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Εισαγωγή 

 

 «Το γέλιο είναι η αδυναμία, η εξαχρείωση, η αηδία της σάρκας μας. Είναι η 

διασκέδαση του χωρικού, η ακολασία του μεθυσμένου…Εδώ το γέλιο εξυψώνεται σε 

τέχνη, του ανοίγονται οι πόρτες του κόσμου των λογίων, γίνεται αντικείμενο 

φιλοσοφίας και δόλιας θεολογίας…Το γέλιο ελευθερώνει τον αγροίκο από το φόβο 

του διαβόλου, γιατί μες στη γιορτή των τρελών και ο διάβολος φαίνεται φτωχός και 

ηλίθιος, κι επομένως ελέγξιμος… Και από το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να γεννηθεί 

η νέα και καταστροφική επιδίωξη να καταστραφεί ο θάνατος με την απελευθέρωση 

από το φόβο. Και τι θα ’μασταν, εμείς τα πλάσματα τα αμαρτωλά, χωρίς το φόβο, το 

πιο συνετό και στοργικό ίσως από τα θεία δώρα;».1   Με τα λόγια αυτά καταστρέφει ο 

εμπαθής και βλοσυρός Χόρχε στο Όνομα του Ρόδου το μυθικό δεύτερο τόμο της 

Ποιητικής του Αριστοτέλη, που διαπραγματεύεται το γέλιο, τη σάτιρα και τη μιμική. 

Ο σοφός γελά πάντα τρέμοντας θα διαπίστωνε ο Μπωντλαίρ στον αφορισμό αυτό του 

Χόρχε, γιατί τα ιερά βιβλία, σε όποια έθνη και αν ανήκουν, δεν γελούν ποτέ.2 Πράγματι, 

φαίνεται να υπάρχει κάποια εγγενής αντίφαση ανάμεσα στην ενάργεια της σοφίας του 

λόγου και στην πηγή του γέλιου, αντίφαση που κράτησε πάντα σε απόσταση την 

τραγωδία και την κωμωδία ως είδη. Είναι, όμως, έργο του ίδιου προσώπου να ξέρει 

να συνθέτει τόσο τραγωδίες όσο και κωμωδίες αναφέρει ο Σωκράτης στο τέλος του 

Συμποσίου, γιατί «όποιος είναι τεχνίτης ποιητής τραγωδιών, είναι συγχρόνως και 

κωμωδιών ποιητής».3 Κάπου εδώ βρίσκεται η αφετηρία του παρόντος πονήματος, σε 

μία ανακοίνωση του Βασίλη Κάλφα για τον «Πλάτωνα και την Αττική κωμωδία»4

 Ποιητής και τροβαδούρος του κύκλου της ζωής και του θανάτου, της 

παντοδυναμίας της φύσης και του ανθρώπινου πόνου αλλά και παράλληλα αφηγητής 

αλλόκοτων μύθων και κακόγουστων αστείων, ο Άρνολντ Μπέκλιν (Arnold Böcklin 

                                                 
1 Ουμπέρτο Έκο, Το όνομα του Ρόδου, μτφρ. Έφη Καλλιφατίδη, εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1985 (Ιταλ. 
πρωτότυπο Μιλάνο 1980), σελ. 622-624. 
2 Charles Baudelaire, Περί της ουσίας του γέλιου και γενικά περί του κωμικού στις πλαστικές τέχνες, μτφρ. 
Λίζυ Τσιριμώκου, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2000, (από τη γαλλική έκδοση: Baudelaire, Oeuvres 
Complètes, II, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1976, σελ. 525-543, πρώτη δημοσίευση το 
1868), σελ. 15, 30. 
3 Πλάτων, Συμπόσιο, 223 d, μτφρ. Ι. Συκουτρή, Εστία, Αθήνα 1999 (ΙΣΤ΄ έκδοση).  
4 Η ομιλία του Βασίλη Κάλφα με τίτλο «Ο Πλάτων και η αττική κωμωδία» πραγματοποιήθηκε στη 
διάρκεια του Συμποσίου: Αισθητική και Τέχνη: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Στη μνήμη του Παναγιώτη 
και της Έφης Μιχελή, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 5-6 Νοεμβρίου 2005. 
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1827-1901) εντυπωσιάζει με το πλούσιο σε ιδέες και νοήματα έργο του, όπως αυτό 

αναδιπλώνεται στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Εκφραστής της μη 

αναπαραστατικής ζωγραφικής, ο Μπέκλιν όπως και ο Μορώ (Gustav Moreau), αν 

και χρησιμοποιώντας διαφορετικό εικαστικό λεξιλόγιο, εκλήφθηκαν γρήγορα από 

τους κριτικούς ως οι συμπληγάδες πέτρες της πνευματοκρατίας στη Γερμανία και τη 

Γαλλία αντίστοιχα, των οποίων η τέχνη αποδυνάμωνε τις θετικιστικές διδαχές του 

Αυγούστου Κοντ (August Compte), του Ιππόλυτου Ταιν (Hippolyte Taine) και του 

Εμίλ Ζολά (Emile Zola).5 Και οι δύο κατέκτησαν τον κολοφώνα της επιτυχίας τους 

τη δεκαετία του 1890, περίοδο που στην Ευρώπη κυριαρχούσαν οι συμβολιστικές 

τάσεις, οι παρακμιακοί και οι διάφορες μορφές της Art Nouveau. Η φήμη και των 

δύο ξεθώριασε για διαφορετικούς λόγους αμέσως μετά το θάνατό τους, όταν το 

ενδιαφέρον στράφηκε προς τη μορφολογική τέχνη. Μόλις τη δεκαετία του 1970 με 

την εμφάνιση του μεταμοντέρνου, οι συμβολιστικές και πνευματιστικές τάσεις του 

δεύτερου μισού του 19ου αιώνα αναθεωρούνται και αποτελούν  αντικείμενο 

επιστημονικής έρευνας μέσα από τη συγκρότηση μεγάλων εκθέσεων σε όλη την 

Ευρώπη, και παραμένουν ακόμη στο προσκήνιο μετά το νέο κύμα ενδιαφέροντος τη 

δεκαετία του 1990.6 Η εκ νέου αυτή ανακάλυψη των συμβολιστικών τάσεων τα 

τελευταία χρόνια συνδέεται αναπόσπαστα με το τερατώδες υψηλό που προείδαν 

μεταμοντέρνοι φιλόσοφοι, όπως ο Λυοτάρ (J. F. Lyotard) και ο Slavoj Žižek : « Η 

τέχνη δεν μιμείται τη φύση, δημιουργεί έναν ξεχωριστό κόσμο… ένα Nebenwelt 

[παράλληλο κόσμο], θα μπορούσε κάποιος να πει, όπου το τερατώδες και το άμορφο 

βρίσκουν τη θέση τους γιατί μετέχουν στο υψηλό»7. Η οικειοποίηση του υψηλού από  

το Λυοτάρ είναι αλληλοεξαρτώμενη από τον τρόμο και τον κίνδυνο της επικείμενης 

                                                 
5 Για τον παραπάνω συσχετισμό και ειδικότερα για την υποδοχή των έργων του Μπέκλιν στη Γαλλία 
μέσω του Jules Laforgue, βλ. Françoise Lucbert, «Ein Träumer bei den Symbolisten» στο Arnold 
Böcklin, Retrospektive, Κατάλογος έκθεσης Βασιλεία-Παρίσι-Μόναχο 2001, επιμ. Schmidt Katharina, 
σελ. 112-117. 
6 Ανάμεσα στις μεγάλες και σημαντικές εκθέσεις για το γερμανικό συμβολισμό βλ. Der Kampf der 
Geschlechter. Der neue Mythos in der Kunst 1850-1930, κατάλογος έκθεσης, επιμ. Eschenburg Barbara, 
Lenbachhaus, Μόναχο 1995 - Kingdom of the Soul, 2002: Kingdom of the Soul. Symbolist Art in 
Germany 1870-1920, κατάλογος έκθεσης, επιμ. Ingrid Ehrhardt, Simon Reynolds, Μόναχο, 
Λονδίνο, Νέα Υόρκη.  
7 J. F. Lyotard, «The Sublime and the Avant-Garde», στο The Inhuman, Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, 
Καλιφόρνια 1988, σελ. 97. Εδώ παρατίθεται από τον Richard Kearney, Ξένοι, Θεοί και Τέρατα, μτφρ. 
Νίκος Κουφάκης, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2006 (α΄ αγγλική έκδοση Routledge 2003), σελ. 196.   
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καταστροφής από τον Άλλον.8 Η επιστροφή στη μυθική αυτή σύγχυση της 

τερατωδίας αντικατοπτρίζεται στα σύγχρονα ρεύματα στον κινηματογράφο,9 αλλά 

και  στις εκθέσεις που πραγματοποιούνται σε πόλεις, που πρόσφατα επλήγησαν από 

τους «επήλυδες». Οι γοτθικοί εφιάλτες του Φουζέλι (Füssli) ανάμεσα στο υψηλό και το 

γελοίο, έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το Φλεβάρη του 2006 είναι ένα 

μονάχα παράδειγμα της επιστροφής στον τρόμο.10 Ο Ελβετός συμπατριώτης του, 

Άρνολντ Μπέκλιν, θα μπορούσε επίσης να πάρει μέρος στο διάλογο αυτό με τον 

τρόμο, αλλά για ιστορικούς και μόνο λόγους η ζωγραφική του Μπέκλιν είναι ακόμη 

εγκλωβισμένη στο γερμανόφωνο χώρο και σχεδόν άγνωστη στην αγγλοσαξονική 

βιβλιογραφία.11          

 Ο Άρνολντ Μπέκλιν παραμένει μέχρι σήμερα μία «υπόθεση» άρρηκτα 

δεμένη με τους μηχανισμούς εκείνους, που εδραίωσαν τη φήμη του ζωγράφου στο 

δεύτερο Ράιχ του Βίλχελμ του Β΄ (Gründerzeit).12 Η σχεδόν αδικαιολόγητη υστερία 

που εκδηλώθηκε για το έργο του τη δεκαετία του 1890 με κορύφωση τις μεγάλες 

αναδρομικές του 1897, που τον ανέδειξαν ως τον εκπρόσωπο της σύγχρονης 

γερμανικής τέχνης που αγνοεί τα διδάγματα των ιμπρεσσιονιστών,13 επικουρήθηκε 

από μια σωρεία βιογραφιών που βγήκε στη δημοσιότητα από συγγενείς και φίλους 

                                                 
8 Richard Kearney, ό.π., σελ. 196. 
9 Για παράδειγμα οι πρόσφατες κινηματογραφικές παραγωγές Άρχοντας των δακτυλιδιών και 
Λαβύρινθος του Πάνα. 
10 Martine Myrone (επιμ.), Gothic Nightmares, Fuseli, Blake and the Romantic Imagination, Κατάλογος 
έκθεσης, Tate Britain 15 Φλεβάρη- 1 Μαΐου 2006, Tate 2006.  
11 Η πρώτη έκθεση με έργα του ζωγράφου εκτός Γερμανίας πραγματοποιήθηκε 70 χρόνια μετά το 
θάνατό του στην Gallerie Hayward το 1971 (βλ., Arnold Bocklin 1827-1901. επιμ. Rolf Andree, 
Hayward Gallery 20 Μαΐου – 27 Ιούνη 1971). Στην παγκόσμια αυτή άγνοια για τον Μπέκλιν 
συμβάλλει ακόμη το γεγονός ότι μόνο 10 έργα περίπου βρίσκονται σε μουσεία ή ιδιωτικές συλλογές 
εκτός γερμανόφωνης χώρας (5 στις Η.Π.Α, 1 στη Σουηδία, 2 στην Ουγγαρία, 1 στην Ιταλία και 1 
στη Ρωσία).  
12 Για την πολιτιστική πολιτική του Βίλχελμ του Β΄ βλ., Kurt Düwell, «Geistesleben und 
Kulturpolitik des Deutschen Kaiserreichs» στο Ideengeschichte und Kunstwissenschaft. Philosophie und 
bildende Kunst im Kaiserreich (Kunst , Kultur und Politik im deutschen Kaiserreich, τόμος 3), επιμ. 
Ekkehard Mai, Stephan Waetzold και Gerd Wolandt, Βερολίνο 1983, σελ. 15-30.  
13 Η ίδια αντιπαράθεση εξακολουθεί να γίνεται και στην αναδρομική του 1927 στο Βερολίνο, όταν η 
τέχνη του Μπέκλιν έχει ήδη αρχίσει να φθίνει. Ο Ludwig Justi, διευθυντής της Εθνικής 
Πινακοθήκης, σχολιάζει: «Οι ιμπρεσσιονιστές ελευθερώνουν το χρώμα από τους σκοτεινούς τόνους, 
του δίνουν το βασίλειό του, τη φωτεινότητα του και το εκτυφλωτικό του πλούτο… Ο Μπέκλιν 
ακολούθησε έναν άλλο δρόμο. Σε συγκεκριμένα σημεία τοποθετεί καθαρά και γεμάτα ήχο χρώματα. 
Αυτά για να τα κάνει καθαρά και διάφανα τα έφερε σε μία ενιαία επιφάνεια όσο το δυνατόν πιο 
ομαλά και έτσι  παραιτήθηκε από τον πλούτο της πινελιάς…Από την εποχή του Τζιορτζιόνε 
(Giorgione) δεν ζωγράφισε κανείς τόσο απαλά, τρυφερά, πλούσια, με βάθος, ζωντανά και με τέτοια 
λάμψη».  Gemälde und Zeichnungen von Arnold Böcklin, ausgestellt zur Feier seines 100. Geburtstages, 
επιμ. Ludwig Justi, Nationalgalerie 16 Οκτώβρη, Βερολίνο 1927., σελ. 19, 24.  
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του ζωγράφου αμέσως μετά το θάνατο του το 1901.14 Τα βιβλία αυτά, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις15, εγγράφτηκαν στην ίδια εκείνη τροχιά της γερμανικότητας και οδήγησαν 

σε μερικές περιπτώσεις σε άκριτες και διαστρεβλωτικές ερμηνείες, που τις 

εκμεταλλεύτηκαν οι ιδεολογικοί φορείς του εθνικοσοσιαλισμού.16 Ο Meyer Graefe 

διέβλεψε την πορεία αυτή που είχε πάρει η υποδοχή του έργου του Μπέκλιν και στο 

βιβλίο του με τίτλο Der Fall Böcklin (« Η υπόθεση Μπέκλιν») απέρριψε με σαφή 

επιχειρήματα και νευρωτική εμπάθεια όλο το ύστερο έργο του καλλιτέχνη.17 Ο 

Meyer Graefe, που είχε γυμνάσει το μάτι του στο Παρίσι στα έργα των Μανέ, Σεζάν 

και Ντεγκά, και που προωθούσε στη Γερμανία μία φορμαλιστική αισθητική,18 

περισσότερο κοντά στο γαλλικό μοντέρνο, ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τις 

ιδεολογίες που επευφημούσαν το έργο του Μπέκλιν, και εξέλαβε τη μεταφυσική 

ζωγραφική του ως την πιο επικίνδυνη εξέλιξη στο γερμανικό χώρο, τροχοπέδη για 

την ομαλή μετάβαση προς το μοντέρνο.19 Η αντίθεσή του αυτή με τον 

                                                 
14 Ανάμεσα σε άλλα βλ. τα απομνημονεύματα των γιων του ζωγράφου (όπου βρίσκονται και 
επιστολές του ίδιου του καλλιτέχνη): Ferdinand Runkel und Carlo Böcklin, Neben meiner Kunst, 
Flugstudien, Briefe und Persönliches von und über Arnold Böcklin, VITA, Deutsches Verlaghaus, Berlin 
1909, τα απομνημονεύματα της γυναίκας του: Ferdinard Runkel (επιμ.), Böcklin Memoiren. 
Tagebuchblätter von Böcklins Gattin Angela, Berlin 1910, και τις μονογραφίες των μαθητών ή φίλων του 
ζωγράφου: Henry Mendelsohn, Böcklin, εκδ. Ernst Hofmann, Βερολίνο 1901 - Gustav Floerke, 
Zehn Jahre mit Böcklin, Aufzeichnungen und Entwürfe, β’ έκδοση, F. Bruckmann, Μόναχο 1902. (α’ 
έκδοση 1901) - Otto Lassius, Arnold Böcklin, Aus den Tagebüchern von Otto Lassius (1884-1889), F. 
Fontane, Βερολίνο 1903 - Fritz von Ostini, Böcklin (Künstler Monographien 70), Bielefeld και Leipzig 
1905 - Henry Thode, Arnold Böcklin, Heidelberg, 1905. (Πρώτη δημοσίευση εμφανίστηκε το 1901 
στο Bayreuther Blättern - A. Fleiner, Mit Arnold Böcklin, Frauenfeld 1915. 
15 Όπως του Adolf Frey, Arnold Böcklin, nach den Erinnerungen seiner Zürchner Freunde, Στουτγκάρδη 
και Βερολίνο 1903. 
16 Βλ. του Hans Floerke, Böcklin und das Wesen der Kunst,  εκδ. Georg Müller, Μόναχο 1927. 
17 Σύμφωνα με τα λεγόμενά του ο Μπέκλιν ξεκίνησε ως ένας ικανότατος τοπιογράφος στο στυλ του 
Κορώ (Corot) αλλά στο ύστερο έργο του διαφοροποιείται αισθητά προς το χειρότερο. Γυρίζει στις 
τονικές αρμονίες, μεγαλώνει τις μορφές σε αναντιστοιχία με το φυσικό τους χώρο ενώ τα θέματά του 
γίνονται εκκεντρικά. Η ζωγραφική του εκφράζει με λίγα λόγια ένα «θέατρο χωρίς σκηνή», «μία 
εικονογράφηση χωρίς κείμενο». Alfred Julius Meyer-Graefe, Der Fall Böcklin und die Lehre von den 
Einheiten, εκδ. Julius Hoffmann, Στουτγάρδη 1905, σελ. 258. Για τον Meier-Graefe ως κριτικό 
τέχνης βλ. Kenworth Moffet, «Meier-Graefe as an art critic» στο Studien zur Kunst des 19. 
Jahrhunderts, τόμος 19, Πασσάου 1973, σελ. 87 κ.ε. 
18 O Meyer Graefe σημειώνει για τη γερμανική τέχνη: «Εμείς οι Γερμανοί υποφέρουμε από το 
σφάλμα να σκεφτόμαστε την τέχνη αντί να την παρατηρούμε. Μεταφέρουμε τη ψυχή μας μέσα της, 
αντί να αφήσουμε τους εαυτούς μας να κυριευτούν από αυτήν». Βλ. Meier Graefe, ό.π., σελ. 44. 
19 Αντίθετα γερμανοί ζωγράφοι που πειραματίζονταν με την ιμπρεσσιονιστική τεχνική, όπως ο 
Λίμπερμαν (Liebermann) και ο Λάιμπλ (Leibl),  πληρούσαν τα κριτήριά του. Για την κριτική του 
Meyer Graefe στον Μπέκλιν βλ.,  Christian Lenz, «Erinnerung an Julius Meier-Graefe: Der Fall 
Böcklin und die Lehre von den Einheiten, 1905» στο Arnold Böcklin, Retrospektive, Κατάλογος 
έκθεσης Βασιλεία-Παρίσι-Μόναχο 2001,  επιμ. Schmidt Katharina, ό.π., σελ. 119-129 - Kenworth 
Moffet, «Meier Graefe as Art Critic» στο Studien zur Kunst des 19. Jahrhunderts, τόμος 19, Passau 
1973, σελ. 52 κ.ε. 
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παγγερμανισμό που πρέσβευε η επίσημη αστική ιδεολογία του κράτους του Βίλχελμ 

του B΄ προκάλεσε έντονες διαφωνίες και αντιδράσεις στους κύκλους των 

υποστηρικτών της γερμανικής εθνικής τέχνης,20 και έτσι το όνομα του Μπέκλιν 

γίνεται από το 1905 και ύστερα αιχμάλωτο των εθνικών ιδεολογιών. Ο «αγώνας για 

τον Μπέκλιν»21 θα κρατήσει μέχρι και την άνοδο των εθνικοσοσιαλιστών, οι οποίοι 

και θα οικειοποιηθούν το έργο του ζωγράφου, καθώς και άλλων γερμανών  

συμβολιστών. Από τη μία πλευρά η κριτική του Meyer Graefe και από την άλλη η 

τυφλή λατρεία των εθνικοσοσιαλιστών συντέλεσαν στο να πέσει σε λήθη το όνομα του 

Μπέκλιν μετά τη λήξη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. «Ο Μπέκλιν δεν τραβάει πια» 

απαντά ένας εκδότης στον Arnold von Salis σχετικά με το άρθρο του για το 

ζωγράφο το 1955.22 Μόλις τη δεκαετία του 1970 γίνεται το αποφασιστικό βήμα, 

οπότε με τη νέα έρευνα γύρω από το συμβολισμό θα πέσει περισσότερο φως στους 

ιδεολογικούς μηχανισμούς που παγίδεψαν τα έργα του ζωγράφου και που τα είχαν 

μειώσει σε ένα «αισθητικό Kitsch». Οι μεγάλες αναδρομικές εκθέσεις του 1974 στο 

Ντίσελντορφ και το 1977 στη Βασιλεία και το Ντάρμσταντ,23 καθώς και ο πρώτος 

ολοκληρωμένος catalogue raisonnée του Rolf Andree24 σηματοδοτούν τις πρώτες 

επιστημονικές μελέτες και ερμηνείες, που φωτίζουν το έργο του Μπέκλιν υπό το 

                                                 
20 Ο Ernst Schnur, υποστηρικτής της λαϊκής γερμανικής τέχνης αντεπιτέθηκε με την «Υπόθεση 
Meyer Graefe», όπου εκεί καταλόγισε στον τελευταίο τα συμφέροντα ενός επιχειρηματία, ο οποίος 
προωθούσε μία καλλιτεχνική μόδα γεμάτη από εβραϊκά ιδιώματα». Βλ., Hoesterey Ingeborg, 
“Bildende Kunst als Literatur: Zum Problem der Rezeption Arnold Böcklins” στο The German 
Quarterly, τόμος 56, τ.χ 4, Νοέμβριος 1983, σελ. 572. 
21 Την αντιπαράθεση αυτή την πυροδότησε ακόμη περισσότερο το φημισμένο συμπέρασμα του 
Meyer Graefe ότι «η υπόθεση Μπέκλιν είναι η υπόθεση Γερμανία» (ό.π., σελ. 270). Με την 
επικίνδυνη αυτή αφοριστική εξίσωση άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου για τους οπαδούς της 
γερμανικότητας. Βλ. επίσης Adolf Grabowsky, Der Kampf um Böcklin, Βερολίνο 1906.  
22 Arnold von Salis., «Arnold Böcklin und die Antike» στο Basler Jahrbuch, 1955, σελ. 83. 
23 Βλ., Arnold Böcklin 1827-1901, επιμ. Kalnein Wend κ.α, Kunstmuseum Dusseldorf 1974 - 
Arnold Böcklin 1827-1901, Gemälde, Zeichnungen, Plastiken, Austellung zum 150. Geburstag veranstaltet 
vom Kunstmuseum Basel und von Basler Kunstverein, 11. Ιούνη – 11  Σεπτέμβρη 1977, επιμ. Christ 
Dorothea κ.α, Kumstmuseum Βασιλεία 1977 - Arnold Böcklin 1827-1901, Austellung zum 150. 
Geburtstag veranstaltet vom Magistrat der Stadt Darmstadt, Mathildenhöhe, 23 Οκτώβρη – 11 Δεκέμβρη 
1977. Επιμ. Bernd Krimmel. Δύο τόμοι. 
24 Ο κατάλογος των έργων αντικατέστησε τον παλαιότερο του Heinrich Alfred Schmid, Arnold 
Böcklin. Eine Auswahl der hervorragendsten Werke des Künstlers in Photogravüre (Με χρονολογικό 
κατάλογο των έργων). 4 τόμοι, (1ος 1892, 2ος 1895, 3ος 1897, 4ος 1901). Προσθήκη του συγγραφέα 
με τίτλο: Arnold Böcklin. Sein Leben und sein Schaffen, Μόναχο 1892-1902. Βλ., Rolf Andree, Arnold 
Böcklin, Die Gemälde (Ελβετικό ινστιτούτο θεωρίας της τέχνης, κατάλογος έργων Ελβετών 
καλλιτεχνών 6), Βασιλεία 1977.  
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πρίσμα των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στις οποίες αυτό εντάσσεται.25 

Ακολούθησαν περισσότερο εμπεριστατωμένες μελέτες τη δεκαετία του 1990, όπως 

αυτή του Linnebach,26 ενώ στις εκθέσεις που πραγματοποιούνται στη γενέτειρα του 

Μπέκλιν,  παρατηρείται μία νέα τάση θεωρητικοποίησης του έργου του ζωγράφου, 

που τον φέρνει σε επαφή με τον κόσμο των σουρεαλιστών, ως προάγγελό τους, ή με 

τον αποξενωμένο κόσμο του Νίτσε, ως εικονογραφικό πάρισο.27                    

 Με αφετηρία αυτόν το θεωρητικό καμβά, και λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των συνθηκών πρόσληψης των έργων του ζωγράφου, θα  προσεγγίσω 

το  κωμικό έργο του Άρνολντ Μπέκλιν. Τα στοιχεία εκείνα της ενδοσκόπησης, της 

εσωτερικότητας και της μελαγχολικής διάθεσης, γνήσιες γερμανικές κατακτήσεις, 

που οικειοποιήθηκαν οι υποστηρικτές της εθνικής γερμανικής τέχνης στα τέλη του 

19ου αιώνα, υπερκάλυψαν οποιαδήποτε άλλη ποιότητα στο έργο του.28  Μα ήταν ο 

Μπέκλιν ένας αντίστοιχος Βάγκνερ της ζωγραφικής; Όχι δεν το νομίζω. Ο Μπέκλιν 

ήταν ο πλέον ακατάλληλος ζωγράφος, ώστε να αποτελέσει την εμβληματική μορφή 

της γερμανικής τέχνης γύρω στο 1890. Ως απόρροια των παραπάνω, η προσωπική 

μου ενασχόληση με το έργο του Μπέκλιν είχε ως κίνητρο την πεποίθηση ότι 

ενυπάρχουν τάσεις σε αυτό που παραμένουν συσκοτισμένες και έρχονται σε 

σύγκρουση με τα όσα επεδίωκε να πετύχει ή να προασπίσει το πολιτιστικό και μη 

καθεστώς του Βίλχελμ του Β΄. Γι’ αυτό το λόγο έστρεψα την προσοχή μου σε εκείνα 

τα έργα που εσωκλείουν κατά τη γνώμη μου το κωμικό-γκροτέσκο, τα οποία με 

                                                 
25 Σημαντικές ως προς αυτό το σημείο είναι οι μελέτες του Georg Schmidt και W. Ranke (στο 
Andree 1977, ό.π., σελ. 51-63 και 64-91) οι οποίες βρίσκονται στον αντίποδα των προηγούμενων 
φορμαλιστικών προσεγγίσεων (όπως η διδακτορική διατριβή του Rolf Andree, Arnold Böcklin, 
Beiträge zur Analyse seiner Bildgestaltung, διδακτορική διατριβή, Düsseldorf 1962) ή των προσεγγίσεων 
εκείνων που εμμένουν σε γενικά θεωρητικά φιλοσοφικά σχήματα, όπως του Kleineberg για την 
προσωποποίηση της φύσης στο έργο του ζωγράφου (βλ., Günther Kleineberg, Die Entwicklung der 
Naturpersonifizierung im Werk Arnold Böcklins. Studien zur Ikonographie und Motivik in der Kunst des 19. 
Jahrhunderts, διδακτορική διατριβή, Göttingen 1971).    
26 Andrea Linnebach, Arnold Böcklin und die Antike, Mythos, Geschichte, Gegenwart, εκδ. Hirmer, 
Μόναχο 1991. 
27 Jürgen Krause, «Martyrer und Prophet, Studien zum Nietzsche-Kult in der bildenden Kunst 
der Jahrhundertwenden», στο Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, επιμ. Von Ernst 
Behler, Mazzino Montinari (κ.α), τόμος 14, Walter de Gruyter, Βερολίνο, Νέα Υόρκη, 1984. Εδώ, 
για τον Μπέκλιν βλ. σελ. 57-58. Επίσης η έκθεση που πραγματοποιήθηκε το 1998 με τίτλο «ταξίδι 
στο ασυνείδητο»: Arnold Böcklin, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Eine Reise ins Ungewisse, επιμ. Guido 
Magnaguagno-Juri Steiner, Ζυρίχη, Βερολίνο, Μόναχο 1997. 
28 Για το ζήτημα της γνησιότητας της γερμανικής τέχνης βλ. Hans Belting, The Germans and their 
Art, a troublesome Relationship, μτφρ. στα αγγλικά Scott Kleanger, Yale University Press 1998 (α΄ 
έκδοση γερμανική Μόναχο 1993). Ιδιαίτερα την εισαγωγή.   
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εξαίρεση τους Τρίτωνες παραμένουν στην πλειοψηφία τους άγνωστα. Επιπλέον 

αισθάνομαι ότι το γέλιο στον ύστερο ρομαντισμό παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό 

ενδιαφέρον γιατί αποκτά κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που το 

διαφοροποιούν από τη ρομαντική ειρωνία. Συγκεκριμένα νομίζω ότι στο γέλιο του 

Μπέκλιν επωάζουν τα στοιχεία εκείνα που θα τα συναντήσουμε ξανά περισσότερο 

ώριμα στο «Ντανταιστικό παιχνίδι» της Ζυρίχης και στο σουρεαλιστικό ζωομορφικό 

γέλιο του Μάξ Έρνστ (πιν.1). Το έργο του Έρνστ Ο ύπνος της λογικής γεννά σειρήνες29 

θα μπορούσε, λοιπόν, να γεφυρώνει μέσα από την ιστορία του γέλιου, όπως την 

αντιλήφθηκε ο καλλιτέχνης, το έργο του Γκόγια και του Μπέκλιν. 

 Με μια πρώτη επαφή που είχα με το έργο του ζωγράφου δύο τάσεις 

τουλάχιστον βρήκα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με το κωμικό αυτό γκροτέσκο. 

Η πρώτη φανερώνει κατά τη γνώμη μου έναν αντι-ηρωισμό, άμεσα συναρτημένο στο 

μυθολογικό σύμπαν του καλλιτέχνη με την καταβαράθρωση των αρχαίων θεών και 

ηρώων και την ανάδειξη ησσόνων πλασμάτων-τεράτων. Για τον Μπέκλιν ταιριάζει 

πολύ αυτό που έγραψε ο Αντόρνο για το Μάλερ: «Ολόκληρο το συμφωνικό του έργο 

είναι ένα εγερτήριο. Ήρωας του ο λιποτάκτης».30 Από την άλλη πλευρά διέκρινα μια 

αντι-κληρικαλιστική τάση, που ασκεί κριτική στο χριστιανικό δογματισμό, 

προασπίζοντας αντίθετα νέο-παγανιστικές αντιλήψεις. Καταφέρνει, λοιπόν, ο Μπέκλιν 

να ιδρύσει μια καινούργια ποιητική μυθολογία, μη θρησκευτική και «σύγχρονη», 

όπως θα δούμε, που έρχεται σε αντίθεση με τα ιστορικιστικά και αρχαιολογικά 

διαβήματα όψιμων ρομαντικών, όπως των Guido Görres,  Jacob Bachofen, και  

Friedrich Creuzer. Ως εκ τούτου το ερώτημα γιατί ο Μπέκλιν ζωγραφίζει κωμικές 

σκηνές, τη στιγμή μάλιστα που στη ζωγραφική δεν παρατηρούνται ανάλογες τάσεις, 

θα με απασχολήσει εξαρχής. Επίσης για ποιο λόγο επιλέγει τον αμφίσημο, 

αινιγματικό αυτό τρόπο να εκφραστεί. Παράλληλα, θα εξετάσω κατά πόσον το 

κωμικό αυτό γκροτέσκο είναι μία γενικότερη τάση που απαντάται στο χώρο της 

νότιας Γερμανίας και Ελβετίας και με ποιους τρόπους εκφράζεται.  

 Γιατί, λοιπόν, κωμικό γκροτέσκο και όχι απλά κωμικό; Για λόγους που θα 

εξηγήσω παρακάτω θεωρώ πως ο χαρακτηρισμός των έργων αυτών ως κωμικά και 

                                                 
29 Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω καμία πληροφορία ή εικόνα για το χαρακτικό αυτό.  
30 Theodor Adorno, Η κοινωνιολογία της μουσικής, μτφρ. Θοδωρής Λουπασάκης κ.α, εκδ. Νεφέλη, 
Αθήνα 1997 (Το δοκίμιο για το Mahler γράφτηκε το 1936), σελ. 164. 
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μόνο έχει την τάση να απαλύνει τις αντιθέσεις, να αμβλύνει την οξύτητα και να 

αποκρύπτει τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που συνιστούν το γκροτέσκο. 

Νομίζω πως το κωμικό στοιχείο δεν χρειάζεται τεκμηρίωση, στις περισσότερες 

περιπτώσεις γίνεται άμεσα φανερό. Γκροτέσκο, όμως, γιατί; Είμαι της γνώμης πως 

στα κωμικά έργα του Μπέκλιν ενυπάρχει κάτι πέρα από το κωμικό, που είναι αφενός 

βίαιο και απρόσμενα θλιμμένο μερικές φορές. Παρόμοια, ο Ιπποκράτης είχε 

θεωρήσει ως αιτία για το μηδενιστικό γέλιο του Δημόκριτου τη μελαγχολική του 

φύση. Τέλος, η μυθοποιητική εσωτερικότητα του Άρνολντ Μπέκλιν μου επιτρέπει 

μια τέτοια επιλογή, αφού το γκροτέσκο τις περισσότερες φορές εμπεριέχει το 

αταβιστικό εκείνο ίχνος που το συναντάμε σε προ-πολιτισμένους, προ-κλασικούς 

κόσμους.  

 Το αντικείμενο της μελέτης μου είναι, λοιπόν, τα έργα εκείνα που 

εμφανίζονται ως κωμικά, παράξενα, αλλόκοτα και ως εκ τούτου έρχονται σε 

αντιδιαστολή με το ευρέως γνωστό έργο του καλλιτέχνη.31 Δεν γνωρίζω να έχουν 

γίνει έρευνες πάνω στη σχέση του Μπέκλιν με το γέλιο, και γι’ αυτό ανέτρεξα στις 

βιογραφίες των φίλων του ώστε να φωτίσω την προσωπικότητα του ζωγράφου. Δύο 

κείμενα αναφέρονται ίσως λίγο περισσότερο στο κωμικό: o Linnebach που συνδέει 

το «κωμικό των Θεών» με την ποίηση του Χάινριχ Χάινε (Heinrich Heine) και η 

Pamela Kort, που εξετάζει το κωμικό-γκροτέσκο ως σημείο μοντερνισμού, αλλά 

μόνο μέσα από την υποδοχή των έργων του καλλιτέχνη, χωρίς να ερμηνεύει τις αιτίες 

γέννησης του γέλιου.32   

 Μπέκλιν σημαίνει στην κυριολεξία τραγούλης, οπότε ο καλλιτέχνης θα πρέπει 

να είχε ταυτιστεί στα έργα του με τη μορφή του Πάνα. Από τις βιογραφικές πηγές 

πληροφορούμαστε για το ρόλο που διαδραματίζει το γέλιο στη ζωή του Μπέκλιν, ως 

έκφραση αντι-ακαδημαϊσμού και αντικληρικαλισμού ειδικότερα. Σημαντικά 

αναγνώσματα που ενέπνεαν το ζωγράφο υπήρξαν κυρίως έργα ελλήνων συγγραφέων, 

τα ανέκδοτα του Ηροδότου, οι κωμωδίες του Αριστοφάνη, ο Θεόκριτος, και από 

τους Λατίνους ο Asinus Aureus (Χρυσός Γάιδαρος) του Απουλήιου και οι 

                                                 
31 Έξω από το πεδίο της ενασχόλησής μας θα μείνουν επομένως τα τοπία και τα πορτρέτα, ενώ θα 
εστιάσουμε ειδικότερα στους πίνακες με τα μυθολογικά θέματα. 
32 Andrea Linnebach, ό.π., σελ. 29 κ.ε. - Pamela Kort, «The Grotesque: Modernisms other» στο 
Comic Grotesque, Wit and Mockery in German Art, 1870-1940, Κατάλογος έκθεσης, Νέα Υόρκη, Neue 
Gallerie, 15 Οκτώβρη 2004 – 14 Φλεβάρη 2005, εκδ. Prestel, Μόναχο 2004.               
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Μεταμορφώσεις του Οβιδίου.33 Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του ήταν και ο 

Ομηρικός γέλως (άσβεστος γέλως),34 όπως ενθυμούνται οι μαθητές του στα 

συμπόσια που οργάνωνε ο καλλιτέχνης στη Φλωρεντία με συντροφιά το συγγραφέα 

G. Floerke και τον Χανς φον Μαρέες (Hans von Marées).35 Επανέρχεται στη μνήμη 

μου το περιστατικό με το θάνατο του κωμωδιογράφου Φιλήμονα που πέθανε από τα 

γέλια, όταν αντίκρισε ένα γάιδαρο να τρώει τα σύκα του,36 καθώς διαβάζω ότι ο 

Μπέκλιν εκτιμούσε ιδιαίτερα το ζώο αυτό και μάλιστα το χρησιμοποίησε ως μοντέλο 

για το μονόκερο στη Σιωπή του Δάσους37 (Andree 388, 461, πιν.82,83), ενώ δεν 

δίσταζε να αποκαλεί τους κριτικούς της τέχνης γαιδάρους.38    

  Μία γενική επισκόπηση των διαφορετικών περιόδων, που ορίζουν το 

εικαστικό λεξιλόγιο του ζωγράφου, δείχνει ότι ο μυθολογικός κόσμος που ο 

καλλιτέχνης επινοεί κατά τη διάρκεια των δύο παραμονών του στην Ιταλία (Ρώμη 

1850-1857, 1862-1866), εμπνευσμένος αρχικά από το τοπίο της ιταλικής υπαίθρου 

και αργότερα από τις πομπηιανές τοιχογραφίες, ανασυγκροτείται ύστερα από την 

μετοίκησή του Μπέκλιν στο Μόναχο (1871-1874) και την επαφή του με το νέο 

αγοραστικό κοινό των τραπεζιτών και μεγαλοαστών στο Βερολίνο. Κυρίως όμως 

είναι τα έργα, τα οποία ο καλλιτέχνης φιλοτεχνεί στη Ζυρίχη (1885-1992), τα οποία 

προδίδουν ένα χαρακτήρα αυτοσαρκασμού, κριτικής αναθεώρησης του ως τότε 

έργου του, και ανελέητου σαρκασμού προς κάθε πηγή εξουσίας. Η εδραίωση της 

κωμικότητας την περίοδο εκείνη θα πρέπει ίσως να οφείλεται στην επιρροή του 

Γκότφρηντ Κέλλερ, με τον οποίο ο καλλιτέχνης συναναστρεφόταν, αλλά και στην 

αντίδραση του καλλιτέχνη απέναντι στη δημοτικότητα που απολάμβανε το έργο του 

στη Γερμανία, κυρίως μέσα από το Νησί των νεκρών (πέντε παραλλαγές, Andree 343-

                                                 
33 Adolf Frey, ό.π, σελ. 155-156. 
34 Το άσβηστο γέλιο αναφέρεται μία φορά στην Ιλιάδα (Α 599) και μία στην Οδύσσεια (η 326). 
Στον Όμηρο και οι Θεοί και οι άνθρωποι γελούν στα ίδια πράγματα: στον προφήτη, στον ηττημένο, 
στον σωματικά ανήμπορο ή παραμορφωμένο. Η ρήση του Σαίξπηρ «Αυτός που γελά, είναι αυτός 
που νικά» (Οθέλλος, Πράξη iv, σκηνή 1) φαίνεται πως ανακεφαλαιώνει τη χρήση του γέλιου από τον 
Όμηρο μέχρι το Χόμπς, τον Μπερξσόν και το Φρόιντ. Στον Μπέκλιν απαντάται το βίαιο αυτό 
γέλιο, το αποδοκιμαστικό και περιφρονητικό ταυτόχρονα, ιδιαίτερα στις σκηνές μάχης που 
ζωγραφίζει. Για το γέλιο στον Όμηρο βλ., Daniel B. Lavine, «Homeric Laughter and the unsmiling 
Suitors» στο The Classical  Journal, τόμος 78, τεύχος 2, Δεκέμβρης 1982, σελ. 97-104. 
35 Heinrich Alfred Schmid, Arnold Bocklin, 97 Tafeln in Farbendruck, Kupferdruck und Mattautotypie, β΄ 
έκδοση, Μunchen 1922. (α΄έκδοση 1919), σελ. 37. 
36 Λουκιανός, Μακρόβιοι 28.  
37 Otto Lassius, ό.π., σελ. 92. 
38 A. Fleiner, Mit Arnold Böcklin, Frauenfeld 1915, σελ. 154. 
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34739), τη Βίλλα στη Θάλασσα (πέντε παραλλαγές, Andree 173-177 ) και το Ιερό στο 

δάσος (δύο παραλλαγές, Andree 363, 398). Η στροφή αυτή στο έργο του Μπέκλιν 

προς ένα εκκεντρικό ύφος, εξεζητημένο, εκφράζεται και με την αλλαγή της 

τεχνοτροπίας του, σταδιακή παραίτηση δηλαδή από την ελαιογραφία και 

πειραματισμοί με τέμπερες και άλλα υλικά.40 Οι αντιδράσεις του κόμη φον Σακ 

(Adolf Friedrich von Schack) - ο σημαντικότερος μαικήνας του ζωγράφου, όσο ο 

καλλιτέχνης βρισκόταν στο Μόναχο - εστιάζονται τόσο στην υπερβολική πρωτοτυπία 

και εκκεντρικότητα των θεμάτων, όσο και στην χρήση ακατάλληλων συνδετικών 

μέσων, όπως το ρετσίνι και το κερί.41

 Ανταποκρινόμενος στη ρήση του Επίκτητου «Αρχή σοφίας η των ονομάτων 

επίσκεψης», θα εξετάσω στο πρώτο κεφάλαιο τον όρο γκροτέσκο, τη λέξη δηλαδή με 

το ειδικό εκείνο περιεχόμενο, που εννοιολογικά απλώνεται από το 16ο αιώνα έως και 

σήμερα. Ο όρος που θέλω εδώ να αναλύσω, όπως όλοι οι γενικοί όροι, δεν είναι 

βέβαια σταθερός, ούτε έχει κάποια διηνεκή, αμετάβλητα χαρακτηριστικά, όπως θα 

υπέθετε μία φιλοσοφική - αισθητική προσέγγιση, αλλά υπόκειται σε διαρκείς 

μεταβολές, το εννοιολογικό του περιεχόμενο καταλήγει σε μας με διαμεσολάβηση, 

τα ειδικά χαρακτηριστικά του συγκροτούνται με ασυνέχειες μέσα στον ιστορικό 

χρόνο. Το να προσπαθήσει κανείς, λοιπόν, να το οριοθετήσει ως φαινόμενο 

αμετάβλητο είναι άσκοπο και μάταιο. Η μεταβλητότητα και ασυνέχεια αυτή μάλιστα 

που χαρακτηρίζει τον όρο γκροτέσκο γίνεται ορατή, όταν μέσα από τη θεωρητική 

διαπραγμάτευσή του επανακτά χαρακτηριστικά που του είχαν αφαιρεθεί για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, ή ακόμα όταν παρατηρείται νοηματική ασυμφωνία ανάμεσα 

στους φορείς που τον χρησιμοποιούν μία δεδομένη ιστορική στιγμή και στο 

αντικείμενο της ιστορικής γνώσης, τα έργα δηλαδή των καλλιτεχνών. Για παράδειγμα 

τη δεκαετία του 1880 ο Μαξ Κλίνγκερ φιλοτεχνεί μετά από το ταξίδι του στην Ιταλία 

μία σειρά πινάκων και χαρακτικών (πιν.94 α), που μοιάζουν με το διακοσμητικό 

εκείνο είδος ζωγραφικής, που είχε αποκαλεστεί κατά την Αναγέννηση γκροτέσκο. Το 

                                                 
39 Με τη συντόμευση αυτή θα αναφερόμαστε στον αριθμό καταλόγου του έργου που δίνει ο Rolf 
Andree, ό.π. 
40 Για τον προβληματισμό των διαφορετικών ζωγραφικών μέσων και χρωστικών ουσιών βλ., Ernst 
Berger, Böcklins Technik, München 1906. 
41 Για τη σχέση του κόμη φον Σακ με το ζωγράφο βλ., Christian Lenz, «Arnold Böcklin und Adolf 
Friedrich von Schack» στο Arnold Böckin. Zeichnungen, Επιμ. Angelica Lenz, Schack Galerie, 
Μόναχο, 5 Νοεμβρίου 1999-23 Ιανουαρίου 2000. 
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19ο αιώνα, όμως, στο χώρο της κριτικής και της φιλοσοφίας, έχουν αφαιρεθεί από το 

γκροτέσκο οποιαδήποτε χαρακτηριστικά που να το συνδέουν με το διακοσμητικό 

αυτό ζωγραφικό είδος. Η εκ νέου, λοιπόν, χρησιμοποίησή του διακοσμητικού 

γκροτέσκου από τον Κλίνγκερ και άλλους καλλιτέχνες, που είναι αποτέλεσμα του 

εκτεταμένου ενδιαφέροντος την περίοδο εκείνη για την πομπηιανή ζωγραφική, δεν 

βρίσκει το αντίστοιχό της στο χώρο της θεωρητικής σκέψης, στους φορείς εκείνους 

που οροθετούν το γκροτέσκο ως φαινόμενο στο χρόνο.  

 Το ότι το γκροτέσκο γίνεται αντικείμενο αισθητικής ανάλυσης στην Ιταλία το 

16ο αιώνα αυτό δεν σημαίνει ότι πιο πριν αυτό είναι ανύπαρκτο ή ότι περιορίζεται 

μονάχα στον ευρωπαϊκό χώρο. Για αυτονόητους όμως λόγους θα περιοριστώ στη 

χρήση και περιχαράκωση του όρου από τους θεωρητικούς εκπροσώπους του 

ρομαντισμού, ενώ για προηγούμενες περιόδους θα περιοριστώ σε ό,τι θεωρώ πως θα 

βοηθήσει στην προσέγγιση του γκροτέσκου στον Μπέκλιν. Η αναφορά των  

συνθηκών γέννησης της λέξης είναι επίσης αναγκαία και ουσιαστική. Θα επιχειρήσω 

παράλληλα μία σύντομη διάκριση ανάμεσα στο γκροτέσκο και την καρικατούρα. Ο 

Μπέκλιν δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμιά περίπτωση καρικατουρίστας. Ακόμη και 

αν ασχολήθηκε περιστασιακά με το είδος αυτό, η καλλιτεχνική αξία των σκίτσων που 

ζωγράφισε δεν μπορεί καν να συγκριθεί με αυτήν του Ονορέ Ντομιέ (1808-1879) για 

παράδειγμα. Γι’ αυτό μια αντιπαράθεση του Μπέκλιν και του Ντομιέ θα φανέρωνε 

μονάχα αποκλίσεις. Η καρικατούρα ως εκφραστικό όπλο στα χέρια του Ντομιέ 

δηλώνει την αντίδρασή του στο καθεστώς της βασιλείας του Λουδοβίκου-Φιλίππου, 

στάση για την οποία άλλωστε φυλακίστηκε. Ο Ντομιέ θέλει να βιώνει την εποχή του 

ενώ ο Μπέκλιν μάλλον να απομακρυνθεί από αυτήν. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο θα διαβάσω τα έργα του Μπέκλιν μέσα από τις 

σύγχρονες μελέτες, ιστορικό-κοινωνικές – ανθρωπολογικές – ψυχολογικές, για το 

γκροτέσκο και θα αιτιολογήσω έτσι τη χρήση της λέξης για το έργο του ζωγράφου. 

Το ότι χρησιμοποιώ θεωρίες από το πρόσφατο παρόν για να φωτίσω το αντικείμενό 

μου δεν σημαίνει ότι ανασκευάζω αυθαίρετα το οντολογικό καθεστώς του 

παρελθόντος που εξετάζω.     

 Επειδή θέλω να καταστήσω σαφές ότι η χρήση του όρου γκροτέσκου για το 

έργο του Μπέκλιν δεν γίνεται από μένα αυθαίρετα, αλλά αντίθετα ότι 

πραγματοποιείται η σύνδεση αυτή ήδη από την τεχνοκριτική της εποχής του 
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ζωγράφου και από τους φορείς εκείνους που ανέδειξαν το έργο του τη δεκαετία του 

1890, θα ασχοληθώ συνοπτικά στο τρίτο κεφάλαιο με την υποδοχή των έργων αυτών 

του καλλιτέχνη, που χαρακτηρίστηκαν ως κωμικά. Τη δεκαετία του 1870 η υποδοχή 

των έργων αυτών ήταν ομόφωνα απόλυτα καταδικαστική για τον καλλιτέχνη. Από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1880 μπόρεσα να διακρίνω τις εξής τάσεις: αυτούς που 

κατέκριναν ανηλεώς τα έργα αυτά γιατί δεν συμβάδιζαν με την εθνική τέχνη που 

επεδίωκε να καθιερώσει ο Βίλχελμ ο Β΄ μέσω των ιδρυμάτων τέχνης στο Βερολίνο42, 

αυτούς που τα κατέκριναν μεν αλλά τα υποδέχτηκαν ως αθώα και μη σημαντικά, 

αυτούς που τα αγνόησαν γιατί δεν συμβάδιζαν με τις επιταγές των συμβολιστών, όπως 

αυτές εκφράστηκαν με το μανιφέστο του Ζαν Μορεάς στη Le Figaro το 1886, και 

τέλος αυτούς που τα υποδέχτηκαν θετικά. Στην τελευταία ομάδα βρίσκουμε 

περιθωριοποιημένους λογοτέχνες και φιλοσόφους καθώς και καλλιτέχνες, που είτε 

μαθητεύουν κοντά στον Μπέκλιν είτε μιμούνται τα έργα αυτά καθιερώνοντας μία 

ιδιαίτερη μόδα στο τέλος του αιώνα. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιάσω εικονογραφικά ζητήματα, κατά πόσον 

δηλαδή τα κωμικά αυτά θέματα αντλούνται από συγκεκριμένες πηγές και έως ποιο 

βαθμό μπορούμε να θεωρήσουμε το πολιτιστικό περιβάλλον της Βασιλείας και της 

Ζυρίχης κατάλληλο για τη διάπλαση του κωμικού στοιχείου στον Μπέκλιν. 

Παράλληλα, θα αναφερθώ σε περιστατικά που φωτίζουν το χαρακτήρα του 

ζωγράφου. Τέλος θα παρουσιάσω τον «αστείο» τρόπο με τον οποίο συντελείται η 

ρήξη του Μπέκλιν με τον ακαδημαϊσμό και θα αναφερθώ στη σχέση του καλλιτέχνη 

με το Βάγκνερ, όπως αυτή μας αποκαλύπτεται μέσα από ορισμένα έργα του 

Μπέκλιν. 

 Στο επόμενο κεφάλαιο θα επιχειρήσω να θίξω τα βαθύτερα εκείνα αίτια, που 

συνδράμουν στην ευόδωση του κωμικού γκροτέσκου στο γερμανικό χώρο. Θα δω το 

γκροτέσκο ως συνώνυμο του μυθικού – κωμικού και του άσχημου και θα 

προσπαθήσω να απαντήσω στα ακόλουθα ερωτήματα: Ποιοί κοινωνικοί και 

οικονομικοί παράγοντες  προετοιμάζουν τις παραπάνω τάσεις, ποιά είναι η πολιτική 
                                                 
42Για παράδειγμα με το έργο του Τα πεδία των μακαρίων (Andree 319-320) ο Μπέκλιν προκάλεσε 
σκάνδαλο στην Εθνική Πινακοθήκη του Βερολίνου. Ο Μπέκλιν χαρακτηρίστηκε ως φανατικός του 
άσχημου και του παράξενου και ο πίνακας ύστερα από μεσολάβηση του Βίλχελμ του Α΄ 
απομακρύνθηκε. Έντονες αντιδράσεις προκαλούσαν και τα τραχιά περιγράμματα των μορφών του, 
τα έντονα, διάφωνα χρώματα, η απουσία καλού σχεδίου και οι παραμορφώσεις των σωμάτων, όπως 
στα έργα του ζωγράφου με θρησκευτικό περιεχόμενο.       
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θέση του Μπέκλιν στον ύστερο ρομαντισμό, σε ποιες τάσεις συμμετέχει και ως ποιο 

σημείο μπορούμε να ανασυστήσουμε ένα διάλογο ανάμεσα στα έργα του και στα 

σύγχρονα με αυτόν φιλοσοφικά και λογοτεχνικά κείμενα, που μελετούν το 

γκροτέσκο;  

 Στο τελευταίο κεφάλαιο θα στρέψω την προσοχή μου σε δύο θεματικές, όπως 

υπονόησα παραπάνω, στις σκηνές μάχης και στις σκηνές με Τρίτωνες και Νηρηίδες, 

έργα τα περισσότερα, που ξεχωρίζουν για το κωμικό-γκροτέσκο, το παράδοξο και το 

υπερβολικό. Με ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση να ασχοληθώ με ζητήματα 

ερμηνείας, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχω ήδη αναφέρει. Για την πρώτη θεματική 

σημαντικότατο βοήθημα στάθηκε η μελέτη του Norbert Schneider για τον 

Τυχοδιώκτη, που με παρότρυνε να ερμηνεύσω το μύθο και την υπόλοιπη 

εικονογραφία των σκηνών μάχης ως μία παρωδία σύγχρονων οικονομικών και 

πολιτικών τάσεων.43 Ποιά είναι, λοιπόν, η θέση του ηρωισμού στο έργο του Μπέκλιν 

και πώς διαφοροποιείται ο καλλιτέχνης από συνομηλίκους του ζωγράφους; Στη 

δεύτερη θεματική, στις σκηνές με Τρίτωνες και Νηρηίδες – κατεξοχήν έκφραση ενός 

γκροτέσκου κόσμου – θα εξετάσω το παγανιστικό γέλιο ως θεμελιακή αξία του 

ζωγράφου και της δυναμικής σύγκρουσης που αυτό ίσως υπαινίσσεται. Το αίσθημα 

της δυσαρέσκειας από τον πολιτισμό (Zivilationpessimismus) και το αίτημα του 

ζωγράφου για εσωτερική «μετανάστευση» είναι προϋποθέσεις του γέλιου αυτού. Έχω 

την αίσθηση πως με τη βοήθεια του γέλιου ο ζωγράφος οχυρώνεται κατά των 

παραγόντων εκείνων που οδηγούν στην απομάγευση (entzauberung) του κόσμου. Η 

ρομαντική κοσμοθεώρησή του βρίσκεται, επομένως, στον αντίποδα του φιλισταϊκού, 

πρωσικού επίσημου ορθολογισμού. Με το γκροτέσκο παλινδρομούμε εδώ στο 

φροϋδικό υποσυνείδητο και στο παιχνίδι των ενορμήσεων, το γκροτέσκο σώμα είναι 

το σώμα της ηδονής μάλλον παρά της εργασίας. Η μετατροπή του έργου σε παιχνίδι, 

της ανθρώπινης ύπαρξης σε παιχνίδι παρά σε μόχθο, θα εξεταστεί σε συσχέτιση με το 

νέο στάδιο στο οποίο εισχωρεί ο καπιταλισμός κατά τη δεύτερη βιομηχανική 

επανάσταση, περίοδο κατά την οποία εντείνεται το σφιχτά ορθολογικοποιημένο 

δίκτυο οικονομικών  συμφερόντων και η τεχνολογική πρόοδος.44 Ο παγανιστικός 

                                                 
43 Norbert Schneider, “Ein Kunstwerk und sein Gebrauch IV. Über Arnold Böckins Der 
Abenteurer” στο Kunst und Unterricht 25, Ιούνιος 1974, σελ. 47-50. 
44 Χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα τη λέξη καπιταλισμός ως εξής: Αναφέρομαι μονάχα στα 
χαρακτηριστικά που παίρνει το κοινωνικό-οικονομικό αυτό σύστημα τον ύστερο 19ο αιώνα, τα οποία 
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κόσμος του Άρνολντ Μπέκλιν εκλαμβάνεται από μένα, λοιπόν, ως το ιδεολογικό 

αντίβαρο σε αυτήν την μη αναστρέψιμη διαδικασία. Ως εκφραστής των χαμένων πια 

ουμανιστικών αξιών, ο Μπέκλιν υπονομεύει αυτού του είδους την πρόοδο και 

αντιπροτείνει έναν πολύμορφο σεξουαλισμό, ιδωμένο μέσα από την αναβίωση του 

καραβαλιού ως απόηχο του αρχαίου παγανισμού, ο οποίος απελευθερώνει  τα 

ένστικτα του ατόμου από τις δυναστικές δυνάμεις του πολιτισμού. Η διπολική αυτή 

αντιθετική σχέση Έρως – Πολιτισμός στο ύστερο έργο του ζωγράφου συμπληρώνει 

τη σχέση Φύση – Πολιτισμός, που χαρακτηρίζει το πρώιμο του έργο. Ο Μπέκλιν 

μας υπενθυμίζει ότι ο Πάν δεν είναι νεκρός45 αλλά παραμελημένος στην μοντέρνα 

εποχή, όπου η επιστήμη αντικαθιστά τη διαίσθηση, η τεχνολογία την τέχνη, η σκέψη 

το συναίσθημα και ότι ακόμη είναι δυνατή μία μυστικιστική ίσως και τρομαχτική 

εμπειρία μας με τη φύση και τον άνθρωπο.                     

 Η έρευνά μου ξεκίνησε συστηματικά το 2006 (Ιανουάριο) ύστερα από τη 

δυνατότητα που μου παρείχε το Πανεπιστήμιο Κρήτης να πραγματοποιήσω με το 

πρόγραμμα Erasmus επτάμηνες σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Ludwig 

Maximilians Universität). Εκεί κατάφερα να συμπληρώσω όλα μου τα βιβλιογραφικά 

κενά κάνοντας εκτεταμένη χρήση των βιβλιοθηκών (Zentralinstitut für 

Kunstgeschichte και Bayerische Staatsbibliothek) και λοιπών ιδρυμάτων και 

επισκεπτόμενος τις μόνιμες συλλογές, που περιλαμβάνουν αρκετούς πίνακες του 

Άρνολντ Μπέκλιν. Ειδικότερα ταξίδια πραγματοποίησα στο Βερολίνο, τη 

Νυρεμβέργη, τη Βιέννη, τη Βασιλεία και τη Ζυρίχη, πόλεις που μου έδωσαν τη 

δυνατότητα να μελετήσω την τέχνη του 19ου αιώνα μέσα από τους δημόσιους 

χώρους τους, τα δημόσια γλυπτά τους αλλά κυρίως τις πινακοθήκες, που καλύπτουν 

με το εύρος τους ολόκληρο το έργο του ζωγράφου. Ιδιαίτερα επικουρική για την 

περάτωση της μεταπτυχιακής μου διατριβής στάθηκε η υποτροφία μου από το 

Ίδρυμα Λεβέντη. 

                                                                                                                                            
είναι: η βιομηχανοποίηση, η ταχεία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, η ηγεμονία της 
αγοράς, η διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου και τα συνδεδεμένα φαινόμενα της αστικοποίησης 
και γραφειοκρατικοποίησης. Βλ. Michael Löwy – Robert Sayre, Εξέγερση και Μελαγχολία, Ο 
ρομαντισμός στους αντίποδες της νεωτερικότητας, μτφρ. Δέσποινα Καββαδία, εναλλακτικές εκδόσεις, 
Αθήνα 1999 (α΄ έκδοση Παρίσι 1992), σελ. 87-88. 
45 Βλ. Πλουτάρχου, Ηθικά (Περί των εκλελοιπότων χρηστηρίων) 5, 17, όπου ένας ναύτης επί της 
αυτοκρατορίας του Τιβερίου (14-37 μ.Χ) αναφέρει γυρνώντας στην Ιταλία ότι ο μέγας θεός Πάν 
είναι νεκρός. Η ίδια προσφώνηση χρησιμοποιήθηκε και για τον Μπέκλιν μετά το θάνατο του.  
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 Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις του και για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο 

πρόσωπό μου τον επιβλέποντα καθηγητή μου Ευγένιο Ματθιόπουλο, και κυρίως για 

το ότι μου επέστησε την προσοχή στο συμβολισμό πριν από δύο χρόνια. Ευχαριστώ 

επίσης τα υπόλοιπα μέλη της τριμερούς επιτροπής για την υπομονή και υποστήριξη 

τους. Πολλά οφείλω επίσης στον καθηγητή μου Νίκο Χατζηνικολάου για την 

αυστηρή κριτική του στις σεμιναριακές μου εργασίες. Τέλος, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον πατέρα μου για την βοήθεια του όλα αυτά τα χρόνια.  

 Έχω επίγνωση του προσωρινού χαρακτήρα αυτής της μελέτης και ευελπιστώ 

ότι στο μέλλον θα εξετάσω ειδικότερα μερικά προβλήματα που παρουσιάζω εδώ. Για 

το περιεχόμενο και τις ιδέες της έρευνας αυτής φέρω αποκλειστικά την ευθύνη.           
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1. Ο όρος και η έννοια του γκροτέσκου. Ιστορική σύνοψη. 

 

Έχει ένα κεφάλι συμπαγές κάτω και στενωπό πάνω, 

σώμα κοντόχοντρο και κοιλιά γλοιώδη και παραμορφωμένη,  

κλειδώσεις πάνω στο κρανίο, γάμπες κοντές, μπράτσα μακριά, 

 για πόδια έχει πτερύγια, για χέρια αρπαχτικά νύχια, 

 ένα μεγάλο πράσινο πρόσωπο, τέτοιος είναι αυτός ο βασιλιάς. 

 Τα χέρια είναι μεμβρανοειδή και τα πλακουτσωτά πόδια παγωμένα. 

 Κανείς φαντάζεται ένα ψάρι που είναι φάντασμα και που έχει ανθρώπινη μορφή. 

Βίκτωρ Ουγκώ, Les Travailleurs de la mer (1866) 

 

  

1.1 Γενικές παρατηρήσεις  

 

 Ο μελετητής της ιστορίας της κριτικής του όρου γκροτέσκο έρχεται 

αντιμέτωπος με την εξής εύλογη αντίφαση: ενώ δηλαδή η λέξη – ήδη με τη μορφή 

που συναντάται το 16ο αιώνα -  αναφέρεται σε ένα καθαρά ζωγραφικό ύφος, που εν 

συντομία θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνίσταται στην κατάδειξη οπτικών 

αντιθέσεων, ωστόσο μελετάται και κατ’ επέκταση ερμηνεύεται όχι τόσο μέσα στους 

κόλπους των εικαστικών τεχνών και της κριτικής ή ιστορίας της τέχνης, αλλά στο 

ευρύτερο χώρο της αισθητικής, της λογοτεχνικής κριτικής και ιστορίας της 

λογοτεχνίας.46 Οι πρώτες ενδείξεις της τάσης αυτής αχνοφαίνονται ήδη στις αρχές 

του 19ου αιώνα, όταν δηλαδή η χρήση του όρου γκροτέσκο λαμβάνει θεωρητικές 

διαστάσεις και βρίσκει εφαρμογή δίπλα σε άλλους όρους της αισθητικής, όπως το 

ωραίο, το άσχημο, το υψηλό και το γοτθικό. Αρκετοί φιλόσοφοι του ρομαντισμού, 

                                                 
46 Για την ανάλυση του γκροτέσκου στη λογοτεχνία βλ., Philip Thomson, Το Γκροτέσκο, μτφρ. 
Ιουλία Ράλλη - Καίτη Χατζηδήμου, σειρά: η γλώσσα της κριτικής, Εκδοτική Ερμής, Αθήνα 1984. (α΄ 
αγγλική έκδοση 1972) – Arthur Clayborough, The Grotesque in English Literature, Οξφόρδη 1965 -  
Thomas Cramer, Das Groteske bei E.T.A Hoffmann, Μόναχο 1966 – Lee Byron Jennings, The 
Ludicrous Demon. Aspects of the Grotesque in German Post-Romantic Prose, Μπέρκλεϋ, Λος Άντζελες 
1963. Για το γκροτέσκο στις εικαστικές τέχνες και συγκεκριμένα τη ζωγραφική βλ., Wolfgang 
Kayser, Das Groteske, Seine Gestaltung in Malerei und Dictung, εκδ. Gerhard Stalling, β΄ έκδοση 1961 
(α΄ έκδοση Αμβούργο 1957) - S. Frances Connelly (επιμ.), Modern art and the Grotesque, Cambridge 
University Press 2004, και την πρόσφατη έκθεση που επιμελήθηκε η Pamela Kort, Comic Grotesque, 
Wit and Mockery in German Art, 1870-1940, Κατάλογος έκθεσης, Νέα Υόρκη, Neue Gallerie, 15 
Οκτώβρη 2004 – 14 Φλεβάρη 2005, εκδ. Prestel, Μόναχο 2004.            
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λοιπόν, νιώθουν ότι πρέπει να αφιερώσουν κάποιες σελίδες για το νέο αυτό 

παράπλευρο ρεύμα της φιλοσοφικής σκέψης.47  

 Αυτό που στο χώρο της κριτικής και της υποδοχής των εικαστικών και 

λογοτεχνικών έργων αποκαλείται γκροτέσκο συνιστά, πέρα από ύφος, ένα όπλο στα 

χέρια των καλλιτεχνών ή λογοτεχνών, έναν ιδιαίτερο μηχανισμό θα λέγαμε. Η 

εκτεταμένη και συστηματική χρήση του μηχανισμού του γκροτέσκου παρατηρείται 

μέσα στο 19ο αιώνα, αλλά και τον 20ο, κυρίως στο χώρο της λογοτεχνίας, σε 

λογοτέχνες τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους, όπως είναι ο Ντίκενς (Charles 

Dickens) και ο Χόφμαν (E.T.A Hoffmann).48 Η πρωτοκαθεδρία της χρήσης του 

όρου από κριτικούς λογοτεχνίας για να περιγράψουν το ύφος των λογοτεχνικών 

κειμένων, τάση που επικρατεί και μέσα στον 20ο αιώνα δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει. 

