλ ζε έλα ηδενινγηθά 

λνεκαηνδνηεκέλν ζέκα. Άιισζηε ην ‘πξσηφγνλν’ ζηνηρείν ζην πεδίν ηεο ειιεληθήο 

ηέρλεο ππήξμε ην αληίπαιν δένο ηνπ θιαζηθνχ ηδεψδνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ν 

πξηκηηηβηζκφο πξνζειήθζεθε σο κηα επηθίλδπλε ηάζε πνπ απφ ηε κηα πιεπξά 

νδεγνχζε ζηε «ζηρέβλωζη» θαη ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο, θαη 

απφ ηελ άιιε θαηέιεγε απιψο ζε αδέμηεο δηαηππψζεηο πνπ απνκαθξχλνληαλ απφ ην 

επίπεδν κηαο ‘πςειήο’ δεκηνπξγίαο. 

 

 

 

 



112 

 

Κατάλογος εικόνων-πηγές:  
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Κεφάλαιο 1. 

1. Γηαθήκηζε ζηελ εθ. New York Times (5/10/1984) 

γηα ηελ έθζεζε ηνπ 1984 [Flam, Deutch (επηκ.), 2003, 

ζει. 339].   

2. Γηαθεκηζηηθή αθίζα γηα ην Μνπζείν Κε Μπξαλιύ 

[http://www.mediaseine.fr/La-musee-du-quai-Branly-

fait-00356]. 

3. Γηαθεκηζηηθή αθίζα ηεο έθζεζεο L’invention du 

sauvage. Exhibitions, 2011-2012 

[http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions

/a-l-affiche/exhibitions.html]. 

 

Κεφάλαιο 2. 

4. Εαλ Μπξνθ, Ζ ζρνιή ηνπ Απειιή, 1800, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 375 x 480 εθ., Παξίζη, Μνπζείν 

ηνπ Λνύβξνπ 

 [http://www.histoire-

image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=954]. 

5. Σδηόην ληη Μπνληόλε, Ζ γέλλεζε ηνπ Χξηζηνύ, 1304-

06, λσπνγξαθία, 200 x 185 εθ., Πάληνβα, Παξεθθιήζη 

Αξέλαο [http://www.wga.hu/index1.html]. 

6. Φξα Αληδέιηθν, Ο Δπαγγειηζκόο, π. 1440, 

λσπνγξαθία, 187 x 157 εθ., Φισξεληία, Μνπζείν Αγίνπ 

Μάξθνπ [Δ. Ζ. Gombrich, Σν ρξνληθό ηεο ηέρλεο, κηθξ. 

Λίλα Κάζδαγιε, Αζήλα, Μ.Η.Δ.Σ., 2010, ζει. 253]. 

7. Νηάληε Γθάκπξηει Ρνζέηη (Dante Gabriel Rossetti), 

«Ecce ancilla Domini» («Ηδνύ ε δνύιε Κπξίνπ»), 1849-

50, ιάδη πάλσ ζε κνπζακά καληαξηζκέλν ζε μύιν, 72,6 

x 41,9 εθ., Λνλδίλν, Σέηη Γθάιεξπ [ό.π., ζει. 513]. 

8. Μσξίο Νηελί, Ηεξή Καξδηά ζηαπξσκέλε, 1894, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 131 x 61 εθ., ηδ. ζπι. [Maurice 

Denis (1870-1943) [θαη. έθζ.], Παξίζη, Réunion des 

musées nationaux, Μνληξεάι, MBAM. Musée des 

beaux-arts de Montréal, 2006, ζει. 175]. 

9. Ππβί ληε αβάλ, Ζ παηδηθή ειηθία ηεο Αγίαο 

Εελεβηέβ, ιεπηνκέξεηεο, 1893-1898, Παξίζη, Πάλζενλ 

[Serge Lemoine, De Puvis de Chavannes à Matisse et 

Picasso: vers l'art moderne, Παξίζη, Flammarion, 2002, 

ζει. 134]. 

10. Μπελόηζν Γθόηζνιη (Benozzo Gozzoli), Ο ηξύγνο 

θαη ε κέζε ηνπ Νώε, 1469-84, λσπνγξαθία, Πίδα, 

Κακπνζάλην [http://www.wga.hu/index1.html]. 

11. Δκίι Μπεξλάξ (;), Ο γξαθέαο ηνπ Ymagier, 

ιηζνγξαθία κε κνιύβη, πεξ. L’Ymagier, εμώθπιιν, 

Οθηώβξηνο 1894, Παλεπηζηήκην Κάλζαο, Μνπζείν 

Σέρλεο πέλζεξ  

[http://www.spencerart.ku.edu/exhibitions/almanac/lyi.s

html]. 

12.  Αλώλπκνο, Ο Ηεζνύο ζην ζηαπξό, image d'Épinal, 

έγρξσκε μπινγξαθία, πεξ. L’Ymagier, Οθηώβξηνο 

1894, Παλεπηζηήκην Κάλζαο, Μνπζείν Σέρλεο πέλζεξ 

[ό.π.].  

13.  Αιαίλ Εαλ [Εαξύ] (Alain Jans) [Jarry], Αγία 

Γεξηξνύδε, γθξαβνύξα ζε μύιν, πεξ. L’Ymagier, 

Ηνύιηνο 1895 [Emmanuel Pernoud, «De l'image à 

l'ymage. Les revues d'Alfred Jarry et Remy de 

Gourmont», πεξ. Revue de l'Art, 1997, ηρ. 115, ζει. 61].  

14.   Αλώλπκνο, Ο πνιεκηζηήο, γθξαβνύξα ζε μύιν από 

ηελ Ηλδνλεζία, πεξ. L’Ymagier, Ηαλνπάξηνο 1895 [ό.π., 

ζει. 60]. 

15.   Αλξί Ρνπζζώ, Ο πόιεκνο, ιηζνγξαθία ζε 

πνξηνθαιί ραξηί, 1894-1895, Παξίζη, Δζληθή 

Βηβιηνζήθε ηεο Γαιιίαο, Σκήκα Υαξαθηηθώλ [Le 

Douanier Rousseau, 1984, ζει. 131]. 

16.  α) Α[κεληέ] Λπλέλ (Α[médée] Lynen), Αθίζα ηεο 

έθζεζεο ησλ Φιακαλδώλ πξηκηηίθ ζηε Μπξπδ, 

1902 [Thiébaut (επηκ.), 2004, ζει. 24].  

β) Αίζνπζα ζηελ έθζεζε ησλ Φιακαλδώλ πξηκηηίθ 

ζηε Μπξπδ, 1902 [Exposition des primitifs 

flamands et d'art ancien: 1902, Bruges [θαη. έθζ.], 

Μπξπδ, Desclée, 1902]. 

17.  Ωγθύζη Φξαλζνπά- Μαξί Γθνξγθηέ (Auguste 

François Marie Gorguet), Αθίζα ηεο έθζεζεο ησλ 

Γάιισλ πξηκηηίθ, 1904, Παξίζη, Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο 

Γαιιίαο. Σκήκα ραξαθηηθώλ [Thiébaut (επηκ.), 2004, 

ζει. 23].  

18.  Αλξί Λεκαζόλ (Henri Lemasson), Νεαξέο Σατηηλέο 

πνπ πθαίλνπλ έλα θαπέιν, 1890, θσηνγξαθία, 13 x 18 

εθ., Αημ-Αλ-Πξνβάλο, Centre des archives d’outremer, 

Ίδξπκα Αλξί Λεκαζόλ [Philippe Peltier, «Gauguin et 

Tahiti», πεξ. Art Tribal, Αύγνπζηνο 2003, ζει. 63]. 

19.  Πσι Γθσγθέλ, Γύν Σατηηλέο, 1899, ειαηνγξαθία ζε 

θακβά, 94 x 72,4 εθ, Νέα Τόξθε, Μεηξνπνιηηηθό 

Μνπζείν 

[http://www.metmuseum.org/collections/search-the-

collections/110000888]. 

20.  Ζ είζνδνο ηνπ λένπ Δζλνγξαθηθνύ Μνπζείνπ ζην 

παιάηη ηνπ Σξνθαληεξό, Παξίζη, 1882, γθξαβνύξα κε 

βάζε έλα ζρέδην ηνπ λη’ Δλόλ (de Haenon), αλαδ. ζην 

πεξ. Le Monde Illustré, 16 Μαΐνπ 1882, Παξίζη, Δζληθή 

Βηβιηνζήθε [Flam, Deutch (επηκ.), 2003, ζει. 2]. 

21.  Υσξηό Καλάθα (Νέα Καιεδνλία), Παξίζη, Γηεζλήο 

Έθζεζε, 1889, ραξαθηηθό κε βάζε ζρέδην ηνπ Λνπί 

Σηλαίξ [Louis Tinayre] αλαδ. ζην πεξ. Le Monde 

Illustré, 27 Ηνπλίνπ 1889 [Rubin (επηκ.), 1984, ηνκ. 1, 

ζει. 104]. 

22.  Αλώλπκνο, Αλζξσπνζπζίεο ζηε Γαρνκέε (από ην Dr. 

Repin, Voyage au Dahomey), πεξ. Tour du Monde, 1863 

[Leighten, 1990, ζει. 612].  

23.  Αλώλπκνο, «Δθπαίδεπζε Έλα κάηζν ζεξία! Γελ 

κπνξνύκε λα ηνπο βάινπκε ηίπνηα κέζα ζην θεθάιη», πεξ. 

L’ Asiette au beurre, 11 Μαξηίνπ 1905 [ό.π., ζει. 614]. 

http://www.mediaseine.fr/La-musee-du-quai-Branly-fait-00356
http://www.mediaseine.fr/La-musee-du-quai-Branly-fait-00356
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/a-l-affiche/exhibitions.html
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/a-l-affiche/exhibitions.html
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/a-l-affiche/exhibitions.html
http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=954
http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=954
http://www.wga.hu/index1.html
http://www.wga.hu/index1.html
http://www.spencerart.ku.edu/exhibitions/almanac/lyi.shtml
http://www.spencerart.ku.edu/exhibitions/almanac/lyi.shtml
http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/110000888
http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/110000888


113 

 

24.  Αλώλπκνο, «αλ ζειπθόο δαίκνλαο, ε Αθξηθή 

θξέκεηαη πάλσ από ηελ Δπξώπε», παξσδία ηνπ Δθηάιηε 

ηνπ Φνπδέιη, εθ. Le Rire, 18 Απξηιίνπ 1896 [Archer-

Straw, 2000, ζει. 27]. 

25.  Γθαο Μπνθά [Γθπζηάβ Μπιαλζό] ([Gus Bofa 

[Gustave Blanchot]), Γηαθήκηζε γηα ην θαζαξηζηηθό 

Sodex, π. 1910, έγρξσκε ιηζνγξαθία, 130 x 80 εθ. [ό.π., 

ζει. 32, έγρξσκε: 

http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/sa

ve/933_0032_3_p.jpg]. 

26.  Α[ξηζηίλη] Νηειαλνπά (A[ristide] Delannoy), ην 

Φζηλνπσξηλό αιόλ, πεξ. Les Hommes du Jour, ηρ. 91, 

16 Οθησβξίνπ 1909 [Dagen (επηκ.), 1994, ζει. 152].  

27.  [Ωγθύζη] Ρνπκπίι ([August] Rνubille), ην αιόλ 

ησλ Αλεμάξηεησλ, εθ. Le Rire, 2 Απξηιίνπ 1910, 

εμώθπιιν [ό.π., ζει. 69]. 

28.  Αλξί Μαηίο, Γαιάδην Γπκλό (Αλάκλεζε από ηε 

Μπίζθξα [Biskra]), 1907, ειαηνγξαθία ζε θακβά, 92 x 

142,5 εθ., Βαιηηκόξε, Μνπζείν Σέρλεο [Rémi Labrusse, 

Matisse, Derain: la verite du fauvisme, Παξίζη, Hazan, 

2005, εηθ. 229, ζει. 283].  

29.  Αληξέ Νηεξαίλ, Λνπόκελεο, 1907, ειαηνγξαθία ζε 

θακβά, 132,1 x 195 εθ., Νέα Τόξθε, Μνπζείν 

Μνληέξλαο Σέρλεο  

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?cri

teria=O%3AAD%3AE%3A1500&page_number=12&te

mplate_id=1&sort_order=1].  

 

30. Αληξέ Νηεξαίλ, Ζ ηνπαιέηα, 1908, 172 x 120 εθ., 

αθαλέο [Labrusse, 2005,  εηθ. 254, ζει. 308]. 

31. Εσξδ Μπξαθ, Μεγάιν γπκλό, 1907-8, ειαηνγξαθία 

ζε θακβά, 140 x 100 εθ., Παξίζη, Δζληθό Μνπζείν 

Μνληέξλαο Σέρλεο, Κέληξν Εσξδ Πνκπηληνύ  

[http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ens

-futurisme2008/ENS-futurisme2008-01-cubisme.html]. 

32. Αληξέ Νηεξαίλ, Λνπόκελεο ΗΗ, 1908, ειαηνγξαθία ζε 

θακβά, 180 x 225 εθ., ηδ. ζπι. [Labrusse, 2005, εηθ. 261, 

ζει. 318]. 

33. Έξγα πνπ αλαδεκνζηεύνληαη ζην πεξ. Cahiers d’Art, 

ηρ. 7-8, 1927. 

α) Πάκπιν Πηθάζν, Οη δεζπνηλίδεο ηεο Αβηληόλ, 

Ηνύληνο-Ηνύιηνο 1907, ειαηνγξαθία ζε θακβά, 243,9 

x 233,7 εθ., Νέα Τόξθε, Μνπζείν Μνληέξλαο 

Σέρλεο [πεξ. Cahiers d’Art, ηρ. 7-8, 1927, ζει. 254 

θαη  

http://www.moma.org/collection/object.php?object_i

d=79766 ]. 

β) Πάκπιν Πηθάζν, Γπκλό κε ζεθσκέλα ρέξηα, 1907, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 150,3 x 100,3 εθ., ηδ. ζπι. 

[πεξ. Cahiers d’Art, ό.π., ζει. 255 θαη Rubin (επηκ.), 

1984, ηνκ. 1, ζει. 269]. 

