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Εικόνες 
 
 
1. Honoré Daumier, Ο αιδεσιµότατος πατήρ καπουτσίνος Gorenflot αναλαµβάνει να 

διδάξει στο Collège de France το µάθηµα της ιστορίας αντικαθιστώντας τον κο 
Michelet, Λιθογραφία ασπρόµ., νο.95 της σειράς Actualités, δηµοσιεύτηκε στο 
Charivari, στις 28 Μαρτίου 1851, Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, Παρίσι, 19,8x26,4 
εκ. 

2. Labastide, Το αγκάλιασµα του ∆ούκα της Ορλεάνης και του La Fayette στο ∆ηµαρχείο 
(και όχι στο Palais-Royal, όπως γράφει η λεζάντα), λιθογρ. έγχρ., Παρίσι, Musée 
Carnavalet 

3. Jean-Ignace-Isidore Grandville, Η Γέννηση του Juste Milieu (La naissance du Juste 
milieu), Λιθογραφία ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 12 Φεβρουαρίου 
1832,  Παρίσι, Musée Carnavalet, 36,4x27,5 εκ. 

4. Charles Philipon, Το Juste Milieu, Λιθογρ. ασπρόµ., [χ.χ.], Παρίσι, Musée Carnavalet 
5. Françis Conscience, Πορτρέτο του Λουδοβίκου-Φιλίππου, 1830, Besançon, Musée de 

Granville 
6. Louis Hersent (αντίγραφο του François Girard), Ολόσωµο πορτρέτο του βασιλιά, 

ελαιογρ., εκτέθηκε στο salon του 1831, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, Cabinet des 
Estampes 

7. Nicolas Gosse, Ολόσωµο πορτρέτο του βασιλιά, ελαιογρ., salon του 1831, Saint-Denis 
de la Réunion,  Musée Léon Dierx 

8. Horace Vernet, Ολόσωµο πορτρέτο του βασιλιά, ελαιογρ., salon του 1833, Βερσαλίες, 
Musée National du  Château 

9.  François Gérard, Λουδοβίκος-Φίλιππος Α’, βασιλιάς της Γαλλίας (αντίγραφο του 
πρωτότυπου του 1833), ελαιογρ., Βερσαλίες, Musée National du Château 

10. Horace Vernet, Η µάχη του Valmy, 1826, ελαιογραφία, Λονδίνο, Εθνική Πινακοθήκη 
11. Horace Vernet, Η µάχη της Jemappes, 1821, ελαιογρ., 177,2x288,3 εκ., Λονδίνο, 

Εθνική Πινακοθήκη 
12. Eugène Lami, Ο Λουδοβίκος-Φίλιππος φτάνει στο ∆ηµαρχείο έφιππος, ελαιογρ., χ.χ., 

Παρίσι, ιδιωτική συλλογή 
13. Guillon Lethière, Ο Λουδοβίκος-Φίλιππος της Ορλεάνης ανακηρύσσεται lieutenant-

général του βασιλείου, (Λιθογραφία του Aubry-le-Compte), salon του 1833, Παρίσι, 
Musée Carnavalet 

14. Auguste DeBay, Ο βασιλιάς συναντά έναν πληγωµένο στρατιώτη, στις 6 Ιουνίου 1832, 
ελαιογρ., salon του 1835, Eu, Musée Louis-Philippe 

15. Méry-Joseph Blondel, Λουδοβίκος-Φίλιππος Α’, Βασιλιάς των Γάλλων, ελαιογρ., 
1832, Βερσαλίες, Musée National du Château 

16. Jean-Baptiste Gabrillet, Ο ∆ούκας της Ορλεάνης φτάνει στο Palais-Royal στις 30 
Ιουλίου 1830, ελαιογρ., ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου του Horace Vernet που 
εκτέθηκε στο salon του 1834, Βερσαλίες, Musée National du Château 

17. Horace Vernet, Ο ∆ούκας της Ορλεάνης φτάνει στο ∆ηµαρχείο, στις 31 Ιουλίου 1830, 
ελαιογρ., salon του 1833, Βερσαλίες, Musée National du Château 

18. Joseph-Desiré Court, Η υπογραφή της πράξης ανάδειξης του ∆ούκα της Ορλεάνης σε 
Lieutenant-général, ελαιογρ., salon του 1836, Βερσαλίες, Musée National du Château 
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19. François-Joseph Heim, Η κλήση στο θρόνο του Λουδοβίκου-Φιλίππου από τη Βουλή 
των Ίσων, στις 7 Αυγούστου 1830, 1837, ελαιογρ., Βερσαλίες, Musée National du 
Château 

20. François-Joseph Heim, Η κλήση στο θρόνο του Λουδοβίκου-Φιλίππου από τη Βουλή 
των Βουλευτών, 1834, ελαιογρ., 230x340 εκ., Βερσαλίες, Musée National du Château 

21. Amable-Paul Coutan και Joseph-Desiré Court, Ο όρκος του Λουδοβίκου-Φιλίππου 
στις 9 Αυγούστου 1830, 1837, ελαιογρ., Βερσαλίες, Musée National du Château 

22.  Auguste Hesse, Απάντηση του Mirabeau προς τον Marquis de Dreux-Brézé, στις 23 
Ιουνίου 1789, ελαιογρ., salon του 1838, Amiens, Musée de Picardie 

23. Auguste Vinchon, Boissy-d’Anglas, ελαιογρ., Salon του 1835, ∆ηµαρχείο του 
Annonay, Salle de Réunion du Conseil Municipal 

24. Eloi Féron, Ο Λουδοβίκος-Φίλιππος στο ∆ηµαρχείο, στις 31 Ιουλίου 1830, ελαιογρ., 
αντίγραφο του πρωτοτύπου του Charles Larivière που εκτέθηκε στο salon του 1836, 
Βερσαλίες, Musée National du Château 

25. François Gérard, Η ανάγνωση της απόφασης των βουλευτών και της ανακήρυξης του 
∆ούκα της Ορλεάνης σε Lieutenant-Général του βασιλείου στο ∆ηµαρχείο, στις 31 
Ιουλίου 1830, ελαιογρ., 1835, 550x442 εκ., Βερσαλίες, Musée National du Château, 
Salle de 1830 

26. Ary Scheffer, ο Lieutenant-général του βασιλείου καλοσωρίζει στο Barrière du Trône 
το πρώτο σύνταγµα των ουσάρων υπό τις διαταγές του ∆ούκα της Chartres, στις 4 
Αυγούστου 1830, ελαιογρ., 1835, Βερσαλίες, Musée National du Château 

27. Eugène Devéria, Σχέδιο του έργου Ο Λουδοβίκος-Φίλιππος ορκίζεται, στις 9 
Αυγούστου 1830, salon του 1831, ελαιογραφία, 550x940 εκ., Βερσαλίες, Musée 
National du Château, Salle de 1830 

28. Joseph-Desiré Court, Ο βασιλιάς διανέµει τις σηµαίες στην εθνοφρουρά, στις 29 
Αυγούστου 1830, ελαιογρ., salon του 1836, 550x442 εκ, Βερσαλίες, Musée National 
du Château, Salle de 1830 

29. Honoré Daumier, Αντάµοιψε έντιµε τους υπάκουους εκλέκτορες (Récompense honnête 
aux électeurs obéissans), Λιθογρ. ασπρόµ., LD 80, δηµοσιεύτηκε στην Caricature στο 
τεύχος 193, της 17ης Ιουλίου 1834, 28,6x22,7 εκ. 

30. Honoré Daumier, Συντρίψτε την υπηρεσία ( Enfoné le service), Λιθογρ. ασπρόµ., LD 
27, ανεξάρτητη λιθ., Παρίσι, Cabinet des Estampes, 25x23,7 εκ. 

31. Honoré Daumier, 1830 και 1833 (1830 et 1833), Λιθογραφία ασπρόµ., LD 66, 
δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 145 Caricature, της 15ης Αυγούστου 1833, 30x15,5 εκ. 

32. Honoré Daumier, Το Παρελθόν, Το Παρόν, Το Μέλλον (Le passé, le présent, l’avenir), 
Λιθογραφία ασπρόµ.,  LD 76, δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 166 της Caricature, της 9ης 
Ιανουαρίου 1834, 21,4x19,6 εκ. 

33. Tiziano, Η αλληγορία του Χρόνου που κυβερνάται από τη σοφία, ελαιογραφία σε 
καµβά, Λονδίνο, Εθνική Πινακοθήκη, 75,6x68,6 εκ. 

34. Charles-Joseph Traviès, Πρέπει να παραδεκτούµε ότι η κυβέρνηση έχει περίεργο 
κεφάλι (Faut avouer que l’gouvernement a une bien drôle de tête), Λιθογραφία 
ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 22 ∆εκεµβρίου 1831 

35. A. Decamps, Η Ελευθερία στο στύλο εκτέλεσης (La Liberté au poteau), δηµοσιεύτηκε 
στην Caricature στις 27 Ιανουαρίου 1831 

36. Henri Monnier, Ένας φίλος του λαού (Un ami du peuple), δηµοσιεύτηκε στην 
Caricature στις 30 ∆εκεµβρίου 1831 
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37. Charles-Joseph Traviès, Α! Κακούργο αχλάδι γιατί δεν είσαι µια αλήθεια,(Ah! 
Scélérate de poire, pourquoi n’es tu pas un verité), Λιθογραφία ασπρόµ., 
δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 12 Απριλίου 1832 

38. Jean-Ignace-Isidore Grandville και Auguste Desperret, Η σταυροφορία ενάντια στην 
ελευθερία (La croisade contre la Liberté), 1ο φύλλο, λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε 
στην Caricature στις 15 Μαϊου 1834 

39. Honoré Daumier, Κόµης D’Argout, Λιθογραφία ασπρόµ., LD 48, δηµοσιεύτηκε στην 
Caricature στις 9 Αυγούστου 1832, 29,2x15,4 εκ. 

40. Honoré Daumier, J.-Ch. Persil, Λιθογραφία ασπρόµ., LD 51, δηµοσιεύτηκε στην 
Caricature στις 11 Απριλίου 1833, 25,2x13 εκ. 

41. Honoré Daumier, Guizot σε προτοµή, Λιθογραφία ασπρόµ., LD 148, δηµοσιεύτηκε 
στο Charivari στις 31 Μαϊου 1833, 14,3x13 εκ. 

42. Honoré Daumier, Adolphe Thiers σε προτοµή, Λιθογραφία ασπρόµ., LD 149, 
δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 2 Ιουνίου 1833, 14x13,5 εκ. 

43. Lacroix, Ο βασιλιάς πολίτης, Λιθογραφία ασπρόµ., 1831, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη 
44. Auguste Desperret, Ένας ρακοσυλλέκτης και κάποιος ανταλλάσουν χειραψία (Un 

chiffonnier et quelqu’un se donnant une poignée de mains, λιθογρ. ασπρόµ., 
δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 4 Οκτωβρίου 1832, 34,2x24,5 εκ.  

45. Charles Philipon, Αστικός περίπατος (Promenade bourgeoise), Λιθογραφία ασπρόµ., 
Παρίσι, Musée Carnavalet, 46,5x32 εκ. 

46. Charles Philipon, Το σοβάτισµα (Le replâtrage), Λιθογραφία ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε 
στην Caricature στις 30 Ιουνίου 1831, 36,8x27,6 εκ. 

47. Charles Philipon, Σχέδια που φιλοτεχνήθηκαν κατά την ακροαµατική διαδικασία της 
14ης Νοεµβρίου, στο Κακουργιοδικείο  (Croquades faites à l’audience du 14 Nov. 
Cour d’Assises), Λιθογραφία ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 14 
Νοεµβρίου 1831, 34,5x26,2 εκ. 

48. Auguste Bouquet, Λολό-Φιφί, υπάλληλος-ταξιδιώτης του οίκου Casimir Pompier, 
Tonneau, Canule και Σία, κάνοντας το γύρο της Γαλλίας (Lolo-Phiphi, commis-
voyageur de la maison Casimir-Pompier, Tonneau, Canule et Cie, faisant son tour de 
France) Λιθογραφία, Αύγουστος 1831 

49. Delaporte, Ο αχλαδοκτόνος και ο   /ή πως πηγαίνει από το νήµα στη βελόνα (Le 
poiricide et le /ou comme on va de fil en aiguille), δηµοσιεύτηκε στην Charge στις 11 
Νοεµβρίου 1832 

50. Delaporte, Είµαστε Γάλλοι, η χώρα µας πάνω από όλα (Τελική πράξη του δράµατος), 
(Nous sommes français, not’pays avants tout! (Vaudeville final), Λιθογραφία 
ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Charge στις 14 Οκτωβρίου 1832 

51. Ένας αθεράπευτος του ’93 αναζητά την εξέγερση (Un incurable de ’93 quêtant 
l’émeute), ανυπόγραφη λιθογραφία ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Charge στις 31 
Μαρτίου 1833 

52. Delaporte, Να σας δωρίσω κύριοι, κυρίες, αυτή είναι η ευχαρίστηςη (Régalez-vous 
Messieurs, Mesdames, voilà l’plaisir), Λιθογραφία ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην 
Charge στις 29 Σεπτεµβρίου 1833 

53. Honoré Daumier, Φτωχά πρόβατα α! Μάταια προσπαθήσατε, πάντα εσάς θα 
κουρεύουµε, (Pauvres moutons ah! Vous avez beau faire, toujours on vous tondra), 
LD 18, Λιθογρ. έγχρ., κατατέθηκε την 1η ∆εκεµβρίου1830, 19,8x31,3. εκ. 
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54. Delaporte, Απλός και εύκολος τρόπος να ηµερώσεις τον πατριωτισµό. Παίρνετε µια 
θηλιά και ένα µετάλλιο, δίνετε το µετάλλιο και τοποθετείτε τη θηλιά (Manière simple et 
facile d’apprivoiser le patriotisme. Vous prenez un noeud coulant et une croix, vous 
donnez la croix et vous jetez le noeud coulant), λιθ. ασπρόµ., εκτέθηκε στο 
κατάστηµα λιθογραφιών του Aubert,  χ.χ. 

55. Honoré Daumier, Οι Πλύστρες, το µπλε φεύγει, αλλά αυτό το διαβολεµένο κόκκινο 
βάφει σαν αίµα (Les blanchisseurs, Le bleu s’en va mais ce diable de rouge tient 
comme de sang), LD 39, Λιθογρ.έγχρ., κατατέθηκε στις 22 Αυγούστου 1832, 
26,5x21,2 εκ. 

56. Honoré Daumier, Γαργαντούας (Gargantua), LD 34, λιθογρ. ασπρόµ., κατατέθηκε 
στις 15 ∆εκεµβρίου 1831, 30,5x21,4 εκ. 

57. Honoré Daumier, Ένας ήρωας του Ιουλίου (Un héros de Juillet), LD 23, λιθογρ. 
Ασπρόµ., κατατέθηκε την 1η Ιουνίου 1831, 21,8x18,9 εκ. 

58. Philippe-Auguste Jeanron, Πεθαίνει από ασιτία γιατί έζησε για πολύ καιρό µε την 
ελπίδα (Il meurt d’inanition pour avoir vécu trop longtemps d’espérance), λιθογρ. 
Ασπρ., 1831, Παρίσι, Musée Carnavalet 

59. Ανώνυµο, Ενώπιον µας το µεγάλο φαγοπότι του µοντέρνου Γαργαντούα µε την 
οικογένειά του (Le Ci devant grand couvert de Gargantua moderne en famille), 
περ.1791,  χαρακτικό έγχρ., Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, 42,2x54,9 εκ. 

60. Honoré Daumier, Πρώτα φλεβοτοµώ, έπειτα καθαρίζω, µετά κάνω ένεση (Primo 
saignare, deinde purgare postea clysterium donare. D’abord saigner, ensuite purger, 
postérieurement seringuer) LD 73, δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 161 της Caricature, στις 
5 ∆εκεµβρίου 1833, 44,2x29,4 εκ. 

61. Honoré Daumier, Ο κύριος Τάδε, πρώτος σαλτιµπάγκος της Ευρώπης (Mr Chose, 
premier saltimbanque d’Europe), LD 161, δηµοσιεύτηκε στο Charivari, στις 31 
Αυγούστου 1833, 27x20,2 εκ. 