Γιατί, όταν το γκροτέσκο περιγράφεται με λέξεις και όχι με εικόνες,  χάνεται κάτι 

από την οξύτητα και τη βιαιότητα της κατάστασης που περιγράφεται, απαλύνονται οι 

σκληρές αντιθέσεις. Έτσι, πιο εύκολα μπορούσε να αποδεχτεί το κοινό το γκροτέσκο 

στη λογοτεχνία μέσα στο 19ο αιώνα παρά στη ζωγραφική και στη γλυπτική. Άλλωστε 

σπανίζουν οι πίνακες με γκροτέσκο περιεχόμενο ενώ αφθονούν αντίθετα τα 

χαρακτικά και τα σχέδια. Μόνο μέσα στον 20ο αιώνα θα ανατραπεί η κατάσταση 

αυτή. Αυτό που έχει σημασία, όμως, εξαρχής να δούμε είναι ότι και στη λογοτεχνία 

το γκροτέσκο διατηρεί την εικονιστική του δυναμική και αυτονομία. Έχουμε δηλαδή 

την οπτικοποίηση μιας κατάστασης με τη βοήθεια του λόγου. Γι’ αυτό σημαντικό 

ρόλο στη συνειρμική αυτή διαδοχή των εικόνων παίζουν τα αντικείμενα, όχι όμως με 

τη σημαίνουσα ή εννοιολογική τους ιδιότητα, με την οποία ορίζονται, αλλά με το 

εξωτερικό τους περίβλημα, δηλαδή τη μορφή. Γκροτέσκο έξω από το καθαρά 

αναπαραστατικό δεν μπορεί να υπάρξει.49 Είναι από τις λίγες στιγμές στη θεωρία των 

                                                 
47 Ο Σλέγκελ (Fr. Schlegel) στο Gespräch über die Poesie (1800) μεταθέτει τη συζήτηση για το 
γκροτέσκο στον κεντρικό καμβά των αναζητήσεών του. Η μετενσάρκωση του φαινομένου 
πραγματοποιείται κατά τον ίδιο στο πρόσωπο του ποιητή Jean Paul και έτσι για πρώτη φορά 
επιχειρείται  τόσο συστηματικά μία ταύτιση του όρου με σύγχρονα ρεύματα στη λογοτεχνία και την 
ποίηση. Μέχρι τότε το γκροτέσκο συγχεόταν ακόμα με παράταιρους όρους, όπως το καπρίτσιο, ή 
στη διακοσμητική ζωγραφική με το αραμπέσκ. Βλ. Wolfgang Kayser, ό.π., (υπ.1), σελ. 50-51.    
48 Μία καλή μελέτη για τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εμφανίζεται το γκροτέσκο σε 
παράταιρους μεταξύ τους ποιητές είναι αυτή του Philip Thomson, Το Γκροτέσκο, ό.π., (υπ.1). Βλ. 
επίσης Geoffrey Harpham, «The Grotesque: First Principles» στο Journal of Aesthetics and Art 
Criticism, τόμ. 34, τ. 4 (Καλοκαίρι, 1976), σελ. 461-468. 
49 Έτσι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για γκροτέσκο στη μουσική, μολονότι ο M. Ravel τιτλοφορεί 
μία σερενάτα του με το χαρακτηρισμό Γκροτέσκο (1892-3). Πέρα από τον περιγραφικό τίτλο του 
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ιδεών που η τέχνη δεν υποτάσσεται στο Λόγο – αντίθετα προς τη χαρακτηριστική 

διατύπωση του  Μπ. Κρότσε (B. Croce), ότι δηλαδή η τέχνη είναι γλώσσα50 – αλλά 

ο Λόγος υποτάσσεται στην εικόνα. Στην πραγματικότητα το γκροτέσκο τείνει να 

υπονομεύει το Λόγο και να υποσκάπτει τις φυσικές του λειτουργίες.  

 Παρακάτω θα αναφερθώ εν συντομία στην προέλευση του όρου και στην 

ειδικότερη χρήση του μέσα στο 19ο αιώνα. Δεν είναι σκοπός μου να πλησιάσω το 

γκροτέσκο ως ένα παγιωμένο ορισμό καθώς οι ιδιότητές του χρωματίζονται κάθε 

φορά διαφορετικά υπό το πρίσμα των εκάστοτε κοινωνικών και πολιτισμικών 

περιβαλλόντων, που αναλαμβάνουν να το ερμηνεύσουν.51 Ωστόσο η εξοικείωση με 

τη χρήση του όρου θα με βοηθήσει να εκμαιεύσω μερικές λέξεις-κλειδιά, που υπό το 

φως της υποδοχής του έργου του Άρνολντ Μπέκλιν κρίνονται απαραίτητες για τη 

αποκωδικοποίηση του εικαστικού λεξιλογίου του, και για την ανάδειξη των λεπτών 

ερμηνευτικών αποχρώσεων, που θέλουμε σ’ αυτό να αναδείξουμε.                  

 

1.2 Η αρχαιολογία ενός όρου 

 

 Μολονότι ο όρος γκροτέσκο έχει σήμερα επιφορτιστεί με επιπλέον σημασίες 

από αυτές που αρχικά του είχαν αποδοθεί, εμφορείται ωστόσο η λέξη ακόμη από τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που της αποδόθηκαν κατά τη γέννησή της, το 15ο 

αιώνα. Η λέξη, λοιπόν, γκροτέσκο (ιταλ. grottesco ή pittura grottesca) χρησιμοποιήθηκε 
                                                                                                                                            
κομματιού, που φανερώνει τη μεγάλη εξάπλωση που είχε λάβει η χρήση του όρου γκροτέσκο στα 
τέλη του 19ου αι., καμία μουσική υφή στο κομμάτι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως τέτοια. Δεν 
ισχύει βέβαια το ίδιο για τη μουσική που υποστηρίζεται ή πηγάζει από μια εξωμουσική ιδέα, την 
προγραμματική μουσική δηλαδή, όπως το συμφωνικό ποίημα. Αμέσως η μουσική χρωματίζεται με 
τη βοήθεια των εικόνων με ένα επιπρόσθετο ύφος. Από συμφωνικό ποίημα αξίζει να σημειώσω εδώ  
το Παιχνίδι των κυμάτων του Max Reger  (op. 132) βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Άρνολντ 
Μπέκλιν. Ο ακροατής και θεατής μαζί αντιλαμβάνεται τη λεπτή απόχρωση του μουσικού χιούμορ 
έχοντας παρατηρήσει πρώτα την εικόνα, από την οποία εμπνεύστηκε ο συνθέτης. Άλλο παράδειγμα 
είναι το Παιδί και τα μάγια του Ravel (1917-1925), που για κάποιον που παρακολουθεί τη σκηνή με 
τις γάτες ή το ρολόι, το γκροτέσκο γίνεται αμέσως εμφανές. Αντιπροσωπευτική όπερα γκροτέσκο 
του 20ου αιώνα είναι οι Δαίμονες του Loudun του Κ. Penderecki, που αντλεί τη δύναμή της από τη 
ρεαλιστική ακρίβεια των όσων περιγράφονται. (Βλ., Stephan Downes, «Daughters of Kundry» 
Laughter and the Grotesque in Penderecki’s The Devils of Loudun» στο Materials of International 
Symposium Krzysztof Penderecki’s Music in the context of 20th century theatre, Κρακοβία, 18-20 Σεπτέμβρη 
1998, Regina Chlopicka (επιμ.), Μουσική Ακαδημία Κρακοβίας 1999, αρ. 61, σελ. 95-107).        
50 Bernard Mayo, «Art, Language and Philosophy in Croce» στο The Philosophical Quarterly, τόμος 5, 
αρ. 20 (Ιούλιος 1955), σελ. 257. 
51 Το ότι ο Γκόγια και ο Μαξ Έρνστ κάνουν εκτεταμένη χρήση του μηχανισμού του γκροτέσκου δεν 
μας βοηθάει για παράδειγμα καθόλου στο να βρούμε κοινά κομβικά σημεία μεταξύ των δύο 
ζωγράφων, καθώς ο λόγος που εμφανίζεται το φαινόμενο σε κάθε περίπτωση διαφέρει.   
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αρχικά για να περιγράψει ένα ιδιόμορφο είδος διακοσμητικής ζωγραφικής σε τοίχο, 

όπως αυτό που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στις ανασκαφές του Domus Aurea του 

Νέρωνα στα τέλη του 15ου αιώνα.52 Οι τοιχογραφίες αυτές χαρακτηρίζονταν έντονα 

από τον αλλοπρόσαλλο συμφυρμό αρχιτεκτονικών, φυτικών, και ζωόμορφων μοτίβων 

συχνά με την προσθήκη μυθικών όντων, όπως Σφιγγών, Φαύνων, Κενταύρων και 

Τριτώνων (πίν.2). Ο Benvenuto Cellini αναφέρει πως επειδή οι ανασκαφές αυτές 

διεξήχθησαν σε υπόγειους θαλάμους - σπηλιές (ιταλ. grotte) πήραν και την ονομασία 

grotteschi. Παρατηρεί όμως στη νέα αυτή ονομασία:  

 «Αυτό όμως δεν είναι το σωστό τους όνομα. Οι αρχαίοι μετά χαράς   

ζωγράφιζαν πλάσματα που τα διάφορα μέρη του σώματός τους τα 

ξεσήκωναν από τράγους, αγελάδες και άλογα και αυτά τα 

παράξενα ανακατέματα, τ’ αποκαλούσαν τέρατα…Γι’ αυτό 

το σωστό όνομα είναι τέρατα και όχι grottesche».53  

Εικ.1

 

 Η λέξη αυτή πρέπει να συνδέεται επίσης με την 

ελληνική λέξη κρύπτη (από το ρήμα κρύπτω, κρατάω 

κάτι δηλαδή μυστικό) και να συσχετίζεται με τις 

κρυπτικές εικόνες, αλληγορίες που κοσμούσαν 

υπόγειους τάφους κατά την ώριμη ελληνιστική και 

ρωμαϊκή περίοδο.54  Από το 1480 και μετά τα 

grotτeschi αρχίζουν να εμφανίζονται σε χαρακτικά και 

σχέδια (εικ.1), αλλά ποτέ δεν έγιναν αντικείμενο 

σοβαρής ιστορικής μελέτης, κυρίως λόγω της θέσης 

εύρεσης τους και της συνεπαγόμενης αδιαφορίας που έδειξαν για αυτά οι Πάπες. 

 Οι τοιχογραφίες αυτές που βρέθηκαν στο Domus Aurea συσχετίστηκαν από 

την πρώτη στιγμή με το είδος εκείνο της ζωγραφικής που περιγράφουν και 

κατακρίνουν στα γραπτά τους ο Βιτρούβιος και ο Οράτιος.55 Στο De Architectura του 

                                                 
52 Nicole Dacos, La découverte de la Domus Aurea et la formation des grotesques à la Renaissance, 
Ινστιτούτο Warburg, Λονδίνο 1969. 
53 Βλ., H Ζωή του Μπενβενούτο Τσελλίνι, φλωρεντινού, ιστορημένη από τον ίδιο, μτφρ. Γ. Λεωτσάκος, 
εκδ. Άγρα, Αθήνα 1994, σελ. 101. 
54 David Summers, «The archaeology of the modern grotesque», στο Modern art and the Grotesque, 
Connelly S. Frances (επιμ.), Cambridge University Press 2004, σελ. 20. 
55 Ο Βιτρούβιος και ο Οράτιος αναφέρονται σε ένα ιδιαίτερο διακοσμητικό είδος ζωγραφικής, το 
οποίο πιθανότατα εισήχθη κατά τον 4ο και 3ο αι. π.Χ από τις Τράλλεις ή κατά άλλους από την 
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Βιτρουβίου (που έγραφε στη διάρκεια της αυτοκρατορίας του Αυγούστου) 

περιγράφεται το νέο αυτό ύφος ως εξής: 

 

 «Αλλά στην εποχή μας με τα άμετρα ήθη, [η ζωγραφική] αυτή που είχε ως 

υπόδειγμα αληθινά πράγματα αποδοκιμάζεται: τώρα στις τοιχογραφίες προτιμώνται μάλλον 

τα αλλόκοτα παρά οι «αληθείς» απεικονίσεις συγκεκριμένων πραγμάτων. Ζωγραφίζονται 

καλάμια στη θέση των κιόνων, βλαστοί με ραβδώσεις και φύλλα που συστρέφονται και 

σχηματίζουν έλικες στη θέση των αετωμάτων. Ζωγραφίζονται κηροπήγια να στηρίζουν 

ναΐδρια, πάνω από τα αετώματα των οποίων υψώνονται από τις ρίζες τους τρυφερά άνθη, 

σχηματίζοντας έλικες που, χωρίς καμία λογική, στηρίζουν πάνω τους αγαλματίδια. 

Ζωγραφίζονται μίσχοι που απολήγουν σε αγαλματίδια κομμένα στη μέση, που άλλα φέρουν 

κεφάλια ανθρώπων και άλλα κεφάλια ζώων. Τέτοια πράγματα ούτε υπάρχουν, ούτε είναι 

δυνατό να υπάρξουν, ούτε έχουν υπάρξει ποτέ. Πώς μπορούν καλάμια να στηρίζουν στέγες, 

ή κηροπήγια αετώματα με τα διακοσμητικά τους στοιχεία; Πώς μπορούν βλαστοί, τόσο 

τρυφεροί και λεπτοί, να στηρίζουν πάνω τους αγαλματίδια, πως είναι δυνατόν να φυτρώνουν 

από ρίζες ή από βλαστούς άλλες φορές άνθη και άλλες φορές αγαλματίδια κομμένα στη 

μέση;56    
 

 Στο απόσπασμα αυτό είναι αξιοσημείωτη η αντίδραση του Βιτρούβιου 

απέναντι στο νέο αυτό ύφος, η περιγραφή του οποίου φαίνεται να ανταποκρίνεται στη 

2Α φάση του 2ου πομπηιανού ρυθμού.57 Η ζωγραφική αυτού του είδους αντιβαίνει 

στη λογική ανασυγκρότηση του κόσμου και των αιτιών που τον διακατέχουν, αφού 

συνδυάζει ετερογενή στοιχεία, προερχόμενα από διαφορετικούς κόσμους, τα οποία 

                                                                                                                                            
Αλεξάνδρεια και κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η ιλλουζιονιστική διάθεση και η ανάμειξη 
ετερόκλητων στοιχείων μεταξύ τους. Θα πρέπει ίσως να συσχετιστεί και με τη (via) compendiaria 
picturae, τρόπος συντόμευσης της ζωγραφικής, ο οποίος απαντά δύο φορές στις πηγές, μία στον 
Πλίνιο (Φυσική Ιστορία, 35ο Βιβλίο, 110) και άλλη μία φορά στο Σατυρικόν του Πετρωνίου (2), όπου 
ο Εγκόλπιος μιλώντας για την παρακμή της ρητορικής φέρνει ως παράδειγμα την αντικατάσταση του 
αττικού ύφους από ένα άλλο ασιατικής προέλευσης. («Pictura quoque non alium exitum fecit, 
postquam Aegyptiorum audacia tam magnae artis compendiariam inuenit»). Η ζωγραφική αυτή 
γίνεται εκ νέου γνωστή το 19ο αιώνα με τις συστηματικές ανασκαφές στο Ηράκλειο και την 
Πομπηία. Βλ. Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Περί της Αρχαίας Ελληνικής Ζωγραφικής, 35ο Βιβλίο της 
Φυσικής Ιστορίας, μτφ. Αλέκος Βλ. Λεβίδης, εκδ. Άγρα, Αθήνα 1998, σελ. 251, 392-393. 
56 Βιτρούβιου, Περί αρχιτεκτονικής, Βιβλίο VII, 5, μτφρ. Παύλος Λέφας, εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 
1998, σελ. 105-107. 
57 Γύρω στο δεύτερο μισό του 1ου αιώνα π.Χ πραγματοποιείται μια αλλαγή στο σκηνικό των θεάτρων 
σε όλο το Ρωμαϊκό κόσμο. Οι νέες κατασκευές υποδέχονταν ζωγραφιστά σκηνικά με ψευδο-
αρχιτεκτονήματα σαν αυτά που βρέθηκαν στην Πομπηία και στο Μπόσκορεαλε. Βλ., M. Robertson, A 
History of Greek Art, Cambridge University Press 1975, σελ. 586-588. 
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δεν υπόκεινται σε καμία αρμονία. Η διαπίστωση αυτή του Βιτρούβιου προέρχεται 

από την πεποίθησή του, πως «η ζωγραφική που δεν απεικονίζει την πραγματικότητα 

δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή».58 Παρόμοια είναι και η αντίδραση του Οράτιου για 

το νέο αυτό είδος ζωγραφικής. Στο ut picture poesis o Οράτιος (1ος αιώνας π.Χ) 

διατυπώνει τη θεωρία του για τους κοινούς νόμους που διέπουν τη ζωγραφική και την 

ποίηση με συνδετικό κρίκο το λόγο. Απορρίπτει ως εκ τούτου το γκροτέσκο ως είδος 

της ζωγραφικής που μπορεί να εκφράσει τη σχέση αυτή, γιατί αντιβαίνει στο λόγο: 

 

 «Εάν ένας ζωγράφος αποφασίσει να συνδέσει ένα ανθρώπινο κεφάλι στο λαιμό ενός 

αλόγου και να σκορπίσει φτερά διαφόρων αποχρώσεων πάνω από τα μέλη, μαζεμένα πότε 

στο ένα και πότε στο άλλο σημείο, έτσι ώστε, ό,τι στην κορυφή φαίνεται να είναι μια όμορφη 

γυναίκα να καταλήγει κάτω σε ένα μαύρο και άσχημο ψάρι, θα μπορούσατε εσείς φίλοι μου, 

αν το δείτε από μια ιδιωτική ματιά, να μην γελάσετε;59

 

 Οι υβριδικές μορφές που περιγράφει ο Οράτιος, που είναι ικανές μονάχα να 

εγείρουν το γέλωτα, παραμένουν ακατάλληλες στο να μεταφραστούν σε λόγο. Είναι 

μονάχα aegri somnia (όνειρα άρρωστου ανθρώπου).60 Η διάκριση των ορίων μεταξύ 

Τραγωδίας και Κωμωδίας, τονίζει ο Οράτιος, πρέπει να τηρείται, κάθε είδος έχει τη 

θέση του.61

 Το νέο αυτό είδος ζωγραφικής δεν άργησε να υιοθετηθεί από τους ζωγράφους 

της Αναγέννησης. Ήδη από το 1502 ο Καρδινάλιος Todeschini Piccolomini 

αναθέτει στο ζωγράφο Πιντουρίκιο (Pinturicchio, 1452-1513) να ζωγραφίσει τη 

θολωτή οροφή της Βιβλιοθήκης του Καθεδρικού της Σιένας «με τέτοιες φαντασίες 

και χρώματα, που σήμερα καλούνται grottesche».62 Ακόμη γνωστότερα γκροτέσκα 

παραμένουν αυτά που ζωγράφισε ο Ραφαήλ γύρω στο 1515 στις παπικές αίθουσες του 

                                                 
58 Ό.π., σελ. 107. 
59 Horace, Ars Poetica, 1-5, Loeb classical library, μτφρ. H. Rushton Fairclough, Harvard 
University Press, 2005 (α΄έκδοση 1926). 
60 Ars Poetica 7, ό.π.  
61 Ars Poetica  92, ό.π. 
62 Wolfgang Kayser, ό.π., σελ. 21. 
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Βατικανού ή ο Λούκα Σινιορέλλι (Luca Signorelli, 1445-1523) στον Καθεδρικό του 

Ορβιέτο (1499-1504).63  

 Το 16ο αι. το είδος αυτό της διακοσμητικής ζωγραφικής περνά τα σύνορα τις 

Ιταλίας και κατακτά τις χώρες πέρα από τις Άλπεις. Το συναντάμε στην τυπογραφία, 

στη χειροτεχνία, στην αρχιτεκτονική και στη διακόσμηση τοίχων. Η λέξη συνεχίζει 

να διατηρεί την αρχική της σημασία, να περιγράφει δηλαδή το είδος αυτό της 

διακοσμητικής ζωγραφικής που αναμειγνύει το ανθρώπινο με το φυτικό και το 

ζωόμορφο. Αρχίζει επιπλέον να χρωματίζεται με επιπλέον έννοιες, όπως το γελοίο, 

το παράξενο, το υπερβολικό και στο γερμανικό χώρο να συσχετίζεται με το 

τερατόμορφο και το φανταστικό.64 Έτσι η χρήση του όρου θα ξεκινήσει να 

επεκτείνεται σταδιακά και σε έργα που δεν σχετίζονται με το είδος αυτό της 

διακόσμησης. Αυξημένο ενδιαφέρον για τα διακοσμητικό γκροτέσκο θα προκύψει με 

τις πρώτες ανασκαφές στο Ηράκλειο και την Πομπηία το 1738 και 1748 αντίστοιχα. 

Οι καλλιτέχνες, ακολουθώντας τη νέα τάση του horror vacui,  θα μιμηθούν το είδος 

αυτό της ζωγραφικής και θα το αντιγράψουν στις οροφές και στους τοίχους των 

ανακτόρων, προκαλώντας την αγανάκτηση του Βίνκελμαν, ο οποίος θα συνταχθεί με 

την άποψη του Βιτρούβιου και του Οράτιου.65    

 

1.3 Γκροτέσκο και καρικατούρα: συγκλίσεις – αποκλίσεις 

 

    Στα λεξικά της Γαλλίας αρχικά ο Ζακ 

Καλλό (Jacques Callot) παρουσιάζεται και 

υμνείται ως υπόδειγμα του γκροτέσκο.66 Η 

συμβολή του Καλλό στη διαμόρφωση του 

όρου το 17ο αι. έγκειται στο ότι το 
Εικ.2

                                                 
63 Ό.π., σελ. 21-22. Βλ. επίσης Roland Kanz, «Capriccio und Groteske» στο Kunstforum Capriccio 
επιμ. Ekkehard Mai-Joachim Rees, Κολωνία 1998, σελ. 13-31 (εδώ σελ. 19-21). 
64Wolfgang Kayser, ό.π., σελ. 25-29. 
65 Ο Βίνκελμαν στο Σκέψεις για τη μίμηση των ελληνικών έργων στη ζωγραφική και τη γλυπτική (1755) 
ψέγει τους καλλιτέχνες που ζωγραφίζουν θέματα που περισσότερο σατιρίζουν παρά τιμούν εκείνον 
στον οποίο αφιερώνεται το έργο. «Αφαιρούν έτσι από τη ζωγραφική αυτό στο οποίο προπάντων 
συνίσταται η αξία της; την αναπαράσταση αόρατων πραγμάτων από το παρελθόν και το μέλλον». Βλ., 
Ι. Ι Βίνκελμαν,   Σκέψεις για τη μίμηση των ελληνικών έργων στη ζωγραφική και τη γλυπτική, μτφρ. Ν. 
Μ. Σκουτεροπούλου, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 1996, σελ. 61-62. 
66 Ό.π., σελ. 28. Βλ. επίσης Frances Barasch, The Grotesque: A Study in Meanings, Paris 1971, σελ. 78-
80. 
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γκροτέσκο θεωρήθηκε ως κάτι περισσότερο από ένα διακοσμητικό είδος και 

συσχετίστηκε με ένα ύφος περισσότερο «βιρτουόζικο» και καρικατουρίστικο (βλ. για 

παράδειγμα εικ.2).67 Η γαλλική εκδοχή του φαινομένου προσεγγίζει έτσι 

περισσότερο το κωμικό, την καρικατούρα και τη σάτιρα, τάση που γενικεύεται 

έντονα την περίοδο του Διαφωτισμού, με απώτερο σκοπό να από-φορτώσει και να 

καταστήσει αθώες («verharmlosen») τις έντονες αυτές παραφωνίες που 

δημιουργούσαν οι αλλόκοτοι συμφυρμοί του γκροτέσκο.68 Η λέξη γκροτέσκο χάνει 

επομένως σε νόημα και  καταλήγει να γίνει ισότιμη του arabesque, του burlesque, του 

carnavalesque και πολύ περισσότερο της καρικατούρας. Το 1761 ο Γιούστους Μέζερ 

(Justus Möser, 1720-1794) δημοσιεύει ένα κείμενο με τον τίτλο Harlekin oder die 

Verteidigung des Grotesk-Komischen (1777), στο οποίο χαρακτηρίζει ολόκληρο τον 

κόσμο της Commedia dell’ Arte ως γκροτέσκο, παρατήρηση που είχε ήδη 

επισημανθεί από τον Ντιντερό.69 

Παράλληλα, η ταύτιση του γκροτέσκο με 

την καρικατούρα οδήγησε σε έργα όπως 

αυτό του Κάρλ Φρήντριχ Φλέγκελ  (Karl 

Friedrich Flögel, 1729-1788) με τίτλο 

Geschichte des Grotesk-Komischen 
(1788).70  

 Η σύγχρονη έρευνα, βέβαια, έχει πια 

οδηγήσει σε διάκριση των δύο αυτών 

κατηγοριών, του γκροτέσκου και της 

καρικατούρας, και επομένως εμείς θα 

διαφοροποιήσουμε εδώ τις δύο αυτές 

έννοιες. Στους καλλιτέχνες δεν ήταν διακριτή μία τέτοια διαφοροποίηση 

μέχρι και το 19ο αιώνα. Το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών για τη 

φυσιογνωμία των προσώπων φανέρωνε την επιθυμία τους να εξερευνήσουν τον 

Εικ.3 

                                                 
67 Βλ. Frances S. Connelly, «The Image Tradition of the Comic Grotesque -  Callot and the 
Commedia dell’ Arte-» στο Comic Grotesque, Wit and Mockery in German Art (2004) ,ό.π, σελ. 198-
199. 
68 Ό.π, σελ. 30 κ.ε. Για την αποδυνάμωση του όρου την περίοδο του Διαφωτισμού βλ. επίσης 
Frances S. Connelly, «The Image Tradition of the Comic Grotesque», ό.π., σελ. 199-201. 
69 Ό.π., σελ. 39-40. 
70 Ό.π., σελ. 57-58. 
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εσωτερικό ψυχικό κόσμο των ανθρώπων, όπως αυτός αποτυπώνεται στις γραμμές των 

ματιών και στις αυλακώσεις που χωρίζουν τα μάγουλα από το στόμα. Γνωστές είναι 

οι φυσιογνωμικές μελέτες του Ντα Βίντσι, οι οποίες λόγω της υπερβολικής 

παραμόρφωσης, που έκαναν τα πρόσωπα να μοιάζουν με τέρατα, έμειναν στη 

βιβλιογραφία ως γκροτέσκα κεφάλια (εικ.3).71 Όπως είπαμε όμως παραπάνω η λέξη 

γκροτέσκο την εποχή του Ντα Βίντσι σήμαινε κάτι εντελώς διαφορετικό.  

 Η καρικατούρα72 από την άλλη μεριά ακολουθεί την αρχή της μίμησης, όπως 

το γκροτέσκο, αλλά περισσότερο σχολιάζει αυτό που υπάρχει στη φύση, χωρίς να το 

παραμορφώνει υπερβολικά. Δίνει μάλιστα την αίσθηση της παντομίμας. 

Οποιοσδήποτε υγιής άνθρωπος θα μπορούσε να μιμηθεί τις εκφράσεις και τις 

χειρονομίες του ατόμου που παραμορφώνεται και επομένως παρωδείται. Αντίθετα 

στο γκροτέσκο η μίμηση των σωματικών λειτουργιών είναι αδύνατη γιατί υπάρχει 

πάντα η εντύπωση πως το μεταβαλλόμενο σώμα έχει κυριευθεί από μία άλογη, 

δαιμονική δύναμη.73 Για να γίνει εμφανής η διαφορά αυτή παραθέτουμε τις 

καρικατούρες του Αγκοστίνο Καράτσι (Agostino Carracci, 1557-1602) (πιν.4)  

δίπλα στη γκροτέσκα γυναίκα του Massys Quinten (περ. 1466-1530) (πιν.3).74 Στη 

δεύτερη περίπτωση η γελοιογραφία παραμορφώνεται τόσο πολύ, ώστε παύει να είναι 

ευχάριστη και γίνεται τρομαχτική και απειλητική.75  

 

1.4 Το γκροτέσκο το 19ο αιώνα: Αναπλάσεις και μεταπλάσεις του όρου 

 

 Από τις αρχές του 19ου αιώνα τίθενται οι βάσεις, διαμορφώνονται και 

ωριμάζουν όλοι εκείνοι οι παράγοντες, που θα ξεχωρίσουν το γκροτέσκο ως μία 
                                                 
71 Ο Ντα Βίντσι ζωγράφισε και μυθολογικά ζώα, τα οποία αποκαλέστηκαν αργότερα γκροτέσκα. Βλ., 
Martin Clayton, Leonardo Da Vinci, The Divine and the Grotesque, The Royal Collection, 2002, σελ. 
165. 
72 Από την ιταλική λέξη caricare («υπερφορτώνω») ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 16ο 
αιώνα για να χαρακτηρίσει τα σατιρικά πορτρέτα των αδερφών Καράτσι, τα οποία διακρίνονταν για 
τη γρήγορη σχεδιαστική τεχνοτροπία και την αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου. 
Ανάμεσα στις καλύτερες μελέτες για την καρικατούρα βλ.  Ernst Kris, «The principles of 
Caricature» στο Psychoanalytical Explorations in Art (του ιδίου), Schocken Books, Νέα Υόρκη 1967. 
(α΄ εκδ. 1964), σελ. 189-203.    
73 Βλ. επίσης την παρατήρηση για τη γελοιογραφία που κάνει ο Philip Thomson, ό.π., σελ. 60-64. 
74 Για το έργο του Massys Quinten, βλ. Martin Clayton, ό.π., σελ. 92. 
75 Αντίστοιχη σύγκριση μπορούμε να επιχειρήσουμε ανάμεσα στις καρικατούρες του Γ. Χόγκαρθ, ή 
του Ντωμιέ που κινείται στην ίδια κατεύθυνση με αυτόν, και σε αυτές του Γκραντβίλ και του Γκόγια, 
όπου η κοινωνική σάτιρα εμπλέκει απεικονίσεις μυθικών ζώων και άλλων τεράτων που καταδιώκουν 
ανθρώπους.    
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ιδιαίτερη αισθητική κατηγορία και θα του αποδώσουν τα χαρακτηριστικά, τα οποία 

μέχρι και σήμερα ισχύουν σε γενικές γραμμές. Τα ταραχώδη χρόνια που 

ακολούθησαν τη γαλλική επανάσταση έδωσαν άνθηση τόσο στο είδος της 

καρικατούρας όσο και στο γκροτέσκο λίγο αργότερα. Θα λέγαμε ότι το γκροτέσκο 

έγινε το κύριο εκφραστικό μέσο ή όπλο στα χέρια καλλιτεχνών και λογοτεχνών 

κυρίως στη Γερμανία και στην Ισπανία ενώ στη Γαλλία και στην Αγγλία τα 

παραδείγματα γκροτέσκου σπανίζουν συγκριτικά με τις άφθονες καρικατούρες. Οι 

θεωρητικοί εκπρόσωποι του γκροτέσκου τήρησαν όπως θα δούμε τη διάκριση αυτή. 

Σε αντίθεση με τους προγενέστερους φιλοσόφους ο Χέγκελ για πρώτη φορά 

ξεχωρίζει το γκροτέσκο από τον όρο αραμπέσκ και του εμφυσάει μία μεταφυσική 

χροιά.76 Με το όρο αραμπέσκ εννοεί στη διακόσμηση την παρουσία ταυτόχρονων 

διαστρεβλωμένων φυτικών μοτίβων με  ζωόμορφες και ανθρωπόμορφες απολήξεις, 

ό,τι δηλαδή οι Βαζάρι, Βιτρούβιος και Βίνκελμαν είχαν χαρακτηρίσει ως ένα 

αναξιόπιστο είδος διακοσμητικής ζωγραφικής, στο οποίο διαστρεβλώνεται ο 

κλασσικός χώρος, οι κανόνες αναλογίας και η φυσική πειστικότητα. Ο Χέγκελ 

υπερασπίζεται το είδος αυτό εφόσον πρόκειται για έναν τεχνητό συνδυασμό φυτικών 

μορφών που εφαρμόζεται στην αρχιτεκτονική και δεν πρόκειται για ζωντανά όντα.  

 Τον όρο γκροτέσκο όμως τον αντιλαμβάνεται υποτιμητικά. Τον παρουσιάζει 

σε σχέση με το φανταστικό συμβολικό, που κατά το Χέγκελ βρίσκει τις απαρχές του 

στην ινδική φιλοσοφία.77 Διακρίνει σε αυτό τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον: το 

γκροτέσκο είναι η αδικαιολόγητη ανάμειξη διαφορετικών τομέων, όπως η ινδική 

τέχνη αναμειγνύει το φυσικό με το ανθρώπινο. Δεύτερον: το γκροτέσκο είναι η 

υπερβολή  και η παραποίηση. Οι ξεχωριστές μορφές (Gestalten) για να μπορούν να 

κατακτήσουν το γενικό ως αισθητές μορφές γίνονται (στην ινδική τέχνη) κολοσσιαίες. 

Τέλος: είναι ο ενάντια στη φύση πολλαπλασιασμός των σωμάτων. Κατακρίνει επίσης 

το γκροτέσκο γιατί μπερδεύει το αντικειμενικό με το κρυμμένο αινιγματικό στοιχείο, 

προκαλώντας ένα χάος αλληλοεπιδρώντων δυνάμεων, οι οποίες δεν θα έπρεπε να 

είχαν μεταξύ τους καμία σχέση και συγγένεια. Αυτό φαίνεται, αναφέρει ο Χέγκελ, 

στην ινδική κοσμογονία σε αντιπαραβολή με την κοσμογονία του Ησιόδου, όπου 

                                                 
76 Wolfgang Kayser, ό.π., σελ. 108-110. 
77 Hegel, Vorlesungen über Ästhetik (1835-1838), τόμος XIII, επιμ. H. Glockner, σελ. 301 κ.ε.  
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εκεί κανείς ξέρει κάθε φορά σε ποιον κόσμο βρίσκεται και η σημασία των πραγμάτων 

είναι ξεκάθαρη.  

  Αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι για πρώτη φορά δεν αναφέρεται 

καθόλου το κωμικό σε σχέση με το γκροτέσκο ενώ εντοπίζεται στο γκροτέσκο μία 

ιστορική αφετηρία προκλασική  και προ-φιλοσοφική. 

 Με το ρομαντισμό, όμως, είναι που το γκροτέσκο θα διαδοθεί στους 

καλλιτέχνες και λογοτέχνες, που απεχθάνονται το καθεστώς της Παλινόρθωσης, και 

που το χρησιμοποιούν ευφυέστατα ως όπλο κατά της αστικής τάξης. Κομβικό 

σημείο ο πρόλογος του Cromwell (1827)78 του  Βίκτωρος Ουγκώ, ο οποίος από 

μοναρχικός και κληρικός γίνεται ένθερμος υποστηρικτής του φιλελευθερισμού. Με 

το δράμα αυτό ο Βίκτωρ Ουγκώ μετατοπίζει το γκροτέσκο από το περιθώριο σε 

δεσπόζουσα θέση και επισφραγίζει τη σκέψη της μετέπειτα ρομαντικής τέχνης. Ο 

ίδιος ζωγραφίζει μάλιστα σχέδια με περιεχόμενο γκροτέσκο (πιν.5).79 Αρχικά 

αναγνωρίζει στο γκροτέσκο μία μορφή: «αυτή η μορφή είναι η κωμική».80 Αλλά δεν 

σταματάει εδώ. Το γκροτέσκο έχει άλλο ένα γνώρισμα: το τρομαχτικό και 

φρικιαστικό. «Οι Τρίτωνες, οι Σάτυροι, οι Κύκλωπες, είναι γκροτέσκοι. Οι Σειρήνες, 

οι Ερινύες, οι Μοίρες, οι Άρπυιες είναι γκροτέσκα όντα…Ο Σιληνός είναι ένας 

αστείος κλόουν».81 Η αληθινή ποίηση έγκειται ακριβώς σ’ αυτήν την ικανότητα του 

δημιουργού να συνδυάζει τα αντίθετα και αταίριαστα.82 Με την έννοια του 

φανταστικού και τρομαχτικού που εισάγει ο Ουγκώ στο γκροτέσκο ανοίγει διάπλατα 

το δρόμο για τη θεματογραφία των diablerie και των νυχτερινών σκηνών, παράδοση 

που ακολούθησαν έντονα οι ρομαντικοί λογοτέχνες.83  

 Στην ίδια ατραπό εγγράφεται και το δοκίμιο του Σαρλ Μπωντλαίρ για το 

γέλιο με τίτλο De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques (1855), 

                                                 
78 Victor Hugo, Cromwell, εκδ. Nelson, Παρίσι 1923. 
79Βλ., C. W. Thomson, Victor Hugo and the Graphic Arts (1820-1833), Γενεύη 1970. 
80 Victor Hugo, ό,π., σελ. 20. 
81 Ό.π σελ. 21. 
82 Ό.π., σελ. 33. 
83 Το ότι το γκροτέσκο αρχικά εμφανίζεται με αυτήν τη μορφή στους λογοτέχνες (όπως στον Ζαν 
Πωλ [Jean Paul] ή στο Tales of the Grotesque and Arabesque (1840) του E. A. Poe) και όχι ακόμη 
στους ζωγράφους δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει. Είναι πολύ πιο ανώδυνη η εκφορά του γκροτέσκο με 
το λόγο παρά με την εικόνα. Το αστικό κοινό δεν ήταν ακόμη έτοιμο να δεχτεί την αλλοιωμένη, 
παραμορφωμένη εικόνα, την ασχήμια. Αντίθετα, με τη έκφραση του λόγου το άσχημο καταλαγιάζει, 
χάνει κάτι από την αρχική του οξύτητα. Βλ. Παρακάτω για περισσότερους προβληματισμούς πάνω 
στο θέμα αυτό.   
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το οποίο λόγω του ανατρεπτικού του χαρακτήρα δεν δημοσιεύτηκε ποτέ σε 

σημαντικό περιοδικό και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ σαν έργο.84 Ο Μπωντλαίρ 

συμφωνεί με την άποψη του Ουγκώ ότι το κωμικό είναι από καλλιτεχνική άποψη 

απλή μίμηση ενώ το γκροτέσκο δημιουργία.85 Δεν αναφέρεται επίσης καθόλου στη 

φύση της καρικατούρας. Σημειώνει: 

 

 «Πρόκειται για το γέλιο του ανθρώπου, αλλά το πραγματικό γέλιο, το βίαιο γέλιο, 

στη θέα πραγμάτων που δεν αποτελούν σημεία αδυναμίας ή δυστυχίας των συνανθρώπων 

του…86Οι φανταστικές δημιουργίες, τα όντα που ο κώδικας του κοινού νου αδυνατεί να τα 

εκλογικεύσει ή να τα νομιμοποιήσει, μας προκαλούν συχνά μια τρελή, υπερβολική 

ιλαρότητα, μέχρι σπαραγμού και λιποθυμίας…στην περίπτωση αυτή [του γκροτέσκο] το 

γέλιο είναι η έκφραση της ιδέας της ανωτερότητας, όχι πλέον του ανθρώπου έναντι του 

ανθρώπου αλλά έναντι της φύσης…Το γέλιο που προκαλείται από το γκροτέσκο ενέχει κάτι 

το βαθύ, το αξιωματικό και το πρωτόγονο που γειτνιάζει με την αθώα ζωή και την απόλυτη 

χαρά πολύ περισσότερο από το γέλιο που το προκαλεί το κωμικό των ηθών. Ανάμεσα σ’ 

αυτά τα δύο γέλια, αν παραβλέψει κανείς το ζήτημα της χρησιμότητας, υπάρχει η ίδια 

διαφορά που διακρίνει την ωφελιμιστική σχολή και τη σχολή της τέχνης για την τέχνη. Έτσι 

το γκροτέσκο δυναστεύει το κωμικό από ένα αναλογικό ύψος».87  

 

Παρακάτω ο Baudelaire κάνει διάκριση ανάμεσα σε δύο είδη κωμικού.  

Ονομάζει το γκροτέσκο απόλυτο κωμικό («comique absolu») ενώ το κωμικό ως 

                                                 
84 Το δοκίμιο του αυτό συμπεριλαμβάνεται στις Curiosités esthétiques (1868) αλλά είχε ήδη 
δημοσιευτεί στα περιοδικά Le Porefeuille (8.7.1855) και Le Présent (1.9.1857) ως τμήμα μιας 
ευρύτερης μελέτης για τη γελοιογραφία και τους γελοιογράφους, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί 
ποτέ. Εδώ χρησιμοποιήσαμε την εξής έκδοση: Charles Baudelaire, Περί της ουσίας του γέλιου και 
γενικά περί του κωμικού στις πλαστικές τέχνες, μτφρ. Λίζυ Τσιριμώκου, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2000, 
(από τη γαλλική έκδοση: Baudelaire, Oeuvres Complètes, II, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 
1976, σελ. 525-543, πρώτη δημοσίευση το 1868).  
85 Charles Baudelaire, Περί της ουσίας του γέλιου και γενικά περί του κωμικού στις πλαστικές τέχνες, ό.π., 
σελ. 37. 
86 Εδώ ο συγγραφέας υπονοεί τη θεωρία του  Τόμας Χομπς για το γέλιο (On Human Nature, 1650) 
κατά την οποία το γέλιο εδράζεται σε αυτόν που γελά και όχι στο αντικείμενο του γέλιου. Ως εκ 
τούτου προκύπτει ότι το γέλιο εκφράζει την ανωτερότητά μας επί του άλλου, εις βάρος του οποίου 
γελάμε. Τη θεωρία αυτή τη χρησιμοποίησε και ο Σταντάλ (το 1823 στο δεύτερο κεφάλαιο [Le Rire] 
της μελέτης του Racine et Shakespeare. Etudes  sur le romantisme, Garnier-Flammarion, 1970, σελ, 63-
70). 
87 Ό.π., σελ. 36-38. Σημαντική για το σχόλιο αυτό είναι η επίδραση του φίλου του Θ. Γκωτιέ, ο 
οποίος μετέδωσε στον Μπωντλαίρ την αγάπη του για το έργο του Χόφμαν, κατάμεστο από 
γκροτέσκα στοιχεία.   
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ενδειγματικό κωμικό («comique significatif»). Το ενδειγματικό κωμικό88 είναι μία 

γλώσσα ευκολότερη προς τον αδαή και ευκολότερη στην ανάλυση καθώς σχετίζεται 

πάντα με την ηθική. Το γκροτέσκο όμως γειτνιάζει περισσότερο με τη φύση και 

πρέπει να συλληφθεί ενορατικά. Στη Γαλλία το κωμικό είναι συνήθως ενδειγματικό 

(για παράδειγμα ο Μπωντλαίρ αναφέρει το έργο του Μολιέρου). Η ρεμβώδης 

Γερμανία προσφέρει αντίθετα αρκετά παραδείγματα απόλυτου κωμικού καθώς και η 

Ισπανία.89  

 Στην Αγγλία αλλά και στη Γερμανία οι φιλόσοφοι και κριτικοί του όρου 

γκροτέσκο διαχωρίζουν όλο και περισσότερο, όπως ο Μπωντλαίρ, το γκροτέσκο από 

τη γελοιογραφία και εντοπίζουν σε αυτό τρομαχτικές προεκτάσεις.90 Στις Πέτρες της 

Βενετίας (1851-3), στο κεφάλαιο με τίτλο «Το γκροτέσκο στην Αναγέννηση» ο Τζων 

Ράσκιν κάνει διάκριση ανάμεσα σε ένα παιχνιδιάρικο και ένα τρομαχτικό 

γκροτέσκο.91 Παράλληλα διαχωρίζει το «ευγενές» από το «αναίσχυντο» γκροτέσκο:  

 

 «Το μυαλό κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις ενθουσιασμού, παίζει με τον 

τρόμο, και ανακαλεί εικόνες, οι οποίες αν ήταν σε άλλη διάθεση, θα ήταν αισχρές, και είτε 

από κούραση είτε από ειρωνεία απέχει από το να γνωρίσει την πραγματική τρομερότητα. 

Και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η άρνηση αυτή διαχωρίζει το ευγενές από το 

αναίσχυντο γκροτέσκο. Γιατί ο δεξιοτέχνης του ευγενούς γκροτέσκου γνωρίζει το βάθος 

όλων εκείνων που θέλει να χλευάσει …ενώ ο τεχνίτης του αναίσχυντου γκροτέσκο δεν 

μπορεί να αισθανθεί και να καταλάβει τίποτα και χλευάζει όλα τα πράγματα με το γέλιο του  

ηλίθιου και του κρετίνου».92   

 

  Αξίζει να παρατηρήσουμε στο παραπάνω απόσπασμα τη θέση που δίνει ο 

Ράσκιν στο γκροτέσκο, ανάμεσα στο τρομαχτικό και το παιχνιδιάρικο.93 Αργότερα 

                                                 
88 Η μετάφραση αποδίδει το significatif με την ελληνική λέξη ενδειγματικός. Μπορούμε να το 
αντιληφθούμε αυτό ως «εκφραστικό κωμικό». 
89 Ό.π., σελ. 38-44.  
90 Στην περίπτωση της Γερμανίας (Φίσερ, Ρόζερκραντς) θα αναφερθούμε διεξοδικότερα παρακάτω 
σε σχέση με το έργο του Άρνολντ Μπέκλιν. 
91 John Ruskin, The Stones of Venice, The Sea Stories, τόμος ΙΙ, John Willey and Sons, Νέα Υόρκη 
1891. 
92John Ruskin, ό.π., σελ. 140. 
93 Ο Ράσκιν δεν είναι ο πρώτος που τονίζει το παιχνιδιάρικο στοιχείο του γκροτέσκου. Ήδη από το 
Ρομαντισμό ο Γερμανός φιλόσοφος Φρήντριχ Σλέγκελ στο έργο του Διάλογοι πάνω στην ποίηση 
(«Gespräch über die Poesie», 1800 ) φωτίζει την πλευρά αυτή του γκροτέσκο. Για το Σλέγκελ το 
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στο Modern Painters ΙΙΙ (1856) o Ράσκιν επανέρχεται στη θέση του αυτή για το 

γκροτέσκο και το συνδέει άμεσα με το «άγριο γοτθικό».94 Χρησιμοποιεί ως 

υπόδειγμα του «ευγενούς γκροτέσκου» ένα ρωμανικό Γρύπα, που φιλοτεχνήθηκε 

γύρω στο 1139 για να φυλάει την ανατολική είσοδο του Καθεδρικού της Βερόνας. Ο 

μεσαιωνικός αυτός Γρύπας, ισχυρίζεται ο Ράσκιν, είναι ο «αυθεντικός» Γρύπας σε 

αντίθεση προς τον ρωμαϊκό τύπο του Γρύπα. Ο πρώτος είναι ένα πραγματικό 

υβρίδιο μεταξύ λέοντα και αετού ενώ ο δεύτερος είναι ψεύτικος και όχι πειστικός.95 

Τα όσα αναφέρει ο Ράσκιν για το γκροτέσκο Γρύπα γίνονται κατανοητά αν 

αναλογιστούμε ότι ο Ράσκιν προπαγάνδιζε υπέρ της αναβίωσης του γοτθικού στυλ, 

στο οποίο έβλεπε τον προμαχώνα ενάντια στην ηθική παρακμή.       

  Είδαμε ως εδώ, και έχοντας πάντα στο νου πως οι όροι δεν εξαντλούν την 

πολυπλοκότητα των πολιτιστικών φαινομένων, ότι το γκροτέσκο ως λέξη ελάχιστα 

κοινά χαρακτηριστικά κράτησε από αυτά, που αρχικά του είχαν αποδοθεί το 16ο 

αιώνα. Θα υπογραμμίσουμε τα εξής σημεία, που θεωρούμε σημαντικά: το συμφυρμό 

παράταιρων στοιχείων, την παρουσία μικτογενών μυθικών όντων (Τρίτωνες, Σειρήνες, 

Σάτυροι, κ.α), τη ροπή προς το αντι-κλασικό ή καλύτερα προ-κλασικό, αρχαϊκό στάδιο 

της ανθρωπότητας, και προς τον ανορθολογισμό, που αναπόφευκτα γεννιέται ως 

απόρροια του εικαστικού αυτού μακαρονισμού. Με την είσοδο στο 19ο αιώνα, και 

ως αντίδραση στο Διαφωτισμό, η λέξη θεωρητικοποιείται, λαμβάνει από τους 

φιλοσόφους νέες ερμηνευτικές αποχρώσεις και εμφορείται με νέες ιδιότητες, όπως 

αυτή του τρομαχτικού, του παιγνιώδους και της παρωδίας. Το γκροτέσκο, στην 

πραγματικότητα ένας νεολογισμός, διατηρεί έως σήμερα τα αταβιστικά αυτά 

γνωρίσματα και συγγενεύει με λέξεις όπως η υπερβολή, η σάτιρα, η παραποίηση και 

διακωμώδηση (παρωδία), το αλλόκοτα παιχνιδιάρικο και το παράλογα παράταιρο. 

Αλλά στο σημείο αυτό θα σταματήσω για να στραφώ στις ερμηνευτικές εκείνες 

θεωρίες, που χρησιμοποιώντας εργαλεία από τους χώρους των ιστορικών επιστημών 

και της ανθρωπολογίας εξετάζουν το γκροτέσκο ως ένα πολιτισμικό φαινόμενο μέσα 

στην ιστορική του διάσταση. 

                                                                                                                                            
Γκροτέσκο αποτελεί μια αντίθεση ανάμεσα στη μορφή και το περιεχόμενο, ένα αστάθμητο μείγμα 
από ετερογενή στοιχεία που μπερδεύουν τη φαντασία. (Παρατίθεται από τον Kayser, ό.π, σελ. 53). 
94 Βλ., Frances S. Connelly, «The Stones of Venice: John Ruskin’s Grotesque History in Art» στο 
Modern Art and the Grotesque, ό.π, σελ. 156-174.  
95 Frances S. Connelly, ό.π., σελ. 158.  
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 2. Σύγχρονες μελέτες για το γκροτέσκο και το κωμικό εν γένει: η περίπτωση 

του Άρνολντ Μπέκλιν 

 

 Τις πρώτες ολοκληρωμένες προσπάθειες για μια εμπεριστατωμένη 

επιστημονική και παράλληλα ιστορική καταγραφή του γκροτέσκο ως ύφος που 

διαστίζει το έργο πολλών καλλιτεχνών, συχνά διαφορετικών μεταξύ τους ως προς τα 

εκφραστικά μέσα, την οφείλουμε στον W. Kayser και στο έργο του με τίτλο Das 

Groteske, Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung (1957).96 Από το σημείο αυτό το 

γκροτέσκο αρχίζει να περιγράφεται από τους μελετητές με όρους αισθητικής 

ανάλυσης μέσα στα κοινωνικά και ιστορικά του συμφραζόμενα και παύει να 

εκλαμβάνεται ως ένα είδος χυδαίου κωμικού, που δεν έχει καμία αισθητική αξία. Οι 

καλλιτέχνες, των οποίων τα έργα εμφανίζονται στο βιβλίο του Kayser, καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα από τον Ιερώνυμο Μπος, το Λούκα Σινιορέλλι και τον Πέτερ 

Μπρόυγκελ μέχρι το Φραντσίσκο Γκόγια, το Γουίλιαμ Χόγκαρθ και τους 

μοντέρνους Σαλβατόρ Νταλί και Μαξ Έρνστ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξ’ 

ολοκλήρου απουσία του μανιερισμού και του συμβολισμού, ρευμάτων δηλαδή που 

μόλις από τη δεκαετία του 1970 θα εκληφθούν ως «μοντέρνα» και θα αρχίσει να 

ανιχνεύεται το γκροτέσκο στα σπλάχνα τους.97   

 Η βασική θέση του Kayser πάνω στο γκροτέσκο, την οποία θα ενστερνιστώ 

και εγώ με κάποιες διαφοροποιήσεις είναι η εξής: Με το γκροτέσκο ο θεατής ή 

αναγνώστης αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο δικό του πραγματικό κόσμο και σε έναν 

ξένο, που φαίνεται να υποβόσκει.98 Αυτό που του είναι απόλυτα οικείο στην 

καθημερινή ζωή αποκτά μια δεύτερη σημασία και τον αποξενώνει από τις εμπειρίες 

του.99 Η μεταμόρφωση της εικόνας παίζει εδώ καθοριστικό ρόλο γιατί η αλλαγή 

αυτή πραγματοποιείται βίαια με σκοπό να ξαφνιάσει το θεατή και να του προκαλέσει 

ανασφάλεια. Το ξάφνιασμα επέρχεται γιατί η πραγματικότητα χάνει την εγκυρότητα 

και την αξιοπιστία της ενώ η ξένη πραγματικότητα που εισάγεται εκλαμβάνεται ως μη 

βιώσιμη: «Το γκροτέσκο δεν συνιστά φόβο για το θάνατο αλλά άγχος για τη ζωή».100 

                                                 
96 Ό.π., υπ. 1. 
97 Ως εκ τούτου απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στον Μπέκλιν ή στον Μαξ Κλίνγκερ.  
98 Ό.π., σελ. 38. 
99 Ό.π., σελ. 198. 
100 Ό.π., σελ. 199. 
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Οι ενέργειες που πραγματώνουν τη μετάβαση αυτή από τον «οικείο» στον 

«αλλόκοτο» κόσμο δεν σχετίζονται σύμφωνα με τον Kayser με την καταστροφή του 

ηθικολογικού κώδικα επικοινωνίας αλλά με τη διαστρέβλωση των φυσικών δομών 

που χαρακτηρίζουν την ύλη.101 Ιδιαίτερα κατάλληλες μορφές που εξυπηρετούν τη 

διαστρέβλωση αυτή είναι όλα τα μυθικά ανθρωπόμορφα όντα, τα ζώα, όπως οι 

κουκουβάγιες, οι νυχτερίδες και τα ερπετά και τέλος κάθε μηχανοποιημένη 

ανθρώπινη μορφή, που έχει στερηθεί τη ζωή (κούκλες, μαριονέτες), ή το αντίθετο, 

μηχανικά αντικείμενα που ανθρωποποιούνται, αποκτούν οργανική υφή 

(ατμομηχανές).102 Προχωρώντας στην ιστορική αξιολόγηση του γκροτέσκο ο 

Kayser παρατηρεί ότι αυτό εμφανίζεται σε εποχές που χαρακτηρίζονται από ριζικές 

κοινωνικές μεταβολές ή αντιθέσεις, αποπροσανατολισμούς ή διενέξεις. Ιδεολογικά οι 

απεικονίσεις του γκροτέσκο τείνουν πάντα να συνιστούν την πιο θορυβώδη και γεμάτη 

νόημα αντίθεση ενάντια σε κάθε ορθολογισμό και σε κάθε συστηματοποίηση της σκέψης. Γι’ 

αυτό στο γκροτέσκο ενυπάρχει το μοντέρνο. Απόδειξη αποτελεί ο 20ος αιώνας και οι 

πολλαπλές χρήσεις του γκροτέσκο στη λογοτεχνία και τη ζωγραφική.103   

 Η αδυναμία στο έργο του Kayser έγκειται στην διστακτικότητά του να 

διερευνήσει τη σχέση του κωμικού με το γκροτέσκο, να επεξηγήσει, λοιπόν, το λόγο 

που ο αμφιθυμικός αυτός κωμικός μηχανισμός γεννιέται σχεδόν αυτόματα κατά τη 

θέαση του έργου. Για να υπερκεράσει την ασάφεια αυτή που δημιουργείται ανάμεσα 

σε ένα «κατώτερο-παιχνιδιάρικο κωμικό» και ένα «αυθεντικό γκροτέσκο» ο Kayser 

κάνει διάκριση ανάμεσα σε ένα «σατιρικό γκροτέσκο» που τείνει προς το κωμικό και 

την καρικατούρα (όπως για παράδειγμα στον Γκόγια και στον Ντωμιέ) και σε ένα 

«φανταστικό γκροτέσκο» που ρέπει προς το τρομαχτικό (εδώ αναφέρονται οι Μπος, 
                                                 
101 Ό.π., σελ. 200. Στο σημείο αυτό υπάρχει ταύτιση με την άποψη του Βιτρούβιου και του Οράτιου, 
ότι δηλαδή στο γκροτέσκο αναμειγνύονται ετερογενή φυσικά στοιχεία μεταξύ τους δημιουργώντας 
υβρίδια, που είναι φύσει και θέσει αδύνατον ποτέ να υπήρξαν ή να υπάρξουν. Ανάλογη άποψη είδαμε 
να υποστηρίζει και ο Χέγκελ. 
102 Ό.π, σελ. 195-197. Στην τελευταία κατηγορία ο Kayser φαίνεται να έχει επηρεαστεί από τη 
θεωρία του Ανρί Μπερξσόν για το Γέλιο («Le Rire»), όπου στο έργο του αυτό ο φιλόσοφος εντοπίζει 
την πηγή του γέλιου στην αντίληψη ότι όταν το μηχανικό στοιχείο επιστρωθεί στο οργανικό-
ανθρώπινο, τότε το τελευταίο εμφανίζει μία ακαμψία, που δίνει την εντύπωση ότι είναι άψυχο – και 
αντίστροφα το γέλιο γεννιέται, όταν ένα άψυχο αντικείμενο εμφανίζεται να έχει ζωή και επομένως να 
μιμείται το κυριολεκτικά ανθρώπινο. Βλ., Henri Bergson, Το γέλιο, μτφρ. Βασίλης Τομάνας, εκδ. 
Εξάντας-Νήματα, Αθήνα 1998, σελ. 52. (α΄έκδ: Le Rire, Παρίσι 1901). Η μηχανοποίηση αυτή μπορεί 
να γίνει εύκολα αντιληπτή στο πρώιμο έργο του Λύονελ Φάινινγκερ (Lyonel Feininger) με τις 
ατμομηχανές (βλ. πιν.6) που εκφράζει το φόβο απέναντι στη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο στα τέλη 
του 19ου αιώνα.     
103 Ό.π., σελ. 140 κ.ε.  Ο συγγραφέας δίνει προτεραιότητα στο κίνημα των σουρεαλιστών.  
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Γκραντβίλλ, Μπρεσντέν και Ρεντόν).104 Η διάκριση αυτή σε περισσότερες 

κατηγορίες δεν βοηθά όμως στην κατανόηση του κωμικού φαινομένου, ενώ η 

βαρύτητα που δίνει ο Kayser στο φανταστικό - τρομαχτικό στοιχείο δεν προϋποθέτει 

πάντα την ύπαρξη του κωμικού, βασική απόρροια του οποίου είναι η απομυθοποίηση 

του «αλλόκοτου κόσμου» και η επανένταξη στον οικείο, στις κοινωνικές και 

οικονομικές σχέσεις που διέπουν την πραγματικότητα. Το γκροτέσκο στον Άρνολντ 

Μπέκλιν εύκολα θα μπορούσε να περιγραφεί με ένα λεξιλόγιο προερχόμενο από τον 

Kayser: έχουμε δηλαδή το ζωομορφισμό, την μετάθεση του θεατή σε έναν ξένο, 

απειλητικό, μυθικό χώρο και το στοιχείο του ανορθολογικού αρκετά έντονο. Όμως 

το κωμικό στο έργο του ζωγράφου κατέχει έναν ιδιάζοντα ρόλο, που οι διαχωρισμοί 

του Kayser δεν μας βοηθούν να ερμηνεύσουμε.   

 Για να γίνω πιο κατανοητός θα εξετάσω το εξής παράδειγμα: Ο σύγχρονος με 

τον Μπέκλιν Οντιγιόν Ρεντόν επιλέγει να ζωγραφίσει, όπως ο Ελβετός ζωγράφος, 

μυθολογικά θέματα, υβριδικές μορφές, που εκφράζουν μια ποιητική νοσταλγία για το 

παρελθόν και που είναι παράλληλα ιδωμένες μέσα από σύγχρονες επιστημονικές 

έρευνες. Ο  Ρεντόν μελετά ώρες κάτω από το μικροσκόπιο στο Μουσείο φυσικής 

ιστορίας στο Παρίσι για να εμφυσήσει στα όντα του στοιχεία από την κλασική 

μυθολογία, τις παλαιοντολογικές έρευνες του Cuvier, και τις βοτανολογικές μελέτες 

του Clavaud.105 Αντίστοιχα ο Μπέκλιν μεταπλάθει τον αναγεννησιακό και αρχαίο 

ελληνικό μύθο παρακολουθώντας από κοντά τις σύγχρονες ζωολογικές έρευνες στο 

σταθμό της Νάπολης για τη ζωή των αμφίβιων όντων και των υποθαλάσσιων ψαριών 

γενικότερα.106 Και στους δύο καλλιτέχνες η έννοια της μεταμόρφωσης, ή της 

επιστημονικής της εκδοχής, της μετάλλαξης, εκφράζει την αντίδρασή τους στο 

θετικιστικό πνεύμα, την αλματώδη εκβιομηχάνιση και την έννοια της προόδου. Το 

γκροτέσκο, που εντείνεται από την παρουσία των υβριδικών μυθικών ζώων,  γεννιέται 

από την άρνηση του πραγματικού κόσμου, τα οικονομικά δηλαδή και κοινωνικά 

δεδομένα, και την παρά φύση μεταποίησή του, για να χρησιμοποιήσουμε το 

λεξιλόγιο των παρακμιακών: τη μεταποίησή του κόσμου à rebours (όπως στο 
                                                 
104 Ό.π., σελ. 186, 201. 
105 Lynn Gamwell, Exploring the invisible, Princeton University Press, Πρίνστον, Οξφόρδη, 2002, 
σελ. 89-91. 
106 Andrea Linnebach, «Antike und Gegenwart, zu Böcklins mythologischer Bilderwelt» στο 
Arnold Böcklin, Giorgio de Chirico, Max Ernst, EIne Reise ins Ungewisse ,(Κατάλ. Έκθεσης), επιμ. Guido 
Magnaguagno-Juri Steiner, Ζυρίχη, Βερολίνο, Μόναχο 1997, σελ. 203-211. 
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μυθιστόρημα του Huysmans). Αυτό που διαφοροποιεί, όμως, τα μυθολογικά όντα 

των δύο καλλιτεχνών είναι, πέρα από τις εμφανείς τεχνοτροπικές διαφορές, η αίσθηση 

του κωμικού. Στους μειδιόντες Σατύρους και Κύκλωπες των Απαρχών (Les Origines, 

1883, πιν.7) του Ρεντόν το σαρδόνιο χαμόγελο εγκλωβίζεται στο πρόσωπό τους και 

δεν μεταδίδεται στο θεατή. Αντίθετα σε ένα σύγχρονο έργο του Böcklin, όπως το 

Παιχνίδι των κυμάτων (1886, πιν.66) το γέλιο γεννιέται στο θεατή, αναπαράγεται λόγω 

των χειρονομιών, και των ασυνήθιστων εκφράσεων του προσώπου, που μιμούνται 

ανθρώπινες αντιδράσεις. Οι Τρίτωνες και οι Νηρηίδες δεν έχουν επίγνωση της 

αστείας τους κατάστασης. Ο ένας ζωγράφος δεν έχει διάθεση να γελάσει με αυτό που 

ζωγραφίζει, ενώ ο άλλος ναι, αφού μεταθέτει το γέλιο έξω από τον πίνακα: στο θεατή. 