γ) Αληξέ Νηεξαίλ, Ο κπζηηθόο δείπλνο, 1911, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 220 x 280 εθ., ηθάγν, 

Ηλζηηηνύην Σέρλεο [πεξ. Cahiers d’Art, ό.π., ζει. 256 

θαη Pagé (επηκ.), 1994, εηθ. 90]. 

δ) Δηδώιην κεηξόηεηαο, Γνπηλέα [πεξ. Cahiers d’Art, 

ό.π., ζει. 236]. 

ε) Μάζθα Νηαλ [ό.π., ζει. 242].  

ζη) Μάζθα Νηαλ [ό.π., ζει. 253]. 

δ) Αλξί Μαηίο, Λεπθό θαη ξνδ θεθάιη, 1914, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 75 x 47 εθ. Παξίζη, Δζληθό 

Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο, Κέληξν Εσξδ 

Πνκπηληνύ [ό.π., ζει. 257 θαη  

http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.p

hp?db=minter&qs=1].  

34. Ο Πηθάζν ζην αηειηέ ηνπ, 1908, θσηνγξαθία [Rubin 

(επηκ.), 1984, ηνκ.1, ζει. 299]. 

35. Γσληά ζην αηειηέ ηνπ Μπξαθ, Παξίζη, π. 1914, 

θσηνγξαθία [ό.π., ζει. 143]. 

36. Μάζθα Φαλγθ, Γθακπόλ, 19
νο

 αηώλαο, 

ρξσκαηηζκέλν μύιν, 42 x 28,5 x 14,7 εθ., Παξίζη, 

Δζληθό Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο, Κέληξν Εσξδ 

Πνκπηληνύ. Πξώελ ζπιινγή Βιακέλθ θαη Νηεξαίλ 

[Labrusse, 2005, εηθ. 223, ζει. 276 θαη  

http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.php?

db=minter&qs=1]. 

37. Γσληά ζην αηειηέ ηνπ Νηεξαίλ, Παξίζη, π. 1912-

1913, θσηνγξαθία [Flam, Deutch (επηκ.), 2003, ζει. 

30].  

38. Μνξθή Βίιη, Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό, 19
νο

 αηώλαο, 

μύιν, 24 εθ. (ύς.), ηδ. ζπι. Πξώελ ζπιινγή Μαηίο 

[Labrusse, 2005, εηθ. 224, ζει. 277]. 

39. Αλξί Μαηίο, Νεθξή θύζε κε αθξηθαληθό γιππηό, 

1906-7, ειαηνγξαθία ζε θακβά, 105 x 70 εθ., ηδ. ζπι. 

[ό.π., εηθ. 225].  

40. «Μokho missi kou», ρνξόο εμνξθηζκνύ, ζρέδην ηνπ 

Δληνπάξ Ρηνύ (Édouard Riou) από ηελ εηθνλνγξάθεζε 

ηνπ βηβιίνπ ηνπ Louis Gustav Binger, Du Niger au 

Golfe de Guinée), αλαδ. ζην πεξ. Tour du Monde, 1891 

[πεξ. Tour du Monde, 1891, ζει. 39 θαη Richard, 2005, 

ζει. 154]. 

41. H νθί Σάνπκπεξ-Αξπ (Sophie Taeuber-Arp), 

ρνξεύεη θνξώληαο κηα κάζθα ηνπ Μαξζέι Γηαλθό 

(Marcel Janco), 1916-17. 

Τπάξρνπλ δύν εθδνρέο γηα απηή ηε θσηνγξαθία:  

α) «H νθί Σάνπκπεξ θνξώληαο κηα κάζθα ηνπ Μαξζέι 

Γηαλθό ρνξεύεη ζηα εγθαίληα ηεο γθαιεξί Νηαληά ζηηο 29 

Μαξηίνπ 1917» [Rudolf E. Kuenzli, Dada, Λνλδίλν, 

Phaidon Press, 2006, ζει. 60.  

β) «Ζ  νθί Σάνπκπεξ-Άξπ ρνξεύνληαο κε κηα κάζθα ηνπ 

Μαξζέι Γηαλθό ζην θακπαξέ Βνιηαίξ, Επξίρε, 1916», 

ζην δειηίν ηύπνπ πνπ εμέδσζε ην Μνπζείν Πνκπηληνύ, 

γηα ηελ πξόζθαηε έθζεζε, Danser sa vie,  

[Direction de la communication et des partenariats, 

dossier de presse, Danser sa vie. Art et danse de 1900 à 

nos jours, 23 Ννεκβξίνπ 2011-2 Απξηιίνπ 2012, 

δηαζέζηκε ζην  

http://www.centrepompidou.fr/pompidou/communi

cation.nsf/docs/id029cc3c9cf0c163ac125786f00356

c16/$file/dp%20dansersavie%2014-11%20bd.pdf]. 

 

http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/save/933_0032_3_p.jpg
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/save/933_0032_3_p.jpg
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A1500&page_number=12&template_id=1&sort_order=1
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A1500&page_number=12&template_id=1&sort_order=1
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A1500&page_number=12&template_id=1&sort_order=1
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-futurisme2008/ENS-futurisme2008-01-cubisme.html
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-futurisme2008/ENS-futurisme2008-01-cubisme.html
http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79766
http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79766
http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.php?db=minter&qs=1
http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.php?db=minter&qs=1
http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.php?db=minter&qs=1
http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.php?db=minter&qs=1
http://www.centrepompidou.fr/pompidou/communication.nsf/docs/id029cc3c9cf0c163ac125786f00356c16/$file/dp%20dansersavie%2014-11%20bd.pdf
http://www.centrepompidou.fr/pompidou/communication.nsf/docs/id029cc3c9cf0c163ac125786f00356c16/$file/dp%20dansersavie%2014-11%20bd.pdf
http://www.centrepompidou.fr/pompidou/communication.nsf/docs/id029cc3c9cf0c163ac125786f00356c16/$file/dp%20dansersavie%2014-11%20bd.pdf
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42. θελή ηεο παξάζηαζεο La Création du Monde, 

ζθεληθά θαη θνζηνύκηα Φεξλάλ Λεδέ, 1923, 

θσηνγξαθία [Rubin (επηκ.), 1984, ηνκ. 2, ζει. 477]. 

43. Πσι Κόιηλ (Paul Colin), Ζ ‘Νέγξηθε Δπηζεώξεζε’ 

ζην κηνύζηθ ρσι αλο Διπδέ, 1925, έγρξσκε ιηζνγξαθία, 

155 x 118 εθ., Παξίζη, Μνπζείν Γηαθήκηζεο [Peltier, 

1991, ζει. 19 θαη έγρξσκε:  

http://www.lesartsdecoratifs.fr/archives/fr/03museepubli

cite/expositions/reclame_publicite/Revue_Negre.htm#]. 

44. α) H Ενδεθίλ Μπέηθεξ θαη o Σδν (Joe) ζηνλ ‘άγξην 

ρνξό΄ ηεο ‘Νέγξηθεο Δπηζεώξεζεο’ ζην ζέαηξν αλο 

Διπδέ, Οθηώβξηνο 1925, θσηνγξαθία, Παξίζη, 

Δζληθή Βηβιηνζήθε Γαιιίαο [Dalton, Gates, Jr., 

1998, ζει. 915]. 

β) Ζ Ενδεθίλ Μπέηθεξ σο Φαηνύ (Fatou) ζηελ 

παξάζηαζε La Folie du Jour ζην ζέαηξν Φνιί-

Μπεξδέξ, 1926, θσηνγξαθία [Kraut, 2003, ζει. 

439]. 

 

45. νπξεαιηζηηθόο ράξηεο ηνπ θόζκνπ, δεκνζηεπκέλνο 

ζην πεξ. Variétés, 1929 [Rubin (επηκ.), 1984, ηνκ. 2, 

ζει. 556]. 

46. α) Μάζθα Δζθηκώσλ, Αιάζθα, δσγξαθηζκέλν μύιν 

θαη θηεξά, 48 εθ. (ύς.), ηδ. ζπι.. Πξώελ ζπιινγή 

Αληξέ Μπξεηόλ (André Breton) [ό.π., ζει. 579]. 

β) Μάζθα Μπέηληλγ (Baining), Νέα Βξεηαλία, 

δσγξαθηζκέλν ύθαζκα από θινηό κε πιαίζην από 

δαραξνθάιακν, 99 εθ. (ύς.) [ό.π., ζει. 547]. 

47. Αίζνπζα από ηε ζνπξεαιηζηηθή έθζεζε ζηε γθαιεξί 

ηνπ αξι Ραηόλ, 1936 [Gérard Durozoi, Histoire du 

mouvement surréaliste, Παξίζη, Hasan, 1997, ζει. 228]. 

48. «Οη Μάγνη» (Les Féticheurs), δσνινγηθόο θήπνο 

εγθιηκαηηζκνύ ζην Παξίζη, θαξη πνζηάι, 1917 

[Blanchard, Nanette Jacomijn Snoep (επηκ.), 2011, ζει. 

39]. 

49. α) Αληηθείκελν παξάθξνλνο, Ζ κηθξή ζνππηέξα, πξηλ 

ην 1910, μύιηλα ρσξίζκαηα κε κηθξή ζνππηέξα, 

πθάζκαηα, πιαηζησκέλα ζρέδηα θαη ρεηξόγξαθα, 

43,5 x 16x 7 εθ., Ληι, Μεηξνπνιηηηθό Μνπζείν 

Μνληέξλαο ύγρξνλεο Σέρλεο θαη Art Brut  [πεξ. La 

Révolution Surréaliste, ηρ. 5, 15 Γεθεκβξίνπ 1929, 

ζει. 42 θαη έγρξσκε Morehead, 2011, ζει. 116]. 

β). Αληηθείκελν παξάθξνλνο, πξηλ ην 1910, μύιηλα 

ρσξίζκαηα κε δηάθνξα αληηθείκελα, 42,7 x 15,5 x 

3,5 εθ. Ληι, Μεηξνπνιηηηθό Μνπζείν Μνληέξλαο 

ύγρξνλεο Σέρλεο θαη Art Brut [ό.π., ζει. 43 θαη 

έγρξσκε, ό.π.]. 

50. Άνπγθνπζη Νάηεξε (Auguste Natterer), Ο 

ζαπκαηνπξγόο βνζθόο, π. 1919, κνιύβη θαη γθνπάο ζε 

ραξηόλη κε πδαηόρξσκα θαη βεξλίθη, 24,5 x 19,5 εθ., 

Υατδειβέξγε, ζπιινγή Πξίλδνξλ [MacGregor, 1989, 

ζει. 280 θαη Peiry, 2006, ζει. 28]. 

51. Μαμ Δξλζη (Max Ernst), Οηδίπνδαο, 1931, θνιάδ. 

Δμώθπιιν εηδηθήο έθδνζεο ηνπ πεξ. Cahiers d’Art, 

1937, [MacGregor, 1989, ό.π. θαη Peiry, 2006, ζει. 29].  

52. Μ. Κινο (M. Cloche), 60 όςεηο ηεο Απνηθηαθήο 

έθζεζεο. Γηεζλήο Απνηθηαθή Έθζεζε ηνπ Παξηζηνύ, 

εμώθπιιν ελόο θσηνγξαθηθνύ άικπνπκ, 1931 

[Blanchard, Nanette Jacomijn Snoep (επηκ.), 2011, ζει. 

329].  

53. «Ο αξγεγόο Ν. Γηακπί (N. Yambi) θαη νη πνιεκηζηέο 

ηνπ», Γηεζλήο Έθζεζε ηνπ Παξηζηνύ, θαξη πνζηάι, 

1937 [ό.π., ζει. 337].  

54. Αλαδεκνζηεύζεηο ζην Der Blaue Reiter Almanac, 

1912. 

α) Βαπαξηθή αλαζεκαηηθή εηθόλα [Wassily 

Kandinsky, Franz Marc (επηκ.), L'almanach du 

‘Blaue Reiter΄(Le cavalier bleu), εηζ., ζεκ.,  Klaus 

Lankheit, Παξίζη,  Klincksieck, 1981, ζει. 212]. 

β) Ξπιόγιππην, Μαξθεζίεο Νήζνη, 31 εθ. (ύς.), 

Μόλαρν, Δζλνγξαθηθό Μνπζείν [ό.π., ζει. 125]. 

γ) Ο Απνθεθαιηζκόο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε, 14
νο

 αηώλαο, 

θέληεκα ζε κεηάμη, θαηεζηξακκέλν [ ό.π., ζει. 145]. 

δ) Φηγνύξα ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ, Αίγππηνο [ό.π., ζει. 

260]. 

ε) Ρσζηθή ιατθή γθξαβνύξα [ό.π., ζει. 102]. 

ζη) Καζηζκέλεο γπλαίθεο (παηδηθά ζρέδηα) [ό.π., ζει. 

195]. 

δ) Γιππηό, Μεμηθό, 16,2 εθ. (ύς.), Μόλαρν, 

Δζλνγξαθηθό Μνπζείν [ό.π., ζει. 115].  

55. Παηδηθό ζρέδην, από ηε ζπιινγή ηνπ Βαζίιη 

Καληίλζθπ (Vassily Kandinsky) θαη ηεο Γθακπξηέιε 

Μύληεξ (Gabriele Münter), κνιύβη ζε ραξηί, 20 x 34 εθ. 

[Fineberg, 1997, ζει. 47].  

56. Παηδηθό θνιάδ, εμώθπιιν ηνπ πεξ. Bauhaus, ηρ. 3, 

Ηνύιηνο-επηέκβξηνο 1929, Παξίζη, Δζληθό Μνπζείν 

Μνληέξλαο Σέρλεο, Κέληξν Εσξδ Πνκπηληνύ [ό.π., ζει. 

110]. 

57. Παηδηθό ζρέδην από ηε ζπιινγή ηνπ Καληίλζθπ θαη 

ηεο Μύληεξ, θξαγηόλη πάλσ ζε κνιύβη ζε ραξηί 

πδαηνγξαθίαο, 23,9 x 19,9 εθ. [ό.π., ζει. 70]. 

58. Γθακπξηέιε Μύληεξ, πίηη, 1914, ειαηνγξαθία ζε 

ζθιεξό ραξηόλη, 37 x 32,5 εθ., Μόλαρν, Ίδξπκα 

Γθακπξηέιε θαη Γηνράλεο Έηρλεξ [ό.π.]. 