62. Jean-Ignace-Isidore Grandville, Πιστεύεις ότι είναι για τους κοζάκους;…Εσύ είσαι 
ακόµα ένας διάσηµος παριζιάνος! Είναι για να περιποιηθούν το τοµάρι σου αν δεν 
είσαι ευχαριστηµένος µε την κυβέρνηση (Tu crois que c’est pour les cosaques?...t’es-t-
encore un fameux parisien! C’est pour te ressoigner le cuir si t’es pas content du 
gouvernement), λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 28 Ιουνίου 1833 

63. Honoré Daumier, Πολύ ταπεινοί, πολύ πιστοί, πολύ υπάκουοι και κυρίως πολύ 
άπληστοι υπήκοοι» (Très humbles, très fidèles, très obeissants et surtout très voraces 
sujets), LD 40, Λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 67 της Caricature, στις 9 
Φεβρουαρίου 1832, 32x 20,5 εκ. 

64. Honoré Daumier, Η υποδοχή στην Αυλή του βασιλιά Pétaud (La reception au cour du 
roi Pétaud) LD 49, λιθογρ. έγχρ., δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 94 της Caricature, στις 23 
Αυγούστου 1832, 51,2x24,5 εκ. 

65. Honoré Daumier, Εσύ, εσύ, εσύ…ωραία, ωραία, ωραία (Tu, tu, tu…bon. Bon, bon), 
LD 228, λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 22 Φεβρουαρίου 1835, 
28,4x20,3 εκ. 

66. Auguste Bouquet, Ο λαός κάνει τους βασιλιάδες να χορεύουν (Le peuple faisant 
danser les rois), λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 3 Οκτωβρίου 
1833 

67. Ανώνυµο, Αντίο Βαστίλη (Adieu Bastille), χαρακτ. έγχρ., 1789, Παρίσι, Εθνική 
Βιβλιοθήκη, 18,7x27 εκ. 
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68. Ανώνυµο, Ο ευγενής βηµατισµός των δύο (Le noble pas de deux), χαρακτ. έγχρ., 
1789, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, 21x24,2 εκ. 

69. Honoré Daumier, Είναι χρησιµοποιηµένα, δεν αξίζουν δύο sous (C’est usé ça ne vaut 
pas deux sous), LD 184, λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 31 
∆εκεµβρίου 1833, 2x18,5 εκ. 

70. Honoré Daumier, Ισορροπία εξουσιών ή η Γαλλία αναπαριστώµενη συνταγµατικά 
(Équilibre des pouvoirs ou la France représentée constitutionnellement) LD 222,  
δηµοσιεύτηκε στο τεύχος της 28ης  Ιανουαρίου 1835 του Charivari, 21,3x22,7 εκ. 

71. Honoré Daumier, Κύριος ηθοποιός µιας κωµικοτραγικής εµπλοκής (Principal acteur 
d’un imbroglio tragic-comique), LD 235, δηµοσιεύτηκε στο τεύχος του Charivari της 
29ης Μαρτίου 1835, 21,3x22,1 εκ. 

72. Honoré Daumier, Κατεβάστε την κουρτίνα, η φάρσα παίχτηκε (Baiisez le rideau, la 
farce est jouée), LD 86, λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 11 
Σεπτεµβρίου 1834, 27,8x20 εκ. 

73. Daras, Μια σκηνή της οδού Transnonain (Une scene de la rue Transnonain), λιθογρ., 
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, Τµήµα Χαρακτικών 

74. Honoré Daumier, Οδός Transnonain, 15 Απριλίου 1834, λιθογραφία ασπρόµ., LD 
135, Ιούλιος 1834, δηµοσιεύτηκε στην Association Mensuelle, 44,5x29 εκ.  

75. Honoré Daumier, Αυτόν εδώ µπορείτε να τον απελευθερώσετε, δεν είναι πια 
επικίνδυνος (Celui-la, on peut le mettre en liberté, il n’est plus dangereux), LD 85,  
λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature, στις 11 Σεπτεµβρίου 1834,  
25,5x22,4 εκ. 

76. Honoré Daumier, Έχετε το λόγο, εξηγηθείτε, είστε ελεύθερος (Vous avez la parole 
expliquez-vous, vous êtes libre), Λιθογραφία ασπρόµ., LD 116, δηµοσιεύτηκε στο 
τεύχος 236 της Caricature, της 14ης Μαϊου 1835, 20,6x28,1 εκ. 

77. Honoré Daumier, Κύριε αν επιµείνουν θα θέσουµε το Παρίσι σε κατάσταση πολιορκίας 
(Monsegneur, s’ils persistent nous mettrons Paris en état de siège), Λιθογραφία 
έγχρ./ασπρόµ., LD 24, κατατέθηκε την 1η Ιουνίου 1831 

78. Honoré Daumier, Στην Αϊξ, στη Μασαλλία, στη Λυών, στην Τουλούζ, στο Μπορντώ, 
στην Ανζέρ (A Aix, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Angers, partout, 
partout, partout) LD 36, λιθογρ. έγχρ.,κατατέθηκε στις 12 Μαϊου 1832, 26,7x23,5 εκ. 

79. Honoré Daumier, Είµαι ευχαριστηµένος από εσάς, γενναίοι µου (Je suis content de 
vous, mes braves!) LD 194, δηµοσιεύτηκε στο τεύχος της 4ης  Απριλίου 1834  του 
Charivari, 28,7x23 εκ. 

80. Honoré Daumier, «Ύψωσε! Ύψωσε! Ύψωσε!» (AH!His!..Ah! His! Ah! His!), LD 47, 
λιθογρ. Ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 19 Ιουλίου 1832, 26x16 εκ.  

81. Charles Joseph Traviès, Άσχηµο φορτίο (Mauvaise charge), Λιθογρ. Ασπρόµ., 
δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 19 Ιουλίου 1832, 36,5x27,4 εκ. 

82. Honoré Daumier, Ορίστε  το νερό της ζωής, είναι φρέσκο…µας ενοχλείς µε το νερό της 
ζωής σου, δεν θέλουµε άλλο (V’la le coco, Il est frais….tu nous embêtes avec ton 
coco, nous n’en voulons plus) LD 158, δηµοσιεύτηκε στο Charivari την 1η 
Αυγούστου 1833 και περιέχεται στη σειρά Caricatures politiques, 2,78x1,78 εκ. 

83. Honoré Daumier, Οι εορτασµοί του Ιουλίου…ιδωµένοι από την Αγία Πελαγία (Les 
réjouissances de Juillet…vues de Ste Pélagie), LD 197, δηµοσιεύτηκε στο Charivari 
στις 29-30 Ιουλίου 1834, 24x18,4 εκ. 

84. Hippolyte Bellangé, Το Mouvement, το Juste Milieu, η Résistance, λιθογρ. ασπρόµ.,  
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      δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 5 Μαϊου 1831, 22,2x26 εκ. 
85. Renou, Τα πέντε κόµµατα της Γαλλίας τον Ιούλιο 1831 (Les cinqs parties de la  
      France en Juillet 1831), λιθογρ., Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, Cabinet des Estampes 
86. Honoré Daumier, Πολύ καλά! Η συµπεριφορά σας ήταν σωστή, θα σας κατευθύνουµε 

προς το Beaulieu, προς το Poissy, είµαι ευχαριστηµένος από εσάς (Très bien! Vous 
vous êtes parfaitement conduits, on va vous diriger sur Beaulieu, sur Poissy, sur 
Bicêtre, je suis content de vous !) LD 94, δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 209 της 
Caricature, στις 6 Νοεµβρίου 1834, 22,6x28,7 εκ. 

87. Honoré Daumier,Υποµονή, θα κατασκευάσουµε για εσάς µία αίθουσα (Patience, on va 
vous construire une salle), LD 225, δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 12 Φεβρουαρίου 
1835, 29x20,2 εκ. 

88. Honoré Daumier, Ποιος θέλει; Ποιος θέλει; Παράτα µας φλύαρε (Qui en veut? Qui en 
veut? Vas te coucher bavard) LD 220, δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 4 Ιανουαρίου 
1835, 27,4x18,2 εκ. 

89. Honoré Daumier, Άξιζε πράγµατι ο κόπος να µας σκοτώσετε (C’était vraiment bien la 
peine de nous faire tuer!) LD 130, δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 251 της Caricature στις 
27 Αυγούστου 1835, 29x21 εκ.  

90. Eugène Delacroix, Η Ελευθερία οδηγεί τον λαό, ελαιογραφία, Παρίσι, Μουσείο του 
Λούβρου, 260x325 εκ. 

91. Honoré Daumier, Υπάρχει ακόµη δουλειά εκεί (Ya encore de l’ouvrage par la!) LD 12, 
λιθογρ., κατατέθηκε στις 17 Σεπτεµβρίου 1830, 30,2x20 εκ. 

92. Honoré Daumier, Η περίπολος καταδιώκοντας τον πατριωτισµό στο Palais-Royal  (Le 
patrouillotisme chassant le patriotisme au Palais-Royal), LD 28, λιθογρ., κατατέθηκε 
στις 21 Οκτωβρίου 1831, 2,90x2,28 εκ. 

93.Philippe-Auguste Jeanron, Μια σκηνή του Παρισιού, salon του 1833, ελαιογρ.,  
      Chartres, Musée des Beaux-Arts, 97,8x130 εκ. 
94.Philippe-Auguste Jeanron, Ένας ετοιµοθάνατος άνδρας, σχέδιο, 1831, Παρίσι,  
       ιδιωτική συλλογή 
95. Nicolas-Toussaint Charlet, Η µορφή πριν από το χρώµα (La Forme avant la couleur),   
        λιθογρ., 1823 
96. Nicolas-Toussaint Charlet Ποιος είναι εκεί; Μια µεθυσµένη περίπολος (Qui vive?  
         Patrouille grise!), λιθογρ., 1829 
97. Edme Jean Pigal, Μα τι σκέφτεστε κύριε Guillaume (Y pensez vous, M. Guillaume) 
        Λιθογρ., 1825 
98. Edme Jean Pigal, Λίγη βοήθεια κάνει πολύ καλό (Un peu daide fait grand bien),  
        Λιθογρ., περ.1825 
99. Edme Jean Pigal, Να τι θα απογίνουµε (C’que c’est que d’nous!), λιθογρ., 1825 
100. Edme Jean Pigal, Ειρήνη, καλοί µου φίλοι (La paix, mes bons amis), λιθογρ., 1825 
101. Edme Jean Pigal, Α! Σκυλί Α! Ζητιάνα (Ah! Chien / Ah! Gueuse), λιθογρ., 1825,  
        Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη 
102. Charles-Joseph Traviès, Αυτό που είναι το πιο άσχηµο στο σύµπαν (Ce qu’il y a de  
        plus affreux dans l’univers), λιθογρ., 1830, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη 
103. Charles-Joseph Traviès, Όταν ο κύριος Bernard πίνει δεν θέλει να τον ενοχλούν   
        (Quand M. Bernard boit il n’aime pas qu’on l’embête), λιθογρ., περ. 1830,  
        Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη 
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104. Charles-Joseph Traviès, Αντιγόνη του προαστίου St. Marceau (Anigone du faubourg  
        St. Marceau) από τη σειρά Aspects d’un Md. De vins hors les barrières, λιθογρ.,   
       1830, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη 
105. Charles-Joseph Traviès Όταν δεν έχει µείνει τίποτα, υπάρχει ακόµη κάτι!...µετά από  
       εµάς, ο κατακλυσµός…και φέρτε το κρασί των 6 sous (Quand il n’y en a plus, il y en a  
       encore!...après nous le deluge…et en avant le vin a 6 sous), λιθογρ., 1839 
106. Charles Joseph Traviès Απελευθερωµένος λαός (Peuple affranchi), λιθογρ.,   
        δηµοσιεύτηκε στην Caricature το 1831, στο τχ.52, Παρίσι, Musée Carnavalet,   
        28,3x37,1 εκ. 
107. Charles-Joseph Traviès, Η τάξη η πιο τέλεια βασιλεύει επίσης στη Λυών (L’ordre le  
       plus parfait règne aussi dans Lyon), λιθογρ., δηµοσιεύτηκε στο τεύχος της 5ης  
       Ιουλίου 1832 της Caricature 
108. Honoré Daumier, Α! Θέλεις να κτυπήσεις τον Τύπο (Ah! Tu veux frotter a la presse),  
        LD 71, λιθογρ., δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 152 της Caricature στις 3 Οκτωβρίου  
       1833, 22,5x20,4 εκ. 
109. Honoré Daumier, ∆εν θα µας χτυπήσετε (Ne vous y frottez pas!) LD 133, λιθογρ.,  
        δηµοσιεύτηκε στην Association Mensuelle, το Μάρτιο 1834, 43,1x30,7 εκ.  
110. Honoré Daumier, Η εξέγερση είναι το πιο ιερό καθήκον (L’insurrection est le plus 
        saint des devoirs), LD 195, δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 23 Μαϊου 1834,  
        23x18,5 εκ. 
111. Honoré Daumier, Άντρο του λιονταριού (L’antre du lion), LD 207, λιθογρ.,   
        δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 21 Σεπτεµβρίου 1834, 23,8x19,9 εκ. 
112. Honoré Daumier, Ο θεός οδηγεί τη Γαλλία (Dieu mène la France), LD 206, λιθογρ.,  
       δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 16 Σεπτεµβρίου 1834, 26,3x20,8 εκ. 
113. Honoré Daumier, Βδέλλες (Les sangsues) LD 237, λιθογρ., δηµοσιεύτηκε στο  
        Charivari, στις  9 Απριλίου 1835, 25x21,5 εκ. 
114. Honoré Daumier, Από τους ταπεινούς σου foutriquets, λάβε, την ηµέρα της γιορτής,  
        αυτά τα δύο σεµνά µπουκέτα, τα οποία ετοίµασε η αφοσίωσή τους, θα σου αρέσουν,  
        γιατί ο γαλλικός λαός µόνος πλήρωσε όλα  τα έξοδα  (De très humbles foutriquets  
        recois, le jour de la fête, ces deux modestes bouquets que leur dévouement         
       d’apprête, ils te plairont, car le peuple français seul en a fait tout les frais) LD 114,  
      λιθογρ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature, στις 30 Απριλίου 1835, 27,2x20,8 εκ. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Πρόλογος 
 
«Η γελοιογραφία είναι η δηµοσιογραφία του κραγιονιού· είναι η εφήµερη αίσθηση των 

γεγονότων που αποκτούµε στις διαβάσεις, σταθερή για µία ηµέρα, για µία ώρα, έπειτα 

ξεθωριάζει και αντικαθίσταται από µία άλλη εικόνα. Αυτή η εφήµερη φιλοσοφία των 

επίσης εφήµερων γεγονότων, αυτό το πρόσκαιρο σχόλιο των χιλίων απρόβλεπτων 

γεγονότων της καθηµερινής ζωής των λαών και των ατόµων, η γελοιογραφία και η 

σάτιρα, ποιος θα γνωρίζει, σε µισό αιώνα, να ξαναβρεί την αληθινή τους σηµασία;».1 
Αυτά τα λόγια ανήκουν στον κριτικό John Lemoinne ο οποίος, ήδη το 1849, 

αντιλαµβάνεται ότι οι γελοιογραφίες αποτελούν οπτικά σχόλια της επικαιρότητας και 

αναγνωρίζει την ιστορική αξία τους. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Charles Baudelaire 

διακρίνει δύο κατηγορίες γελοιογραφιών, εκείνες που περιέχουν ένα στοιχείο 

µυστηριώδες, διαρκές, αιώνιο, που τις κάνει καταλληλες να έλξουν την προσοχή των 

καλλιτεχνών και εκείνες που αξίζουν για το γεγονός που αναπαριστούν και που γι’αυτό 

πρέπει να ταξινοµηθούν στα εθνικά αρχεία, στα βιογραφικά κατάστιχα της ανθρώπινης 

σκέψης. Η δεύτερη αυτή κατηγορία ενδιαφέρει τον ιστορικό, τον αρχαιολόγο, ακόµη και 

τον φιλόσοφο.2 Αυτή η θεώρηση της γελoιογραφίας υποστηρίζεται και από τον 

Champfleury: «η γελoιογραφία κατέχει πολύ χαµηλή θέση στην ιστορία, λίγοι 

συγγραφείς ασχολούνται µε τις εκδηλώσεις της· όµως, σήµερα που ο γνώστης δεν 

ικανοποιείται πλέον µε τα επίσηµα ιστορικά έγγραφα, αλλά µελετά µέσω των 

εικονογραφηµένων µνηµείων όλα όσα θα µπορούσαν να φωτίσουν τα γεγονότα και τους 

ανθρώπους, η γελoιογραφία εξέρχεται από τη χαµηλή της θέση και αναλαµβάνει πάλι το 