Στο Ρεντόν ο μυθικός κόσμος θα παραμείνει μια άπιαστη ουτοπία, μία άρνηση 

διαλεκτικής σχέσης με την ιστορία ενώ στον Μπέκλιν το γέλιο θα διαπεράσει το 

μυθικό περίβλημα και θα ξεσκεπάσει τους πραγματικούς δεσμούς των θαλάσσιων 

όντων, που είναι οι κατ’ ουσία ανθρώπινοι. Δεν υπάρχει γέλιο έξω από το κυριολεκτικά 

ανθρώπινο είχε διαπιστώσει ο Μπερξόν.107

 Επειδή το γκροτέσκο στο Μπέκλιν εμπλέκει περισσότερο το κωμικό στοιχείο 

- ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της ζωγραφικής προβάλλεται το γέλιο ως 

αυτοσκοπός – θα προσπαθήσω να δείξω τι ενδεχομένως συμβαίνει ανάμεσα στο 

θεατή και το έργο κατά την ενεργοποίηση του μηχανισμού του γέλιου. Το έργο του 

Lee Byron Jennings με τίτλο The ludicrous Demon: Aspects of the Grotesque in German 

Post-Romantic Prose (1963) εξετάζει το γκροτέσκο από μια διαφορετική οπτική γωνία 

από αυτήν του W. Kayser.108 Παρατηρώντας ο L. Jennings ότι οι περισσότεροι 

ορισμοί του γκροτέσκου εστιάζουν στους δύο αντίθετους πόλους του κωμικού και 

του τρομαχτικού, ανακαλύπτει ότι τα δύο αυτά στοιχεία είναι μεταξύ τους άμεσα 

αλληλοεξαρτώμενα και αλληλοσυμπληρούμενα. 109 Και καταλήγει:  

 
 «Το ρεύμα του δαιμονικού φόβου και της παιχνιδιάρικης κωμικής τάσης πρέπει να 

έχουν την κοινή αφετηρία τους βαθιά στο μυαλό, ένα σημείο στο οποίο αλληλεπιδρούν για 

να σχηματίζουν τις παράξενες αυτές παραμορφωτικές εικόνες…Λαμβάνοντας υπόψη την 

                                                 
107 H. Bergson, ό.π., σελ. 10. 
108 Lee Byron Jennings, The ludicrous Demon: Aspects of the Grotesque in German Post-Romantic Prose, 
University of California Press, Berkeley 1963. 
109 Ό.π., σελ. 10. 
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ανησυχητική φύση του ρεύματος του φόβου και την πολύ γνωστή ικανότητα του 

χιουμοριστικού και παιχνιδιάρικου χαρακτήρα να ανακουφίζει από ενοχλητικά και 

ψυχοπλακωτικά στοιχεία, μας φαίνεται λογικό να υποθέσουμε, ότι βρίσκεται σε ισχύ ένας 

αφοπλιστικός μηχανισμός. Ο σχηματισμός εικόνων φόβου διακόπτεται στην πολύ αρχή του 

από την κωμική παρουσία, έτσι ώστε στο τέλος το συνακόλουθο αντικείμενο να αντανακλά 

τη διάδραση και των δύο αντιθετικών δυνάμεων».110  

 

  Η διπλή αυτή επενέργεια των δύο δυνάμεων μας αποκαλύπτει πως εδώ 

έχουμε να κάνουμε με έναν αυθόρμητο και ασυνείδητο μηχανισμό, που 

ενεργοποιείται κατά τη θέαση και επεξεργασία των ιδιοτήτων, μορφικών και 

εννοιολογικών, του αντικειμένου. O Μπέκλιν φαίνεται πως ήξερε να χρησιμοποιεί 

εμπειρικά το μηχανισμό αυτό. Στο έργο του Άρτεμις 

που παρακολουθείται από δύο Φαύνους (πιν. 16) μπορούμε 

να δούμε στα πρόσωπα των δύο Φαύνων τα αντιφατικά 

αυτά συναισθήματα, που ανακλώνται στο θεατή: Μια 

δαιμονική φιγούρα κυριευμένη από τον ερωτικό πόθο 

εμπνέει το φόβο, ενώ ο σύντροφός του από βδελυγμία μπροστά στη θέα της 

κοιμώμενης Άρτεμης αναιρεί  το φόβο που προκαλεί ο πρώτος και οδηγεί το θεατή 

στα γέλια. (βλ. λεπτομέρεια εικ.). Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί ιδιαίτερα καλά με 

μορφές που είναι προορισμένες να προκαλούν το φόβο, όπως ο διάβολος. Το 19ο 

αιώνα παράλληλα με το νέο ενδιαφέρον για τη μορφή του διαβόλου, εμφανίζεται και 

η από-δαιμονοποίησή του, όπως στο χαρακτικό του καρικατουρίστα Τόμας 

Ρόλαντσον (Thomas Rowlandson, 1756-1827, πίν.80). Η αποστροφή και αηδία που 

νιώθει ο διάβολος μπροστά στη θέα της γυμνής γυναίκας έρχεται σε άμεση αντίθεση 

με την τρομαχτική του μορφή και το ρόλο που καλείται να παίξει. Αντίστοιχες 

εικόνες εμφανίζονται αργότερα και στους ρομαντικούς, στον Μόριτς φον Σβίντ 

(πιν.79) αλλά και στον Μπέκλιν, στο έργο του διάβολος που επισκευάζει τις οπλές του 

στο σιδερά του δάσους (πιν.81). Κοινό σημείο στα παραπάνω έργα είναι η 

απομυθοποίηση του κακού, που πραγματοποιείται με την αναστολή του φόβου,  και 

την πρόκληση του γέλιου στο θεατή. 

                                                 
110 Ό.π., σελ. 14-15. 
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 Η έννοια του αφοπλιστικού μηχανισμού που χρησιμοποιεί ο Jennings είναι πολύ 

κοντά σε αυτό που ο ψυχαναλυτές αποκαλούν μηχανισμό της άμυνας, κύρια απόρροια 

του κωμικού ερεθίσματος, που προστατεύει το εγώ από τις εικόνες του φόβου και 

άγχους που γεννιούνται στο ασυνείδητο.111 Ο μηχανισμός της άμυνας επιδρά 

καταπραϋντικά, λυτρωτικά στο θεατή και σχετίζεται με την ακατάπαυστη αίσθηση 

ελευθερίας και ευφορίας που νιώθει. Στο γκροτέσκο, επομένως, ο μηχανισμός αυτός 

λειτουργεί μερικώς, ποτέ δεν ολοκληρώνεται, με αποτέλεσμα ο θεατής να είναι 

διαρκώς παγιδευμένος από ένα απροσδιόριστο άγχος.112 Το γκροτέσκο γεννά 

επομένως αμφιθυμικά αισθήματα. Θα μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε νοερά στο 

κέντρο ενός φάσματος, στο ένα άκρο του οποίου βρίσκεται η απλή κωμωδία, όπου η 

άμυνα είναι πλήρης, και στο άλλο ο αλλόκοτος, φανταστικός κόσμος, όπου κυριαρχεί 

ο φόβος. Ανάλογα με τον άξονα της βαρύτητάς κάθε φορά και την ικανότητα του 

καλλιτέχνη το γκροτέσκο ρέπει προς την κωμωδία ή τον τρόμο.  

 Θα παραθέσω ως παράδειγμα τρία σχετικά μεταξύ τους έργα μέσα από το 

19ο αιώνα. Ένα μοτίβο συχνό το 19ο αιώνα, ιδιαίτερα από τους ρομαντικούς και 

μετά, είναι αυτό του κυνηγού ή ταξιδιώτη που εξερευνά τη φύση με απρόοπτες, όμως, 

συνέπειες για εκείνον. Σε χρονολογική σειρά αναφέρω τα εξής έργα: Κυνήγι αγροτών 

(πιν.8) του καρικατουρίστα Μάξ Χάιντερ (Max Heider), Πάνας που τρομάζει Βοσκό 

(εικ.10-11 1860) του Άρνολντ Μπέκλιν και το Δράκος σε βραχώδες φαράγγι του ιδίου 

(πιν.12, 1870) και τέλος τη γιγαντιαία νυφίτσα (πιν.9) του Άλφρεντ Κούμπιν (Alfred 

Kubin). 

                                                 
111 Ernst Kris, «Ego Development and the comic» στο Psychoanalytical Explorations in Art (του 
ιδίου), Schocken Books, Νέα Υόρκη 1967. (α΄ εκδ. 1964), σελ. 204-216.    
112 Ο Michael Steig εντοπίζει τις πηγές του άγχους αυτού στο υποκείμενο, δηλαδή στους παιδικούς 
φόβους, φαντασίες και ενορμήσεις. (Βλ., Michael Steig, «Defining the Grotesque: An Attempt at 
Synthesis» στο Journal of Aesthetics and Art Criticism, τόμ. 29, τ. 2 (Χειμώνας, 1970), σελ. 258). 
Θεωρώ πως μία τέτοιου είδους προσέγγιση στην παρούσα περίπτωση είναι ελλιπής, γιατί παραβλέπει 
εντελώς την πολιτισμική εμπειρία του υποκειμένου. Αφού το αίσθημα του άγχους εγείρεται από 
εικονολογικά ερεθίσματα θα πρέπει να αναζητήσουμε τις βαθιές ρίζες του στην ανάπλαση του 
απεικάσματος, στην παραμόρφωση προτύπων και στερεοτύπων βαθιά σφυρηλατημένων στο 
εκάστοτε κοινωνικό και ιστορικό μόρφωμα.   
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Και στις τέσσερεις περιπτώσεις - από την πρώτη, που λειτουργεί μονάχα το κωμικό 

στοιχείο (απουσιάζει η παραμόρφωση) μέχρι την τελευταία, που το γκροτέσκο είναι 

πιο εμφανές - ο εξερευνητής βρίσκεται προ εκπλήξεως, 

αφού η φύση φαίνεται να διαθέτει δυνάμεις πέρα από τις 

εμπειρίες του. Είναι οι φυσικοί νόμοι και οι λογικές 

αναλογίες που αλλοιώνονται. Στον Μπέκλιν το στοιχείο 

του φόβου - πανικού (το σαρδόνιο γέλιο του Πάνα) και 

του κωμικού (το ανέμελο πρόσωπο των κατσικιών) αλληλεπιδρά και συνθέτει το 

γκροτέσκο (βλ.εικ. λεπτομέρεια)113 Παρόμοια αισθήματα 

δημιουργούνται και με το δράκο με την πλακουτσωτή μύτη 

και τους τρομαγμένους ταξιδιώτες (εικ. λεπτομέρεια). Τέλος, 

η αφύσικα διογκωμένη νυφίτσα του Kubin και ο αβοήθητος 

κυνηγός, πο  από θύτ ς καταντά θύμα, υγκροτού  έναν υ η σ ν

αντίστοιχο μηχανισμό.  

                                                

 Ενδιαφέρον έχει να δούμε πως υλοποιούνται τα παραπάνω από τον Μπέκλιν 

σε εικαστικό επίπεδο. Η μελέτη της ανθρώπινης φυσιογνωμίας ήταν κάτι που 

απασχολούσε το Μπέκλιν και απ’ όσο γνωρίζω δεν έχει γίνει 

έρευνα στον τομέα αυτό. Σχετικά με την παραμόρφωση του 

ανθρώπινου προσώπου ο ζωγράφος αναφέρει:  

 «Ο Λεονάρντο δεν ζωγράφισε όλες αυτές τις τρομαχτικές 

φάτσες για απλή και μόνο διασκέδαση, αλλά ήθελε να βασιστεί πάνω σε λεπτομερείς 

φυσιογνωμικές μελέτες. Ο Λαβατέρ, που πολλοί τον χλεύασαν, 

δεν είχε άδικο με αυτά που έλεγε για τη φυσιογνωμία, και ένας 

σκεπτόμενος ζωγράφος μπορεί ακόμη και σήμερα να μάθει κάτι 

από το έργο του. Ένας αμαξάς έχει εντελώς διαφορετικό 

πρόσωπο από έναν φούρναρη ή έναν τσαγκάρη και ένας λακές από 

 
113 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιρροή που άσκησε ο πανικός, όπως τον συναντάμε στον Μπέκλιν, 
στον Φόρστερ (E.M. Forster), περισσότερο εμφανής σε δύο τουλάχιστον βιβλία του, το Howards End 
και το Passage to India. Ο Φόρστερ, που έρχεται σε πρώτη επαφή με το έργο του Μπέκλιν Πάνας που 
τρομάζει βοσκό τον Αύγουστο του 1902, εμφανίζει συχνά τους χαρακτήρες του να κυριεύονται κατά τη 
διάρκεια ενός ταξιδιού στη φύση (στην Ιταλία και στις Συρακούσες, ή στις Ινδίες) από μία άλογη 
δύναμη, που τους προκαλεί φόβο και σταδιακά τους οδηγεί στην τρέλα. Βλ. Anne Varty, «E.M.Forster, 
Arnold Böcklin, and Pan» στο The Review of English Studies, τόμος 39, τχ. 156 (Νοέμβριος 1988), 
σελ. 513-518.    
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ένα σπουδαγμένο, και αν θέλει πράγματι ένας ζωγράφος να αφηγηθεί κάτι στο θεατή 

προκαλώντας του την εντύπωση, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις διαφορές αυτές».114       

Εικ.5 

 Η σημασία αυτή που έδινε ο ζωγράφος στην απεικόνιση των 

φυσιογνωμιστικών χαρακτηριστικών 

πηγάζει από ένα ίσως προσωπικό του 

ενδιαφέρον για την ανθρώπινη ψυχολογία. 

Η παραπάνω παραδοχή μοιράζεται αρκετά 

κοινά σημεία σχετικά με όσα ανέφερα στην 

εισαγωγή με τον Ντα Βίντσι και φανερώνει με ποιον τρόπο 

αποκτούσαν οι Τρίτωνες, Πάνες κτλ. ανθρώπινη υπόσταση, 

και κατ’ επέκταση μία άγνωστη ρεαλιστική 

δυναμική, που σόκαρε το θεατή και 

αναπόφευκτα του προκαλούσε το γέλιο αν όχι και τον 

τρόμο. Δεν θα μπορούσα εδώ να μην αναφερθώ στον 

Μέσσερσμιντ (Franz Xaver Messerschmidt), τα γλυπτά 

του οποίου ο Μπέκλιν μπορεί να είχε δει στη Βιέννη, όταν βρέθηκε εκεί το 1873, 

περίοδο κατά την οποία ο ζωγράφος γενικεύει τη χρήση 

κωμικών στοιχείων στο έργο του (πιν.1).115 Οι εκφράσεις 

των προσώπων, η απορία των βλεμμάτων τόσο στις μάσκες 

του Kunsthalle (βλ. παρακάτω) όσο και στις υπόλοιπες 

μυθολογικές μορφές του Μπέκλιν (εικ.) θυμίζουν 

εκπληκτικά τα μπούστα που σμίλευε ο Μέσσερσμιντ (εικ.4-

5). Ο Βασιλιάς των Βατράχων του Μπέκλιν (πιν.23) δεν είναι παρά μια μετεξέλιξη των 

μπούστων αυτών, μία ζωομορφική παραλλαγή και παράλληλα η πιο πετυχημένη 

έκφραση γκροτέσκου.   

Εικ.4 

 Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πλησιάσω τα θέμα μου και από μία άλλη 

οπτική γωνία, που σχετίζεται με ζητήματα αξιολόγησης του καλλιτέχνη, 

διαλεύκανσης της προσωπικής του ιδεολογίας και διαλεκτικής σχέσης με τις 

κοινωνικές εξελίξεις. Σημαντικό ως προς αυτήν την κατεύθυνση είναι το έργο του 

                                                 
114 Otto Lasius, ό.π, σελ. 123. 
115 Βλ. Ernt Kris, ό.π., σελ. 118 κ.ε. 
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Ρώσου θεωρητικού Μιχαήλ Μπαχτίν για τον Γάλλο ποιητή Ραμπελαί.116 Στο βιβλίο 

του αυτό θεωρεί το καρναβάλι την κατεξοχήν έκφραση του γκροτέσκου γιατί 

επιτρέπει κάθε σωματική κατάχρηση και υπερβολή, τάση που έχει τις ρίζες της σε 

πρωτόγονες, προ-πολιτισμικές μορφές ζωής. Το ρεαλιστικό γκροτέσκο που βρίσκει την 

πλήρη του μορφή στην καρναβαλική κουλτούρα, από τα σατυρικά δράματα και τον 

Αριστοφάνη έως την Commedia dell’ arte, αντιπροσωπεύει αντι-ιεραρχικές, αντι-

ατομικιστικές και αντι-πνευματιστικές τάσεις, που έρχονται σε ρήξη με τους κανόνες 

και τα πιστεύω των ιθυνόντων και της ελίτ. Αντίθετα προασπίζει και προβάλλει 

έννοιες όπως η ισότητα, η ομόνοια, όλα αυτά σφιχτά εναγκαλισμένα από ένα 

σωματικό υλισμό.117 Η έμφαση στη σωματική ασχήμια είναι και δω σημαντική για το 

συγγραφέα:  

 

«Η βασική αρχή του γκροτέσκο είναι ο υποβιβασμός, η ταπείνωση όλων εκείνων που είναι 

υψηλά, πνευματικά, ιδεαλιστικά και αφηρημένα. Είναι μια μεταφορά στο υλιστικό επίπεδο 

στη σφαίρα της γης και του σώματος σε αδιάσπαστη ενότητα».118      

 

 Η παρακμή και η καταβαράθρωση κάθε ιδέας δεν είναι όμως αδιέξοδη. Το 

γκροτέσκο κρύβει μέσα του το σπόρο της αναγέννησης, που του επιτρέπει να 

δημιουργήσει ξανά από το μηδέν.119 Το γέλιο, ο κινητήριος μοχλός του γκροτέσκο, 

είναι εξίσου καταστροφικό γιατί γελοιοποιεί θεσμούς, που ανέκαθεν ήταν σύμβολα, 

που ενέπνεαν φόβο και δέος, όπως η εκκλησία.120  

 Η καρναβαλική παράδοση και οι αντιδραστικές της προεκτάσεις συχνά 

επηρέασαν, αναφέρει ο Μπαχτίν, συγγραφείς που ανήκαν στην ανώτερη τάξη, όπως ο 

Σαίξπηρ, o Θερβάντες και ο Ραμπελαί. Την περίοδο του Διαφωτισμού οι 

παράγοντες αυτοί που υπέθαλπαν το ρεαλιστικό γκροτέσκο αναχαιτίζονται, ενώ την 

                                                 
116 Mikhail Bakhtin, Rabelais and his world, μτφρ. Hélène Iswolsky, Indiana University Press 1984 
(α΄ έκδοση 1968). Μολονότι το έργο γράφτηκε από τον Bakhtin  στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 
πολέμου δεν δημοσιεύτηκε παρά μόνο το 1965, λόγω του ριζοσπαστικού του περιεχομένου. 
117 Ό.π., σελ. 5-13. 
118 Ό.π., σελ. 19-20. 
119 Ό.π., σελ. 21. 
120 Ό.π., σελ. 92.  
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περίοδο του ρομαντισμού επανέρχονται στο προσκήνιο για να εκφράσουν αυτή τη 

φορά ένα υπόγειο ρεύμα απογοήτευσης και αμφισβήτησης.121  

 Την αντι-ιεραρχική και αντι-κληρικαλιστική ιδιότητα του γκροτέσκου, που 

εντοπίζει ο Μπαχτίν στο Καρναβάλι, θα μπορούσαμε 

να τη δούμε και στο έργο του  Μπέκλιν. Η ταύτιση 

αυτή που κάνω εδώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

υποψία μου ότι ο καρναβαλικός, λαϊκός χαρακτήρας 

της Ελβετίας θα πρέπει να άσκησε κάποια επίδραση 

στο έργο του καλλιτέχνη (παρακάτω θα αναφερθώ διεξοδικότερα στο θέμα αυτό).    

Όλη η μπεκλινική οντολογία που αναδύεται από τα βάθη της θάλασσας είναι με μια 

σύγχρονη ματιά ένα καρναβάλι, ένα ζείδωρο 

ξεφάντωμα, μία διονυσιακή μέθη. Πολύ 

περισσότερο μάλιστα αφού τα μυθικά αυτά όντα, 

Τρίτωνες και Νηρηίδες μαζί με τα κατοικίδιά τους, 

τα άλλα τέρατα, είναι άνθρωποι που φορούν 

μυθολογικά κουστούμια, μεταμφιέζονται με μάσκες 

μπροστά στα μάτια του θεατή. (βλ. ενδεικτικά στη Θάλασσα [1883] πιν.65 ,  Παιχνίδι 

των κυμάτων [1883] πιν.66, Οικογένεια Τριτώνων [1880] πιν.63)122 Με τη χρήση της 

μάσκας τα χαρακτηριστικά των προσώπων παγώνουν στιγμιαία, γίνονται αινιγματικά, 

βίαια, αλλόκοτα (βλ. το πρόσωπο στο βάθος στο Παιχνίδι των κυμάτων [1883] εικ, 

τον Τρίτωνα που πνίγεται στη Σιωπή της θάλασσας [1887]123 εικ, και τα σαν ξωτικά 

πρόσωπα στη θάλασσα [1883] εικ). Ο Μπαχτίν σημειώνει για τη χρήση της μάσκας: 

 «Η μάσκα συσχετίζεται με τη χαρά της αλλαγής και 

μετεμψύχωσης, με τη χαρούμενη απάρνηση κάθε 

ομοιομορφίας και ομοιότητας…Η μάσκα αναφέρεται στη 

μετάβαση, στη μεταμόρφωση, στο βίαιο σπάσιμο των 

φυσικών ορίων, στην κοροϊδία. Εμπεριέχει το παιγνιώδες 

στοιχείο της ζωής…Μία ανεξάντλητη και πολύχρωμη ζωή 

                                                 
121 Για την προέκταση της θεωρίας του Μπαχτίν για το καρναβαλικό στοιχείο στα καμπαρέ και τις 
θεατρικές επιθεωρήσεις (vaudeville) στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 2ου αιώνα βλ. Peter 
Jelavich, «Grotesque and Carnivalesque: Nagation and Renewal around 1900» στο   Comic 
Grotesque, Wit and Mockery in German Art ,ό.π., σελ. 89-104.   
122 Rolf Andree, ό.π., κατ. 376, 401, και 349. 
123 Rolf Andree, ό.π., κατ. 403. 



 42

μπορεί κανείς να διακρίνει πίσω από τη μάσκα του γκροτέσκου».124

  Τα γκροτέσκα σώματα [Μπαχτίν] των Τριτώνων, Κενταύρων κ.τ.λ. με τα λιπώδη 

και υπερχειλισμένα χαρακτηριστικά, που φέρνουν στο 

νου τον Ρούμπενς, συγκροτούν την αντίληψη του 

Μπέκλιν για τον σωματικό αυτό υλισμό που εδρεύει 

στη βάση της νέο-παγανιστικής του φιλοσοφίας. Ο 

υπερβολικός αυτός τονισμός των σωματικών 

λειτουργιών με ρεαλιστικό μάλιστα τρόπο 

αποκαλύπτει στο έργο του ζωγράφου αντι-ιδεαλιστικές τάσεις, που έρχονται σε 

αντίθεση με το πρώιμο έργο του. Για ποιο λόγο εμφανίζεται στο έργο του Μπέκλιν ο 

σωματικός αυτός υλισμός θα προσπαθήσω να δείξω στα κεφάλαια που ακολουθούν.   

Είναι οι ανθρώπινες ομοιότητες και κώδικες επικοινωνίας που υπονοούνται, που 

κάνουν το μπεκλινικό καρναβάλι να διαφέρει από αντίστοιχα έργα συγχρόνων του με 

παρόμοια θεματολογία.125   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Ό.π, σελ. 40. 
125 Βλ. για σύγκριση το έργο των Phlipp Foltz ή του August von Heyden (Andrea Linnebach, 
Arnold Böcklin und die Antike, Mythos, Geschichte, Gegenwart, εκδ. Hirmer, Μόναχο 1991, σελ. 42 κ.ε.  
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3. Το κωμικό-γκροτέσκο μέσα από την υποδοχή των έργων του Άρνολντ Μπέκλιν 

  

 Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα παρατηρείται στον τομέα της κριτικής της 

τέχνης μια πιο γενικευμένη χρήση όρων, όπως καρικατούρα, γκροτέσκο, 

μπουρλέσκο. Το έργο του Άρνολντ Μπέκλιν συχνά στιγματίστηκε με τους όρους 

αυτούς, αρχικά αρνητικά και υποτιμητικά ενώ αργότερα, όταν δηλαδή η «μόδα» 

Μπέκλιν απλώθηκε σε όλη τη Γερμανία, τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούσαν 

άλλοτε το αλλόκοτα κωμικό στο έργο του, προβλήθηκαν ως σημεία νεωτερικότητας 

και αποτέλεσαν κομβικό σημείο αναφοράς για αρκετούς ζωγράφους, όπως ο 

Φράντισεκ Κούπκα (Frantisek Kupka, πιν.95) ο Λέο Πούτς (Leo Putz, πιν.77) και 

ο Λόβις Κόριντ (Lovis Corinth, πιν.73-74, 38). Καλλιτέχνες που μαθήτευσαν για 

ένα σύντομο χρονικό διάστημα κοντά στον Μπέκλιν ή άλλοι που συνάντησαν τα έργα 

του κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Μόναχο επηρεάστηκαν άμεσα από το 

νέο αυτό αισθητικό ύφος, που συνδυάζει το ευτελές κωμικό με έναν ωμό ρεαλισμό. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα το κωμικό-παγανιστικό στοιχείο του 

Μπέκλιν εξαφανίζεται και εμφανίζεται ένας ωμός κυνισμός (πιν.38), ώστε δύσκολα 

μπορεί κανείς να βρει ομοιότητες με τη ζωγραφική του Μπέκλιν. Οι βακχιστές (πιν.73 

1898) και η νεότητα του Δία (πιν.74, 1905) του Κόριντ126 καθώς και τα χρήματα του 

Κούπκα (πιν.75, 1899) είναι μερικά παραδείγματα. Οι Ελβετοί ζωγράφοι Χάνς 

Σαντρόιτερ (Hans Sandreuter, 1850-1901) και Άλμπερτ Βέλτι (Albert Welti, 1862-

1912, πιν.51), που μαθήτευσαν από τη δεκαετία του 1880 και μετά κοντά στον 

Μπέκλιν, διαμόρφωσαν από το τέλος της δεκαετίας του 1880 ένα συμβολιστικό 

ιδίωμα πιο κοντά στο ύφος του δασκάλου τους, με αναφορές στο χώρο του μύθου και 

του παραμυθιού, που μπολιάζεται με «ωμά» αλλά συγκρατημένα κωμικά 

ξεσπάσματα.127 Ακόμη πιο έντονα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την επίδραση 

που είχε το έργο του Μπέκλιν στην πρώιμη κωμική θεματολογία με Κενταύρους και 

                                                 
126 Βλ. Klaus Albrecht Schröder (επιμ), Lovis Corinth, Κατάλογος έκθεσης στο Kunstforum der Bank 
Austria, Βιέννη 2 Σεπτέμβρη – 22 Νοέμβρη  1992, εκδ.  Prestel 1992, σελ. 22, 23. 
127 Βλ., Christian Geelhaar, «…Meiner Seele so geliebter Freund!’ Zur Rezeption von Arnold 
Böcklins Malerei» στο Arnold Böcklin, Die Gemälde im Kunstmuseum Basel, Dorothea Christ (επιμ.), 
Öffentliche Kunstsammlung Basel, εκδ. Eidolon,  Βασιλεία 1990, σελ. 9-11. Για τη γνωριμία του 
Μπέκλιν με τον Βέλτι βλ. Otto Lassius, ό.π., σελ. 72 κ.ε.   
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Πάνες του Φραντς φον Στουκ (Franz von Stuck, 1863-1928, πιν.90-91)128 ή στο 

γκροτέσκο κόσμο που δημιούργησε ο Alfred Kubin μία δεκαετία αργότερα (1890 

και ύστερα) ενόσω σπούδαζε στο Μόναχο (πιν.92).129 Μοτίβα όπως η παρωδία των 

μυθικών ζώων και της μορφής του θανάτου, που συναντιούνται συχνά στον Μπέκλιν, 

επανεμφανίζονται στο έργο θαυμαστών του, όπως στον Έμιλ Νόλντε (Emil Nolde, 

1867-1956, πιν.93) και κυρίως στον Μάξ Κλίνγκερ (Max Klinger, 1857-1920, 

πιν.94), ο οποίος επηρεάζεται έντονα από τον ύστερο Μπέκλιν.130 Η παραπάνω τάση 

επικράτησης ενός ιδιαίτερου κωμικού ύφους, που οφείλει πολλά στον Μπέκλιν, και 

που χαρακτηρίζεται από όλες αυτές τις παραδοξότητες και υπερβολές, είχε ως 

αποτέλεσμα να γίνει της μόδας ένα εικαστικό ρεύμα που συγγένευε με το Kitsch.     

 Η εμφάνιση ενός τέτοιου θεματικού υλικού τις δεκαετίες του 1880 και 1890, 

που φέρει έντονα τα σημάδια μιας πνευματικής και ψυχικής κατάπτωσης και 

προμηνύει το τέλος της «ευγενούς» τέχνης, που είχε διατρανώσει περήφανα η αστική 

τάξη κατά την αναρρίχησή και ισχυροποίηση της εξουσίας της, συνοδεύεται από έναν 

επιθετικό και αποδοκιμαστικό θεωρητικό λόγο αναρχικής υφής, που σκοπό έχει να 

θέσει υπό αμφισβήτηση τις κατακτήσεις της. Ο λόγος αυτός διαρθρώνεται από 

εύπορους αστούς λογοτέχνες, οι οποίοι, ζώντας στο περιθώριο και ακολουθώντας το 

πρότυπο του απογοητευμένου-παρακμιακού αστού, έχουν έντονα αντι-καθολικά 

αισθήματα και συγκεντρώνονται στις γερμανικές ή γερμανόφωνες μεγαλουπόλεις, 

όπως το Βερολίνο, το Μόναχο και τη Ζυρίχη, και αρθρογραφούν ενάντια στην 

κορεσμένη αστική τάξη, την καθολική εκκλησία και το καθεστώς του Βίλχελμ του 

Β΄. Όργανα της κριτικής τους αποτελούσαν περιοδικά με σατιρικές διαθέσεις, όπως 

το Ulk (1871), το Lustige Blätter (1886), το Simplicissismus (1896), το Jugend (1896) και 

το Narrenschiff (1898) καθώς και οι θεατρικές επιθεωρήσεις, που ελάμβαναν χώρο σε 

ειδικά διαμορφωμένα μέρη, γνωστά αργότερα ως καμπαρέ.131 Οι χώροι αυτοί 

                                                 
128 Jo-Anne Birnie Danzker, Franz von Stuck: Die Sammlung des Museums Villa von Stuck, εκδ. 
Minerva, Eurasburg 1997. 
129Βλ.,Gunhild Roggenbuck, Das Groteske im Werk Alfred Kubins (1877-1959), Αμβούργο 1978. 
130Για το Νόλντε βλ., Karl- Ludwig Hofmann, «Anmerkungen zu den Phantasien und Grotesken 
Emil Noldes» στο Nolde im Dialog 1905-1913. Quellen und Beiträge, Rödiger – Diruf Erika (επιμ.), 
Καρλσρούη Städtische Galerie, Hirmer Verlag 2002, σελ. 166-171. Για τον Κλίνγκερ βλ., 
Ekkerhard Mai, «Klinger und das Capriccio» στο Kunstforum Capriccio, ό.π., σελ. 189-208. 
131 Για τα σατιρικά περιοδικά και την καρικατούρα ειδικότερα σ’ αυτά βλ., Ludwig Hollweck, 
Karikaturen: Von den Fliegenden Blättern bis zum Simplicissismus 1844-1914, Süddeutscher Verlag, 
Μόναχο 1973. 
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αποτέλεσαν πόλο έλξης και ζύμωσης για αρκετούς θεατρικούς συγγραφείς, 

λογοτέχνες και ποιητές, που γνωρίστηκαν με καλλιτέχνες, που ειδικεύονταν στα 

κωμικά σκίτσα και τις καρικατούρες, συνεργάτες οι περισσότεροι σατιρικών 

περιοδικών, όπως οι Λύονελ Φάινινγκερ (Lyonel Feininger, πιν.6), Τέοντορ Χάινε 

(Theodor Heine) και Μπρούνο Πάουλ (Bruno Paul). Ο Φράντς φον Στουκ 

εργαζόταν επίσης ως καρικατουρίστας για το περιοδικό Fliegende Blätter στο Μόναχο 

από το 1889-92. Έργα του Μπέκλιν εμφανίζονται στα περιοδικά αυτά ως 

αναπαραγωγές (ιδιαίτερα στο Jugend) αλλά και ως μεταποιήσεις (πιν.96).  

 Το γκροτέσκο λόγω της αντι-αστικής, αντι-ιεραρχικής του φύσης, που 

περιέγραψα παραπάνω, θεωρήθηκε ως το καταλληλότερο όπλο στα χέρια των 

επικριτών της αστικής ιδεολογίας και της φιλελεύθερης, «προοδευτικής» οικονομικής 

πολιτικής που ασπαζόταν. Ένας από τους σημαντικούς θεωρητικούς υποστηρικτές 

του γκροτέσκο στους κύκλους αυτούς ήταν ο Oscar Panizza, γιατρός και ψυχίατρος 

ο ίδιος, που αργότερα όμως αφοσιώθηκε πλήρως στο γράψιμο.132 Αντιτάχθηκε 

σφοδρά στην Καθολική εκκλησία και αγόρευσε υπέρ ενός νεο-παγανισμού, όπου θα 

διασκελίζονται οι διαφορές ανάμεσα στην αμαρτία και την αισθαντικότητα, το σώμα 

και την ψυχή.133 Ο Μπέκλιν φαινόταν να είναι για τον Panizza ο ερατεινός 

αγγελιοφόρος της νέας αυτής τέχνης, που συμφιλιώνει τον παγανισμό με το 

πρωτόγονο κωμικό στοιχείο. Ο Paul Scheerbart, από την άλλη πλευρά, φιλόσοφος 

και συγγραφέας με βαθιά μυστικιστικές αντιλήψεις επηρεασμένος από το έργο του 

Φέχνερ (Gustav Theodor Fechner), έγραψε σε ένα στυλ συχνά γκροτέσκο και 

επαίνεσε τη φανταστική τέχνη, όπως φαίνεται από το θεωρητικό του δοκίμιο με τίτλο 

Das Phantastische in der Malerei (1891). Εκεί επαινεί τα ύστερα, μετά το 1870, έργα 

του Άρνολντ Μπέκλιν και διατυπώνει την άποψη ότι η γέννηση όλων αυτών των 

μυθικών όντων αποτελεί «ένα κατόρθωμα από πολιτισμική και ιστορική σκοπιά».134  

 Σε αντίθεση με τους περιθωριακούς και αναρχικούς ιδεολογικά λογοτέχνες 

και συγγραφείς, που ανέφερα παραπάνω, η υποδοχή των κωμικών έργων του 

ζωγράφου στη σφαίρα της τεχνοκριτικής είναι ιδιαίτερα προβληματική καθώς 

                                                 
132 Peter Jelavich, «Grotesque and Carnivalesque: Negation and Renewal around 1900», στο Comic 
Grotesque, Wit and Mockery in German Art, 1870-1940, ό.π., σελ. 89-104. 
133 Peter Jelavich, ό.π., σελ. 91-93.   
134 Lisbert Exner, «Paul Scheerbart: The Cosmocomic», στο Comic Grotesque, Wit and Mockery in 
German Art, 1870-1940, ό.π., σελ. 77-78. 
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εγκλωβίζεται στα γρανάζια της προϊούσας εθνικής γερμανικής πολιτικής από τη μία 

πλευρά και στο δίχτυ του συμβολισμού από την άλλη.135 Για παράδειγμα o 

Montesquiou χαρακτηρίζει τα έργα αυτά του Μπέκλιν ως αξιοπερίεργα αντικείμενα 

(Kuriosität), και περιγράφει τους Τρίτωνες και Νηρηίδες ως σπάνια και πολύτιμα 

ζώα από ένα μακρινό ζωολογικό κήπο.136 Στην Ιταλία, το όνομα του Μπέκλιν 

εμφανίζεται στα περιοδικά μόλις τη δεκαετία του 1890 και η υποδοχή των κωμικών 

έργων ήταν και δω αρνητική.137 Ο Σαρτόριο, ζωγράφος κοντά στον Ντ’ Αννούτσιο, 

χαρακτηρίζει τον Μπέκλιν «ζωγράφο ξετρελαμένο με νέο-αλεξανδρινές σκηνές» ενώ 

ο Ντ’ Αννούτσιο δυσανασχετεί μπροστά στο γερμανικό χιούμορ του καλλιτέχνη και 

προτιμά τα πρώιμα μυθολογικά τοπία.138 Και στις δύο περιπτώσεις τα κωμικά έργα 

του ζωγράφου κρίνονται ως opera incongruentia, ξένες νότες με τις νέες τάσεις του 

συμβολισμού, που απλώνονταν στην Ευρώπη.  

 Στη Γερμανία οι κριτικοί τέχνης που προσπαθούν να συμφιλιώσουν τη 

δεκαετία του 1880 τον ποιητικό συμβολισμό που εισαγάγει ο Μπέκλιν με τη 

ζωγραφική που επιτάσσει η εθνικιστική πολιτική αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη 

κατάπληξη και δισταγμό τους παράφωνους «κωμικούς παροξυσμούς» του καλλιτέχνη. 

Ο Adolf Rosenberg στο Geschichte der modernen Kunst (1887) σημειώνει τα εξής για τη 

νέα μόδα του Μπέκλιν: 

 

 «Το όνομα του Ελβετού ζωγράφου, που όλη του η ύπαρξη ανήκει στην καρδιά της 

γερμανικής – εθνικής τέχνης, μας οδηγεί στη μέση των αβυσσαλέων μαχών του 

παρόντος…Όταν, όμως, διογκώνει αφύσικα τις ηρωικές ή βιβλικές-ιστορικές μορφές πάνω 

από το δευτερεύον υλικό, διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία στη σημασία τους, τότε 

                                                 
135Για το πρόβλημα της πρόσληψης του έργου του καλλιτέχνη ιδιαίτερα διαφωτιστικό είναι της 
Hoesterey Ingeborg, “Bildende Kunst als Literatur: Zum Problem der Rezeption Arnold 
Böcklins” στο The German Quarterly, τόμος 56, τ.χ 4, Νοέμβριος 1983, σελ. 563-579.  
136 Βλ. για την πρόσληψη του Μπέκλιν στη Γαλλία, Thomas Gaehtgens, «Böcklin und Frankreich», 
στο Arnold Böcklin, Retrospektive, Βασιλεία-Παρίσι-Μόναχο 2001, ό.π., σελ. 103.  
137 Anita-Maria von Winterfeld, «Arnold Bocklin und Florenz» στο Storia dell’ arte e politica culturale 
intorno al 1900/ La fondazione dell’ Instituto Germanico di Storia dell’ Arte di Firenze, επιμ. Max Seidel, 
διεθνές Συμπόσιο για τα 100 χρόνια του Ινστιτούτου ιστορίας της τέχνης στη Φλωρεντία, 21 – 24 
Μαΐου 1997, εκδ. Marsilio, Βενετία 1999, σελ. 162. 
138 Gianna Piantoni, «Böcklin und die römische Kultur Ende des 19. Jahrhunderts» στο In uns selbst liegt 
Italien, Die Kunst der Deutsch-Römer (κατάλογος Έκθεσης), επιμ. Christoph Heilmann, Haus der 
Kunst 12 Δεκέμβρη 1987 – 21 Φλεβάρη 1988, εκδ. Hirmer Μόναχο, 1987, σελ. 133-145. 
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συχνά το έργο ξεπέφτει σε γκροτέσκο και καταστρέφει με αυτόν τον τρόπο τις πιο ποιητικές 

και μεγαλειώδεις σκέψεις του».139      

 

 Το γκροτέσκο χρησιμοποιείται από τον Rosenberg εδώ με αρνητική χροιά 

για να υποδηλώσει έναν αρχαϊσμό στο ύφος του καλλιτέχνη, κάτι το υπερβολικό και 

παράταιρο, ιδιότητες που κατ’ άλλους συγγραφείς αποδίδουν οι λέξεις μπουρλέσκο, 

μανιέρα και μπαρόκ. Από τον Maler Rust εμφανίζεται το 1887 στο Basler Nachrichten  

το εξής σχόλιο πάνω στο ζωγράφο: 

 
 «Στην πιο πρόσφατη δουλειά του, στην οποία ο Μπέκλιν χρησιμοποιεί τη θάλασσα 

ως ένα σκηνικό για τους γκροτέσκο ανθρώπους – ψάρια, ξεχωρίζει το μπουρλέσκο κωμικό 

στοιχείο ως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ζωγράφου…Το πνεύμα των πινάκων αυτών 

βρίσκεται μέσα τους, και με αυτόν τον τρόπο γίνεται αυτό (το πνεύμα) μια ανεξάρτητη 

δύναμη. Ως τέτοια την ονομάζει κανείς μανιέρα. Η μανιέρα μπορεί να αντηχήσει πάνω στο 

πνεύμα και να επηρεάσει τις κατευθύνσεις του, και σε αυτήν την περίπτωση η τέχνη ξεπέφτει 

[ausartet] στο Μανιερισμό».140    

 Ήδη στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα μπορεί να βρει κανείς τα 

πρώτα σημάδια της διαμάχης που έμελλε να ξεσπάσει γύρω από τον Μπέκλιν  στις 

αρχές του 20ου. Η λατρεία για τον Μπέκλιν σχετίζεται άμεσα με την ανάγκη 

δημιουργίας ενός εθνικού αντερείσματος απέναντι στους γάλλους ιμπρεσιονιστές και 

τους «εσωτερικούς εχθρούς» που πρέσβευαν μια αντίστοιχη κατεύθυνση για την 

τέχνη. Υποστηρικτές της εθνικής τέχνης του Μπέκλιν, όπως ο Adolf Rosenberg και 

ο Maler Rust ή ιστορικοί τέχνης, όπως ο Cornelius Gurlitt και ο Ferdinand 

Avenarius, εκδότης του συντηρητικού περιοδικού Kunstwart, «σκόνταφταν» 

επανειλημμένως στα έργα εκείνα με κωμικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούσαν 

να εκμαιεύσουν διαχρονικά γερμανικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά που πηγάζουν 

από τις βαθύτατα ποιητικές ενοράσεις του καλλιτέχνη, τα όνειρα, η μοναξιά, ο 

πανθεϊσμός και οι μεταφυσικές τους προεκτάσεις. Η υπεράσπιση των κωμικών έργων 

του καλλιτέχνη πήρε συχνά απολογητικό χαρακτήρα απέναντι σ’ αυτούς που 

                                                 
139 Adolf Rosenberg, Geschichte der modernen Kunst, τόμος 2ος : Die Deutsche Kunst: Erster Abschnitt 
1795-1848, εκδ. Fr. Wilh. Grunow, Λειψία 1887, σελ. 188.  
140 Παρατίθεται από την Pamela Kort, «The Grotesque: Modernism’s Other» στο Comic Grotesque, 
Wit and Mockery in German Art, 1870-1940, Pamela Kort (επιμ), ό.π., σελ. 14. 
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αμφισβητούσαν το μεγαλείο της τέχνης του Μπέκλιν. Ο Richard Muther σημειώνει 

για το παιχνίδι των κυμάτων του Μπέκλιν:  

 

 «Το ανεκτίμητο εύρος του πνεύματος του Μπέκλιν αποδεικνύεται από το νησί των 

νεκρών και το παιχνίδι των κυμάτων, τον καρναβαλικό εκείνο πίνακα με τον οποίο τόσο θεϊκά 

γελούσε. Και ακόμη ήταν ο ίδιος [ο Μπέκλιν] αντικείμενο του γέλιου. Ένα άνοστο αστείο, 

το οποίο μπορεί κανείς να συναντήσει σε όλες σχεδόν τις κριτικές εκείνου του έτους, 

παρομοιάζει τα έργα του με τα χοροπηδήματα ενός τράγου. Ο Lombroso τον 

συμπεριέλαβε ανάμεσα στους δημιουργικούς τρελούς. Ο Pecht, ο Friedrich Theodor 

Vischer και ο Julius Meyer [Meyer-Graefe]…ήταν αμήχανοι απέναντι στην «μπαρόκ 

ανοστιά» που χαρακτηρίζει τα ύστερα έργα του».141  

 

 Η συγκρότηση μιας εθνικής γερμανικής πολιτικής γύρω από ονόματα, όπως 

αυτά του Μπέκλιν ή του Χανς Τόμα, στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα 

βρήκε άκαμπτους αντιπάλους με κυριότερο τον Meyer-Graefe. Την περίοδο εκείνη 

γινόταν αυστηρή διάκριση ανάμεσα στην τέχνη και την καρικατούρα, που εκφράζει 

ένα συγκεκριμένο κωμικό είδος, και εμφανίζεται από συγκεκριμένους καλλιτέχνες, 

συχνά στις στήλες εφημερίδων και περιοδικών. Ο Meyer-Graefe εκμεταλλεύεται τη 

διάκριση αυτή για να καταβαραθρώσει το έργο του Μπέκλιν στην Υπόθεση Μπέκλιν  

το 1905: 

 
 «[ο Μπέκλιν] διαθέτει ένα χοντροκομμένο χιούμορ και επιτυγχάνει παράλληλα, 

όπως στη Σουζάνα στο μπάνιο [πιν.15] ή στο γλυπτό του ο βασιλιάς των βατράχων [πιν.23], όχι 

ένα κομψό, επιμελημένο αλλά ένα αιφνιδιαστικό κωμικό αποτέλεσμα. Οι κωμικές σκηνές 

του είναι οι καλύτερες…Ίσως βρίσκεται εδώ η μοναδική πραγματική αξία, η οποία θα 

εκτιμηθεί στο μέλλον είτε ως τέχνη υψηλή είτε ως ανούσια  Ως κωμικός ο Μπέκλιν 

δημιούργησε ένα είδος, πριν από τον οποίο αυτό απουσίαζε. Ένας κωμικός, τίποτα 

λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ούτε καν καρικατουρίστας. Τι μπορεί να προσφέρει 

παράλληλα ένας καρικατουρίστας, μας το έδειξε ο Μέντσελ, από τον οποίο δεν μπορεί να 

αποστερήσει κανείς τον τίτλο αυτό, έναν τίτλο τιμητικό από τον Ντωμιέ και 

ύστερα…Σχεδόν φαίνεται από αυτά τα πράγματα, σαν να ήθελε ο Μπέκλιν όχι μόνο να 
                                                 
141 Richard Muther, «Arnold Böcklin zum 70. Geburtstag» στο Studien und Kritiken, τόμος 2, Βιέννη 
1901-1902, σελ. 154. Βλ. επίσης Richard Muther, Geschichte der Malerei, τόμος 3: 18ος – 19ος αι., 
γ΄έκδ. Βερολίνο 1920 (α΄εκδ. Μόναχο 1894), σελ. 471. 
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δημιουργήσει ένα δράμα της φύσης αλλά παράλληλα να υμνήσει μαζί και την παρωδία 

αυτής. Οι συμπατριώτες μας βλέπουν στο « θεατρικό κομμάτι» [Stück] πάντα μόνο το 

θέαμα ενός ορμώμενου γερμανικού βασιλείου, όπως στο Βάγκνερ, το μεγάλο προάγγελο. 

Το ότι αυτό το «θεατρικό κομμάτι» πολύ εύκολα γυρίζει σε φάρσα, θα έπρεπε να τους βάλει 

σε σκέψεις».142   

      

 Η επιθετικότητα με την οποία ο Meyer-Graefe χτύπησε την αδυναμία των 

θαυμαστών του Μπέκλιν να αντιληφθούν τα «κακόγουστα αστεία» του ζωγράφου 

πυροδότησε μια σειρά από μεταστροφές στο έργο νεαρών οπαδών του ζωγράφου, 

όπως ο Λόβις Κόριντ και ο Πάουλ Κλέε.143 Ο τελευταίος, που ξεκινά το περίφημο 

Opus I με σχέδια κωμικών, όταν διάβασε την Υπόθεση Böcklin έγραψε στη μνηστή του 

ότι: «τα έργα αυτά μου φαίνονται πια τόσο παθητικά, τόσο περιζήτητα και 

πολύχρωμα, που δεν μπορώ πια να τα δω. Για μένα ένα από τα γιαπωνέζικα 

χαρακτικά μου είναι περισσότερο αγαπητό από όλους τους πίνακες του Μπέκλιν στη 

Βασιλεία…Επιτέλους, πιστεύω ότι μπήκα στο σωστό δρόμο».144 Πράγματι ο Meyer-

Graefe είχε καταφέρει να στρέψει την προσοχή των Γερμανών καλλιτεχνών στον 

Ιμπρεσιονισμό και να εκθρονίσει τον Μπέκλιν, που θεωρούσε τροχοπέδη στην ομαλή 

μετάβαση από τον Κορό στον Ντελακρουά και από τον Ντελακρουά στον Μανέ και 

τον Μονέ. Στη θέση του Μπέκλιν εύκολα τοποθέτησε τον Χάνς φον Μαρές ή τον 

Μέντσελ, ζωγράφοι, που διακρίνονται για την χρωματική τους νεωτερικότητα. Η 

παρατήρηση του Meier Graefe, ότι ο Μπέκλιν ζωγραφίζει το δράμα της φύσης και 

μαζί με αυτό την παρωδία του, θα αποτελέσει το κλειδί για να προσεγγίσω τον 

παγανιστικό κόσμο του καλλιτέχνη υπό το πρίσμα των κοινωνικών-ψυχολογικών  και 

πολιτικών εξελίξεων στο μεταρομαντικό κόσμο και να «διαβάσω» όχι τόσο αθώα τα 

«ύποπτα» αυτά έργα του ζωγράφου. Αλλά πρώτα θα παρουσιάσω εν συντομία, πώς 

αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο καλλιτέχνης το κωμικό στοιχείο.  

 

 

                                                 
142 Alfred Julius Μeyer-Graefe, Der Fall Böcklin und die Lehre von den Einheiten, εκδ. Julius 
Hoffmann, Στουτγάρδη 1905, σελ. 254-256. 
143 Το ίδιο συνέβη και με τον August Macke (1887-1914). Βλ., Christian Geelhaar, «…‚Meiner 
Seele so geliebter Freund!’ Zur Rezeption von Arnold Böcklins Malerei» στο Arnold Böcklin, Die 
Gemälde im Kunstmuseum Basel, ό.π., σελ. 12-13. 
144 Christian Geelhaar, ό.π., σελ. 12. 
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4. Η σκωπτική διάθεση στον Μπέκλιν, η ρήξη του με τον ακαδημαϊσμό και η 

σχέση του με τον Βάγκνερ  

 

4.1 Οι πρώτες επιδράσεις – το χιούμορ στον Μπέκλιν 

 

 Το ύφος του Μπέκλιν δεν είναι ενιαίο, ούτε παραπέμπει ξεκάθαρα σε κάποια 

εικονογραφικά πρότυπα. Θα έλεγα μάλιστα ότι τείνει να είναι εκλεκτικιστικό, 

συνδυάζει δηλαδή ζωγραφικά στοιχεία από τον αρχαίο παγανιστικό κόσμο, την 

Αναγέννηση, το Μπαρόκ και το ρομαντισμό. Θα προσπαθήσω παρακάτω να 

υποδείξω μερικές πιθανές επιδράσεις, που μπορεί να δέχτηκε ο καλλιτέχνης, όσον 

αφορά τις κωμικές μυθολογικές σκηνές, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι εξαντλώ 

τις πολύπλοκες εκείνες διεργασίες που συντελούν στη γένεση των σκηνών αυτών.   

 Τα πρώτα ψήγματα προς μία συστηματοποιημένη και συνειδητή ζωγραφική 

του γκροτέσκο στον Μπέκλιν, ως ύφος – που συναπαρτίζεται από την ταυτόχρονη 

αυτή συνύπαρξη κωμικών και αντικρουόμενων στο κωμικό στοιχείων, που προκαλούν 

κατά κύριο λόγο έναν απροσδιόριστο, υποσυνείδητο  φόβο -  ωριμάζει από το 1871 

και μετά, όταν δηλαδή ο καλλιτέχνης βρισκόταν στο Μόναχο, και κορυφώνεται την 

περίοδο της Ζυρίχης (1885-1892) κατά τη συναναστροφή του Μπέκλιν με τον 

Γκότφρηντ Κέλλερ.145 Κατά τη γνώμη μου όλα σχεδόν τα έργα που ο καλλιτέχνης 

φιλοτεχνεί στη Ζυρίχη κρύβουν και μια παραδοξότητα. Αν και η μυθική οντολογία, 

που ο καλλιτέχνης αναπλάθει και μεταποιεί, έχει τις ρίζες της στο μυθολογικό εκείνο 

υλικό, που του παρείχε ο αρχαίος ελληνικός και ρωμαϊκός πολιτισμός της Ιταλίας, 

δεν μπορούμε, ωστόσο, να βρούμε στα έργα της περιόδου της Ρώμης τα κωμικά 

εκείνα στοιχεία που εμφανίζονται αργότερα (βλ. για παράδειγμα πιν.27). Αυτά 

εμφανίζονται με την επιστροφή του καλλιτέχνη στη Γερμανία, όταν δηλαδή αρχίζει 

να αλλάζει ο πολιτισμικός χάρτης, και οι σχέσεις του μορφωμένου πάτρωνα και του 

καλλιτέχνη, που καθόριζαν έως τότε τη γενιά των Deutschrömer, δίνουν τη θέση 

τους στο ανταγωνιστικό παιχνίδι της αγοράς, το οποίο καθορίζεται πλέον από την 

ανερχόμενη δύναμη των τραπεζιτών και βιομηχάνων, οι οποίοι ωθούν τους 

                                                 
145 Για τα σημαντικά χρόνια του Böcklin στη Ζυρίχη βλ., Hans Lüthy, «Arnold Böcklin in Zürich» 
στο Turicum, 13, αρ. 4, 1982, σελ. 22-23. 
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καλλιτέχνες στην εξεύρεση νέας θεματολογίας, που να εξυπηρετεί τα νέα γούστα, 

άμεσα εξαρτώμενα από τις επιταγές για μια εθνική γερμανική τέχνη.  

 Ο Μπέκλιν, ήδη από την περίοδο της Ρώμης, είχε αρχίσει να 

διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους Deutschrömer, το Φόιερμπαχ, το Μαρέες, 

και το Χίλντενμπραντ, που προσανατολίζονταν περισσότερο ιδεαλιστικά προς την 

κλασική φόρμα και τη «φιλολογική» ζωγραφική. Το ενδιαφέρον του Μπέκλιν, 

αντίθετα, στράφηκε εξαρχής στη φύση, στη ρωμαϊκή επαρχία και τα δύσβατα μέρη, 

μακριά από τις πόλεις. Επηρεασμένος, προς την κατεύθυνση αυτή από τον Φραντς 

Ντρέμπερ (H. Frantz Dreber)146 και το δάσκαλό του Σίρμερ (J. W. Schirmer), ο 

Μπέκλιν γρήγορα άλλαξε κατεύθυνση, όταν παρουσίασε τις πρώτες μορφές του να 

ξεπηδούν μέσα από το οργανικό όλον της φύσης ή να σχηματίζονται τα πρώτα 

πρόσωπα μέσα από σχηματισμούς βράχων και χαραδρών.147 Το τοπίο δίνει έτσι 

σταδιακά τη θέση του από τη δεκαετία του 1860 στη μυθολογική μορφή, η οποία αν 

και στην αρχή ενυπάρχει σε αυτό, αργότερα διογκώνεται, καταλαμβάνει το χώρο και 

το εκτοπίζει.148 Όλο το πρώιμο έργο του ζωγράφου καθρεφτίζει, λοιπόν, τη 

ρομαντική κοσμοαντίληψη, κατά την οποία η φύση και η ιστορία βρίσκονται 

διαμετρικά αντίθετες στο εννοιολογικό σύστημα της ανθρώπινης σκέψης. 

  Έτσι, θα προέλθουν οι πρώτες μυθολογικές μορφές του Πάνα, ο οποίος 

συχνά εμπλέκεται σε κωμικές σκηνές, να καβαλιέται από μια νύμφη με θύρσο 

(πιν.28) ή να τραγουδάει σε ένα κοτσύφι χτυπώντας τα ακροδάχτυλά του (πιν.27). 

Έναν απόηχο των σκηνών αυτών θα συναντήσουμε αργότερα στον Κένταυρο στο νερό 

(πιν.26), όπου πλέον ο κένταυρος είναι η ίδια η ναρκισσιστική εικόνα του καλλιτέχνη, 

που κοιτά τον εαυτό του στο νερό, όπως μας αφήνει να εικάσουμε το μονόγραμμα 

του Μπέκλιν στην οπλή του ζώου.  Αλλά ο Πάνας εκφράζει παράλληλα και τις 

                                                 
146 Βλ., το έργο του Ντρέμπερ Σαπφώ, 1859, Μόναχο, Neue Pinakothek. Επίσης, Eberhard Ruhmer, 
«Böcklin-Standort und Ausstrahlung» στο Arnold Böcklin – Ντάρμσταντ, ό.π., σελ. 47.   
147 Βλ., για παράδειγμα το έργο Χαράδρα σε όρη, Andree 68.  
148 Με αυτή τη σημασία θα χρησιμοποιούμε από δω και στο εξής την πολύπλοκη έννοια του Μύθου. 
Για το πλήθος των ερμηνειών που έχουν δοθεί ανάλογα με την «σχολή», υπό το πρίσμα της οποίας 
αναλύονται οι μύθοι, βλ. Dagmar Burkhart, λ(ήμμα) Mythos στο Enzyklopädie des Märchens, επιμ. 
Rolf Wilhelm Brednich, Göttingen, Walter de Gruyter 1999. Πρβλ. επίσης με το διεισδυτικό έργο 
του Hübner Kurt, Die Wahrheit des Mythos, εκδ. C. H. Beck, Μόναχο 1985, ιδιαίτερα σελ. 48-92.  
Για μία επισκόπηση του Μύθου στη λογοτεχνία βλ. K.K. Ruthven, O Μύθος, μτφρ. Ιουλιέττα 
Ράλλη-Καίτη Χατζηδήμου, σειρά Η Γλώσσα της Κριτικής, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1977. (α΄ έκδοση 
Λονδίνο 1976). Τέλος, για μία συσχέτιση των λεπτών αποχρώσεων ανάμεσα στο μύθο και την 
πραγματικότητα βλ. Ρόλαν Μπάρτ, Μυθολογίες μάθημα, μτφρ. Καιτη Χατζηδήμου – Ι. Ράλλη, εκδ. 
Ράππα, Αθήνα 1979. (ά έκδοση 1977).   
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Εικ.6 

δυνάμεις εκείνες που αντιστέκονται στη λογική και προκαλούν το φόβο (πιν.10,11). 

Έχω την εντύπωση πως το στοιχείο αυτό του παράλογου φόβου ο Μπέκλιν πρέπει να 

το άντλησε σε ένα μεγάλο βαθμό από το έργο του Κάρλ Μπλέχεν (1798-1840), ο 

οποίος γνωρίζουμε ότι τον επηρέασε, ιδιαίτερα στο θέμα του σκηνοθετικού 

φωτισμού.149 Στα έργα, λοιπόν, που φιλοτέχνησε ο Μπλέχεν μετά το 1824, όταν 

προσλήφθηκε ως ζωγράφος σκηνικών στο βασιλικό θέατρο του Βερολίνου, 

διαφαίνεται η επίδραση που άσκησε πάνω του ο φανταστικός και παραμυθένιος 

κόσμος του Ε.Τ.Α Χόφμαν, 

όπου άλογες δυνάμεις 

κατατρέχουν τους ανθρώπους 

και τους κάνουν να 

συμπεριφέρονται σαν 

μαριονέττες (πιν.12, 22). Το 

στοιχείο που υπερισχύει είναι 

εκείνο του παράλογου 

κωμικού φόβου το οποίο 

επανεμφανίζεται με χαρακτηριστικές ομοιότητες τόσο στο έργο του 

Μπέκλιν, όσο και του Μόριτς φον Σβίντ, και σχετίζεται πάντα με την 

επαφή του ανθρώπου με τη φύση. Η σύζυγος του Μπέκλιν αναφέρει ότι ο 

καλλιτέχνης, όντας μικρός, συχνά τρόμαζε τους συμμαθητές του με αράχνες, σαύρες 

και φτερά από ζώα, που ζωγράφιζε με νατουραλιστική ακρίβεια.150 Η τάση αυτή του 

καλλιτέχνη να μετατρέπει σε οργανική μορφή τα βράχια και τα πυκνά φυλλώματα 

των δέντρων, έτσι ώστε να σχηματίζονται φάτσες αλλόκοτες, ή να προβάλουν μέσα 

απ’ αυτά φίδια ή δράκοι θα παραμείνει μια ευχάριστη ενασχόληση, όχι, όμως, 

ιδιαίτερα αγαπητή και για τους κριτικούς τέχνης. Για παράδειγμα, κατά την έκθεση 

του έργου Σκάσιμο των κυμάτων (πιν. 55), οι θεατές και κριτικοί παραπονούνταν ότι 

πάνω από τη γυναικεία μορφή διέκριναν φάτσες σκύλων και άλλων ζώων να τους 

                                                 
149 Για παράδειγμα συνέκρινε τα έργα ερείπια παρεκκλησίου του Μπλέχεν και κτίσιμο της γέφυρας του 
διαβόλου με τα έργα του Μπέκλιν τοπίο με φεγγαρόφωτο (Andree 50)  και δράκος σε βραχώδες 
φαράγγι (πιν.12) αντίστοιχα. Για τον Μπλέχεν βλ.,  Angelica Wesenberg – Eve Förschl (επιμ.), 
Nationalgalerie Berlin, Katalog der ausgestellten Werke, E.A Seemann, 2002, σελ. 46 κ.ε. 
150 H. Holenweg, «Arnold Böcklins gespenstische Visionen» στο Basler Stadtbuch, 106, 1985, σελ. 
133-140.  
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κοροϊδεύουν.151 Δεν είναι παράλογο, λοιπόν, να ισχυριστεί κανείς ότι το γκροτέσκο 

επωάζεται εικαστικά στον Μπέκλιν εξαιτίας της σταδιακής ζωομορφοποίησης της 

φύσης. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης αναφέρει μάλιστα ότι σε κάτι φύκια διέκρινε για πρώτη 

φορά να σχηματίζονται οι μορφές των Τριτώνων.152 Στον ύστερο ρομαντισμό 

συναντάμε το παράδοξο αυτό «ξύπνημα» της φύσης, αν και όχι τόσο συχνά, σε έργα, 

όπως  Η οργανική ζωή της φύσης του Μοριτς φον Σβίντ (εικ.6).   

  Η τέχνη, όμως, που περισσότερο θα καθορίσει τη μετέπειτα πορεία του 

Μπέκλιν είναι η πομπηιανή ζωγραφική. Στο δεύτερο ταξίδι του στη Ρώμη, λοιπόν, 

του αποκαλύφθηκε ένας ξεχασμένος κόσμος, όπου τα γλυπτά είναι πολύχρωμα, τα 

χρώματα έχουν μια αστείρευτη δύναμη που κανείς δεν γνώριζε μέχρι τότε, και οι 

απεικονίσεις Φαύνων, Σατύρων και άλλων μυθολογικών προσώπων αφθονούν. Τον 

κόσμο αυτό θα μεταφέρει μαζί του ο καλλιτέχνης στο Μόναχο.  