59. Μηραήι Λαξηόλνθ, Φζηλόπσξν, 1912, ειαηνγξαθία 

ζε θακβά, 136,5 x 115 εθ., Παξίζη, Δζληθό Μνπζείν 

Μνληέξλαο Σέρλεο, Κέληξν Εσξδ Πνκπηληνύ  

[http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.php?

db=minter&qs=1]. 

60. Εαλ Νηπκππθέ (Jean Dubuffet), Ο κηθξόο ριεπαζηήο, 

1944, ειαηνγξαθία ζε θακβά, 54,6 x 45,7 εθ., ηθάγν, 

Ηλζηηηνύην Σέρλεο 

[http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/118675]. 

61. Παηδηθό ζρέδην, από ηε ζπιινγή ηνπ Εαλ Νηπκππθέ, 

γθνπάο ζε ραξηί, 31 x 24,5 εθ. [Fineberg, 1997, ζει. 

166]. 

62. Μηραήι Λαξηόλνθ, ηξαηηώηεο ζηνλ θνπξέα, 1909, 

117 x 89 εθ., Μόζρα, Κξαηηθή Γθαιεξί Σξεηπάθνβ 

[Bowlt, 1974, εηθ. 17].  

http://www.lesartsdecoratifs.fr/archives/fr/03museepublicite/expositions/reclame_publicite/Revue_Negre.htm
http://www.lesartsdecoratifs.fr/archives/fr/03museepublicite/expositions/reclame_publicite/Revue_Negre.htm
http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.php?db=minter&qs=1
http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.php?db=minter&qs=1
http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.php?db=minter&qs=1
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/118675
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63. Ρώζηθν ινύκπνθ, Κνπξέαο θόβεη ηε γελεηάδα ελόο 

παιηνύ πηζηνύ, 18
νο

 αηώλαο [ό.π., εηθ. 18]. 

64. Ρσζηθό ινύκπνθ. Ζ ζεηξήλα, αξρέο 19
νπ

 αηώλα 

[Γθξαίε, 1987, ζει. 123]. 

65. Καδηκίξ Μάιεβηηο, Ζ ζπγθνκηδή, 1911, ειαηνγξαθία 

ζε θακβά, 72 x 74, 4 εθ., Άκζηεξληακ, Κξαηηθό 

Μνπζείν [Γθξαίε, 1987, ζει. 172]. 

66. Ναηάιηα Γθνληζάξνβα, Αγξόηεο πνπ καδεύνπλ κήια, 

1911, ειαηνγξαθία ζε θακβά, 104 x 97,5 εθ., Μόζρα, 

Κξαηηθή Γθαιεξί Σξεηπάθνβ 

[http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/_show/im

age/_id/2386]. 

67. α) Νίθν Πηξνζκάλη, Οηθνγελεηαθό γεύκα ζηελ εμνρή, 

1907, ειαηνγξαθία ζε θεξσκέλν θακβά, 66 x 102 

εθ., Γεσξγία, Δζληθό Μνπζείν Καιώλ Σερλώλ 

[Pirosmani, 1862-1918, 1999, ζει. 49]. 

β) Νίθν Πηξνζκάλη, Νεαξόο πσιεηήο μύισλ, 1908, 

ειαηνγξαθία ζε θεξσκέλν θακβά, 111 x 90 εθ., 

Γεσξγία, Δζληθό Μνπζείν Καιώλ Σερλώλ [ό.π., ζει. 

51].  

68. Κακίι Μπνκπνπά, Οη πιύζηξεο [πεξ. L’Amour de 

l’Art, ηρ. 8, Οθηώβξηνο 1933, ζει. 187]. 

69. Αλξί Ρνπζζώ, Ζ γεηεύηξα ησλ θηδηώλ, 1907, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 1,69 x 1,89 εθ., Παξίζη, 

Μνπζείν Οξζέ [ό.π., ζει. 190 θαη Le Douanier 

Rousseau, 1984, ζει. 191].  

70. εξαθίλ Λνπί (ληε ελιί), Λνπινύδηα [πεξ. L’Amour 

de l’Art, ό.π., ζει. 193]. 

71. Αληξέ Μπσζάλ, Σνπίν [ό.π., ζει. 194]. 

72. Αλαδεκνζηεύζεηο ζην πεξ. L’Amour de l’Art, ηρ. 2, 

Φεβξνπάξηνο 1929. 

α) «‘Άγηνο Βελθέζιαο [Wenkeslas]’, ιαηξεύεηαη 

εηδηθά ζηελ Πξάγα. Εσγξαθηζκέλν βηηξώ, απνκίκεζε 

ραξαγκέλνπ γπαιηνύ, έξγν ρσξηθνύ Σζερνζινβάθνπ, 

19
νο

 αηώλαο» [πεξ. L’Amour de l’Art, ό.π., ζει. 42].  

β) «‘Ζ θπγή ζηελ Αίγππην’, ρσξηθή εηθόλα ζε γπαιί. 

Σζερνζινβαθία, ηέιε 19
νπ

 αηώλα» [ό.π., ζει. 43]. 

γ) «Ηππόηεο ηνπ Γθπέ (Gue). Πύιηλνο δηαθνζκεηηθόο 

νβειόο ζηέγεο. Κακπαλία, 18
νο

 αηώλαο» [ό.π., ζει. 

42].  

δ). «‘Ζ πξνζθύλεζε ησλ κάγσλ’, ρσξηθή δσγξαθηθή 

από ηε νπεδία, 18
νο

 αηώλαο» [ό.π., ζει. 46]. 

73. Καξη πνζηάι πνπ απεηθνλίδεη έλα ‘ιατθό’ θεζηηβάι 

ζην πάξθν ‘Παιαηά Γαιιία’ πνπ είρε ρηηζηεί γηα ηελ 

Γηεζλή Έθζεζε ηνπ 1937 [Peer, 1998, ζει. 159]. 

74. Κακίι Μπνκπνπά, Οη ζηαρνκαδώρηξεο [πεξ. L’Art 

Vivant, ηρ. 214, Αύγνπζηνο-επηέκβξηνο 1937, ζει. 

202]. 

75. Λνπί Βηβάλ, Σν ειάθη θαη νη ιύθνη, 1926, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 50 x 73 εθ., Παξίζη, Δζληθό 

Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο, Κέληξν Εσξδ Πνκπηληνύ 

[ό.π. θαη έγρξσκε  

http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.php?

db=minter&qs=1].  

76. Εσξδ Ρνλέ (Georges Rohner), Ο πληγκέλνο, 1939, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 61 x 81 εθ., Παξίζη, ζπιινγή 

ηνπ θαιιηηέρλε [Les Réalismes, 1919-1939, ζει. 211].  

77. Κάξιν Καξά (Carlo Carrà), Οη θόξεο ηνπ Λση, 1919, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 110 x 80 εθ., Μπνιδάλν, ηδ. ζπι. 

[ό.π., ζει. 77 θαη ζει. 518]. 

78. Αληξέ Νηεξαίλ, Σν άββαην, 1911-14, ειαηνγξαθία 

ζε θακβά, 181 x 228 εθ., Μόζρα, Μνπζείν Καιώλ 

Σερλώλ Πνύζθηλ [πεξ. L’Amour de l’Art, ηρ. 7, Ηνύιηνο 

1933, ζει. 158 θαη Pagé (επηκ.), 1994, εηθ. 111]. 

79. Αληξέ Νηεξαίλ, Οη πόηεο (Οη παίθηεο ηνπ 

κπηιηάξδνπ), 1913-1914, ειαηνγξαθία ζε θακβά, 140 x 

88 εθ., Ατθί, Ηαπσλία, Μνπζείν Σέρλεο Μελάξ [Pagé 

(επηκ.), 1994, εηθ. 116].  

80. «Πάλσ: Σν θεθάιη ελόο αγγέινπ ηεο ζρνιήο ηνπ 

Νηνύηζην, πάλει ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε. Αξηζηεξά: 

ζρέδην ηνπ Νηεξαίλ» [πεξ. Parnassus, ηρ. 3, Μάξηηνο 

1938]. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 
Κεφάλαιο 3. 

1. α) Πέηξνο Μσξαΐηεο, Παλαγηώηεο Πνηαγόο, 1883, 

θσηνγξαθία, Παξίζη, Δζληθή Βηβιηνζήθε Γαιιίαο. 

(ην πίζσ κέξνο αλαγξάθεηαη «portrait no 918, 

Potagos Panagiotou, Panagiotis, 23 Avril 1883»). Ζ 

δεύηεξε θσηνγξαθία πνπ παξαζέησ ζην Παξάξηεκα 

2 αλαγξάθεη ηα ίδηα ζηνηρεία ζην πίζσ κέξνο θαη 

αξηζκείηαη σο «portrait no 917»  

[http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index

&p=1&lang=FR&q=potagos].  

β) Φώηεο Κόληνγινπ, «‘Π. Πνηαγόο εμεξεπλεηήο εθ 

Βπηίλεο’, ε θσηνγξαθία ηνπ Πνηαγνύ, πνπ ηελ ήβξε ν 

ζπγγξαθέαο ζηηο Νύθεο θαη ηε μεζήθσζε κε ην 

κνιύβη», από ην βηβιίν Φεκηζκέλνη άληξεο θαη 

ιεζκνλεκέλνη, 1942 [Κόληνγινπ, 1942, ζει. 133]. 

γ) Φώηεο Κόληνγινπ, Παλαγηώηεο Πνηαγόο 

πεξηεγεηήο Έιιελ ακθηεζκέλνο θαηά ηνλ αλαηνιηθόλ 

ηύπνλ, από ην βηβιίν Φεκηζκέλνη άληξεο θαη 

ιεζκνλεκέλνη, 1942 [ό.π., ζει. 92]. 

2. Παλαγηώηεο Πνηαγόο, Πεξίιεςηο πεξηεγήζεσλ, 1883 

[Πνηαγόο, 1883]. 

3. «Σειεηή ελ Αθξηθή» [πεξ. Παλδώξα, ηνκ. 6, ηρ. 185, 

1857, ζει. 401]. 

4. «Πνιεκηζηήο Ενπινύ» θαη «Κάηνηθνη Ενπινύ» [πεξ. 

Αηηηθόλ Μνπζείνλ, ηρ. 7, 1883, ζει. 101]. 

5.  Alphonse Bertillon, Οη άγξηνη ιανί ηεο γεο, 1895 

[Bertillon, 1895].  

6. «Ζ Ακαδνλία γξαία έβξαδελ εληόο ηεο  ρύηξαο  

θεθαιήλ Ηλδνύ», », από ην βηβιίν ηνπ Μπεξηηγηόλ  [ό.π., 

ζει. 64]. 

7. «Σύπνη γπλαηθώλ αλζξσπνθάγσλ» [εθ. Έζλνο, 22 

Οθησβξίνπ 1927]. 

http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/_show/image/_id/2386
http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/_show/image/_id/2386
http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/_show/image/_id/2386
http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.php?db=minter&qs=1
http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/index.php?db=minter&qs=1
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=potagos
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=potagos
http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=potagos
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8. «Οη άγξηνη ηεο λήζνπ Φνξκόδα, εθ ηεο θπιήο Άκη, 

ρνξεύνληεο ηνλ ζξεζθεπηηθόλ ησλ ρνξόλ. Ζ θπιή Άκη 

εμαθνινπζεί αθόκε ην θπλήγη ησλ αλζξσπίλσλ θεθαιώλ, 

δηαθξίλνληαη δε εηο κεξηθνύο ρνξεπηάο ηα καραίξηα κε ηα 

νπνία ζθάδνπλ ηνπο αληηπάινπο ησλ» [εθ. Ζ Πξσία, 6 

Ηαλνπαξίνπ 1932]. 

9. «Θεόο ηνπ πνιέκνπ θνξώλ θξάλνο κε έθθξαζηλ εξέκνπ 

αγξηόηεηνο» [πεξ. Παλαζήλαηα, 31 Μαξηίνπ 1909, ζει. 

358]. 

10. «Θεόο ηνπ πνιέκνπ ηνπ νπνίνπ ην ζηόκα εθθξάδεη 

ζιίςηλ» [ό.π., ζει. 359]. 

11. «Θεόο ηνπ πνιέκνπ ηνπ νπνίνπ ην ζηόκα θαη ηα κάηηα 

δείρλνπλ ηξόκν» [ό.π.]. 

12. «Πξνζσπίδα ησλ αγξίσλ ηεο Πνιπλεζίαο» [πεξ. 

Διιεληθά Γξάκκαηα, ηρ. 42, 1 Μαξηίνπ 1929, ζει. 262]. 

13. «Κεθαιή αγάικαηνο από μύιν» [εθ. Έζλνο, 14 

Απξηιίνπ 1929]. 

14. «Γείγκα ηεο ηέρλεο ησλ καύξσλ πνπ ελζπκίδεη ηνλ 

θπβηζκόλ» [ό.π.]. 

15. «Αγαικαηάθη μύιηλν πνπ παξηζηάλεη γπλαίθα 

κεηαθέξνπζαλ λεξό» [ό.π.]. 

16. «Μάζθα από μύιν, ηέρλεο αξθεηά θνπηνπξηζηηθήο» 

[ό.π.]. 

17. «Γηπιό πξνζσπείν (κάζθα) ηνπ Γπηηθνύ Κακεξνύλ» 

[πεξ. 20
νο

 Αηώλαο, ηρ. 4-6, 1935, ζει. 13]. 

18. «Ξύιηλν αγαικάηην πξνγόλσλ (Γπηηθό Κακεξνύλ)» 

[ό.π., ζει. 14]. 

19. «Γπλαηθείν αγαικάηην πξνγόλσλ ηεο (BANGWA) 

Κακεξνύλ» [ό.π.]. 

20. «Ξύιηλν αγαικάηην πξνγόλσλ ηεο λήζνπ Νέαο (NIAS) 

ηεο δπηηθήο νπκάηξαο» [ό.π.]. 

21. «Ξύιηλν αγαικάηην γπλαίθαο ησλ Φηιηππίλσλ λήζσλ» 

[ό.π.].  

22. «ΧΟΑ- ΧΑΚΑ- ΝΑΝΑ-ΛΑ. Λίζηλν είδσιν ηεο λήζνπ 

Πάζρα» [ό.π., ζει. 15]. 