δυναµικό ρόλο που είχε επιφορτιστεί να παίξει όλα τα χρόνια».3  

   Οι παραπάνω συγγραφείς εντοπίζουν το ρόλο των γελοιογραφιών κατά τον 19ο αιώνα 

ως οπτικά δηµοσιογραφικά σχόλια που περικλείουν ιστορικές πληροφορίες. Γιατί, ήδη 

από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, η γελοιογραφία παύει να αποτελεί ένα µέσο 

διακωµώδησης και αστεϊσµού και µετατρέπεται σε ένα δυναµικό και δηµοκρατικό µέσο 

πολιτικής κριτικής µε ιστορική αξία, ισοδύναµη των δηµοσιογραφικών σχολίων. Η 

ιουλιανή επανάσταση του 1830 οδήγησε στην αναβίωση της πολιτικής γελοιογραφίας 

και των σατιρικών εφηµερίδων, στη Γαλλία. Ο απολογητής της ιουλιανής µοναρχίας 

Thureau-Danzin σχολιάζει το ζήτηµα ως εξής: «∆εν ήταν η πρόσχαρη ανοησία, η αστεία 

σάτιρα, η σκανταλιάρικη και αυθάδης ευθυµία· ήταν µια προµελετηµένη εχθρότητα, 
                                                 
1 John Lemoine, L’Histoire par la Caricature, Revue des Deux Mondes (1849), τ.2, σ. 648. 
2 Charles Baudelaire, De l’Essence du Rire et généralement du Comique dans les Arts Plastiques στο 
Curiosités Esthétiques, L’Art Romantique et autres Oeuvres Critiques, Paris, Éditions Garnier Frères, 1962, 
σ.242. Το δοκίµιο αυτό πρωτοδηµοσιεύτηκε, σε µικρότερη µορφή, το 1855. 
3 Champfleury, Histoire de la Caricature Moderne, Paris, E. Dentu Éditeur, [χ.χ.], σ. vii. 
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επίµονη, µερικές φορές δόλια, µερικές φορές βίαιη, πάντοτε απειλητική, που δεν 

αναζητούσε να προκαλέσει το γέλιο όπως αργότερα οι γελοιογραφίες του Cham, αλλά να 

εµφυσήσει ένα δολοφονικό µίσος». Και αφού προχωρεί στην περιγραφή κάποιων από τις 

λιθογραφίες, στις οποίες ο βασιλιάς απεικονίζεται ως λωποδύτης, απατεώνας ή ως 

αχλάδι, συµπληρώνει: «Τίποτα παρόµοιο δεν είχαµε δει κατά την Παλινόρθωση. Ο 

Λουδοβίκος ΙΗ’ και ο Κάρολος Ι’ είχαν συναντήσει παθιασµένους εχθρούς: ο τελευταίος 

κυρίως ήταν πολύ αντιδηµοτικός· αλλά κανείς δεν είχε πιστέψει ως πιθανό να µην τους 

αποδίδεται ένας συγκεκριµένος εξωτερικός σεβασµός».4 Κύριος υπεύθυνος αυτής της 

ανατροπής ήταν ο Charles Philipon µε την ίδρυση του Maison Aubert, καταστήµατος 

όπου πωλούνταν γελοιογραφίες, καθώς και µε την ίδρυση δύο σατιρικών εφηµερίδων, 

της Caricature και του Charivari. Η πενταετία 1830-1835 χαρακτηρίζεται ως η χρυσή 

εποχή της γελοιογραφίας· χάρη στη νέα µέθοδο της λιθογραφίας, οι πολιτικές 

γελοιογραφίες παράγονταν, διαδίδονταν, δηµοσιεύονταν και εισέβαλαν στη δηµόσια 

σφαίρα µέχρι την ψήφιση των νόµων του Σεπτεµβρίου 1835, που επιβλήθηκαν από το 

ιουλιανό καθεστώς και αφορούσαν στον έλεγχο των εφηµερίδων, των εικόνων και των 

γελοιογραφιών πριν τη δηµοσίευσή τους. Τριάντα εφηµερίδες θα πάψουν να εκδίδονται, 

ανάµεσά τους και η Caricature. Άλλες, όπως το Charivari, υποχρεώνονται να ζητούν 

από τους συνεργάτες τους λιθογραφίες µε θέµατα ηθογραφικά και κοινωνικά, 

εγκαταλείποντας έτσι την πολιτική γελοιογραφία.  

   Ο Charles Philipon συγκέντρωσε γύρω του µια οµάδα καλλιτεχνών που εργαζόταν για 

αυτόν και του παρείχε πολιτικές λιθογραφίες, τόσο για το κατάστηµα Maison Aubert, 

όσο και για τις δύο του εφηµερίδες. Ανάµεσα τους ήταν ο Honoré Daumier (1808-1879), 

καταγόµενος από τη Μασαλία, έφτασε στο Παρίσι σε ηλικία οκτώ ετών, µαθήτευσε 

δίπλα στον Alexandre Lenoir,  ιδρυτή του Μουσείου των Γαλλικών Μνηµείων (Musées 

des Monuments Français) και παρακολούθησε µαθήµατα σχεδίου εκ του φυσικού στην 

Académie Suisse. Το 1825, εργάζεται ως µαθητευόµενος κοντά στον εκδότη και 

λιθογράφο Zéphirin Belliard και µυείται στην χαρακτική. Από το 1830 αρχίζει να 

εργάζεται για τον Philipon. Ο Daumier υπήρξε πολύπλευρος και παραγωγικός 
καλλιτέχνης: αρχικά λιθογράφος, γελοιογράφος, έπειτα γλύπτης και ζωγράφος, άφησε 

ένα τεράστιο έργο, από άποψη παραγωγής, που καλύπτει µια µεγάλη περίοδο του 19ου 

αιώνα. Απεικόνισε τη Βουλή, πολιτικά πρόσωπα της εποχής, οικογενειακά και κοινωνικά 

ήθη, πολιτικά γεγονότα. Απεικόνισε την αίθουσα του δικαστηρίου, το θέατρο, τη 

συζυγική κρεβατοκάµαρα, τους εκθεσιακούς χώρους, τους δρόµους και τους 

                                                 
4 Paul Thureau-Dangin, Histoire de la Monarchie de Juillet, Paris, Librairie Plon, 1888-1892 (β’ έκδ.), τ.1, 
σ.575-576, 578. 
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περαστικούς. Αποτελεί µια ενδιαφέρουσα περίπτωση για την έρευνα, καθώς, από τη µια, 

το πολιτικό έργο που παρήγαγε και, από την άλλη, η έλλειψη ντοκουµέντων και 

πληροφροιών για αυτόν -λίγα αρχειακά τεκµήρια, λίγες επιστολές, 6 λογιστικά βιβλία 

και κάποιες αναµνήσεις απο φίλους και θαυµαστές- επιτρέπει στην κριτική είτε να 

αγαγνώσει πολιτικά το έργο του, είτε να το αποπολιτικοποιήσει. Ήταν πρωτίστως 

ζωγράφος που η οικονοµική ανάγκη έσπρωξε να γίνει λιθογράφος, ήταν τόσο αφελής 

ώστε ο Philipon να τον χρησιµοποιήσει στον αγώνα του κατά της ιουλιανής µοναρχίας 

του Λουδοβίκου-Φιλίππου, ήταν ρεπουµπλικανός ή ήταν ιδεαλιστής;  

    Η συνολική λιθογραφική παραγωγή του Daumier –φιλοτέχνησε γύρω στις 4.000 

λιθογραφίες- συγκεντρώθηκε και καταγράφηκε από τον Loys Delteil σε ένα 10τοµο 

έργο, που αριθµούσε από τον 20ο έως τον 29ο τόµο.5 Σύµφωνα λοιπόν µε αυτόν  τον 

κατάλογο, ο Daumier, κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της ιουλιανής µοναρχίας, 

φιλοτέχνησε συνολικά 258 λιθογραφίες, από τις οποίες οι 39 είναι ανεξάρτητες,  δηλ. 

φιλοτεχνήθηκαν για να πωληθούν ως ανεξάρτητα φύλλα, 96 λιθογραφίες δηµοσιεύτηκαν 

στη σατιρική εφηµερίδα Caricature, και στην Association Mensuelle (5 από τις 96), ενώ 

123 λιθογραφίες δηµοσιεύτηκαν στο Charivari. Το λιθογραφικό του έργο είναι πολύ 

σηµαντικό, γιατί όπως υποστηρίζει και ο Champfleury «αυτός που θέλει να κατανοήσει 

σήµερα την εποχή του Λουδοβίκου-Φιλίππου πρέπει να συµβουλευτεί το έργο του 

Daumier».6 Όµως, η µελέτη των γελοιογραφιών του Daumier απαιτεί αρχικά την 

υπέρβαση της αµηχανίας που αισθάνεται ο θεατής ενώπιον αυτών των έργων που 

εικονογραφούν την επικαιρότητα του πρώτου µισού του 19ου αιώνα και έπειτα την 

αναζήτηση ενός τρόπου κατανόησης και ερµηνείας τους, όχι µόνο ταυτίζοντας τα 

πρόσωπα και εντοπίζοντας τα γεγονότα που σχολιάζουν, αλλά κυρίως τη διαµόρφωση 

ενός πλαισίου προσέγγισης και µελέτης αυτών που θα υπερβαίνει τη χρήση των 

γελοιογραφιών ως εικόνων που θα πλαισιώνουν τα ιστορικά γεγονότα, ή, µε άλλα λόγια, 

την εικονογράφηση της ιστορίας. Πόσο δίκιο είχε ο Lemoine όταν, στην κριτική του για 

το έργο του Wright England under the House of Hanover: its History and Condition 

during the Reigns of the Three Georges γράφει: «…[ο κος Wright] έκανε κάτι 

περισσότερο από το να εικονογραφήσει την ιστορία µέσω της γελοιογραφίας· θα ήταν, 

επίσης, σωστό να πούµε ότι εικονογράφησε τη γελoιογραφία µε την ιστορία».7  
                                                 
5 Για την περίοδο που εξετάζουµε, τα πέντε πρώτα έτη της ιουλιανής µοναρχίας, χρησιµοποιούµε τον 20ο 
τόµο αυτού του έργου. Loys Delteil, Le Peintre-Graveur  Illustré (XIXe et XXe siècles), tome vingtième:  
Honoré Daumier, Paris, Chez l’Auteur, 1925. Μετά το θάνατο του Delteil, εµφανίστηκε ο τελευταίος 
τόµος του έργου Peintre-graveur illustré, αφιερωµένος στον Daumier, υπό τη διεύθυνση του Jean Laran, 
επιµελητή της βιβλιοθήκης του Cabinet des Estampes της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Ο Jules Champfleury, το 
1878, και ο Beraldi, το 1886, είχαν ήδη εκδώσει συνοπτικούς καταλόγους των έργων του Daumier.   
6 Champfleury, Histoire de la Caricature Moderne, Paris, E. Dentu éditeur, [χ.χ.], σ. 10.  
7 John Lemoine, «L’Histoire par la Caricature», Revue des Deux Mondes (1849), τ.2, σ. 649. 
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      Στην εργασία µου σπάνια χρησιµοποιώ τον όρο γελοιογραφία, όταν αναφέροµαι στο 

εξεταζόµενο έργο του Daumier· χρησιµοποιώ, αντίθετα, τον όρο λιθογραφία γιατί θεωρώ 

ότι αυτός περιγράφει ακριβέστερα τη φύση των έργων που έχω επιλέξει: πολλές από 

αυτές τις λιθογραφίες δεν είναι γελοιογραφικές, στοχεύουν στο να προκαλέσουν µάλλον 

αντίθετο αποτέλεσµα από το να κάνουν τον θεατή να γελάσει,  αλλά και κυρίως γιατί 

θέλω έτσι να τονίσω ότι η δύναµή τους, πέρα από την απαξίωση της πολιτικής εξουσίας 

του Λουδοβίκου-Φιλίππου, έγκειται στο ότι αποτελούν ευφυή και οξυδερκή πολιτικά 

σχόλια,  που χάρη στη διάδοσή τους µέσω της τεχνικής της λιθογραφίας, αποκτούν το 

δικό τους µερίδιο επιρροής στη δηµόσια σφαίρα και συµµετέχουν στην παραγωγή 

δηµόσιου λόγου. Πράγµατι, το λιθογραφικό έργο του Daumier αποτελεί το 

εικονογραφικό και σχεδιαστικό αντίστοιχο ενός σοβαρού δηµοσιογραφικού κειµένου. 

Στις λιθογραφίες του καταφέρνει να µειώσει και να συµπυκνώσει µε οικονοµία µέσων τις 

συνιστώσες ενός πολιτικού ή κοινωνικού γεγονότος σε µια εύληπτη αναπαραστατική 

σύνθεση. Για αυτή την ικανότητα του λιθογράφου έκανε λόγο ο ιστορικός Jules 

Michelet· µετά την απόλυση του από την έδρα στο Collège de France, το 1850, όπου 

δίδασκε την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης, δηµοσιεύτηκε στο Charivari µια 

λιθογραφία του Daumier, στην οποία απεικονίζεται ο µοναχός Gorenflot να έχει 

αντικαταστήσει στην έδρα τον ιστορικό Michelet (εικ.1). Ο Michelet έγραψε µια 

επιστολή προς τον λιθογράφο, στις 30 Μαρτίου 1851: «Αγαπητέ κύριε, µου προσφέρατε 

µια µεγάλη υπηρεσία. Το θαυµάσιο σκίτσο σας αναρτηµένο παντού στο Παρίσι 

διασαφήνισε το θέµα καλύτερα από δέκα χιλιάδες άρθρα. ∆εν είναι µόνο η έµπνευσή σας 

που µου προκαλεί εντύπωση· είναι η δύναµη µε την οποία ορίζετε επακριβώς το ζήτηµα 

… Τα ζητήµατα δεν προάγονται παρά µόνο όταν βρίσκεται µία φόρµουλα πολύ δυνατή 

που προκαλεί τα µάτια».8 

     Θα ήθελα ακόµη να σηµειώσω ότι στην εργασία αφήνω τους όρους Juste milieu, 

mouvement και résistance αµετάφραστους, θεωρώντας ότι η µετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα θα ήταν άχαρη. Αµετάφραστο αφήνω, επίσης και τον όρο  République, 

γιατί η ελληνική µετάφραση ως «∆ηµοκρατία» θα ήταν ανιστορική, καθώς δεν θα 

απέδιδε την έννοια που είχε η République κατά την Παλινόρθωση και την ιουλιανή 

µοναρχία. Η «∆ηµοκρατία» εκείνη την εποχή για τους φιλελεύθερους µοναρχικούς δεν 

έχει σχέση µε τη λαϊκή διακυβέρνηση που ενσαρκώνεται στην République, όπως είχε την 

περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά αφορά στη νοµική και κοινωνική ισότητα των 

πολιτών, αντιτίτεθαι στην φεουδαρχία, στην ύπαρξη καστών, στο προβάδισµα λόγω 

                                                 
8 Η επιστολή αναφέρεται στο Michel Melot, Daumier: L’Art et la République, Paris, Les Belles 
Lettres/Archimbaud, 2008, σ.129. 
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καταγωγής ή πλούτου. Αντίθετα, η République, από τις αρχές του 18ου αι. δήλωνε ένα µη 

µοναρχικό πολιτικό καθεστώς ή ένα µη µοναρχικό σύνταγµα. Από το 1792, µε την 

προκήρυξη της République, στις 22 Σεπτεµβρίου, η λέξη αποκτά και ιστορική σηµασία, 

ενώ, στη συνέχεια, ανακαλεί µια συγκεκριµένη στιγµή της γαλλικής ιστορίας.9 Στις 

αρχές του 1830, η ρεπουµπλικανική ιδέα λαµβάνει µια νέα σηµασία· παύει να συνδέεται 

µε τις αναµνήσεις του 1792 ή µε τη διακυβέρνηση των αρχαίων πόλεων και προσδιορίζει 

ένα συγκεκριµένο τύπο πολιτικού καθεστώτος, αυτόν της République της καθολικής 

ψηφοφορίας.   