 Την περίοδο του Μονάχου παρατηρείται η πρώτη αλλαγή στη ζωγραφική του 

Μπέκλιν. Από τη συλλογή του κόμη φον Σακ ο Μπέκλιν πρέπει να εξοικειώθηκε με 

τα κωμικά θέματα του Μόριτς φον Σβιντ (πιν.69), του Σπίτσβεγκ, και του Κάρλ 

Μπέχαϊμ. Ο τελευταίος γνωριζόταν προσωπικά με τον καλλιτέχνη από την Ιταλία το 

1856 ενώ την περίοδο που βρισκόταν στο Μόναχο ζωγράφισε το έργο του Σάτυροι 

που κυνηγάνε λαγό (πιν.70). Περισσότερο όμως ο καλλιτέχνης θαύμαζε τα έργα του 

Ρούμπενς στην Alte Pinakothek τα οποία επισκεπτόταν κάθε φορά που έμπαινε στο 

μουσείο (βλ. για παράδειγμα πιν.72).153  

  Όταν ο Μπέκλιν επέστρεψε στην Ιταλία για τρίτη φορά, και συγκεκριμένα 

στη Φλωρεντία, το 1874, χρονιά της πρώτης ιμπρεσσιονιστικής έκθεσης, ανθούσε 

στη Φλωρεντία ο κύκλος των Μacchiaoli. Τα καλλιτεχνικά αυτά ρεύματα που 

προσανατολίζονταν προς τη γαλλική νατουραλιστική τέχνη άφησαν αδιάφορο τον 

Μπέκλιν, ο οποίος περιχαρακώθηκε γύρω από γερμανικούς κύκλους, με ιδιαίτερη 

συντροφιά τον Μαρέες και τον Χίλντεμπραντ.154 Όσον αφορά την αναγεννησιακή 

ζωγραφική ο  Μπέκλιν αρύεται το μυθολογικό του υλικό, όπως και ο συνομήλικος 
                                                 
151 H. Holenweg, ό.π. 
152 Βλ. τελευταίο κεφάλαιο: Adolf Frey, ό.π., σελ. 126. 
153 Adolf Frey, ό.π., σελ. 215. 
154 Για τα χρόνια του καλλιτέχνη στη Φλωρεντία βλ., Winterfeld Anita-Maria von, «Arnold Bocklin 
und Florenz» στο Storia dell’ arte e politica culturale intorno al 1900/ La fondazione dell’ Instituto 
Germanico di Storia dell’ Arte di Firenze (επιμ. Max Seidel). Διεθνές Συμπόσιο για τα 100 χρόνια του 
Ινστιτούτου ιστορίας της τέχνης στη Φλωρεντία, 21 – 24 Μαΐου 1997, εκδ. Marsilio, Βενετία 1999, 
σελ. 143-177. 
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του Μπερν Τζόουνς, από τη ζωγραφική του Quattrocento, με ιδιαίτερη προτίμηση 

στον Μποτιτσέλι, τον Πολλαγιουόλο, και τον Γκιρλαντάιο.155 Περισσότερο κοντά, 

όμως, στο κωμικό περιεχόμενο των έργων του βρίσκεται η ζωγραφική του Πιέρο ντι 

Κόζιμο, με τις αναφορές της στις πρωτόγονες απαρχές του ανθρώπινου είδους, όταν 

ο άνθρωπος και το μυθικό ον συνυπήρχαν (πιν.75).  

  Πέρα από τις παραπάνω αναφορές σε καλλιτέχνες που είχαν ζωγραφίσει 

κωμικά θέματα, και που ο Μπέκλιν γνώριζε, θα ήθελα στο σημείο αυτό να επιστήσω 

την προσοχή στη σημασία που μπορεί να είχε για το ζωγράφο ο λαϊκός πολιτισμός 

της γενέτειρας του, της Βασιλείας. Ο Μπέκλιν προέρχεται από μία πόλη με έντονη 

παράδοση στο γκροτέσκο και το καρναβαλικό στοιχείο γενικότερα.156 Αυτό εν μέρει 

δικαιολογεί το πρώιμο ενδιαφέρον του Μπέκλιν για τον κωμικό πολιτισμό της 

αρχαιότητας, και την εμμονή που έδειξε στο γέλιο. Ο ζωγράφος συνήθιζε να λέει πως 

«η τέχνη πρέπει έτσι να λειτουργεί έτσι, ώστε ο θεατής είτε να κλαίει, είτε να μην 

μπορεί να κρατήσει την κοιλιά του από τα γέλια».157 Εξέχουσα θέση στο κωμικό 

λαϊκό πολιτισμό της Βασιλείας κατέχει το παραμύθι. Μυθικά όντα, όπως Μελουζίνες 

και Ουντίνες, είδη Νυμφών, απεικονίζονται σε προσόψεις σπιτιών (πιν.87)158 ενώ στα  

δαιδαλώδη μεσαιωνικά σοκάκια της πόλης συναντά κανείς κατάπληκτος σε 

σιντριβάνια ή σε προσόψεις κτηρίων επιθέματα με τη μορφή του Βασιλίσκου και 

αποτροπαϊκές μάσκες με αστείες εκφράσεις, όπως αυτές στον Καθεδρικό ρωμανικού 

ρυθμού, που συχνά επισκεπτόταν ο νεαρός ζωγράφος,159 ή στις επιστέψεις αψιδωτών 

ανοιγμάτων πλούσιων οικιών (πιν.88). Όλα αυτά συνιστούν μοτίβα που 

επανεμφανίζονται στο έργο του Μπέκλιν αργότερα (βλ. Μάσκες παρακάτω) και 

διαμορφώνουν τον ιδιαίτερο εκείνο κόσμο του παραμυθιού, που μεταφέρει ο 

καλλιτέχνης μαζί του στην Ιταλία.  

 Στη Βασιλεία ο καλλιτέχνης θα επιστρέψει το 1866 και θα μείνει εκεί μέχρι 

το Γαλλοπρωσικό πόλεμο. Έχοντας αποκομίσει περισσότερες εμπειρίες από τα 

                                                 
155 A. Fleiner, Mit Arnold Böcklin, Frauenfeld 1915, σελ. 198. Για τις κρίσεις του Μπέκλιν απέναντι 
στους άλλους ζωγράφους βλ. Gustav Floerke, ό.π., σελ. 179 κ.ε. 
156 Από τη Βασιλεία προέρχεται και ο Jean Tanguely, γλύπτης και ζωγράφος στην παράδοση του 
Dada, του οποίου τα μηχανικά αυτόματα είναι κατάμεστα από αναφορές στο γκροτέσκο.  
157 Adolf Frey, Arnold Böcklin, nach den Erinnerungen seiner Zürchner Freunde, Στουτγκάρδη και 
Βερολίνο 1903, σελ. 119. 
158 Βλ., Nicolas Bouvier, «Volkskunst» στο Helvetica, τόμος IX, εκδόσεις Desertina, Disentis 1991, 
σελ. 72-75. 
159 Ottenbacher, «Arnold Böcklin als Fremder» στο Heilige im unreinen Licht, [2003], σελ. 71. 
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ταξίδια του στη Ρώμη και όντας πλέον γνωστός ανάμεσα στους συντοπίτες του θα 

αρχίσει να συναναστρέφεται με παρέες, που τον φέρνουν κοντά στο λαϊκό αυτό 

κωμικό πολιτισμό. Μέσα από τις συντροφιές αυτές θα παράγει ο Μπέκλιν τις πρώτες 

του καρικατούρες, που χλευάζουν τους κακοπροαίρετους εχθρούς του και το 

συντηρητισμό της μικρής αυτής επαρχιακής πόλης (πιν.89). 160     

  Παράλληλα, γύρω στο 1868 θα σχεδιάσει τα λεγόμενα Schnitzelbank-

Helgen, τα οποία σχετίζονται με έναν κύκλο φίλων και γνωστών, με τους οποίους 

συναντιόταν κάθε βδομάδα ο ζωγράφος στο Safran στη Gerbergasse. Σύμφωνα με 

ένα έθιμο των Αποκριών σατιρικά στιχάκια συνοδεύονταν από τα σχέδια αυτά 

(«Helgen» πιν.89), που απεικόνιζαν δημόσια πρόσωπα και καυτηρίαζαν συμβάντα, 

γνωστά στους συμμετέχοντες.161  Τα σχέδια αυτά του Μπέκλιν δεν έχουν κάποια 

ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία. Φανερώνουν, όμως, το πλούσιο χιούμορ, που διέθετε 

και τη ροπή προς το κωμικό στοιχείο. Περισσότερο ενδιαφέρον έχουν τα γκροτέσκα 

– σκίτσα που σχεδίασε ο καλλιτέχνης, λίγο αργότερα γύρω στο 1876, για τα παιδιά 

του, αναπαριστώντας μάγισσες από το Hänsel und Gretel, σαύρες, ξωτικά, αλλά και 

Εβραίους που το σκάνε με ένα σακούλι χρήματα (πιν.89).  

 Θα ήθελα τέλος να παρουσιάσω, πριν προχωρήσω, μερικές στιχομυθίες του 

Μπέκλιν, όταν ο καλλιτέχνης βρισκόταν στο ατελιέ του στη Ζυρίχη, με συντοπίτες 

του, που τονίζουν τη σκωπτική διάθεση του καλλιτέχνη. Οι διάλογοι αυτοί 

αποκαλύπτουν μάλιστα και τις συνθήκες γέννησης μερικών έργων. Για το έργο του 

Μπέκλιν Νέσσος και Δηιάνειρα (πιν.30) είχαν παραπονεθεί στο ζωγράφο, ότι ο 

Ηρακλής που απεικονίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο από τις άλλες μορφές, κρατάει 

δόρυ και όχι ρόπαλο, όπως συνηθίζεται. Και ο Μπέκλιν απάντησε γελώντας, ότι «η 

γυναίκα του Ηρακλή, η Ομφαλία, του έκρυψε το ρόπαλο, όπως συμβαίνει σήμερα με 

τους λόγιους, τους οποίους οι γυναίκες τους κρύβοντας το κλειδί του σπιτιού δεν τους 

αφήνουν να βγουν έξω».162      

 Άλλο ένα περιστατικό αναφέρεται και πάλι από τον Otto Lassius. Όταν 

ρώτησαν τον Μπέκλιν για το μονόκερο στη Σιωπή του δάσους (πιν.82-83), πώς 

                                                 
160 Για τις καρικατούρες βλ., Hans Holenweg / Franz Zelger, Arnold Böckin, Die Zeichnungen 
(=Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Oevrekataloge Schweizer Künstler 18). 
Βασιλεία 1998, σελ. 178 κ.ε. 
161 Hans Holenweg / Franz Zelger, ό.π., σελ. 178. 
162 Otto Lassius, ό.π., σελ. 93. 
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κατάφερε να ζωγραφίζει κάτι τόσο απίστευτο, χωρίς να έχει δει ποτέ στη ζωή του ένα 

μονόκερο, ο οποίος μάλιστα θυμίζει γάιδαρο με κέρατο στο κεφάλι, ο ζωγράφος 

απάντησε γελώντας: «είδατε που πράγματι έχετε δει έναν;».163  

 Ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον, που φανερώνει και την εκδικητική τάση του 

Μπέκλιν, έχει η ακόλουθη ιστορία: Μια μέρα επισκέφτηκε το ζωγράφο ένας 

έμπορος, ο οποίος ήθελε να αποκτήσει κάποιο έργο του καλλιτέχνη αλλά σε 

συμφέρουσα γι’ αυτόν τιμή. Επειδή ο Μπέκλιν δεν κατέβαζε την τιμή του πίνακα, ο 

έμπορος σκαρφίστηκε το ακόλουθο τέχνασμα. Έβαλε την όμορφη γυναίκα του να 

παρουσιαστεί στον καλλιτέχνη και να του αποσπάσει με παρακάλια ένα έργο δωρεάν. 

Τα έργο χαρίστηκε τελικά αλλά αργότερα εμφανίστηκε σε Σαλόνι τέχνης και η 

απάτη ξεσκεπάστηκε. Ο Μπέκλιν ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση και η ευκαιρία του 

δόθηκε αμέσως με μία νέα παραγγελία. Ζωγράφισε, λοιπόν, τη Σουζάνα στο μπάνιο και 

έδωσε στα χαρακτηριστικά της τα χαρακτηριστικά της γυναίκας που τον κορόιδεψε 

(πιν.15).164 Το έργο προκάλεσε «μερικούς πονοκεφάλους» στη Ζυρίχη, ιδιαίτερα 

στον έμπορο, που αναγνώρισε τη γυναίκα του στη μορφή της Σουζάνας, ενώ κατά 

την έκθεσή του στο Βερολίνο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω της ασχήμιας των 

μορφών.165  

 Παρακάτω θα αναφερθώ στη ρήξη το Μπέκλιν με τον ακαδημαϊσμό και στο 

«πάγωμα» των σχέσεών του με τον Βάγκνερ, για να δείξω ποια θέση έχει το κωμικό 

στοιχείο και στις δύο περιπτώσεις.     

  

4.2 Οι νωπογραφίες στο Μουσείο της Βασιλείας στην Augustinergasse και οι 

μάσκες – καρικατούρες.  

 

 Η ρήξη του Μπέκλιν με τον ακαδημαϊσμό πραγματοποιείται γύρω στο 1868 

στη Βασιλεία, λίγο πριν δηλαδή από την αναχώρησή του καλλιτέχνη για το Μόναχο 

(1871). Το νεοϊδρυθέν Μουσείο (1849) στην Augustinergasse αρ. 2 στη Βασιλεία 

στέγαζε τόσο έργα τέχνης όσο και εξοπλισμούς των θετικών επιστημών στο 

                                                 
163 Otto Lassius, ό.π., σελ. 92. 
164 Otto Lassius, ό.π., σελ. 119-121. 
165 Ό.π., σελ.121. 
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ισόγειο.166   Τα μέλη της επιτροπής ανέγερσης του Μουσείου ανέλαβαν το 1968 στον 

Γ. Μπούρκχαρντ να βρει έναν κατάλληλο καλλιτέχνη για τη διακόσμηση των τοίχων 

με αλληγορικές μορφές στο κλιμακοστάσιο της εισόδου και ο Μπούρκχαρντ 

πρότεινε τον Μπέκλιν, που εργαζόταν τότε στη Βασιλεία για την έπαυλη του 

Sarasin.167 Ο Μπέκλιν, που είχε πρόσφατα μελετήσει την τεχνική των αρχαίων για τις 

νωπογραφίες στη Νάπολη αλλά και τις αναγεννησιακές νωπογραφίες στη Ρώμη 

δοκίμασε να θέσει σε εφαρμογή τις θεωρίες του για το χρώμα.168 Οι τρείς 

νωπογραφίες, που παρουσίασε προηγουμένως σε προσχέδιο μπροστά στην επιτροπή, 

ήταν η Magna Mater, η Flora και ο Απόλλων με τέθριππο.169 Η δουλειά του καλλιτέχνη 

συνεχώς διακοπτόταν, όμως, από τις νουθεσίες του Μπούρκχαρντ για εξάλειψη των 

ακραίων ρεαλιστικών στοιχείων (όπως η απεικόνιση των Τριτώνων, που εμφανίζονται 

για πρώτη φορά να φέρουν την Αλληγορία της Θάλασσας) και από τις διαρκείς 

επεμβάσεις της επιτροπής στα σχέδια του καλλιτέχνη.170 Τα άλογα μάλιστα του 

τεθρίππου του Απόλλωνα «έπρεπε να καλυφθούν με σύννεφα, γιατί οι εκφράσεις των 

προσώπων τους ήταν υπερβολικές».171 Παράλληλα με την περάτωση των 

νωπογραφιών ο καλλιτέχνης έπρεπε να διακοσμήσει τους χώρους πάνω από τα τρία 

παράθυρα με μετάλλια, που να έχουν ως θέμα τα τέσσερα στοιχεία της φύσης.172 

Έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο  (βλ. κεφαλή της μέδουσας πιν.17) και χωρίς να 

δείξει προσχέδια για τα υπόλοιπα δύο ο καλλιτέχνης προχωράει σε μία πράξη 

                                                 
166 Βλ., Margarethe Pfister-Burkhalter, «Böcklins Basler Museumfresken» στο Arnold Böcklin 1827-
1901, Gemälde, Zeichnungen, Plastiken, Austellung zum 150. Geburstag veranstaltet vom Kunstmuseum Basel 
und von Basler Kunstverein, 11 Ιουνίου – 11 Σεπτεμβρίου 1977, Κατάλογος Έκθεσης, επιμ.  Christ 
Dorothea κ.α, Kumstmuseum, Βασιλεία 1977, σελ. 69-80. Σήμερα το μουσείο λειτουργεί μόνο ως 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 
167 Margarethe Pfister-Burkhalter, ό.π., σελ. 69-70. 
168 Από το βοηθό του Rudof  Schick, που γνώρισε ο καλλιτέχνης στη Ρώμη, αντλούμε τις 
πληροφορίες γα τους χρωματικούς του πειραματισμούς. Οι επιστρώσεις κεριού, που είδε στην 
τεχνικής της εγκαυστικής των αρχαίων, καθώς και τα ιδιαίτερα συνδετικά μέσα που χρησιμοποιούσε 
με νέφτι, ρετσίνι σε κερί και χυλό από Kopaiva, δημιουργούσαν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Η 
έντονη μουντάδα και σκοτεινότητα ήταν μερικές από τις συνέπειες, για τις οποίες είχε δυσαρεστηθεί 
ο κόμης von Schack με την εκδοχή της Βίλλας στη Θάλασσα. Βλ. Hermann Kühn, «Böcklins 
Farbmaterial» στο Arnold Böcklin 1827-1901, κατάλογος Έκθεσης, επιμ. Kalnein Wend κ.α, 
Kunstmuseum Dusseldorf  1974, σελ. 25-27.  
169 Rolf Andree, Die Gemälde, ό.π., σελ. 321-326. 
170 Margarethe Pfister-Burkhalter, ό.π., σελ. 71-72. 
171 Margarethe Pfister-Burkhalter, ό.π., σελ. 73. Ο μαθητής του Böcklin von Salis αναφέρει πως ο 
ζωγράφος είχε στεναχωρηθεί πολύ από το σχόλιο του Burckhardt ότι «δεν ξέρει να ζωγραφίσει ούτε 
έναν Απόλλωνα». Βλ., Arnold von Salis., «Arnold Böcklin und die Antike» στο Basler Jahrbuch, 
1955, σελ. 84. 
172 Rolf Andree, Die Gemälde, ό.π., σελ. 324. 
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εκδίκησης: ζωγραφίζει σε φρέσκο δύο κεφάλια καρικατούρες, του πεισματάρη κριτικού 

και του ηλίθιου κριτικού (πιν.17). Το εγχείρημα αυτό προκάλεσε πραγματικό 

σκάνδαλο στους κριτικούς της Βασιλείας, καθώς λέγεται ότι κάποιοι αναγνώρισαν το 

πρόσωπό τους στα μετάλλια αυτά.173 O Μπούρκχαρντ μάλιστα βρέθηκε 

εκτεθειμένος μπροστά στην κριτική επιτροπή, καθώς εκείνος είχε προτείνει τον 

Μπέκλιν για την περάτωση των νωπογραφιών. Συνέδραμε όμως στο καταλάγιασμα 

των πνευμάτων και η συνέχιση του έργου ανατέθηκε τελικά στον Ernst 

Stückelberg.174 Μετά από αυτό το γεγονός οι σχέσεις του Μπούρκχαρντ και του 

Μπέκλιν κλονίστηκαν άσχημα και οδηγήθηκαν στην οριστική ρήξη με τη γέννηση της 

Αφροδίτης (βλ. παρακάτω πιν.13-14).175    

 Ο Μπέκλιν φαίνεται πως εκνευρίστηκε από τη στάση της κριτικής επιτροπής, 

τη ματαίωση δηλαδή της παραγγελίας, και προχώρησε σε μία εκ νέου επίθεση, αυτή 

τη φορά με αφορμή την ίδρυση της Αίθουσας Τέχνης (Kunsthalle 1870-1872) από 

τον Johann Jakob Stehlin. Στον Μπέκλιν καθώς και στο γλύπτη Emil Meyer 

ανατέθηκε η διακόσμηση της πρόσοψης του κτηρίου.176 Ο Μπέκλιν διακόσμησε την 

πρόσοψη με πώρινες μάσκες, που απεικονίζουν ανθρώπους έκπληκτους, με τα μάτια 

γουρλωμένα και το στόμα ανοιχτό, ακόμη και με πονόδοντο (πιν.18). Ως πρότυπο 

του χρησίμευσαν τα προσωπεία από την μπλε και την άσπρη οικεία στην 

Augustinergasse (βλ. παραπάνω).177 Οι έκπληκτοι αστοί εξέλαβαν το γεγονός ως 

δυσφήμηση για το πρόσωπό τους αλλά και ως ασέβεια για την Elisabethkirche, που 

βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.178 Παρόλα αυτά οι μάσκες  δεν αποτοιχίστηκαν 

ύστερα από το ενδιαφέρον που έδειξε το μουσείο του Στρασβούργου να τις 

                                                 
173 Bernd Wolfgang Lindemann, «Böcklins Thrill, Bildmotive, Ikonographie, Inszenierung», στο 
«Böcklin und die Reichshauptstadt», στο Arnold Böcklin, Αναδρομική, Κατάλογος έκθεσης Βασιλεία-
Παρίσι-Μόναχο 2001,  επιμ. Schmidt Katharina, ό.π., σελ. 47. 
174 Margarethe Pfister-Burkhalter, ό.π., σελ. 76. 
175 Ο Burckhardt εξέφραζε συχνά τις αντιρρήσεις του για τον υπερβολικό ρεαλισμό που 
χαρακτήριζε τα έργα του Böcklin. Είχε παρακινήσει μάλιστα τον καλλιτέχνη να γλυκάνει κάπως την 
τραχύτητα και δριμύτητα που εξέπεμπε το έργο του Θρήνος της Μαρίας Μαγδαληνής για το σώμα του 
Χριστού (Andree 201). Ο Böcklin του απάντησε ότι «όσο πιο σκληρό και τραχύ είναι ένα έργο τόσο 
πιο μεγάλο πάταγο προκαλεί». Βλ., Hans Holenweg,  Arnold Böcklin, Αναδρομική, Κατάλογος 
έκθεσης Βασιλεία-Παρίσι-Μόναχο 2001, ό.π., σελ. 200. 
176 Βλ., Alain Moirandat, «Der Plastiker Böcklin» στο  Arnold Böcklin 1827-1901, Gemälde, 
Zeichnungen, Plastiken, ό.π., σελ. 82. Επίσης Wolfgang Lindemann, «Vier Entwürfe zu den Masken 
an der Gartenfassade der Basler Kunsthalle 1871» στο Arnold Böcklin, Αναδρομική, Κατάλογος 
έκθεσης Βασιλεία-Παρίσι-Μόναχο 2001, ό.π., σελ. 330-332. 
177 Το σχόλιο αυτό παρατίθεται από τον H. Mendelsohn, Böcklin, Βερολίνο 1901, σελ. 115. 
178 H. Mendelsohn, Böcklin, ό.π., σελ. 116. 
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αγοράσει.179 O Μπούρκαρντ οργίστηκε, όμως, ακόμη περισσότερο και συντέλεσε 

στο να ανακαλεστεί μια σειρά από παραγγελίες πορτρέτων, που είχε αναλάβει να 

ζωγραφίσει ο Μπέκλιν.180    

 

4.3 O Ζήγκφρηντ και ο δράκος  

 

 Άλλη μία απόδειξη του χοντροκομμένου χιούμορ του ζωγράφου είναι τα 

έργα με τους δράκους, που ζωγράφισε τη δεκαετία του 1870. Τα τέρατα αυτά, κάτι 

μεταξύ σαύρας και κροκόδειλου (βλ. το μοντέλο εικ.181), χωρίς φτερά, προκαλούν 

εύλογα τη απορία για τους λόγους που ζωγραφίστηκαν, καθώς φαίνεται πως 

μοναδικός τους σκοπός ήταν να ξεκαρδιστεί ο θεατής στα γέλια. Αναφέρομαι αρχικά 

σε δύο πίνακες με το ίδιο θέμα: την απελευθέρωση της 

Angelika από το Ruggiero. (πρώτο έργο 1873, πιν.19, 

δεύτερη εκδοχή γύρω στο 1880, πιν.20).182 Το θέμα 

προέρχεται από τον Orlando Furioso του Ariosto, 

κείμενο που θαύμαζε πολύ ο ζωγράφος.183 Ανάμεσα στα γνωστά έργα με το θέμα του 

Ruggiero που ελευθερώνει την Angelika είναι και ένας πίνακας του Ένγκρ (πιν.21) Σε 

έντονη αντίθεση προς την ερωτική έκσταση της Angelika του Ένγκρ, η Angelika του 

Μπέκλιν στη δεύτερη εκδοχή βρίσκεται σε αποχαύνωση, ενώ το σωματικό της πάχος 

υπονοεί μάλλον πως και η ίδια θα μπορούσε να είχε νικήσει το δράκο-σαύρα. Ο 

τρόπος, που ο ζωγράφος αποδίδει το τέρας χωρίς τα φτερά του, με ρύγχος σαν 

κροκόδειλου, με το αστείο βλέμμα (στην πρώτη εκδοχή) και χωρίς κεφάλι (στη 

δεύτερη), φανερώνει τις προθέσεις του να κάνει το θεατή να γελάσει. 

 Η Elisabeth Tumasonis συνδέει τα έργα αυτά με το δράκο που σχεδίασε ο 

Μπέκλιν για την παράσταση του Ζήγκφρηντ του Βάγκνερ.184 Ο Βάγκνερ ενόσω 

βρισκόταν στο Μόναχο πρέπει να είδε το δράκο σε βραχώδες φαράγγι του Böcklin 

                                                 
179 Runkel Ferdinard (εκδ.), Böcklin Memoiren. Tagebuchblätter von Böcklins Gattin Angela, Berlin 1910, 
σελ. 128. 
180 Ό.π., σελ. 128. 
181 Παρατίθεται από Runkel Ferdinand, ό.π., σελ. 114. 
182 Rolf Andree, ό.π., κατ. 278 και 351. Το δεύτερο έργο είναι από το 1945 χαμένο (κάποτε στο 
Düsseldorf).   
183 Εδώ άσμα VII, στροφή 48 κ.ε. Παρατίθεται από τον Andree, ό.π., σελ. 367. 
184 Elisabeth Tumasonis, “Böcklin and Wagner: The Dragon slain”, στο Pantheon, 44, 1986, σελ. 
87-91. 
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Εικ.7  

(1870, πιν.12), το οποίο είχε αποκτήσει ο κόμης von Schack, και να ενθουσιάστηκε 

με τη ρεαλιστική δεινότητα του ζωγράφου.185 Τα χρόνια εκείνα ο Βάγκνερ, υπό την 

πατρωνία του Λουδοβίκου του Β΄ της Βαυαρίας, επεδίωκε να ιδρύσει το δικό του 

θέατρο στο Μπαϋρόιτ. Στο πρόσωπο του Μπέκλιν είδε, λοιπόν, έναν ικανό 

συνεργάτη, που θα μπορούσε να τον βοηθήσει στα σκηνικά του μεγαλεπήβολου 

έργου του κύκλου του Δακτυλιδιού. Με δυσκολία κατάφερε να πείσει το ζωγράφο να 

σχεδιάσει το δράκο Fafner από την όπερα Siegfried, όπου ο ομώνυμος ήρωας παλεύει 

με το θηρίο αυτό. Σήμερα μας σώζεται ένα μεταγενέστερο σχέδιο από την όπερα 

(1884, εικ.7), αλλά αρκεί για να δούμε τις ομοιότητες που έχει με τους υπόλοιπους 

δράκους, που ζωγράφισε ο Μπέκλιν. Το έργο αυτό του καλλιτέχνη ανέλαβαν ειδικοί 

στο Λονδίνο να το συναρμολογήσουν από πολλά κομμάτια και να τα στείλουν στο 

Μπαϋρόιτ, όπου το 1876 ήταν η πρεμιέρα του Δακτυλιδιού.186  Ένα λάθος όμως στην 

ταχυδρόμηση στέρησε από το δράκο το λαιμό του, ο οποίος ούτως ή άλλως 

φαινόταν αστείος. Η όπερα ανεβάστηκε με τεχνικές δυσκολίες και ο πρωταγωνιστής 

(Georg Unger) κατέληξε να παλεύει με κάτι που έμοιαζε με  δράκο. Οι περισσότεροι 

κριτικοί την επόμενη μέρα σχολίαζαν το «πράγμα αυτό ανάμεσα σε 

σαύρα και ύστριχα με τρίχες στο λαιμό – ένα άσχημο, μεγάλο ζώο, 

που τα μάτια του γυρίζουν, το στόμα του ανοίγει 

και η ουρά του μπορεί και κτυπάει».187 Δεν έλειψαν 

και οι καρικατούρες που απεικόνιζαν το Βάγκνερ ως 

Ζήγκφρηντ να νικά το λειψό δράκο – επικριτές του. 

Ο Βάγκνερ δεν απογοητεύτηκε όμως από τη 

συνεργασία του με τον Μπέκλιν και ζητούσε 

επανειλημμένως μια μόνιμη συνεργασία μαζί του. 

Έβαλε μάλιστα τη γυναίκα του Κόζιμα να 

μεσολαβήσει για να τον πείσει.188 Ο Μπέκλιν 

στάθηκε, όμως, ανένδοτος.  

Όταν το καλοκαίρι του 1880 ο Μπέκλιν βρισκόταν 

στη Νάπολη για διακοπές, ο Βάγκνερ παρευρισκόταν στο Posilipo, και ο 
                                                 
185 Elisabeth Tumasonis ό.π., σελ. 89. 
186 Elisabeth Tumasonis ό.π., σελ. 89. 
187 Η κριτική του Paul Lindau. Βλ., Elisabeth Tumasonis ό.π., σελ. 89. 
188 Βλ., την επιστολή της Cosima Wagner στον Böcklin, ό.π., σελ. 90. 
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καλλιτέχνης από ευγένεια σκέφτηκε να κάνει μία επίσκεψη.189 Ενώ δεν είχε σκοπό να 

καθίσει, η οικογένεια Βάγκνερ έκανε το παν για να μην φύγει. Ακολούθησε μουσική 

επίδειξη κατά την οποία ο συνθέτης, προς έκπληξη του ζωγράφου, εξαφανιζόταν πίσω 

από μια κουρτίνα για να ακούει τη μουσική του στα σκοτεινά, όπως συνήθιζε.190 Σε 

κάποια στιγμή ο συνθέτης ρώτησε τα ζωγράφο: «Δεν γνωρίζετε πολλά από μουσική, 

ε;» και ο ζωγράφος απάντησε: Ας ελπίσουμε περισσότερο, απ’ ό, τι εσείς από 

ζωγραφική»191. Ο Μπέκλιν δεν ξέχασε ποτέ τη βραδιά αυτή και όποτε την 

περιέγραφε γελούσε με το πομπώδες ύφος του συνθέτη, αναγνωρίζοντας παράλληλα 

το ταλέντο του.192 Το ίδιο καλοκαίρι αναφέρει ο μαθητής του Floerke ότι του ήρθε η 

ιδέα να ζωγραφίσει το Ruggiero με το δράκο (βλ. δεύτερη παραλλαγή πιν.20) καθώς 

περπατούσε στην αμμουδιά και γελώντας με την ιδέα πως ένας ιππότης με μαύρη 

πανοπλία θα χρειαζόταν πολύ θάρρος για να διασχίσει με τόση ζέστη και ήλιο την 

απόσταση αυτή.193

 Το έργο αυτό, που υπαινίσσεται ίσως το ατύχημα που συνέβη στο δράκο του 

Ζήγκφρηντ το 1876, είναι το πρώτο που διακωμωδεί την ιδέα του ιπποτισμού.  Σε 

αντίθεση με το Βάγκνερ, όπου το ιπποτικό ιδεώδες γίνεται χαρακτηριστικό γνώρισμα 

του γερμανικού έθνους, στον Μπέκλιν θα παραμείνει μέχρι το τέλος της ζωής του 

αντικείμενο χλευασμού. Με αφορμή τον Orlando Furioso ο Μπέκλιν θα ζωγραφίσει 

και άλλα τέτοια θέματα, που κατά τη γνώμη μου έχουν όλα τους έναν τόνο 

γκροτέσκου (πιν.32), απομυθοποιούν δηλαδή το ιπποτικό ιδεώδες και στην 

περίπτωση του Τυχοδιώκτη (βλ. παρακάτω, πιν.39) ο αντι-ηρωισμός αυτός εκφράζεται 

περισσότερο έντονα. Παράλληλα, οι καλές σχέσεις που διατηρούσε ο Μπέκλιν με 

τον Μπραμς, όταν ο τελευταίος τον επισκέφτηκε στο ατελιέ του στη Ζυρίχη, και ο 

θαυμασμός που έδειχνε στο πρόσωπό του, μας αφήνουν να εικάσουμε ότι ο Μπέκλιν, 

στη διαμάχη που είχε ξεσπάσει στους χώρους των μουσικών και όχι μόνο γύρω από 

τον Μπραμς και το Βάγκνερ, ταυτιζόταν με το Μπραμς. Ο Μπραμς εκπροσωπούσε 

μια φιλελεύθερη ιδεολογία, που αντιστεκόταν στους υποστηριχτές της παραδοσιακής 

                                                 
189 Ferdinand Runkel und Carlo Böcklin, Neben meiner Kunst, Flugstudien, Briefe und Persönliches von 
und über Arnold Böcklin, VITA, Deutsches Verlaghaus, Berlin 1909, σελ. 46-52.  
190 Ferdinand Runkel und Carlo Böcklin, Neben meiner Kunst, ό.π., σελ. 51. 
191 Ferdinand Runkel und Carlo Böcklin, ό.π., σελ. 51. 
192 Ό.π., σελ. 52. 
193 Gustav Floerke, Zehn Jahre mit Böcklin, Aufzeichnungen und Entwürfe, β’ έκδοση, F. Bruckmann, 
Μόναχο 1902. (α΄ έκδοση 1901), σελ. 80-81. 
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γερμανικής τέχνης και στους υπέρμαχους της εθνικής ιδεολογίας. Σε αντίθεση με το 

Βάγκνερ ο Μπραμς προάσπιζε την επιστημονική πρόοδο και τους νέους κοινωνικούς 

τρόπους συμβίωσης, που έρχονταν σε αντίθεση με μία μεγάλη συντηρητική 

μερίδα.194 Νομίζω ότι στα παραπάνω σημεία ταυτιζόταν ιδεολογικά με τον Μπέκλιν. 

Ο Ντε Κίρικο είχε διακρίνει την ανομοιότητα ανάμεσα στο έργο του Μπέκλιν και 

του Βάγκνερ, αντίθετα με ό,τι τότε υποστηριζόταν.195            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194 Leon Botsein, «Brahms and Nineteenth Century Painting» στο 19th Century Music, τόμος 14, τ.χ. 2 
(Φθινόπωρο 1990), σελ. 154-168. 
195 Andree, ό.π., σελ. 47. 



 63

 

5. Το «μυθικό κωμικό» και η «αισθητική του άσχημου» ως παλίνδρομες έννοιες 

στη συγκρότηση της αισθητικής του γκροτέσκο στο έργο του Άρνολντ Μπέκλιν. 

 

Από τι να παροτρυνθεί κανείς στις μέρες μας να ζωγραφίσει;  

Στην αρχαιότητα το είχε αναλάβει αυτό η ζωή. Αλλά η ζωή, όπως ξετυλίγεται σήμερα, μάλλον 

παραγκωνίζει οποιαδήποτε δημιουργία. Ζούμε τόσο λίγο! Πώς ζούμε για παράδειγμα; Στριμωγμένοι σε 

ξένα σπίτια, με κατεστραμμένη φύση, χωρίς φως και αέρα. Πως ντύνουμε τις προκαταλήψεις μας, την 

εχθρότητά μας στην τέχνη, τη σεμνοτυφία μας!. 

Αρνολντ Μπέκλιν  

5.1. Το «μυθικό κωμικό» ή η παρωδία του μύθου. 

 

 Η «ανάγνωση» του γκροτέσκου στο έργο του Μπέκλιν ταυτίζεται κατά κύριο 

λόγο με την επανερμηνεία του μυθολογικού υλικού, που επιχειρεί ο ζωγράφος. Στα 

συγκεκριμένα έργα δηλαδή εμφιλοχωρούν παρωδιακά στοιχεία, αλλοιώνεται ο 

συνηθισμένος τρόπος αφήγησης. Το ότι δεν πρόκειται για ένα «καπρίτσιο» του 

ζωγράφου αλλά για μια γενικότερη τάση που υποστηρίζεται με θεωρητικό λόγο από 

φιλοσόφους και λογοτέχνες, θα το υποστηρίξω παρακάτω. Θα παρουσιάσω το 

διάλογο όσο γίνεται του Μπέκλιν με τα σύγχρονα με αυτόν στη Γερμανία ρεύματα 

που υποστηρίζουν το γκροτέσκο, και θα εστιάσω την προσοχή μου σε δύο 

κατευθύνσεις: στο μυθικό κωμικό και την αισθητική του άσχημου. Ο ίδιος ο ζωγράφος 

επανειλημμένα αρνήθηκε την υιοθέτηση ενός θεωρητικού συστήματος και προτίμησε 

πάντα να εργάζεται περισσότερο διαισθητικά.196 Η αντίληψή του αυτή συμβαδίζει και 

με την πεποίθησή του πως ως ζωγράφος δεν είναι υποχρεωμένος να δίνει εξηγήσεις 

για τα έργα που ζωγραφίζει, να τους εμφυσά δηλαδή ένα θεωρητικό λόγο, 

απαραίτητος κατ’ άλλους για την ολοκληρωμένη κατανόηση της εικόνας. 

Οποιαδήποτε έτσι συσχέτιση του έργου του Μπέκλιν με μία συγκεκριμένη θεωρία 

του γκροτέσκο στη Γερμανία το 19ο αι. τείνει να είναι μία ακροβατική απόπειρα. 

Αξίζει, όμως, να υπογραμμιστεί πως το νέο γλωσσικό ιδίωμα του Άρνολντ Μπέκλιν 

βρίσκει το πάρισο του σχεδόν παράλληλα στο χώρο της σκέψης και μάλιστα στο 

                                                 
196 Ο ζωγράφος διέθετε, όμως, μία γερή θεωρητική κατάρτηση και επεδίωκε να παρακολουθεί τακτικά 
τις διαλέξεις των καθηγητών του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. 
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έργο του Τέοντορ Φίσερ (Theodor Vischer), ενός από τους σημαντικότερους 

φιλοσόφους, μαθητές του Χέγκελ. Μία συνάντηση του ζωγράφου με το φιλόσοφο 

μπορεί με ασφάλεια να τεκμηριωθεί. Ο Φίσερ, που από το 1855 έως το 1858 

διετέλεσε καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, διατηρούσε το διάστημα εκείνο 

στενές σχέσεις με τον Μπούρκχαρντ, ο οποίος και πρέπει να του συνέστησε το έργο 

του Πάουλ Χέυζε (Paul Heyse), λογοτέχνη, φίλου του Άρνολντ Μπέκλιν.197 Κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του στο Μόναχο το 1859 ο Φίσερ πέρασε πολλές μέρες 

στο σπίτι του Heyse και στο ίδιο εκείνο διάστημα επισκέφτηκε τον Άρνολντ Μπέκλιν 

στο ατελιέ του, όπου εξύμνησε το έργο του ζωγράφου ως μοναδικό.198 Το έργο του 

Μπέκλιν Πάνας στις καλαμιές, το οποίο τον προηγούμενο χρόνο το είχε αγοράσει ο 

Λουδοβίκος ο Α΄ για τη Neue Pinakothek, το χαρακτήρισε ως μία ιδιαιτερότητα. 

Κυρίως, όμως, επαίνεσε τις εξαιρετικές ποιότητες των τοπίων του ζωγράφου.199   

 Με δυσκολία μπορούμε να υποθέσουμε πως ο Μπέκλιν είχε πράγματι 

επίγνωση του θεωρητικού έργου του Φίσερ. Αξίζει όμως να παρακολουθήσουμε τον 

παράλληλο τρόπο σκέψης τους, ο οποίος μας φωτίζει περισσότερο τις τάσεις και τα 

νέα φαινόμενα που αναδύονται την περίοδο εκείνη. Το κύριο έργο του Φίσερ 

εμφανίζεται ανάμεσα στο 1846 και 1857 και περιλαμβάνει έξι τόμους με τρεις κύριες 

ενότητες: 1. «Τη μεταφυσική του Ωραίου» 2. «Το Ωραίο αυτό καθ’ αυτόν» και 3. «Η 

υποκειμενική – αντικειμενική πραγματικότητα του Ωραίου ή η τέχνη. Σε αντίθεση με 

τον Χέγκελ, η ιδέα του ωραίου στην τέχνη κατά τον Φίσερ δεν είναι δεμένη με 

κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η αντίληψή του Φίσερ για την τέχνη 

παραμένει ωστόσο ιδεαλιστική λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις θετικιστικές 

προόδους στους τομείς της κριτικής και ιστορίας της τέχνης. Στην Αισθητική του 

Φίσερ επανεμφανίζονται οι ιδέες του για το κωμικό-γκροτέσκο, όπως είχαν πρώτη 

φορά διατυπωθεί στην υφηγεσία του το 1837 με τον τίτλο Über das Erhabene und 

Komische und andere Texte zur Ästhetik 200.  Εκεί αποδίδει στο γκροτέσκο κυρίως την 

ιδιότητα του κωμικού στοιχείου: «Το ζωόμορφο με το ανθρωπόμορφο 

αναμειγνύονται, η ζωή με το ανόργανο, τεχνητά αντικείμενα εμφανίζονται ως μέλη 
                                                 
197 Christoph H. Heilmann, «Zu Arnold Böcklins künstlerischer Individualität» στο Arnold Böcklin 
1827-1901, Darmstadt,  κατάλογος έκθεσης, ό.π., πρώτος τόμος, σελ. 34-41.  Εδώ σελ. 35. 
198 Ό.π., σελ. 36. 
199 Ό.π., σελ. 36-37. 
200 Friedrich Theodor Vischer, Über das Erhabene und Komische und andere Texte zur Ästhetik, εδώ 
χρησιμοποιήσαμε την έκδοση Suhrkamp, Φρανκφούρτη 1967.  
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του ανθρώπινου σώματος, τραπέζια και καρέκλες μιλούν».201 Το χιούμορ κατά τον 

Φίσερ είναι η κινητήρια δύναμη και το γελοίο ή το κωμικό το διακριτικό 

χαρακτηριστικό του γκροτέσκο. Συσχετίζει μάλιστα το γκροτέσκο με το «μυθικό 

κωμικό».202   

 Στον Μπέκλιν ο υβριδισμός αποτελεί το βασικό στοιχείο για την 

ανασυγκρότηση του αρχαίου μύθου και όποτε αυτός εμφανίζεται, ως σύζευξη του 

ανθρώπινου και του ζωόμορφου, φαίνεται να ταλαντεύεται ανάμεσα σε μία «ποιητική 

σοβαρότητα», όπως στο έργο Πάνας στις καλαμιές203  και σε ένα κωμικό ξέσπασμα, 

που παρακωμωδεί τη σοβαρότητα αυτή, για παράδειγμα στο Φαύνοι που 

παρακολουθούν μία Νύμφη (πιν.29). Με το γκροτέσκο ο Μπέκλιν αμφιλεκτεί ανάμεσα 

στο πιστευτό και το φανταστικό, το πραγματικό και το μυθικό. Ο Φίσερ έχει 

διατυπώσει αντίστοιχα την άποψη αυτή: 

 
 «Εδώ είναι απαραίτητο να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε αυτόν που πιστεύει στο 

μύθο και σε αυτόν, που τον βλέπει στη φαντασία και στη συνείδησή του, παράλληλα 

αναγνωρίζει την αξία του μύθου και τον ίδιο το μύθο, αν και χωρίς ιδιαίτερη πίστη, έχοντας 

τον ανάγκη ως αισθητικό μοτίβο, τον χρησιμοποιεί για την τέχνη, την ποίηση και σαν 

στόλισμα της ζωής και του λόγου. Για τον ένα οι Θεοί (μαζί με τις μεγαλοφυΐες,  τα 

πνεύματα, τους επικούς ήρωες)  είναι υπαρκτά όντα, για τον άλλο όχι, η απτή 

πραγματικότητα δεν τους εσωκλείει, ξέρει ακριβώς, πως μόνο μέσω μιας τέτοιας πίστης θα 

μπορούσαν να γεννηθούν τόσο ζωντανές, γεμάτες φαντασία εικόνες. Τη μεταπήδηση στη 

θέση αυτή την ονομάζουμε ποιητική πίστη, αλλά η ποιητική αυτή πίστη δεν είναι ορισμένη 

και ιστορική, κοντά της ή πίσω της βρίσκεται η φωτεινή συνείδηση ενήμερη, ότι οι εικόνες 

αυτές είναι έργα της φαντασίας. Τέτοιου είδους πίστη δεν είναι όμως μια αβάσιμη 

προτίμηση για εξαπάτηση, γιατί εκείνη η  φανταστική εικόνα δεν είναι άδεια, έχει σημασία 

που μένει, δεν έχει εξωτερική (πραγματική, ιστορική) αλλά εσωτερική αλήθεια…»204     

 

 Ο Φίσερ τονίζει δηλαδή τον πλασματικό χαρακτήρα του μύθου και 

αναγνωρίζει την εσωτερική αναγκαιότητά του. Η ενότητα εκείνη μεταξύ τέχνης και 

                                                 
201 Ό.π., σελ. 204. 
202 Παρατίθεται από τον Kayser, ό.π., σελ. 111. 
203 Βλ., Andree, ό.π, 114-115, σελ. 239-241.  
204 Friedrich Theodor Vischer, Über das Erhabene und Komische und andere Texte zur Ästhetik, ό.π., 
σελ. 239. 
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μύθου, η πίστη στην ταυτότητα τόσο της εικόνας όσο και του εικονιζόμενου 

αντικειμένου, που στην Αρχαιότητα και το Μεσαίωνα ήταν επικρατούσα, χάνεται 

κατά το Φίσερ ανεπίστρεπτα ήδη από το 16ο αιώνα με την εκκοσμίκευση της τέχνης 

που επέφερε ο ουμανισμός.205 Για να μπορέσει ο ζωγράφος να συμφιλιώσει το κενό 

ανάμεσα στο ιδεαλιστικό και το πραγματικό, το συναίσθημα και τη λογική, πρέπει να 

εμφυσήσει στο πλασματικό αντικείμενο ένα ρεαλιστικό περίβλημα, έτσι ώστε να 

μπορεί κανείς να το διαισθανθεί ως ζωντανό αλλά να μην μπορεί ποτέ να πιστέψει σε 

αυτό.206 Το κωμικό-γκροτέσκο έρχεται στον Μπέκλιν και το Φίσερ ακριβώς για να 

συμπληρώσει το χάσμα αυτό που υπάρχει ανάμεσα στο πραγματικό – εξωτερικό και 

μυθικό – εσωτερικό. Το πραγματικό περίβλημα διαμορφώνεται από τη νέα 

κοινωνική και οικονομική κατάσταση που λαμβάνει χώρα ιδιαίτερα μετά το 1871 και 

χαρακτηρίζεται από το χυδαίο υλισμό και τον έντονο ανταγωνισμό που επέβαλε η 

νέα έξαρση του καπιταλισμού, ενώ ο εσωτερικός πυρήνας από την έντονη εκείνη 

επιταγή της μορφωμένης αστικής τάξης για διαφύλαξη των ουμανιστικών αξιών  και 

ανάκληση των πνευματικών δυνάμεων, που είχαν εκτοπιστεί τώρα στο περιθώριο. Η 

διαπλασμένη από τον ουμανισμό αστική τάξη, που από τα χρόνια του Φίχτε είχε 

θεωρηθεί ως το κοινωνικό εκείνο στρώμα που θα συντελούσε στην πνευματική 

εξύψωση του έθνους, κατά τη δεύτερη και περισσότερο έντονη βιομηχανική 

επανάσταση, με τη νέα αλλαγή του κοινωνικού αστερισμού, ξεπεράστηκε από την 

ανερχόμενη δύναμη των βιομηχάνων, των μηχανικών και τεχνικών και κατέληξε 

απομονωμένη ανάμεσα στον υλισμό, που δημιουργούσε η δύναμη του κεφαλαίου και 

στην εργατική τάξη, που συσσωρεύτηκε στις μεγαλουπόλεις ως συνέπεια του υλισμού 

αυτού. Ο Μπέκλιν, προερχόμενος από μορφωμένη αστική οικογένεια, 

αριστοκρατική μάλιστα από την πλευρά της μητέρας του, όταν επιστρέφει στη 

Γερμανία,  βιώνει τον εκφυλισμό του ελληνικού – ουμανιστικού κόσμου, άποψη την 

οποία υποστήριζαν για τον ύστερο 19ο αιώνα οι Νίμπουρ (Niebuhr) και 

Μπούρκχαρντ, και καταγράφει την αντίφαση αυτή που βιώνει ανάμεσα στον 

παρακμασμένο ουμανισμό και από την άλλη πλευρά την τεχνοκρατική πρόοδο μέσα 

από μία πλημμυρίδα ανακουφιστικού και μηδενιστικού γέλιου. Θα μπορούσαμε, 
                                                 
205 Götz Pochat, «Mythos und Symbol bei Burckhardt, Bachofen, Vischer, Schopenhauer» στο In 
uns selbst liegt Italien, Die Kunst der Deutsch-Römer (κατάλογος Έκθεσης), επιμ. Christoph Heilmann, 
Haus der Kunst 12 Δεκέμβρη 1987 – 21 Φλεβάρη 1988, εκδ. Hirmer Μόναχο, 1987, σελ. 23.  
206 Götz Pochat, ό.π., σελ. 24. 
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λοιπόν, να δούμε στην τάση αυτή των γερμανών καλλιτεχνών, που ζωγραφίζουν 

κωμικά-γκροτέσκα θέματα, όπως ο Λόβις Κόριντ, ο Μάξ Κλίνγκερ, ο Λέο Πούτς, ο 

Φράντς φον Στουκ, και που αγκιστρώνονται, ορμώνται από τον Μπέκλιν, την 

παραπάνω διαπίστωση, ότι δηλαδή ο ουμανιστικός κόσμος βαδίζει στο τέλος του, οι 

μύθοι δεν γίνονται πια πιστευτοί και ότι η μόνη αναγκαία λύση είναι η αντίταξη στον 

οικονομικό υλισμό ενός «μυθικού – κωμικού υλισμού», που εκφράζεται εικαστικά 

στις παραπάνω περιπτώσεις με την προτίμηση στο ρεαλιστικό γκροτέσκο. Πίσω από 

την κοινή αυτή πεποίθηση των καλλιτεχνών αυτών να λοιδορήσουν και να 

καταπλήξουν τον αστό εκφράζεται, λοιπόν, η αυτοαναίρεση της ίδιας τους της τέχνης 

μέσω της παρωδίας και η τελική παραίτησή τους μέσω του γέλιου από οποιαδήποτε 

έμπρακτη κοινωνική διεκδίκηση ή αγώνα.  

 Θα ήθελα υπό το φως των όσων ανέφερα να εξετάσω ενδεικτικά ένα έργο του 

καλλιτέχνη: τον Κένταυρο στο σιδηρουργείο του χωριού (πιν.25). Ο ρυτιδιασμένος 

κένταυρος πλησιάζει τον απορημένο σιδερά για να του διορθώσει την οπλή, ενώ ένα 

πλήθος χωρικών κοντοστέκεται πιο πέρα εκφράζοντας την περιέργεια και την 

κατάπληξή του από την παρουσία του ζώου. Ο Μπέκλιν αρχικά είχε ζωγραφίσει 

δίπλα στον κένταυρο και ένα θηλυκό κένταυρο τυλιγμένο σε μπλε μανδύα, τον οποίο, 

όμως έσβησε, δικαιολογώντας την απόφασή του αυτή ως εξής: «Εάν στέκεται πλάι 

του ένας άλλος κένταυρος, τότε θα σκεφτεί κάποιος ότι υπάρχει οικογένεια και ίσως 

άλλοι κένταυροι. Εάν, όμως, είναι μόνος του τότε φαντάζει αυτός ως ένα σπάνιο 

μακρινό είδος και επομένως χτυπάει στο μάτι πιο έντονα».207 Ο Adolf Frey αναφέρει 

πως ο Μπέκλιν αναρωτιόταν πως θα συμπεριφερόταν ο κόσμος στη Ζυρίχη αν 

«ξαφνικά ξεπηδούσε ένας κένταυρος από το πουθενά».208 Στην ίδια ατμόσφαιρα 

βρίσκεται και το μυθιστόρημα του Πάουλ Χέυζε με τίτλο Ο τελευταίος Κένταυρος,209 

που χρησιμοποιεί τα ίδια μοτίβα, το πλήθος και το σιδηρουργείο. Ο Μπέκλιν, 

λοιπόν, που αντιλαμβάνεται στο έργο αυτό τον πολιτισμό και το μύθο ως διαμετρικά 

αντίθετα, επιτείνει τη σύγκρουση αυτή με το ρεαλισμό του μυθικού ζώου. Πρέπει 

εξωτερικά να είναι πιστευτό, θα έλεγε ο Φίσερ, έτσι ώστε ο συμβολισμός που κρύβει 

το ζώο αυτό να γίνει αντιληπτός. Ο Μάρξ είχε διατυπώσει τον προβληματισμό του 

                                                 
207 Otto Lasius, ό.π., σελ. 121. 
208 Adolf Frey, ό.π., σελ. 239. 
209 Παρατίθεται από τον Mendelsohn, ό.π., σελ. 181. 
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στο θέμα αυτό: «Είναι δυνατή η αντίληψη της φύσης και των κοινωνικών σχέσεων που 

βρίσκονται στη βάση της ελληνικής φαντασίας και άρα της ελληνικής μυθολογίας 

όταν υπάρχουν αυτόματες κλωστικές μηχανές, ατμομηχανές και σιδηρόδρομοι και 

ηλεκτρικοί τηλέγραφοι; Τι είναι ο Ήφαιστος μπροστά τη Ρόμπερτς και Σία, ο Δίας 

μπροστά στο Αλεξικέραυνο και ο Ερμής μπροστά στη Κρεντί Μομπιλιέ; …Οι 

ανώριμες κοινωνικές συνθήκες, που κάτω απ’ αυτές γεννήθηκε [η τέχνη], και που 

μόνο κάτω απ’ αυτές μπορούσε να γεννηθεί, δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν ποτέ».210  

 Το μυθικό-κωμικό στο Μπέκλιν δείχνει ενδεχομένως την συνειδητή του 

παραίτηση να κάνει τις φανταστικές του εικόνες πιστευτές στους αστούς του δεύτερου 

μισού του 19ου αιώνα, γι’ αυτό και ο μύθος αυτοαναιρείται πριν προλάβει να 

γεννηθεί. Σε αντίθεση με τον κρυστάλλινο και αναιμικό αισθησιασμό ενός Puvis de 

Chavannes ή τον εγκεφαλικό ιδεαλισμό ενός Hans von Marees - ζωγράφοι και οι 

δύο που επικαλούνται την αφήγηση του μύθου μέσα από την κλασική ισορροπία και 

αρμονία της σύνθεσης και των χρωμάτων – η ζωγραφική του Μπέκλιν ξαφνιάζει με 

τον ωμό ρεαλισμό της στη μορφή.211 Αλλά ο ρεαλισμός αυτός υπεισέρχεται μονάχα 

στα θαλάσσια και χερσαία υβρίδια του ζωγράφου, στις κατώτερες δηλαδή θεότητες. 

Το κωμικό εδώ πηγάζει από την αντίδραση του θεατή, ο οποίος σκανδαλίζεται με 

την παρουσία και τις συνήθειες των όντων αυτών που μιμούνται τις ανθρώπινες (βλ. 

παραπάνω για το συσχετισμό αυτό). Δεν είναι στις προθέσεις του ζωγράφου να τα 

διακωμωδήσει, απλώς μας τα αποκαλύπτει. Αντίθετα, όπου γίνεται αναφορά σε 

μυθικές κύριες θεότητες, αυτές απεικονίζονται όχι ρεαλιστικά αλλά με συμβατικό 

τρόπο, όπως δηλαδή επιτάσσει η μυθολογική παράδοση, την οποία ο ζωγράφος 

αμφισβητεί για τη θέση της στο 19ο αιώνα. Για παράδειγμα στο έργο Η γέννηση της 

Αφροδίτης (πιν.13) η θεά απεικονίζεται σε στάση αγάλματος και από το σώμα της 

απουσιάζουν οποιεσδήποτε ανατομικές λεπτομέρειες.212 Ακολουθεί μία δεύτερη 

                                                 
210 Karl Marx, «Εισαγωγή στα Grundrisse» στο Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών (επιμ. 
Κοσμάς Ψυχοπαίδης), εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 1996, σελ. 33-64 (εδώ σελ. 63-64). 
211 Για το πρόβλημα μορφής και περιεχομένου στο Böcklin βλ. Hubert Locher, «Arnold Bocklin 
und das Problem der Form» στο Zeitschrift fur Asthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft  48, τχ 1, 
2003, σελ. 47-68. 
212 Για το έργο βλ., Raffaele Monti, «Zurückgekehrt: Un’ Opera Ritrovata di Arnold Böcklin» στο 
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 35, τ.χ 2, 1991, σελ. 272-286. 
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εκδοχή του ίδιου έργου το 1872 με στοιχεία κωμικά, αφού η θεά εμφανίζεται να 

πατά σε ένα αστείο κήτος που αναδύεται μαζί της από το βυθό (πιν.14).213   

 

5.2 Η «αισθητική του άσχημου» και η παθολογία του ωραίου στον ύστερο 

ρομαντισμό.  

 

 Μέχρι εδώ είδαμε το γκροτέσκο στο έργο του Μπέκλιν ως έκφραση του 

μυθικού – κωμικού. Τώρα θα εξετάσω τη μορφή που παίρνει το γκροτέσκο στο έργο 

του Μπέκλιν, εννοώντας ότι εφόσον το γκροτέσκο αντιβαίνει στις συμβατικές 

θεωρήσεις των κλασικών ή κλασικιστικών αξιών, και φανερώνεται κάθε φορά που 

αυτές περνούν κρίση, αντλεί ως εκ τούτου το μορφικό του περίβλημα από την 

αισθητική σφαίρα του άσχημου. Οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες των επαναστάσεων 

του 1848 εμπεριέχουν το προζύμι εκείνο που θα τροφοδοτήσει μία «αισθητική του 

Άσχημου», έτσι όπως αυτή εκφράζεται από τους κύκλους των απογοητευμένων 

ύστερων ρομαντικών ποιητών και ζωγράφων. Ο κοινωνικός χάρτης αλλάζει με την 

εμφάνιση του προλεταριάτου και στις νέες μητροπόλεις ο ανταγωνισμός και η άνιση 

μάχη των τάξεων γίνεται εντονότερη.214 Η κατάσταση αυτή περιγράφεται αρκετά 

γλαφυρά στα Δύσκολα χρόνια («Hard Times», 1856) του Καρόλου Ντίκενς: Οι 

ωφελιμιστικές σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, η μουντή, κουραστική ζωή, τα 

φουγάρα των εργοστασίων, η εργατική ζωή. Οι κοινωνικές αυτές αναμοχλεύσεις 

αφήνουν τις χειρότερες εντυπώσεις στον νεαρό Μπέκλιν, που εκείνη την περίοδο, το 

1848, βρισκόταν στο Παρίσι και υπήρξε μάρτυρας εκτελέσεων.215 Μετά τα 

περιστατικά εκείνα δεν θα θελήσει ποτέ να ξαναγυρίσει στο Παρίσι, ακόμη και αν οι 

φίλοι του τον παροτρύνουν για να γίνει γνωστό το έργο του και στη Γαλλία. Ο 

Μπέκλιν εγγράφεται στη ρομαντική εκείνη παράδοση, όπου το άτομο κλείνεται στον 

εαυτό του, μακριά από τους ιλίγγους που του προκαλεί η μηχανοποίηση και ο 

εξορθολογισμός. Αναζητεί την πνευματική του ολοκλήρωση μακριά από την 

κοινωνική πραγματικότητα και μακριά από τον εκβιομηχανισμένο βορρά στον 

υποανάπτυκτο νότο. Για την αρχική πορεία του ζωγράφου στις ατραπούς του 
                                                 
213 R. Andree, ό.π., αρ.227 και 279,280. 
214 Για την ανάπτυξη των μητροπόλεων βλ., Jean-Luc Pinol, Ο κόσμος των Πόλεων το 19ο αιώνα, 
μτφρ. Ιωάννα Δουράμπεη – Έφη Κάννερ, εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2000 (α΄έκδοση Παρίσι 1991). 
215 Rolf Andree, «Arnold Böcklins Leben» στο Arnold Böcklin, Die Gemälde, ό.π., σελ. 18-19. 
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ρομαντισμού δεν ταιριάζει τίποτα περισσότερο από αυτό που είπε ο Georg Lukács 

για τη γενιά των ρομαντικών: 

  

 «Η φιλοσοφία ζωής των ρομαντικών βασιζόταν – έστω και αν αυτό δεν 

συνειδητοποιήθηκε ποτέ απόλυτα – σ’ αυτή την παθητική ικανότητα βίωσης. Η τέχνη να ζεις 

σήμαινε γι’ αυτούς τη μεγαλοφυή προσαρμογή σ’ όλα τα γεγονότα της ζωής, την πιο 

εντατική εκμετάλλευση κι ανύψωση σε αναγκαιότητα όλων όσων τους πρόσφερε η μοίρα: την 

ποιητικοποίηση και όχι τη διαμόρφωση ή την υπέρβαση της μοίρας. Ο εσωτερικός δρόμος, 

που ακολουθούσαν, μπορούσε να οδηγήσει μόνο σε μια οργανική σύντηξη όλων των 

δεδομένων, σε μια ωραία αρμονία εικόνων και πραγμάτων, όχι όμως σε μια κυριαρχία πάνω 

στα πράγματα».216        

 

 Η γενιά αυτή, όμως, των ρομαντικών μετά το 1848 παύει να αναζητεί το μπλε 

άνθος του Novalis, το σύμβολο εκείνο κάθε νοσταλγικής αναζήτησης. Ο Μπέκλιν 

επειδή νιώθει πεσιμισμό και αηδία για τον πολιτισμό ηρωοποιεί την απομόνωση. Ο 

Adolf Frey μας διασώζει την ακόλουθη μαρτυρία του καλλιτέχνη: «Πού αρχίζει 

τέλος πάντων αυτή η ζωή; Πόσο σίγουροι είμαστε ότι ολόκληρη η γη δεν είναι 

τίποτα άλλο από ένα μεγάλο ζώο και εμείς τα παράσιτα που κατοικούμε πάνω 

του;».217 Όπως και στη φιλοσοφία του Νίτσε αλλά και του Έρβιν Ρόντε (Erwin 

Rohde) εγκωμιάζεται ο ήρωας που αποσύρεται στη φανταστική του νεκρόπολη, μέσα 

από σκηνοθετημένες ελεγείες, επειδή έχει σιχαθεί την ασχήμια της 

πραγματικότητας.218 Οι αμύητοι, μη εκλεκτοί, πρέπει να μείνουν έξω από το 

πνευματικό αυτό άσυλο. Παρομοίως θα μπορούσαμε να διαβάσουμε το έργο του 

Μπέκλιν ο φύλακας του θησαυρού (πιν.22) ως εξής: Ο φύλακας (παρωδία του ίδιου του 

καλλιτέχνη;) εμποδίζει τους αμύητους να μοιραστούν τα επτασφράγιστα μυστικά, που 

ο ίδιος κατέχει. Το αποκορύφωμα της ρομαντικής ειρωνείας, που φανερώνει 

πνευματική υπεροψία. 