23. «Μεγάινο Μανξί. Έξγν ζθαιηζηό ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο» [ό.π.]. 

24. «Λεπθό πξνζσπείν ρνξνύ ηνπ πλεύκαηνο ηνπ δάζνπο 

(NUTKA) ηεο βνξεηνδπηηθήο αθηήο ηεο Β. Ακεξηθήο» 

[ό.π.]. 

25. «Λίζηλν αγαικάηην ηεο ζεάο ησλ λεξώλ (Πνιηηηζκόο 

ησλ Αδηέθσλ ζην Μεμηθό)» [ό.π.]. 

26. «Σειεηνπξγηθή κάζθα ηεο θπιήο Φνύηα από ην 

Γαιιηθό Κνλγθό. Ξύιν ζθαιηζκέλν» [πεξ. Νενειιεληθά 

Γξάκκαηα, ηρ. 16, 28 Ηνπιίνπ 1935, ζει. 10]. 

27. «ύκπιεγκα από αλζξώπηλεο κνξθέο. Απεηθνλίδεη 

ιεπθό θαβαιάξε πάλσ ζε άινγν πεξηζηνηρηζκέλν από 

ηνπο ηζαγελείο ππεξέηεο ηνπ. Ξπιόγιππην ηεο θπιήο 

Γηνξνύκπα ηνπ ηέινπο ηνπ ΗΘ’ αηώλα» [ό.π.]. 

28. «Μάζθα ρνξνύ (Ωθεαλία)» [πεξ. Σν 3
ν
 Μάηη, ηρ. 7-

12, 1937, ζει. 261].  

29. «Μάζθα ρνξνύ (Αθξηθή)» [πεξ. Σν 3
ν
 Μάηη, ηρ. 7-12, 

1937, ζει. 263]. 

30. α) «Ζ ηδαδ κπάληα ηνπ ζηάζνπ ησλ καύξσλ, 1927» 

[εθ. Ζ Πξσία, 13 Μαξηίνπ 1927]. 

β) «Οη πξσηαγσληζηαί θαη ε πξσηαγσλίζηξηα ηνπ 

ζηάζνπ», 1927 [εθ. Διεύζεξνο Σύπνο, 11 Μαξηίνπ 

1927]. 

31. «ηελ παξάζηαζε ηνπ ‘Μαύξνπ Κόζκνπ’, ππό Α. 

Βώηηε», 1927 [πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 1, 15 Απξηιίνπ 1927, 

ζει. 64].  

32. «Γεινηνγξαθία ηνπ θ. Πξσηνπάηζε», 1927 [εθ. Ζ 

Πξσία, 16 Μαξηίνπ 1927]. 

33. «Σα Μαύξα Πνπιηά», 1930 [εθ. Ζ Πξσία, 17 

Ηαλνπαξίνπ 1930]. 

34. α) «Ζ Μπαίθεξ  ζ’ έλαλ από ηνπο δαηκνληζκέλνπο 

ρνξνύο ηεο» [εθ. Έζλνο, 4 Φεβξνπαξίνπ 1928]. 

β) Γηαθήκηζε γηα ηελ παξάζηαζε ηεο Ενδεθίλ 

Μπέηθεξ, 1934 [εθ. Ζ Πξσία 1 Φεβξνπαξίνπ 1934 

θαη εθ. Νένο Κόζκνο, 1 Φεβξνπαξίνπ 1934]. 

γ) «Ζ Ενδεθίλα όπσο εκθαλίδεηαη εηο έλα λνύκεξό 

ηεο εηο ην Παιιάο», 1934 [εθ. Νένο Κόζκνο, 2 

Φεβξνπαξίνπ 1934]. 

δ) «Ζ Ενδεθίλα Μπαίθεξ θαηά ηελ άθημή ηεο ζηελ 

Αζήλα», 1934 [εθ. Διεύζεξνο Άλζξσπνο θαη εθ. Ζ 

Πξσία θαη εθ. Νένο Κόζκνο 2 Φεβξνπαξίνπ 1934]. 

35. «Ηζαγελείο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο ρνξεύνληεο ηνπο 

ηνπηθνύο ρνξνύο ησλ εηο ηελ Απνηθηαθήλ Έθζεζηλ ησλ 

Παξηζίσλ», 1931 [εθ. Ζ Πξσία, 23 Μαΐνπ 1931].  

36. α) Ο Νίθνο Καδαληδάθεο θαη ν Παληειήο 

Πξεβειάθεο ζηελ Απνηθηαθή Έθζεζε ζην Παξίζη, 

Ηνύληνο 1931, θσηνγξαθία Διέλεο Καδαληδάθε 

[Καδαληδάθεο, 1984 θαη  

http://www.kazantzakispublications.org/gr/archive03

.php].  

β) Ο Νίθνο Καδαληδάθεο κε ηελ Διέλε ακίνπ 

(κεηέπεηηα Διέλε Ν. Καδαληδάθε) ζηελ Απνηθηαθή 

Έθζεζε ζην Παξίζη, Ηνύληνο 1931, θσηνγξαθία 

Παληειή Πξεβειάθε [ό.π.]. 

γ) Αθξηθαληθέο γιππηέο κνξθέο ζηε ζπιινγή ηνπ 

Καδαληδάθε, Ζξάθιεην, πιινγή Νίθνπ 

Καδαληδάθε, Ηζηνξηθό Μνπζείν Κξήηεο  © Δηαηξία 

Κξεηηθώλ Ηζηνξηθώλ Μειεηώλ.  

[Καζώο δελ εληνπίζηεθαλ θάπνηα ζηνηρεία γηα ηα 

αληηθείκελα, παξαζέησ κηα πξώηε εθηίκεζε ηνπ 

πιηθνύ ηνπο: ην πξώην αξηζηεξά είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν από θύιιν ραιθνύ ζηεξεσκέλν ζε 

μύιν θαη ηα άιια δύν από θύιιν ραιθνύ θαη 

θόθθαια ζηεξεσκέλα ζε μύιν. 

[Δπραξηζηώ ηνλ θύξην Κ. Μακαιάθε γηα απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο]. 

37. «Ο θ. σθξ. Πξνθνπίνπ, ζην άθξνλ δεμηά, 

θσηνγξαθεκέλνο κε δύν ηζαγελείο ηεο εκηαγξίαο θπιήο 

ησλ Γθάιιν ηεο Αβεζζπλίαο ζηελ έξεκν ηνπ Χαβάο ην 

1905» [Πξνθνπίνπ, 1930]. 

http://www.kazantzakispublications.org/gr/archive03.php
http://www.kazantzakispublications.org/gr/archive03.php
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38 α) Νίθνο Δγγνλόπνπινο, Ο θεληέξκπεεο κε 

θεξακεηθό, 1951, απγνηέκπεξα ζε μύιν, 60 x 50 εθ., 

ηδ. ζπι. [Καηεξίλα Πεξπηληώηε-Αγθαδίξ, (επηκ.), 

Νίθνο Δγγνλόπνπινο, ν δσγξαθηθόο ηνπ θόζκνο (θαη. 

έθζ.), Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε, 2007, εηθ. 394, 

ζει. 269]. 

β) Ο θεληέξκπεεο κε θεξακεηθό (ιεπηνκέξεηα). 

 

Κεφάλαιο 4. 

39. Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο, Δπαγγειηζκόο, 1910-1911, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 85,5 x 80 εθ., ηδ. ζπι. 

[Μαηζηόπνπινο, 2008, ζει. 177]. 

40. Ησάλλεο Κνξάεο, Ζ ιηηαλεία ηνπ Αγίνπ Χαξαιάκπε 

(ιεπηνκέξεηα), 1756, ειαηνγξαθία ζε κνπζακά, 75,5 x 

78,5 εθ., Εάθπλζνο, Μνπζείν Εαθύλζνπ [Πειεθάζεο, 

1931, βι. θαη έγρξσκεο αλαπαξαγσγέο ζην 

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163806]. 

41. α) «ην ρνξό (πξηκηηηβηζηηθό ζθίηζν ηνπ Srunhoff, 

Γείγκα πξνζπνηεκέλεο πξηκηηηβηζηηθήο δσγξαθηθήο)» 

[εθ. Διεύζεξνο Σύπνο, 19 Ηαλνπαξίνπ 1925]. 

β) Josef Ĉapek, Ο πόηεο, 1918, ιηλνγξαθία, 

ρεηξνπνίεην ραξηί, 24,5 x 18,5 εθ., Πξάγα, Μνπζείν 

Καιώλ Σερλώλ ηεο Σζερίαο [ ό.π θαη  

http://sbirky.cmvu.cz/en/index.php?request=list_style

_artworks&param=Cubo-Expressionism&lang=en]. 

42. Μαξζέι Γθξνκέξ (Marcel Gromaire), Ο πόιεκνο, 

1925, ειαηνγξαθία ζε θακβά, 127,6 97,8 εθ., Παξίζη, 

Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο ηεο πόιεο ηνπ Παξηζηνύ  

[εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 14 Απξηιίνπ 1925 θαη  

http://www.histoire-

image.org/site/zoom/pleinecran.php?i=714&oe_zoom=1

249]. 

43. Αλξί Ρνπζζώ, Ζ θνηκηζκέλε ηζηγγάλα, 1897, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 129,5 x 200,7 εθ., Νέα Τόξθε, 

Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο [εθ. Ζ Πξσία, 11 

Ννεκβξίνπ 1926 κε ηίηιν «Ζ θνηκσκέλε βνεκίο» θαη Le 

Douanier Rousseau, 1984, ζει. 150]. 

44. Αλξί Μαηίο, Ζ κπαιαξίλα, 1927, ειαηνγξαθία ζε 

θακβά, 81 x 61 εθ., Βαιηηκόξε, Μνπζείν Σέρλεο [εθ.  

Έζλνο, 12 Μαΐνπ 1927 κε ηίηιν «Ζ ρνξεύηξηα» θαη  

http://www.berthemorisot.org/painting-

Henri%20Matisse-Ballet%20Dancer%20%28mk35%29-

24901.htm]. 

45. Αλξί Μαηίο, Οδαιίζθε κε γθξη θηιόηα, 1927, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 54 x 65 εθ., Παξίζη, Μνπζείν 

Οξαλδεξί 

[http://www.musee-

orangerie.fr/pages/page_id19210_u1l2.htm]. 

46. Ρελέ Μεξίο, «Ζ θίιε κνπ Ηνπιία» [εθ. Διεύζεξνλ 

Βήκα, 13 Ννεκβξίνπ 1927]. 

47. «Ζ επίδξαζηο ηεο αθέιεηαο ησλ λέγθξσλ» [εθ. Ζ 

Πξσία, 29 Ηαλνπαξίνπ 1928]. 

48. Μαξηάλν Αληξένπ Δζηξαλί (Mariano Andreu 

Estrany), Ο θαζξέπηεο, 1928, ειαηνγξαθία ζε θακβά, ηδ. 

ζπι. [πεξ. Πξσηνπνξία, ηρ. 1, Γελάξεο 1929, ζει. 17 κε 

ηίηιν «Ζ απνηξίρσζε» θαη Photo © Whitford & Hughes, 

London, UK / The Bridgeman Art Library 

http://www.bridgemanart.com/search?filter_text=Marian

o+Andreu+Estrany&x=0&y=0].  

49. «Έλα από ηα ζρέδηα ηεο εθζέζεσο ησλ θξελνβιαβώλ» 

[εθ. Ζ Πξσία, 10 Ηνπλίνπ 1927]. 

50. Αλώλπκα ζθίηζα παξαθξόλσλ πνπ 

αλαδεκνζηεύνληαη ζηελ εθ. Διεύζεξνλ Βήκα, 19 Ηνπλίνπ 

1929. 

51. Αλώλπκα έξγα παξαθξόλσλ πνπ αλαδεκνζηεύνληαη 

ζηελ εθ. Ζ Πξσία, 11/10/1931. 

α) «Σνπίνλ πνπ νπνηνζδήπνηε λεαξόο ‘ιενληηδεύο’ ζα 

κπνξνύζε λα ππνγξάςε ρσξίο λα κεησζή ε αμία ηνπ». 

β) «Κνύξζα θνπλειηώλ πνπ θαβαιιηθεύνπλ 

κηθξνζθνπηθνί ηδόθεπ». 

52. «Κεθάιηα Γπλαηθώλ, ζρέδην ζε πδαηόρξσκα. Έξγν 

ελόο ζρηδνθξελνύο. Άζπιν ηεο Χαηδειβέξγεο, πιινγή ηνπ 

γηαηξνύ Prinzhorn» [πεξ. La Gaulois Artistique, 25 

Ηνπιίνπ 1929, ζει. 361]. 

53. Πάκπιν Πηθάζν, «Κεθάιη γπλαίθαο» [ό.π ]. 

54. «Βνπθνιηθή ζθελή. ρέδην κε πελάθη ηνληζκέλν κε 

αθνπαξέια. Έξγν ελόο ηξεινύ, πξώελ αγξνηηθνύ 

ηαρπδξόκνπ, έγθιεηζηνπ ζην Άζπιν ηνπ Βηιδνπίθ. πιινγή 

ηνπ γηαηξνύ Rogues de Fursac» [ό.π., ζει. 359]. 

55. Xαΐκ νπηίλ (Chaïm Soutine), Παηδί κε παηρλίδη, π. 

1919, ειαηνγξαθία ζε θακβά, 81 x 64, 5 εθ., Βαζηιεία, 

Μνπζείν Καιώλ Σερλώλ [ό.π. θαη  

http://www.kunstmuseumbasel.ch/en/collection/]. 

56. Πάκπιν Πηθάζν, Ζ γπλαίθα κε ην ηακπνπξίλν, 1925, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 97 x 130 εθ., Παξίζη, Μνπζείν 

Οξαλδεξί [εθ. Έζλνο, 27 επηεκβξίνπ 1931 κε ηίηιν «Ζ 

θαηαθεθιηκέλε γπλαίθα» θαη 

http://www.musee-

orangerie.fr/pages/page_id19254_u1l2.htm]. 

57. Φεξλάλ Λεδέ, Σξεηο γπλαίθεο, 1921-22, ειαηνγξαθία 

ζε θακβά, 183,5 x 251,5 εθ., Νέα Τόξθε, Μνπζείν 

Μνληέξλαο Σέρλεο [ό.π. θαη 

http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=7

9078].  