   Η εργασία διαρθρώνεται σε πέντε τµήµατα: στο πρώτο, την εισαγωγή, τοποθετώ το 

θέµα, παρουσιάζω τη µέθοδο εργασίας και τα ερωτήµατα που θα επιχειρήσω να 

απαντήσω· στο δεύτερο τµήµα, παρουσιάζω τις αρχές και την πολιτική του καθεστώτος 

της ιουλιανής µοναρχίας, τη σχέση της επίσηµης τέχνης µε την ιδεολογική θέση της και 

τους πολιτικούς αντιπάλους της. Στο επόµενο, τρίτο τµήµα, παρουσιάζω, την πολιτική 

θέση των σατιρικών εφηµερίδων του Charles Philipon, για τον οποίο εργαζόταν ο 

Honoré Daumier. Στο τέταρτο τµήµα, εξετάζω δύο σύνολα λιθογραφιών του Daumier: 

εκείνων που καταφέρονται ενάντια στην πολιτική και τους θεσµούς του ιουλιανού 

καθεστώτος και εκείνων που απεικονίζουν τις αντιπολιτευόµενες σε αυτό κοινωνικές και 

πολιτικές οµάδες. Στο πέµπτο και τελευταίο τµήµα, επειχειρώ να ερµηνεύσω την κριτική 

που αποτυπώνεται στο συγκεκριµένο έργο του Daumier απέναντι στο καθεστώς της 

συνταγµατικης µοναρχίας του Λουδοβίκου-Φιλίππου και την πολιτική ρητορική που 

αυτό προβάλλει.  

  Να αναφέρω ότι η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήµιου 

Κρήτης στο Ρέθυµνο, στη Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τέχνων, στη 

Βιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης, σε εκείνη του Γαλλικού Ινστιτούτου, αλλά και σε  

βιβλιοθήκες του Παρισιού: στο Institute d’Histoire d’Art, στη Bibliothèque de Saint 

Genèvieve και, τέλος, στη Bibliothèque de Centre Georges Pompidou. Ανεκτίµητη ήταν 

η βοήθεια του διαδικτύου και της ψηφιοποιηµένης βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα στην 

οποία µπορούσα να έχω πρόσβαση. Ιδιαίτερη ευχαριστία απευθύνω στο Ίδρυµα 

Κρατικών Υποτροφιών για την οικονοµική συµπαράσταση κατά τα δύο πρώτα έτη των 

µεταπτυχιακών µου σπουδών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγήτη µου κο Ευγένιο 

Ματθιόπουλο καταρχάς για το πολύτοµο έργο του Delteil που µου δάνεισε από τη 

βιβλιοθήκη του, βασικό εργαλείο της εργασίας µου, και έπειτα για την καθοδήγησή του 

κατά την πορεία αυτής της εργασίας· επίσης, να ευχαριστήσω τα άλλα δύο µέλη της 

                                                 
9 Claude Nicolet, L’Idée Républicaine en France (1789-1924): Essai d’Histoire Critique, Paris, Gallimard, 
1994, σ.18-19, 26. 
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επιστροπής µου, την κα Τιτίνα Κορνέζου και τον κο Χρήστο Χατζηϊωσήφ. Ακόµη να 

ευχαριστήσω την Ελένη Κωβαίου και τον κο Γιώργο Μαργαρίτη για τα βιβλία που 

δανείστηκα από τη βιβλιοθήκη του τελευταίου, καθώς και τον Νίκο Ποταµιάνο. Τέλος, 

να ευχαριστήσω και να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου καταρχάς στον Μανώλη για τη 

συµπαράσταση και τη στήριξη και έπειτα τους φίλους µου: Μαρίνα, Πάρη, Βούλα, 

Νανούκα, Κατερίνα, Θεώνη και σε όλους όσοι µε ενθάρρυναν και µε βοήθησαν. 
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Εισαγωγή 
 
 
   Το έργο του Honoré Daumier αποτελεί για την ιστορία της γαλλικής τέχνης ένα σηµείο 

συνάντησης των αισθητικών και των πολιτικών κρίσεων. Η µελέτη της πρόσληψης  του 

έργου του καταδεικνύει, από τη µια, πόσο η επιλογή της λήθης ή της προβολής του ήταν 

αποτέλεσµα των πολιτικών συγκυριών, από την άλλη, ο τρόπος που ανακαλείται, 

προβάλλεται ή υποβαθµίζεται το λιθογραφικό του έργο σε σχέση µε το ζωγραφικό 

φανερώνει την απόπειρα αποπολιτικοποίησης ή µη ή της παρουσίασης αυτού του έργου 

ως εκείνο ενός ιδεαλιστή ανάλογα µε τη σκοπιά του εκάστοτε µελετητή του.10  

   Η προβολή του έργου του Daumier παρατηρείται σε περιόδους στις οποίες επικρατούν 

αριστερά καθεστώτα. Το 1878, οκτώ µήνες πριν το θάνατο του καλλιτέχνη, φίλοι του, 

ρεπουµπλικανικών πεποιθήσεων, οργάνωσαν την πρώτη έκθεση πινάκων, σχεδίων και 

λίγων λιθογραφιών, σε µια περίοδο κατά την οποία το ρεπουµπλικανικό κόµµα 

θριάµβευε, έπειτα από δέκα έτη αγώνων και παραχωρήσεων, καθώς οι δηµοτικές εκλογές 

του Ιανουαρίου 1878 επιβεβαίωσαν τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές του 

προηγούµενου έτους. Το πολιτικό έργο του Daumier προβάλλεται την εποχή του 

µεσοπολέµου, όταν γεννιέται το Λαϊκό Μέτωπο, και αµέσως µετά τον ∆εύτερο 

Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν η εφηµερίδα του Εθνικού Μετώπου των Τεχνών (Front 

National des Arts), η οποία είχε κοµµουνιστική κατεύθυνση, οργανώνει στο Palais 

Galliera, στο Παρίσι, έκθεση µε τίτλο “Daumier polémiste”, στην οποία κυριαρχούν, 

πάνω από 100 έργα µε πολιτικό περιεχόµενο, ενώ οι ηθογραφικές σκηνές των ετών  1840 

και 1850 αριθµούν σε δέκα περίπου. Το 1979, αν και το Παρίσι σιώπησε, εξαιτίας των 

πολιτικών εντάσεων που ακολούθησαν το 1968, µια έκθεση και ένα συνέδριο στο οποίο 

συµµετείχαν αριστεροί ευρωπαίοι και αµερικανοί ιστορικοί τέχνης πραγµατοποιήθηκε 

στο Maison de la Culture της Γκρενόµπλ.  

    Στο πεδίο των βιογραφιών του Daumier, πέρα από ορισµένες σηµαντικές µελέτες για 

τον καλλιτέχνη και το έργο του, όπως εκείνες του Jean Adhémar και του Roger 

                                                 
10 Για την πρόσληψη του Daumier, βλ. Michel Melot, Daumier: L’Art et la République, Paris, Les Belles 
Lettres/Archimbaud, 2008, καθώς και Michel Melot, µτφρ. Neil McWilliam: Daumier and Art History: 
Aesthetic Judgement/Political Judgement, Oxford Art Journal, τ.11, τχ.1 (1988), σ.3-24. Επίσης, τα άρθρα 
µε τα οποία ο ίδιος συγγραφέας συµµετείχε στους καταλόγους των εκθέσεων  για τον Daumier, το 1999 
και το 2008: Michel Melot, Daumier: Art and Politics στο Campbell Douglas (επιµ.), Daumier, 1808-1879, 
Ottawa, National Gallery of Canada, Musée des Beaux-Arts du Canada, 1999, σ. 60-69 και Michel Melot, 
Daumier dans l’Histoire de France στο Valérie Sueur-Hermel (επιµ.), Daumier: L’Écriture du Lithographe, 
Bibliothèque Nationale de France, 2008, σ. 31-38. 
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Passeron,11 παρατηρούµε την απόπειρα πολιτικής ουδετεροποίησης του καλλιτέχνη ή τη 

σύλληψη του έργου του και της προσωπικότητας του µε ιδεαλιστικούς όρους. Ο Arsène 

Alexandre –διευθυντής της εφηµερίδος Le Rire-, και ο Henri Marcel εξετάζουν τα έργα 

του Daumier από αισθητική άποψη.  Σε σηµεία ο πρώτος µοιάζει να απολογείται εκ 

µέρους του καλλιτέχνη για την σκληρότητα της κριτικής του απέναντι στο καθεστώς του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου, δικαιολογώντας την ως το αναγκαίο επακόλουθο της ένταξης του 

καλλιτέχνη στην οµάδα του Philipon, ενώ ο δεύτερος στη δική του βιογραφία  κατηγορεί 

τους ρεπουµπλικανούς που µε σκληρότητα διαπόµπευσαν τα πολιτικά πρόσωπα της 

εποχής, που ήταν τα καλύτερα που είχε ποτέ γνωρίσει η Γαλλία.12 Ο  Raymond Escholier 

στη δική του βιογραφία για τον Daumier χαρακτηρίζει τον καλλιτέχνη ρεπουµπλικανό 

στην ψυχή, υποστηρικτή του ιδεώδους της ελευθερίας, της ανθρωπιάς και της 

δικαιοσύνης. Το βιβλίο του αποτελεί µια αγιογραφία του καλλιτέχνη, καθώς τον 

συλλαµβάνει και τον προβάλει µε ιδεαλιστικούς όρους.13  

   Η ιστορία της πρόσληψης του Daumier φέρει στην επιφάνεια και ένα άλλο ζήτηµα που 

αγγίζει άµεσα το θέµα ποου διαπραγµατεύεται αυτή η εργασία: εκείνο του τρόπου 

αντιµετώπισης των λιθογραφιών του από την κριτική. Όπως σωστά σηµειώνει ο David 

Kunzle, δύο είναι τα στοιχεία που ευθύνονται για την επινόηση του µύθου του Daumier: 

το ένα αφορά στη διάκριση του λιθογράφου, γελοιογράφου και δηµοσιογράφου από τον 

ζωγράφο και τον καλλιτέχνη  και η πρόκριση του δεύτερου έναντι του πρώτου. Το άλλο 

αφορά στην προώθηση κάποιων λιθογραφιών από την τεράστια λιθογραφική παραγωγή 

του Daumier σε χαρακτικά τέχνης και στη διάσωσή τους από την ετικέτα των 

                                                 
11 Jean Adhémar, h .daumier, Paris, Éditions Pierre Tisné, 1954 και Roger Passeron, Daumier, New Jersey, 
Poplar Books, 1981 (α’ γαλλική έκδοση: Daumier, Temoin de son Temps, 1979). 
12 Arsène Alexandre, Honoré Daumier : l’Homme et l’Oeuvre, Paris, Librairie Renouard, H. Laurens, 
Successeur, 1888 και κυρίως για την απάλειψη της πολιτικής από το έργο του Daumier και την 
δικαιολόγηση της σκληρής κριτικής των λιθογραφιών του καλλιτέχνη δες: σ.26, 45-46. Henri Marcel, 
Honoré Daumier, Biographie Critique, Paris, Librairie Renouard, Henri Laurens, éditeur, [1929], σ.7. 
13 Raymond Escholier, Daumier et son Monde,  Éditions Berger-Levrault, 1965. Αυτό το βιβλίο αποτελεί 
το πέµπτο και τελευταίο που έγραψε ο Escholier για τον Daumier. Είχαν προηγηθεί άλλα τέσσερα βιβλία, 
όλα από τις εκδόσεις Floury, το 1913, το 1923, 1934 και 1943.  Είναι ενδιαφέρον να αναφερθούµε στο 
τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του αµερικανού Oliver Larkin, στο οποίο παρουσιάζει τη  στάση των 
αγγλοαµερικανών ιστορικών τέχνης απέναντι στον Daumier: ο Michael Sadleir έγραψε το 1924 πως ο 
Daumier υπήρξε ένας αφελής του οποίου η καλοσύνη και η  ανυπαρξία σε αυτόν  κριτικής ικανότητας 
οδήγησαν στο να τον εκµετταλευτούν οι εκδότες στον πολιτικό τους αγώνα. Τονίζει ότι η ύστερη σηµασία 
που αποδίδεται στον καλλιτέχνη οφείλεται στην ποιότητα των πινάκων που αποτελούν προδρόµους του 
ιµπρεσιονισµού. Η εικόνα που παρουσιάζει ο Roger Fry είναι εκείνη µιας διχασµένης προσωπικότητας 
ανάµεσα στις απαιτήσεις της εικονογράφησης και εκείνες του µορφικού σχεδίου. Η ηθική αγανάκτηση του 
Daumier τον εµπόδισε να γίνει µεγάλος καλλιτέχνης. Αυτές οι απόψεις, όπως σηµειώνει ο Larkin, 
προέρχονται από την ίδια την πεποίθηση του Fry ότι ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να αποσπάται στο καθήκον 
του από ηθικές, κοινωνικές ή πολιτικές  ευθύνες. Ο Clive Bell αναγνωρίζει τις ικανότητες του καλλιτέχνη 
ως σχεδιαστή και, σε κάποιες περιπτώσεις, ως ζωγράφου, αλλά θεωρεί πως η φτώχεια του, η ψευδαίσθηση 
περί δηµοκρατίας, και οι πιέσεις της προπαγάνδας τον εµπόδισαν να τελειοποιήσει  το ταλέντο του. Βλ. 
Oliver W. Larkin, Daumier: Man of His Time, New York, Toronto, McGraw-Hill Book Company, 1966. 
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γελοιογραφιών σε εφηµερίδες. Η αποµόνωση των λιθογραφιών από  το πλαίσιο 

προέλευσής τους, δηλ. από τη θέση τους στην εφηµερίδα και, κατά συνέπεια, από το 

ιστορικό τους πλαίσιο, από τη διαδικασία σχηµατισµού της κοινής γνώµης, αλλά και από 

τη διαδικασία εξάρτησης από αυτήν, µέσα από την τύπωση σε ξεχωριστό, καλύτερης 

ποιότητας, χαρτί και την πώλησή τους ανεξάρτητα της εφηµερίδος συµβαδίζει µε το 

γεγονός της ανάδειξής τους σε διακοσµητικά έργα, σε έργα µουσείου και έργα προς 

πώληση.14 

    Η κριτική, και µάλιστα η αριστερή κριτική, ήδη από το 1878, εποχή της πρώτης 

έκθεσης έργων του Daumier, απολογείται για την αναγκαιότητα που είχε σπρώξει τον 

Daumier στη λιθογραφία και τη γελοιογραφία και προβάλλει τις κλασικιστικές αρετές 

του σχεδίου του, της ανατοµίας, της ισορροπηµένης  σύνθεσης. Ενδεικτικά, ο Camille 

Pelletan σε τρία άρθρα του στο Rappel, στην 1η Φεβρουαρίου, 23η και 29η Απριλίου 

1878, προσπαθεί να σώσει τον Daumier από τις τρεις ατιµίες: τη γελοιογραφία, τη 

λιθογραφία και τη δηµοσιογραφία. Για να τον εισάγει στην ιστορία της τέχνης, δηλ. να 

του αποδώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν για αυτό, τονίζει τις µοντέρνες 

σχεδιαστικές αξίες του έργου του, όπως την αίσθηση της κίνησης και της χειρονοµίας 

έναντι των παλαιών της ακινησίας και της σταθερότητας.15 Ο Émile Bergerat , στο άρθρο 

του στην Journal Officiel, στις 26 Απριλίου 1878, κάνει λόγο για την αναγκαιότητα που 

έσπρωξε τον Daumier να καταγίνεται µε τις αντιδικίες της ηµέρας και την επικαιρότητα: 

«Ενώ σήµερα που έχουν εξαφανιστεί τα πολιτικά πάθη που υφίστατο ο καλλιτέχνης, µαζί 

µε τις υπεύθυνες για αυτά προσωπικότητες, µελετούµε αυτές τις λιθογραφίες από καθαρά 

αισθητική άποψη και λυπούµαστε που µια τέτοια ευφυϊα αναλώθηκε στις διαµάχες της 

ηµέρας…Ναι, βέβαια, ο Honoré Daumier θα µείνει ως µία από τις πιο εξέχουσες 

καλλιτεχνικές µορφές αυτής της εποχής, όµως δεν οφείλει τίποτα στη γελοιογραφία, 

κίβδηλο και συµβατικό ιστορικό είδος…Αν είναι µεγάλος, αυτό οφείλεται στην 

εξωτερική ποιότητα του σχεδίου του, στο ταλέντο του ως κολορίστα, στη δύναµη της 

παρατήρησής του, σε όλα αυτά που κάνουν ένα ζωγράφο µεγάλο».16 Το 1919, ο Louis 

Vauxcelles επαναδιατυπώνει την ίδια άποψη: «Ένας ζωγράφος, πρώτα και πάνω απ’όλα. 