  Κοινός τόπος, λοιπόν, της ύστερης ρομαντικής γενιάς είναι η αντίθεση 

ανάμεσα στις δύο μορφές, Kultur και Zivilisation, το δεύτερο νοείται ως τεχνική και 

                                                 
216 Γκέοργκ Λούκατς, Η ψυχή και οι μορφές, μτφ. Αντώνης Οικονόμου, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 
1986 (α΄ έκδοση Βερολίνο 1911),  σελ. 118-119.  
217 Adolf Frey, ό.π, σελ.146.  
218 Βλ. το θέμα του νησιού των νεκρών. Franz Zelger, “Die Toteninsel von Arnold Böcklin” στο 
Unsere Kunst-denkmäler 44, τ.χ 1, 1993, σελ. 98-102. 
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βιομηχανική ανάπτυξη, περισσότερο κέρδος, παραζάλη για την πρόοδο. Η 

επιστροφή στη «χρυσή εποχή» του Γκαίτε, του Μπετόβεν και του Φίχτε είναι 

ουτοπική και η κοινωνική παρακμή ορατή και αναπόφευκτη.219     

 Ολόκληρη η γενιά αυτή των γερμανών ζωγράφων, λογοτεχνών και μουσικών 

είχε συνείδηση ότι είχε οδηγήσει την τέχνη σε ένα τέτοιο σημείο πολυπλοκότητας 

της έκφρασης - οι μεν ζωγράφοι περισσότερο με την ασάφεια και αινιγματικότητα 

των θεμάτων τους, που είχαν μοναδικό σκοπό να καταπλήξουν και να σοκάρουν τον 

αστό (Μπέκλιν, Τόμα, Κλίνγκερ, Κόριντ) ενώ οι μουσικοί με τη διαστρεβλωτική 

τους πίστη στο βαγκνερικό ιδίωμα οδήγησαν στο έπακρο τα αρμονικά και μελωδικά 

στοιχεία, είτε με τους λαβυρινθώδεις χρωματισμούς (Max Reger) είτε με τις 

ακατάπαυστες διαφωνίες (Richard Strauss) – γεγονός, που δηλώνει, ότι όλοι τους 

είχαν συναίσθηση ότι συμμετείχαν στη διάλυση ενός πολιτισμού. Ο ζωγράφος ή ο 

μουσικός αποχωρεί ειρωνευόμενος τον εαυτό του και το κοινό του. Το γέλιο είναι η 

ύστατη ενέργεια αντίστασης στο αναπόφευκτο. Η τέχνη για τους μεταρομαντικούς 

αυτούς «μετανάστες» ισοδυναμεί με ένα παιχνίδι (Ludus).220 Ένας παραλληλισμός 

του Μπέκλιν με σύγχρονούς του μουσικούς, τον Ρίχαρντ Στράους αλλά κυρίως τον 

Μάλερ, αποδεικνύει ότι το φαινόμενο αυτό είναι κοινό σε όλες τις μορφές τέχνης. Με 

τον Ρίχαρντ Στράους, με τον οποίο ο Μπέκλιν επισκέφτηκε το 1896 διάφορες πόλεις 

της Ιταλίας,221 μοιράζεται την αγάπη για την «κλειστή φόρμα», συχνά συνοδευόμενη 

από πομπώδη στοιχεία και εκκεντρικά ξεσπάσματα.222 Περισσότερο όμως είναι ο 

                                                 
219 Για τον παραιτημένο ρομαντισμό βλ., Michael Löwy – Robert Sayre, Εξέγερση και Μελαγχολία, Ο 
ρομαντισμός στους αντίποδες της νεωτερικότητας, μτφρ. Δέσποινα Καββαδία, εναλλακτικές εκδόσεις, 
Αθήνα 1999 (α΄ έκδοση Παρίσι 1992), σελ. 170-173.  
220 Βλ. τον Παίχτη του Redon. 
221 «Richard Strauss und die Moderne Kunst» στο R. Strauss und die Moderne. Konzertzyklus der 
Münchner Philharmoniker zum 50. Todestag des Komponisten (συλλογική έκδοση), Μόναχο 1999, 
ανατύπωση στο Ριχαρντ Στράους – Η γυναίκα χωρίς σκιά,  (πρόγραμμα παράστασης Μεγάρου Μ. 
Αθηνών 2002-2003), σελ. 20. 
222 Ο Debussy παρακολουθώντας το έργο Till Eulenspiegels lustige Streiche θα παρατηρήσει ότι 
ανάμεσα στην τέχνη του Μπέκλιν και εκείνη του Στράους υπήρχαν αξιοπερίεργες αντιστοιχίες… «η 
ίδια αδιαφορία για οποιοδήποτε προκατασκευασμένο σχέδιο, η ίδια τάση να αναζητούν τη μορφή 
κατευθείαν στο χρώμα και απ’ αυτό να παράγουν δραματικά εφέ. Από τους δύο καλλιτέχνες, ο ένας 
δεν μπορεί πια να αλλάξει την τεχνοτροπία του γιατί είναι πεθαμένος [εννοεί τον Μπέκλιν]. Ο 
δεύτερος ζωντανός θα έκανε το παν για να μην αλλάξει τη δική του». Βλ. «Richard Strauss und die 
Moderne Kunst», ό.π., σελ. 23. 
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Μάλερ, που όμοια με τον Μπέκλιν συνέθετε με παρωδία, όπως στο πρώτο μέρος της 

τρίτης του συμφωνίας με τίτλο ο Πάν ξυπνά.223   

 Ο φόβος και η αγωνία μπροστά στους νέους κοινωνικούς μετασχηματισμούς 

καθώς και η διαπίστωση ότι ο κόσμος των παλιών ουμανιστικών αξιών 

κατακρημνίζεται, όλα αυτά αφήνουν έντονα τα ίχνη τους στο έργο του ζωγράφου, 

που μέσα στον ασφαλή και ονειρικό του κόσμο - ένας συγκερασμός της αρχαίας 

ελληνικής και αναγεννησιακής παράδοσης – βιώνει τις πιο έντονες αντιφάσεις.  

 Στην ίδια τροχιά σκέψης εντάσσεται και το έργο Αισθητική του Άσχημου του 

Κάρλ Ρόζενκραντς (Karl Rosenkranz), ενός από τους συνεχιστές του Χέγκελ, ο 

οποίος  σε αντίθεση με το δάσκαλό του αποδέσμευσε το ωραίο από τις επιδιώξεις της 

Αισθητικής, και υπερασπίστηκε το Άσχημο ως αισθητική αξία, που βλαστάνει όχι 

ανεξάρτητα από το ωραίο.224 Απογοητευμένος ο Ρόζενκραντς από το σοσιαλιστικό 

αδιέξοδο, στο οποίο οδήγησε ο Ιούνης του 1848, ξεκινάει γεμάτος ελπίδες για το 

Βερολίνο, όπου ήλπιζε να δει να ευοδώνονται οι φιλελεύθερες ιδέες του. Βαθιά 

απογοητευμένος όμως από τις πολιτικές εξελίξεις στην πρωσική πρωτεύουσα 

επέστρεψε το 1849 στο Königsberg και ανέλαβε πάλι να διδάξει Αισθητική στο 

πανεπιστήμιο.225 Το 1853 εξέδωσε το Ästhetik des Hässlichen, έργο το οποίο δούλεψε 

από τον Οκτώβρη του 1852 έως το Μάιο του 1853. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά 

που διατυπώνεται μία θεωρία για το άσχημο. Ήδη το 1766 ο Lessing στο έργο του 

Laokoon oder über die Grenzen zwischen Malerei und Poesie αντιβαίνει στην αρχή Ut 

picture poesis του Οράτιου, με βάση την οποία η ζωγραφική, ως τέχνη που σκοπεύει 

στη μίμηση, υποτάσσεται στην ποίηση. Ο Lessing καταλύει την αρχή αυτή με το να 

ωθεί τη ζωγραφική στα όρια της δυσμορφίας. Ο Θερσίτης, μας λέει ο Lessing, που 

παρουσιάζεται στον Όμηρο ως γελοίος και δύσμορφος, μπορεί να απεικονιστεί ως 

τέτοιος σε ένα έπος, ποτέ όμως η ασχήμια του δεν θα φανεί σε ένα γλυπτό ή 

ζωγραφικό έργο. Γιατί στην ποίηση η ασχήμια χάνει την μορφή της, την αδρότητά 

                                                 
223 Για τον αμφίσημο Mahler βλ., Theodor Adorno, Η κοινωνιολογία της μουσικής, μτφρ. Θοδωρής 
Λουπασάκης κ.α, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1997 (Το δοκίμιο για το Mahler γράφτηκε το 1936), σελ. 
162-164. Ο Mahler ένα χρόνο μετά από τον Αντώνιο που κηρύττει τα ψάρια του Böcklin (1892) 
συμπεριλαμβάνει στο Μαγικό Κόρνο κομμάτι με τον τίτλο κήρυγμα ψαριών. Βλ.., Werner Hofmann, 
«Mythos im Exil» στο Arnold Böcklin, Αναδρομική Βασιλεία-Παρίσι-Μόναχο, , επιμ. Schmidt 
Katharina, ό.π., σελ. 31. 
224 Karl R. Rosenkranz, Ästhetik des Hässlichen, επιμ. Dieter Kliche, εκδ. Reklam, Λειψία 1990, 
α΄έκδοση Königsberg 1853. 
225 Ό.π., σελ. 414-415. 
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της, με λίγα λόγια μετριάζεται η οξύτητα που από τη φύση της έχει, ενώ στις 

εικαστικές τέχνες διατηρεί όλες της τις δυνάμεις.226 Και εξηγεί το λόγο:  

 

 «Η δυσμορφία δυσαρεστεί την όραση μας, προσκρούει στην περί τάξης και 

αρμονίας καλαισθησία μας και εγείρει αποστροφή, χωρίς υπολογισμό για την πραγματική 

υπόσταση του αντικειμένου, ενόσω την παρατηρούμε. Δεν αντέχουμε να βλέπουμε το 

Θερσίτη ούτε εν φύσει ούτε εν εικόνι. Και αν η εικόνα αυτού δυσαρεστεί λιγότερο, δεν 

συμβαίνει αυτό, διότι η δυσμορφία του κατά τη διάρκεια της μίμησης παύει να είναι 

δυσμορφία, αλλά γιατί κατέχουμε τη δύναμη να αποχωρίσουμε τη δυσμορφία αυτή και να 

εντρυφήσουμε μόνο στην τέχνη του ζωγράφου».227

 

 Στον Rosenkranz, πολύ πιο ώριμα πλέον, σχεδόν με ιατρική ακρίβεια, 

ανατέμνεται το φαινόμενο του Άσχημου, μελετάται συστηματικά και εξερευνούνται 

οι σχέσεις του ιδιαίτερα με το κωμικό και την καρικατούρα που τοποθετείται από το 

φιλόσοφο κάπου ενδιάμεσα. Το άσχημο είναι η αρνητική εικόνα του ωραίου 

(Negativschöne) και συνίσταται στην μη ενότητα, μη ολοκλήρωση και ασάφεια της 

μορφής.228 Διακρίνει σε αυτό τρεις ιδιότητες, τις οποίες συνοδεύει με ελληνικές 

λέξεις: την αντίθεση της μορφής (Gestaltlosigkeit – Amorphie), τη συνετή αταξία 

των διαφορών (Ungestalt – Asymmetrie), και την αντίθεση της ζωντανής ολότητας 

(Mißeinheit – Disharmonie).229 Το Άσχημο έχει από τη φύση του κάτι το μη ορθό 

(Inkorrektheit), που αντιβαίνει δηλαδή στην κανονικότητα και νομιμότητα και άρα 

στον ακαδημαϊσμό. Το μη ορθό είναι η πηγή αυτή του Κωμικού.230 Τα παραμύθια 

βρίθουν από παραδείγματα τέτοια:  

 
 «Πρέπει να παραδεχτούμε ότι τέτοια πλάσματα της φαντασίας, όπως οι Χίμαιρες, οι 

Εκατόχειρες, οι Κένταυροι και οι Σφίγγες, ανατομικά και φυσιολογικά θα ήταν αδύνατο να 

υπάρξουν, όμως πρέπει να εμφανιστούν μπροστά μας με τέτοια αρμονία, ώστε με ένα τους 

βλέμμα να μην υπάρχει καμία αμφιβολία από μέρους μας για την πραγματική τους 

                                                 
226 Λέσσινγκ, Λαοκόων ή Περί των ορίων της ζωγραφικής και της ποίησης, μτφρ. Α. Προβελέγγιου, 
εκδόσεις Πελεκάνος, Αθήνα 2003 (α΄ έκδ. 1902), σελ. 145-149, 152. 
227 Ό.π., σελ. 150. 
228 Karl R. Rosenkranz, Ästhetik des Hässlichen, ό.π., σελ. 62. 
229 Ό.π., σελ. 62. 
230 Ό.π., σελ. 100-101. 
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ύπαρξη…Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να εξηγήσουμε το φανταστικό με όρους του μη 

ορθού».231

 

 Ο Ρόσενκραντς αναγνωρίζει στους καλλιτέχνες το δικαίωμα να απεικονίζουν 

μορφές, που νοητά δεν είναι ορθολογικά σωστές, αλλά μέσω της ρεαλιστικής τους 

απεικόνισης γίνονται εμπειρικά αληθείς, άποψη που την ξανασυναντήσαμε στον Φίσερ. 

Τη σχέση αυτή την ονομάζει ιδεατή φαινομενικότητα (ideelle Wahrscheinlichkeit).232 

Και την επεξηγεί παρακάτω ως εξής: 

 
 «Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να αναφέρει το παραμύθι ως ένα είδος, του οποίου οι 

υπάρξεις βρίσκονται σε αντίφαση με την κανονικότητα της φύσης και της ιστορίας. Δεν 

βρίθει από μορφές και περιστατικά, που χτυπούνε στο πρόσωπο τη θετικιστική 

κανονικότητα, που είναι λοιπόν αδύνατα να συμβούν, και είναι μη ορθά; Το αληθινό 

παραμύθι δεν θα είναι ποτέ όμως μη ορθό, με την έννοια ότι οι αδυνατότητες του θα ήταν 

πιθανές σε συμβολικό επίπεδο. Τα λουλούδια του θα τραγουδήσουν, τα ζώα του θα 

μιλήσουν, οι άνθρωποι θα γίνουν ζώα και τα ζώα θα μεταμορφωθούν σε ανθρώπους…τα 

τεχνητά περιβλήματα, με τα οποία ο πολιτισμός ενδύει όλες τις δυνατές σχέσεις, 

διαρρηγνύονται από την απολυτότητα του παραμυθιού».233

    

Ο Μπέκλιν αντίστοιχα καταφεύγει στις παραμυθένιες μορφές γιατί εκεί δεν μπορούν 

να τον δεσμεύσουν οι «σαβούρες της ορθότητας (κανονικότητας)».234 Λέει: « Ναι 

αυτό το χέρι είναι εξαιρετικά κοντό…Και ποιος σας είπε εσάς ότι ένα τέτοιο ον δεν 

πρέπει να έχει τόσο κοντά χέρια; Γνωρίζετε τις συνθήκες διαβίωσής του, την 

καταγωγή του; Δεν ψεύδεται (το ον) και όταν το κάνει πάλι λέει αλήθεια. Ένα σωστό 

παραμύθι είναι γεμάτο φύση. Δεν ενθαρρύνει κάποιον να βγει από αυτό…και το έργο 

τέχνης είναι από αυτήν την άποψη ένα παραμύθι».235 Το σχόλιο του καλλιτέχνη, 

νομίζω, μπορούμε να το εκλάβουμε ως απάντηση σε αυτούς που τον κατηγορούσαν 

ότι τα χέρια στους Τρίτωνες είναι άσχημα σχεδιασμένα και κοντά. (βλ. Τρίτων που 

φυσά κοχύλι, πιν.62)  

                                                 
231 Ό.π., σελ. 114. 
232 Ό.π., σελ. 114. 
233 Ό.π., σελ. 116-117. 
234 Μετάφραση δική μου του «Richtigkeitskrämer». Έτσι λέει ο Μπέκλιν. Βλ., παρακάτω. 
235 Gustav Floerke, ό.π., σελ. 100. 
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 Άλλο ένα χαρακτηριστικό είδος του άσχημου είναι σύμφωνα με τον 

Ρόζενκραντς η καρικατούρα, η υπερβολή δηλαδή ενός χαρακτηριστικού 

γνωρίσματος μέσω της παραμόρφωσης. Το αστείο γεννιέται από την αντίφαση που 

ενυπάρχει ανάμεσα στις ιδέες και τα πιστεύω ενός ανθρώπου και στα εξωτερικά του 

χαρακτηριστικά και γνωρίσματα. Ο Αριστοφάνης, κατά τον Ρόζενκραντς,  

χρησιμοποιεί κατά κόρον την καρικατούρα ως μέσο έκφρασης, όπως φαίνεται μέσα 

από τις σκηνές παρενδυσίας στα έργα του.236 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι όροι του 

Παράξενου, του Μπαρόκ, του Γκροτέσκο και του Μπουρλέσκο, που εξετάζει στη 

συνέχεια ο Ρόζενκραντς: «Σε κάθε μία από αυτές τις έννοιες ενυπάρχει μια ορισμένη 

ασχήμια, αλλά και επίσης η δυνατότητα να μεταπηδήσεις ξαφνικά στο πιο εύθυμο 

γέλιο».237 Σε αντίθεση με τον W. Kayser που συνέδεσε το γκροτέσκο περισσότερο 

με το φανταστικό-τρομαχτικό, ο Ρόζενκραντς εντοπίζει σε αυτό μια τάση να 

ασχημίζει τον κόσμο, να διαστρεβλώνει τα αντικείμενα, είναι με άλλα λόγια ένα είδος 

ευτελούς κωμικού, που εύκολα περνά στη χοντροκοπιά, στην ασέλγεια και στην 

ωμότητα.238  

 Με ένα παρόμοιο λεξιλόγιο χαρακτηρίζεται και η ζωγραφική του Μπέκλιν 

κατά την υποδοχή του έργου του, όπως προσπάθησα να δείξω. Λέξεις όπως 

παράξενο, εκκεντρικό, μπαρόκ, μπουρλέσκο χρησιμοποιούνται από τους κριτικούς 

τέχνης υποτιμητικά για να αποδώσουν το ύφος των πινάκων του Μπέκλιν.239 Ο 

ιστορικός και κριτικός τέχνης Cornelius Gurlitt τον είχε αποκαλέσει μάλιστα έναν 

«φανατικό της ασχήμιας και του παράξενου».240 Το έργο του Μπέκλιν ο βασιλιάς των 

βατράχων (πιν.23), γλυπτό πολύχρωμο με ένθετα γυάλινα μάτια, υμνεί το γκροτέσκο 

και το άσχημο όσο κανένα από τα ζωγραφικά του έργα. Λόγω της ασχήμιας του 

μάλιστα, μόλις το είδε η αυτοκράτειρα Φρειδερίκη σε έκθεση στο Βερολίνο διέταξε 

να μεταφερθεί στις αποθήκες, όπου και καταστράφηκε.241  Μεγαλύτερο σκάνδαλο 

είχε προκαλέσει το έργο του Σειρήνες (πιν.24) του 1875, το οποίο εξέθεσε στη 

                                                 
236 Ό.π., σελ. 143-147. 
237 Ό.π., σελ. 178. 
238 Ό.π., σελ. 182. 
239 Βλ., Pamela Kort, «The Grotesque: Modernism’s Other» στο Comic Grotesque, Wit and Mockery 
in German Art, 1870-1940, ό.π., σελ. 12-15.     
240 Παρατίθεται από την Ingeborg Hoesterey, «Bildende Kunst als Literatur: Zum Problem der 
Rezeption Arnold Böcklins» στο The German Quarterly, τόμος 56, τ.χ 4, Νοέμβριος 1983, σελ. 563. 
241 Arnold von Salis., «Arnold Böcklin und die Antike», ό.π., σελ. 94. 
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Βασιλεία.242 Σε ένα γράμμα του προς το ζωγράφο ο Friedrich Weber περιγράφει τις 

αντιδράσεις του κοινού και των κριτικών:  

 

 « Με αυτό το μικρό πίνακα των σειρήνων προκάλεσες πραγματικά στη Βασιλεία μία 

κωμική επανάσταση, έναν αγώνα για τη ζωή και το θάνατο. Οι αποκαλούμενοι γνώστες της 

τέχνης συσσωρεύονταν γύρω από το έργο σαν στρατιώτες με το μονύελο τους και τους 

μεγάλους φακούς όπερας, σαν καλλίφορες γύρω από ένα στημόνι, και φώναζαν και 

τινάζονταν πέρα δώθε όλοι μαζί. Επί οχτώ μέρες δεν ήμουν σίγουρος για τη ζωή μου στους 

δρόμους της Βασιλείας, όταν κάποιος από μακριά με είδε και σαν διπλοσάινο έπεσε πάνω 

μου - και μου είπε: «είδατε και σεις τον Μπέκλιν;» - Μόλις η ζωγραφιά εξαφανίστηκε, 

ηρέμησε το πλήθος».243  

 

 Στο μικρό αυτό πίνακα - ακόμη άλλη μία παρωδία μυθολογικού υλικού από 

το ζωγράφο - απεικονίζονται οι δύο σειρήνες, η μία σαν καρικατούρα femme fatale 

και η άλλη με εμφανώς παραπάνω κιλά, να κάνουν σινιάλο στους ανύποπτους 

ναυτικούς. Το χοντρό και πλαδαρό κατά τον Ρόζενκραντς είναι ο κύριος μοχλός του 

χαμηλού κωμικού, διότι προκαλούν το γέλιο μέσω της αδεξιότητας της κίνησης, 

έμφυτα χαρακτηριστικά και τα δύο σε ορισμένα ζώα, όπως οι φώκιες, και οι 

ιπποπόταμοι.244 Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι δύο σειρήνες φέρνουν στο νου 

περισσότερο όρνιθες. Ο φόβος, όμως, υποβόσκει - και εδώ βρίσκεται ο μηχανισμός 

του γκροτέσκο – γιατί τα κρανία στο έδαφος, που οι σειρήνες φυλάνε σαν τα δικά 

τους αυγά, υπενθυμίζουν στο θεατή τη σκηνή του κανιβαλισμού. Μέσω της ασχήμιας 

της σκηνής δεν κλονίζεται μονάχα το κλασικό ιδεώδες του Βίνκελμαν αλλά ακόμη 

περισσότερο ο μύθος της σειρήνας ως σύμβολο της ενσάρκωσης της γυναικείας 

σεξουαλικότητας, από την οποία παρασύρεται ο άντρας, κοινός τόπος στο έργο των 

περισσοτέρων συμβολιστών.245 Οι σειρήνες αυτές δεν θυμίζουν σε τίποτα το λυρισμό 

των σειρήνων που ζωγράφισε ο συνομήλικος του Μπέκλιν Έντουαρτ Μπέρν Τζόουνς 

                                                 
242 Rolf Andree, ό.π., αρ.293.  
243 Παρατίθεται από τον R. Andree, ό.π., σελ. 379. 
244 Ό.π., σελ. 230-234. 
245 Για το μύθο της σειρήνας το 19ο αιώνα βλ Almut-Barbara Renger, «Imaginationen gefährlicher 
Liebschaften: Die Sirenen in der Malerei des europäischen Spätsymbolismus» στο Wiedergeburt 
Griechischer Götter und Helden. Homer in der Kunst der Goethezeit. Κατ. Έκθ. (Axel Rügler – Max 
Kunze επιμ.), Winckelmann-Museum Stendal, 6 Νοεμβρίου 1999 – 9 Ιανουαρίου 2000, εκδ. 
Philipp von Zabern, Mainz 1999, σελ. 277-293.  
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στις αρχές της δεκαετίας του 1870 (πιν.54) ή την επιθετικότητα των σειρήνων του 

Γκουστάβ Μορώ την ίδια περίοδο (πιν. 53).246  

  

 

 

 

        

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
246 Almut-Barbara Renger, ό.π., σελ. 282-284. 
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6. Οι σκηνές μάχης στο έργο του Άρνολντ Μπέκλιν: Παρωδία και παρενδυσία  

 

Οι σκηνές του πολέμου ή της προετοιμασίας της μάχης καταλαμβάνουν μια 

ιδιαίτερη θέση στο μυθολογικό σύμπαν του Άρνολντ Μπέκλιν. Πρόκειται και εδώ για 

μυθολογικές σκηνές, αφού οι μορφές εμφανίζονται σε έναν οιονεί μυθολογικό χώρο, 

ανιστορικό και εσκεμμένα αχρονικό. Ο Μπέκλιν δεν ήταν ποτέ ζωγράφος ιστορικών 

σκηνών.247 Παρόλα αυτά επιχείρησε ως ένα σημείο να εμφυσήσει στα έργα του την 

ατμόσφαιρα της σύγχρονης ζωής και να περιβάλλει τις μυθολογικές μορφές του με 

ένα σύγχρονο ένδυμα. Ο ακαθόριστος αυτός συγκερασμός μυθολογικού υλικού και 

σύγχρονων, με ασάφεια αφομοιωμένων πολιτικών γεγονότων και κοινωνικών 

αναμοχλεύσεων παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες στην έρευνα.248 Η αντίφαση αυτή 

ανάμεσα στη μορφή και το περιεχόμενο γίνεται ολοένα μεγαλύτερη κατά τη δεκαετία 

του 1880, όταν δηλαδή το έργο του Μπέκλιν αρχίζει πλέον να αναγνωρίζεται στη 

Γερμανία, και η τεχνοτροπία του να αλλάζει αισθητά σε σύγκριση με την 

προηγούμενη δεκαετία. Οι πίνακες αποκτούν πλέον μνημειακές διαστάσεις, οι 

χρωματισμοί γίνονται πιο έντονοι, με τάσεις εντυπωσιασμού και επιτήδευσης. Οι 

μορφές μεγαλώνουν απειλητικά σε βάρος της ισορροπίας του έργου και 

αποκολλώνται κατά κάποιον τρόπο από το φυσικό περιβάλλον που τις περικλείει. Αν 

συγκρίνουμε το Τοπίο με Μαυριτανούς ιππείς του 1873 (πιν.31) με τη δεύτερη εκδοχή 

της Μάχης της Γέφυρας του 1892 (πιν.44) θα διαπιστώσουμε ότι στο πρώτο έργο οι 

μορφές ξεπροβάλλουν αργά από το βάθος του πίνακα σε ένα αισθητά αντιληπτό 

χώρο ενώ στο δεύτερο οι μορφές διογκώνονται μπροστά στο θεατή, και το τοπίο (το 

ποτάμι και η γέφυρα) δεν παίζει άλλο ρόλο από το να περιορίσει ή να εμποδίσει την 

ορμητικότητα των σωμάτων. Η αλλαγή αυτή στην τεχνοτροπία, πιστεύουμε, δεν είναι 

μόνο τυπολογική. Αυτό που προβάλλεται ως υποβολή μιας κατάστασης – μιας 

μάχης- και παρουσιάζεται μέσω ενός εκκωφαντικού ρεαλισμού σαν πραγματικό 

συμβάν, στοχεύει στο να κάνει ορατό στο θεατή, και άρα με ύποπτο τρόπο πιστευτό, 

αυτό το οποίο ο ίδιος ο ζωγράφος συνειδητά απορρίπτει ως ανάξιο λόγου. Η 
                                                 
247 Παρατίθεται από τον Gustav Floerke, Arnold Böcklin und seine Kunst, München 1921, 3η εκδ., 
σελ. 45. 
248 Για το πρόβλημα της ερμηνείας των μύθων στον Μπέκλιν βλ. Gottfried Boehm, “Böcklins 
Mythen” στο Geschichte und Asthetik. Festschrift für Werner Busch zum 60. Geburtstag, επιμ. Margit 
Kern, Thomas Kirchner, Hubertus Kohle, Deutscher Kunstverlag, Μόναχο 2004, σελ. 411-420.  
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αντίφαση αυτή, έκδηλη και στο υπόλοιπο έργο του ζωγράφου, ωθεί το πάθος των 

ηρώων του στα όρια του υπερβολικού, χαρίζοντάς τους έτσι ένα υποτιμητικό 

χαμόγελο, έναν ρόλο πάνω σε μια σκηνή, που δεν τους ανήκει. Υπό την οπτική αυτή 

γωνία του μύθου και του επαναπροσδιορισμού του θα προσπαθήσω να φωτίσω 

παρακάτω, όσον αφορά τις πολεμικές σκηνές, τους λόγους, για τους οποίους ο 

Μπέκλιν διαστρεβλώνει το είδος αυτό της ζωγραφικής , καθώς επίσης θα επισημάνω 

τα όρια της μετάβασης αυτής προς τη παρωδία μέσα από το έργο του ζωγράφου.   

Ο Μπέκλιν αναφορικά με πολεμικές σκηνές σημειώνει:  

«Πώς θα μπορούσαν όλες αυτές οι στρατιωτικές ιστορίες κάτι να γίνουν; Σκεφτείτε 

μόνο: Δεν πρέπει να προσθέσω εδώ και κει ένα κόκκινο, επειδή έτσι πρέπει εγώ να κάνω 

(όπως στις στολές), αλλά επειδή πρέπει (γιατί το απαιτεί το έργο, από ζωγραφικό 

εξαναγκασμό λοιπόν)... Ένα κόκκινο κιννάβαρι για παράδειγμα είναι ένα πολύτιμο 

χρώμα».249  

Τη σκέψη αυτή του Μπέκλιν μπορούμε να τη δούμε να υλοποιείται ήδη από 

την περίοδο του Μονάχου, όταν δηλαδή οι πολεμικές σκηνές αρχίζουν να 

καταλαμβάνουν σημαντική θέση μέσα στο έργο του ζωγράφου. Στο έργο του με 

τίτλο Τοπίο με Μαυριτανούς ιππείς (1873, πιν.31) ο θεατής μεταφέρεται στην Ιβηρική 

χερσόνησο το 13ο αιώνα, όπου υπό τον Φερδινάρδο τον Γ΄ διεξάγονται μάχες 

ενάντια στους Μαυριτανούς.250 Οι μορφές, σαφώς υποταγμένες στο τοπίο, όπως 

άλλωστε υποδηλώνει και ο τίτλος του έργου, έρχονται προς το θεατή από το βάθος 

της σκηνής, όπου βρίσκεται ένα κάστρο. Καμία λεπτομέρεια στην απεικόνιση των 

στολών. Αυτό που ενδιαφέρει το ζωγράφο είναι περισσότερο η εντύπωση του 

κόκκινου χρώματος και η μουσική υπόκρουση της τρομπέτας. Το έργο έχει έναν 

ειδυλλιακό, σχεδόν ελεγειακό χαρακτήρα.  

Την τομή ανάμεσα στα πρώιμα έργα του ζωγράφου, που απεικονίζουν θα 

λέγαμε περισσότερο τις συνέπειες του πολέμου (ερείπια), και στην ώριμη περίοδο 

του ζωγράφου εκφράζει η Κενταυρομαχία (πιν.33-37). Το βασικό έργο, που 

βρίσκεται στο μουσείο της Βασιλείας, αναπτύχθηκε ύστερα από δύο έγχρωμα σκίτσα 

                                                 
249 Παρατίθεται από τον Gustav Floerke, ό.π., σελ. 151. 
250 Βλ.  F. Zelger, „Maurische Reiter“ στο  Arnold Böcklin, Retrospektive, Βασιλεία-Παρίσι-Μόναχο, 
ό.π., σελ. 238. 
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και ένα ημιτελές έργο (πιν.34-36).251 Ολοκληρωμένη είναι επίσης η παραλλαγή, που 

πραγματοποιήθηκε υπό την παραγγελία του Cornelius Julius Schön στο Worms το 

1878 (σήμερα χαμένο, βλ. πιν.37).252 Το πρώτο έγχρωμο σκίτσο του 1871 (πιν.34) 

είναι αυτό που είδε ο Arnold von Salis στο Ατελιέ του Μπέκλιν. Απεικονίζει ένα 

ζεύγος Κενταύρων να αντιμάχεται ένα ζεύγος Λαπήθων, ενώ ένας τρίτος Κένταυρος 

ετοιμάζεται να επιτεθεί από τα αριστερά με ρόπαλο. Η σκηνή διαδραματίζεται σε 

ένα ύψωμα. Ο Μπέκλιν επέστησε την προσοχή στη δραματική μετάβαση από το 

απειλητικό (αριστερά), στον ίδιο τον αγώνα (στο κέντρο) και τέλος στο αποτέλεσμα 

(δεξιά).253 Το ημιτελές σχέδιο καθιστά έκδηλα τα σημεία του αγώνα και επιπλέον 

τονίζει την αινιγματική αντίθεση ανάμεσα στους ξανθόμαλλους Λάπηθες και τους 

μαυρομάλληδες Κενταύρους. Η δεύτερη παραλλαγή (πιν.35) διαφοροποιείται ως 

προς το ζεύγος των Λαπήθων, που αντικαθίστανται από νέγρους και ως προς τη 

γραμμή του ορίζοντα, που μετατίθεται χαμηλότερα, πλησιάζοντας την τελική εκδοχή 

της Βασιλείας. Το ατελείωτο έργο (πιν.36) βασίζεται στη δεύτερη αυτή εκδοχή, 

όμως η ιδέα του εγκαταλείφθηκε. Η τελική εκδοχή, που αγοράστηκε αμέσως από το 

Μουσείο της Βασιλείας (πιν.33), ξαφνιάζει με την αντικατάσταση των Λαπήθων με 

ένα δεύτερο ζευγάρι Κενταύρων. Η σκηνή διαδραματίζεται πια στην κορυφή ενός 

χιονισμένου βουνού ενώ οι μορφές έχουν πάρει μνημειακές διαστάσεις. Ο Μπέκλιν 

απομακρύνεται από την αρχική του σκέψη να απεικονίσει απλά και μόνο μια πάλη 

Κενταύρων και Λαπήθων, όπως αυτή του χρησίμευσε σαν πηγή στην αρχή254, και 

επανατοποθετεί το μύθο κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα.  

                                                 
251 Rolf Andree, Die Gemälde, ό.π, αρ. 263-266, σελ. 356-359. Βλ. επίσης Arnold Böcklin 1827-1901, 
Ντάρμσταντ, β΄τόμος, ό.π., σελ. 158-163 -  Arnold Böcklin, Retrospektive, Βασιλεία-Παρίσι-Μόναχο,  
ό.π., σελ. 230-233 (F. Zelger). 
252 Rolf Andree, Die Gemälde, ό.π, αρ. 322, σελ. 403. 
253 Arnold von Salis, ό.π, σελ. 17. 
254 Η λογοτεχνική πηγή, που ασφαλώς θα γνώριζε ο Μπέκλιν είναι οι Μεταμορφώσεις του Οβιδίου 
(ΧΙΙ, 210-231). Από τον Arnold von Salis (ό.π, σελ. 112-114) γίνεται μία εικονογραφική μελέτη για  
την Κεναυρομαχία. Ανάμεσα στα πιθανά πρότυπα είναι και το Μωσαϊκό με Κενταύρους από τη 
Βίλλα του Ανδριανού στο Tivoli, το οποίο ο Μπέκλιν είδε στο Μουσείο της Περγάμου στο 
Βερολίνο. Επειδή όμως το έργο  δημιουργήθηκε κατά την περίοδο του Μονάχου (1871-74) πρέπει 
να αναζητήσουμε τις επιρροές στο Ρούμπενς και συγκεκριμένα στα έργα κυνήγι λεόντων και κυνήγι 
ιπποπόταμων, τα οποία ο Μπέκλιν είχε δει στη Neue Pinakothek. Τον Μπαρόκ χαρακτήρα του 
έργου τονίζει και ο J. Poetter («Kentaurenkampf – Basler Bild und frühere Fassungen», στο  
Arnold Böcklin 1827-1901, Gemälde, Zeichnungen, Plastiken, Βασιλεία 1977, ό.π., σελ. 109-113). 
Ομοιότητες υπάρχουν επίσης και με το έργο του φίλου του Μπέκλιν Benaventura Genelli Ο 
Διόνυσος ξεφεύγει από τον Λυκούργο (1864), που βρίσκεται στη Schack Gallerie στο Μόναχο. Ο 
Μπέκλιν διαφοροποιείται, όμως, αισθητά από τον Genelli  καθώς δεν αναπαράγει και κατόπιν 
σκηνοθετεί ένα μυθολογικό υλικό, αλλά το επανερμηνεύει  μέσα σε άλλα συμφραζόμενα. Γι’ αυτό η 
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Συχνά οι μελετητές του Μπέκλιν είδαν στο έργο αυτό την «προσωποποίηση 

στοιχειωδών δυνάμεων της φύσης»255 την υποβόσκουσα δηλαδή παρουσία φυσικών 

διεργασιών, οι οποίες εμπεριέχονται στις μορφές των Κενταύρων. Η άποψη αυτή 

στερείται όμως πειστικότητας, τη στιγμή μάλιστα που ο Μπέκλιν επιλέγει να 

περιορίσει το τοπίο, και άρα τη φύση, και να άρει σε πρώτο επίπεδο τα ίδια τα 

μυθικά όντα, τα οποία θεωρεί σπουδαιότερα. Την άποψη αυτή, ότι δηλαδή οι 

Κένταυροι είναι σύμβολα της εξουσίας και της απολυτότητας της φύσης, 

ενστερνίζεται και ο σύγχρονος μελετητής του Μπέκλιν J. Poetter, τοποθετώντας έτσι 

το ζωγράφο στο τελείωμα της ρομαντικής ατραπού.256 Σύμφωνα με τον Poetter οι 

διττές μυθικές μορφές, ενσαρκώσεις ανθρώπινων και ζωωδών σωμάτων, δεν πρέπει να 

εκλαμβάνονται ως «μεταμφιεσμένοι» άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι ως έλλογα όντα 

επιβάλλονται στη φύση και την εκμεταλλεύονται. Ο Μπέκλιν επομένως πρεσβεύει μια 

«περισσότερο διαισθητική και λιγότερο παρασιτική σχέση με τη φύση».257 Μολονότι 

η θεωρία του Poetter μπορεί να ισχύσει για ένα μέρος του έργου του Μπέκλιν - όπως 

για παράδειγμα στις σκηνές ερειπίων, όπου καθίσταται εμφανής η αντίθεση ανάμεσα 

στα ανθρώπινα τεχνουργήματα, που παρέρχονται στο ιστορικό διηνεκές, και στη 

φύση, που υπερισχύει με τον άλογο, ανορθολογικό της χαρακτήρα -  θεωρούμε πως 

αποφεύγει να ερμηνεύσει τον πυρήνα του θέματος που είναι η πάλη, η σύγκρουση 

ανάμεσα στις μυθικές αυτές μορφές. Εξάλλου ο Poetter μιλάει για την ύπαρξη 

«γνήσιων μύθων με την αρχαία φιλολογική έννοια του όρου» στο έργο του 

ζωγράφου,258 μεθοδολογία αρκετά προβληματική στην εφαρμογή της, αφού ποτέ 

ένας μύθος δεν μπορεί να βιωθεί ή να προσληφθεί με τον ίδιο τρόπο, αφού τα 

γενεσιουργά αίτια που τον παράγουν είναι κάθε φορά διαφορετικά.  

Αρκετά επικουρική για την ένταξη του έργου στα ιστορικό-κοινωνικά και 

πολιτικά του συμφραζόμενα είναι η δήλωση του ίδιου του ζωγράφου κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου: «Επειδή όλος ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή, 

                                                                                                                                            
εξακρίβωση της πραγματικής πηγής για την Κενταυρομαχία δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από το να 
καταλάβουμε το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννιούνται τα όντα αυτά.   
255 Fritz von Ostini, Böcklin, γ΄έκδοση, Delhagen και Klasing, Λειψία 1905, σελ. 82. 
256 Ο J. Poetter διακρίνει στο έργο τη «νοσταλγία για την ολότητα με τη φύση», κοινός τόπος και 
στη ρομαντική φιλοσοφία (J. Poetter, ό.π., σελ. 113).   
257 Ό.π., σελ 113. 
258 Ό.π., σελ.113. 
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οφείλω και εγώ να ζωγραφίσω ένα ζευγάρι όγκων που πλακώνονται».259  Η 

αναταραχή, στην οποία αναφέρεται ο ζωγράφος, είναι ο γαλλοπρωσικός πόλεμος του 

1871, που τον είχε απασχολήσει και πρωτύτερα στο έργο του με τίτλο Καβαλάρης του 

θανάτου (1871), φιλοτεχνημένο και αυτό κατά την παραμονή του στo Μόναχο.260  

Από την περίοδο αυτή του Μονάχου θεωρούμε πως αρχίζουν, έως κάποιο 

σημείο συνειδητά, να παρεισφρέουν στο έργο του Μπέκλιν σύγχρονα γεγονότα, τα 

οποία ενδύει με ένα μυθολογικό περίβλημα για λόγους που θα εξετάσουμε 

παρακάτω. Η ταύτιση των μυθικών αυτών μορφών με τους Γερμανούς ή τους 

Γάλλους παραμένει αν όχι προβληματική πάντως σίγουρα δεσμευτική για την 

εξέταση των σκηνών μάχης στο έργο του ζωγράφου. Το αρχικό σχέδιο παρουσιάζει 

πράγματι τους Λάπηθες ξανθούς (οι οποίοι τελικά θα νικήσουν) και αν δεχτούμε το 

συσχετισμό με τα γερμανικά φύλα, τότε ο Μπέκλιν είχε σκοπό να παρουσιάσει τους 

Γερμανούς ως νικητές261, απόφαση την οποία αναιρεί, όμως, πρώτα με την επιλογή 

των νέγρων και έπειτα με την τελική εκδοχή της Βασιλείας. Στο τελικό έργο ο 

νικητής, όποιος και αν είναι, θα είναι Κένταυρος. Εδώ ήδη η ανάμνηση του 

Γαλλοπρωσικού πολέμου ξεθωριάζει και το έργο αποκτά μέσω της ανύψωσής του 

στο επίπεδο του μύθου πολλαπλά συμβολικά νοήματα.  

Η πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των κρυφών αυτών μηνυμάτων επιχειρείται 

από τον W. Ranke, ο οποίος στη σκηνή της Κενταυρομαχίας διαβλέπει όχι τόσο την 

πρόσκρουση δύο αντίπαλων κρατών αλλά τον ισχυρό οικονομικό ανταγωνισμό και 

την σύγκρουση των τάξεων για εξουσία, δύο φαινόμενα που κάνουν έντονη την 

παρουσία τους την ανθηρή δεκαετία του 1870.262 Οι συνέπειες του ταχύρρυθμα 

διογκωμένου κεφαλαιοκρατικού συστήματος, που σε οικονομικό και πολιτικό 

επίπεδο εξευμενίζεται και χρωματίζεται με όρους που διαδίδουν οι υποστηρικτές του 

Δαρβίνου, όπως ο «αγώνας για επιβίωση» ή ακόμη και η  «θέληση για ζωή» του 

Schopenhauer, γίνονται άμεσα αισθητές σε κοινωνικό επίπεδο, ιδιαίτερα μετά τη 

                                                 
259 Arnold von Salis, ό.π, σελ. 113.  
260 Rolf Andree, Die Gemälde, ό.π., σελ. 340-1, αρ. Κατ. 242-3. Αναφορές στον πόλεμο του  
μπορούν να βρεθούν και στο κατά ένα χρόνο νωρίτερα φιλοτεχνημένο έργο κατεστραμμένο σπίτι στο 
Kehl (Andree 239).  
261 Ο Μπέκλιν είχε συχνά εκφραστεί με περιφρονητικά λόγια για τους Γάλλους και ήταν σχεδόν 
βέβαιος για την ήττα της Γαλλίας από τον Μπίσμαρκ. Βλ. A. Fleiner, Mit Arnold Böcklin, Frauenfeld 
1915, σελ. 17 κ.ε. 
262 Winfried Ranke, «Böcklinmythen», στο Gemälde, όπ., σελ. 78-81. 
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σύντομη κρίση στην αγορά στη Βιέννη και το Βερολίνο το 1873.263 Ο Μπέκλιν, ο 

οποίος εγκατέλειψε την κορεσμένη αγορά της Βασιλείας για να εγκατασταθεί στο 

πλουσιότερο και πολλά υποσχόμενο Μόναχο υπό τη σκέπη του πάτρωνά του κόμη 

φον Σακ, γνώρισε από κοντά στις σύντομες επισκέψεις του στη σύγχρονη μητρόπολη 

του Βερολίνου το νέο αγοραστικό κοινό των τραπεζικών και των βιομηχάνων.264 Οι 

προσδοκίες του δεν άργησαν να εκπληρωθούν, όταν το 1873 συμμετείχε με την 

Κενταυρομαχία στην παγκόσμια έκθεση στη Βιέννη και κέρδισε το ασημένιο 

μετάλλιο.265 Στην Κενταυρομαχία θα μπορούσαμε να δούμε, λοιπόν, το ενδιαφέρον 

και την αγωνία του ζωγράφου για τους νέους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς 

καθώς και την προσπάθειά του να εδραιωθεί καλλιτεχνικά και να ανταποκριθεί στο 

νέο ενδιαφέρον που είχαν αρχίσει να δείχνουν επιχειρηματίες για το έργο του, ενόσω 

αυτός βρισκόταν στο Μόναχο.  

Από τα παραπάνω προκύπτει, για να επανέλθω στα αρχικά μου ερωτήματα, 

ότι ο Μπέκλιν με την Κενταυρομαχία παρέχει, περισσότερο από πριν, χώρο στη 

σύγχρονη ιστορική πραγματικότητα, αγγίζει με λίγα λόγια το παρόν του. Τα ίχνη 

που αφήνουν οι Κένταυροι στο χιόνι είναι επιπλέον και ιστορικά τεκμήρια της 

αβυσσαλέας αυτής μάχης. Ο θεατής γίνεται μάρτυρας της πολεμικής αυτής σκηνής, 

που αποτελεί το καταστάλαγμα των εμπειριών του ζωγράφου. Το ότι οι εμπειρίες του 

αυτές, διαποτισμένες από τη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, 

γεννούν μύθους, δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει. Άλλωστε στον πυρήνα του μύθου το 

19ο αιώνα ενυπάρχει σχεδόν πάντα αυτή η αντίδραση προς μία ορθολογιστική 

θεώρηση του κόσμου, και όταν οι κοινωνίες ενισχύουν τις ορθολογικές τους δομές 

και σχέσεις, τόσο περισσότερο παρουσιάζονται τάσεις που αντιστέκονται στην 

ορθολογικοποίηση αυτή.266 Αυτό που προβληματίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

όμως, είναι η ίδια η αυτοαναίρεση του μύθου, η συνειδητή καταβαράθρωση των 

                                                 
263 Ο Μπέκλιν ετοιμαζόταν να έρθει σε επαφή με τον επιχειρηματία Strousberg στο Βερολίνο, αλλά 
όπως τον ενημέρωσε ο Κόμης Σακ, οι επιχειρήσεις του κήρυξαν πτώχευση και συνεπώς έπρεπε να 
αποφύγει οποιαδήποτε συμφωνία μαζί του. Βλ. W. Ranke, ό.π., σελ. 80-81.  
264 Για την αλλαγή αυτή από τον μαικηνισμό στο νέο αστικό αγοραστικό κοινό του Βερολίνου βλ. 
Angelika Wesenberg, «Böcklin und die Reichshauptstadt», στο Arnold Böcklin, Retrospektive, ό.π.,  
σελ. 75-87. 
265 Βλέπε την αλληλογραφία του Μπέκλιν. Παρατίθεται από τη σύζυγό του, Runkel Ferdinard (εκδ.), 
Böcklin Memoiren. Tagebuchblätter von Böcklins Gattin Angela, Βερολίνο 1910, σελ. 198-199. 
266 Βλ., Hübner Kurt, Die Wahrheit des Mythos, εκδ. C. H. Beck, Μόναχο 1985. 
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μυθικών μορφών, με λίγα λόγια αυτό που στον Μπέκλιν όλο και περισσότερο ανακτά 

έδαφος: η απομυθοποίηση.  

Στην Κενταυρομαχία του 1878 (πιν.37, σήμερα χαμένο)267 υπάρχουν ίσως τα 

πρώτα σπέρματα αυτής της αλλαγής, της παρωδίας του ίδιου του θέματος, το οποίο 

τέσσερα χρόνια πριν τον είχε απασχολήσει και επιπλέον είχε βραβευτεί για αυτό.268 

Η απεικόνιση γίνεται ρεαλιστικότερη και οι μορφές είναι πολύ κοντά στο θεατή, 

ιδωμένες από κάτω με την προοπτική του βατράχου, τεχνική αρκετά προσφιλής στο 

ζωγράφο. Η υπερβολή των εκφράσεων και των κινήσεων όμως προσδίδει ένα 

χιουμοριστικό αποτέλεσμα στο έργο που ενισχύεται αν παρατηρήσουμε τις 

ομοιότητες ανάμεσα στον  Κένταυρο με την πέτρα και τον ίδιο το ζωγράφο.269 

Πρόκειται για ένα απλό αυτοσαρκαστικό σχόλιο ή για μια ειρωνική τοποθέτηση 

απέναντι στις κριτικές που είχε δεχθεί ο Μπέκλιν για τη βαρβαρότητα και αδρότητα 

των θεμάτων του; Ήδη από το 1875 απορρίπτονται διαρκώς τα έργα του στην 

«Ένωση Βερολινέζων καλλιτεχνών», ενώ το 1876 με τη μεσολάβηση της 

αυτοκράτειρας Φρειδερίκης ακυρώνεται η απόκτηση του έργου θρήνος κάτω από το 

σταυρό από την Εθνική Πινακοθήκη του Βερολίνου.270 Θα μπορούσε, ίσως, η τελική 

αυτή εκδοχή της Κενταυρομαχίας να θεωρηθεί ένα σχόλιο του ζωγράφου για τους 

σκληρούς νόμους της αγοράς, μία κατακραυγή για την επιβίωση του ζωγράφου ως 

καλλιτέχνη, σε μία εποχή, όπου ο οικονομικός ανταγωνισμός στη Γερμανία είναι σε 

όλους τους τομείς ορατός;  

Ως συνδετικό κρίκο στην αναδίπλωση και ανίχνευση των νοημάτων στις 

μεταγενέστερες μυθολογικές μάχες πρέπει να εξετάσουμε το αμφιλεγόμενο έργο με 

τίτλο Τυχοδιώκτης (πιν.39).271 Ο φιλοτεχνημένος το 1882 πίνακας, παρότι δεν 

απουσίαζε από καμία σχεδόν έκθεση κατά την αλλαγή του αιώνα, προκαλούσε και 

                                                 
267 Κάποτε στο Μουσείο της Λειψίας, αργότερα πέρασε στην κατοχή του Χίτλερ (1934) και από το 
1945 αγνοείται. Βλ. Andree 322, Mendelsohn Henry, Böcklin, ό.π., σελ. 129-130. 
268 Το έργο είχε αποκτήσει τεράστια φήμη και πνευματικοί άνθρωποι όπως ο Γ. Μπούρκχαρντ και ο 
Φ. Νίτσε, που βρισκόταν τότε στη Βασιλεία, το είχαν επανειλημμένως επαινέσει.    
269 Ήδη ο F. von Ostini είχε επισημάνει «το φρικαλέο χιούμορ» με το οποίο απεικονίζονται οι 
μορφές. Βλ. F. von Ostini, ό.π., σελ. 83. Μπορούμε να συγκρίνουμε τη μορφή του Κενταύρου με τη 
μορφή του Ιπποκενταύρου στο Magna Mater (Andree 218), όπου πιθανότατα απεικονίζεται και εκεί 
ο ίδιος ο καλλιτέχνης.   
270 H. Mendelsohn, ό.π., σελ. 152. 
271 Rolf Andree 369. 
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εξακολουθεί να προκαλεί σύγχυση κατά την αποκωδικοποίησή του.272 Επιπλέον 

πρόκειται για ένα έργο που δεν διασώζεται σε άλλες παραλλαγές. Για τους παραπάνω 

λόγους θεωρώ πως το έργο είναι κατάλληλο για να φωτιστούν οι διαφορετικές 

απόψεις που έχουν ειπωθεί σχετικά με την πολιτική θέση του Άρνολντ Μπέκλιν και 

να υποδείξω όσο γίνεται τους κρυμμένους υπαινιγμούς που παρουσιάζει το έργο του 

ζωγράφου κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλληλα, το ύφος του γκροτέσκο, 

γνώριμο ήδη από προηγούμενα έργα του ζωγράφου, παίρνει εδώ έναν πιο δραστικό 

και καυστικό χαρακτήρα, που θα κορυφωθεί στην «ύποπτη» περίοδο της Ζυρίχης 

κατά τη διάρκεια της συναναστροφής του Μπέκλιν με τον Γκοτφρηντ Κέλλερ.  

  Στον πίνακα απεικονίζεται ένας ιππότης, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως 

τυχοδιώκτης273, μαζί με το άλογό του. Φέρει μία βαριά πανοπλία και με το δεξί του 

χέρι κρατεί ένα κράνος με ουρά από φτερά, που το σφίγγει στο θώρακά του. Το 

κεφάλι του στρέφεται σε κατατομή και ελαφρά προς τα πάνω ενώ τα πόδια του 

πιέζουν τα χαλινάρια του αλόγου. Η στάση του, μπορούμε να σημειώσουμε λοιπόν, 

είναι υπεροπτική και πομπώδης. Το βλέμμα του πλανιέται κυριολεκτικά στον αιθέρα. 

Στο πάνω μέρος του πίνακα διαγράφεται το μεγάλο μπλε στερέωμα και στην 

αριστερή πλευρά φαίνεται ένα καΐκι, προφανώς τα μέσο που έφερε τον ιππότη στην 

ερημική αυτή τοποθεσία. Πάνω στο καΐκι ξεχωρίζει ένας άνθρωπος που γνέφει ή 

αποχαιρετά τον ιππότη και αποπλέει στο ανοιχτό πέλαγος ή στη βραχονησίδα στο 

βάθος.  

Σε έντονη αντιπαραβολή με τον κορδωμένο ιππότη βρίσκεται το άλογο. Το 

ζώο βάζει την ουρά στα σκέλια και τρικλίζει μπροστά στο θέαμα των κρανίων και των 

                                                 
272 Οι εκθέσεις είναι οι εξής:  Böckin Ausstellung auf der Brühl´schen Terrasse in Dresden, επιμ. Fritz 
Gurlitt, Kunsthandlung Berlin 1883, αρ.5. – Ausstellung von Werken Arnold Böcklins, veranstaltet zur 
Feier seines 70. Geburtstages, Kunsthalle und Kunstverein zu Hamburg, Φεβρουάριος, Αμβούργο 
1898, αρ. 30. – Aussstellung zum Gedächtnis an seinen 50. Todestag, veranstaltet von Basler Kunstverein und 
von der Öffentlichen Kunstsammlung Basel, Βασιλεία Kunsthalle, 23 Ιουνίου – 5 Αυγούστου 1951. Και 
στις τρεις αυτές Εκθέσεις το έργο δεν σχολιάζεται καθόλου, πέρα ίσως από μία υποτυπώδη 
περιγραφή, ενώ απουσιάζει  από τις μεγάλες εκθέσεις τη δεκαετία του 70.     
273 Ο τίτλος φαίνεται να προέρχεται από τον ίδιο τον Μπέκλιν. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της 
έκθεσης του έργου στη Βρέμη επικράτησε ο τίτλος Ιππότης αντί για Τυχοδιώκτης. Το έργο το 
αγόρασε η Ένωση καλλιτεχνών στη Βρέμη (1885) μετά από δημοπρασία στο Βερολίνο. Διατέθηκε 
στην αγορά από τον έμπορο τέχνης F. Gurlitt, ο οποίος το απέκτησε μαζί με κάποια άλλα έργα του 
ζωγράφου το 1882, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του. Ο μεγαλέμπορος τέχνης αγόρασε σε πολύ 
χαμηλή τιμή το έργο και διέθεσε ένα μεγάλο ποσό των 25000 Μάρκων για τα υπόλοιπα τέσσερα 
έργα, που τον ενδιέφεραν. Βλ. επιστολή του F. Gurlitt – παρατίθεται από  Runkel Ferdinard (επιμ.), 
Böcklin Memoiren. ό.π., σελ. 305. 
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οστών στο έδαφος. Το τρίκλισμα του αλόγου τονίζεται με τη χρήση των διαγώνιων 

αξόνων, που σχηματίζουν τα πόδια, και προσδίδει στην όλη σύνθεση αστάθεια 

ισορροπίας. Το άλογο παίρνει μία αστεία έκφραση στο πρόσωπο, τα μάτια του 

διογκώνονται και τα ρουθούνια του διαστέλλονται από τη φρικαλέα οσμή του 

θανάτου στο έδαφος. Η όλη σκηνή δίνει την εντύπωση ότι ο ιππότης και το άλογό 

του κατέπλευσαν κατά λάθος στο νησί των κανίβαλων.  

Από τις πρώτες μονογραφίες κιόλας που κυκλοφόρησαν για το ζωγράφο 

παρατίθεται ως πιθανή λογοτεχνική πηγή για το έργο αυτό το Έπος Orlando Furioso 

του Αριόστο, άποψη που υποστηρίζεται ακόμη έως σήμερα.274 Ο Μπέκλιν γνώριζε 

πολύ καλά το έργο αυτό275 και είχε ήδη παραπέμψει σε διάφορα κομμάτια της 

αφήγησης.276 Αυτό δεν σημαίνει όμως αυτόματα ότι ο Μπέκλιν επεχείρησε να 

εικονογραφήσει με κάποιον τρόπο την αφήγηση. Αυτό θα οδηγούσε σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα. Περισσότερο αλιεύει από το έπος τον ειρωνικό και περιπαικτικό του 

χαρακτήρα και μεταπλάθει το περιεχόμενο του μέσα σε νέα καλούπια. Από την 

πλευρά αυτή ο ζωγράφος χειρίζεται αυτήν την πηγή, που είναι αναγεννησιακή, όπως 

χειρίζεται το μύθο, αρχαίο ελληνικό ή γερμανικό, όπως θα δούμε, σαν ένα 

παραδιδόμενο υλικό που χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί και να επανατοποθετηθεί 

σε νέες βάσεις.  

Η σχετική ιστορία, που ίσως δανείζεται ο Μπέκλιν αφηγείται τα εξής: Ο 

ήρωας Astolfo ξεβράζεται στη χώρα του γίγαντα Caligorant, στις όχθες του Νείλου, 

με το άλογό του, τον Rabican. Εκεί, όπου ενεδρεύει ο ανθρωποφάγος γίγαντας, είχαν 

στο παρελθόν χάσει τη ζωή τους αρκετοί ευγενείς και θαρραλέοι άντρες. Ένας 

ερημίτης προσπάθησε να αποτρέψει τον Astolfo από το να πλησιάσει τη χώρα αλλά 

στο τέλος, έχοντας εξαντλήσει τα επιχειρήματά του, αποχωρεί απογοητευμένος, 

                                                 
274 Βλ. σχετικά, H. Mendelsohn, ό.π., σελ. 163, 187. Ο Mendelsohn υποδεικνύει μάλιστα ότι το 
έργο Επιστροφή στην Πατρίδα (Andree 406) αποτελεί συνέχεια της ίδιας ιστορίας. –  H.A. Schmid, 
Arnold Böcklin, I, Μόναχο 1892, Πίνακας 15 (εικ.). - G. Floerke, Zehn Jahre mit Böcklin. 
Aufzeichnungen und Entwürfe, ό.π., εικ. σελ. 78, συνέκρινε επίσης σελ. 80,81 – H. Floerke, Arnold 
Böcklin, Μόναχο 1927, σελ. 21,22,86,87,90,91. 
275 Κατείχε μάλλον τη β΄έκδοση της μετάφρασης του Gries, Johann Diederich, Lodovico Ariosto’s 
Rasender Roland, Ιένα 1827 (εδώ πρόκειται πιθανότατα για το Άσμα 15, στροφή 48). Βλ. σχετικά R. 
Andree, Die Gemälde, ό.π., σελ. 544. Για το θέμα βλ. λ. «Orlando Furioso», στο Kindlers 
Literaturlexikon, Μόναχο 1974, τόμος 16, σελ. 7033-7034. 
276 Για παράδειγμα τα έργα η Angelica φυλάσσεται από ένα δράκο (Andree 278) και το ο Ruggiero 
ελευθερώνει την Angelica από τα νύχια του δράκου (Andree 351), ο Astolfo ιππεύει με το κεφάλι του Orill 
(Andree 282) και τέλος το ατελείωτο τιτλοφορούμενο Orlando Furioso (Andree 469). 
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αφού τον ευλόγησε πρώτα μια φορά. Ο Astolfo συνεχίζει ακάθεκτος μέχρι που 

πέφτει πάνω σε έναν σωρό από κόκαλα. Και η ιστορία τελειώνει ως εξής: Ο 

τυχοδιώκτης μας καταφέρνει να κατατροπώσει τον γίγαντα τρομάζοντας τον με το 

κέρας του και τον μεταφέρει στο Κάιρο, όπου το πλήθος των ανθρώπων σαστίζει με 

το παρουσιαστικό του. Η σκηνή, που μάλλον επιλέγει ο Μπέκλιν είναι λοιπόν η 

στιγμή του κατάπλου. Το περιβάλλον θα μπορούσε να ανήκει στο Νείλο. Ο γίγαντας 

απουσιάζει όμως πλήρως καθώς και το αντικείμενο που θα σημάνει τη νίκη του 

ιππότη: το κέρας. Κρατάμε, λοιπόν, προς το παρόν από την αφήγηση του Αριόστο  

τον ιππότη και το άλογό του και προχωράμε παρακάτω. 

Αυτό που συχνά χαρακτηρίζεται στο έργο του Αριόστο ως «ρητορική 

υπερβολή»277 εμφανίζεται στον πίνακα του Μπέκλιν ως γκροτέσκο. Άλλοι δύο 

πίνακες που δούλεψε ο Μπέκλιν στηριζόμενος στον Orlando Furioso περιέχουν 

παρόμοια στοιχεία υπερβολής, καρικατούρας και τρόμου (πιν.32). Επειδή το 

γκροτέσκο είναι ένα οπτικό φαινόμενο, γίνονται αισθητές οι συνδηλώσεις του μέσω 

της συντακτικής παράταξης των αντιθέσεων. Το τρομαγμένο άλογο, που διακρίνει 

την πραγματικότητα, βρίσκεται σε άμεση αντίθεση προς τον αυταρχικό, 

ονειροπαρμένο, κυριολεκτικά αιθεροβάμονα καβαλάρη. Παράλληλα, το άλογο 

ανθρωπομορφοποιείται μέσω των κωμικών εκφράσεων που του δίνει ο Μπέκλιν. Η 

ανθρωπομορφοποίηση αυτή φέρνει στο νου αυτό που ο Ανρί Μπερξόν εντόπισε  στο 

γέλιο, ότι δηλαδή  «δεν υπάρχει κωμικό έξω από το καθαρά ανθρώπινο… και όταν 

ένα άψυχο αντικείμενο ή ένα ζώο κατορθώνει να προκαλεί το γέλιο, το κάνει μέσα 

από την ομοιότητά του με τον άνθρωπο, με το σημάδι με το οποίο το σφραγίζει ο 

άνθρωπος ή με τη χρήση που του κάνει ο άνθρωπος».278 Οι αντιθέσεις αυτές, λοιπόν, 

απειλή θανάτου – κωμικότητα, πραγματικότητα – αεροβασία δεν λύνονται αλλά 

κρατιούνται άλυτες σε ένταση. Επιπλέον εικαστικά ο Μπέκλιν τονίζει την 

αληθοφάνεια της σκηνής και την έλλειψη πειστικότητας μέσω της υπερβολικής 

χρήσης του μπλε χρώματος. Για αυτό το ουράνιο χρώμα είχε πει ο Γκαίτε: «το 

χρώμα αυτό προκαλεί στο μάτι μια ιδιαίτερη και σχεδόν απροσδιόριστη 

αίσθηση…μόνο του όμως βρίσκεται στην αντίπερα όχθη και είναι μέσα στην 

                                                 
277 Βλ., λ. «Orlando Furioso»,  στο Kindlers Literaturlexikon, ό.π., σελ.  7034. 
278Charles Baudelaire, Περί της ουσίας του γέλιου και γενικά περί του κωμικού στις πλαστικές τέχνες, ό.π., 
σελ. 11. 
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καθαρότητά του ισοδύναμο με ένα δελεαστικό τίποτα».279 Αντίστοιχα ο Καντίνσκι 

θα παρατηρήσει ότι το χρώμα αυτό «αναπτύσσει μία ομόκεντρη κίνηση (σαν το 

σαλιγκάρι που τρυπώνει στο σπιτάκι του) και απομακρύνεται από τους 

ανθρώπους».280 Από τα παραπάνω συνάγεται πως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έναν 

συνηθισμένο τύπο ιππότη αλλά με έναν ονειροπόλο, ο οποίος μας παρασύρει μαζί με 

το άλογό του, που γνωρίζει την πραγματικότητα, στο τίποτα. Η απεικόνιση του 

αλόγου από την άλλη πλευρά δεν θυμίζει συμβατικές απεικονίσεις αλόγων. 