58. «Ο ππγκάρνο» [ό.π.]. 

 

Κεφάλαιο 5.  
59. α) Γηαλλνύιεο Υαιεπάο, Αξηάδλε θνηκσκέλε, 1918, 

γύςνο 32 x 83 x 56 εθ., πιινγή Παλειιελίνπ Ηεξνύ 

Ηδξύκαηνο Δπαγγειηζηξίαο Σήλνπ. Μόληκε έθζεζε 

Ηδξύκαηνο Σεληαθνύ Πνιηηηζκνύ [Αιεμάλδξα 

Γνπιάθε-Βνπηπξά, Άξηεκηο Εεξβνύ (επηκ.), 

Γηαλλνύιεο Χαιεπάο [θαη. έθζ., Αζήλα, Δζληθή 

Πηλαθνζήθε-Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νύηδνπ, 2007, 

ζει. 195]. 

β) Γηαλλνύιεο Υαιεπάο, Ζξσδηάο, πξηλ ην 1922, 

γύςνο, 60 x 25 x 36 εθ., πιινγή Παλειιελίνπ Ηεξνύ 

Ηδξύκαηνο Δπαγγειηζηξίαο Σήλνπ. Μόληκε έθζεζε 

Ηδξύκαηνο Σεληαθνύ Πνιηηηζκνύ [ό.π., ζει. 231]. 

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163806
http://sbirky.cmvu.cz/en/index.php?request=list_style_artworks&param=Cubo-Expressionism&lang=en
http://sbirky.cmvu.cz/en/index.php?request=list_style_artworks&param=Cubo-Expressionism&lang=en
http://www.histoire-image.org/site/zoom/pleinecran.php?i=714&oe_zoom=1249
http://www.histoire-image.org/site/zoom/pleinecran.php?i=714&oe_zoom=1249
http://www.histoire-image.org/site/zoom/pleinecran.php?i=714&oe_zoom=1249
http://www.berthemorisot.org/painting-Henri%20Matisse-Ballet%20Dancer%20%28mk35%29-24901.htm
http://www.berthemorisot.org/painting-Henri%20Matisse-Ballet%20Dancer%20%28mk35%29-24901.htm
http://www.berthemorisot.org/painting-Henri%20Matisse-Ballet%20Dancer%20%28mk35%29-24901.htm
http://www.musee-orangerie.fr/pages/page_id19210_u1l2.htm
http://www.musee-orangerie.fr/pages/page_id19210_u1l2.htm
http://www.bridgemanart.com/search?filter_text=Mariano+Andreu+Estrany&x=0&y=0
http://www.bridgemanart.com/search?filter_text=Mariano+Andreu+Estrany&x=0&y=0
http://www.kunstmuseumbasel.ch/en/collection/
http://www.musee-orangerie.fr/pages/page_id19254_u1l2.htm
http://www.musee-orangerie.fr/pages/page_id19254_u1l2.htm
http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79078
http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=79078
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60. ηξαηήο Γνύθαο, ηελ ηαβέξλα, 1927, ιηλόιενπκ 

[πεξ. Φύιια Σέρλεο ηνπ Φξαγθέιηνπ, ηρ. 6, 1927, ζει. 10 

θαη Λεμηθό Διιήλσλ θαιιηηερλώλ..., 1999, ηνκ. 4, 

Παξάξηεκα, ζει. 485]. 

61. α) Ηζίδσξνο Καξαιήο, Ζ ιερώλα [πεξ. Φύιια Σέρλεο 

ηνπ Φξαγθέιηνπ, ό.π., ζει. 3].   

β) Ηζίδσξνο Καξαιήο, ρέδην ρσξίο ηίηιν, 1927 [ό.π., 

ζει. 4]. 

62. α) Θαλάζεο Καιαηδόπνπινο, Οη ξνπθηάλνη, 1927 

[πεξ. Φξαγθέιην, ηρ. 25, 4 Ηνπλίνπ 1927, ζει. 1]. 

β) Θαλάζεο Καιαηδόπνπινο, ρέδην ρσξίο ηίηιν, 

1927 [ό.π., ζει. 3]. 

63. α) Ηζίδσξνο Καξαιήο, Απνδηκίνζη, 1927 [εθ. Παηξίο, 

23 Οθησβξίνπ 1928 θαη πεξ. Φύιια Σέρλεο ηνπ 

Φξαγθέιηνπ, ηρ. 6, 1927, ζει. 5]. 

β) Ηζίδσξνο Καξαιήο, Θύειια, 1927 [ό.π. θαη πεξ. 

Φύιια Σέρλεο ηνπ Φξαγθέιηνπ, ό.π., ζει. 6]. 

64. α) πύξνο Παιηνύξαο, Σν απγό (Κεξαηζίλη), 

ειαηνγξαθία, [Γθίθαο, 1979, εηθ. 12 θαη ακαηνύξαο, 

1974, ζει. 118, όπνπ αλαγξάθεηαη σο «Σν απγό 

(Πέξακα), ειαηνγξαθία, 1928»]. 

β) πύξνο Παιηνύξαο, Λάκςε ζειήλεο-Σαβέξλα, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 21,5 x 32 εθ., Αζήλα, 

Δ.Π.Μ.Α.. [Λεμηθό Διιήλσλ Καιιηηερλώλ…, 1999, 

ηνκ. 3, ζει. 370 θαη ακαηνύξαο, 1974, ζει. 123, 

όπνπ αλαγξάθεηαη σο «Σαβέξλα ‘Λάκςηο ειήλεο’, 

Νέν Φάιεξν», ειαηνγξαθία, 1929»].  

65. Φώηεο Κόληνγινπ, Δηθνλνγξάθεζε από ηα 

Παξακύζηα ηνπ Μέγα, 1927 [Είαο, 1991, εηθ. 65-66]. 

66. α) Δξαζκία Μπεξηζά, Ζ ζπλνκηιία, 1927 [εθ. Ζ  

Κπξηαθή ηνπ Διεύζεξνπ Βήκαηνο, 24 Ηνπιίνπ 1927]. 

 β) Δξαζκία Μπεξηζά, Καζέλαο ζεθώλεη ην ζηαπξό 

ηνπ [ό.π.]. 

67. Δξαζκία Μπεξηζά, Σν Δηδύιιην [πεξ. Πξσηνπνξία, 

ηρ. 11-12, Ννέκβξηνο- Γεθέκβξηνο 1930, ζει. 279]. 

68. Έξγα ηνπ Γεξάζηκνπ ηέξε από ηελ έθζεζε ηνπ 

1931. 

α) Ο πνηεηήο [ηέξεο, 1931, ζει. 46].  

β) Διιεληθό ιατθό ηξαγνύδη, ειαηνγξαθία ζε 

κνπζακά, 48 x 55 εθ., Αζήλα, Δ.Π.Μ.Α.. [ό.π., ζει. 

62 κε ηίηιν «Γεκνηηθό ηξαγνύδη» θαη 

http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=2

47&artwork_id=67997].  

γ) Οκεξηθό αθξνγηάιη, 48,5 x 40,5 εθ. [ό.π., ζει. 29 

θαη Γ. ηέξεο 1898-1987 (θαη. έθζ.), Θεζζαινλίθε 

Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Θεζζαινλίθεο, 1991, ζει. 53 

όπνπ αλαγξάθεηαη «Οκεξηθό, 1935;»]. 

69. Αγήλσξ Αζηεξηάδεο, Nature morte, 1930 [πεξ. Νέα 

Δζηία, ηρ. 84, 15 Ηνπλίνπ 1930, ζει. 649 θαη Αγήλσξ 

Αζηεξηάδεο 1898-1977 [θαη. έθζ.], Αζήλα, Μνπζείν 

Μπελάθε, 2011, ζει. 63]. 

70. Αγήλσξ Αζηεξηάδεο, Ο Γαιαηάο ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο, από ην ιεύθσκα Σν ζπίηη ηνπ 

θαξηο ζη’ Ακπειάθηα, 1928, πδαηνγξαθία [Αζηεξηάδεο, 

1974 (
1
1928), εηθ. 11, ζει. 53]. 

71. πύξνο Βαζηιείνπ, Οη γπλαίθεο κε ηε ξόθα, 1929 

[ειεθηξνληθή πεγή από ην Μνπζείν Ζξαθιεηδώλ: 

http://www.herakleidon-

art.gr/el/index.cfm?PrintMe=Y&get=exhibits&show=pa

st&ItemID=67#gallery]. 

72. πύξνο Βαζηιείνπ, Σνπξθνβνύληα,1929, 

ειαηνγξαθία, ζπιινγή Γ. Ραιιίδε [πεξ. Νέα Δζηία, ηρ. 

65, 1 επηεκβξίνπ 1929, ζει. 695 θαη Βαζηιείνπ, 1969, 

εηθ. 35, ζει. 48 κνινλόηη ρξνλνινγείηαη ην 1930]. 

73. Αγήλσξ Αζηεξηάδεο, Τδαηνγξαθίεο κε ζέκα ην 

Μπζηξά, 1927. 

α) Μπζηξάο (Αθεληηθό), 1927, πδαηνγξαθία, 45 x 

48,5 εθ., Δ.Π.Μ.Α.. [Νέα Δζηία, ηρ. 79, 1 Απξηιίνπ 

1930, ζει. 353 θαη θσηνγξαθηθό αξρείν Δ.Π.Μ.Α.]. 

β) Μπζηξάο. Από ην Παιάηη, 1927, πδαηνγξαθία, 30 x 

42 εθ., Αζήλα, Δ.Π.Μ.Α.. [Οξάηε (επηκ.), 1998, 

ζει. 67]. 

γ) Μπζηξάο. Αλάθηνξα, 1927, πδαηνγξαθία, 43 x 48 

εθ., Αζήλα, Δ.Π.Μ.Α.. [ό.π.] 

δ) Μπζηξάο (θξνύξην–άπνςε), πδαηνγξαθία, 50 x 45 

εθ., 1927 [Αγήλσξ Αγήλσξ Αζηεξηάδεο 1898-1977 

(θαη. έθζ.), Αζήλα, Αίζνπζα ηέρλεο Τάθηλζνο, 1985, 

εμώθπιιν]. 

ε) Μπζηξάο. Άπνςε ιόθνπ, 1927, πδαηνγξαθία, 30,5 

x 44,5 εθ. Αζήλα, Δ.Π.Μ.Α.. [Οξάηε (επηκ.), 1998, 

ζει. 66]. 

ζη) Άγηνη Θεόδσξνη, 1927, πδαηνγξαθία, 28,5 x 42,3 

εθ. Αζήλα, Δ.Π.Μ.Α.. [εθ. Ζ Διιεληθή, 10 Μαξηίνπ 

1930 θαη ό.π.]. 

74. πύξνο Βαζηιείνπ, Εάππεην, 1935, ζπιινγή Κ. 

Κνηδηά [Βαζηιείνπ, 1969, εηθ. 32, ζει. 45]. 

75. πύξνο Βαζηιείνπ, Καξλαβάιη, 1934, ειαηνγξαθία, 

0,79 x 1,41 εθ., ζπιινγή Ν. Καξύδε [ό.π., εηθ. 30, ζει. 

44 θαη Perpinioti –Agazir, 2002, pl. CCXIV θαη ζει. 

689. ηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο αλαγξάθεηαη σο «αξ. 

26. Σν αινγαηάθη»]. 

76. ρέδηα παηδηώλ από ην ιεύθσκα Παηδηθά ζρέδηα, 

1933 [Αζηεξηάδεο, Βαζηιείνπ (επηκ.), 1933]. 

77. ρέδηα παηδηώλ από ην Εάλλεηνλ Οξθαλνηξνθείν 

Πεηξαηώο, 1934 [εθ. Ζ Πξσία, 25 Γεθεκβξίνπ 1934]. 

78. Παηδηθό ζρέδην [πεξ. Σν 3
ν
 Μάηη, ηρ. 4,5,6, 1936]. 

79. Γεώξγηνο Υ. Μσξάθεο, Ο Ψαξάο, 1937 [εθ. Σέρλε, 

ηρ. 9, 20 Μαΐνπ 1938, ζει. 3]. 

 

Κεθάλαιο 6. 

80. Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο- Γθίθαο πίηηα ηεο Αζήλαο, 

1927–1928, ειαηνγξαθία ζε κνπζακά, 60,5 x 105 εθ., 

Αζήλα, Δ.Π.Μ.Α.. 

[http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247

&artwork_id=66325].  

81. Φώηεο Κόληνγινπ, εηθνλνγξάθεζε από ηνλ 

Αζηξνιάβν, 1935 [Κόληνγινπ, 1975 (
1
1935)].  

α) «Αγξηαλζξώπνη ηεο Αθξηθήο» [ζει. 35]. 

http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=67997
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=67997
http://www.herakleidon-art.gr/el/index.cfm?PrintMe=Y&get=exhibits&show=past&ItemID=67#gallery
http://www.herakleidon-art.gr/el/index.cfm?PrintMe=Y&get=exhibits&show=past&ItemID=67#gallery
http://www.herakleidon-art.gr/el/index.cfm?PrintMe=Y&get=exhibits&show=past&ItemID=67#gallery
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=66325
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=66325
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=66325
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β) απιζηεπά: «Άγξηνη αλζξσπνθάγνη ςήλνπλε έλαλ 

άζπξν» [ζει. 43]. 

δεξιά: «Άγξηνη αλζξσπνθάγνη ηξώλε έλαλ  

άλζξσπν» [ζει. 45]. 

82. Σνηρνγξαθία κε ηελ νπνία ν θαιιηηέρλεο 

δηαθόζκεζε ην ζπίηη ηνπ, 1932, λσπνγξαθία, 336 x 646 

εθ. Αζήλα, Δ.Π.Μ.Α.. [Γεκήηξεο Παπαζηάκνο, 

Εσγξαθηθή 1930-1940. Καιιηηερληθή θαη αηζζεηηθή 

ηνπνζέηεζε ζηε δεθαεηία, Αζήλα, Αζηήξ, 1981, εηθ. 

117].  

α) «Ο θηπρηζκέλνο Κνλέθ-Κνλέθ, ν βαζηιηάο ηεο 

Σαπξνβάλαο ζπιινγίδεηαη ην ηη είλ’ν άλζξσπνο». 