Όλοι το συνειδητοποιούν τώρα...Για πενήντα χρόνια, ο Daumier θεωρούνταν ένας 

γελοιογράφος των φυλλάδων· αυτό ήταν και ήταν καταπληκτικός, αλλά πρώτα ήταν 

                                                 
14 David Kunzle, Cham, le Caricaturiste “Populaire» στο Histoire et Critique des Arts, Daumier et le dessin 
de presse, , Maison de la Culture de Grenoble, 1980, σ. 197. 
15 Αναφέρεται στο Michel Melot, Daumier: L’Art et la République, Paris, Les Belles Lettres/Archimbaud, 
2008, σ. 37-39. 
16 Αναφέρεται στο Michel Melot, Daumier: L’Art et la République, Paris, Les Belles Lettres/Archimbaud, 
2008, σ.43. 



 18

ζωγράφος, πάνω απ’όλα ζωγράφος, πάντα ένας ζωγράφος».17 Κάποια χρόνια αργότερα, 

το 1929, όταν η αριστερή κριτική αντιδρούσε στα σηµάδια συντηρητισµού που είχαν 

εµφανιστεί ανάµεσα στους ρεπουµπλικανούς, ο Carlo Rim αγανακτισµένος που ο 

Daumier ακόµα αντιµετωπιζόταν κυρίως ως ζωγράφος, απαντά ότι, µε αυτό το σκεπτικό, 

ο Ingres θα έπρεπε να θεωρείται πρωτίστως βιολιστής.18  

     Η πατρότητα των λεζάντων αποτέλεσε ένα ισχυρό επιχείρηµα για όσους επιχειρούσαν 

την περιθωροποίηση του λιθογράφου. Άρθρα δηµοσιεύονταν, στα οποία οι συντάκτες 

τους υποστήριζαν ότι ο Daumier δεν έγραφε ο ίδιος τις λεζάντες των εικόνων των: το 

1879, ο Albert Wolff στο άρθρο του στο Figaro, οµολογεί ότι ο ίδιος έγραψε κάποιες 

από τις λεζάντες για τις λιθογραφίες του Daumier.19 Αυτή η οµολογία είχε µεγάλη 

επιτυχία στην κριτική γιατί επέτρεψε την τοποθέτηση του Daumier στο επίπεδο του 

καλλιτέχνη, παρά του χρονικογράφου. Ο Théodore de Banville, στη National 

συµπληρώνει: «Συχνά σηµειώνεται ότι ο Daumier δεν έγραφε τις λεζάντες του και αυτό 

είναι σωστό γιατί τα σχέδιά του, πραγµατικά πλαστικά, δεν έχουν ποτέ ανάγκη από 

λεζάντες».20 Οι λεζάντες συνδέουν τις εικόνες µε τις ιστορικές περιστάσεις, περιέχουν 

κρίσεις της πολιτικής πραγµατικότητας και άρα ιστορικοποιούν την εικόνα. Η κριτική, 

όµως, επιθυµούσε να παραµείνουν οι λιθογραφίες τυπικές για να έχουν την επιθυµητή 

καθολική σηµασία. ∆ηλαδή, προκειµένου το λιθογραφικό έργο του Daumier να 

αποδεσµευτεί από την εποχή που το παρήγαγε και να αναχθεί σε ένα έργο που προβάλλει 

καθολικές και πανανθρώπινες αξίες, έπρεπε να εξαλειφθεί από αυτό ο,τιδήποτε 

µπορούσε να το συνδέσει µε συγκεκριµένα ιστορικά γεγονότα.21 Η αποϊστορικοποίηση 

των λιθογραφιών του Daumier µέσα και από την εξάλειψη των λεζάντων είναι ακριβώς η 

άρνηση της πολιτικής και δηµόσιας λειτουργίας τους. Το κείµενο της λεζάντας έρχεται 

να συµπληρώσει την εικόνα, να την ενισχύσει και να την πλαισιώσει ιστορικά. Οι 

µελετητές του Daumier χρεώνουν στον Charles Philipon και τη συντακτική του οµάδα 

την παραγωγή των λεζάντων που συνόδευαν τις λιθογραφίες του καλλιτέχνη. Λίγα 

δοκίµια avant la lettre φέρουν χειρόγραφες σηµειώσεις του Daumier, ή κάποιο λακωνικό 

τίτλο, γεγονός που µαρτυρά τη συµµετοχή, έστω και περιστασιακή, του καλλιτέχνη στην 

                                                 
17 Louis Vauxcells στο Excelsior, 12 Ιανουρίου 1919. Αναφέρεται στο Michel Melot, Daumier: L’Art et la 
République, Paris, Les Belles Lettres/Archimbaud, 2008, σ.79.  
18 Carlo Rim, Jazz, 15 Φεβρουαρίου 1929. Αναφέρεται στο Michel Melot, Daumier: Art and Politics στο 
Campbell Douglas (επιµ.), Daumier, 1808-1879, Ottawa, National Gallery of Canada, Musée des Beaux-
Arts du Canada, 1999, σ. 64. 
19 Albert Wolff, Courrier de Paris στο Figaro, 25ο Έτος, 3η σειρά, τχ.44, 13 Φεβρουαρίου 1879.  
20 Αναφέρεται στο Michel Melot, Daumier: L’Art et la République, Paris, Les Belles Lettres/Archimbaud, 
2008, σ.68. 
21
Αναφέρονται στο: Michel Melot, Daumier: L’Art et la République, Paris, Les Belles Lettres/Archimbaud, 

2008, σ. 67-68.  
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παραγωγή λεζάντων για τις λιθογραφίες του.22 Όµως, ακόµα και αν δεν προµήθευε ο 

ίδιος τις λεζάντες για τις λιθογραφίες του, είχε αντίληψη του περιεχοµένου τους και του 

στόχου της κριτικής τους.        

    Έχοντας, λοιπόν, κατά νου την ιδιαίτερη περίπτωση του Honoré Daumier και του 

τρόπου µε τον οποίο η έρευνα προσλαµβάνει το έργο του, είναι ανάγκη να 

προσεγγίσουµε τις πολιτικές λιθογραφίες µέσα από ένα σταθερό θεωρητικό πλαίσιο, 

χρησιµοποιώντας, παράλληλα, και άλλα εργαλεία για να τις κατανοήσουµε και να τις 

ερµηνεύσουµε. ∆ιαφορετικά αυτό που θα καταφέρουµε είναι να εικονογραφήσουµε την 

ιστορία. Τη δεκαετία του 1960, αναπτύχθηκαν θεωρίες για τη θέση των γελοιογραφιών 

στην ιστορική έρευνα. Ο Lawrence Streicher στο άρθρο του On a theory of political 

caricature του 1967 αναγνωρίζει έναν αριθµό βασικών στοιχείων που βοηθούν στην 

καλύτερη κατανόηση των γελοιογραφιών. Τέτοια είναι η γνώση της κοινωνικής  

προέλευσης του γελoιογράφου, ο πολιτικός προσανατολισµός του εντύπου για το οποίο 

εργάζεται, το κοινό προς το οποίο αυτό απευθύνεται  και οι κοινωνικές και πολιτικές 

δοµές  µέσα στις οποίες παράγονται οι γελοιογραφίες.23 Αντίθετα, ο W.A. Coupe στο 

άρθρο του Observations on a Theory of Political Caricature (1969), που  αποτελεί 

ουσιαστικά µια κριτική των θέσεων του Streicher, αµφιβάλει ότι η µελέτη του 

γελοιογράφου, του κοινού, του εκδότη και της εποχής θα διαµορφώσουν ένα 

αποτελεσµατικό θεωρητικό πλαίσιο µε τη βοήθεια του οποίου ο µελετητής θα καταφέρει 

να εξάγει συµπεράσµατα και όχι γενικολογίες. Υποστηρίζει ότι µια γενική θεωρία της 

γελοιογραφίας είναι αδύνατον να υπάρξει, λόγω της έλλειψης λεπτοµερών εθνικών 

µελετών για τις χώρες στις οποίες αυτή αναπτύχθηκε. Ακόµη, ο Coupe εκφράζει 

αµφιβολίες για τη χρησιµότητα της ανάλυσης µεµονωµένων γελοιογράφων λόγω της 

εξάρτησής τους από τον εκδότη και υποστηρίζει ότι µια πραγµατική κατανόηση του 

αντίκτυπου των γελοιογραφιών σε µια οµάδα αναγνωστών και του πραγµατικού 

νοήµατος που είχαν αυτές για τους συγχρόνους τους είναι αδύνατον να το γνωρίζουµε, 

λόγω της χρονικής απόστασης που έχει µεσολαβήσει.24 Ο Thomas Milton Kemnitz, 

τέλος, αντιµετωπίζει το θέµα στη βάση που το είχε θέσει ο Streicher και συµπληρώνει τις 

απόψεις του. Χρησιµοποιεί, κατ’αρχάς, τον γενικό όρο σχέδιο (cartoon), και θεωρεί τη 

γελοιογραφία ως µια σχεδιαστική τεχνική. Χωρίζει, λοιπόν, τα σχέδια, σε δύο κατηγορίες 

: σε εκείνα που προβάλλουν απόψεις (opinion cartoons) και σε εκείνα που έχουν ως µέσο 

                                                 
22 Valérie Sueur-Hermel, 220/4000 στο Valérie Sueur-Hermel (επιµ.), Daumier: L’Écriture du 
Lithographe, Bibliothèque Nationale de France, 2008, σ.18. 
23 Lawrence H. Streicher, On a Theory of Political Caricature, Comparative Studies in Society and History, 
τ.9, νο.4 (Ιούλιος 1967), σ.427-445, ιδιαίτερα σ. 440-444. 
24 W.A. Coupe, Observations on a Theory of Political Caricature, Comparative Studies in Society and 
History, τ.11, τχ.1 (Ιανουάριος 1969), σ. 79-95. 
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επικοινωνίας το χιούµορ (joke cartoons). Υποστηρίζει ότι η αξία τους για τους 

ιστορικούς βρίσκεται σε αυτό που αποκαλύπτουν για τις κοινωνίες που τα παρήγαν και 

τα κυκλοφόρησαν. Για τα πολιτικά σχέδια υποστηρίζει ότι στηρίζονται στην ανάγνωση 

εκ µέρους του θεατή των προσώπων, των γεγονότων και των θεµάτων που απεικονίζουν. 

Προσφέρουν στον ιστορικό πληροφορίες για την κοινή γνώµη και τις λαϊκές στάσεις, 

διαδίδουν συναισθηµατικές διαθέσεις και πολλές φορές κριτικάρουν ζητήµατα για τα 

οποία τα τυπωµένα λόγια δεν µπορούν να αναφερθούν, όπως οι σεξουαλικές ή άλλες 

συνήθειες πολιτικών προσώπων, βασιλεών κ.λπ. Ο Kemnitz εντοπίζει έξι περιοχές µε τις 

οποίες οφείλει να ασχοληθεί ο µελετητής των σχεδίων: οι καλλιτέχνες, τα µέσα µε τα 

οποία τα σχέδια προσεγγίζουν το κοινό, η γλώσσα και τα σύµβολά τους, η σχέση τους µε 

άλλα µέσα επικοινωνίας, η λειτουργία που αποσκοπούν να έχουν και το κοινό τους.25 

Τόσο ο Streicher, όσο και ο Kemnitz προσφέρουν τη µέθοδο και τα εργαλεία της έρευνας 

για την κατανόηση των πολιτικών λιθογραφιών και της λειτουργία τους. Τα έντυπα στα 

οποία αυτές δηµοσιεύονται, οι κοινωνικές και πολιτικές δοµές στις οποίες παράγονται, το 

κοινό τους, η γλώσσα και τα σύµβολά τους είναι τα στοιχεία που βοηθούν στην 

σωστότερη ανάγνωση, κατανόηση και ερµηνεία τους. 

  Οι πολιτικές λιθογραφίες του Honoré Daumier παρήχθησαν σε µια περίοδο κατά την 

οποία η Γαλλική Επανάσταση αποτελεί το µεγάλο διακύβευµα ανάµεσα στους 

φιλελεύθερους και τους ρεπουµπλικανούς συγγραφείς. Η διαχείριση της συλλογικής 

µνήµης γύρω από την Γαλλική Επανάσταση είναι έντονη και επιτακτική, όχι µόνο ως 

νοµιµοποιητική του ιουλιανού καθεστώτος, αλλά και γιατί αυτή η µνήµη θα επέµβει στη 

διαµόρφωση της συλλογικής εθνικής µνήµης. Οι φιλελεύθεροι ιστορικοί της 

Παλινόρθωσης και της ιουλιανής µοναρχίας επιχειρούν µέσα από την ιστορική γραφή 

και το δικό τους απολογισµό της Γαλλικής Επανάστασης να νοµιµοποιήσουν την  άνοδο 

της αστικής τάξης στην εξουσία, ιδιαίτερα µετά την ιουλιανή επανάσταση, και να 

προβάλλουν το καθεστώς της συνταγµατικής µοναρχίας ως το αιτούµενο των 

προηγούµενων αγώνων. Από την άλλη, οι ρεπουµπλικανοί αγωνίζονται, µέσα από 

εκδόσεις έργων του Μαρά και του Ροβεσπιέρου, καθώς και µέσα από δηµόσιες διαλέξεις, 

να παράγουν τη δική τους µνήµη για τη γαλλική ιστορία και τη Γαλλική Επανάσταση, µε 

κύριο πρωταγωνιστή το λαό και να προσφέρουν µια αποκαθαρµένη από την 

Τρoµοκρατία εικόνα της République. Το πρόσφατο παρελθόν της Γαλλίας 

κατασκευάζεται και στην επίσηµη ιστορική ζωγραφική. Οι βασιλικές παραγγελίες έχουν 

και πάλι ως στόχο, όπως και η αστική ιστοριογραφία, να νοµιµοποιήσουν την ιουλιανή 

                                                 
25 Thomas Milton  Kemnitz, The Cartoon as a Historical Source, Journal of Interdisciplinary History, τ.4, 
τχ.1, The Historian and the Arts, (Καλοκαίρι 1973), σ. 81-93.  
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µοναρχία ως την ολοκλήρωση των στόχων και των επιδιώξεων της Γαλλικής 

Επανάστασης. Επίσηµες και ηµιεπίσηµες παραγγελίες και εικονογραφικά προγράµµατα 

στοχεύουν στην προβολή της φιλελεύθερης ερµηνείας της Γαλλικής Επανάστασης και 

στη νοµιµοποίηση του καθεστώτος της συνταγµατικής µοναρχίας του Λουδοβίκου-

Φιλίππου. Η απεικόνιση του βασιλιά, των Βουλών, του Συντάγµατος και της τρίχρωµης 

σηµαίας, κάτω από την οποία ενώνονται η πολιτική εξουσία και οι πολίτες, αστοί και 

εργάτες, δικαιώνουν, µέσα σε κλίµα κοινωνικής σύµπνοιας και συνοχής, το 

συνταγµατικό µοναρχικό καθεστώς ως την ευτυχή κατάληξη της γαλλικής ιστορίας και 

ως τη δικαίωση των αιτηµάτων του 1789. Ο επίσηµος λόγος της ιουλιανής µοναρχίας 

αφορά στην ευτυχή ολοκλήρωση των επιδιώξεων της Γαλλικής Επανάστασης, µε την 

εγκαθίδρυση της συνταγµατικής µοναρχίας που υπερασπίζεται τα συµφέροντα των 

«µεσαίων τάξεων», πάνω στις οποίες και στηρίζεται. Ο Τύπος, εκείνη την περίοδο, 

εισβάλει στη δηµόσια σφαίρα και αποτελεί το πιο σηµαντικό όργανο εκφοράς πολιτικών 

απόψεων και διαµόρφωσης εκείνης της κοινής γνώµης, δηλ. της θέσης και στάσης µιας 

συλλογικότητας ατόµων απέναντι σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήµατα, που θα 

αποτελέσει τη βάση της πολιτικής νοµιµότητας. Η Journal des Débats, όργανο της 

ιουλιανής µοναρχίας, υπερασπίζεται την πολιτική του juste milieu. Τα άρθρα του Saint-

Marc Girardin σε αυτή την εφηµερίδα είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικά ως προς την 

νοµιµοποιητική θεωρία του ιουλιανού καθεστώτος.  