Περισσότερο μοιάζει με ένα ψωράλογο.281 Τι απεικονίζεται, λοιπόν, στην 

προκειμένη περίπτωση;  

Σκιαγραφώντας το πεδίο πρόσληψης του συγκεκριμένου έργου, παρατηρούμε 

ότι οποιαδήποτε αναφορά στο γκροτέσκο περιεχόμενό του απουσιάζει τόσο από το 

σύγχρονο τεχνοκριτικό λόγο όσο και από την πληθώρα των βιογραφιών που 

εκδόθηκαν από τους μαθητές του λίγο μετά το θάνατο του ζωγράφου. Μάλιστα η 

εικόνα αυτή διαστρεβλώνεται κάθε φορά ανάλογα με τις επικρατούσες ιδεολογίες. 

Έτσι πέρα από την ερμηνεία του έργου ως εικονογράφηση του έπους του Ariosto282, 

συχνές είναι οι μνείες για το υπόδειγμα του γενναίου ιππότη, που μάχεται ενάντια στο 

θάνατο.283 Ο τυχοδιώκτης δεν αργεί, λοιπόν, να γίνει μία εξιδανικευμένη εικόνα του 

«κατακτητή και θεμελιωτή».284 Η κατάσταση άλλαξε μόλις το 1974, όταν ο Norbert 

Schneider πέρασε στην αντεπίθεση ερμηνεύοντας το έργο σαν μία ειρωνική 

καταγραφή του μιλιταριστικού καθεστώτος στη Γερμανία.285 Σύμφωνα με το 

συγγραφέα «όταν παρατηρούμε τον ιππότη, πώς στέκεται πάνω στη σέλα, γεμάτος 

αυτοπεποίθηση, σχεδόν αλαζονικά, έχουμε κάθε δικαίωμα να τον εννοήσουμε με την 

                                                 
279 Rupprecht Matthaei, Goethes Farbenlehre, εκδ. Otto Maier, Ravensburg 1971, σελ. 170. 
280 Wassily Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, αναθεωρημένη έκδοση από την Jelena Hahl-
Fontaine, εκδ. Benteli, Βέρνη 2004, σελ. 92. 
281 Βλ. αντίστοιχο σχόλιο από H. Floerke (1927), ό.π., σελ. 87: «Aber was für ein Gaul ist das!!». 
282 H. Mendelsohn, ό.π,.σελ. 163, 187 - Heinrich Alfred Schmid, Arnold Böcklin. Eine Auswahl der 
hervorragendsten Werke des Künstlers in Photogravüre (Με χρονολογικό κατάλογο των έργων). 4 τόμοι, 
(1ος 1892, 2ος 1895, 3ος 1897, 4ος 1901). Προσθήκη του συγγραφέα με τίτλο: Arnold Böcklin. Sein 
Leben und sein Schaffen, Μόναχο 1892-1902, εδώ: τόμος 1, πίνακας 15. 
283 Βλ., H.A. Schmid, Böcklin, Μόναχο 1922, σελ.40, 45, 47, πίνακας 62. «Η μορφή του τυχοδιώκτη, 
η οποία προεξέχει πάνω στο γαλάζιο ουρανό στην ερημική παραλία σαν ένας ανδριάντας ιππότη μας 
αφηγείται το πιο θαρραλέο τόλμημα (sic )», σελ. 40. 
284 Το σχόλιο είναι του Karl Moll. Παρατίθεται από τον Bernhard Decker, «Böcklins Seitenblick 
auf Dürer», στο Georges-Bloch-Jahrbuch des Kunstgeschichlichen Seminars der Universität Zürich, 1995, 
τόμος II, σελ. 113. 
285  Norbert Schneider, «Ein Kunstwerk und sein Gebrauch IV. Über Arnold Böckins Der 
Abenteurer» στο Kunst und Unterricht 25, Ιούνιος 1974, σελ. 47-50. 
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ευρύτερη έννοια ως μία αλληγορική μορφή του φιλήδονα επεκτατικού πρωσικού 

μιλιταρισμού».286 Ο N. Schneider συσχετίζει παρακάτω το έργο με οικονομικούς και 

πολιτικούς παράγοντες και μάλιστα με την αποικιοκρατική πολιτική της Γερμανίας 

στη νότια και ανατολική Αφρική το 1885. Η σκηνή άρα που έχουμε μπροστά μας 

είναι μια συνεκδοχή (Pars pro toto) ολόκληρης της χώρας.287

Επειδή για το έργο δεν διασώζονται ούτε προσχέδια ούτε σχόλια του ίδιου 

του ζωγράφου για τις συνθήκες δημιουργίας του288 είναι αρκετά επίφοβο να 

συνδέσουμε το έργο με συγκεκριμένα πολιτικά γεγονότα (αποικιοκρατική πολιτική 

στην Αφρική) τη στιγμή μάλιστα που ο Μπέκλιν την περίοδο εκείνη βρισκόταν στη 

Φλωρεντία και άλλωστε ούτε η Γερμανία, ούτε η Ιταλία συμμετείχαν τόσο ενεργά σε 

αποικιοκρατικές πολιτικές όσο άλλες χώρες, όπως η Αγγλία και η Γαλλία. Ωστόσο 

πρέπει να συμφωνήσουμε με τον N. Schneider ότι εδώ δεν πρόκειται για την 

εξιστόρηση της ιπποσύνης, για μια ανενόχλητη πορεία προς τη νίκη, αλλά μάλλον για 

μια συγκαλυμμένη κριτική με πολιτική χροιά, που στρέφεται ενάντια στο πρότυπο 

του μιλιταριστικού άντρα, όπως αυτό αναδεικνύεται και προβάλλεται πολιτισμικά 

μέσα από την ενοποίηση της Γερμανίας αλλά και της Ιταλίας. Η απόπειρα επίσης του 

Schneider να διακρίνει στο νησί στο βάθος την αντίθετη εικόνα της σκηνής μπροστά, 

δηλαδή έναν τόπο «της ευτυχίας, της ευθυμίας και του διονυσιακού ξεφαντώματος»289 

- μία παρατήρηση, που δεν είναι εντελώς λάθος, γιατί συχνά το νησί στο έργο του 

Μπέκλιν εκφράζει την ουτοπία, το καταφύγιο απέναντι στα άτεγκτα γρανάζια του 

καπιταλισμού – επιβαρύνει τον πίνακα με ερμηνείες, που ανακύπτουν από τη 

συνολική θεώρηση του έργου του ζωγράφου.  

                                                 
286 Norbert Schneider, ό.π., σελ. 50. 
287 Norbert Schneider, ό.π., σελ. 50-51. 
288 Εξαίρεση αποτελεί μία φωτογραφία ενός προσχεδίου του ιδρύματος Fritz Thyssen, την οποία 
βρήκα στο φωτογραφικό αρχείο του Zentralinstitut für Kunstgeschichte στο Μόναχο (πιν.40). Το έργο 
αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στον catalogue raisonnée του Andree αλλά ούτε και του Holenweg και 
επομένως, αν δεν διέφυγε της προσοχής τους, θα πρέπει να εκλήφθηκε ως μη αυθεντικό  έργο του 
ζωγράφου. Στο σχέδιο απεικονίζεται η μορφή του ιππότη σε παρόμοια στάση και με νεανικότερα 
χαρακτηριστικά ενώ το πλοιάριο έρχεται περισσότερο κοντά. Γενικά οι κλίμακες αναλογιών είναι 
εδώ μικρότερες  και το γκροτέσκο στοιχείο δεν είναι αρκετά τονισμένο.  
289 Norbert Schneider, ό.π., σελ. 51. 
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Παρά τη σημαντική αυτή υπόδειξη του Schneider, να ενταχθεί το έργο στα 

οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά του συμφραζόμενα290, η νεότερη έρευνα για τον 

Μπέκλιν, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, αποσιώπησε καταφανώς τη συμβολή 

αυτή. Έτσι συνεχίζει να αναμασάει ο Lutz Titel στη μονογραφία του για τον Μπέκλιν 

το 1977, ότι στην περίπτωση του τυχοδιώκτη «αφήνοντας πίσω κάθε περιττή 

λογοτεχνική λεπτομέρεια, πρόκειται για μία αλληγορία του θάρρους».291 Και 

συνεχίζει: «μέσα από το μακρινό και βαθύ ορίζοντα υψώνεται σε μία υπεράνθρωπη 

ύπαρξη, την οποία θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει με τον κόσμο των ιδεών του 

Νίτσε».292  

Με την άποψη του Schneider τέλος συμφωνεί και ο Bernhard Decker, ο 

οποίος όμως εστιάζει σε ζητήματα εικονογραφικά και προτείνει ως πιθανή πηγή για 

το έργο του Μπέκλιν τη χαλκογραφία του Ντύρερ με τίτλο Ιππότης, Θάνατος και 

Διάβολος (πιν.41).293 Στο χαρακτικό διακρίνουμε τον ιππότη με το άλογο και ένα 

σκύλο σε πρώτο επίπεδο και το διάβολο με το θάνατο σε δεύτερο επίπεδο. Τα κοινά 

σημεία ανάμεσα στα δύο έργα είναι η κλίση του κεφαλιού του αλόγου και ο σωρός 

από κόκαλα, που φράζει απειλητικά το δρόμο του ιππότη. Πέρα από το θάνατο και 

το διάβολο, που στο έργο του Μπέκλιν απουσιάζουν, η ομοιότητα ανάμεσα στα δύο 

αυτά έργα είναι εμφανής. Ο Μπέκλιν άλλωστε επηρεάστηκε αρκετά από το έργο του 

Ντύρερ, όπως μας δείχνουν αρκετά έργα, που ζωγράφισε στο τέλος της ζωής του.294 

Σύμφωνα με τον B. Decker ο Μπέκλιν ακούει το ακριβές νόημα του χαρακτικού του 

Ντύρερ και το μεταπλάθει στη δική του γλώσσα.295 Σημειώνει: «Ο Μπέκλιν είδε 

                                                 
290 Ο χαρακτηρισμός κοινωνικά αντιστοιχεί στην παρατήρηση του Schneider ότι ανάμεσα στον 
αναβάτη και το άλογο υπάρχει μια ασύνειδη σχέση μεταξύ εξουσιαστή και εξουσιαζόμενου και έτσι 
προσπάθεια επιβολής ισχύος. Ό.π σελ. 48. 
291 Lutz Tittel, Arnold Bocklin. Leben und Werk in Daten und Bilden, Frankfurt am Main, 1977, σελ. 
104. 
292 Lutz Tittel, ό.π., σελ. 104. 
293 Bernhard Decker, «Böcklins Seitenblick auf Dürer», στο Georges-Bloch-Jahrbuch des 
Kunstgeschichlichen Seminars der Universität Zürich, 1995, τόμος II, σελ. 109-125. Για το έργο του 
Ντύρερ βλ. Erwin Panofsky, The life and Art of Albrecht Dürer, Princeton University Press, 1955, δ΄ 
έκδοση (β΄ εκδ. αναθεωρημένη 1945), σελ. 151 κ.ε. O Panofsky συσχετίζει το χαρακτικό με το 
Enchiridion militis Christiani (1501) του Erasmus von Rotterdam.   
294 Για παράδειγμα Ο Πόλεμος (Andree 460), Η Μελαγχολία (Andree 474). 
295 Δεν είναι σίγουρο αν και τα δύο έργα με τη σειρά τους παραπέμπουν σε κάποιο κοινό πρότυπο. 
Νομίζω, όμως, πως και στα δύο έργα το μοτίβο του αλόγου συνιστά κοινό τόπο ως έμβλημα της 
εξουσίας και σύμβολο της δύναμης. (βλ. σχετικά  J. Traeger: Λήμμα «Pferd» στο Lexikon des 
Christlichen Ikonographie, Ρώμη, Φράιμπουργκ κ.α 1971, σελ. 411-415). Επομένως, εικονογραφικά 
μπορούμε να τα εντάξουμε στην παράδοση του έφιππου αναβάτη, από τον έφιππο ανδριάντα του 
Μάρκου Αυρήλιου, στον Gattamelata του Ντονατέλλο και στον Bartolomeo Colleoni του 
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αναμφίβολα σωστά το χαρακτικό του Ντύρερ, γιατί και οι δύο μορφές των ιπποτών 

ενσαρκώνουν χίμαιρες. Και οι δύο είναι μέσα στην εξάρτυσή τους θωρακισμένοι 

παραλογισμοί του ηρωικού αντρικού ιδανικού».296  

Το χαρακτικό αυτό του Ντύρερ εμπλέκεται άμεσα στα γρανάζια των 

γερμανικών ιδεολογιών, ιδιαίτερα από τα μέσα του 19ου αιώνα και περισσότερο τον 

20ο.297 Από την πλευρά αυτή μπορούμε ίσως να φωτίσουμε τον Τυχοδιώκτη του 

Μπέκλιν, αφού και τα δύο έργα υπέκυψαν στην ανάγκη για την παγίωση της εθνικής 

γερμανικής συνείδησης, φορτίστηκαν με νοήματα που ενδεχομένως δεν περιείχαν, με 

συνέπεια να παρερμηνευτούν. Η πρόσληψη του Τυχοδιώκτη του Μπέκλιν, που είδαμε 

παραπάνω, εγγράφεται στην προσπάθεια που γίνεται από το 1871 και μετά για 

τόνωση της εθνικής συνείδησης και ανάδειξης των στοιχείων εκείνων, που συνθέτουν 

το «γερμανικό πνεύμα». Σε κοινωνικό και ευρύτερα πολιτικό επίπεδο, λοιπόν, 

αναφαίνεται σταδιακά ο μύθος του ηρωοποιημένου ιππότη, που θεσμικά καθίσταται 

ορατός, ενσαρκώνεται, στην πληθώρα των εθνικών εξιδανικευμένων ανδριάντων-

μνημείων, που κατακλύζουν τις μεγάλες πόλεις της Γερμανίας μετά την ενοποίηση, 

και που διατυμπανίζουν τη νέα εθνική οντότητα.298 Το «γνήσιο γερμανικό πνεύμα» 

εκφράζεται με όρους όπως ευγενικό, τίμιο, αγνό, γενναίο, όλα αυτά επίθετα που 

βρίσκουν το πάρισο τους στη μορφή του ιππότη. Ο Χάνς Τόμα όρισε την 

ηρωικότητα ως εξής: «Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίζεται η ηρωική ποιότητα 

στον Ντύρερ. Μόνο ήρωες πρέπει να γίνονται δεκτοί ως αρχηγοί. Και αυτή η πλευρά 

της τέχνης του μπορεί ακόμη να εντυπωσιάσει μερικούς από τους θορυβώδεις 

μοντέρνους».299  Ως άμεση συνέπεια ο Ralf Retberg το 1871 τροποποιεί τον τίτλο του 

χαρακτικού του Ντύρερ από «Ιππότη με το θάνατο και το διάβολο» σε ιππότη που αγνοεί 

                                                                                                                                            
Βερόκκιο.  O B. Decker υποδεικνύει τις ομοιότητες που έχουν και τα δύο έργα με τον κύκλο των 
νωπογραφιών με τίτλο «Θρίαμβος του Θανάτου» στο Camposanto στη Πίζα (ό.π., σελ. 120). 
Μολονότι όμως η νωπογραφία και το χαρακτικό του Ντύρερ έχουν κοινό το στοιχείο του θανάτου, 
στο έργο του Μπέκλιν εξαλείφεται καθώς επίσης απουσιάζει οποιαδήποτε τερατόμορφη φιγούρα. 
296 Ό.π., σελ 117. 
297 Για την ιδεολογική διαμάχη που ξέσπασε γύρω από το έργο βλ. Jan Biakostocki, Dürer and the 
critics, εκδ. Valentin Koerner , Baden - Baden 1986,  σελ. 219-242.  
298Για τον μνημειακό τύπο του ιππότη-καβαλάρη το 19ο αιώνα βλ. S. Holsten, Allegorische 
Darstellungen des Krieges 1870-1918, Μόναχο 1976. Για την αναπαραγωγή παρόμοιων μνημείων-
αλληγοριών στην ενοποιημένη Ιταλία βλ. Kathrin Mayer, Mythos und Monument. Die Sprache der 
Denkmäler im Gründungsmythos des italienischen Nationalstaates 1870-1915, εκδ. S.H, 2004. 
299 Jan Biakostocki, ό.π., σελ. 233. 
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το θάνατο και το διάβολο300.301  Και στη διατριβή του για τον Μπέκλιν το 1968 τονίζει 

ο J Wissmann: «Ο Τυχοδιώκτης ιππεύει με τη μεγάλη του κορμοστασιά και με 

ευθέως εστραμμένο βλέμμα πάνω από το σωρό των κοκάλων, που κείτονται 

διασκορπισμένα στη θάλασσα, όχι ως ιππότης, θάνατος και διάβολος αλλά ως ιππότης 

που αγνοεί το θάνατο και το διάβολο (sic)».302 Ο υπαινιγμός στον Ντύρερ είναι εμφανής 

και μάλιστα η φρασεολογία αυτή του Wissmann παρατίθεται το 1977 και στον 

κατάλογο των πινάκων του R. Andree, χωρίς να γίνεται από το συγγραφέα αισθητή η 

αναφορά στον Ντύρερ.303  

Ο τυχοδιώκτης του Μπέκλιν εγκλωβίζεται, λοιπόν, στα δίχτυα των ιδεολογιών, 

που παρατείνουν και αναπαράγουν τις ίδιες αυτές ερμηνείες και τον 20ο αιώνα, 

δεδομένου ότι και από τον Χίτλερ η εικόνα του ιππότη χρησιμοποιήθηκε ως 

έμβλημα για την εξάπλωση της μιλιταριστικής δύναμης. Πολύ περισσότερο 

συγκρίθηκε ο τυχοδιώκτης του Μπέκλιν με το «ξανθό κτήνος, που σαν υπεράνθρωπος 

ιππεύει πάνω από τα πτώματα», μία φρασεολογία, που ανήκει στον Νίτσε, 

χρησιμοποιήθηκε, όμως ο οπτικός αυτός μύθος από τους συγχρόνους του για τη 

διάδοση της φήμης του φιλοσόφου, εφόσον ο Μπέκλιν συχνά από το τέλος της 

δεκαετίας του 1880 εκλαμβάνεται ως ένας Νίτσε με εικόνες.304 Ο ίδιος ο Νίτσε είχε 

αναφερθεί στο χαρακτικό του Ντύρερ στο Die Geburt der Tragödie :  

 

« Μάταια αναζητάμε έστω και μια μονάχα ρωμαλέα ρίζα με γερά βλαστάρια, μια 

γωνιά εύφορης και παρθένας γης. Παντού υπάρχει μονάχα σκόνη, άμμος, στερεότυπες 

μορφές, μαρασμός. Ο απελπισμένος μονήρης δεν θα μπορούσε να διαλέξει καλύτερο 

σύμβολο απ’ τον ιππότη που τον συντροφεύει ο Χάρος και ο Διάβολο, κι όπως μας τον 

έδωσε ο Ντύρερ: θωρακισμένος ιππότης με σκληρά χάλκινα μάτια που ακολουθεί το 

φοβερό δρόμο του, αδιάφορος για τους φριχτούς συντρόφους του, και σύγχρονα 

                                                 
300 Για την ακρίβεια της ελληνικής μετάφρασης η έκφραση Ritter trotz Tod und Teufel σημαίνει 
κυριολεκτικά Ιππότης που δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο, δηλαδή δεν φοβάται τίποτα. 
301 Jan Biakostocki, ό.π., σελ. 224. 
302 J. Wissmann, Arnold Böcklin, Διδακτορική διατριβή Münster 1968, σελ. 31. 
303 R. Andree, ό.π., σελ. 441. 
304 Για την πρόσληψη του φιλοσόφου μέσω των εικαστικών τεχνών βλ. Jürgen Krause, «Martyrer 
und Prophet, Studien zum Nietzsche-Kult in der bildenden Kunst der Jahrhundertwenden», στο 
Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, επιμ. Von Ernst Behler, Mazzino Montinari (κ.α), 
τόμος 14, Walter de Gruyter, Βερολίνο, Νέα Υόρκη, 1984. Εδώ, για τον Μπέκλιν βλ. σελ. 57-58. 
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απελπισμένος, μονάχος ανάμεσα στο άλογό του και το σκύλο του. Ο δικός μας ο 

Σοπενχάουερ ήταν ο ιππότης του Ντύρερ».305  

Ο Νίτσε, ο οποίος δεν έτρεφε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εικαστικές τέχνες, 

ασχολήθηκε εντούτοις ιδιαίτερα με αυτό το χαρακτικό και μάλιστα το υπέδειξε το 

1870 μαζί με τη Μελαγχολία στο Ρίχαρντ Βάγκνερ.306 Ο τρόπος που «διαβάζει» όμως 

ο Νίτσε το χαρακτικό διαφέρει από αυτόν του Μπέκλιν. Ο ζωγράφος με το να 

αφαιρεί με ταχυδακτυλουργικό τρόπο τις μορφές του διαβόλου και του θανάτου, οι 

οποίες από μόνες τους είναι γκροτέσκες, και να εστιάζει την προσοχή του μόνο στο 

άλογο του θανάτου και τον επίμονο καβαλάρη, μεταθέτει το ενδιαφέρον μας στην 

αντιθετική σχέση του αλόγου και του αναβάτη του, η κωμική απόχρωση της οποίας 

απουσιάζει από το χαρακτικό του Ντύρερ. Ο Μπέκλιν λοιδορεί, σχεδόν 

ξεμπροστιάζει αυτό που υπαινίσσεται στο χαρακτικό του ο Ντύρερ: τη 

διαστρεβλωτική εικόνα της φιλαρέσκειας και της δοξομανίας, τη φενάκη του 

ιπποτικού ιδεώδους. 

Για να επιστρέψω στο ζήτημα της ερμηνείας του μύθου μέσα στο έργο του 

Άρνολντ Μπέκλιν και στα ερωτήματα που γεννιούνται, κατά πόσον δηλαδή στη 

μετάπλαση του μυθολογικού υλικού υποβόσκει μια πολιτική και κοινωνική κριτική 

από την πλευρά του ζωγράφου, πρέπει παράλληλα να εξετάσουμε τη δυναμική 

αφομοίωσης των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν την ιστορική πραγματικότητα 

μέσα στο έργο του ζωγράφου. Ο Μπέκλιν δεν εκφέρει άμεσα έναν πολιτικό λόγο από 

την πλευρά του ουμανισμού, όπως για παράδειγμα στο έργο του σύγχρονου του 

Μπέκλιν Ελβετού ζωγράφου Άλμπερτ Άνκερ (1831-1910).307 Διαφορετικά δεν θα 

επέλεγε το μύθο. Ο μύθος μιλάει για τα πράγματα, χωρίς όμως να τα εγκολπώνεται. 

Τείνει σχεδόν απερίφραστα να αφαιρεί από τις μορφές, αφού πρώτα λειαίνει και 

κοιλώνει το περιεχόμενό τους, την ιστορική τους συνείδηση. Ο τυχοδιώκτης, οι 

στρατιώτες – επαίτες στο βωμό του Ηρακλή, οι ξανθομάλληδες άγριοι πολεμιστές, 

όλες σχεδόν οι μορφές, που δεν είναι υβρίδια, πλάσματα της φαντασίας, αλλά 

                                                 
305 Φρειδερίκος Νίτσε, Η γέννηση της Τραγωδίας, μτφρ. στα ελληνικά Ν. Α Κεφαλά, βιογραφία 
συγγραφέα από τον Στέφαν Τσβάϊχ, εκδόσεις Γκοβόστης, (α΄έκδοση στα γερμανικά το 1871), 
Αθήνα, σελ. 107-108.  
306 Jan Biakostocki, ό.π., σελ. 225. 
307 Βλ., για παράδειγμα το έργο του Άνκερ ο Heinrich Pestalozzi και τα ορφανά του πολέμου στο Stans, 
το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή το Γαλλοπρωσικό πόλεμο το 1870, Christian Klemm (επιμ.), 
Kunsthaus Zürich, κατάλογος Μουσείου, ελβετικό Ινστιτούτο ιστορίας της τέχνης, Ζυρίχη 1922, σελ. 
42. 
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διαθέτουν μία ανθρώπινη υπόσταση, έχουν κάτι κοινό: έχουν στερηθεί της ιστορικής 

τους οντότητας, είναι σχεδόν ασπόνδυλα όντα, και το μόνο που κάνουν είναι να 

διατυμπανίζουν την διαχρονική τους παρουσία, επικαλούμενα την ομοιότητά τους με 

εικόνες οικείες από το παραδιδόμενο κατά τη διάρκεια των αιώνων μυθολογικό 

υλικό, εικόνες που ο ζωγράφος στον εμπειρικό κόσμο των ιδεών του τις μεταπλάθει, 

δανειζόμενος πότε στοιχεία από τη μία και πότε από την άλλη. Αν όπως δείξαμε 

παραπάνω ο μύθος συνιστά έναν από-πολιτικοποιημένο λόγο308, στο βαθμό βέβαια 

που ο Μπέκλιν δεν υπηρετεί προγραμματικά μια συγκεκριμένη ιδεολογία ούτε 

αναλαμβάνει την εξάπλωσή της μέσα από την υποστήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών 

θεσμών. Δεν εξαλείφει όμως πλήρως την πραγματικότητα, δεν την εξαφανίζει, για να 

μας αφηγηθεί επικές ιστορίες από το μακρινό παρελθόν, αλλά δίνει στο μύθο του το 

ρόλο του πρισματικού κατόπτρου, που αλλοιώνει το αντικείμενο ανάλογα με τη 

γωνία όρασης, το δείχνει άλλοτε μεγαλύτερο και άλλοτε μικρότερο. Γι’ αυτό επιλέγει 

όχι μόνο να ανασυγκροτήσει την «ψευδό-φύση» του αρχαίου μύθου, ενέργεια που 

αφαιρεί ολοκληρωτικά από τις μορφές τη δυνατότητα να γίνουν πιστευτές, να πάρουν 

σάρκα και οστά στα μάτια των θεατών, αλλά να την εμβολιάσει με στοιχεία 

παρωδίας, αγγίζοντας με τον τρόπο αυτό τον παλμό, τη ροή της σύγχρονης ζωής. Ο 

Μπέκλιν αναγνωρίζει την ψευδαίσθηση των μύθων του και τους από-φενακίζει. Δεν 

εξαγνίζει, μαλακώνει, τις σύγχρονες με αυτόν πολιτικές και κοινωνικές ταραχές με την 

αρωγή του μύθου, αλλά ούτε καταφέρνει να ορθώσει έναν ακέραιο ενεργητικό 

πολιτικό λόγο, ώστε να τις κατακρίνει. Βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα. Αρνείται να 

βιώσει την πραγματικότητα με τους όρους του νέου διαμορφωμένου μηχανισμού του 

καπιταλισμού, με όλες τις αντιφάσεις και διενέξεις ιδεολογιών που παράγει, και 

μεταθέτει τη «μάχη» στο δικό του χώρο, εναποθέτει τις μορφές, σαν ηθοποιούς, στο 

δικό του «ασφαλές» θέατρο. Στο έργο με τίτλο Vita somnium breve (πιν.50)309 

βλέπουμε πόσο πιστευτά σκηνοθετημένο είναι το θέατρο αυτό. Οι ηλικίες της ζωής, 

σχεδόν αταίριαστες μέσα στο φυσικό τους τοπίο, συνιστούν μονάχα το αλληγορικό 

περίβλημα ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης διακρίνουμε το αστείο:  τον 

ιππότη, που ενσαρκώνει το ανδρικό ιδεώδες, και τη γυναίκα που βρίσκεται, όπως 

επιβάλλεται, πιο κοντά στη φύση κρατώντας λουλούδια.  

                                                 
308 Βλ., Ρόλαν Μπαρτ, Μυθολογίες – μάθημα, ό.π., σελ. 244. 
309 R. Andree, ό.π., 410. 
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Η σκηνή του θεάτρου του Μπέκλιν προϋποθέτει και τον κατάλληλο σκηνικό 

εξοπλισμό. Αυτό που κεντρίζει αμέσως την προσοχή μας, σαν ένα Punktum θα έλεγε 

ο Μπαρτ, είναι η πληθώρα πανοπλιών, κρανών και γενικά κάθε είδους ρουχισμού, 

που συνοδεύει, ντύνει τις μορφές. Η ενδυματολογική αυτή παρεμβολή έχει διττή 

σημασία: με το να επισωρεύει κάθε λογής αντικείμενα στις μορφές του, τις 

μεταμφιέζει, με αποτέλεσμα να πείθουν εξωτερικά με τη ρεαλιστική τους 

αναπαράσταση αλλά να υπάρχει πάντα η εντύπωση ότι το περιεχόμενό τους είναι 

ανύπαρκτο. Δεν είναι παρά φαντάσματα. Δεύτερον, δημιουργεί ήρωες – 

καρικατούρες, ενέργεια που φανερώνει τις βαθύτερες προθέσεις του ζωγράφου για 

γελοιοποίηση, χλευασμό απέναντι σε κάποιον. Η σύγχρονη «πινελιά» στον 

τυχοδιώκτη, που προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε παραπάνω είναι η ίδια η εξάρτυση 

που φέρει. Πέρα από τον αστραφτερό θώρακα, το σπαθί και την πανοπλία, που ο 

Μπέκλιν θα μπορούσε να είχε αντιγράψει από 

κάποιο μουσείο, παραμένει το κράνος με την 

ουρά από φτερά ένα περίεργο εξάρτημα. Το 

είδος αυτό κράνους απαντάται μόνο το 19ο 

αιώνα και μάλιστα σε παρελάσεις στρατηγών ή 

ανώτατων αξιωματούχων στην Ιταλία, με 

ιδιαίτερη εξάπλωση τα έτη 1871-1903. Ένα 

ολόιδιο κράνος φορούσε ο Victor Emanuel, 

με την επιπλέον προσθήκη στο μέτωπο ενός 

ασημένιου ήλιου και των αρχικών VE (Victor 

Emanuel) στο πίσω μέρος (εικ.8).310 Αυτό 

συμβαδίζει με το γεγονός ότι ο Μπέκλιν την 

περίοδο εκείνη βρισκόταν στη Φλωρεντία και μάλιστα μια ανεκδοτολογική πηγή 

αναφέρει ότι το ζωγράφο, ενόσω βρισκόταν στην Πάδοβα, τον προσπέρασε 

κορδωμένος ένας έφιππος αξιωματούχος με σβέρκο ταύρου, και αμέσως το αστείο 

                                                 
310 Heinrich Müller, Fritz Kunter, Europäische Helme aus der Sammlung des Museums für Deutsche 
Geschichte. Κατάλογος Έκθεσης στο Βερολίνο, Βερολίνο 1971, σελ. 198-217. Για το κράνος βλ. σελ 
380 (Πίνακας 231). Από τα μέσα του 19ου αιώνα παρατηρείται μια άνθηση στο εμπόριο όπλων, που 
οφείλεται στην ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας αλλά και της Ιταλίας. Ιδιαίτερα μετά 
την ενοποίηση και των δύο χωρών καθιερώνονται σε δημόσιους χώρους παρελάσεις επιφανών 
στρατηγών, συχνά με την παρουσία και επικρότηση πλήθους πολιτών. 
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παρουσιαστικό του αναβάτη του ενέπνευσε να ξεκινήσει τον τυχοδιώκτη.311 Παρόμοια 

εξάρτυση μπορούμε να παρατηρήσουμε και στο έργο του Μπέκλιν με τίτλο Ιερό του 

Ηρακλή (πιν.42-43).312 Το έργο αυτό πρέπει να το συσχετίσουμε με τον τυχοδιώκτη, 

όσον αφορά την αινιγματικότητα της απεικόνισης, την συγκαλυμμένη κριτική και τη 

θεατρικότητα στη σύνθεση του έργου. Το έργο σχεδόν απουσιάζει απ’ όλες τις 

αναδρομικές που έχουν αφιερωθεί στο ζωγράφο, καθώς επίσης αναφέρεται από τη 

βιβλιογραφία ελάχιστα.313 Ανήκει στην κατηγορία εκείνη των έργων, τα οποία μας 

σώζονται σε δύο ή περισσότερες παραλλαγές. Οι δύο προηγούμενοι πίνακες με αυτό 

το θέμα χρονολογούνται το 1880.314 Ο πρώτος (καταιγίδα στη θάλασσα), που απέχει 

πολύ από την εκδοχή της Ουάσιγκτον απεικονίζει ένα ερειπωμένο λατρευτικό, 

ημικυκλικό ιερό ενώ ο δεύτερος (πιν.42, σήμερα χαμένο) ένα ημικυκλικό παρόμοιο 

τέμενος, λίγο μεγαλύτερο σε διαστάσεις, που το πλησιάζουν δύο ρωμαίοι στρατιώτες 

γονυκλινείς με κράνη και δόρατα και ένας όρθιος πολεμιστής, που έχει το δόρυ 

ακουμπισμένο στον  ώμο του, ενώ στρέφει το βλέμμα του έξω από τον πίνακα.  

Αφήνοντας το πρώτο έργο, που ανήκει στον τύπο του ελεγειακού ιερού 

τοπίου,315  θα εξετάσω το δεύτερο σε σχέση με την τελική εκδοχή της Ουάσιγκτον, 

την οποία θεωρώ ένα επιτηδευμένο αστείο, έναν ερεθιστικό χλευασμό.  Με την 

εισαγωγή των ανθρώπινων μορφών, που ενδυματολογικά παραπέμπουν σε 

προγενέστερες εποχές, πραγματοποιείται μια παρείσφρηση στο μύθο. Έχουμε την 

αφήγηση μιας ιστορίας.  Και στις δύο παραλλαγές μία ομάδα στρατιωτών (στη 

δεύτερη ένας στρατιώτης επιπλέον) πλησιάζουν το ιερό του ήρωα Ηρακλή και 

προσκυνούν ευλαβικά το ξόανο ή άγαλμα του ημίθεου, ζητώντας ίσως ως επαίτες 

προφανώς την ευνοϊκή για αυτούς κατάληξη μιας επικείμενης μάχης. Και στα δύο 
                                                 
311R. Andree ό.π., σελ 441. 
312 R Andree, ό.π, αρ. 378. 
313 Σ’ αυτό συνέβαλε βέβαια ότι το έργο ανήκει στα ελάχιστα εκείνα έργα, που βρίσκονται εκτός 
Ευρώπης. Έως σήμερα φυλάσσεται στη Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον (από το 1975). 
Εμφανίζεται στις εξής εκθέσεις: το 1897 στη Βασιλεία, στην έκθεση που έγινε για να τιμήσει το 
ζωγράφο, που βρισκόταν ακόμη εν ζωή, το 1927 πάλι στη Βασιλεία, (Βλ. Κατάλογος έκθεσης Βασιλεία 
1927. Arnold Bocklin, Προς τιμή των 100 χρόνων από τη γέννηση του ζωγράφου. 10 Απριλίου – 6 Ιούνη 
Kunsthalle Βασιλεία 1927).  Μέχρι τη δεκαετία του 1990 οι αναφορές στο έργο είναι 
απειροελάχιστες, αν όχι και υποτυπώδεις (βλ. για παράδειγμα Henri Mendelsohn, ό.π., σελ. 156.) 
Πρώτη εκτεταμένη ανάλυση επιχειρείται από τον Andrea Linnebach (βλ.  Andrea Linnebach, 
Arnold Böcklin und die Antike. Mythos, Geschichte, Gegenwart, Εκδ. Hirmer Μόναχο 1991, σελ. 119-
126, 137-140). 
314 R. Andree, ό.π., αρ. 341,342. 
315 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Andrea Linnebach, ό.π., σελ. 119-120. Ο Linnebach το 
εντάσσει στους εγκαταλειμμένους ιερούς τόπους, όπως και το νησί των νεκρών.  
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έργα ένας στρατιώτης μένει απομακρυσμένος, ατενίζοντας έξω από τα όρια του 

έργου, σαν να προσδοκά έναν οιωνό από τον ήρωα. Το άγαλμα του Ηρακλή 

περιστοιχίζεται από μια συστάδα δέντρων, παραμένει δηλαδή απροσπέλαστο, και 

επιπλέον περιτειχίζεται από ένα περίεργο σε σχήμα δακτυλιδιού οικοδόμημα. 

Χρωματικά η πρώτη παραλλαγή παραμένει σε σκοτεινούς τόνους και έχει ένα 

νοσταλγικό χαρακτήρα ενώ η δεύτερη σε εκθαμβωτικά χρωματικά ξεσπάσματα 

φανερώνει μία έντονη ρεαλιστική διάθεση. Το τείχος στη δεύτερη παραλλαγή είναι 

περισσότερο εντυπωσιακό, ψηλότερο και επιβλητικότερο, αποτελούμενο από 

μαρμάρινους λουστραρισμένους ογκόλιθους και μία επιπλέον μαρμάρινη βάση. Για 

να προσδώσει ρεαλισμό στη σκηνή ο Μπέκλιν μεταθέτει τις μορφές πιο κοντά στο 

θεατή, αυξάνει σε όγκο το άγαλμα του Ηρακλή  και αποδίδει τα δέντρα με 

μεγαλύτερη φυσικότητα από πριν. Ο ζωγράφος δείχνει ένα απαράμιλλο ενδιαφέρον 

για την ανακατασκευή του χώρου μέσω της ακριβούς μελέτης των αρχαιολογικών 

πηγών και επιμέλεια στην ανασύνθεση της τειχοποιίας.316 Ο A. Linnebach έχει 

εντοπίσει τα εικονογραφικά πρότυπα του ημικυκλικού αυτού τεμένους σε 

τοιχογραφίες της Πομπηίας και στο αναφερόμενο από τον Παυσανία ιερό του 

Πέλοπα στην Ολυμπία.317  

Αν περάσουμε τώρα στις μορφές θα παρατηρήσουμε πιο έντονες, 

ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Οι εκλεπτυσμένες και σεμνές μορφές των ρωμαίων 

στρατιωτών αντικαθίστανται στη δεύτερη παραλλαγή με αλλόκοτους 

χονδροκομμένους στη συμπεριφορά άντρες, πιθανότατα γερμανικής καταγωγής. Το 

ύφος του στρατιώτη στο βάθος, όπως ατενίζει στημένος και κορδωμένος έξω από τα 

όρια του πίνακα, είναι επίτηδες πομπώδες και επιτηδευμένο. Στο κεφάλι μάλιστα 

φορεί ένα κράνος με φτερά, ανάλογο με αυτό του τυχοδιώκτη. Η αινιγματική δε 

ομοιότητα με το ίδιο το λατρευτικό άγαλμα του Ηρακλή περιπλέκει ακόμη 

περισσότερο τα πράγματα. Οι επενδύτες που φέρουν οι μορφές και τα δετά σανδάλια 

ολοκληρώνουν την ανομοιογένεια αυτή που υπάρχει ανάμεσα στη μορφή και το 

                                                 
316 Ο F. von Ostini για παράδειγμα απορεί με την ακρίβεια του ζωγραφισμένου τείχους. Μέχρι και 
τα βρύα έχουν αποδοθεί με έναν απαράμιλλο ρεαλισμό, βλ. F. von Ostini, ό.π., σελ. 83,96,103.   
317 Andrea Linnebach, ό.π., σελ. 123-124. Συγκεκριμένα σε δύο τοιχογραφίες απεικονίζεται ένα 
παρόμοιο τέμενος περιβαλλόμενο από δέντρα: η πρώτη τοιχογραφία απεικονίζει ένα ιερό τοπίο και 
προέρχεται από το Casa di Apolline στο Ηράκλειο της Κ. Ιταλίας (βλ. A. Linnebach, ό.π., σελ. 123) 
και το δεύτερο τον Πάρη ως βοσκό από την Πομπηία (βλ. Silvia Cassani (επιμ.), The national 
Archaeological Museum of Naples, Electa Napoli, Νάπολη 1996, σελ. 196, αρ. ευρ. 9508). 
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περιεχόμενο. Ο μπροστινός στρατιώτης μάλιστα αφήνει να φανεί όλο το πόδι του 

καθώς σκύβει ευλαβικά μπροστά. Οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται να είναι 

μεταμφιεσμένοι. Φορούν ρούχα που δεν τους ανήκουν. Το έργο προκάλεσε έντονη 

απορία ακόμη και στους μαθητές του Μπέκλιν. Ο Arnold von Salis σημειώνει:  

 
«Πώς του ήρθε στο μυαλό ένα τόσο μοναδικό έργο, όπως είναι αυτό το ιερό του 

Ηρακλή; …Από ανασκαφές των τελευταίων δεκαετιών μας είναι γνωστά τέτοια τεμένη. 

Περισσότερο πειστικό από κάθε απόπειρα ανακατασκευής σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, 

το αινιγματικό αυτό έργο στέκεται μπροστά μας. Έτσι πρέπει να φαίνονταν τα ιερά αυτά».318   

 

Επιστρέφοντας στον τυχοδιώκτη, βλέπουμε ότι μοιράζεται τα εξής κοινά 

σημεία με το Ιερό του Ηρακλή, δύο χρόνια αργότερα. Από τη μία πλευρά την τάση 

για θεατρικότητα, με την κυριολεκτική έννοια του όρου – ο Μπέκλιν δηλαδή 

λειτουργεί ως σκηνοθέτης, τοποθετεί τους ηθοποιούς του πάνω στη σκηνή – και από 

την άλλη την υποπλασία του μύθου μέσω της παρείσφρησης κωμικών στοιχείων και 

παρενδυτικών παρεμβολών. Οι δύο αυτές ενέργειες παραπέμπουν, κατά τη γνώμη 

μας, σε δύο πρόσωπα: στον Αριστοφάνη και στο Ρίχαρντ Βάγκνερ. Ο Μπέκλιν 

γνωρίζουμε πως λάτρευε τον Αριστοφάνη και μάλιστα όταν τύχαινε και δάνειζε 

κάποιο τόμο από τα έργα του, αυτό το έκανε με την θερμή παράκληση, ότι το βιβλίο 

θα επιστραφεί όσο το δυνατό συντομότερα, γιατί «δεν μπορούσε πολύ καιρό να είναι 

μόνος χωρίς τα αστεία πράγματα».319  Στον Αριστοφάνη είναι, λοιπόν, πολύ συχνό 

το φαινόμενο της μεταμφίεσης, της παρενδυσίας, μέσα από ένα πολύ πλούσιο 

λεξιλόγιο, που περιλαμβάνει στρατιωτικούς οπλισμούς και κάθε είδους ενδύματα. Η 

κωμική χρήση όλων αυτών των «μαραφετιών» συνιστά στο Αριστοφάνειο έργο 

δριμύτατη κριτική κατά των πολεμοχαρών και φιλοπόλεμων Αθηναίων στρατηγών. 

Αυτή η πλευρά του Αριστοφάνειου έργου εμπεδώνεται και αφομοιώνεται από το 

ζωγράφο, διαποτίζει ένα μεγάλο μέρος του έργου του.320 Από το έργο Αχαρνής του 

                                                 
318 Arnold von Salis, ό.π., σελ. 87-88.  
319 Adolf Frey, Arnold Böcklin, nach den Erinnerungen seiner Zürchner Freunde, Στουτγκάρδη και 
Βερολίνο 1903, σελ. 156. Ο Frey αναφέρει πως ο Μπέκλιν είχε στην κατοχή του τη μετάφραση του 
Droysen. 
320 Για το σύνολο της επιρροής που ενδεχομένως άσκησε ο Αριστοφάνης στο έργο του Böckln δεν 
έχει γίνει κάποια ειδική έρευνα. Μόνο ο A. Linnebach κάνει πρώτος αυτόν τον συσχετισμό, 
κοιτάζοντας από το πρίσμα της αριστοφάνειας σάτιρας και της παρωδίας μερικά έργα του ζωγράφου, 
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Αριστοφάνη θα ήθελα να παραπέμψω στα ακόλουθα χωρία, όταν ο φιλοπόλεμος 

Αθηναίος στρατηγός Λάμαχος έρχεται σε άμεση αντιλογία με τον Αθηναίο αγρότη 

Δικαιόπολη: 

 

ΛΑΜΑΧΟΣ     Πολεμική άκουσα κραυγή; Που να συντρέξω; Που ξέσπασε της 

μάχης η αντάρα για να ριχτώ;… 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ   Τα όπλα σου όταν είδα, με βάρεσε απ’ το φόβο μου ζαλάδα. 

Πάρε παρακαλώ πιο κει το σκιάχτρο τούτο…  

ΔΙ   Δος μου κι ένα φτερό απ’ το κράνος. 

ΛΑ  Πάρε κι ένα φτερό 

ΔΙ    Πιάσε μου τώρα το κεφάλι να ξεράσω. Μου φέρνουν αναγούλες τα λοφία. 

ΛΑ  Βρε συ τι κάνεις; Με φτερό πας να ξεράσεις; Φτερό είναι αυτό. 

ΔΙ    Από τι πετούμενο είναι, πες μου; Από κανένα διάνο καυχησιάρη;321    

Και παρακάτω: 

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ   O Άγριος και σκληρός με τη Γοργόνα Λάμαχος και με τα 

τρία πυκνά λοφία στο κράνος 

ΔΙ   Και την ασπίδα να’ δινε, όχι, μα το Δία, δεν του πουλώ κι ας φάει παστό ψάρι 

κουνώντας τα λοφία του.322

Στο τέλος, όταν πέφτει σε ένα χαντάκι ο Λάμαχος, πληγωμένος ξεφωνίζει: 

«Ω! Δοξασμένο λοφίο, για στερνή φορά σε βλέπω, 

το φως του ήλιου χάνω, πάει, πεθαίνω».323

 

Η έμφαση που δίνεται στο κράνος του Λαμάχου 

με τα τρία μεγάλα φτερά έχει κοινά σημεία με τη 

χρησιμοποίηση του ίδιου μοτίβου από τον Μπέκλιν. 

Χλευάζοντας τη μορφή, μέσω της υπερβολής, 

απορρίπτει έτσι και το περιεχόμενό της: όσα δηλαδή 

αυτή ενσαρκώνει και προσωποποιεί.  
Εικ.10 

                                                                                                                                            
όπως τη Δειάνειρα και το Νέσσο (Andree 465, 1898), τα Βακχανάλεια (Andree 390) και το ιερό του 
Ηρακλή. Στα έργα αυτά «υποδηλώνεται ότι ο Böcklin εκτίμησε τον Αριστοφάνη (όμοια όπως και τον 
H. Heine), όχι ως έναν ποιητή – εκφραστή ενός ξεπεσμένου ύφους αλλά, αν και με λιγοστές 
ενδείξεις, ως έναν πολιτικό συγγραφέα». Βλ., A. Linnebach, ό.π., σελ. 139-140.   
321 Αριστοφάνης, Αχάρνης, μετάφραση Τάσος Ρούσσος, εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα 1992, σελ. 87. 
322 Ό.π., σελ. 123. 
323 Ό.π., σελ. 143. 
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Εικ.9 

Τόνισα παραπάνω ότι στο ιερό του Ηρακλή στη δεύτερη παραλλαγή 

απεικονίζονται Γερμανοί πολεμιστές. Στις σύγχρονες παραστάσεις έργων του 

Βάγκνερ, που διαδίδονται τη 

δεκαετία του 1870 με την 

υποστήριξη του Λουδοβίκου του Β΄ 

μέσω της ίδρυσης εθνικών θεάτρων 

στο Μπαϋρόιτ και το Μόναχο, 

μπορούμε να διακρίνουμε ανάλογες 

ενδυμασίες (εικ.9).324 Το 1876 ο 

Carl Doepler επιμελήθηκε τα 

κουστούμια για την πρώτη παράσταση του Δακτυλιδιού στο Bayreuth, βασιζόμενος 

σε αρχαιολογικές και λαογραφικές έρευνες που είχε κάνει στα 

Μουσεία της Γερμανίας και του Εξωτερικού.325 Η συλλογική αυτή 

προσπάθεια για ιστορικοποίηση των εθνικών ηρώων και θεών οδηγούσε συχνά σε 

έναν παράξενο συγκερασμό αρχαίου γερμανικού υλικού και ελληνικής μυθολογίας. Η 

Βρουνχίλδη για παράδειγμα εμφανίζεται έτσι συχνά όπως η θεά Αθηνά (εικ.10).326 Η 

εξωτερική εμφάνιση της Βρουνχίλδης λοιπόν ενσαρκώνει όχι μόνο το ιδανικό του 

γερμανικού πνεύματος αλλά και μία διαπίστωση ότι ο γερμανικός και ελληνικός 

μύθος συνυπήρχαν κάποια ιστορική στιγμή ο ένας μέσα στον άλλο. Η αρεία αυτή 

ιδεολογία υποκρύπτει και έναν κοινά αποδεκτά μιλιταρισμό. Παρόμοια ιδεολογία 

βλέπουμε να εισχωρεί και στην υποδοχή του Ιερού του Ηρακλή. Ο Hans Floerke 

(1927) παρατηρεί πάνω στο έργο:  
«Ένα σύνολο από Βελανιδιές, περιβαλλόμενο από ένα θεόρατο, κυκλικό τείχος, 

σκιάζει το υπερυψωμένο στην πίσω πλευρά ομοίωμα του θεού, του οποίου η γενειάδα 

φαίνεται να λέει: Στον ισχυρό ανήκει ο κόσμος αυτός, εδώ είναι αυτός, καταλάβετε 

τον!...Είναι επίσης βέβαιο, όχι χωρίς πρόθεση, ότι ο πολεμιστής και ο θεός στρέφουν το 

                                                 
324 Βλ., Gerhard Hojer (επιμ), König Ludwig II. – Museum Herrenchiemsee (Κατάλογος), εκδ. Hirmer, 
Μόναχο 1986, σελ. 266-274.  
325 Βλ., Κατάλογος Φρανκφούρτης 1978, Trophäe oder Leichenstein? Kulturgeschichtliche Aspekte des 
Geschichtsbewußtseins in Frankfurt im 19. Jahrhundert, Φρανκφούρτη 1978, σελ. 321. 
326 Βλ. για παράδειγμα τη Βρουνχίλδη (1876) του Hans Thoma. Καταλογος Φρανκφούρτης, ό.π., σελ. 
323. 
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βλέμμα τους προς την ίδια κατεύθυνση, στην καταιγίδα. Στις δύο αυτές μορφές 

ενσαρκώνεται η αντίσταση στο Τυχαίο, η υπερνίκηση εχθρικών δυνάμεων».327

Και συνεχίζει συνεπαρμένος το πολεμικό του ντελίριο: 

 «Εικόνες θεών, πολεμιστές, Βελανιδιές, πετρώματα, η Δύναμη των σύννεφων, η 

πορεία τους, ο άνεμος της θάλασσας και αυτά τα θριαμβευτικά χρώματα».328   

εικ.11 

Τα παραπάνω λόγια περισσότερο σκιαγραφούν την πολιτική κατάσταση στη 

Γερμανία γύρω στο 1930 με την επάνοδο του επεκτατικού 

μιλιταρισμού, του οποίου ο H. Floerke είναι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο διαλαλητής, παρά τις προθέσεις 

του Άρνολντ Μπέκλιν. Το ότι ο Μπέκλιν επιλέγει, και άρα 

προτιμά, να απεικονίσει το ιερό του Ηρακλή και όχι κάποιου 

άλλου ήρωα, δεν είναι τυχαίο. Ο Ηρακλής πάντα θεωρείτο ο 

ιδρυτής πολλών γερμανικών πόλεων και η σχέση των αρχαίων 

γερμανικών φυλών με τον ήρωα μας παραδίδεται αρκετά γλαφυρά 

από την λογοτεχνία.329 Θα πρέπει λοιπόν να μας βάλει σε υποψίες 

η χρήση του συσχετισμού αυτού από τον Μπέκλιν. Σε αντίθεση προς το Χανς Τόμα, 

που δέχεται να σχεδιάζει τα σκηνικά του Βάγκνερ (εικ.11) και να  διαδώσει την 

εικόνα του μοναχικού ιππότη-ήρωα, του Πάρσιφαλ ή του Λόεγκριν (εικ.12), ο 

Μπέκλιν ειρωνεύεται τον ιπποτισμό αυτό.  

Η ενασχόληση του Μπέκλιν με το γερμανικό μύθο, όπως αυτός συναντιέται 

με τον ελληνικό θα συνεχιστεί και με το έργο του Αγώνας πάνω στη γέφυρα.  Και στις 

τρεις παραλλαγές του Αγώνα πάνω στη γέφυρα (πιν.44-45) απεικονίζεται μία ξανθή 

γερμανική φυλή, αποτελούμενη από γυμνούς νέους, να εφορμά, από τα αριστερά 

κατευθυνόμενη, σε ρωμαίους στρατιώτες, που ξεχωρίζουν από τις πανοπλίες τους και 

το ρουχισμό τους. Η πρώτη παραλλαγή (πιν.44) λόγω αλλαγών που επέφερε ο 

                                                 
327 Hans Floerke, Arnold Böcklin und das Wesen der Kunst, εκδ. Georg Müller, Μόναχο 1927, 
σελ. 42,43. 
328 Ό.π., σελ. 43. 
329 Βλέπε για παράδειγμα την έκθεση στο Μόναχο για το Herculaneum της Κ. Ιταλίας και τους 
δεσμούς που επεδίωξε η Βαυαρία με τον ήρωα. (Verschüttet vom Versuv, die letzten Stunden von 
Herculaneum, - Κατάλογος Έκθεσης, 14 Ιούνη - 1 Νοέμβρη 2006, Archäologische Staatssammlung, 
εκδ. Philipp von Zabern, Μόναχο 2006.) Όσον αφορά τις λογοτεχνικές πηγές ο Τάκιτος αναφέρει 
ότι οι Γερμανοί είχαν ορθώσει ιερά του ήρωα μέσα σε δάση. («in silvam herculi sacram»), Annales 
II, 12. 
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Μπέκλιν ολοκληρώθηκε τελευταία το 1892 ενώ οι άλλες δύο το 1889.330 Το πρότυπο 

για το έργο αυτό πρέπει να υπήρξε η διάσημη Αμαζονομαχία του Rubens (πιν.46).331 

Εντύπωση προκαλεί ο κυνισμός και η αγριότητα της επίθεσης, όπως αποτυπώνεται 

στις εκφράσεις των προσώπων των πολεμιστών  και στις ανακατωμένες μάζες των 

ανθρώπων και των αλόγων. Η ένταση και επικινδυνότητα της σκηνής μειώνεται όμως 

αισθητά με την απεικόνιση των έφιππων Γερμανών ως ξανθών αγοριών που 

ουρλιάζουν με τα χέρια υψωμένα  και των πιο ώριμων ανδρών ριγμένων στο ποτάμι 

να προσπαθούν με τα ξίφη στο στόμα να ξαναβγούν στη ξηρά. Στην τελευταία 

μάλιστα εκδοχή του 1892 τα κωμικά στοιχεία είναι περισσότερο τονισμένα με 

αποκορύφωση τους ρωμαίους στρατιώτες στο βάθος, που κοιτούν με απορία τον 

επερχόμενο όχλο.332 Με λίγα λόγια η υστερία 

υπερτερεί της δραματικότητας.  

Η εύλογη απορία που γεννιέται, γιατί ο 

Μπέκλιν, δηλωμένης της προτίμησής του προς 

τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό, 

επιλέγει να απεικονίσει τους Ρωμαίους να 

ηττούνται συντριπτικά, δεν σημαίνει απαραίτητα 

ότι υποβαθμίζει τον πολιτισμό αυτό για να 

εξυψώσει αντίθετα στα μάτια του θεατή τα 

«άναρχα και βάρβαρα» φύλα του βορρά.333 Στο στόχαστρο της 

κριτικής του Μπέκλιν είναι οι Γερμανοί του σήμερα και όχι οι 
εικ.12

                                                 
330 R. Andree, ό.π., σελ. 486. 
331 Η σχετική επιρροή αναφέρεται από τον H. Mendelsohn (ό.π, σελ. 242). Για λεπτομερή 
τυπολογική ανάλυση των δύο έργων, του Böcklin και του Rubens, βλέπε Siegfried Wichmann, 
Arnold Böcklin 1827-1901, Schlachten, Amazonen und Brückenkampf  1976. Η μονογραφία αυτή του 
Wichmann αν και εξετάζει παράλληλα Αμαζονομαχίες του A. Feuerbach, και παρόμοια έργα των 
H. Makart, R. Henneberg , εμμένει υπερβολικά στα τυπολογικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά 
που διαφοροποιούν το έργο του Μπέκλιν από αυτό των υπολοίπων, αδιαφορώντας για τη σημασία 
της απεικόνισης των Γερμανών ως βαρβάρων και την πρόδηλη στάση του ζωγράφου. Για την 
Αμαζονομαχία του Rubens βλ. Erich Steingräber-Peter Klaus Schuster (επιμ.), Alte Pinakothek 
München (κατάλογος Μουσείου), γ΄έκδοση, Μόναχο 1999 (α΄έκδ. 1983), σελ. 459-461.    
332 Και ο R. Andree αναγνωρίζει κάπως αμήχανα μία απροσδιόριστη κλίση προς το γκροτέσκο στη 
σκηνή αυτή. (R. Andree, ό.π., σελ. 486). 
333 Για το προς τα πού τείνει η συμπάθεια του Μπέκλιν αναρωτιέται και ο Bernd Wolfgang 
Lindermann. Βλ., Κατάλογος Βασιλεία-Παρίσι-Μόναχο 2001, ό.π.,  σελ. 304. 
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ρωμαίοι στρατιώτες, που απλώς στιγματίζουν οιονεί ιστορικά τη σκηνή, 

τοποθετώντας τη δράση σε κάποια ρωμαϊκή επαρχία, ενώ μάχονταν δηλαδή ενάντια 

των βαρβαρικών φυλών.  

Αν με τον τυχοδιώκτη του 1882 και το ιερό του Ηρακλή του 1884 διαφαίνεται η 

προσωπική θέση του καλλιτέχνη για την αναβίωση του μιλιταρισμού, όπως αυτός 

βρήκε το εικονογραφικό του πάρισο στη μορφή του Γερμανού ήρωα-πολεμιστή, με 

τον αγώνα πάνω στη γέφυρα αποτυπώνεται ίσως περισσότερο έντονα η απαξίωση της 

συγκεκριμένης ιδεολογίας, ιδεολογία που στα τέλη της δεκαετίας του 1880 γνωρίζει 

νέες εξάρσεις και επιρρώσεις στο γερμανικό χώρο. Για να αποκωδικοποιήσουμε τα 

έργα αυτά με σκηνές σύγκρουσης, όπως το έργο ο Πόλεμος (πιν.48-49), θα πρέπει να 

τραβήξουμε το μυθολογικό μανδύα που τα καλύπτει, το επίστρωμα αυτό που 

παραπλανά τα αισθητήρια όργανα του θεατή και του επιδείχνει λανθασμένες 

κατευθύνσεις, και να στρέψουμε την προσοχή μας στις σύγχρονες πολιτικές εξελίξεις 

που λαμβάνουν χώρα στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην εσωτερική και εξωτερική 

πολιτική του Otto v. Bismarck. 

Μετά τη ρήξη του Bismarck με το Εθνοφιλελεύθερο κόμμα το 1878, με το 

οποίο συνεργαζόταν, εγκαινιάζεται μια μεταστροφή στην πολιτική του, που βασίζεται 

σε εσωτερικό επίπεδο στην εμφανή συνεργασία του με το συντηρητικό «Κέντρο» και 

στο λυσσαλέο μίσος του για το Σοσιαλδημοκρατικό κίνδυνο, ενώ σε εξωτερικό 

επίπεδο στην ενεργοποίηση συναγερμών για «ξένους» κινδύνους.334 Η απώλεια της 

εμπιστοσύνης ψήφων που είχε έως τότε στη Βουλή καθώς και η συστολή της δύναμης 

επιβολής του πάνω στο εκλογικό σώμα ώθησαν τον Bismarck να εφεύρει μια σειρά 

ανησυχητικών συνθημάτων, που σκοπό είχαν να διατρανώσουν ότι η Γερμανία 

βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βρισκόταν δηλαδή στο κατώφλι ενός 

επικείμενου πολέμου. Ο μιλιταρισμός αυτός, που δικαιολογεί στους ψηφοφόρους τις 

διπλωματικές του κινήσεις στην εξωτερική πολιτική του, παραμένει ο κεντρικός 

καμβάς της σκέψης του Bismarck τη δεκαετία του 1880 μέχρι το θάνατό του. Η 

επιθετικότητα αυτή αρχίζει να εξωτερικεύεται με τη μορφή του ιμπεριαλισμού, όπως 

                                                 
334 Βλ., Hans Ulrich Wehler, Das deutsche Kaiserreich 1871-1918, δ΄εκδ. Göttingen 1980, σελ. 78-89.   
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στην περίπτωση της αποικιοκρατικής διαμάχης του 1884, στην οποία συμμετείχε με 

τη Μ. Βρετανία, μία διαμάχη από την οποία η Γερμανία γρήγορα αποσύρθηκε.335  

Από την άλλη πλευρά εκμεταλλεύτηκε έντεχνα τους εξωτερικούς εχθρούς που 

είχε η Γερμανία την περίοδο εκείνη για να δικαιολογήσει τη χορήγηση στρατιωτικών 

πιστώσεων, και να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος. Ο 

Bismarck δεν είχε καταφέρει να ληφθεί πρόνοια στο Σύνταγμα για μόνιμη χορήγηση 

στρατιωτικών πιστώσεων και αναγκάστηκε έτσι κάθε επταετία να περιμένει την 

έγκριση των πιστώσεων αυτών, οι οποίες και χορηγούνταν έπειτα από μία 

επιτυχημένη, «κατασκευασμένη» εξωτερική κρίση κάθε επταετία.336 Έτσι υπέρβαλε 

το γαλλικό κίνδυνο και αποσπούσε την προσοχή από το κεντρικό πρόβλημα, που 

ήταν η διατήρηση των εχθρικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Αγγλίας.337 Στις 25 

Νοεμβρίου 1886, χρονιά που ο Μπέκλιν ξεκινάει τη μάχη στη γέφυρα, ο Bismarck 

εισάγει ένα στρατιωτικό ψήφισμα στη Βουλή με περεταίρω αξιώσεις, το οποίο και 

εγκρίθηκε, αφού ο Bismarck κατάφερε να παρουσιάσει μία ψυχωτική υστερία 

πολέμου.338 Για να θολώσει ακόμη περισσότερο τα νερά ο Bismarck παρακίνησε 

τους Συντηρητικούς και τους Εθνοφιλελεύθερους να συγκροτήσουν έναν εκλογικό 

συνασπισμό σε δήθεν πατριωτική βάση ενώ σε διεθνές επίπεδο επεδίωξε την 

εξομάλυνση των σχέσεων της Ρωσίας με την Αυστροουγγαρία, ώστε να αποτρέψει 

την πιθανή συμμετοχή της Ρωσίας σε έναν επικείμενο πόλεμο με τη Γαλλία.339 Ως 

συνέπεια η Ευρώπη εισήλθε σε μία περίοδο κρίσης, κατά την οποία ο φόβος για ένα 

επικείμενο ξέσπασμα πολέμου οδήγησε σε αναζωπύρωση του Εθνικισμού και 

ενίσχυση των στρατιωτικών οπλισμών.              

Μετά το θάνατο και του Φρειδερίκου του Γ΄  στις 15 Ιουνίου 1888 και την 

ανάρρηση στο θρόνο του Βίλχελμ του Β΄ο Bismarck αναγνωρίζει ότι δεν τον συνδέει 

με τον αυτοκράτορα ισχυρός δεσμός και κοινή κατευθυντήρια πολιτική γραμμή, 

όπως στην περίπτωση του Βίλχελμ του Α΄. Παρά τις προσπάθειες του για 

                                                 
335 E. J. Hobsbawm, Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914, μτφρ. Κωστούλα Σκλαβενίτη, 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002, (α΄ έκδοση Weidenfeld and Nicolson, 
Λονδίνο 1987), σελ. 94-136 και ιδιαίτερα σελ. 99-101. 
336 Για τον κίνδυνο ενός επικείμενου πολέμου βλ., Konrad Canis, «Die Kriegsgefahr Ende 1887», 
στο Diplomatie und Kriegspolitik vor und nach der Reichsgründung, Ernst Engelberg (επιμ), Βερολίνο 
1981, σελ. 207-247.  
337 Ό.π., σελ. 211. 
338 Ό.π., σελ. 217. 
339 Ό.π., σελ. 218-219. 
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συγκεντρωτισμό της εξουσίας, με το να δίνει τον απόλυτο έλεγχο των εξωτερικών 

υποθέσεων στο γιο του Herbert Bismarck, και τις φρούδες ελπίδες του για 

εγκαθίδρυση στρατιωτικής δικτατορίας, δεν θα καταφέρει ποτέ απόλυτα να 

καταστήσει το Βίλχελμ τον Β΄ πολιτικό – ανδρείκελο.  