β) «Οη Οιιαληέδνη ζην θάζηξν Μπνύθα-Ρνύα, απάλσ 

ζην λεζί Σζάηια ζηνλ Μέγαλ Ωθεαλό» θαη  

«Αλζξσπνθάγνη Καξαΐβνη». 

γ) Αη πέληε θπιαί» («ε εξπζξά», «ε καύξε», «ε 

απζηξαιηαλή», «ε άζπξε», «ε θίηξηλε»). 

δ) «Φαθίξεο ηεο Ηλδίαο». 

ε) «Άγξηνο ηεο Βξαδηιίαο». 

83. α) Φώηεο Κόληνγινπ, Σν πνξηξαίην ηεο γπλαίθαο κνπ 

(Μαξία Κόληνγινπ), 1928, απγνηέκπεξα, 0,30 x 0, 23 

εθ., ζπιινγή Γ. Κόληνγινπ-Μαξηίλνπ [Είαο, 1991, 

εηθ. 78]. 

β) Φώηεο Κόληνγινπ, Βνύξθνο ηεο Χαιθίδαο (Σν 

κέξνο ηεο Χαιθίδαο ην ιεγόκελν Βνύξθνο), 1929, 

απγνηέκπεξα, 0, 71 x 0, 98 εθ., ζπιινγή Κ. Λάζθαξη 

[ό.π., εηθ. 81]. 

84. Μαξία Αλαγλσζηνπνύινπ-Βξαλίθα, Σν κάζεκα ηεο 

γπκλαζηηθήο, 1936 [εθ. Έζλνο, 15 Μαξηίνπ 1936 θαη 

Μνζρνλάο, 2010, εηθ. 2, 169]. 

85. α) Πνιπμέλε Γεκαξά, Μύινο, 1933 [πεξ. Νέα Δζηία, 

ηρ. 164, 15 Οθησβξίνπ 1933, κε έλδεημε «Από ηελ 

έθζεζηλ ησλ Διιελίδσλ δσγξάθσλ»]. 

β) Πνιπμέλε Γεκαξά, Χσξηάηηζζα κε ηε ξόθα [πεξ. 

Νέα Δζηία, ηρ. 135, 1 Απγνύζηνπ 1932, ζει. 817]. 

86. «Αζελαίνο κε εθδξνκηθή ελδπκαζία, παληειόλη γθνιθ 

θαη θαπέιν (αξηζηεξά), ν Αξηζηνηέιεο Εάρνο (κε ην 

ηζηγάξν ζην θέληξν), δίπια ηνπ ε Αγγειηθή Χαηδεκηράιε 

κε θνξεζηά αξαθαηζάλαο (δεμηά) θαη ληόπηνη ζην Καζηξί 

ησλ Γειθώλ, θαηά ηηο Β΄ Γειθηθέο Δνξηέο ην 1930» 

[Μαηζηόπνπινο, 2003, ζει. 408].  

87. «Από ηελ έθζεζε ιατθήο ειιεληθήο ηέρλεο», 1938 

[πεξ. Νενειιεληθά Γξάκκαηα, 5 Φεβξνπαξίνπ 1938]. 

88. Φσηνγξαθία από ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ειιεληθήο 

ιατθήο ηέρλεο, κε ηνλ πθππνπξγό Σύπνπ θαη Σνπξηζκνύ 

Θενιόγν Νηθνινύδε, ηνλ Πηθηώλε θαη ηνλ Υξεζηίδε [εθ. 

Ζ Δζληθή, 16 Ηαλνπαξίνπ 1938]. 

89. Κακίι Μπνκπνπά, Πιύζηξεο [πεξ. Νενειιεληθά 

Γξάκκαηα, 27 Απγνύζηνπ 1938, ζει. 4]. 

90. Σζέζηεξ Νηώιζνλ, Σνπίν [ό.π.]. 

91. α) Γηάλλεο Σζαξνύρεο, Ζ Αθξόπνιηο επί  

ηνπξθνθξαηίαο, 1933, λεξνκπνγηά ζε ραξηί, 17,5 x 

15,5 εθ., ηδ. ζπι. [πεξ. Σεηξάδην, ηρ. 1, Γελάξεο 1947 

θαη Σζαξνύρεο, 1990, εηθ. 47]. 

β) Γηάλλεο Σζαξνύρεο, Ζ Ψαξηαλή, 1933, 

ειαηνγξαθία καη ζε παλί, 59,5 x 23,5 εθ., Ίδξπκα 

Γηάλλε Σζαξνύρε [Σζαξνύρεο, 1990, εηθ. 43]. 

92. Φσηνγξαθία ηνπ Θεόθηινπ κε θνπζηαλέια, π. 1930 

[Μόζρνπ, 2005, ηνκ. IV: 138]. 

93. Θεόθηινο Υαηδεκηραήι, Ο ήξσο Αζαλάζηνο Γηάθνο 

ην 1821, ραξηόλη, 46,7 x 33, 2, ζπιινγή Αιέμαλδξνπ θαη 

Γσξνζέαο Ξύδε [Μόζρνπ, 2005, ηνκ. IV: 50].  

94. Οξηζκέλα έξγα ηνπ Θεόθηινπ πνπ 

αλαδεκνζηεύηεθαλ ζην πεξ. Arts et métiers graphiques, 

Απξίιηνο 1936. 

(άξζξν ηνπ Maurice Raynal, «Théophilos peintre paysan 

grec», πεξ. Arts et métiers graphiques, ηρ. 52, Απξίιηνο 

1936, ζει. 25-31). 

α) Λήκληνο Κεραγηάο, 1933, 122,5 x 72, Μπηηιήλε, 

Μνπζείν Θεόθηινπ [Θεόθηινο: έξγα από ηηο ζπιινγέο 

ησλ κνπζείσλ Θεόθηινπ θαη Tériade ηεο Μπηηιήλεο 

[Μνπζείν Θεόθηινπ] [Μνπζείν Tériade], 2002, ζει. 

42]. 

β) Ζ κάλα κε ην παηδί, 1933, 114,5 x 85 εθ., 

Μπηηιήλε Μνπζείν Θεόθηινπ [ό.π., ζει. 54]. 

γ) Σα παηδηά πεηξάδνληα ηνλ αιήηελ, 1930, 120 x 81,5 

εθ., Μπηηιήλε Μνπζείν Θεόθηινπ [ό.π., ζει. 52]. 

δ) Ζ θξεβαηή ζηελ Αγηάζν, 1933, 81,5 x 114,5 εθ., 

Μπηηιήλε, Μνπζείν Θεόθηινπ [ό.π., ζει. 37]. 

ε) Γξύπνο Μπηηιήλεο, 1928, 87 x 110,5 εθ., 

Μπηηιήλε, Μνπζείν Θεόθηινπ [ό.π., ζει. 51]. 

ζη) Ο ρνξόο ησλ Μεγάξσλ (Σξάηα), 1933, 1,17 x 0,74 

εθ., Μπηηιήλε, Μνπζείν Θεόθηινπ [Θεόθηινο, 

Αζήλα, Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 1966, εηθ. 

270 θαη Μνπζείν Θεόθηινπ, Musée de Théophilos, 

Museum of Theofilos, Museum von Theophilos, 

Μπηηιήλε, Γήκνο Μπηηιήλεο, 1982, αξ. 51 κε ηίηιν 

Ο δήκαξρνο ησλ Μεγάξσλ ζε παλεγύξη ζηα Μέγαξα]. 

95. Θεόθηινο Υαηδεκηραήι, Ο ΟΓπζζεύο θέξσλ ηελ 

ΗΦηγέλεηαλ ηελ θόξε ηνπ Αγακέκλνλνο εηο ηνλ Μάληελ 

Κάιραλ ηεξέα ηνπ Θενύ ηνπ Απώισλνο εηο ηνλ Βσκόλ 

ηνπ ζπζηαζηεξίνπ, 1933 [αλαδ. κε ηίηιν: Ο Γπζζέαο 

θέξσλ ηελ Ηθηγέλεηαλ εηο ηνλ βσκόλ  ζην πεξ. Ο Αηώλαο 

καο, ηρ. 4, Ηνύληνο 1947, ζει. 113 θαη Μόζρνπ, 2005, εηθ. 

Η: 35]. 

96. Παλαγηώηεο Εσγξάθνο, Ζ πνιηνξθία ησλ Αζελώλ 

(θαηά ην 1827), 1836-1839, πδαηνγξαθία ζε ραξηόλη, 49 

x 62,5 εθ., Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε [Ο Εσγξάθνο 

ηνπ ηξαηεγνύ Μαθξπγηάλλε, θεηκ. Μπεάηα Κηηζίθε-

Παλαγνπνύινπ, Μαξίλα Λακπξάθε-Πιάθα, Μηιηηάδεο 

Παπαληθνιάνπ (θαη. έθζ.), Θεζζαινλίθε, Λανγξαθηθό 

Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο, 1984, πίλαθαο αξ. 

19]. 

97. «ρέδην ηεο Ωθεαλίδνο Πξνθνπίνπ 6 ρξόλσλ, Β ηάμε 

δεκνηηθνύ. πίηη ζε πξόζνςε ηνκή θαη θάηνςε» 

[Πξνθνπίνπ, 1947, ζει. 8]. 

98. «Αηγππηηαθό ζρέδην παιαηηνύ ζηελ Ακάξλα, ηνκή θαη 

θάηνςε» [ό.π., ζει. 9]. 

99. Πάκπιν Πηθάζν, «Πξνζσπνγξαθία θνξηηζηνύ κε δπν 

θάζεηο» [ό.π., ζει. 12].  



120 

 

100. Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο, Αόξαηνο θαζξέπηεο 

Η, 1941, θαδεΐλε ζε ραξηόλη, 68 x 48 εθ., Λνλδίλν, ηδ. 

ζπι. [ό.π., ζει. 13 κε ηίηιν «Πξνζσπνγξαθία Ηλδηάλαο ζε 

δύν θάζεηο» θαη Ghika: paintings, drawings, sculpture, 

εηζ. Christian Zervos, θεηκ. Stephen Spender; Patrick 

Leigh Fermor, Λνλδίλν, Lund Humphries, 1964, εηθ. 49]. 

101. Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο, Οπζία θαη ζθηά, 

1938, θαδεΐλε ζε μύιν, 30 x 45 εθ, Αζήλα, Δ.Π.Μ.Α. 

[Πξνθνπίνπ, 1947 κε ηίηιν «Αηηηθή θύιηθα», ζει. 16 θαη  

http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=396&

artwork_id=67963]. 

102. Εσξδ Μπξαθ, «Καλάηη» [ό.π., ζει. 17]. 

103. Εσξδ Μπξαθ, Γηπιή κνξθή ζε κπιε θόλην, 1942, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 50 x 49 εθ. [ό.π. θαη Marco 

Valsecchi, Massimo Carrà, L'opera completa di Braque: 

dalla scomposizione cubista al recupeto dell'oggeto, 

1908-1929, Μηιάλν, Rizzoli, 1971, εηθ. 251]. 

104. Εσξδ Ρνπώ (Georges Rouault), Πάζνο, 1943, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 104 x 73,5 εθ., Σνγηάκα, 

Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο [ό.π, ζει. 23 κε ηίηιν «Σα 

Πάζε ηνπ Χξηζηνύ» θαη Georges Rouault [θαη. έθζ.], 

Λνπγθάλν, Museo d'arte moderna, Citta di Lugano, 

Μηιάλν, Skira, 1997, εηθ. 61, ζει. 119]. 

105. Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο, Μεγάιν ηνπίν ηεο 

Ύδξαο, 1938, ειαηνγξαθία ζε θακβά, 114 x 162 εθ., 

Αζήλα, ηδ. ζπι. [Jean-Pierre de Rycke, Νίθνο Π. 

Παΐζηνο, Ghika θαη ε επξσπατθή πξσηνπνξία ηνπ 

κεζνπνιέκνπ, Αζήλα, Έθεζζνο, 2004, εηθ. 165].  

106. Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο, Ζ θάκπηα, 1939, 

ειαηνγξαθία ζε θακβά, 73 x 92 εθ., ηδ. ζπι. [ό.π., εηθ. 

171]. 

107. Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο, ρέδηα από ηελ 

εηθνλνγξάθεζε ηεο Οδύζζεηαο ηνπ Καδαληδάθε, 1938-

1958. 

α) Σαπξνκαρίεο ζηελ Κλσζό. 

β) Ζ ζθαγή. 

γ) Ψαξάδεο ζηελ αθηή. 

δ) Ζ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ. 

[Πξνθνπίνπ, 1947, ζει. 5 θαη Ghikas, ρέδηα γηα ηελ 

Οδύζζεηα ηνπ Καδαληδάθε, Αζήλα, Αδάκ, 1990]. 

108. Αλάθηνξν ηεο Κλσζνύ, Σαπξνθαζάςηα, ύζηεξε 

κηλσηθή πεξίνδνο, 1500 π.Υ., ηνηρνγξαθία από ηε κηθξή 
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Νouveau Larousse illustré, dictionnaire universel encyclopédique/publié sous la 
direction de Claude Augé, 7 τομ. (1898-1904), Παρίσι, Librairie Larousse, 1904, 

τομ. VII, σελ. 31-2. 
 

PRIMITIF, IVE (lat. primitivus) adj. Qui existe dès l’origine: il faut se représenter notre planéte 
PRIMITIVE comme un agrégat de fluides aériformes. (L. Figuier.) Qui a la simplicité des premiers 
âges: Une ignorance toute PRIMITIVE. (E. Bersot.) 

— Algèbr. Fonction primitive, S’emploie quelquefois pour INTÉGRALE.  
— Arithm., anc. Nombre primitif, Nombre premier. 
— Géol. Terrains primitifs, Ceux qui paraissent résulter 

de la première solidification de l’écorce terrestre et dont  
   l’origine serait essentiellement ignée.  

— Géom. anc. Triangle primitif, Triangle dont les côtés n’ont pas de commune mesure. 
— Gramm. Mot primitif, Celui dont plusieurs autres sont dérivés: Verbe primitif, Verbe sanscrit 

qui descente immédiatement des racines. Temps primitif. Ceux qui servent de types pour la 
formation des autres temps. 