   Απέναντι σε αυτόν τον επίσηµο πολιτικό λόγο, αρθρώνεται ο πολιτικός αντίλογος του 

Daumier, µέσα από τις λιθογραφίες του. Θα εξετάσουµε δύο οµάδες πολιτικών 

λιθογραφιών του καλλιτέχνη που κριτικάρουν την επίσηµη εικόνα του ιουλιανού 

καθεστώτος. Η πρώτη οµάδα αυτών αποτελεί ένα σχόλιο και µία ανατροπή της πολιτικής 

και των θεσµών της συνταγµατικής µοναρχίας του Λουδοβίκου-Φιλίππου: της Βουλής, 

του Συντάγµατος και της βασιλείας. Η δεύτερη οµάδα των λιθογραφιών αποτελείται από 

εκείνες στις οποίες ο Daumier απεικονίζει τις αντιπολιτευόµενες στο καθεστώς του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου κοινωνικές και πολιτικές οµάδες. Ενδιαφέρει να δούµε ποιες είναι 

αυτές, αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο απεικονίζονται. Αυτό που επιθυµούµε να 

εντοπίσουµε είναι αφενός ο χαρακτήρας των πολιτικών αυτών έργων του Daumier, την 

πολιτική τους δηλ. θέση, τόσο απέναντι στο φιλελεύθερο πολιτικό λόγο, όσο και στον 

ρεπουµπλικανικό, αφετέρου ποια είναι η πολιτική ρητορική που προβάλλουν. Η εργασία 

αυτή φιλοδοξεί, κατά κάποιο τρόπο, να απαντήσει σε εκείνο το ρεύµα µελετητών που 

προσεγγίζουν το έργο του Daumier µέσα από όρους είτε συναισθηµατικούς, είτε 

ιδεαλιστικούς, αποκόβοντάς το από την πολιτική και κοινωνική πραγµατικότητα της 

εποχής που το παρήγε. Αλλά και να παρουσιάσουν τον ίδιο τον καλλιτέχνη ως αδιάφορο 

απέναντι στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα που έθετε η εποχή του.   
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Η Ιουλιανή Μοναρχία (1830-1835) 

 

Η Συνταγµατική Μοναρχία του Λουδοβίκου-Φιλίππου και η Ιδεολογική της 

Νοµιµοποίηση  

 

  Η ιουλιανή επανάσταση ή αλλιώς «οι τρεις ένδοξες ηµέρες», στις 27, 28 και 29 Ιουλίου 

1830, έφερε το τέλος της εποχής της Παλινόρθωσης και της συντηρητικής 

διακυβέρνησης του Καρόλου Ι’, µιας διακυβέρνησης που χαρακτηριζόταν από τη 

συµµαχία του θρόνου και της εκκλησίας και από την κυριαρχία στη Βουλή των ακραίων 

συντηρητικών.26 Η επανάσταση που ήταν  η συνέπεια µια µεγάλης κρίσης, οικονοµικής, 

κοινωνικής και πολιτικής. Η οικονοµική κρίση της Αγγλίας, το 1825, είχε αντίκτυπο την 

ίδια χρονιά και στη Γαλλία. Οι βιοµηχανίες µείωσαν την παραγωγή εξαιτίας της µείωσης 

της ζήτησης και η µείωση των ωρών εργασίας οδήγησε, κατά συνέπεια,  σε µείωση των 

µισθών. Μετά το 1827, οι πτωχεύσεις έγιναν όλο και συχνότερες στις µεσαίες, αλλά και 

στις µεγάλες επιχειρήσεις. Παρατηρείται, ακόµη, και µια αγροτική κρίση µε µείωση στην 

παραγωγή της πατάτας και µε φτωχές εσοδείες σιταριού, δύο βασικά στοιχεία της 

διατροφής των µαζών.27 Παράλληλα, υπήρχε και µια πολιτική κρίση που προήλθε από 

τις προσπάθειες των κυβερνήσεων της Παλινόρθωσης να ελέγχουν τη Βουλή και τα 

αποτέλεσµατα των εκλογών. Η θέση της δεξιάς στο κοινοβούλιο είχε ενισχυθεί µέσω του 

«Νόµου της ∆ιπλής Ψήφου» (Loi du Double Vote, 1820), και του  «Επταετούς Νόµου» 

(Loi Septennale, 1824), ενώ παρατηρούνταν παρατυπίες στη σύνταξη των εκλογικών 

λιστών, είτε εξαιρώντας ή περιλαµβάνωντας, ανάλογα µε το επιθυµητό εκλογικό 

αποτέλεσµα, τους φόρους της εγγείου περιουσίας (contribution foncière) και τους φόρους 

επιτηδεύµατος (impôt des patentes), είτε µε την εξάλειψη των ονόµατων των 

φιλελεύθερων εκλεκτόρων από αυτές.28  

                                                 
26 Για την ιουλιανή επανάσταση και την ιουλιανή µοναρχία: Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, 
Paris, Pagnerre Éditeur, 1842-1844,  André Jardin, André-Jean Tudesq, Restoration and Reaction, 1815-
1848, µτφρ. Elborg Forster, Cambridge, Cambridge University Press, 1983 και Philippe Vigier, Paris 
pendant la  Monarchie de Juillet (1830-1848), Hachette, Paris, 1991. 
27 Βλ. E. Labrousse, Comment Naissent les Révolutions στο Comité Français des Sciences Historiques,  
Actes du Congrès Historique du Centenaire de la Revolution de 1848, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1948, σ. 1-29, καθώς και André Jardin , André-Jean Tudesq, Restoration and Reaction, 1815-1848, 
µτφρ. Elborg Forster, Cambridge, Cambridge University Press, 1983 σ. 93-94 και Pamela Pilbeam, The 
Economic Crisis of 1827-32 and the 1830 Revolution in Provincial France, The Historical Journal, τ.32, 
τχ.2 (1989), σ. 319-338.  
28 Ο Νόµος της διπλής ψήφου ευνοούσε το ¼ των πιο υψηλά φορολογουµένων, οι οποίο ψήφιζαν δύο 
φορές: την πρώτη εξέλεγαν 258 βουλευτές και, έπειτα, µια δεύτερη φορά θα εξέλεγαν άλλους 172 
βουλευτές. Ο Επταετής νόµος αφορούσε στην εκλογή του 1/5 της Βουλής κάθε εφτά χρόνια. 
αντικατέστησε το σύστηµα µε το οποίο το 1/5 των µελών της Βουλής ανανεώνονταν κάθε χρόνο µε µια 
µοναδική εκλογή κάθε 7 χρόνια. Οι φιλελεύθεροι ήταν εχθρικοί απέναντι σε αυτό το µέτρο, γιατί πίστευαν 
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   Σε αυτήν την πολύπλευρη κρίση, προστέθηκε η απόπειρα της κυβέρνησης της 

Παλινόρθωσης και του βασιλιά να περιορίσουν τις αστικές ελευθερίες και την 

φιλελεύθερη αντιπολίτευση, µέσα από την έκδοση τεσσάρων διατάγµατων, το πρωϊ της 

26ης Ιουλίου. Τα τελευταία στόχευαν στον περιορισµό της ελευθερίας του Τύπου και την 

επιβολή λογοκρισίας, στη διάλυση της Βουλής, στην αποδυνάµωση της φιλελεύθερης 

κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης και στη χειραγώγιση του αποτελέσµατος των εκλογών, 

εξαλείφοντας από τη λίστα των εκλεκτόρων συγκεκριµένες κοινωνικές και 

επαγγελµατικές κατηγορίες, καθώς σύµφωνα µε το ένα από τα διατάγµατα ο φόρος 

επιτηδεύµατος  και ο φόρος στις πόρτες και τα παράθυρα (contribution des portes et 

fenêtres) δεν θα συµπεριλαµβάνονταν πλέον στον υπολογισµό του ποσού των φόρων που 

έδινε σε κάποιον το δικαίωµα ψήφου. 

  Την επόµενη ηµέρα της έκδοσης των διαταγµάτων, άρχισαν να στήνονται τα πρώτα 

οδοφράγµατα, οι εφηµερίδες National, Globe και Temps, που εκδίδονταν χωρίς άδεια 

καλούσαν σε αντίσταση και ο αστυνοµικός διευθυντής διέταξε να καταστραφούν τα 

πιεστήριά τους. Η πολιτική έκβαση της επανάστασης ήταν το αιτούµενο εκείνων των 

ηµερών. Για αυτό και παράλληλα µε την ένοπλη αντίσταση και τις οδοµαχίες, είχαν 

διαµορφωθεί δύο κέντρα που προσπαθούσαν να επηρεάσουν τις εξελίξεις: το ένα 

περιελάµβανε φιλελεύθερους βουλευτές, ανάµεσά τους οι Casimir Périer (1777-1832), 

Jacques Laffitte (1767-1844), Audry de Puyraveau (1773-1852) και François Mauguin 

(1785-1854), που φοβισµένοι από τις οδοµαχίες και θέλοντας να ελέγξουν και να 

κατευθύνουν το επαναστατικό κίνηµα σχηµάτισαν, στις 29 Ιουλίου, µια Προσωρινή 

∆ηµοτική Επιτροπή (Commission Municipale Provisoire) στο ∆ηµαρχείο. Το άλλο 

κέντρο αποτελούνταν από ρεπουµπλικανούς και βοναπατριστές που συγκεντρώνονταν 

στο εστιατόριο Lointier και προσπαθούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις που 

παίρνονταν στο ∆ηµαρχείο.      

  Προκειµένου να µην περιέλθει η πολιτική έκβαση της επανάστασης στα χέρια των 

ρεπουµπλικανών, οι φιλελεύθεροι προωθούν, µέσα από τον Τύπο και από αφίσες, την 

υποψηφιότητα του ∆ούκα της Ορλεάνης για το θρόνο της Γαλλίας. Η πολιτική φιλολογία 

γύρω από το όνοµα του ∆ούκα της Ορλεάνης ως αρχηγού µιας συνταγµατικής µοναρχίας 

υπήρχε ήδη από το 1825. Μέσα από τις στήλες της εφηµερίδας National, εδώ και 

κάποιους µήνες, ο Adolphe Thiers (1797-1877), ο François Mignet (1796-1884) και ο 

Jacques Laffitte προσπαθούσαν να εκλαϊκεύσουν και να κάνουν δηµοφιλή την ιδέα µιας 

                                                                                                                                                 
πως έτσι το δεξιό κοινοβούλιο θα έχει µακροζωΐα Βλέπε: André Jardin, André-Jean Tudesq, Restoration 
and Reaction, 1815-1848, µτφρ. Elborg Forster, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, σ. 48 και 
Pamela Pilbeam, The Growth of Liberalism and the Crisis of the Bourbon Restoration, 1827-1830, The 
Historical Journal, τ. 25, τχ. 2, 1982, σ.359-360. 
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συνταγµατικής µοναρχίας, σύµφωνα µε το αγγλικό πρότυπο, δηλ. τη διαίρεση της 

εξουσίας ανάµεσα στον βασιλιά και σε δύο Βουλές. Οι τρεις τους συνέταξαν µια 

προκήρυξη που κυκλοφόρησε στο Παρίσι, µε την οποία προωθούσαν την υποψηφιότητα 

του ∆ούκα της Ορλεάνης για το γαλλικό θρόνο, δηλώνοντας τη συµµετοχή του στους 

επαναστατικούς στρατούς και την αφοσίωσή του στο Σύνταγµα.29  

   Αρχικά, στις 30 Ιουλίου προσφέρθηκε στον ∆ούκα και έγινε αποδεκτό από αυτόν, το 

πρωϊ της εποµένης ηµέρας, 31 Ιουλίου, το αξίωµα του Γενικού Τοποτηρητή του 

βασιλείου (Lieutenant-génèral du Royaume), δηλώνοντας σε µια διακήρυξη που είχε 

γράψει µε τον André Dupin (1783-1865) και τον Horace Sebastiani (1772-1851) την 

αφοσίωσή του  στον εθνικό και συνταγµατικό σκοπό. Η φράση «εφεξής το Σύνταγµα θα 

είναι µια αλήθεια» (La Charte sera une verité) ολοκλήρωνε το κείµενο. Στις 7 

Αυγούστου, οι βουλευτές, έχοντας κηρύξει το θρόνο κενό, µετέβησαν στο Palais-Royal 

για να πληροφορήσουν επίσηµα τον ∆ούκα της Ορλεάνης ότι είχε εκλεγεί βασιλιάς των 

Γάλλων. Η ενθρόνισή του έγινε στις 9 Αυγούστου στο Palais-Bourbon. 

  Η παρακολούθηση της πορείας και της κατάληξης της επανάστασης µαρτυρά την 

ύπαρξη των δύο της διαστάσεων: τη λαϊκή των οδοφραγµάτων και τη φιλελεύθερη και 

διπλωµατική. Σύµφωνα µε τον κατάλογο της Commission des Récompenses Nationales, 

που ερεύνησε ο Pinkney, η πλειοψηφία των αγωνιστών του Ιουλίου, όσων δηλαδή 

πολέµησαν στα οδοφράγµατα, ήταν µικροµαγαζάτορες και ειδικευµένοι εργάτες: 

τεχνίτες, ξυλουργοί, οικοδόµοι, ράφτες, τυπογράφοι, κοσµηµατοποιοί. ∆εν υπάρχουν 

στον κατάλογο τραπεζίτες, βουλευτές, εκδότες ή δηµοσιογράφοι. Ενώ σε έναν άλλο 

κατάλογο, τον États des Sommes Payés aux Combattants, υπάρχουν ελάχιστοι γιατροί, 

δικηγόροι και δάσκαλοι.30 Παράλληλα µε τον αγώνα στα οδοφράγµατα, οι φιλελεύθεροι 

αναλαµβάνουν τον πολιτικό χειρισµό της επανάστασης και τη διάσωση του θεσµού της 

συνταγµατικής µοναρχίας, προβάλλοντας τον ∆ούκα της Ορλεάνης ως τον νέο βασιλιά 

της Γαλλίας που θα σέβεται το Σύνταγµα και τις Βουλές. Αυτή, όµως, η υποψηφιότητα 

του ∆ούκα της Ορλεάνης για το θρόνο της Γαλλίας αντιµετωπίζεται µε 

επιφυλακτικότητα και δυσπιστία, τόσο από τους ρεπουµπλικανούς, όσο και από την 

                                                 
29 Η ∆ιακήρυξη έγραφε: «Ο Κάρολος Ι’ δεν µπορεί ποτέ να επιστρέψει στη Γαλλία· προκάλεσε το βίαιο 
θάνατο του λαού του. Η République θα µας εξέθετε σε επικίνδυνες διαιρέσεις, θα προκαλούσε την 
εχθρότητα της Ευρώπης απέναντί µας. Ο ∆ούκας της Ορλεάνης είναι ένας πρίγκηπας αφοσιωµένος στο 
σκοπό της επανάστασης. Ο ∆ούκας της Ορλεάνης ποτέ δεν πολέµησε εναντίον µας. Ο ∆ούκας της 
Ορλεάνης ήταν στη Jemmapes. Ο ∆ούκας της Ορλεάνης µετέφερε την τρίχρωµη σηµαία στη µάχη και 
µόνο ο ∆ούκας της Ορλεάνης µπορεί τώρα να φορέσει τα χρώµατά της. ∆εν θα έχουµε άλλους. Ο ∆ούκας 
της Ορλεάνης αφοσιώθηκε: συµφωνεί στο είδος Συντάγµατος που πάντα θέλαµε και δεχθήκαµε. Το 
στέµµα του θα προέλθει από το γαλλικό λαό». 
30 David H. Pinkney, The Crowd in the French Revolution of 1830, The American Historical Review, τ.70, 
τχ.1, (Οκτώβριος 1964), σ.1-17.  
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πλειοψηφία όσων βρίσκονταν στο ∆ηµαρχείο, ανάµεσά τους και του Lafayette (1757-

1834). Οι φιλελεύθεροι αντιλαµβανόµενοι τη δυσαρέσκεια και την εχθρικότητα των 

αγωνιστών του Ιουλίου απέναντι στην υποψηφιότητα του ∆ούκα της Ορλεάνης για το 

θρόνο κατανοούν ότι πρέπει να διαλύσουν τις αµφιβολίες τους, απευθυνόµενοι στα 

ρεπουµπλικανικά τους αισθήµατα. Για αυτό και ο ∆ούκας της Ορλεάνης επισκέφθηκε 

τον La Fayette, σύµβολο της Γαλλικής Επανάστασης, στο ∆ηµαρχείο και παρουσιάστηκε 

µαζί του στο µπαλκόνι του κτιρίου τυλιγµένος µε την τρίχρωµη σηµαία, θέλοντας να 

δηλώσει µε αυτήν τη συµβολική κίνηση όχι µόνο το τέλος της βασιλείας των 

Βουρβώνων, αλλά κυρίως την αρχή µιας νέας, δηµοκρατικότερης, εποχής (εικ.2). Ενώ, 

σε κατοπινή συνάντηση αυτών των δύο, ο ∆ούκας της Ορλεάνης συµφώνησε, ενώπιον 

ενός πλήθους ρεπουµπλικανών, στη σύσταση ενός λαϊκού θρόνου περιβαλλόµενου από 

ρεπουµπλικανικούς θεσµούς.31 Η αγωνία των ρεπουµπλικανών να µην προδωθεί η 

επανάσταση εκδηλώνεται και κατά τη µερική αναθεώρηση του Συντάγµατος, στις 6 

Αυγούστου, όταν ένα µεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από τους δρόµους του Palais-

Bourbon φωνάζοντας συνθήµατα κατά των Βουρβώνων και κατά της Βουλής. 