Η επέλαση αυτή βέβαια του μιλιταρισμού δεν εξαπλώθηκε ανεμπόδιστη. Οι 

σημαντικότερες φωνές διαμαρτυρίας προήλθαν από τους σοσιαλδημοκράτες και το 

εργατικό κόμμα, ιδιαίτερα το 1892-1893, οπότε μετουσιώνεται έμπρακτα σε 

πολιτικό λόγο και κορυφώνεται συνδικαλιστικά η αντιμιλιταριστική δράση.340 Οι 

σημαντικότεροι μέθοδοι και τρόποι εκδήλωσης του αντιμιλιταριστικού αυτού αγώνα 

ήταν η συνεχής άρνηση αποδοχής οικονομικών συνεισφορών για τον εξοπλισμό του 

στρατού ξηράς, η διαρκής αποκάλυψη των αντιλαϊκών, αντιανθρωπιστικών και 

αντιπολιτισμικών μεθόδων, που χρησιμοποιούσε η μιλιταριστική προπαγάνδα και η 

προσπάθεια ενσωμάτωσης του αγώνα αυτού στην πάλη των εργατικών τάξεων για 

πολιτική και κοινωνική ελευθερία.341 Η διάρθρωση του αντιμιλιταριστικού αυτού 

λόγου συμπίπτει με την προώθηση το 1892-1893 σχεδίων και νομοθεσιών για τη 

διόγκωση του στρατού ξηράς. Μάλιστα στις 23 Νοεμβρίου 1892 υποβάλλεται στο 

Κοινοβούλιο από την κυβέρνηση ένα νομοθετικό σχέδιο για την παροχή 

στρατιωτικών πιστώσεων, που ξεπερνούσε χρηματικά οποιοδήποτε άλλη πίστωση 

από την εποχή ίδρυσης του Ράιχ.342Οι σοσιαλδημοκράτες όρθωσαν έτσι έναν 

πολιτικό λόγο ενάντια στις ιθύνοντες τάξεις, οι οποίες στηρίζουν και προωθούν 

στηριζόμενες στα συμφέροντά τους το μιλιταρισμό, θεραπεύοντας παράλληλα 

καπιταλιστικά ή αποικιοκρατικά συμφέροντα. 

Η διαλεκτική σχέση του Μπέκλιν με τις σύγχρονες αυτές πολιτικές και 

κοινωνικές εξελίξεις, όπως αυτή αναδύεται από τα έργα που παρουσιάσαμε 

παραπάνω, είναι αρκετά πιθανή, εφόσον ο ζωγράφος δεν ήταν, όπως συχνά 

διατυπώνεται από τη βιβλιογραφία, ένας καλλιτέχνης αποκλειστικά εγκλωβισμένος σε 

έναν εξωπραγματικό, ονειρικό, ιστορικά και μυθικά νεκρό κόσμο, - άποψη που 

συντείνει αυθαίρετα στο να χαράξουμε στον καλλιτέχνη την ετικέτα του 
                                                 
340 Waldtraut Opitz, «Der Kampf der deutschen Sozialdemokratie gegen die neue Militärvorlage 
1892/1893 – Höhepunkt des antimilitaristischen Kampfes der deutschen Arbeiterpartei in der 
neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts», στο Diplomatie und Kriegspolitik vor und nach der 
Reichsgründung, Ernst Engelberg (επιμ), Βερολίνο 1981, σελ. 163-201. 
341 Ό.π., σελ 165. 
342 Ό.π., σελ 167. 
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οπισθοδρομικού και του πολιτικά συντηρητικού – αλλά ένας καλλιτέχνης, που 

συναντάει το παρόν του και το επαναπροσδιορίζει με το δικό του πολύπλοκο, και ως 

ένα σημείο γεμάτο σύμβολα, αμφίσημο λεξιλόγιο. Η παρένδυση όλων εκείνων των 

στοιχείων – μορφότυπων στα έργα του, που μεταγλωττίζονται με τη βοήθεια των 

εικονολογικών και λογοτεχνικών πηγών σε ένα σύγχρονο λεξιλόγιο, γνώριμο στο 

θεατή (όπως οι φυλές των Τευτόνων ή των Κυμβών σε εικόνες-έννοιες που 

προπαγανδίζουν το 19ο αιώνα τη γερμανική ανωτερότητα) δεν πρέπει, από την άλλη 

πλευρά να υπερτιμηθεί, όπως δείξαμε παραπάνω, και να θεωρηθεί ως 

αποκρυστάλλωση μίας ευκρινώς διατυπωμένης πολιτικής ιδεολογίας. Ο Μπέκλιν δεν 

συμμετέχει ενεργώς πολιτικά στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και ούτε τον απασχολεί 

η πορεία του εργατικού κινήματος. Θα πρέπει να διευκρινιστεί όμως ότι το διάστημα 

που ο Μπέκλιν βρισκόταν στη Ζυρίχη (1885-1893), περίοδος έξαρσης των 

φαινόμενων που περιγράψαμε παραπάνω, επηρεάζεται ως ένα βαθμό από τη σκέψη 

του Gottfried Keller, και επομένως αναζητά να σχολιάσει το πολιτικά επίκαιρο, να 

το καυτηριάσει. Διαστρεβλώνει με λίγα λόγια με κωμικό τρόπο την πολιτική 

επικαιρότητα της εποχής του και με αυτόν τον τρόπο παίρνει θέση.  

Τέλος θα εξετάσω την πολιτική αυτή διακωμώδηση στο έργο με την 

περισσότερη βαρύτητα από τα έργα με σκηνές πολέμου, το οποίο τιτλοφορείται 

Πόλεμος.343 Σύμφωνα με τον Otto Lasius (1903) ήδη από το 1888 δουλευόταν το 

θέμα.344Συχνά οι πίνακες αυτοί έχουν χαρακτηριστεί ως «αλληγορίες πολέμου», 

οπτικοποιήσεις του τρόμου, της καταστροφής και του θανάτου, ερμηνείες που κατά 

τη γνώμη μου δεν αρκούν για να χαρακτηρίσουν τα έργα αυτά.345 Εδώ θα με 

απασχολήσει η πρώτη (ολοκληρωμένη) και τελευταία (ανολοκλήρωτη) παραλλαγή 

                                                 
343 Σήμερα σώζεται μία ολοκληρωμένη παραλλαγή (R. Andree 457), μία ανολοκλήρωτη (R. Andree 
460) ένα έγχρωμο σκίτσο (R. Andree 458) και μία σπουδή με κάνναβο (R. Andree 459). Βλ. επίσης 
Κατάλογος Βασιλεία-Παρίσι-Μόναχο 2001, ό.π, σελ. 320-323.  
344 O. Lasius, Tagebücher, Berlin 1903, σελ. 81. 
345 Την άποψη αυτή υποστηρίζουν ο R. Andree (ό.π., σελ. 520-10) και ο F. Zelger (Κατάλογος 
Βασιλεία-Παρίσι-Μόναχο 2001, ό.π.,  σελ. 320). Ο S. Holsten (S. Holsten, Allegorische Darstellungen des 
Krieges 1870-1918, Μόναχο 1976, σελ. 69-72) στην εκτενή του μελέτη για το έργο αυτό, αν και το 
αποσύσχετίζει από τις σύγχρονες πατριωτικές αναπαραστάσεις του Πολέμου, εντούτοις το ερμηνεύει 
ως «συμβολική απεικόνιση του θανάτου, της καταστροφής, καθώς και της εκδίκησης και του θυμού». 
(ό.π., σελ. 72). Και καταλήγει ότι ο Böcklin «δεν κατόρθωσε να διαπεράσει την ανιστορική και 
απολιτική προοπτική της μοιρολατρικής υπόστασης του πολέμου». (ό.π., σελ. 72). Μόνο ο A. 
Linnebach (ό.π., σελ 142-144) διαφοροποιείται και υποστηρίζει: «Το έργο του Böcklin δεν είναι σε 
καμία περίπτωση ζωγραφικό παράλληλο… στις τόσα επαινετικά τραγούδια προς τον Thor και τον 
Wotan». (ό.π., σελ. 144).       



 107

(πιν.48-49). Το θέμα ανήκει στην εικονολογική παράδοση των ιπποτών της 

αποκάλυψης και προέρχεται από τον Ντύρερ (πιν.52).346 Στην πρώτη παραλλαγή, 

για την οποία ο Μπέκλιν πρότεινε τον τίτλο «και η συμφορά ιππεύει γρήγορα»347 

απεικονίζονται τέσσερις μορφές να ιππεύουν από τα δεξιά προς τα αριστερά πάνω 

από μία ιταλική πόλη. Και οι τέσσερις φέρουν τα διακριτικά τους σύμβολα – 

attributa: Η μορφή με τη δάδα είναι πιθανώς μία Μανία (Furie), o πολεμιστής με το 

κράνος και το γένι παραπέμπει σε Γερμανό ήρωα, η μορφή με το φιδίσιο στεφάνι μία 

Ερινύα, ενώ η δαφνοστόλιστη φιγούρα του θανάτου έρχεται στο τέλος. Στη σέλα του 

αλόγου του θανάτου αναγράφεται η λέξη ALEP, η οποία έχει ερμηνευτεί από τον S. 

Holsten ως άληπτος, δηλαδή ανίκητος, δύσληπτος, ακατανόητος.348 Ο Μπέκλιν 

όμως έμεινε ανικανοποίητος με την εκδοχή αυτή του θέματος και προχώρησε σε μια 

νέα παραλλαγή με περισσότερο κωμικά παρά δραματικά στοιχεία (πιν.49).  

Στην τελική αυτή εκδοχή η ερινύα απεικονίζεται με τα χέρια σηκωμένα, 

σαφής υπαινιγμός στον τύπο της 

Βαλκυρίας,349 ενώ ο θάνατος με 

γκροτέσκο χαρακτηριστικά στο 

πρόσωπο και αμφίσημη 

ενδυμασία, που αποτελείται από 

έναν μανδύα με τον έναστρο 

ουρανό, μια καμπάνα και μία 

νυχτερίδα ζωγραφισμένη στη 

σέλα του αλόγου. Η μορφή στο 

Εικ.13              βάθος με το κόκκινο γένι και το σφυρί παραπέμπει σε ήρωα της 

βόρειας μυθολογίας και πιθανότατα στον Wotan ή τον Thor.350 Ο καταιγισμός με 

γερμανικά μυθολογικά στοιχεία ενισχύεται στη δεύτερη παραλλαγή από το γεγονός 

                                                 
346 O Η. Mendelsohn (ό.π., σελ 196) αναφέρει ότι ο Μπέκλιν είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στη 
Νυρεμβέργη με σκοπό να δει το χαρακτικό αυτό του Dürer. Όπως και προηγούμενα με τον 
τυχοδιώκτη, ο Μπέκλιν αρύεται και πάλι εικονολογικά μοτίβα από το έργο του αναγεννησιακού 
ζωγράφου. 
347 R. Andree, ό.π., σελ 520. 
348 S. Holsten, Allegorische Darstellungen des Krieges 1870-1918, Μόναχο 1976, σελ. 71-72. 
349 Βλέπε για παράδειγμα το έργο του A.v. Heydens με τον τίτλο «επέλαση Βαλκυρίας» (εικ.13 
(πάνω, 1872), όπου η γυναικεία μορφή απεικονίζεται με τον ίδιο αυτόν κλασικό τρόπο. Εικόνα στον 
S. Holsten, ό.π., εικ. 115.  
350 Βλ. Andrea Linnebach, ό.π., σελ. 142-144. 
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ότι οι τρεις μορφές ιππεύουν πάνω από μία γερμανική πόλη (Νυρεμβέργη;). Όπως 

και στο ιερό του Ηρακλή έχουμε τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από το ιταλικό 

στο γερμανικό σκηνικό. Το δεύτερο απεικονίζεται πάντα περιπαικτικά σε σχέση με 

το πρώτο.  

Αν παρατηρήσουμε την υφολογική πορεία από την Κενταυρομαχία (1871) 

μέχρι τον πόλεμο (1897) θα δούμε ότι η οργανική δομή και η πλαστικότητα των 

μορφών στην πρώτη περίπτωση έχει παραμεριστεί στη δεύτερη προς χάριν μιας 

μηχανικότητας, μιας ξύλινης αστάθειας που εκδηλώνεται με την ακαμψία των 

σωμάτων και τη σπασμωδικότητα. Το γκροτέσκο συνίσταται στον πόλεμο ακριβώς σε 

αυτήν την εντύπωση που δίνουν οι μορφές, όπως θα έλεγε ο Μπερξσόν, ότι μία 

αόρατη δύναμη τις κατευθύνει, τις αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά των προσώπων και 

τις κάνει να φαίνονται σαν μαριονέτες.351 Έχουμε την εντύπωση του γέλιου γιατί 

στιγμιαία τα πρόσωπα της Βαλκυρίας, του θανάτου και του Wotan μεταμορφώνονται 

σε άψυχα πράγματα, ένας μηχανισμός έχει επιστρώσει τη ζωή που τα διακατέχει. 

Έτσι φαίνονται επικίνδυνα ενώ δεν είναι. Δεν παύουν δηλαδή να είναι μυθολογικές 

πομφόλυγες, ιδεολογικές παγίδες μίας ευρύτατα διαδεδομένης πολιτικής υστερίας, 

για να επιστρέψουμε στην ερμηνεία των σκηνών αυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
351 Βλ. H. Bergson, ό.π., σελ. 45-58, 61-64. 
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Η Θαλάσσια «ζωολογία» στο έργο του Άρνολντ Μπέκλιν 

 

 

-Να το! Κολυμπάει! Βυθίζεται!...φώναξε ο Καναδός. Διάβολε! Τι ζώο να’ ναι άραγε αυτό; Η ουρά του δεν είναι 

δικρανωτή, σαν της φάλαινας και τα πτερύγιά του μοιάζουν μ’ ακρωτηριασμένα χέρια. 

-Είναι σειρήνα, φώναξε ο σύμβουλος, κι ελπίζω να μην κακοφανεί στον κύριο… 

-Όχι είπα, δεν είναι σειρήνα, αλλ’ ένα περίεργο κήτος, η θαλασσινή αρκούδα, όπως τη λένε, 

 που σπανίζει εξαιρετικά. 

Ιούλιος Βερν, 20000 Λεύγες κάτω από τη θάλασσα   

 

Ας περάσουμε τώρα, από το ζωολογικό κήπο της πραγματικότητας στο ζωολογικό κήπο της μυθολογίας 

Χόρχε Λουϊς Μπόρχες, Το βιβλίο των φανταστικών όντων 

 

 

 Οι πίνακες με θέμα τους Τρίτωνες και τις Νηρηίδες, περισσότερο από κάθε 

άλλη σειρά έργων του Άρνολντ Μπέκλιν, αποτελούν μία αδιάσπαστη ενότητα, 

μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά και μοτίβα. Το θέμα σκηνοθετείται τις 

περισσότερες φορές γύρω από ένα σκόπελο, που εξυπηρετεί τη διάρθρωση της 

σύνθεσης, χωρίζει τα θαλάσσια όντα μεταξύ τους ή τα βοηθάει κάπου να στηριχτούν. 

Το πρώτο από τα έργα αυτά (Τρίτων και Νηρηίδα, Andree 284, πιν.58) 

φιλοτεχνήθηκε στο Μόναχο το 1873 και αγοράστηκε από τον Κόμη φον Σάκ και 

μαζί με τα υπόλοιπα που έπονται εντάσσεται στην ώριμη δημιουργική περίοδο του 

καλλιτέχνη. Αυτό σημαίνει, όπως και με τις σκηνές μάχης παραπάνω, ότι το τοπίο 

μειώνεται σε σκηνικό φόντο, ενώ οι μορφές μεγαλώνουν και καταλαμβάνουν το 

χώρο. Η θάλασσα και ο ουρανός, απειλητικά και τα δύο, μαυρισμένα και 

σκοτεινιασμένα, δεν θυμίζουν καθόλου τη Μεσόγειο, απ’ όπου έλκουν την καταγωγή 

τους τα μυθικά αυτά όντα, αλλά μάλλον τη κρύα ατμόσφαιρα του βορρά.352 

Εντύπωση προκαλούν και τα ιδιόμορφα πρόσωπα των μορφών, οι εξεζητημένες και 

δύσκολες στάσεις τους, που δεν παραπέμπουν σε κάποιο συγκεκριμένο 

εικονογραφικό πρότυπο. Η οπτική θέασης μεταφερμένη ελαφριά προς τα δεξιά ως 

                                                 
352 Ο ζωγράφος είχε πει πως η ατμόσφαιρα των εικόνων αυτών πρέπει να είναι κρύα, υγρή, ώστε να 
νομίζει κανείς ότι μεταφέρεται στα βάθη της θάλασσας. (βλ. A. Frey, ό.π., σελ. 125).  
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προς το θεατή αποδίδει βάθος και θεατρικότητα στο χώρο. Η θεατρικότητα αυτή 

ενισχύεται και με τα βλέμματα των όντων που ποτέ δεν συναντιόνται, αλλά 

επεκτείνονται έξω από τα όρια του πίνακα ή κοιτούν απειλητικά το θεατή (όπως στο 

Σιωπή της θάλασσας, Andree 403, πιν.68). Η γενική εντύπωση που αποκομίζει με 

πρώτη ματιά ο θεατής είναι πως εισβάλλει σε έναν ιδιωτικό χώρο, όπου 

κρυφοκοιτάζει τις συνήθειες των αλλόκοτων αυτών όντων. Το περιβάλλον μοιάζει να 

τους ανήκει και είναι απόλυτα εξοικειωμένα με αυτό.  Όσον αφορά την προέλευση 

των μυθολογικών αυτών όντων φαίνεται πως είναι αποκύημα της φαντασίας του 

ζωγράφου: Νηρηίδες που θυμίζουν είτε  ανθρώπους είτε  γοργόνες, Τρίτωνες με 

ουρά δελφινιού ή αλόγου (Ιχθυοκένταυροι353) μαζί με τα μικρά τους, πλαισιώνονται 

από αλλόκοτα πλάσματα του βυθού, θαλάσσια φίδια, θαλάσσια ξωτικά, φώκιες και 

γλάρους. Ο ζωγράφος αρνήθηκε επανειλημμένα να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία 

για την προέλευση των σκηνών αυτών καθώς και για την ερμηνεία τους.354 Σχόλια για 

τις συνθήκες δημιουργίας των έργων αυτών παρέχουν οι γιοί και οι μαθητές του. Ο 

γιος του καλλιτέχνη, Κάρλο Μπέκλιν, αναφέρει ένα περιστατικό, όπως του το 

αφηγήθηκαν, στο ζωολογικό σταθμό της Νάπολης το καλοκαίρι του 1880, το οποίο 

αποτέλεσε το έναυσμα για το Παιχνίδι των κυμάτων (Andree 375, πιν.66)355:  

     «Τότε ήμασταν το καλοκαίρι στην Ίσια [Ischia] ο πατέρας σας και ο 

καθηγητής Σμιντ επίσης. Κάναμε μπάνιο καθημερινά και ο πατέρας σας καθόταν σε 

εκείνα τα ηφαιστιογενή νησιά που φτάνουν μέχρι μέσα στη θάλασσα και αγνάντευε. 

Εκτός από τη γυναίκα μου ήταν εκεί επίσης μία πολύ όμορφη νεαρή κυρία, ξαδέρφη 

της γυναίκας μου – κάναμε μπάνιο όλοι μας εκεί δίπλα και εγώ ξεγύμνωσα τις δύο 

κυρίες μέσω ενός μακροβουτιού και ξαφνικά εμφανίστηκα παραδίπλα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να φύγουν οι δύο κυρίες τρομαγμένες μακριά και το όλο «παιχνίδι των 

κυμάτων» έδωσε στον πατέρα σας την  ιδέα του πίνακα με τους Τρίτωνες».356

                                                 
353 Για παράδειγμα στο έργο Τρίτωνας και Νηρηίδα του 1875. Οι απεικονίσεις  Ιχθυοκενταύρων ή 
αλλιώς Τριτωνο-Κενταύρων αφθονούν στην ελληνική και ρωμαϊκή γλυπτική. Από πάνω ως τη μέση 
είναι άνθρωποι, έχουν ουρά δελφινιού και τα μπροστινά τους πόδια είναι σαν του αλόγου ή του 
λιονταριού. Βλ., Χορχε Λουϊς Μπόρχες, Το βιβλίο των φανταστικών όντων, μτφρ. Γιώργος Βέης, β΄ 
έκδοση Αθήνα 2005 ( 1η έκδοση 1983), σελ. 97.      
354 Adolf Frey, ό.π., σελ. 125. 
355 Κατά τον Γκεχάιμρατ Ντορν (Geheimrat Dohrn), βιολόγο και φίλο του καλλιτέχνη, πρόκειται 
όχι για το παιχνίδι των κυμάτων αλλά για την οικογένεια Τριτώνων (Andree 349, πιν.63) του 1880. 
356 Ferdinard Runkel και Carlo Böcklin, Neben meiner Kunst, ό.π., σελ. 60-63. 
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 Έτσι, στη μορφή του στεφανωμένου με κισσό Τρίτωνα μπορεί κανείς να 

υποθέσει ότι απεικονίζεται ο καθηγητής Ντόρν (βλ., Παιχνίδι των κυμάτων). Άλλη μία 

αναφορά έχουμε για το παιχνίδι των Ναϊάδων (πιν.67) από τον Otto Lassius. Λέει, 

λοιπόν, πως ο Μπέκλιν, όταν βρισκόταν στη Ζυρίχη, απέκτησε μια ακουαρέλα, που 

απεικόνιζε μια σκηνή από παραμύθι, κάπως παράξενη στη θεματολογία της: Μέσα σε 

ένα πυκνό δάσος, μπροστά από μία σπηλιά κάθεται μια μάγισσα, η οποία 

διασκεδάζει βλέποντας ψάρια να τρέχουν ξέφρενα στο ποταμάκι δίπλα της. Η κίνηση 

των ψαριών έδωσε στο ζωγράφο την ιδέα των Ναϊάδων.357 Το σχόλιο αυτό μας 

τονίζει πως οι εικονογραφικές πηγές για τις Νηρηίδες και τους Τρίτωνες θα πρέπει να 

αναζητηθεί αλλού και όχι στους συνηθισμένους τύπους, που μας παραδίδει η 

ελληνική και ρωμαϊκή παράδοση. Ο ίδιος ο ζωγράφος θόλωσε τα νερά ακόμη 

περισσότερο με ένα σχόλιο του προς το φίλο του G. Rothpletz. Του έστειλε, λοιπόν, 

ένα κουτί από τσιγάρα που περιείχε φύκια ξεβρασμένα από τη θάλασσα 

ζωγραφισμένα με πινελιές από τον ίδιο, λέγοντάς του ότι στα φύκια αυτά έβλεπε να 

σχηματίζονται οι θαλάσσιες αυτές μορφές.358 Στο σχόλιο αυτό θα χρειαστεί να 

επανέλθω παρακάτω. Προς το παρόν θα παρουσιάσω εν συντομία τις σημαντικότερες 

ερμηνείες που έχουν προταθεί για τις σκηνές αυτές.     

 

Ι. Ερμηνείες που έχουν δοθεί στις σκηνές με Τρίτωνες και Νηρηίδες  

 

 Οι πρώτες μονογραφίες για τον καλλιτέχνη από φίλους και μαθητές του είναι 

υπεύθυνες σε ένα μεγάλο βαθμό για τη διάδοση της λανθασμένης εντύπωσης ότι τα 

έργα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα, είναι έργα της φαντασίας και μόνο.359 Σε 

διαφορετικό πλαίσιο ερμηνειών φαίνεται να κινείται το σχόλιο του H. Mendelsohn, 

ότι «ο Μπέκλιν συνέλαβε στα έργα αυτά από την ψυχή του μία ανάγκη της εποχής: το 

πανθεϊστικό γνώρισμα του στοιχειώδους».360 Οι χαρακτηρισμοί αυτοί, «στοιχειώδες», 

«προσωποποιήσεις της φύσης», ακολουθούν τους Τρίτωνες και τις Νηρηίδες μέχρι 

και τη δεκαετία του 1970. Ακόμη και ο Andree απέφυγε να ερμηνεύσει τις σκηνές 
                                                 
357 Η σπουδή αυτή ήταν του Αλμπερτ Βέλτι και κίνησε την περιέργεια του Μπέκλιν να γνωρίσει το 
νεαρό ζωγράφο με την εκπληκτική αυτή αφηγηματική ικανότητα.  Otto Lassius, ό.π, σελ. 72. 
358 Adolf Frey, ό.π., σελ. 126. 
359 Βλ., λόγου χάρη το σχόλιο του G. Floerke: «Τα πλήθη της θάλασσας είναι ελεύθερα από κάθε 
ερμηνεία, ζουν από μόνα τους..» (ό.π., σελ. 78).  
360 H. Mendelsohn, ό.π., σελ. 135. 
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αυτές και αρκέστηκε σε μία τυπική μορφολογική ανάλυση.361 Οι πρώτες 

κοινωνικοϊστορικές, ψυχολογικές απόπειρες έγιναν από τον Georg Schmidt σε μία 

ομιλία για το ζωγράφο.362 Στην ιδιότυπη αυτή προσέγγιση του ο Schmidt εξετάζει το 

έργο Τρίτωνας και Νηρηίδα του 1874 (Μόναχο, πιν.58) και υποστηρίζει ότι το έργο 

αυτό υποκρύπτει αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ξεντύνοντας τα όντα από το μυθικό τους 

περίβλημα ο Schmidt βλέπει στο πρόσωπο της Νηρηίδας το θηλυκό που βρίσκεται 

ανάμεσα σε δύο άντρες, στον ίδιο το ζωγράφο, που ταυτίζεται με τον Τρίτωνα, που 

έχει γυρισμένη την πλάτη του στο θηλυκό, και σε κάποιο οικείο φίλο του ζωγράφου, 

που ταυτίζεται με το φίδι. Το φίδι είναι επομένως ένας άντρας, με τον οποίο το 

θηλυκό περνάει την ώρα του.363 Σαν υπόβαθρο του ερωτικού αυτού τριγώνου ο 

Georg Schmidt ανατρέχει σε κοινωνικούς παράγοντες. Αναφέρει:  

 «Είναι το βίωμα στη χρονικά συγκεκριμένη μορφή της  επίσημης κοινωνίας του 

19ου αιώνα. Είναι το βίωμα της αντίθεσης ανάμεσα στη μορφή εκείνη, στην οποία έπρεπε να 

εκτυλιχτεί η σχέση των φύλων την περίοδο εκείνη, και της μορφής εκείνης, στην οποία ήθελε 

σύμφωνα με τη φύση να εκτυλιχθεί. Η μεταμφίεση του ερωτισμού στον αρχαίο μύθο γίνεται 

το 17ο αιώνα ένα διασκεδαστικό κοινωνικό παιχνίδι, στην επίσημη τέχνη του 19ου αιώνα, 

όμως, πολύ πιο σκληρό. Θα μπορούσε κανείς να πει: ζωώδης ειλικρίνεια».364  

 Ο καλλιτέχνης, λοιπόν, βιώνει κάποια προσωπικά προβλήματα κατά τον 

Schmidt, τα οποία τα προβάλλει μέσα από τη σειρά αυτών των έργων και τα «ντύνει» 

μυθολογικά.  

 Στην απομυθοποίηση των σκηνών αυτών, και ακολουθώντας τον G. Schmidt, 

συνέβαλε ακόμη περισσότερο ο Winfried Ranke.365 Ο Τρίτων και η Νηρηίδα κατά 

τον Ranke αντιστοιχούν σε άντρα και γυναίκα. Η μεταξύ τους σχέση, όμως, είναι 

συγκρουσιακή, αγωνιστική, δεν υπάρχει καθόλου ισότητα και κατανόηση.366 

Υποστηρίζει μάλιστα πως ο Μπέκλιν χρησιμοποίησε ως λογοτεχνική πηγή το ποίημα 

«η αξιοπρέπεια των γυναικών» («Würde der Frauen») του Σίλερ. Από το ερέθισμα 

αυτό ο ζωγράφος διατυπώνει, σύμφωνα με τον Ranke, τη θέση του πάνω στο θέμα 

                                                 
361 R. Andree, Arnold Böcklin, διδακτορική διατριβή 1962, ό.π., σελ. 22 κ.ε. 
362 Η προσφώνηση του Georg Schmidt έγινε στο Kunsthaus της Ζυρίχης στις 3 Μαρτίου του 1951 
αλλά το κείμενο εμφανίστηκε το 1977 στη μονογραφία γα τον Μπέκλιν από τον Andree. (Βλ., 
Georg Schmidt, «Böcklin heute» στο Arnold Böcklin, die Gemälde, ό.π., σελ. 51-63. 
363 Ό.π., σελ. 59. 
364 Ό.π., σελ. 59. 
365 Winfried Ranke, «Bocklinmythen», στο Anrold Böcklin, die Gemälde, ό.π., σελ. 82-91. 
366 Ό.π, σελ. 82. 
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της κατανομής των ρόλων των δύο φύλων.367 Αρχές της δεκαετίας του 1870 το 

κίνημα της χειραφέτησης των γυναικών είχε προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Το 1865 

η Louise Otto-Peters είχε ιδρύσει το «γενικό σύνδεσμο γερμανίδων γυναικών» που 

σκοπό είχε να διεκδικήσει την παροχή καλύτερης παιδείας για τις γυναίκες καθώς και 

να αγωνιστεί για μια δικαιότερη παροχή εργασίας. Ο φίλος του ζωγράφου Paul 

Heyse είχε αντιδράσει στο γεγονός αυτό με ένα ποίημά του με τον τίτλο 

«Χειραφέτηση των γυναικών – ένα κήρυγμα νηστείας» («Frauenemanzipation – Eine 

Fastenpredigt»). Ο Μπέκλιν, όπως υπογραμμίζει ο Ranke, σκεφτόταν το ίδιο 

συντηρητικά με το φίλο του και επιθυμούσε μια επιστροφή στην παλαιά τάξη 

πραγμάτων.368 Και συνεχίζει ο Ranke: 
  «Η παρουσίαση του άντρα και της γυναίκας με μορφή μυθικών όντων μέσα σε ένα 

τοπίο που παραπέμπει στο ατελείωτο και πρωτόγονο, μπορεί να έχει μόνο αυτό σαν σκοπό, 

δηλαδή να νομιμοποιήσει τους ιστορικά παραδομένους ρόλους των φύλων ως φυσικούς 

αφού προέρχονται από το μακρινό μυθικό παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο, ως προβολή σε 

μία προϊστορική κατάσταση, διεισδύει η κατανομή των φύλων στην αστική κοινωνία του 

19ου αιώνα  στην αφήγηση του μύθου, για να ισχυροποιηθεί προς χάρη των προ-

πολιτισμικών μορφών η δική της νομιμοποίηση».369  

 Υπό το φως της ανάλυσης αυτής ο Ranke ερμηνεύει τα δύο έργα που 

απεικονίζουν οικογένειες Τριτώνων, το ειδύλλιο της θάλασσας και την οικογένεια των 

Τριτώνων (πιν.63-64). Το αντρικό πρότυπο, ισχυρίζεται, είναι ενεργό και στις δύο 

περιπτώσεις.370 Η επιθετική ανδρική σεξουαλικότητα απέναντι σε πολλές γυναίκες, 

που αποφεύγουν το ερωτικό κάλεσμα, εκδηλώνεται επίσης και σε δύο άλλα έργα, στο 

παιχνίδι των κυμάτων (πιν.66), και στο παιχνίδι των Ναϊάδων (πιν.67). Και εδώ 

διατυπώνεται από το ζωγράφο, σύμφωνα με το Ranke, η σύγκρουση ανάμεσα στα 

δύο φύλα με τη μορφή της ερωτικής συνεύρεσης. Καταλήγει, τέλος, ότι ο Μπέκλιν 

από τη δεκαετία του 1870 και ύστερα, προβάλλοντας τα προσωπικά του βιώματα στα 

έργα αυτά, επαναλαμβάνει τη θεματική της σύγκρουσης της φύσης με την ιστορία 

                                                 
367 Ό.π., σελ. 84. 
368 Για να αιτιολογήσει ο Ranke τη θέση του αυτή έχει στη διάθεσή του μία μόνο και αυτή αμφίβολη 
μαρτυρία του Floerke για τον καλλιτέχνη και τη σχέση του με την κόρη του. (Floerke, ό.π., σελ.15).  
369 Ό.π., σελ. 84-85. 
370 Ό.π., σελ. 85. 
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λόγω της δυσαρέσκειάς του από τον πολιτισμό, καταγράφοντας παρά αναιρώντας τις 

αντιφάσεις που βιώνει ο ίδιος στα μεγάλα αστικά κέντρα.371    

 Την κάπως αρνητική κρίση του Ranke για τον Μπέκλιν έρχεται να 

αντισταθμίσει η μελέτη του Linnebach για τους Τρίτωνες και τις Νηρηίδες.372 Ο 

Linnebach εστιάζοντας περισσότερο στην εικονογραφική προέλευση των όντων 

αυτών προτείνει ως λογοτεχνικό ερέθισμα για την επινόηση των σκηνών τον κύκλο 

ποιημάτων Βόρεια θάλασσα, («Nordsee»,1825-1826) του Heinrich Heine. Ο 

καλλιτέχνης θα μπορούσε να γνώριζε τον ποιητή μέσω του φίλου του Paul Heyse, ο 

οποίος ήταν ένθερμος αναγνώστης του. Ο Heine κάνει το αποφασιστικό βήμα στη 

σειρά αυτή των ποιημάτων να μεταφέρει τον κόσμο των θεών από τον 

ωραιοποιημένο Όλυμπο στα βάθη της θάλασσας και να αναδείξει ήσσονες θεότητες, 

όπως οι Τρίτωνες και οι Νηρηίδες.373 Ακολουθώντας κατά στίχο τα ποιήματα αυτά ο 

Linnebach βρίσκει ενδιαφέρουσες τις ομοιότητες ανάμεσα στον ποιητικό κόσμο, που 

ο Heine παρωδεί, και στο φανταστικό κόσμο του Άρνολντ Μπέκλιν. Θα αρκεστούμε 

εδώ στην παρουσίαση ενός μόνο ποιήματος του Heine, που σύμφωνα με τον 

Linnebach έχει αρκετές ομοιότητες με το έργο Σιωπή της θάλασσας (πιν.68) του 

Μπέκλιν, ένα από τα πλέον αινιγματικά και δυσπρόσιτα που ζωγράφισε.  Το ποίημα 

αυτό του Heine ονομάζεται κάθαρση (Reinigung):374             

 Μείνε στο βάθος της θάλασσάς σου  

 παράφρων όνειρο 

 εσύ που κάποτε μια τέτοια νύχτα 

 την καρδιά μου βασάνιζες με ψεύτικη ευτυχία 

 Και τώρα, σαν φάντασμα της θάλασσας, 

 με απειλείς και μάλιστα μια μέρα φωτεινή 

 Μείνε εκεί κάτω, στην αιωνιότητα,  

 Και θα σου πετάξω ακόμα εκεί στο βάθος 

 όλους τους πόνους μου και τις αμαρτίες μου 

 και το σκούφο μου με τα κουδουνάκια της κουταμάρας 
                                                 
371 Ό.π., σελ. 90-91. 
372 Andrea Linnebach, Arnold Böcklin und die Antike, ό.π., σελ. 16-65. 
373 Ό.π., σελ. 22. 
374 Η μετάφραση στα ελληνικά είναι δική μου και στηρίχτηκε στην εξής έκδοση των απάντων του 
ποιητή: Heinrich Heine, Sämtliche Schriften, πρώτος τόμος, επιμ. Klaus Briegleb, εκδ. Carl Hanser, 
Μόναχο 1968. Εδώ σελ. 194-195.  
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 που τόσο καιρό κουδουνίζει γύρω από το κεφάλι μου 

 και το κρύο εκτυφλωτικό φιδίσιο δέρμα  

 της υποκρισίας 

 που τόσο καιρό τυλίγει την ψυχή μου 

 την άρρωστη ψυχή μου 

 την απαρνούμενη τους θεούς και τους αγγέλους 

 δυστυχισμένη ψυχή μου… 

 

 Το μεταφορικό ύφος, όπως λέει ο Linnebach, του Heine εκλαμβάνεται 

κυριολεκτικά από το ζωγράφο. Έτσι το φάντασμα μετατρέπεται στη δαιμονική 

μορφή του Τρίτωνα, που βυθίζεται στο βάθος της θάλασσας, ενώ το κρύο φιδίσιο δέρμα 

της υποκρισίας σε νερόφιδα που του πνίγουν το λαιμό. Ο Linnebach συσχετίζει επίσης 

άλλα ποιήματα του Heine, όπως την καταιγίδα (Nordsee, I, 8) και το ναυαγό 

(Nordsee, II, 3), με τον πίνακα του Μπέκλιν, το σκάσιμο των κυμάτων (πιν.55).375 

Συμπεραίνει τέλος ότι ο  Heine αρθρώνει, όπως και ο Μπέκλιν, την άποψή του 

απέναντι στον ανταγωνισμό του αρχαίου κόσμου και του χριστιανικού, αγορεύοντας 

υπέρ «μιας μοραλιστικής χειραφέτησης και αποκατάστασης της ειδωλολατρικής 

αισθαντικότητας».376 Στο πλαίσιο αυτό γίνονται κατανοητά η γυναίκα-Νηρηίδα, ο 

άντρας-Τρίτωνας και το φίδι ως σημεία αναφοράς στο προπατορικό αμάρτημα. Η 

τέχνη του Μπέκλιν γίνεται επομένως κατανοητή ως αντίθετη εικόνα τόσο στην 

επίσημη χριστιανική, αστική ιδεολογία όσο και στην αντίληψη του Βίνκελμαν για τον 

αρχαίο κόσμο.377 Η κριτική αυτή του Μπέκλιν στη θρησκεία (πρόδηλη στο έργο ο 

Άγιος Αντώνιος κηρύττει τα ψάρια, πιν.84) εξετάζεται από τον Linnebach κάτω από 

μία νέα συνιστώσα: υπό το φως των σύγχρονων με τον Μπέκλιν επιστημονικών 

ερευνών για τη θαλάσσια βιολογία.378 Αποδεικνύεται έτσι ότι ο ζωγράφος υπό την 

επιρροή και καθοδήγηση του καθηγητή της Ζυρίχης Konrad Keller και του 

διευθυντή του ζωολογικού σταθμού στη Νάπολη Anton Dohrn πραγματοποίησε 

έρευνες, που αφορούσαν όχι μόνο τον αισθητικό πλούτο των χρωμάτων και 

σχημάτων της πανίδας και χλωρίδας της θάλασσας αλλά και τις συνήθειες και 
                                                 
375 Ό.π., σελ. 27-28. 
376 Ό.π., σελ. 35. 
377 Ό.π., σελ. 36. 
378 Ό.π., σελ. 55 κ.ε. 
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κοινωνικές σχέσεις των πλασμάτων που κατοικούν εκεί. Ο Anton Dohrn, μαθητής 

του Haeckel, είχε καταφέρει να δημιουργήσει στη Νάπολη μία εκπληκτική συλλογή 

από θαλάσσια είδη, που μπορούσε κανείς να τα θαυμάσει στα πλήρως εξοπλισμένα 

ενυδρεία. Το ότι ο Μπέκλιν μελετούσε και σχεδίαζε στα ενυδρεία αποδεικνύεται 

κυρίως από τα σπάνια είδη ψαριών που 

απεικονίζονται στην predella του έργου 

o Άγιος Αντώνιος κηρύττει τα ψάρια.379 

Ενδέχεται μάλιστα ο ζωγράφος να είχε 

ρίξει μια ματιά στο εικονογραφημένο 

βιβλίο Das Tierleben (η ζωή των ζώων) 

του βιολόγου Brehm, οπαδού του 

δαρβινισμού και φίλου του A. 

Dohrn.380 Στο βιβλίο αυτό απεικονίζονται σειρήνες, φώκιες, θαλάσσιες αγελάδες 

(ντύγκονγκ), θαλάσσιοι λέοντες και άλλα είδη να αράζουν μόνα τους ή σε αγέλες 

πάνω σε μικρά παγόβουνα ή υφάλους (εικ.). Το ότι ο Μπέκλιν μπορεί να 

επηρεάστηκε από τις εικονογραφήσεις αυτές για το σχεδιασμό των υπερτροφικών και 

πλαδαρών Τριτώνων και Νηρηίδων είναι αρκετά πιθανό.381 Οι διπλές αυτές πηγές, 

λογοτεχνικές (Heine) και επιστημονικές (Dohrn, Brehms), που ενδεχομένως 

αποτέλεσαν ερέθισμα για το ζωγράφο, καταλήγει ο Linnebach, αφήνουν ανοιχτούς 

τους δεσμούς ανάμεσα στο μυθολογικό-ζωικό κόσμο και στην αστική ζωή:  

 «Το ενδιαφέρον για τη βιολογία πρέπει να εκληφθεί από τη μια ως μια σύγχρονη 

απόπειρα να δώσει στις σκηνές της θαλάσσιας ζωής φυσικότητα και αυθεντικότητα, σε μία 

εποχή που οι ζωολογικές γνώσεις αποκτούσαν μία άγνωστη μέχρι τότε δημοσιότητα, - και 

εδώ πρέπει να έπαιξε ρόλο κάποιος προσανατολισμός προς την αγορά – σε μία εποχή που 

οι φυσικές επιστήμες καθιερώνονται ως ανταγωνιστικές της μέχρι τότε παραδομένης 

ουμανιστικής παιδείας. Ότι η φυσικότητα αυτή είναι από πολλές πλευρές φαινομενική, 

δηλώνεται – χαρακτηρίζοντας τόσο τον Μπέκλιν, όσο και τον Brehms – από την προβολή 

γενικών ανθρώπινων, ή ασαφών αστικών χαρακτηριστικών στον κόσμο των ζώων, δηλαδή 

                                                 
379 Ό.π., σελ. 60-61. 
380 Ό.π., σελ. 62. 
381 Οι διχαλωτές ουρές και τα πτερύγια των Τριτώνων είναι μία ακόμη απόδειξη ότι τα πρότυπα του 
ζωγράφου βρίσκονται, πέρα από τις κλασσικές απεικονίσεις, στη ζωή των πλασμάτων της θάλασσας. 
Εξάλλου στην εικονογραφία δεν γνωρίζουμε να υπάρχει σκηνή με Τρίτωνα, που να έχει αφετηρία της 
έναν ύφαλο. Ο Linnebach προσφέρει επομένως μία αρκετά πειστική λύση.  
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στο ζωολογικά πρωτόγονο μυθικό κόσμο. Ο συσχετισμός που κάνει ο Μπέκλιν ανάμεσα 

στο κόσμο των ζώων και των θεών – και η ζωομορφοποίηση αυτή αφορά πάντα τους 

κατώτερους, ήδη από τη φύση τους ζωόμορφους θεούς- κρύβει, ως αντίθετη εικόνα του 

ανθρώπινου κόσμου, την τάση προς μία υποτίμηση της ανθρώπινης κουλτούρας και 

ιστορίας, σε σύνδεση προς μία «αιώνια κυκλική πορεία της φύσης» [κρύβει] το αντίθετο ενός 

ουμανισμού φιλελεύθερου και προς το Διαφωτισμό φιλικά προσκείμενου, μία τάση, που αν 

δεν ήταν στις προθέσεις του καλλιτέχνη, γίνεται περισσότερο απτή στην πρόσληψη των 

σκηνών αυτών της θάλασσας».382                

      

 Το παγανιστικό γέλιο ως προϋπόθεση προς ένα «μη απωθητικό πολιτισμό» 

 

 Οι βασικές αυτές ερμηνευτικές θέσεις που μόλις παρουσιάσαμε κατέληξαν να 

συνοψίζουν εν τέλει ολόκληρη την κοσμοθεωρία και τις ιδεολογικές αναζητήσεις του 

ζωγράφου, και αυτό επειδή οι σκηνές με τους Τρίτωνες και Νηρηίδες παρουσιάζουν 

από εικαστική πλευρά αυξημένο ενδιαφέρον αλλά και επειδή η επιλογή του 

καλλιτέχνη να ανασύρει από τα βάθη της θάλασσας τα όντα  αυτά αντί για άλλα 

εκφράζει και τις προτιμήσεις του και άρα προδίδει κάποιου είδους ιδεολογική 

τοποθέτηση. Δεν θα ανασκευάσω στο σημείο αυτό τις θεωρίες των G. Schmidt, W. 

Ranke, και Linnebach, γιατί πιστεύω ότι κάθε μία φωτίζει και μια διαφορετική πτυχή 

του προβλήματος της ερμηνείας των σκηνών αυτών. Θέλω να επισημάνω μονάχα 

ορισμένα σημεία, τα οποία θεωρώ ιδιαίτερα αδύναμα. Ο G. Schmidt, προχωρώντας 

στην τολμηρή και κάπως αμφίβολη και υπερβολική υπόθεση ότι στον Τρίτωνα με τη 

Νηρηίδα πρόκειται για ένα ερωτικό τρίγωνο (όπου το φίδι συμβολίζει το τρίτο 

άτομο), εμπλέκεται σε ένα είδος ψυχαναλυτικής προσέγγισης, εστιάζοντας στα 

προσωπικά προβλήματα του καλλιτέχνη και στο πως τα προβάλλει στο έργο του σαν 

καθρέφτισμα ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων. Ο Ranke, στο πλαίσιο των 

γενικότερων κοινωνιολογικών αναζητήσεων και προσεγγίσεων της δεκαετίας του 

1970, παρέρχεται τα ψευδοπροβλήματα που θέτει ο  Schmidt και εστιάζει μονάχα 

στην κοινωνική πραγματικότητα των δεκαετιών του 1870 και 1880. Κατά τη γνώμη 

μας, όμως, με την εμμονή του στη σύγκρουση των φύλων, στιγματίζει τον καλλιτέχνη 

με τη βούλα του συντηρητικού αστού που εμμένει στις παραδοσιακές αρχές. Δεν 

                                                 
382 Ό.π., σελ. 64-65. 
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φαίνεται να εκφράζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό στα έργα αυτά κάποια διαμάχη 

μεταξύ των φύλων, όπως αυτή αποτελούσε κοινό τόπο των συμβολιστών.383 Επίσης 

αρνητική φαίνεται και η αξιολόγηση ότι ο Μπέκλιν δεν φιλοδοξεί να αλλάξει τίποτα 

αλλά απλώς «καταγράφει» την κοινωνική πραγματικότητα που ο ίδιος βιώνει ως 

αντίφαση στα μεγάλα αστικά κέντρα.384  

 Η μελέτη του Linnebach, η περισσότερο σημαντική και διεξοδική κατά τη 

γνώμη μου, εντάσσεται στις αναζητήσεις εκείνες της δεκαετίας του 1990 να δουν τις 

σχέσεις ανάμεσα στις εικαστικές τέχνες και τις φυσικές επιστήμες τόσο στα ρεύματα 

των ύστερων ρομαντικών και συμβολιστών, όσο και στο κίνημα του ιμπρεσιονισμού. 

Θα διατυπώσω μονάχα την αμφιβολία μου στο κατά πόσον ο Heine έπαιξε τόσο 

καθοριστικό ρόλο στην ιδεολογική συγκρότηση του ζωγράφου, όπως ισχυρίζεται ο 

Linnebach, και θα δω με ακόμη περισσότερη δυσπιστία την κατά γράμμα αυτή 

αντιστοιχία ανάμεσα στα ποιήματά του Heine και τα έργα του Μπέκλιν. Είναι 

ανεπαρκές να ισχυριστούμε ότι ο Μπέκλιν «εικονογραφεί» συνειδητά τον Heine ή τον 

Σίλερ, παρόλο που κάποιες παρόμοιες τάσεις παρουσιάζονται μεταξύ τους. Αν και η 

αξιολόγηση από τον Linnebach για το τι τελικά πετυχαίνει ο Μπέκλιν καταλήγει 

αρνητική, θα υιοθετήσω το δεύτερο σκέλος του προβληματισμού του για το ρόλο 

των επιστημολογικών ενδιαφερόντων του καλλιτέχνη και την απόρριψη του 

χριστιανικό-ηθικού κόσμου, που το ενδιαφέρον αυτό συνεπάγεται, και θα 

προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που προβάλλουν υπό το φως του 

γκροτέσκου κόσμου, που μελετάμε.          

 Ο ζήλος που επέδειξε ο Μπέκλιν για τη μελέτη της ζωής στα βάθη της 

θάλασσας και η άντληση εικονογραφικού υλικού από κει, όπως απέδειξε ο 

Linnebach, έρχεται ως μία αναπόδραστη λύση της συνειδητής παραίτησης του 

καλλιτέχνη από τα ανθρώπινα μοντέλα, το ανθρώπινο σώμα γενικότερα. Σε αυτό θα 

συντέλεσε κατά κάποιον τρόπο και η άρνηση, λόγω ζήλιας, της γυναίκας του 

καλλιτέχνη, να δουλέψει ο σύζυγός της με άλλα μοντέλα πέρα από αυτήν.385 Σε 

αντίθεση με τους plain air καλλιτέχνες ο Μπέκλιν ζωγραφίζει και ολοκληρώνει το 

                                                 
383 Σε άλλα έργα του καλλιτέχνη η αντίθεση αυτή γίνεται περισσότερο έντονη, όπως στο Οδυσσέας και 
Καλυψώ (Andree 372), όπου στην καθιστή, ακουμπισμένη σε ένα κόκκινο ένδυμα, γυναικεία μορφή 
αντιδιαστέλλεται η όρθια, σχεδόν αγαλματική, μπλε μορφή του Οδυσσέα.  
384 Ό.π., σελ. 325. 
385 Gustav Floerke, ό.π., σελ. 15. 
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έργο του μονάχος του στο ατελιέ.386 Το γκροτέσκο σώμα γεννιέται ως εκ τούτου από 

την άρνηση αυτή του καλλιτέχνη να δεχτεί τη φύση ως δάσκαλο. Οι Τρίτωνες και 

Νηρηίδες, τα μυθολογικά αυτά όντα, είναι το αποτέλεσμα του παράταιρου αυτού 

συνταιριάσματος διαφορετικών κατηγοριών της ανθρώπινης εμπειρίας, του 

ανθρώπινου σώματος, με το ζωικό, αλλά και του οργανικού με το ανόργανο, 

απόπειρες που αντιβαίνουν σε μία ορθολογική θεώρηση του κόσμου και συνιστούν 

τον ορισμό του γκροτέσκου, όπως προσπάθησα να δείξω στην εισαγωγή. Οι μορφές 

ξεπετιούνται στη φαντασία του ζωγράφου από τα βράχια, τις συστάδες δέντρων και 

τα φύκια, όπως ανέφερε ο ίδιος στο παράδειγμα με το κουτί των σπίρτων, σαν ένα 

παιχνίδι που αλλοιώνει τους φυσικούς νόμους και υπονομεύει την πραγματικότητα. 

Στην «άσχημη» κοινωνική πραγματικότητα, όπως υπογράμμισα παραπάνω με το 

Ästhetik des Hässlichen του Ρόσενκραντς, αντιτάσσει ο καλλιτέχνης τις μορφές αυτές, 

που εξωτερικά είναι άσχημες και διάφωνες αλλά εσωτερικά ωραίες από 

αναγκαιότητα, όπως θα έλεγε ο Καντίνσκι. Είναι κοινοτυπία και ίσως αοριστολογία 

να πούμε ότι ο Μπέκλιν είναι ένας ζωγράφος του «πνευματικού», που αφορμάται από 

τον εσωτερικό, υποκειμενικό κόσμο. Το ερώτημα που προβάλει είναι γιατί ο 

καλλιτέχνης διαφοροποιείται από τους άλλους ρομαντικούς ή συμβολιστές 

ζωγράφους – εκφραστές του «εσωτερικά ωραίου» -  και επιλέγει στο χώρο του 

μυθώδους να ντύσει τις μορφές του με «έντονα αναπτυγμένες, υλικές, σωματικές 

φόρμες», όπως υπογραμμίζει για τον καλλιτέχνη ο Καντίνσκι;387 Προσπάθησα να 

δώσω μια απάντηση, λέγοντας ότι με τον τρόπο αυτό – εμμένοντας στις ρεαλιστικές 

φόρμες -  ο ζωγράφος δεν αρνείται εντελώς το διάλογο με τη σύγχρονη με αυτόν 

κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα αλλά αφήνει έως ένα σημείο, άλλοτε 

αμυδρά, άλλοτε περισσότερο έκδηλα, να περάσουν στοιχεία της πραγματικότητας 

αυτής στα έργα του. Με χλεύη και ειρωνεία υπονομεύει την πραγματικότητα που 

βιώνει, χωρίς ωστόσο να παίρνει ξεκάθαρη θέση πάνω στα πράγματα. Σε 

περιπτώσεις, όπως οι μάσκες-καρικατούρες, ή ο δράκος, η παρωδιακή διάθεση είναι 

περισσότερο πρόδηλη και ξεδιάντροπη, απ’ ότι σε περιπτώσεις, όπως οι σκηνές 

                                                 
386 Έτσι δικαιολογείται και ο αφύσικος φωτισμός που λούζει τα έργα του. Είναι καθαρά δηλαδή 
σκηνοθετημένος. Βλ. για παράδειγμα το έργο Προμηθέας (Andree 389). Για το θέμα αυτό βλ. Hans 
Günther Sperlich, «Lichtregie» στο Arnold Böcklin 1827-1901, Ausstellung zum 150. Geburtstag 
veranstaltet vom Magistrat der Stadt Darmastadt, ό.π., σελ. 126 κ.ε.  
387 Wassily Kandinsky, Για το πνευματικό στην τέχνη, ό.π., σελ. 63. 
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μάχης, όπου εκεί φαίνεται να υπονοείται μία πολιτική κατάσταση μέσα από 

δυσνόητες μυθολογικές σκηνές, στη συγκεκριμένη περίπτωση η μιλιταριστική 

εξωτερική πολιτική του Μπίσμαρκ, παρά να δηλώνεται ευθαρσώς. Θα ήθελα τέλος να 

επιχειρηματολογήσω υπέρ της ηθελημένης αυτής διακωμώδησης, εξετάζοντας ένα 

έργο, που απ’ όσο γνωρίζω, έχει περάσει μέχρι σήμερα απαρατήρητο. Το 1898 ο 

ζωγράφος ξεκινάει έναν πίνακα, που θα παραμείνει στο σπίτι του στο Φιέζολε, με 

κεντρική μορφή τον Άγιο Πέτρο (πιν.86).388 Ο Άγιος σε ρωμαϊκή ενδυμασία (μία 

ιδεαλιστική αυτοπροσωπογραφία του καλλιτέχνη;) απεικονίζεται σε αγαλματική, 

χαλαρή κοντραπόστο στάση στο κέντρο ενός αψιδωτού ανοίγματος. Στο αριστερό 

του χέρι κρατεί μια περγαμηνή ενώ στο δεξί ένα ξίφος, όπου πάνω του διακρίνεται σε 

ελληνική γραφή η λέξη «πείθω».389 Αν εδώ έχουμε το αγαπητό στον καλλιτέχνη 

παιχνίδι της μεταμφίεσης με ρωμαϊκό ένδυμα, όπως και στις σκηνές μάχης, τότε 

ποιούς πείθει ο Μπέκλιν; Μπορούμε να υποθέσουμε, λοιπόν, ότι ο καλλιτέχνης, 

χρησιμοποιώντας το άλλοθι της ιστορικής μορφής, αντιλαμβάνεται τη δημοσιότητα 

που κερδίζουν τα έργα του τη δεκαετία του 1890, κυρίως εν όψει των μεγάλων 

αναδρομικών το 1897, και την ιδεολογία που τους προβάλλεται ως σφαλερή. Οι 

μηχανισμοί αυτοί στη Γερμανία που ανέδειξαν για εθνικούς λόγους το έργο του 

καλλιτέχνη και δημιούργησαν το «μύθο» του Μπέκλιν πείστηκαν από το 

σκηνοθετημένο θέατρο, που έστησε ο καλλιτέχνης μπροστά τους, και δεν 

αντιλήφθηκαν το αστείο που κρυβόταν από πίσω.390        

 Κοινή συνδετική γέφυρα σε μορφολογικό επίπεδο όλων αυτών των έργων με 

κωμικό-γκροτέσκο περιεχόμενο που εξετάσαμε έως εδώ, και προπάντων των 

Τριτώνων και Νηρηίδων, είναι, λοιπόν, ο ωμός, υπερτροφικός και συνάμα 

παρωχημένος ρεαλισμός, που προς έκπληξη του θεατή, που αναμένει ως λογική 

απόρροια του ύστερου ρομαντισμού – συμβολισμού την κλιμακωτή αποϋλοποίηση 

των μορφών πλαστικά και χρωματικά, προβάλλεται αντίθετα ένας χυδαίος υλισμός. 

                                                 
388 Το έργο αυτό βρισκόταν στο σαλόνι, δίπλα από το έργο Κένταυρος Νέσσος και Δηιάνειρα. Η 
γυναίκα του Μπέκλιν αναφέρει ότι ο σύζυγος της ξεκίνησε να το ζωγραφίζει το 1898. Βλ., Ferdinard 
Runkel (εκδ.), Böcklin Memoiren, ό.π., σελ. 328.  
389 Πείθω και όχι πειθώ, ή πιστεύω, όπως λάθος αναφέρεται. (βλ. λεπτομέρεια πιν. 86)  Βλ., Andree 
470. 
390 Για την υποτίμηση του Μπέκλιν ως σκηνοθέτη θεάτρου βλ., Meier Graefe, ό.π., σελ. 243,244. 
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Ο όρος ρεαλιστικό γκροτέσκο του Μπαχτίν, που χρησιμοποιήσαμε και παραπάνω391, 

εκφράζει εύγλωττα την κατάσταση αυτή, πολύ περισσότερο αν σκεφτούμε ότι η 

καρναβαλική παράδοση, ιδιαίτερα της Ελβετίας, πρέπει να υπήρξε πηγή έμπνευσης 

για τα ζωγράφο.392 Σε τρία έργα με Τρίτωνες και Νηρηίδες είναι περισσότερο 

έντονος ο συσχετισμός αυτός: στο παιχνίδι των κυμάτων (1883, πιν.66), στο παιχνίδι 

των Ναϊάδων (1886, πιν.67), και στη θάλασσα (1883, πιν.65). Σε ένα άλλο έργο της 

ίδιας περιόδου της Ζυρίχης, στα Βακχανάλια (1885), που δεν εμπίπτει όμως στο 

πλαίσιο του μύθου, απεικονίζεται μία σκηνή φαγοποτιού στην αρχαία Ρώμη.393 Ο 

Μπέκλιν εμπνεύστηκε τη σκηνή από μία καρναβαλική γιορτή που λάμβανε μέρος 

κοντά στη λίμνη της Ζυρίχης, στο Κünstlergütli, όπου συμμετείχε ο καλλιτέχνης 

μαζί με τον Γκότφρηντ Κέλλερ.394 Μάλιστα μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τις μορφές 

των δύο φίλων στη μορφή του πότη με το θύρσο και στη μεθυσμένη μορφή στο 

παρτέρι δεξιά. Στις σκηνές με Τρίτωνες και Νηρηίδες δεν διαδραματίζεται κάποιο 

φαγοπότι βέβαια αλλά οι χοντρές κοιλιές και τα λιπόσαρκα σώματα τους (βλ. στη 

θάλασσα) προϋποθέτουν μία αντίστοιχη συμπεριφορά. Ο «υλισμός της κοιλιάς» 

(Μπαχτίν), γνώρισμα του γκροτέσκου σώματος, - αλλά και χαρακτηριστικό που 

συναντάται ήδη στην ιστορία της τέχνης στο ρεαλισμό των καραβατζιστών (όπως ο 

Μεθυσμένος Σάτυρος του Τζουζέπε ντε Ριμπέρα, πιν.71) -   δηλώνει θριαμβευτικά τη 

νίκη του αδηφάγου θιασώτη εις βάρος του κόσμου.395 Το σώμα υπερβαίνει τα όρια 

του, καταπίνει, καταβροχθίζει, γιορτάζει τη νίκη του, όπως στα φαγοπότια που 

περιγράφει ο Αριόστο στα ποιήματά του, και που τα γνώριζε ο Μπέκλιν. Η γιορτή 

και ο υλισμός της σάρκας παραπέμπει και στα Βακχανάλια του Ρούμπενς, 

συγκεκριμένα στο έργο με το Μεθυσμένο Σιληνό (πιν.72), το οποίο βρίσκεται στο 

                                                 
391 Χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι ο όρος χρησιμοποιήθηκε από τον 
Μπαχτίν ως μία αντιστροφή του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, που τη δεκαετία του 1930 κυριαρχεί σε όλες 
τις πολιτιστικές κατηγορίες, ιδιαίτερα μετά το συνέδριο των σοβιετικών συγγραφέων το 1934. Βλ., 
Mikhail Bakhtin, ό.π., σελ. xvii (πρόλογος του Michael Holquist).   
392 Καμία μελέτη για τη σχέση του καρναβαλιού με το έργο του Μπέκλιν δεν έχει γίνει έως τώρα και 
θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική η ανάδειξη των καρναβαλικών εξοπλισμών ως πηγή έμπνευσης για το 
ζωγράφο (μάσκες, κ.τ.λ.).  
393 Ο G. Schmidt χαρακτήρισε τη σκηνή ως ένα φεστιβάλ του Οκτώβρη στο Μόναχο με ρωμαϊκά 
κοστούμια. Βλ., Rolf Andree, Die Gemälde, ό.π., σελ. 462. 
394 Rolf Andree, Die Gemälde, ό.π., σελ. 462. 
395 Mikhail Bakhtin, ό.π., σελ. 278 κ.ε. 
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Μόναχο και που θα γνώριζε ο Μπέκλιν.396 Η εικόνα αυτή, που έλκει την καταγωγή 

της από τα αρχαία συμπόσια (ή και τις ρωμαϊκές γιορτές, τα βακχανάλια και τα 

Σατουρνάλια) και επιζεί ανά τους αιώνες έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση με μια 

άλλη αντίληψη, χριστιανό-ηθικής προέλευσης,  που θεωρεί το φαγητό επιβράβευση 

της εργασίας, ως έπαθλο του ανθρώπινου μόχθου. Το ότι ο Μπέκλιν επιλέγει να 

ντύσει στην περίπτωση των Βακχαναλίων  τους σύγχρονούς θιασώτες με ρωμαϊκό 

ένδυμα, ή να παρουσιάσει τους αστούς ως Ναϊάδες,  δείχνει ότι αντιλαμβάνεται το 

καρναβάλι ως αναβίωση του παγανιστικού κόσμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα μία ομάδα λογίων στη Γερμανία υποστήριζε έντονα ότι 

η λέξη καρναβάλι παράγεται από τη λέξη Karne, που σημαίνει ένα ιερό μέρος, μία 

παγανιστική κοινότητα ιερέων, και τη λέξη val (ή wal) που σημαίνει νεκρός, και ως εκ 

τούτου διατύπωσαν την υπόθεση ότι το καρναβάλι δηλώνει την πομπή των νεκρών 

θεών.397  

 Την απελευθερωτική δύναμη του σατυρικού χορού του διθυράμβου, την 

«απαλλαγμένη απ’ την απάτη με την οποία καλύπτει τον άνθρωπο ο πολιτισμός»398,  

που επιζητούσε ο Νίτσε στη γέννηση της τραγωδίας βρήκε ο Μπέκλιν στα πλάσματα 

αυτά του βυθού, στις κατώτερες θεότητες των Τριτώνων και των Νηρηίδων. Ο 

παγανιστικός αυτός κόσμος, που υμνεί τις χαρές του σώματος, έρχεται σε άμεση 

αντιπαράθεση με τον χριστιανικό, στον οποίο ο Μπέκλιν ασκεί κριτική, κυρίως όπως 

φαίνεται μέσα από τα έργα του Ο Θεός δείχνει στον Αδάμ τον Παράδεισο (πιν.85, 1884) 

και Ο Άγιος Αντώνιος κηρύττει τα ψάρια (πιν.84). Και τα δύο έργα μάλιστα λόγω 

έκδηλης αντίφασης ανάμεσα στο γλυκερό ρεαλισμό των μορφών και στο κούφιο 

περιεχόμενό των λόγων τους ξεπέφτουν, θα λέγαμε, στο κιτς, στο γελοίο. Στο 

δεύτερο πίνακα ο Μπέκλιν είχε επισυνάψει το ποίημα «Fischpredigt» (κήρυγμα 

ψαριών) από το des Knaben Wunderhorn, το οποίο μελοποιήθηκε λίγο αργότερα από 

τα Μάλερ.399 Τα έργα με Τρίτωνες και Νηρηίδες έχουν ένα αντίστοιχο 

αντικληρικαλιστικό περιεχόμενο. Το παιχνίδι των κυμάτων μάλιστα είχε προκαλέσει 

την έντονη αντίδραση της χριστιανικής εφημερίδας Christliches Kunstblatt, ο 
                                                 
396 Stéphane Lojkine, «Bacchanale et rire des Dieux dans la peinture de Rubens» στο Rire des dieux 
/ études rassemblées par Dominique Bertrand et Véronique Gély-Ghedira, εκδ. Universitaires Blaise Pascal, 
2000, σελ. 152-161. 
397 Mikhail Bakhtin, ό.π., σελ. 393. 
398 Φρ. Νίτσε, Η γέννηση της τραγωδίας, ό.π., σελ. 41. 
399 Andree, ό.π., σελ. 500. 
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εκπρόσωπος της οποίας, ο C. G. Pfannschmidt, συντέλεσε μέσω των μαθημάτων 

τέχνης στη πριγκίπισσα Βικτώρια, να αντιπαθήσει η μελλοντική αυτοκράτειρα τα 

έργα με Νηρηίδες του Άρνολντ Μπέκλιν λόγω της χυδαιότητας και ωμότητας 

τους.400 Ο Μπέκλιν, όπως και ο Νίτσε στη Γέννηση της Τραγωδίας, προσεγγίζει το 

Χριστιανισμό ως τη θρησκεία εκείνη που σκότωσε το γέλιο.401 Η χριστιανική 

θρησκεία από-ιεροποιεί την αξία του γέλιου, δεν αναγνωρίζει την τελετουργική και 

θεουργική του λειτουργία, γιατί η ιδέα αυτή ενός παραγωγικού χάους μοιάζει 

ασυμβίβαστη με εκείνη της δημιουργίας ex nihilo, από έναν υπερβατικό θεό.402 Ο 

χριστιανικός θεός δεν είναι αστείος, και όταν γελάει, γελάει με κακία.   