— Linguistic. Langue primitive. Langage primitif, Langue, Langage qu’on suppose avoir été 
formé le premier. 

— Minér. Forme primitive, Forme d’un cristal qui offre naturellement celle du noyau qu’on 
obtient  par la division mécanique. Chez quelques auteurs, Forme simple, c’est-{-dire dont les 
faces sont égales entre elles et semblablement situées et qu’on ne peut pas dériver d’aucune autre. 
Peint. Couleurs primitives, Couleurs rouge, jaune, bleu, blanche et noire, dont les combinaisons 
peuvent servir { produire toutes les autres couleurs. Physiq. Couleurs primitives, Couleurs 
principales du spectre solaire, qui sont: le violet, l’indigo, le bleu, le vert, le jaune, l’ orange et le 
rouge. 

— n.m. Gramm, Mot primitif: Le diminutif suit le genre du PRIMITIF. 
— B. arts. Les primitfs, Artistes, peintres ou sculpteurs 

qui ont précédé les maîtres de la grande époque. 
— Ethnol. Les primitfs, Les peoples qui sont encore au degré le moins avancé de civilisation. 
— Hist. ecclés. Primitive Eglise, Eglise des premiers siècles du christianisme, Curé primitif. 

Curé principal, qui a un vicaire portant lui-même le titre de curé. 
— Hist. relig. Ancien nom des quakers, qui entendaient 

 faire revivre l’Eglise primitive. 
— ENCYCL. Géol. Ètant donnée son origine, le terrain primitif ou est privé de fossiles; mais il 

est très difficile de le distinguer de certaines formations sédimentaires que le métamorphisme a 
rendues cristallines et chez lesquelles il a détruit les fossiles; certains mimic  ont été reconnus 
comme nettement sédimentaires. Néanmoins, sans quelques exceptions, le terrain primitif paraît 
devoir être représenté par le gneiss et le micaschiste, puis par quelques autres roches 
cristallophylliennes. 

Primitivisme ( vissm’) n. m. B.-arts.  Imitation des primitifs. 

 
Larousse universel, en 2 volumes, nouveau 

dictionnaire encyclopédique/publié sous la direction 
de Claude Augé, 2 τομ. (1922-3), Παρίσι, Librairie 

Larousse, 1923, τομ. II, σελ. 671. 
 
Primitif, ive adj. (lat. primitivus; de primus, premier). Qui 
appartient au premier état des choses: l’univers dans son état 
primitif. Qui a la simplicité des premiers âges: les mœurs 
primitives. Langue primitive. Qu’on suppose avoir été parlée la 
première. La primitive Eglise, l’Eglise des premiers siècles du 
christianisme. Terrains primitifs, qui résultent 
vraisemblablement de la première solidification de l’écorce 
terrestre. Couleurs primitives, les sept couleurs du spectre 
solaire. Gramm. Mot primitif, qui sert de radical { d’autres 
mots. (Substantiv: le diminutif suit le genre du primitif). Temps 
primitifs, temps du verbe, qui servent { former les autres 
temps, dits temps dérivés. (Il y a cinq temps primitifs: le 
présent de l’infinitif, le participe présent, le participe passé, le 
présent de l’indicatif et le passé simple). N. m. Peintre ou 
sculpteur qui a immédiatement précédé les maîtres de la 
Renaissance: les primitifs français. Les primitifs, les peuples 
qui sont encore au degré inférieur de la civilisation. 
 
Primitivisme (vis-me) n.m. Imitation des primitifs 
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Larousse du XXe siècle en six volumes/publié sous la direction de Claude Augé, 5 

τομ. (1928-33), Παρίσι, Librairie Larousse, 1932, τομ. V, σελ. 789. 
 
PRIMITIF, IVE adj. (lat. primitivus). Qui appartient au premier état d’une chose: l’univers dans 
son état PRIMITIF. II Qui a la simplicité, le caractère des premiers âges: Les mœurs PRIMITIVES, 
et substantiv.: En verité tu es d’un PRIMITIF qui n’a pas de nom. (Th. Gautier.) II Qui es en 
premier lieu, qui précède: La valeur PRIMITIVE d’une monnaie.  
Algèbr. Fonction primitive, S’emploie quelquefois pour INTÉGRALE. II Racines primitives d’une 
équation binôme, Racines qui jouissent de la propriété qu’en les  élevant successivement aux 

puissances 2, 3,… on reproduit toutes les autres ( 2 2
cos sini

n n

 
  est une racine primitive de 

l’équation 1 0nx   ). 

— Arithm. Anc. Nombre primitif, Nombre premier.  
— Géol. Terrains primitifs. Nom sous lequel on groupait autrefois tous les terrains cristallins et 
cristallophylliens, avant la découverte des phénomènes de métamorphisme. (On croyait alors 
que tous ces terrains résultaient de la première solidification de l’écorce terrestre.) V. 
MÉTAMORPHISME. 
— Géom. Anc. Triangle primitif, Triangle dont les côtés n’ont pas de commune mesure. 
— Gramm. Mot primitif, Celui dont plusieurs autres sont dérivés; et substantiv.: Le diminutif suit 
le genre du PRIMITIF. II Verbe primitif, Verbe sanskrit qui descend immédiatement des racines. 
II Temps primitifs, Ceux qui servent de types pour la formation des autres temps. 
— Hist. Ecclés. Primitive Eglise. Eglise des premiers siècles du christianisme. II Curé primitif, 
Curé principal, qui a un vicaire portant lui-même le titre de curé. 
— Linguist. Langue primitive, Langage primitif, Langue, Langages qu’on suppose avoir été 
formés les premiers. 
— Minér. Forme primitive: Forme d’un cristal, qui offre naturellement celle du noyau qu’on 
obtient par la division mécanique. II Chez quelques auteurs, Forme simple, c’est- {-dire dont les 
faces sont égales entre elles et semblablement situées et qu’on ne peut dériver d’aucune autre. 
— Peint. Couleurs primitives, Couleurs rouge, jaune, bleue, blanche et noire, dont les 
combinaisons peuvent servir { produire toutes les autres couleurs. 
— Physiq. Couleurs primitives, Couleurs principales du spectre solaire, qui sont: le violet, 
l’indigo, le bleu, le vert, le jaune, l’orange et le rouge. 
— Substantiv. Et au masc. Bx-arts. Les primitifs, Artistes, peintres ou sculpteurs qui ont précédé 
les maîtres de la grande époque. 
Ethnol. Les primitifs, Populations demeurées, sur les divers continents, et { l’époque actuelle 
même, au stade le moins avancé de civilisation. 
Hist. relig. Anc. Nom des QUAKERS, qui entendaient faire revivre l’Eglise primitive. 
 
PRIMITIVISME (vissm’) n. m. Bx-arts. Imitation des primitifs. 

 
Nouveau Larousse universel, dictionnaire encyclopédique en 
deux volumes/publié sous la direction de Paul Augé, 2 τομ. 

(1949), Παρίσι, Librairie Larousse, τομ. II, σελ. 559. 

 
Primitif, ive adj. (lat. primitivus; de primus, premier). Qui appartient au 
premier état des choses; l’univers dans son état Primitif. Qui a la simplicité 
des premiers âges: Les mœurs Primitives. Langue primitive, qu’on suppose 
avoir été parlé la première. La primitive Eglise. L’Eglise des premiers 
siècles du christianisme. Terrains primitifs, qui résultent 
vraisemblablement de la première solidification de l’écorce terrestre. 
Couleurs primitives, les sept couleurs du spectre solaire. Fonction 
primitive ou, absol., primitive, étant donne une fonction f(x), on appelle 
fonction primitive de f(x) une deuxième fonction F(x) admettant f(x) 
comme dérivée. Cercles primitifs, dans un système de deux engrenages, 
nom donné aux deux circonférences tangentes déterminées par la 
distance des deux axes et par le rapport des vitesses que l’on désire 
obtenir. (Elles servent de basse au dessin des dents lors de la conception 
des deux engrenages considérés. Gramm. Mot primitif, qui sert de radical 
{ d’autres mots. (Substantiv: le diminutif suit le genre du primitif). Temps 
primitifs, temps du verbe, qui servent { former les autres temps, dits 
temps dérivés. (Il y a cinq temps primitifs: le présent de l’infinitif, le 
participe présent, le participe passé, le présent de l’indicatif et le passé 
simple). N. m. Peintre ou sculpteur qui a immédiatement précédé les 
maîtres de la Renaissance: les primitifs français. Les primitifs, les peuples 
qui sont encore au degré inférieur de la civilisation. 

 
Primitivisme (vis-me) n.m. Imitation des primitifs. 
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Dictionnaire de L'Académie française, 8η εκδ., 2 τομ. (1932-35), 

Παρίσι, Librairie Hachette, 1935, τομ. II, σελ. 410. 
 
 

PRIMITIF, IVE. adj. Qui est le premier, le plus ancien. Titre primitif. Les titres 
qu'on a produits ne sont pas suffisants, il faut voir le titre primitif. La valeur 
primitive d'une monnaie.  
L'état primitif d'une chose, Le premier état dans lequel on sait, où l'on 
conjecture qu'elle était. On dit de même La forme primitive. 
Le monde primitif, Le monde tel qu'on suppose qu'il était dans les temps les 
plus anciens. 
Langue primitive se dit des Langues qu'on suppose avoir été parlées les 
premières. Il se dit aussi des Langues qu'on suppose ne s'être formées 
d'aucune autre. 
L'innocence primitive, L'état de l'âme, antérieur au péché. 
La primitive Église, L'Église des premiers siècles du christianisme. 
PRIMITIF se dit aussi de Ce qui a le caractère des premiers âges. Les mœurs 
de cette population sont très primitives.  
Il signifie, familièrement, Qui est rudimentaire, sommaire. Leur installation 
est bien primitive. 
En termes de Grammaire, il se dit du Mot radical dont se forment les mots 
qu'on appelle dérivés ou composés. Mot primitif. Juste est le mot primitif de 
Justicier, de Justifier, d'Injuste, d'Injustice, etc. Substantivement, Ce primitif a 
beaucoup de dérivés. 
PRIMITIF s'emploie aussi comme nom masculin, en termes d'Histoire de 
l'Art, et se dit des Artistes qui ont précédé les grandes époques restées 
classiques. Les primitifs français, italiens, flamands. Il se dit aussi, par 
extension, d'un Tableau dû à un primitif. Il y a dans ce musée de beaux 
primitifs. 
 

 
Dictionnaire de L'Académie française, 9η εκδ., 3 τομ. (1992-2011), Παρίσι, 

Imprimerie nationale: Fayard, 2011, τομ. III. 
 

  http://atilf.atilf.fr/academie9.htm                                                                         
PRIMITIF, -IVE adj. et n.  
XIVe siècle. Emprunté du latin primitivus, «premier en date, premier-né», puis, en latin 
chrétien, «premier-né dans la foi», lui-même dérivé de primitiae, «prémices, offrande des 
premiers produits» 
1.Adj. Qui est le premier, le plus ancien ; qui a le caractère des premiers âges. L'homme 
primitif. L'Église primitive, celle des premiers siècles du christianisme. Dans la primitive 
Église, on baptisait par immersion. Il a apporté plusieurs corrections au texte primitif. Arts 
primitifs, se dit des arts traditionnels de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Amérique 
précolombienne et des régions arctiques (on rencontre depuis peu Arts premiers). Les 
mœurs de cette population sont demeurées primitives. • Spécialt. LINGUIST. Langues 
primitives, qui ont précédé une période de diversification linguistique. Le germanique 
primitif. – PSYCHAN. La scène primitive, désigne le rapport sexuel entre les parents, 
imaginé ou vu par l'enfant. –BIOL. Se dit d'un caractère apparu au début de l'évolution 
d'un phylum (on rencontre aussi Ancestral). –MÉD. Lésion, tumeur, symptôme primitifs, 
qui se manifestent en premier et sont à l'origine de ceux qui apparaissent ensuite. –
GÉOGR. Forêt primitive, syn. de Forêt primaire. –ASTRON. La nébuleuse primitive, la 
masse amorphe de gaz et de poussières dont est issu le système solaire. Par ext. Qui est 
le plus simple dans une catégorie donnée. Surtout dans des emplois scientifiques. PHYS. 
Très vieilli. Les couleurs primitives, selon Newton, les couleurs du spectre obtenu par la 
décomposition de la lumière blanche. – MATH. Fonction primitive d'une fonction f(x) et, 
ellipt. et subst., au féminin, primitive d'une fonction f(x), fonction F(x) qui admet f(x) 
comme dérivée (on disait aussi naguère Intégrale indéfinie). Déterminer, calculer les 
primitives d'une fonction donnée. – INFORM. Subst., au féminin. Fonction de base utilisée 
dans un langage de programmation. • Fig., fam. et péj. Rudimentaire, sommaire. Leur 
installation est bien primitive. 
2. N. m. BX-ARTS. Nom donné aux peintres italiens antérieurs à la Renaissance et, plus 
généralement, aux autres peintres européens de la fin du Moyen Âge. Les primitifs 
italiens, français, flamands. Par méton. Tableau peint par l'un de ces artistes. Ce musée 
possède une belle collection de primitifs. •Par ext. Se dit des peintres autodidactes du XIXe 

et du XXe siècle, comme le douanier Rousseau. 
PRIMITIVISME n. m. XXe siècle. Dérivé de primitif. BX-ARTS. Intérêt que manifestent 
certains artistes, essentiellement depuis 1880 environ, pour des formes d'art archaïque, 
populaire ou traditionnel, comme l'art aborigène, africain, océanien ou ibérique. 
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Αντώνιοσ Ηπίτησ, Λεξικόν γαλλοελληνικόν: ςυνταχθέν επί τη βάςει του 
μεγάλου λεξικού "Larousse", 2 τομ. (1911-12), Αθήνα, Πετράκοσ, 1912, 

τομ. ΙΙ, ςελ. 732. 
 