Χρειάστηκε η µεσόλαβηση του La Fayette και η υπόσχεσή του ότι τα συµφέροντα του 

λαού θα ληφθούν υπόψη για να ηρεµήσουν τα πνεύµατα. 

  Το νέο Σύνταγµα του 1830 ήταν το αναθεωρηµένο του 1814, παρουσίαζε, όµως, 

κάποιες σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε εκείνο της Παλινόρθωσης, τόσο σε συµβολικό 

επίπεδο, όσο και σε συνταγµατικό. Νέα σύµβολα χρησιµοποιήθηκαν για να 

διαφοροποιήσουν τη νέα εξουσία από την προηγούµενη, να µεταφράσουν τις αρχές της 

και να την ταυτοποιήσουν πολιτικά. Έτσι, λοιπόν, η τρίχρωµη αντικατέστηκε τη λευκή 

σηµαία των Βουρβώνων ως έµβληµα και ο γαλλικανικός κόκορας πήρε τη θέση των 

κρίνων. Το νέο Σύνταγµα δεν αποτελούσε πλέον ένα σύνολο από ελευθερίες 

παραχωρηµένες από το βασιλιά στους υπηκόους του, αλλά ένα πραγµατικό συµβόλαιο 

ανάµεσα στον µονάρχη και το έθνος. Ο ∆ούκας της Ορλεάνης ονοµάστηκε Λουδοβίκος-

Φίλιππος και όχι Φίλιππος Ζ’ για να τονιστεί µε αυτόν τον τρόπο ότι πρόκειται για µια 

νέα βασιλεία. Ανακηρύχθηκε «βασιλιάς των Γάλλων, µέσω της θείας  χάρης και της 

εθνικής θέλησης», ένας τίτλος που προέβαλε την εθνική του σηµασία  και όχι πλέον  την 

εδαφική-γεωγραφική του προηγούµενου τίτλου «βασιλιά της Γαλλίας».32 Σε 
                                                 
31  Για αυτή τη συνάντηση βλ.: Lafayette, Mémoires, Correspondence et Manuscrits, du Général Lafayette 
publiés par sa Famille, Paris, H. Fournier ainé Éditeur, 1837-38, τ.6, σ.410-411, 580-581. 
32 Η καθολική θρησκεία, αντίθετα µε το Σύνταγµα του 1814 που την αναγόρευε σε θρησκεία του κράτους, 
χαρακτηρίστηκε ως εκείνη η θρησκεία που ασκείται από την πλειοψηφία των Γάλλων. Ο κοσµικός 
χαρακτήρας του νέου καθεστώτος επιβεβαιώνεται µέσα από δύο στοιχεία: το πρώτο είναι η ορκωµοσία του 
Λουδοβίκου-Φιλίππου στο νέο Σύνταγµα ενώπιον των δύο Βουλών και όχι η χειροτονία του παρουσία του 
κλήρου. Το δεύτερο είναι η απόδοση του Πάνθεου, για δεύτερη φορά -η πρώτη ήταν το 1790- στη κοσµική 
λατρεία των µεγάλων ανδρών. Την πρωτοβουλία για τη θέσπιση νόµων, άλλοτε µονοπώλιο του βασιλιά, 
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συνταγµατικό επίπεδο κατοχυρώθηκε η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία του Τύπου, 

η συµµετοχή των δύο Βουλών στη θέσπιση των νόµων και περιορίστηκε η αυθαίρετη 

βασιλική εξουσία.  

  Όµως το Σύνταγµα του 1830, όπως και εκείνο του 1814, αποτελούσε την ενσάρκωση 

των πολιτικών απόψεων των «Μοναρχικών» ή «Αγγλοµανών» της Γαλλικής 

Επανάστασης, που είχαν ως στόχο να ανακόψουν την ορµή της Επανάστασης, 

επιδιώκοντας τη συµφιλίωση µε τον βασιλιά και την αριστοκρατία. Το αγγλικό σύστηµα 

διακυβέρνησης αποτελεί από την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης και έπειτα θέµα 

των πολιτικών συζητήσεων και κειµένων γιατί πρόσφερε τη λύση, από τη µια, απέναντι 

στις διεκδικήσεις περί καθολικής ψηφοφορίας και, από την άλλη, στην επιθυµία 

περιορισµού και διατήρησης της εξουσίας στα χέρια µιας αριστοκρατίας. Αυτό το 

σύστηµα οι Γάλλοι στοχαστές το προσάρµοσαν στις δικές τους πολιτικές παραδόσεις και 

δυνάµεις. Σχηµατίστηκαν δύο Βουλές, η µία κληρονοµική, η Βουλή των Ισοτίµων, και η 

άλλη εκλεγµένη, η Βουλή των Βουλευτών. Και επειδή το στοιχείο της 

αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης έπρεπε να διασφαλιστεί από τον κίνδυνο της λαϊκής 

κυριαρχίας, η εκλογή στηριζόταν στο περιουσιακό τίµηµα.33 

  Αυτό που καθόρισε πολιτικά και ιδεολογικά τα καθεστώτα της συνταγµατικής 

µοναρχίας του α’ µισού του 19ου αιώνα ήταν ο φιλελευθερισµός των αρχών του αιώνα 

που στηρίχτηκε στην επανανάγνωση και επανερµηνεία της Γαλλικής Επανάστασης και 

                                                                                                                                                 
τώρα ανήκει στον βασιλιά και στις δύο Βουλές. Περιορίστηκε η αυθαίρετη βασιλική εξουσία, καθώς 
κατοχυρώθηκε ότι ο βασιλιάς δεν έχει το δικαίωµα να αναστέλλει τους νόµους, ούτε να εξαιρεί την 
εκτέλεσή τους. Κατοχυρώθηκε επίσης η εκλογή, και όχι ο διορισµός, των γενικών συµβούλων των 
διαµερισµάτων και των δήµων. Εγγυήθηκε η ελευθερία του Τύπου, ενώ τα εγκλήµατα Τύπου θα 
δικάζονται από ενόρκους, δηλ. από ανεξάρτητους πολίτες. Αρχικά, το νέο καθεστώς επέδειξε διάθεση 
ανεκτικότητας απέναντι στις ενώσεις και στο δικαίωµα του συνέρχεσθαι, παρόλο που δεν έγιναν νοµικές 
αλλαγές. Μετά την επανάσταση του Ιουλίου 1830, το αναθεωρηµένο Σύνταγµα δεν κατοχύρωνε το 
δικαίωµα σχηµατισµού εταιριών, όµως οι ρεπουµπλικανοί πίστευαν ότι το ίδιο το γεγονός της 
επανάστασης είχε καταργήσει το άρθρο 291 του ναπολεόντειου ποινικού κώδικα, σύµφωνα µε το οποίο 
τέτοιες εταιρίες δεν πρέπει να αποτελούνται από περισσότερα των 20 ατόµων και να µην συνεδριάζουν 
τακτικά. Μετά την  ίδρυση πολιτικών εταιριών και την προσπάθεια της κυβέρνησης να τις αντιµετωπίσει, ο 
Guizot δήλωσε στη Βουλή ότι ήταν υπερβολικοί οι φόβοι για τις πολιτικές εταιρίες, ότι το άρθρο 291 ήταν 
το νόµιµο καθεστώς της Γαλλίας, αλλά ότι η κυβέρνηση θα το εφάρµοζε µε µετριοπάθεια, χωρίς να 
σταµατά στο όριο του αριθµού. Βλ. Raymond Huard, La Naissance du Parti Politique en France, Paris, 
Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1996, σ.76. 
33 Ο Benjamin Constant ήταν αυτός ο πολιτικός στοχαστής που ανέτρεξε στο παράδειγµα της αγγλικής 
διακυβέρνησης και πρότεινε µια κληρονοµική Βουλή και µια εκλεγµένη στηριζόµενη στο περιουσιακό 
τίµηµα. Αυτή την θεωρία του Constant επεξεργάστηκε ο Guizot στο έργο του Histoire des Origines du 
Gouvernement Répresentatif en Europe. Το υλικό του βιβλίου αρχικά είχε παρουσιαστεί σε ένα κύκλο 
µαθηµάτων στη Σορβόνη, ανάµεσα στα 1820-1822. Για τις αγγλικές επιρροές στη γαλλική πολιτική σκέψη 
και διακυβέρνηση δες: Theodore Zeldin, English Ideals in French Politics during the Nineteenth Century 
στο Historical Journal, τ.2, τχ.1 (1959), σ.40-58 και J.R. Jennings, Conceptions of England and its 
Constitution in Nineteenth-Century French Political Thought στο Historical Journal, τ.29, τχ.1 (Μάρτιος 
1986), σ.65-85.  
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ιστορίας. Εκείνη την περίοδο, οι πολιτικοί στοχαστές αναζητούν µια απάντηση στο 

ερώτηµα του πώς µπορούν να συνεχίσουν να κατέχουν τα αποτελέσµατα της 

επανάστασης του 1789, παύοντας όµως ταυτόχρονα να είναι επαναστατικοί. Με άλλα 

λόγια, πώς µπορούν να στηρίξουν τις αλλαγές που έφερε η Γαλλική Επανάσταση στο 

πολιτικό σύστηµα, εξαλείφοντας παράλληλα την επαναστατικότητα και την αριθµητική, 

λαϊκή κυριαρχία. 

  Ήδη από την περίοδο της Παλινόρθωσης, οι γάλλοι φιλελεύθεροι doctrinaires34 

πασχίζουν να υπερασπιστούν τη Γαλλική Επανάσταση από τις κατηγορίες των 

συντηρητικών νοµιµοφρόνων και των εµιγκρέδων, που αντιλαµβάνονταν αυτήν την 

περίοδο ως ρήξη µε το παρελθόν της Γαλλίας και την πρoηγούµενη γαλλική ιστορία και 

ως µια σειρά εγκληµάτων που κορυφώθηκαν µε τη θανάτωση του βασιλιά. Οι 

φιλελεύθεροι ιστορικοί, µετά το 1814, εργάζονται για την εξάλειψη του µύθου της ρήξης 

και τη σύνδεση της Γαλλικής Επανάστασης µε τη νεώτερη εποχή: «[Οι 

Doctrinaires]…θα υπερασπιστούν ταυτόχρονα και την επιστροφή στις αξιώσεις του 

παλαιού καθεστώτος και την προσκόλληση, αν και καθαρά θεωρητικά, στις 

επαναστατικές αρχές. Ειλικρινά αποδεχόµενοι  τη νέα γαλλική κοινωνία, τέτοια όπως τη 

δηµιούργησε όλη µας η ιστορία, και όχι µόνο το 1789, θα επιχειρήσουν να θεµελιώσουν 

τη διακυβέρνησή της σε λογικές βάσεις και σε άλλες πέρα από εκείνες στο όνοµα των 

οποίων καταστράφηκε η παλιά κοινωνία ή στα ασαφή δόγµατα που προσπάθησαν να 

ανακαλέσουν για να την ανακατασκευάσουν».35 Αυτό το έπραξαν µέσα από την ιστορική 

γραφή, γιατί η ιστορία αποτελούσε για αυτούς το ασφαλέστερο πεδίο για να συντάξουν 

την υπεράσπιση της Επανάστασης, αλλά και να εκπαιδεύσουν τη νέα γενιά, να παράγουν 

µνήµη για αυτή, µέσω της διαλογής αυτής της ιστορικής κληρονοµιάς. Για να συντάξουν 

την υπεράσπιση της Επανάστασης, οι φιλελεύθεροι επαναφέρουν τη θερµιδωριανή 

                                                 
34 Οι «doctrinaires” µε κυριώτερους εκπροσώπους τους Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845), François 
Guizot (1787-1874), Charles de Rémusat (1797-1875), Prosper de Barante (1782-1866), Victor de Broglie 
(1792-1867) Hercule de Serre (1776-1824) και Camille Jordan (1771-1821) δεν ήταν κόµµα, αλλά 
αποτελούσαν µια οµάδα ατόµων που συναντώνταν στα γαλλικά σαλόνια. Η οµάδα αυτή έµµεσα 
κυβέρνησε, κατά την Παλινόρθωση, παρέχοντας απόψεις στους συνταγµατικούς υπουργούς των ετών 
1815-1820, εισάγοντας την έννοια του ενεργού πολίτη-κατόχου περιουσίας και νοµιµοποιώντας το 
εκλογικό τίµηµα, ενώ τα πρώτα χρόνια της ιουλιανής µοναρχίας χαρακτήρισε και κατηύθυνε την πολιτική 
που ακολουθήθηκε. Η λέξη ‘doctrinaire’ είναι λαθεµένη χρήση ονόµατος. ∆όθηκε στους Guizot και τους 
υπόλοιπους, όχι για την υποτιθέµενη ακαµψία του δόγµατός τους, αλλά για τον τόνο διακήρυξης που 
υιοθετούσαν στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις. Βλέπε: François Guizot, The History of the Origins of 
Representative Government in Europe, µτφρ. Andrew R. Scoble, εισ. και σηµειώσεις Aurelian Craiutu, 
Liberty Fund, Indianapolis, 2002, σ. viii, υποσ. 3, Lucien Jaume, L’Individu Effacé: ou le Paradoxe du 
Libéralisme Français, Paris, Fayard, 1997, σ. 119 και Pierre Larousse, Grand Dictionnaire Universel du 
XIXe Siècle, Français, Historique, Géographique, Mythologique, Bibliographique, Littéraire, Aristique, 
Scientifique,  e.t.c.,  T.6, 2ième partie, Genève-Paris, Slatkine, 1982, σ. 1015. 
35 François Guizot, Mémoires pour Servir à l’Histoire de mon Temps, Paris, Michel Lévy frères, Libraires, 
éditeurs, 1858-1860, τ.1., σ. 157-158.  
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ιστοριογραφία που αφορούσε στην εξαίρεση της ροβεσπιερικής φάσης από την Γαλλική 

Επανάσταση και την επεξεργάζονται περαιτέρω. Προέβησαν στην περιοδολόγησή της, 

την κατανοµή της σε δύο φάσεις, αναγνωρίζοντας µόνο ένα κοµµάτι της ως την 

πραγµατική επανάσταση και όλα τα υπόλοιπα ως προδοσία και παρακµή της. 