 Στους Τρίτωνες δεν πρόκειται, λοιπόν, για ένα αγλάισμα ολύμπιο, αλλά 

μάλλον για ένα διονυσιακό χθόνιο γέλιο, που έξυπνα μεταφέρεται στα βάθη της 

θάλασσας. Παρόμοια στο μυθιστόρημα του Φίσερ Auch einer παρατηρούμε το 

συγκερασμό αυτό του αρχαίου παγανιστικού μύθου και του γελοίου δαιμονικού 

φόβου, που χαρακτηρίζει τις λαϊκές δοξασίες της νότιας Γερμανίας: Ο ήρωας του 

μυθιστορήματος καταλήγει σε μία λίμνη, της οποίας οι κάτοικοι μέσα από φρενήρεις, 

διονυσιακούς χορούς με παράξενα μουσικά όργανα, δοξάζουν το Grippo, δαιμονικό 

πνεύμα που προκαλεί παγετώνες.403 Το ξέφρενο διονυσιακό γλέντι εκφράζεται και 

διαμέσου του Χάινε αλλά κυρίως του Γκότφρηντ Κέλλερ και έχει σαφώς αντι-

χριστιανική και αντι-μονοθεϊστική χροιά.    

 Από τα παραπάνω κινδυνεύουμε να πούμε ότι ο Μπέκλιν καταλήγει σε ένα 

είδος κυνικού μηδενισμού των πάντων, όσων εκφράζουν τον πολιτισμό, και  τον 

άνθρωπο, άποψη που, όπως είδαμε έχει αρκετά υποστηριχθεί. Η ρήση του ότι δεν 

δίνει δεκάρα για όλη τη ζωγραφική έτσι και καταφέρει να πετάξει404 φαίνεται να 

επικροτεί το παραπάνω. Μία τέτοια άποψη πνίγει όμως το νόημα της ζωγραφικής 
                                                 
400 Heinrich Brauer, “Zeitgenössische Urteile über Böcklin” στο Kaleidoskop – Eine Festschrift für 
Fritz Baumgart zum 75. Geburtstag, (επιμ. Friedrich Mielke), εκδ. Gebr. Mann, Βερολίνο 1977, σελ. 
222 κ.ε. 
401 Bernard Sarrazin, «Rire et sacré, de Dionysos à Nietzsche, du Christianisme à l’Islam» στο Rire des 
dieux, ό.π., σελ. 407-417. 
402 Ό.π., σελ. 413. 
403 Lee Byron Jennings, The ludicrous Demon, ό.π., σελ. 140-141. 
404 Ο Μπέκλιν αναφέρεται στις δοκιμές που έκανε για τη δημιουργία μιας συσκευής πτήσης, 
επηρεασμένος από τις επιστημονικές ανακαλύψεις της εποχής. Οι δοκιμές αυτές που ξεκίνησαν στη 
Φλωρεντία και συνεχίστηκαν στη Ζυρίχη, δεν επέδωσαν  και είχαν ως αποτέλεσμα να πέσει ο 
καλλιτέχνης σε βαθιά κατάθλιψη, που του επέφερε, ύστερα μάλιστα από μία πτώση, το πρώτο 
εγκεφαλικό. Βλ., Alfred Frischknecht, «Arnold Böcklin, ein Flugpionier?» στο Arnold Böcklin, 
Gemälde, Zeichnungen, Plastiken,  Kunstmuseum Βασιλεία, ό.π., σελ. 97-102.  
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του, το οποίο εντοπίζεται στο καθαυτό ανθρώπινο και όχι σε κάτι πέρα απ’ αυτό. 

Αφορά την αναγέννηση του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος καταφέρει να αποτινάξει τα 

δεινά που τον εγκλωβίζουν και ζήσει σύμφωνα με τη φύση του που καταπιέζεται. Αν 

δούμε τους Τρίτωνες και τις Νηρηίδες (αλλά και πιο πριν τα έργα με τους Πάνες και 

τους Κενταύρους) μέσα στην παράδοση του ρομαντισμού, αισθανόμαστε ότι η 

ιστορική στιγμή γύρω στο 1870 είναι η πλέον ώριμη για να αντιληφθεί ο ζωγράφος 

ότι τα ένστικτα καταστροφής και επιθετικότητας  αυξάνονται εις βάρος των 

γενετήσιων ορμών. Ο Μόριτς φον Σβιντ (Moritz von Schwind), που ανήκει στη 

γενιά των πρώτων ρομαντικών, και που ζωγραφίζει Νεράιδες, Ουντίνες, Μελουζίνες, 

Νηρηίδες και Τρίτωνες, αντιλαμβάνεται τα όντα αυτά ως προσωποποιήσεις του 

υδάτινου στοιχείου, ως εκφράσεις της αιώνιας δημιουργίας, του ατελείωτου κύκλου 

της φύσης.405 Οι εικαστικές τέχνες και η λογοτεχνία (όπως ο Joseph von 

Eichendorff) αναπτύσσονται κατά τον πρώιμο Ρομαντισμό υπό την επίδραση των 

φυσικών φιλοσόφων και χρησιμοποιούν τα πλάσματα αυτά ως σύμβολα της καθαρής 

φύσης σε αντίθεση με το βιομηχανοποιημένο κόσμο, που εκμεταλλεύεται τους 

φυσικούς της πόρους. Την περίοδο εκείνη όμως μια επιστροφή στη φύση ήταν ακόμη 

δυνατή, η βιομηχανοποίηση βρισκόταν στην αρχή της, η επαρχία δεν είχε ακόμη 

ερημώσει και το φαινόμενο της αστυφιλίας ήταν ακόμη άγνωστο.406 Η οικογένεια των 

Τριτώνων του Μόριτς φον Σβίντ (πιν.69), που ενδεχομένως γνώριζε ο Μπέκλιν από 

τη συλλογή του κόμη φον Σακ, ζει σε πλήρη αρμονία με τη φύση, τα μέλη της είναι 

σφιχταγκαλιασμένα, οποιαδήποτε αναφορά σε γκροτέσκο σώμα θα ήταν 

παράλογη.407 Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα έργα του Μόριτς φον Σβίντ που 

αφορούν προσωποποιήσεις ποταμών.408

  Ένας ζωγράφος της ίδιας γενιάς με τον Μπέκλιν, ο Γουίλιαμ Αντόλφ 

Μπουγκερώ (1825-1905), ακαδημαϊκός ζωγράφος από το 1876, που εμπνέεται από 

                                                 
405 Για την απεικόνιση παρόμοιων θαλάσσιων μυθολογικών όντων στην παράδοση του Ρομαντισμού 
βλ., Ulrike Olbrich, Das Märchen von der schönen Melusine: Moritz von Schwinds Vollendung der zyklischen 
Bilderzählung als Ausklang der Romantik, Μόναχο 2001, ιδιαίτερα σελ. 37 κ.ε. Βλ., επίσης Monika 
Schmitz-Emans, «Undines späte Schwester : über Nixen und Wasserfrauen in der modernen 
Literatur und Kunst» στο Phantastik - Kult oder Kultur? : Aspekte eines Phänomens in Kunst, Literatur 
und Film, Christine Ivanović (επιμ.), Στουτγάρδη 2003, σελ. 239-273. 
406 Ό.π., σελ. 186 κ.ε. 
407 Για το έργο αυτό του Μόριτς φον Σβίντ βλ., Schack-Galerie, Gemäldekataloge, επιμ., Eberhard 
Ruhmer κ.α, κρατικές συλλογές Βαυαρίας, Schack Galerie, Μόναχο 1969, δύο τόμοι, 1ος τόμος σελ. 
399-400, 2ος τόμος εικ.60. 
408 Ό.π, 2ος τόμος, εικ. 58-59. 



 125

την κλασικιστική παράδοση του Ραφαήλ και του Ένγκρ φιλοτέχνησε και αυτός έργα 

με Τρίτωνες και Νηρηίδες, όπως το Σάτυρος και Νύμφη και το γέννηση της Αφροδίτης 

(πιν.97, 1879). Πόσα λίγα κοινά όμως έχει η πανηγυρική και άνευρη αυτή πομπή των 

θαλάσσιων πλασμάτων με τους Τρίτωνες του Μπέκλιν. Ο Μπουγκερώ, πετυχημένος 

καλλιτέχνης εν ζωή, καλύπτει τις σεξουαλικές ενορμήσεις, συμφιλιώνει τις αντιθέσεις, 

γλυκαίνει την ατμόσφαιρα. Αλλά ακόμη και στις γοργόνες που ζωγραφίζει ο 

Γουότερχάουζ δεν φαίνεται να ελλοχεύει η βιαιότητα εκείνη και η ανασφάλεια που 

κυριεύει τους πίνακες του Μπέκλιν. Στο Γουότερχάουζ ο μυθικός κόσμος των 

νυμφών και των σειρήνων παρουσιάζεται με μια ποιητική ευαισθησία, που σαγηνεύει 

και τελικά παρασύρει το αντίθετο φύλο – ο έρωτας βρίσκει τελικά τη λύση του.409 

Στον Μπέκλιν ο έρωτας παραμένει άλυτος, σε όλη του τη διαφωνία (όπως στο 

Τρίτωνας και Νηρηίδα, 1875), γιατί ο ζωγράφος αντιλαμβάνεται ότι ο πολιτισμός στη 

δεδομένη ιστορική στιγμή, περισσότερο από ποτέ, αναχαιτίζει τις σεξουαλικές ορμές 

των κοινωνικών ομάδων, που τον συναποτελούν,  «προοδεύει» και εξυψώνεται από την 

ανθρώπινη εργασία, τρεφόμενος από τον αποκομμένο σεξουαλισμό.410 Η ρήση του 

ψυχιάτρου Μαίμπιους ότι «ο άνδρας χρειάζεται τη φυσική γυναίκα ως ταίρι του, 

επειδή ως προϊόν πολιτισμού (η γυναίκα) έχει αποξενωθεί από τη φύση»411 φαίνεται 

να εκφράζει τους Τρίτωνες του Μπέκλιν, αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι Νηρηίδες 

απεικονίζονται περισσότερο ως πολιτισμένες γυναίκες και με άσπρο χρώμα, χωρίς 

τερατόμορφα χαρακτηριστικά πάνω τους, χωρίς τα σύμβολα της ανιμιστικής 

δύναμης της φύσης.  

 Το ότι με τη σειρά αυτών των έργων ο ζωγράφος, μέσα από το διάλογό  του 

με τον παγανιστικό - καρναβαλικό κόσμο, που τον επικαλείται, αναφέρεται σε 

πρωτογενείς παρορμήσεις – ένστικτα της ζωής, που απωθούνται από την «αρχή της 

                                                 
409 Για το θέμα των νυμφών και των γοργόνων γενικότερα στο Συμβολισμό βλ., Toshiyuki 
Takamiya, Maidens of myth and mystery, Σαν Φραντσίσκο 1996 (α΄ έκδοση Ιαπωνία 1993). Το βιβλίο 
αξίζει κυρίως για τις εικόνες.  
410 Την άποψη αυτή του Φρόυντ, όπως διατυπώνεται στο έργο του Ο πολιτισμός και οι δυστυχίες του, 
την επεξεργάζεται αργότερα ο Μαρκούζε, απ’ όπου και εμείς κάνουμε χρήση της. Βλ., H, Marcouse, 
Έρως και πολιτισμός, μτφρ. Ιορδάνη Αρζόγλου, εκδόσεις Κάλβος, Αθήνα 1981, (μτφρ. από τα 
αγγλικά: Eros and civilization ,1955). 
411 Παρατίθεται από τον E. J. Hobsbawm, Η εποχή των Αυτοκρατοριών 1875-1914, μτφρ. Κωστούλα 
Σκλαβενίτη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002, (α΄ έκδοση Weidenfeld and 
Nicolson, Λονδίνο 1987), Η νέα γυναίκα, σελ. 298 κ.ε (εδώ σελ. 321). 
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πραγματικότητας»412, μπορώ να το δικαιολογήσω και αλλιώς. Το δεύτερο μισό του 

19ου αιώνα, και κυρίως στους κύκλους των συμβολιστών, μέσα από δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά, όπως το Jugend, εκφράζεται η άποψη ότι το ψάρι, τα πολύχρωμα 

στόματα των ψαριών και οι φολιδωτές ουρές τους, λόγω της γλιστερής και κρύας 

επιφάνειας τους,  είναι σύμβολα των σεξουαλικών οργάνων.413 Η άποψη αυτή, που 

έλκει την καταγωγή της από τις παγανιστικές λατρείες, όπου το ψάρι είναι σύμβολο 

της γονιμότητας, εδραιώνεται λίγο αργότερα με τις έρευνες των ψυχαναλυτών (αρχικά 

του Φρόιντ, έπειτα του Γιουνγκ), που ρίχνουν φως προς αυτήν την κατεύθυνση.414 

Στην Art Nouveau και στα χρυσόψαρα και θαλάσσια φίδια του Κλιμτ παίρνει σάρκα 

και οστά ο συμβολισμός αυτός.415 Επομένως, οι πολύχρωμες ουρές των Νηρηίδων – 

ψαριών (βλ., Πάνες που ψαρεύουν Νηρηίδα, πιν.56 1874), τα μεμβρανοειδή άκρα των 

Τριτώνων (Τρίτωνας σε βράχια, πιν.62, 1879-1880 ) ή τα φίδια με το φολιδωτό δέρμα 

(Τρίτων και Νηρηίδα, πιν.58 1874) επιφορτίζονται με  μία επιπρόσθετη έννοια, αυτή 

του συμβόλου του ερωτισμού, είναι φορτισμένα με λίμπιντο. Ο Μπέκλιν ξεσκεπάζει 

τη σεμνοτυφία των αστών, τους ρόλους που καλούνται να παίξουν οι άντρες και 

γυναίκες στην ώριμη αυτή βιομηχανική εποχή στα αστικά κέντρα υπό το κυνήγι της 

κοινωνικής και οικονομικής ανέλιξης.416 Στον κόσμο που δημιουργεί ο Μπέκλιν το 

σώμα είναι ύλη, μάζα, που παράγει ενέργεια και σε ξεσπάσματα στροβίλων (Παιχνίδι 

κυμάτων) στασιάζει απέναντι στην ανυπόφορη «απώθηση» που απαιτεί ο πολιτισμός, 

στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που αυτός φανερώνει. Ο φανταστικός 

κόσμος που αποκαλύπτει ο ζωγράφος στους Τρίτωνες και Νηρηίδες, όπου χωρίς να 

δηλώνεται κάποια κοινωνική διαστρωμάτωση όλοι συμμετέχουν στο παιχνίδι,  

έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση με τις σκηνές εργασίας που φιλοτεχνεί την ίδια 
                                                 
412 H, Marcouse, ό.π., σελ. 22-23. 
413 Η ίδια άποψη εκφράζεται και για τα σαλιγκάρια. Ενδιαφέρον έχει από τη σκοπιά αυτή το έργο 
του Leo Putz Μάχη σαλιγκαριών, 1904 (πιν.77), ένα γκροτέσκο έργο που παραπέμπει φανερά στις 
σκηνές των Τριτώνων και Νηρηίδων του Μπέκλιν. Βλ. επίσης τον Μαξ Κλίνγκερ (πιν.78), Hans 
Hofstätter, ό.π., σελ. 198. 
414 Βλ., Ingeborg Becker (επιμ.), Wasserwelten, Das Motiv des Wassers in der Kunst des Jugendstils, 
Bröhan, Μουσείο Βερολίνου, 1995, σελ. 12-13. 
415 Για την απεικόνιση της γυναίκας στο συμβολισμό βλ., κυρίως Bram Dijkstra, Idols of perversity, 
fantasies of feminine evil in fin-de-siecle culture, Νέα Υορκη 1986. 
416 Ο ζωγράφος αναφέρει πάνω σε αυτό το θέμα: «Με ποιόν να κάνει κανείς παρέα; Δεν υπάρχουν 
καθόλου κοινά σημεία. Ακόμη και με τους ζωγράφους τίποτα, απολύτως τίποτα. Όλοι σκέφτονται 
κάπως έτσι: να καταφέρουν κάτι, να πετύχουν, είναι σπασίκλες, εμπλέκονται σε κρυφά ερωτικά 
σκάνδαλα, είναι ταχυδακτυλουργοί. Ο ένας θέλει πλούτο, ο άλλος κοινωνική ανέλιξη, ο τρίτος να 
γίνει διάσημος και ο τέταρτος ακαδημαϊκός διευθυντής. Κανείς δεν σκέφτεται αυτό, ήσυχα, χωρίς να 
κοιτά δεξιά και αριστερά, να πλάσει αυτό που βρίσκεται μέσα του». (Floerke, ό.π., σελ. 16)  
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περίοδο ο Μαξ Λίμπερμαν (Max Liebermann 1847-1935). Στις σκηνές αυτές, 

ακολουθώντας το παράδειγμα των έργων του Κουρμπέ και Καιγμπότ (Οι 

πατωματζήδες, 1875), που είδε στο Παρίσι  ο Λίμπερμαν (1873-1878) απεικονίζει το 

αστικό προλεταριάτο εν ώρα εργασίας (βλ, εργοστάσιο λιναριού, 1887). Ο Λίμπερμαν 

αντιλαμβανόταν και την τέχνη του ως εργασία: «Η ζωή μου είναι και ήταν κόπος και 

δουλειά και πιστεύω ότι μεγάλωσα με τη λίρα μου».417 Ο Μπέκλιν αντίθετα 

αντιλαμβανόταν την τέχνη του ως πνευματικό παιχνίδι, ανάμεσα στην περισυλλογή 

και το γέλιο.418 Η εργασία απουσιάζει από τα έργα του – τα ίχνη που αφήνει η 

ανθρώπινη εργασία είναι τα ερείπια που ζωγραφίζει ο καλλιτέχνης, τεκμήρια της 

ανθρώπινης παροδικότητας μέσα στη φύση – γιατί δημιουργεί εξαρτήσεις και 

ανάγκες, είναι περιοχή ανελευθερίας, δεσμεύει τον άνθρωπο από τη φύση, που τόσο 

απεγνωσμένα έψαχνε ο Μπέκλιν.  Το παιχνίδι είναι για τον Μπέκλιν το όχημα εκείνο 

που θα απελευθερώσει τον άνθρωπο από τις υπαρξιακές του ανησυχίες, που του γενεί 

ο πολιτισμός. Ο Γιόχαν Χουϊζίνγκα παρατηρεί ότι ο 19ος αιώνας μοιάζει να αφήνει 

ελάχιστα περιθώρια για παιχνίδι. Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση και οι 

κατακτήσεις στο τεχνολογικό πεδίο, η επιστημονική ευθυκρισία και η πεζή 

αποδοτικότητα προάγουν τάσεις ενάντιες με το νόημα του παιχνιδιού.419 Ο «Homo 

ludens» παρουσιάζεται ως Κένταυρος άεργος που παίζει με το ψάρι στο νερό 

μπροστά του (πιν.26),  ως Νηρηίδα που παίζει με το φίδι (πιν.58), ως Τρίτωνας που 

ξύνει τη φώκια (πιν.64), ως Ναϊάδες που παίζουν ερωτικά με τους Τρίτωνες που 

πλησιάζουν (πιν.66). Αλλά και ο καλλιτέχνης παίζει με το θεατή στήνοντας μπροστά 

στα μάτια του άλυτους γρίφους (βλ., Σιωπή στο δάσος, πιν.82). Η «ορμή του 

παιχνιδιού» προβάλλεται στα έργα με Τρίτωνες ως μία διανοητική λειτουργία 

βιώσιμη στη φαντασία ή στον αισθητικό τομέα αλλά ουσιαστικά μη ρεαλιστική: «Το 

παιχνίδι είναι μη παραγωγικό και άχρηστο ακριβώς επειδή καταργεί τα απωθητικά 

και εκμεταλλευτικά χαρακτηριστικά της εργασίας και της αεργίας, παίζει μόνο με την 

πραγματικότητα. Αλλά επίσης καταργεί τα εξυψωμένα τους χαρακτηριστικά – τις 

                                                 
417 Βλ., Nationalgalerie Berlin, Katalog der ausgestellten Werke, επιμ. Angelica Wesenberg και Eve 
Förschl, Μουσεία Βερολίνου 2001, σελ. 238. 
418 Α. Frey, ό.π., σελ. 119. 
419 Γιόχαν Χουϊζίνγκα, Ο άνθρωπος και το παιχνίδι, μτφρ. Στέφανος Ροζάνης, Γεράσιμος 
Λυκιαρδόπουλος, εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1989 (α΄ολλανδική έκδοση 1938), σελ. 283. 
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ανώτερες αξίες».420 Η ευθυμία του παιχνιδιού κάνει την πραγματικότητα να χάσει τη 

σοβαρότητά της, όπως τα παιχνίδια, ερωτικά, λεκτικά και μη, μέσα στο καρναβάλι 

προσφέρουν μια παρωδία της υλικής και ηθικής πραγματικότητας.421   

 Με όσα ανέφερα παραπάνω ήθελα να τονίσω ότι το αίσθημα δυσαρέσκειας 

από τον πολιτισμό που κατέχει τον Μπέκλιν και που τον ωθεί προς μία εσωτερική 

μετανάστευση δεν κλείνει αμετάκλητα και τις πόρτες του προς την ανθρώπινη ζωή. 

Το μηδενιστικό του γέλιο που χλευάζει τον παραλογισμό του ανθρώπου, απ’ αυτήν 

την πλευρά πολύ κοντά στο Δημόκριτο, υπόσχεται μια άπιαστη ουτοπία, έναν 

πλασματικό κόσμο, αλλά απίστευτα υγιή, που θα έχει ξεφορτωθεί όλους τους ήρωες 

και τους υπεράνθρωπούς του, που θα έχει απαρνηθεί την τέχνη για χάρη της ζωής, 

όπου το παιχνίδι μέσα στη φύση θα καθορίζει την ανθρώπινη συνεύρεση και όχι η 

ανάγκη. Αυτό πιστεύω πως είναι το νόημα όλων αυτών των όντων, Πάνων, Τριτώνων, 

Νηρηίδων και Κενταύρων στο έργο του ζωγράφου. Το γκροτέσκο σώμα γιορτάζει τη 

νίκη του κατά του γκρίζου και βαριού μηχανοστασίου του κρατικού εξορθολογισμού, 

της τεχνικής ανάγκης και της καταπίεσης, που γεννούν οι νέες οικονομικές συνθήκες 

στο ώριμο αυτό στάδιο του καπιταλισμού στα τέλη του 19ου αιώνα.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
420 H. Marcuse, ό.π., σελ. 198. 
421 Για τα παιχνίδια στο καρναβάλι βλ., Mikhail Bachtin, ό.π., σελ. 233-239. 
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(ατελείωτο), ξύλο, 103 x 150 εκ., Λειψία, Museum der bildenden Künste. 
 
Πιν.33 Άρνολντ Μπέκλιν, Κενταυρομαχία, 1872/3, λάδι σε μουσαμά, 105 x 195 εκ., 
Βασιλεία, Kunstmuseum. 
 
Πιν.34 Άρνολντ Μπέκλιν, Κενταυρομαχία, 1871, σκίτσο, λάδι σε μουσαμά, 49 x 95 
εκ., κάποτε συλλογή Georg Schäfer, σήμερα αγνοείται. 
 
Πιν.35 Άρνολντ Μπέκλιν, Κενταυρομαχία, 1872, σκίτσο, λάδι σε μουσαμά, 43,5 x 70 
εκ., Βέρνη Kunstmuseum. 
 
Πιν.36 Άρνολντ Μπέκλιν, Κενταυρομαχία, 1872, ατελείωτο, λάδι σε μουσαμά, 99 x 
187 εκ., ιδιωτική συλλογή. 
 
Πιν.37 Άρνολντ Μπέκλιν, Κενταυρομαχία, 1878, λάδι σε μουσαμά, 60 x 100 εκ.., από 
το 1945 χαμένο.  
 
Πιν.38 Λόβις Κόριντ, Ο Οδυσσέας παλεύει με ένα ζητιάνο, 1903, λάδι σε μουσαμά, 83 
x 108 εκ., Πράγα, Nationalgalerie. 
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Πιν.39 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο τυχοδιώκτης, 1882, λάδι σε μουσαμά, 115 x 150,5 εκ., 
Βρέμη  Kunsthalle. 
 
Πιν.40 Άρνολντ Μπέκλιν (;)Ο τυχοδιώκτης, σκίτσο, Βρέμη Kunsthalle. 
 
Πιν.41 Άλμπρεχτ Ντύρερ, Ο ιππότης, ο θάνατος και ο διάβολος, 1513, χαρακτικό 25 x 
19 εκ., Λονδίνο, British Museum.  
 
Πιν.42  Άρνολντ Μπέκλιν, Το ιερό του Ηρακλή,  1880, ξύλο, 102 x 157 εκ., κάποτε 
στο Breslau, Schlesisches Museum, χαμένο από το 1945. 
 
Πιν.43  Άρνολντ Μπέκλιν, Το ιερό του Ηρακλή,, 1884, λάδι σε ξύλο, 112 x 180 εκ., 
Ουάσινγκτον, National Gallery. 
 
Πιν.44  Άρνολντ Μπέκλιν, Η μάχη στη γέφυρα, 1892, λάδι σε ξύλο, 100 x 142 εκ, 
ιδιωτική συλλογή. 
 
Πιν.45  Άρνολντ Μπέκλιν, Η μάχη στη γέφυρα, 1889, ξύλο, 96,5 x 148 εκ., Συλλογή 
Merz. 
 
Πιν.46 Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, Αμαζονομαχία, 1617, ξύλο, Μόναχο, Alte 
Pinakothek. 
 
Πιν.47  Άρνολντ Μπέκλιν, Ο πόλεμος, 1896, ξύλο, 100 x 95 εκ., Δρέσδη, Staatliche 
Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Neue Meister. 
 
Πιν.48 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο πόλεμος, 1897, ξύλο, 222 x 170, Ζυρίχη, Kunsthaus. 
 
Πιν.49 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο πόλεμος, έγχρωμο σχέδιο, ξύλο, 40 x 33 εκ., Ζυρίχη, 
Kunsthaus. 
 
Πιν.50 Άρνολντ Μπέκλιν, Vita Somnium breve, 1888, λάδι σε ξύλο, 180 x 114,5 εκ., 
Βασιλεία, Kunstmuseum. 
 
Πιν.51 Άλμπερτ Βέλτι, Ιππείς στα σύννεφα, 1896, 73 x 59,5 εκ., Βασιλεία, 
Kunstmuseum. 
 
Πιν.52  Άλμπρεχτ Ντύρερ, Οι ιππότες της Αποκάλυψης, 1497-98, χαρακτικό, 39 x 28 
εκ., Staatliche Kunsthalle, Καρλσρούη.  
 
Πιν.53 Γκούσταβ Μορώ, Ο Οδυσσέας και οι σειρήνες, 1875, Παρίσι, Musée national 

 Gustave Moreau.  

Πιν.54 Έντουαρντ Μπέρν Τζόουνς, Οι σειρήνες, 1875/98, Ιδιωτική συλλογή, 

Ισπανία.  
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Πιν.55  Άρνολντ Μπέκλιν, Σκάσιμο των κυμάτων, 1879, λάδι σε ξύλο, 121 x 82 εκ., 
Βερολίνο Nationalgalerie. 
 
Πιν.56 Άρνολντ Μπέκλιν (δεξιά), Δύο Πάνες ψαρεύουν μία Νηρηίδα, 1874, λάδι σε 
μουσαμά, 74,5 x 54,5, Ιδιωτική συλλογή, Ελβετία. 
 
Πιν.57 Χ. Φόγκελερ (αριστερά), εικονογράφηση στο έργο Ο Νεαρός ψαράς και η 
ψυχή του του Όσκαρ Γουάιλντ, 1904. 
 
Πιν.58 Άρνολντ Μπέκλιν, Τρίτων και Νηρηίδα, 1873/4, λάδι σε μουσαμά, 105 x 194 
εκ., Μόναχο, Schack-Galerie.  
 
Πιν.59 Άρνολντ Μπέκλιν, Τρίτων με Νηρηίδα στην πλάτη του, 1875, λάδι σε μουσαμά, 
41,5 x 66 εκ., Σαιν Γκαλέν, Kunstmuseum. 
 
Πιν.60 Άρνολντ Μπέκλιν, Τρίτων και Νηρηίδα, 1877, έγχρωμο σχέδιο, χαρτί σε ξύλο, 
Βίντεντουρ, Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten.  
 
Πιν.61  Άρνολντ Μπέκλιν, Τρίτων και Νηρηίδα, 1875, λάδι σε μουσαμά, 165 x 202 
εκ., χαμένο από το 1945. 
 
Πιν.62 Άρνολντ Μπέκλιν, Τρίτων που φυσά κοχύλι, 1879, ξύλο, 80,8 x 54,5 εκ., 
Ανόβερο, Niedersächsische Landesgalerie. 
 
Πιν.63  Άρνολντ Μπέκλιν, Οικογένεια Τριτώνων, 1880, λάδι σε μουσαμά, 99 x 143 
εκ., κάποτε στο Μάγκντεμπουργκ, από το 1945 χαμένο.  
 
Πιν.64  Άρνολντ Μπέκλιν, Ειδύλλιο της Θάλασσας, 1887, ξύλο, 168 x 225 εκ., Βιέννη, 
Österreichische Galerie im Oberen Belvedere. 
 
Πιν.65  Άρνολντ Μπέκλιν, Στη Θάλασσα, 1883, ξύλο, 86,5 x 115 εκ., Σικάγο, Art 
Institute of Chicago (από το 1990). 
 
Πιν.66  Άρνολντ Μπέκλιν,Το Παιχνίδι των κυμάτων, 1883, λάδι σε μουσαμά, 180, 3 x 
237,5 εκ., Μόναχο, Neue Pinakothek. 
 
Πιν.67  Άρνολντ Μπέκλιν, Το παιχνίδι των Ναγιάδων, 1886, λάδι σε μουσαμά, 151 x 
176,5 εκ., Βασιλεία, Kunsthaus.  
 
Πιν.68  Άρνολντ Μπέκλιν, Σιωπή της Θάλασσας, 1887, ξύλο, 103 x 150 εκ., Βέρνη, 
Kunstmuseum. 
 
Πιν.69 Μόριτς φον Σβιντ, Οικογένεια Τριτώνων, 1864, λάδι σε μουσαμά, 15 x 42 εκ., 
Μόναχο, Schack-Galerie. 
 
Πιν.70 Κάρλ Μπεχάιμ, Σάτυροι που κυνηγάνε λαγό, 1860-5, λάδι σε μουσαμά, 39,7 x 
84,3 εκ., Μόναχο, Schack-Galerie. 
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Πιν.71 Τζουζέπε ντε Ριμπέρα, Μεθυσμένος Σειληνός, 1626, λάδι σε μουσαμά, 185 x 

229 εκ., Νάπολη, Museo di Capodimonte.    

Πιν.72  Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς, Ο μεθυσμένος Σιληνός, π.1626, ξύλο, 205 x 211 εκ., 
Μόναχο, Neue Pinakothek. 
 
Πιν.73 Λόβις Κόριντ, Βακχιστές που επιστρέφουν σπίτι, 1898, λάδι σε μουσαμά, 

Βούπερταλ, von der Heidt Museum.  

Πιν.74 Λόβις Κόριντ, Η νεότητα του Δία, 1905, λάδι σε μουσαμά, 120 x 150 εκ., 
Βρέμη, Kunsthalle.  
 
Πιν.75 Πιέρο ντι Κόζιμο, Η ανακάλυψη του μελιού από το Σιληνό, λάδι σε μουσαμά, 80 
x 128,5 εκ., Γουόρτσεστερ, Mass. Art Museum. 
 
Πιν.76, Α. Ντύρερ, Οικογένεια Σατύρων, 1505, χαρακτικό, 11,6 x 7,1, Λονδίνο, 
British Museum. 
 
Πιν.77 Λέο Πουτς, Μάχη σαλιγκαριών, 1904, λάδι σε ξύλο, 97 x 118 εκ., στο Die 
Jugend, 1904, αρ.50. 
 
Πιν.78 Μαξ Κλίνγκερ, Πειρασμός, χαρακτικό από τον κύκλο Ein Leben (1881-
1884). 
 
Πιν.79 Μόριτς φον Σβίντ, Μύθοι του Αρχιεπισκόπου και του διαβόλου, 1857, ξύλο, 78,5 
x 44,7 εκ., Μόναχο Schack-galerie. 
 
Πιν.80 Τόμας Ρόουλαντσον, Αποστροφή του διαβόλου, εικονογράφηση, π. 1820. 
 
Πιν.81  Άρνολντ Μπέκλιν, Ο διάβολος επιδιορθώνει τις οπλές του σε σιδερά, 1862, 
χαμένο (ήδη απ’ όταν ο Μπέκλιν βρισκόταν στη Βαϊμάρη).   
 
Πιν.82 Άρνολντ Μπέκλιν, Σιωπή του δάσους, 1885, ξύλο, 73 x 59 εκ., Museum 
Narodowe w Poznaniu. 
 
Πιν.83 Άρνολντ Μπέκλιν, Σιωπή του δάσους, 1896, λάδι σε μουσαμά, 61 x 51 εκ., 
ιδιωτική συλλογή (Ελβετία). 
 
Πιν.84 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο Άγιος Αντώνιος κηρύττει τα ψάρια, 1892, λάδι σε ξύλο, 
152,5 x 105 εκ., Ζυρίχη, Kunsthaus. 
 
Πιν.85 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο Θεός πατέρας δείχνει στον Αδάμ το δρόμο του,  λάδι σε 
ξύλο, 87 x 121 εκ., Ντόρτμουντ, Museum für Kunst und Kunstgeschichte. 
 
Πιν.86 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο Άγιος Παύλος, 1898, χαρτί σε μουσαμά και ξύλο, 150 x 
65 εκ., Νυρεμβέργη, Germanisches Nationalmuseum.  
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Πιν.87 Αγνώστου, Νωπογραφία με αναπαράσταση Νύμφης (Undine) από σπίτι στο 
Tschierr, Ελβετία, αχρονολόγητο (π. 16ος-17ος αιώνας). 
 

Πιν.88 Α) Μάσκες από την κυανή και λευκή οικία στην Augustinergasse στη Βασιλεία. 

Β) Απόψεις του Καθεδρικού της Βασιλείας. 

Πιν.89 Άρνολντ Μπέκλιν, καρικατούρες, εικονογράφηση από το Hänsel και Gretel 
(1876), καρικατούρα Εβραίου, που το σκάει με χρήματα (1876), Schnitzelbank-Helgen, 
«Donnerbüchse», γερακίσια μάτια, τρομαγμένος άντρας, μάγισσα με κοράκι (1876), 
πουλί επιτίθεται σε βατράχους που χοροπηδούν- Σαύρες (1876), μολύβι ή μελάνι σε 
χαρτί, Βασιλεία, Kupferstichkabinett.  
 
Πιν.90 Φράντς φον Στουκ, Διαφωνία, 1910, λάδι σε ξύλο, 76.7 x 70 εκ., Μόναχο 
Μουσείο Fr. Von Stuck. 
 
Πιν.91 Φράντς φον Στουκ, Πάνας που φυσάει σύριγγα, λάδι σε ξύλο, 70 x 79.7 εκ., 
Μόναχο, Μουσείο Fr. von Stuck. 
 
Πιν.92 Άλφρεντ Κούμπιν, Ο γκροτέσκος κόσμος των ζώων, 1898, σινική μελάνη σε 
χαρτί, 27.3 x 21.7 εκ., Λιντς, Oberösterreichisches Landesmuseum. 
 
Πιν.93 Έμιλ Νόλντε, Πριν το ηλιοβασίλεμα, 1901, λάδι σε καμβά, 83.1 x 64.5 εκ., 
ίδρυμα Seebüll Ada και Emil Nolde.  
 
Πιν.94 α) Μάξ Κλίνγκερ, Παρωδία πάνω στη απαγωγή του Γανυμήδη, 1883-1885, 
δίφυλλη πόρτα στην Villa Albers, Βερολίνο Steglitz, λάδι σε ξύλο, 223.5 x 78.5 εκ., 
Λειψία, Museum der bildenden Künste. 
 
Πιν.94 β) Μαξ Κλίνγκερ, Θάνατος που κατουράει, 1880, λάδι σε μουσαμά, 95 x 45 εκ. 

Αμβούργο, Galerie Brockstedt.  

Πιν.95 Φραντίσεκ Κούπκα, Χρήματα, 1899, λάδι σε μουσαμά, 81 x 81 εκ., Πράγα 

Národni Galerie. 

Πιν.96 Lustige Blätter, 1909, έγχρωμη λιθογραφία, 64.5 x 87 εκ., Βιβλιοθήκη της 

Τέχνης, Βερολίνο. 

Πιν.97 Ουίλιαμ-Αντόλφ Μπουγκερώ, Η γέννηση της Αφροδίτης, 1879, λάδι σε 

μουσαμά, 300 x 215 εκ., Παρίσι, Μουσείο Ορσέ. 

 
 
 
Εξώφυλλο: Άρνολντ Μπέκλιν, Ο βασιλιάς των Βατράχων, 1886, πολύχρωμη τεχνική, 

ένθετα γυάλινα, κίτρινα μάτια, σήμερα χαμένο. 



 
 

    
 
 
 
 
                    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Πιν. 2 Grotteschi από
την οικεία του Νέρωνα
(Domus Aurea, 54-68
µ.Χ), νωπογραφίες .  
 
 



 

 
 
 

Πιν. 3  Massys Quinten, Μια γκροτέσκα γυναίκα, λάδι σε µουσαµά, 64.2 x 45.4 εκ.,  
1525-1530, Εθνική Πινακοθήκη Λονδίνο.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πιν.4 
Αγκοστίνο Καράτσι, 
Σπουδές σε κεφάλια 
και µορφές, 
καρικατούρες και 
σπουδές σε δέντρα, 
1590, σινική µελάνη, 
άσπρη και µαύρη 
κιµωλία σε χαρτί, 
Βασιλική συλλογή, 
Windsor. 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
Πιν.5  Βίκτωρ Ουγκώ, Le Roi des Auxcriniers, Πένα και νεροµπογιά, 0,19 x 0,25 εκ., 1864-

65, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 255. 
 

 
 
 

 
 
Πιν.7 Οντιγιόν Ρεντόν, Οι απαρχές, 1883, λιθογραφία, άλµπουµ µε προµετωπίδα και οκτώ πίνακες, ο 
καθένας π. 30,9 x 22.6 εκ.. Ινστιτούτο της τέχνης στο Σικάγο, συλλογή Charles Stickney. Οι πίνακες 
φέρουν τους εξής τίτλους (από πάνω αριστερά): α) όταν η ζωή αναδύθηκε από τη σκοτεινή ύλη, β) 
Μία πρώτη προσπάθεια επιχειρήθηκε στο λουλούδι, γ) ο γελαστός κύκλωπας, δ) η σειρήνα µε 
αγκίδες αναδύεται από τα κύµατα, ε) ο κυνικός σάτυρος, ζ) υπήρχαν µάχες και µάταιες νίκες, η) το 
ανίκανο φτερό δεν ανύψωσε το ζώο στο µαύρο διάστηµα, θ) Ο άνθρωπος εµφανίζεται. 

Πιν.6 (αριστερά)  
Λύονελ Φάινιγκερ, Η 
τρελαµένη ατµοµηχανή, (από
το Der liebe Augustin, 
τόµος 1, σελ. 233), 1904, 
ιδιωτική συλλογή. 



 
 
 
 

 
 
Πιν. 8 Μαξ Χάιντερ, Κυνήγι αγροτών, στο Münchener Bilderbogen, αρ. 26. 
 
 
 

 
Πιν.9 Άλφρεντ Κούµπιν, Γιγαντιαία νυφίτσα, από το Abenteuer einer Zeichenfeder, 
Μόναχο 1941. 
 



 
 
 
 
Πιν. 11 Άρνολντ Μπέκλιν,  Πάνας που τροµάζει βοσκό, 1860, λάδι σε µουσαµά, 
134,5 x 110,2 εκ., Κρατικές συλλογές της Βαυαρίας,  Schack Gallerie, Μόναχο. 
 
 



 
 
 
Πιν. 10 Άρνολντ Μπέκλιν, Πάνας που τροµάζει βοσκό, 1859, λάδι σε καµβά, 78 x 64 
εκ., Βασιλεία Kunstmuseum. 



 
 
Καρλ Μπλέχεν, (πάνω) Κτίσιµο της 
γέφυρας του διαβόλου, 1830, λάδι σε 
µουσαµά, 77,8 x 104,5 εκ., 
Μόναχο, Neue Pinakothek. 
(Κάτω) του ιδίου, Φαράγγι το 
Χειµώνα, 1825, λάδι σε µουσαµά, 
98 x 127 εκ., Βερολίνο, 
Nationalgalerie – του ιδίου, 
Βραχώδες τοπίο µε µοναχό, λάδι σε 
µουσαµά, 70 x 94 εκ., Βερολίνο, 
Nationalgalerie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Πιν. 12 Άρνολντ Μπέκλιν, ∆ράκος σε βραχώδες φαράγγι, 1870, λάδι σε µουσαµά, 152 
x 92,5 εκ., Κρατικές συλλογές της Βαυαρίας,  Schack Gallerie, Μόναχο. 

 



 
 
 
Πιν.13 Άρνολντ Μπέκλιν, Αναδυόµενη Αφροδίτη, 1868/69, λάδι σε µουσαµά, 

135,5 x 79 εκ., Ντάρµσταντ Hessisches Landesmuseum. 



 
 
 
 
Πιν.14 Άρνολντ Μπέκλιν, Αναδυόµενη Αφροδίτη, 1872, λάδι σε ξύλο, 59 x 46 εκ., 
Σαιν Λούις, Μισσούρι, The Saint Louis Art Museum (από το 1993). 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.15 (αριστερά)  Άρνολντ Μπέκλιν, Η Σουζάνα στο Λουτρό, 1888, λάδι σε ξύλο, 81 

x 65 εκ. Όλντενµπουργκ, Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte. 
          – (δεξιά) Λόβις Κόριντ, Η Σουζάνα, 1890, λάδι σε µουσαµά, 159 x 111 εκ., 
Galerie Koller, Ζυρίχη. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.16  Άρνολντ Μπέκλιν, Κοιµισµένη Άρτεµης παρακολουθείται από Φαύνους, 1877, 
λάδι σε µουσαµά, 77 x 105 εκ., Ντίσελντορφ, Kunstmuseum.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Πιν. 17 Άρνολντ Μπέκλιν, Μετάλλια από το Μουσείο φυσικής Ιστορίας. 
Νωπογραφίες (από πάνω αριστερά: ο πεισµατάρης κριτικός, ο ηλίθιος κριτικός, η 
Μέδουσα).   
 
 



 
 
 
 
 
Πιν.18 Άρνολντ Μπέκλιν, Πώρινες µάσκες από την πρόσοψη του κήπου του 
Μουσείου Τέχνης στη Βασιλεία (Kunsthalle), 1871. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Πιν.19 Άρνολντ Μπέκλιν, Η Angelica φυλάσσεται από ένα δράκο, 1873, τέµπερα σε 
ξύλο, 46 x 37 εκ., Βερολίνο, Εθνική Πινακοθήκη. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Πιν.20 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο Ruggiero σώζει την Angelika από τα νύχια του ∆ράκου, 
1880, τέµπερα σε ξύλο, 82,5 x 55 εκ. Από το 1946 χαµένο. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν. 21 Ντοµινίκ Ένγκρ, Ο Ruggiero ελευθερώνει την Angelica, 1819, λάδι σε καµβά, 
147 x 190 εκ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου.  
 
 
 
 



 
Πιν.22 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο φύλακας του 
θησαυρού, 1877, τέµπερα µε ρετσίνι σε 
χαρτόνι, 73.5 x 50 εκ., Λειψία, Museum 
der bildenden Künste. 
 
 

 
 
  Καρλ Μπλέχεν (πάνω), Pater Medardus, 
1826, (από το ελιξίριο του διαβόλου του 
Ε.Τ.Α Χόφµαν), λάδι σε µουσαµά, 33,6 X 
27,2 εκ., Βερολίνο, Nationalgalerie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.23 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο βασιλιάς των 
Βατράχων, 1886, πολύχρωµη τεχνική,  
χαµένο. 

 
 
 
 



 

  
 
Πιν.24 Άρνολντ Μπέκλιν, Σειρήνες, 1875, τέµπερα σε µουσαµά, 46 x 31 εκ., Βερολίνο, 
Nationalgalerie. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.25 Άρνολντ Μπέκλιν, Κένταυρος στο σιδηρουργείο του χωριού, 1888, ξύλο, 80 x 100, 
Βουδαπέστη, Szepmüvészeti Muséum.  
 
 
 



 
 
Πιν. 26 Άρνολντ Μπέκλιν, Κένταυρος στο νερό, 1878, λάδι σε µουσαµά, 43 x 70 εκ., Ζυρίχη, 
Kunsthaus. 
 
 

 
 
 
 
Πιν. 27  Άρνολντ 
Μπέκλιν, Φαύνος που 
σφυρίζει σε ένα κοτσύφι, 
1863, λάδι σε µουσαµά, 
46, 4 x 35,6 εκ., Μόναχο 
Neue Pinakothek. 



 
 
 
 

 Πιν.28 Άρνολντ Μπέκλιν, Νύµφη 
στους ώµους Πάνα, 1874, τέµπερα σε 
ξύλο, 38,3 x 35,5 εκ., ιδιωτική 
συλλογή, Wändenswill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πιν.29 Άρνολντ Μπέκλιν, Φαύνοι που παρακολουθούν κοιµώµενη νύµφη, 1884, λάδι σε ξύλο, 70 
x 90 εκ., Νέα Υόρκη, Jeffrey Deitch (από το 1997). 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν. 30 Άρνολντ Μπέκλιν, ∆ηιάνειρα και Νέσσος, 1898, λάδι σε ξύλο, 104 x 150 εκ., 
Pfalzgalerie Kaiserslautern. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν. 31 Άρνολντ Μπέκλιν,  Ποµπή µαυριτανών ιππέων, 1873, λάδι σε µουσαµά, 54 x 77 εκ., 
Λουκέρνη, Kunstmuseum.  



 

 

 
 
Πιν. 32  Άρνολντ Μπέκλιν, Ο Astolf ιππεύει µε το κεφάλι του Orill, 1874, λάδι σε µουσαµά, 54 
x 77 εκ, Βασιλεία, Kunstmuseum. β) Orlando Furioso, 1901 (ατελείωτο), ξύλο, 103 x 
150 εκ., Λειψία, Museum der bildenden Künste. 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Πιν. 33 Άρνολντ Μπέκλιν, Κενταυροµαχία, 1872/3, λάδι σε µουσαµά, 105 x 195 εκ., 
Βασιλεία, Kunstmuseum. 
Πιν.34 Άρνολντ Μπέκλιν, Κενταυροµαχία, 1871, σκίτσο, λάδι σε µουσαµά, 49 x 95 εκ., 
κάποτε συλλογή Georg Schäfer, σήµερα αγνοείται. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
Πιν.35 Άρνολντ Μπέκλιν, Κενταυροµαχία, 1872, σκίτσο, λάδι σε µουσαµά, 43,5 x 70 εκ., 
Βέρνη Kunstmuseum. 
Πιν. 36 Άρνολντ Μπέκλιν, Κενταυροµαχία, 1872, ατελείωτο, λάδι σε µουσαµά, 99 x 187 εκ., 
ιδιωτική συλλογή. 
 
 



 
 
 
Πιν. 37 Άρνολντ Μπέκλιν, Κενταυροµαχία, 1878, λάδι σε µουσαµά, 60 x 100 εκ.., από το 
1945 χαµένο.  
 
 
 

Πιν. 38 Λόβις Κόριντ, Ο 
Οδυσσέας παλεύει µε ένα ζητιάνο, 
1903, λάδι σε µουσαµά, 83 x 
108 εκ., Πράγα, 
Nationalgalerie. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Πιν.39 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο τυχοδιώκτης, 1882, λάδι σε µουσαµά, 115 x 150,5 εκ., Βρέµη  
Kunsthalle. 
Πιν.40 Άρνολντ Μπέκλιν (;) Ο τυχοδιώκτης, σκίτσο, Βρέµη Kunsthalle. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.41 Άλµπρεχτ Ντύρερ, Ο ιππότης, ο θάνατος και ο διάβολος, 1513, χαρακτικό 25 x 19 εκ., 
Λονδίνο, British Museum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Πιν.42 Άρνολντ Μπέκλιν, Το ιερό του Ηρακλή, 1880, ξύλο, 102 x 157 εκ., κάποτε στο 
Breslau, Schlesisches Museum, χαµένο από το 1945. 

 
Πιν.43 Άρνολντ Μπέκλιν, Το ιερό του Ηρακλή,, 1884, λάδι σε ξύλο, 112 x 180 εκ., 
Ουάσινγκτον, National Gallery. 



 
 
 
Πιν.44  Άρνολντ Μπέκλιν, Η µάχη στη γέφυρα, 1892, λάδι σε ξύλο, 100 x 142 εκ, ιδιωτική 
συλλογή. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πιν.45  Άρνολντ 
Μπέκλιν, Η µάχη στη 
γέφυρα, 1889, ξύλο, 96,5 x 
148 εκ., Συλλογή Merz. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.46 Πέτερ Πάουλ Ρούµπενς, Αµαζονοµαχία, 1617, ξύλο, Μόναχο, Alte Pinakothek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Πιν.47  Άρνολντ Μπέκλιν, Ο πόλεµος, 1896, ξύλο, 100 x 95 εκ., ∆ρέσδη, Staatliche 
Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Neue Meister. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.49 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο πόλεµος, έγχρωµο σχέδιο, ξύλο, 40 x 33 εκ., Ζυρίχη, 
Kunsthaus. 
 
 



 
 

 
 
 
Πιν.48 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο πόλεµος, 1897, ξύλο, 222 x 170, Ζυρίχη, Kunsthaus. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
Πιν.50 Άρνολντ Μπέκλιν, Vita Somnium breve, 1888, λάδι σε ξύλο, 180 x 114,5 εκ., 
Βασιλεία, Kunstmuseum. 



 
 
 
Πιν.51 Άλµπερτ Βέλτι, Ιππείς στα 
σύννεφα, 1896, 73 x 59,5 εκ., Βασιλεία, 
Kunstmuseum. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Πιν.52  Άλµπρεχτ Ντύρερ, Οι ιππότες 
της Αποκάλυψης, 1497-98, χαρακτικό, 
39 x 28 εκ., Καρλσρούη, Staatliche 
Kunsthalle.  



 
 

Πιν.53  Γκούσταβ Μορώ, Ο Οδυσσέας 

και οι σειρήνες, 1875, Παρίσι, Musée 

national Gustave Moreau.  

 

 
 
 

 
 
 
Πιν.54 Έντουαρντ Μπέρν Τζόουνς, Οι σειρήνες, 1875/98, Ιδιωτική συλλογή, Ισπανία.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Πιν.55  Άρνολντ Μπέκλιν, Σκάσιµο των κυµάτων, 1879, λάδι σε ξύλο, 121 x 82 εκ., 
Βερολίνο Nationalgalerie. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
. 

 
 
Πιν.56 Άρνολντ Μπέκλιν (δεξιά), ∆ύο Πάνες ψαρεύουν µία Νηρηίδα, 1874, λάδι σε µουσαµά, 
74,5 x 54,5, Ιδιωτική συλλογή. 
 
 
Πιν.57 Χ. Φόγκελερ (αριστερά), εικονογράφηση στο έργο Ο Νεαρός ψαράς και η ψυχή του 
του Όσκαρ Γουάιλντ, 1904. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Πιν.58 Άρνολντ Μπέκλιν, Τρίτων και Νηρηίδα, 1873/4, λάδι σε µουσαµά, 105 x 194 εκ., 
Μόναχο, Schack-Galerie.  
 

 
 
Πιν.59 Άρνολντ Μπέκλιν, Τρίτων µε Νηρηίδα στην πλάτη του, 1875, λάδι σε µουσαµά, 41,5 x 
66 εκ., Σαιν Γκαλέν, Kunstmuseum 



 

 
 Πιν.60 Άρνολντ Μπέκλιν, Τρίτων και Νηρηίδα, 1877, έγχρωµο σχέδιο, χαρτί σε 
ξύλο, Βίντεντουρ, Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten.  

Πιν.61  Άρνολντ Μπέκλιν, Τρίτων και Νηρηίδα, 1875, λάδι σε µουσαµά, 165 x 202 εκ., 
χαµένο από το 1945. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.62 Άρνολντ Μπέκλιν, Τρίτων που φυσά κοχύλι, 1879, ξύλο, 80,8 x 54,5 εκ., Ανόβερο, 
Niedersächsische Landesgalerie. 



 
 
Πιν.63  Άρνολντ Μπέκλιν, Οικογένεια Τριτώνων, 1880, λάδι σε µουσαµά, 99 x 143 εκ., 
κάποτε στο Μάγκντεµπουργκ, από το 1945 χαµένο.  
 

 
 
 
 
Πιν.64  Άρνολντ Μπέκλιν, Ειδύλλιο της Θάλασσας, 1887, ξύλο, 168 x 225 εκ., Βιέννη, 
Österreichische Galerie im Oberen Belvedere. 



 
 
Πιν.65  Άρνολντ Μπέκλιν, Στη Θάλασσα, 1883, ξύλο, 86,5 x 115 εκ., Σικάγο, Art Institute of 
Chicago (από το 1990). 
 

 
Πιν.66  Άρνολντ Μπέκλιν,Το Παιχνίδι των κυµάτων, 1883, λάδι σε µουσαµά, 180, 3 x 237,5 εκ., 
Μόναχο, Neue Pinakothek. 



  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.67  Άρνολντ Μπέκλιν, Το παιχνίδι των Ναγιάδων, 1886, λάδι σε µουσαµά, 151 x 176,5 
εκ., Βασιλεία, Kunsthaus.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.68  Άρνολντ Μπέκλιν, Σιωπή της Θάλασσας, 1887, ξύλο, 103 x 150 εκ., Βέρνη, 
Kunstmuseum. 



 
 
Πιν.69 Μόριτς φον Σβιντ, Οικογένεια Τριτώνων, 1864, λάδι σε µουσαµά, 15 x 42 εκ., 
Μόναχο, Schack-Galerie. 
 
 
 

 
 
 
 
Πιν.70 Κάρλ Μπεχάιµ, Σάτυροι που κυνηγάνε λαγό, 1860-5, λάδι σε µουσαµά, 39,7 x 84,3 
εκ., Μόναχο, Schack-Galerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.71 Τζουζέπε ντε Ριµπέρα, Μεθυσµένος Σιληνός, 1626, λάδι σε καµβά, 185 x 229 
εκ., Νάπολη, Museo di Capodimonte.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.72  Πέτερ Πάουλ Ρούµπενς, O µεθυσµένος Σιληνός, π.1626, ξύλο, 205 x 211 εκ., 
Μόναχο, Neue Pinakothek. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.73  Λόβις Κόριντ, Βακχιστές που επιστρέφουν σπίτι, 1898, λάδι σε µουσαµά, Βούπερταλ, 

von der Heidt Museum.  

 

 
Πιν.74 Λόβις Κόριντ, Η νεότητα του ∆ία, 1905, λάδι σε µουσαµά, 120 x 150 εκ., Βρέµη, 
Kunsthalle.  
 
 
 
 
 



 
 
Πιν.75 Πιέρο ντι Κόζιµο, Η ανακάλυψη του µελιού από το Σιληνό, λάδι σε µουσαµά, 80 x 
128,5 εκ., Γουόρτσεστερ, Mass. Art Museum. 
 

 
Πιν.76, Α. Ντύρερ, 
Οικογένεια Σατύρων, 
1505, χαρακτικό, 11,6 x 
7,1, Λονδίνο, British 
Museum.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Πιν.77 Λέο Πουτς, Μάχη σαλιγκαριών, 1904, λάδι σε ξύλο, 97 x 118 εκ., στο Die 
Jugend, 1904, αρ.50. 
 

  Πιν.78 Μαξ Κλίνγκερ, Πειρασµός, χαρακτικό 
από τον κύκλο Ein Leben (1881-1884).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
. 

Πιν.79 (επάνω αριστερά), Μόριτς 
φον Σβίντ, Μύθοι του 
Αρχιεπισκόπου και του 
διαβόλου,1857, ξύλο, 78,5 x 44,7 
εκ., Μόναχο Schack-galerie. 
Πιν.80 (επάνω δεξιά), Τόµας 
Ρόουλαντσον, Αποστροφή του 
διαβόλου, εικονογράφηση, π. 1820.
Πιν.81  Άρνολντ Μπέκλιν, Ο 
διάβολος επιδιορθώνει τις οπλές του 
σε σιδερά, 1862, χαµένο (ήδη απ’ 
όταν ο Μπέκλιν βρισκόταν στη 
Βαϊµάρη).   



Πιν.82 Άρνολντ 
Μπέκλιν, Σιωπή του 
δάσους, 1885, ξύλο, 
73 x 59 εκ., 
Museum 
Narodowe w 
Poznaniu 

 
 
 

 
Πιν.83 Άρνολντ Μπέκλιν, Σιωπή του 
δάσους,1896, λάδι σε µουσαµά, 61 x 51 εκ., 
ιδιωτική συλλογή (Ελβετία). 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Πιν.84 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο 
Άγιος Αντώνιος κηρύττει τα 
ψάρια, 1892, λάδι σε ξύλο, 
152,5 x 105 εκ., Ζυρίχη, 
Kunsthaus. 

Πιν.85 Άρνολντ 
Μπέκλιν, Ο Θεός 
πατέρας δείχνει στον 
Αδάµ το δρόµο του,  
λάδι σε ξύλο, 87 x 121 
εκ., Ντόρτµουντ, 
Museum für Kunst 
und Kunstgeschichte.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πιν.86 Άρνολντ Μπέκλιν, Ο Άγιος 
Παύλος, (και λεπτοµέρεια), 1898, 
χαρτί σε µουσαµά και ξύλο, 150 x 65 
εκ., Νυρεµβέργη, Germanisches 
Nationalmuseum.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Πιν.87 Αγνώστου, Νωπογραφία µε αναπαράσταση Νύµφης (Undine) από σπίτι στο 
Tschierr, Ελβετία, αχρονολόγητο (π. 16ος-17ος αιώνας). 
 



  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πιν.88 Α) Μάσκες

από την κυανή και

λευκή οικία στην

Augustinergasse στη

Βασιλεία (πάνω

δεξιά) Β) Απόψεις

του Καθεδρικού της

Βασιλείας (κάτω). 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
Πάνω: πουλί επιτίθεται σε  
βατράχους που χοροπηδούν- Σαύρες 
(1876) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Πιν.89 Άρνολντ Μπέκλιν, 
Καρικατούρες, πάνω 
αριστερά: εικονογράφηση 
από το Hänsel και Gretel 
(1876), δίπλα: καρικατούρα 
Εβραίου, που το σκάει µε 
χρήµατα (1876). 
Πάνω δεξιά και στο κέντρο: 
Schnitzelbank-Helgen, 
(1868). 
Κάτω δεξιά (1876): 
«Donnerbüchse», γερακίσια 
µάτια, τροµαγµένος άντρας, 
µάγισσα µε κοράκι. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιν.90 Φράντς φον Στουκ, ∆ιαφωνία, 1910, λάδι σε ξύλο, 76.7 x 70 εκ., Μόναχο 
Μουσείο Fr. Von Stuck. 
 
Πιν.91 Φράντς φον Στουκ, Πάνας που φυσάει σύριγγα, λάδι σε ξύλο, 70 x 79.7 εκ., 
Μόναχο, Μουσείο Fr. von Stuck. 
 



 Πιν.92 Άλφρεντ 
Κούµπιν, Ο 
γκροτέσκος κόσµος των 
ζώων, 1898, σινική 
µελάνη σε χαρτί, 
27.3 x 21.7 εκ., 
Λιντς, 
Oberösterreichisches 
Landesmuseum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πιν.93 Έµιλ Νόλντε, Πριν το ηλιοβασίλεµα,
1901, λάδι σε µουσαµά, 83.1 x 64.5 εκ.,
ίδρυµα Seebüll Ada και Emil Nolde.  
 



 
 
Πιν.94α Μάξ Κλίνγκερ, Παρωδία πάνω στη απαγωγή του Γανυµήδη, (πάνω αριστερά) 1883-
1885, δίφυλλη πόρτα στην Villa Albers, Βερολίνο Steglitz, λάδι σε ξύλο, 223.5 x 78.5 εκ., 
Λειψία, Museum der bildenden Künste. 
Πιν.94β Max Klinger, Θάνατος που κατουράει, 1880, λάδι σε καµβά, 95 x 45 εκ. Αµβούργο, 

Galerie Brockstedt.  

 
 



 
 
 
 
 
Πιν.95 Φραντίσεκ Κούπκα, 

Χρήµατα, 1899, λάδι σε µουσαµά, 

81 x 81 εκ., Πράγα Národni 

Galerie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Πιν.96 Lustige Blätter, 1909, έγχρωµη λιθογραφία, 64.5 x 87 εκ., Βιβλιοθήκη της Τέχνης, Βερολίνο. 

 



 

 
 
 
 
 Πιν.97 Ουίλιαµ-Αντόλφ Μπουγκερώ, Η γέννηση της Αφροδίτης, 1879, λάδι σε 

µουσαµά, 300 x 215 εκ., Παρίσι, Μουσείο Ορσέ. 

 



 

Πιν.1 Μαξ Έρνστ, Μερικά 

ζώα, ανάµεσά τους ένα 

αµόρφωτο, 1973, λάδι σε 

µουσαµά, 115,9 x 89,2 εκ., 

συλλογή Dorothea 

Tanning, Courtesy 

Cavaliero Fine Arts. 

 

 

 
Φράντς Ξαβέρ Μέσσερσµιντ, ∆ηµόκριτος, π.  
1770, αλάβαστρο, ύψος: 26 εκ., Στουτγάρδη, 
Wuerttembergisches Landesmuseum. 
 