 
Primitif, ive, επίθ. Πρώτοσ, αρχαίοσ, αρχέγονοσ, ο εξ’ αρχήσ υπάρχων (qui existe dès 
l’origine). Il faut se représenter notre planète primitive comme  un agrégat de fluides 
aériformes, πρέπει να φανταςθώμεν τον πλανήτη μασ ωσ ςύμφυρμα αερωδών 
ρευςτών. II Ο έχων την απλότητα των αρχεγόνων (qui a la simplicité des premiers 
âges). Une ignorance primitive, αμάθεια αρχέγονοσ. II Αρχέτυποσ, πρωτότυποσ. Cause 
—ive, αρχέγονοσ αιτία. ΙΙ Ètat — d’une chose, αρχέγονοσ κατάςταςισ πράγματοσ, ΙΙ 
Verbes — s, πρωτότυπα ρήματα, Mot primitif, αρχική λέξισ, λέξισ εξ ήσ παράγονται 
πολλαί άλλαι. Temps primitifs, αρχικοί χρόνοι. ΙΙ Αριθ. Nombre primitif, πρώτοσ 
αριθμόσ. ΙΙ Φυς. Couleurs — ives, απλά χρώματα, τα επτά χρώματα εισ α αναλύεται  το 
ηλιακόν φωσ. ΙΙ Ζωγρ. Couleurs — ives, τα πρώτα ςτοιχειώδη χρώματα. ΙΙ Curé —, 
προπροεςτώσ, παλαιόσ προεςτώσ ή εφημέριοσ εκκληςίασ όςτισ είχε διαρκή 
τοποτηρητήν του λεγόμενον Curé. ΙΙ Γεωλ. Terrains —s, αρχέγονα εδάφη, ΙΙ Ους. αρς. 
πλ. Les — s, οι κουάκεροι, αίρεςισ διαμαρτυρομένων. ΙΙ Ωρ. Τέχν. Les primitifs, αρχικοί 
καλλιτέχναι, ήτοι καλλιτέχναι, ζωγράφοι ή γλύπται προώπάρξαντεσ των διδαςκάλων 
τησ μεγάλησ εποχήσ. 
 
Primitivisme, ους. αρς. Πρωτοτυπία, απομίμηςισ των πρωτοπόρων (imitation des 

primitifs). 

 

 
Μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια, 24 τομ (1927-1934), Αθήνα, 

Πυρςόσ, 1932, τομ. Κ΄, ςελ. 678 

 

 
πριμιτιβιςμόσ (ο). Ονομάζεται ούτωσ ή παρατηρούμενη εν τη εξελίξει τησ 
τέχνησ τάςισ προσ επάνοδον εισ τασ παλιοτάτασ, τασ πρωτογόνουσ ενίοτε, 
καλλιτεχνικάσ μορφάσ. Οι αςκούντεσ την τεχνοτροπίαν ταύτην καλλιτέχναι 
καλούνται ‘πριμιτίφ’ (primitifs, αρχικοί). Πριμιτίφ εν τούτοισ ονομάζονται και οι 
παλαιότατοι πρόδρομοι πάςησ καλλιτεχνικήσ ανελίξεωσ, οι διακρινόμενοι δια 
την πηγαίαν των έμπνευςιν, την αφέλειαν και την δροςερότητα του αιςθήματόσ 
των, την απλοΰκότητα εισ τασ πλείςτασ των περιπτώςεων τησ φανταςίασ των 
και τησ τεχνικήσ των. Ο πριμιτιβιςμόσ εμφανίζεται κατά κανόνα εισ εποχάσ, καθ’ 
ασ θεωρούνται ωσ εξηντλημένοι αι περίτεχνοι εκδηλώςεισ τησ δημιουργίασ, οι δε 
καλλιτέχναι ςτρέφονται προσ τασ αρχεγόνουσ πηγάσ, δια ν’ ανανεώςουν την 
έμπνευςιν και την τεχνικήν των. Πολύ ςυχνά όμωσ η τοιαύτη επάνοδοσ εισ το 
παρελθόν φέρει ςυμβατικόν και εξεζητημένον χαρακτήρα. Ο πριμιτιβιςμόσ ωσ 
ςχολή, παραγούςα αξιόλογα τινα έργα, ενεφανήςθη εν Ευρώπη κατά τουσ 
τελευταίουσ χρόνουσ εν ςυνδυαςμώ προσ την λοιπήν επαναςτατικήν και 
πρωτοποριακήν καλλιτεχνικήν κίνηςιν. 

Ι.Μ.Π. 

Βλ. ενδεικτικά και ςελ. 832 

 
πρωτόγονοσ (ο. η), -ον (το). ο πρώτοσ γενόμενοσ, αρχικόσ, αρχαΰκόσ, αρχέγονοσ, 
ο μήπω υποςτάσ εξέλιξιν, αμόρφωτοσ: «πρωτόγονοσ άνθρωποσ, 
-κατάςταςισ» .  ΙΙ»πρωτόγονα φύλλα» τα εν τω ςπέρματι διακρινόμενα 
φυλλίδια. 
-[Τεχν] Βλ. λ. πριμιτιβιςμόσ. 
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Δ[ημήτριοσ] Δημητράκοσ, Μέγα λεξικό τησ ελληνικήσ γλώςςησ, 9 

τομ. (1949-1952), Αθήνα, Δημητρακάκοσ, 1951,  ςελ. 6053. 
 
 
 
 
πριμιτιβιςμόσ (0) (λατ.) νεώτ. διεθν. όροσ, τάςισ εν τη εξελίξει τησ τέχνησ προσ 
επάνοδον εισ τασ πρωτογόνουσ καλλιτεχνικάσ μορφάσ. 

 

 
Νεώτερον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν μεθοδική και ςυςτηματική 

ςυμπύκνωςισ και εκλαΐκευςισ όλων των ανθρωπίνων γνώςεων, 18 
τομ., [χ.χ.] (δεκαετία 1950;),  Αθήνα, Έκδοςισ τησ Εγκυκλοπαιδικήσ 

Επιθεωρήςεωσ ‘Ήλιοσ’,  τομ. ΙΣ΄, ςελ. 370. 

 
 

ΠΡΙΜΙΣΙΒΙΜΟ. Τεχνικόσ όροσ ςχηματιςθείσ εκ τησ λατινικήσ primus 
(πρώτοσ), χρηςιμοποιούμενοσ προσ δήλωςιν τησ τάςεωσ προσ επάνοδον εισ 
αρχαιοτάτασ και πολλάκισ πρωτογόνουσ καλλιτεχνικάσ μορφάσ.  
Ονομάζονται όμωσ πριμιτίφ και οι καλλιτέχναι, οι οποίοι προηγήθηςαν και 
προπαρεςκεύαςαν την εμφάνιςιν των μεγάλων καλλιτεχνών τησ 
Αναγεννήςεωσ, γενικώτερον δε οι πρόδρομοι πάςησ νέασ εξελίξεωσ τησ τέχνησ, 
διακρινόμενοι δια την πηγαίαν των έμπνευςιν και την απλότητα των τεχνικών 
των εκδηλώςεων. Δια τούτο ο πριμιτιβιςμόσ εμφανίζεται κυρίωσ εισ εποχάσ 
κατά τασ οποίασ η τέχνη εξαντλήςαςα τουσ διαφόρουσ τρόπουσ εκφράςεωσ, 
αναζητεί νέουσ τοιούτουσ πρόσ ανανέωςιν και πρόσ νέασ δημιουργίασ. Ωσ 
καλλιτεχνική ςχολή ο πριμιτιβιςμόσ ενεφανίςθη μετά τον Α΄ Παγκόςμιον 
πόλεμον, οφείλονται δε εισ τούτον πολλαί και ςημαντικαί δημιουργίαι, αι οποίαι 
εκφράζουν τασ πνευματικάσ ανηςυχίασ και αναζητήςεισ τησ εποχήσ. 
 

 
 
 

βλ. ενδεικτικά και ςτη ςελ. 464 
 

ΠΡΩΣΟΓΟΝΟ. Ο πρώτοσ γεννηθείσ, ο πρωτότοκοσ. Η λέξισ χρηςιμοποιείται 
κυρίωσ υπό την έννοιαν αρχαΰκόσ, αρχέγονοσ, αδιάπλαςτοσ. 
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Πάπυροσ-Λαρούσ: Γενική Παγκόςμιοσ 

Εγκυκλοπαίδεια μετά πλήρουσ λεξικού τησ 
ελληνικήσ γλώςςησ, 12 τομ. (1963-1964), 

1964, τομ. 11, ςελ. 352. 
 
 

πριμιτιβιςμόσ ο Ν (λατιν. primitivus=πρωτοφυόσ), 
(Καλ. Τϋχναι). μύμηςισ τησ τϋχνησ των πρωτϐγονων. ΙΙΙ 
ςυμβατικό αφϋλεια. [Π] 
πριμιτίφ (Καλ. Τϋχναι). καλλιτϋχνησ οπαδϐσ του 
πριμιτιβιςμοϑ. Πριμιτύφ ονομϊζονται ιδιαιτϋρωσ ιταλού 
ζωγρϊφοι του ιδ’ και ιε’ αι. και κατ’ επϋκταςιν και ϊλλοι 
Ευρωπαύοι ζωγρϊφοι του τϋλουσ του Μεςαύωνοσ 
(Φλαμανδού, Γϊλλοι, Γερμανού, Ιςπανού) . ΙΙΙ ονομϊζονται 
επύςησ οι ζωγρϊφοι, των οπούων η αφελόσ τϋχνη 
ενθυμύζει την τϋχνην των πρωτογϐνων. [Λ] 
 

βλ. ενδεικτικϊ και ςτη ςελ. 435 
 

πρωτόγονοσ, -ον Αν και –οσ, -η, ο(ν) ΑΔ. ο αρχϋγονοσ, ο 
υπϊρψων εξ’ αρχόσ, παλαιϐτατοσ.ΙΙΙ (ςυνκδ.) ο 
απολύτιςτοσ, ο μη εξελιγμϋνοσ εισ πολιτιςμϐν. 

-(αρχ.) νεογϋννητοσ. ΙΙΙ πρωτϐτοκοσ. ΙΙΙ (επύ φυτών) 
ο φυεύσ κατϊ πρώτον. ΙΙΙ ο ευγενόσ, ο πρώτοσ το 
γϋνοσ. 
-(Εθνολ.), (γαλλ. Primitif) .χαρακτηριςμϐσ αφορών 
εισ πληθυςμοϑσ των οπούων η οικονομύα και η 
τεχνικό εύναι ςαφώσ κατωτϋρα των πολιτιςμών 
των δϑο ηπεύρων. ΙΙΙ ειδικώτερον, χαρακτηριςμϐσ 
αφορών εισ τασ τελευταύασ ζώςασ ομϊδασ, αι οπούαι 
δεν εφαρμϐζουν οϑτε την καλλιϋργειαν οϑτε την 
κτηνοτροφύαν. 

 

 
Ελευθερουδάκη νέον επίτομον 

εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν. Μικρή 
εγκυκλοπαίδεια εικονογραφημένη, 2 τομ. 

Νίκασ και Σία, χ.χ., (1972;) τομ. Β΄, ςελ. 
2229. 

 
 

πριμιτιβιςμόσ. Στην τϋχνη λϋγεται π. η μύμηςη των 
«πρωτϐγονων» (πρωτϐγονοι- primitifs- ονομϊζονται 
κυρύωσ οι Ιταλού ζωγρϊφοι του 13ου-15ου αι., αλλϊ και οι 
αυτοδύδακτοι, των οπούων η τϋχνη θυμύζει την τϋχνη 
των «πρωτϐγονων»). 

 
 
 
 
 

βλ. ενδεικτικϊ και ςτη ςελ. 141 
 

Πρωτόγονη τέχνη. Η τϋχνη των πρωτογϐνων λαών, 
π.χ. των ιθαγενών τησ Αυςτραλύασ, τησ Πολυνηςύασ, τησ 
Μελανηςύασ και τησ Αφρικόσ, που ο πολιτςμϐσ τουσ 
αντιςτοιχεύ με τον πολιτιςμϐ των Ευρωπαύων τησ 
λιθύνησ εποχόσ. Πιςτεϑεται ϐτι η π.τ. ϋχει θρηςκευτικϐ 
χαρακτόρα και ςε ϋχει προςωπικϐτητα, με την ϋννοια 
ϐτι διαμορφώνει ρυθμοϑσ κατϊ περιοχϋσ και μϋνει 
αμετϊβλητη με το πϋραςμα του χρϐνου. Στην 
πραγματικϐτητα ϐμωσ μεγϊλο μϋροσ τησ π.τ. δεν ϋχει 
κανϋνα θρηςκευτικϐ χαρακτόρα και, μολονϐτι 
υπϊρχουν τοπικού ρυθμού , ο τεχνύτησ ϋχει μεγϊλη 
ελευθερύα να εκφρϊςει την ατομικϐτητϊ του… 
 
 
 
 
 
 

 

 
Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΤΡΟ ΛΑΡΟΤ-
ΜΠΡΙΣΑΝΝΙΚΑ:  έκδοςη ςυνεργαςίασ 

Grand Encyclopedie Larousse, 
Encyclopaedia Britannica, 61 τομ. (1981-

1994/1994-2000), Αθήνα, Πάπυροσ,  
τομ, 50οσ , 1996, ςελ. 334. 

 
Πριμιτίφ (γαλλ. primitif πρωτϐγονοσ, 
απλοώκϐσ) (Καλ. Τϋχν.). ϐροσ που 
χρηςιμοποιεύται καμμιϊ φορϊ παρϊλληλα με 
τον επικρατϋςτερο ϐρο «ναϏφ» για να 
χαρακτηρύςει τουσ αυτοδύδακτουσ καλλιτϋχνεσ 
που η τεχνικό τουσ εύναι, ςϑμφωνα με τα 
ακαδημαώκϊ κριτόρια, απλοώκό και αδϋξια με 
κυρύαρχο ςτοιχεύο την αφϋλεια που 
χαρακτηρύζει την τϋχνη των παιδιών ό των 
πρωτογϐνων 
Με τον ύδιο ϐρο χαρακτηρύζονται και οι 
πρϐδρομοι τησ Αναγϋννηςησ ζωγρϊφοι του 
τϋλουσ του Μεςαύωνα, κυρύωσ του ιταλικοϑ 
«τρετςϋντο» (Ντοϑτςιο, Τςιμαμποϑε, Τζιϐτο 
κ.λ.π.). 
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Δύο υωτογραυίες και ένα γράμμα ποσ στέλνει ο Ποταγός προς τη Γεωγραυική Εταιρία τοσ Παρισιού το 1883. 

Παράρτημα 2 
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