Αποσυνδέουν τα εγκλήµατα και τους «εγκληµατίες» από την Επανάσταση, εξαίρουν τη 

µετριοπαθή συνταγµατική διακυβέρνηση και προβάλλουν τα στρατιωτικά επιτεύγµατα.36       

  Το κληροδότηµα της Επανάστασης προς την Παλινόρθωση αποτελεί το Σύνταγµα του 

1814. Αυτό συµβολίζει το τέλος της Επανάστασης και το θρίαµβό της. Στα Archives 

Philosophiques, Politiques et Littéraires του 1817, το Σύνταγµα θεωρείται ότι κρατά τα 

καλύτερα στοιχεία της Επανάστασης: «∆εν οφείλουµε το Σύνταγµα ούτε στα εγκλήµατα, 

ούτε στις ατυχίες της Επανάστασης· απλά σε εκείνες  τις νόµιµες και υγιείς αρχές της 

Επανάστασης, σε ό,τι ήταν ευγενικό και γενναιόδωρο σε αυτήν».37 Για τον Guizot το 

Σύνταγµα είναι το αποτέλεσµα της Γαλλικής Επανάστασης και το κληροδότηµά της: 

«Χάρη στο γεγονός της συνταγµατικής µοναρχίας, βρισκόµαστε στο χώρο της 

επανάστασης. Αυτός ο χώρος παρήγαγε το Σύνταγµα. Χάρη στο Σύνταγµα, ο θρόνος 

εγκαθιδρύθηκε. Υπάρχει στο Σύνταγµα ένα µοναδικό γεγονός δηλωµένο και 

ολοκληρωµένο και αυτό το γεγονός είναι η Επανάσταση».38 Θεωρεί τον βασιλιά και το 

Σύνταγµα ως εκείνα τα στοιχεία που µπορούν να γιατρέψουν τις πληγές γιατί, καθώς 

αποτελούν µια ανώτερη εξουσία, ξένη προς τους επαναστάτες και τους αντεπαναστάτες, 

µεσολαβούν ανάµεσα στα αντίπαλα κόµµατα, προσφέροντας συνθήκη ειρήνης και 

αναγκάζοντάς τα να την σεβαστούν.39 

   Παράλληλα µε την προάσπιση του Συντάγµατος ως την κληρονοµιά της Επανάστασης, 

οι φιλελεύθεροι ανέλαβαν και την υπεράσπιση του περιορισµένου εκλογικού 

δικαιώµατος, διασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο το θεσµό της συνταγµατικής 

µοναρχίας απέναντι στη λαϊκή κυριαρχία. Ο ∆ούκας de Broglie δήλωνε στα 1820: «ο 

σκοπός της αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης είναι να εξάγει από το έθνος εκείνη την 

                                                 
36 Βλ. Stanley Mellon, The Political Uses of History: a Study of Historians in the French Restoration, 
Stanford, California, Stanford University Press, 1958, σ.5-57 και Alice Gérard, La Révolution Française: 
Mythes et Interprétations (1789-1970), Paris, Flammarion, 1970, σ.27-32. 
37 Αναφέρεται στο Stanley Mellon, The Political Uses Of History: a Study of Historians in the French   
Restoration, Stanford, California, Stanford University Press, 1958, σ.47-48.  
38 Αυτά τα λόγια του Guizot αποτελούν την απάντησή του στον Chateaubriand και στο έργο του 
Remarques sur les Affaires du Moment του 1818. Η απάντηση του Guizot δηµοσιεύεται στα Archives και  
επαναδηµοσιεύεται στο Moniteur, στις 21 Αυγούστου 1818. Αναφέρεται στο Stanley Mellon, The Political 
Uses of History: a Study of Historians in the French  Restoration, Stanford, California, Stanford University 
Press, 1958, σ. 48. Γενικά, για το Σύνταγµα ως επιχείρηµα των φιλελεύθερων κατά την Παλινόρθωση για 
την ολοκλήρωση της Επανάστασης δες, σ. 47-53. 
39 François Guizot, Du Gouvernement Répresentatif en France en 1816 στο François Guizot, Mélanges 
Politiques et Historiques, Paris, Michel Lévy Frères, Éditeurs, 1869, σ.3-4. 
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ελίτ των ανδρών των πιο φωτισµένων, να τους συγκεντρώσει στην κορυφή του 

κοινωνικού οικοδοµήµατος, µέσα σε έναν ιερό περίβολο, απρόσιτο από τα πάθη του 

πλήθους, και εκεί να τους κάνει να συσκέπτονται σε υψηλή φωνή για τα συµφέροντα του 

κράτους».40 Αυτό που επαναλαµβάνει εδώ ο de Broglie είναι η θέση των Συντακτικών 

του 1791 η οποία διαχώριζε τους πολίτες σε δύο κατηγορίες: στους ενεργητικούς και 

τους παθητικούς· στην πρώτη ανήκαν όσοι κατέβαλαν φορολογικό τίµηµα ίσο µε το 

µισθό 3 ηµερών και θεωρούνταν οι ικανοί, οι φωτισµένοι. Αυτήν την κοινωνική 

ταξινόµηση αντιλαµβάνεται και ο Rémusat. Σε ένα άρθρο του στην Globe, στις 26 

Αυγούστου 1826, γράφει: «∆εν βλέπω παρά ένα πλήθος µοναδικά διαφοροποιηµένο από 

την αξία, την περιουσία, το επάγγελµα. Μια µοναδική γενική ταξινόµηση διακρίνεται, 

αυτή που διαχωρίζει τους καλοαναθρεµµένους ανθρώπους από εκείνους που δεν είναι».41  

    Για τον Guizot, τα αστικά και τα πολιτικά δικαιώµατα διαφοροποιούνται: θεωρεί τα 

πρώτα καθολικά και ίδια για όλους, ενώ, αντίθετα, τα δεύτερα διαφοροποιούνται. 

Γράφει: «ένα πολιτικό δικαίωµα είναι µερίδιο στη διακυβέρνηση. Όποιος το ασκεί 

αποφασίζει όχι µόνο για ό,τι αφορά τον ίδιο προσωπικά, αλλά για ό,τι αφορά την 

κοινωνία ή ένα τµήµα της κοινωνίας. ∆εν πρόκειται, λοιπόν, εδώ για προσωπική ύπαρξη, 

αλλά για την κοινωνία, για την οργάνωσή της, για τα µέσα της ύπαρξής της. Από αυτό 

προκύπτει ότι τα πολιτικά δικαιώµατα δεν είναι καθολικά, ίσα για όλους. Είναι ιδιαίτερα 

περιορισµένα. Συµβουλευτείτε την εµπειρία του κόσµου: πολλές τάξεις ατόµων, 

γυναικών, ανηλίκων, υπηρετών, η µεγάλη πλειοψηφία των ανδρών είναι παντού 

στερηµένοι των πολιτικών τους δικαιωµάτων. Και όχι µόνο αυτοί είναι στερηµένοι, αλλά 

προϋποθέσεις, εγγυήσεις παντού και πάντα έχουν συνδεθεί µε τα πολιτικά δικαιώµατα ως 

περιστασιακά πειστήρια της απαραίτητης ικανότητας για να τα ασκεί κανείς σύµφωνα µε 

το συµφέρον της κοινωνίας, που είναι η σφαίρα την οποία αφορούν αυτά τα δικαιώµατα 

και στην οποία επενεργούν…ως προς την ελευθερία, υπάρχουν πολιτικά δικαιώµατα, ίσα 

δικαιώµατα· ως προς τη διακυβέρνηση, υπάρχουν ιδιαίτερα δικαιώµατα, περιορισµένα, 

άνισα».42  

  Εφαρµόζοντας, λοιπόν, την ανωτέρω διάκριση, οι φιλελεύθεροι της ιουλιανής 

µοναρχίας θέλησαν να δηµιουργήσουν µια νέα πολιτική τάξη στη Γαλλία, διαφορετική 

από εκείνη της Παλινόρθωσης. Προχώρησαν στη µείωση των ορίων ηλικίας και του 

                                                 
40 Discours sur le Projet de Loi Électorale de 1820 στο Écrits et Discours, Paris, 1863, τ.2, σ.79. 
Παρατίθεται στο: Pierre Rosanvallon, Le Moment Guizot, Paris, Gallimard, 1985, σ. 121.  
41 Charles de Rémusat, Des Moeurs du Temps, Le Globe, 26 Αυγούστου 1826, τ.5, σ.30. Παρατίθεται στο 
Pierre Rosanvallon, Le Moment Guizot, Paris, Gallimard, 1985, σ. 79. 
42 François Guizot, Histoire Parlementaire de France: Recueil Complet des Discours Prononcés dans les 
Chambres de 1819 à 1848 par M. Guizot, Paris, Michel Lévy frères, Libraires, éditeurs, 1863-1864, τ.1,  σ. 
308-309.  
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τιµήµατος τόσο για τους εκλέκτορες, όσο και για τους εκλόγιµους: το όριο ηλικίας 

µειώθηκε για τους εκλόγιµους από τα 40 έτη στα 30 και το τίµηµα από τα 1.000 στα 500 

φράγκα· ενώ για τους εκλέκτορες το όριο ηλικίας µειώθηκε από τα 30 έτη στα 25 και το 

τίµηµα από τα 300 στα 200 φράγκα, αντίστοιχα. ∆ιαµόρφωσαν, παράλληλα, µια 

εκλογική θεωρία που συνδύαζε την οικονοµική αρχή µε εκείνη του επαγγέλµατος, 

προκειµένου να συστήσουν µε αυτόν τον τρόπο την αρχή της εκλογικής ικανότητας 

δίπλα σε αυτήν της τιµαριωτικής αρχής που είχαν κληρονοµήσει από την Παλινόρθωση. 

Στον τελικό κατάλογο εκλεκτόρων, όµως, προστέθηκαν ελάχιστες κοινωνικές και 

επαγγελµατικές κατηγορίες που είχαν ως απαραίτητη προϋπόθεση την καταβολή 

συγκεκριµένου ποσού φόρων ή συγκεκριµένου εισοδήµατος.43 Με τον νέο εκλογικό 

νόµο του Απριλίου 1831, οι φιλελεύθεροι εκπλήρωσαν ένα διπλό στόχο: αφενός 

περιόρισαν την παραδοσιακή αριστοκρατία, αφετέρου προώθησαν τα πιο ισχυρά 

στοιχεία της αστικής τάξης.  

     Η νέα αυτή πολιτική τάξη αποτελούσε για τους φιλελεύθερους την ενσάρκωση των 

µεσαίων τάξεων της Γαλλίας, χωρίς, όµως να διευκρινίζουν ποιες ήταν αυτές οι τάξεις 

και ποιους περιείχαν. Για να κατανοήσουµε τον ορισµό των µεσαίων τάξεων στο 

φιλελεύθερο πολιτικό λόγο της ιουλιανής µοναρχίας θα πρέπει να δούµε την 

ανταλλαξιµότητα και την ταύτιση των όρων «αστική τάξη» και «µεσαίες τάξεις» που 

υπάρχει στα κείµενα των φιλελεύθερων της εποχής.44 Εντοπίζεται στο λόγο του Guizot, 

όταν αυτός προβαίνει στην ιστορική υπεράσπιση και την πολιτική νοµιµοποίηση της 

αστικής τάξης. Ο Guizot αναλαµβάνει να προβάλλει, µέσα από το παρελθόν των 

Γάλλων, την ιστορική και κοινωνική σηµασία των µεσαίων τάξεων ή αλλιώς της αστικής 

τάξης, να τους παράσχει µνήµη, να τις αναδείξει σε τάξη πεφωτισµένη, συνδέοντάς τες 

µε την ανάπτυξη των αρχών της ισότητας και της ελευθερίας  και να τις εξισώσει µε το 

εθνικό συµφέρον. Η ανάδειξη της αστικής τάξης µέσα από το εµπόριο, η ενσωµάτωσή 

της στο κράτος µέσα από τις συνελεύσεις των Τριών Τάξεων, ο αγώνας της ενάντια στο 

δεσποτισµό και τα προνόµια, ενάντια στην απόλυτη µοναρχία και η επιτυχής προσπάθειά 

της να µετατρέψει την τελευταία σε συνταγµατική µοναρχία φανερώνουν ότι είναι το πιο 

ενεργό και σηµαντικό στοιχείο του γαλλικού πολιτισµού.45 Η ίδια ανταλλαξιµότητα των 

                                                 
43
Για την αρχή των ικανοτήτων βλ.  Pierre Rosanvallon, Le Moment Guizot, Paris, Gallimard, 1985, σ. 124-

130.  
44 Adeline Daumard, Les Bourgeois et La Bourgeoisie en France depuis 1815, Paris, Flammarion, 1991, 
σ.44-45.  
45 François Guizot, Cours d’Histoire Moderne, Paris, Didier, Libraire-éditeur, 1829-1832, Τ.5, σ.121-124. 
Η έκδοση αυτή περιλαµβάνει σηµειώσεις των µαθηµάτων του Guizot στο Collège de France, κατά τα έτη 
1828-1830. Βλ., επίσης, François Guizot, Histoire de la Civilization en Europe depuis la Chute de l’Empire 
Roman jusqu’à la Revolution Française, Paris, Librairie Academique Didier, Perrin et Cie, Libraires-
Editeurs, 1886 (21η έκδ.) και η ελληνική έκδοση François Guizot, Η Ιστορία του Πολιτισµού στην Ευρώπη: 
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όρων συναντάται και στον Tocqueville όταν αναφέρει ότι, το 1830, ο θρίαµβος της 

µεσαίας τάξης ήταν οριστικός και τόσο ολοκληρωµένος που οι πολιτικές εξουσίες, όλα 

τα προνόµια, όλη η κυβέρνηση θα βρίσκονταν περιορισµένα και συσωρευµένα στα στενά 

όρια αυτής της αστικής τάξης, µε την απόκλειση αυτού που υπήρχε αποκάτω της και 

αυτού που υπήρχε αποπάνω της.46  

  Συνεπώς, αναλογιζόµενοι αυτόν τον ορισµό, καθώς και τον περιορισµό των πλούσιων 

εκλεκτόρων µέσω της κατάργησης της διπλής ψήφου, αντιλαµβανόµαστε ότι ο όρος 

«µεσαίες τάξεις» είναι ο ορισµός της αστικής τάξης µέσα από µια διπλή απόκλειση: 

εκείνη της αριστοκρατίας των προνοµίων, που βρίσκεται πάνω από αυτήν και εκείνη των 

λαϊκών στρωµάτων κάτω από αυτήν. Μόνο έτσι µπορούµε να αντιληφθούµε και να 

ορίσουµε την αστική φύση της ιουλιανής µοναρχίας. Από τη µια, η κατάργηση του 

προνοµίου της διπλής ψήφου που λειτουργούσε προς όφελος των πιο πλούσιων 

εκλεκτόρων είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της πολιτικής δύναµης της αριστοκρατίας 

κατόχου έγγειας περιουσίας. Αυτός ο παράγοντας σε συνδυασµό µε την κατάργηση της 

κληρονοµικής αρχής του αξιώµατος του Ισοτίµου εξασφάλισε τη µη ανάδειξη της 

αριστοκρατίας των προνοµίων σε κάστα. Από την άλλη, οι κάτοχοι κινητής περιουσίας 

διασφάλισαν τη συνέχιση της επιρροής τους.47 Από τα παραπάνω, κατανοούµε ότι ο όρος 

«µεσαίες τάξεις» δεν ήταν µια αµιγής κοινωνική κατηγορία, καθώς σε αυτήν 

περιλαµβάνονταν µέλη των ελεύθερων επαγγελµάτων, κάτοχοι έγγειας ή κινητής 

περιουσίας, έµποροι, κ.λπ., αλλά ότι επρόκειτο για έναν επινοηµένο από τους 

φιλελεύθερους πολιτικό όρο.  

  Στο επίσηµο όργανο της ιουλιανής µοναρχίας, την Journal des Débats, ο Saint-Marc 

Girardin, κύριος αρθρογράφος της εφηµερίδος, εξισώνει τις µεσαίες τάξεις µε τις 

παραγωγικές δυνάµεις της χώρας: «στην κοινωνία µας τώρα επικρατεί η εξουσία και η 

δύναµη της µεσαίας τάξης, δηλ. της ιδιοκτησίας, του εµπορίου και της βιοµηχανίας».48 

Και ταυτίζει τα συµφέροντά τους µε εκείνα όλης της γαλλικής κοινωνίας: «Ποιές είναι 

λοιπόν οι µεσαίες τάξεις, αν όχι ένα τµήµα του λαού που η εργασία, η βιοµηχανία, η 

δραστηριότητα έκανε ιδιοκτήτη; Καθώς η προέλευσή τους είναι κοινή, πώς µπορούν τα 

συµφέροντά τους να είναι διαφορετικά; Τί µπορεί να θέλει ο εργάτης που δεν θέλει ο 

εργοστασιάρχης; Οι µεσαίες τάξεις δεν στρατολογούνται ακατάλειπτα µέσα από το λαό; 
                                                                                                                                                 
Από την Πτώση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας ως την Γαλλική Επανάσταση, Μετάφραση: Μπάµπης 
Λυκούδης, Αθήνα, Στοχαστής, 2004. Pierre Rosanvallon, Le Moment Guizot, Paris, Gallimard, 1985, σ. 
195, 206.  
46 Alexis de Tocqueville, Souvenirs, πρόλ. Fernand Braudel, επεξεργασία κειµένου: Luc Monnier, σχόλια: 
J.-P. Mayer και B.M. Wicks-Boisson, Paris, Gallimard, 1978, σ.39. 
47 Maurice Agulhon, 1830 dans l’Histoire du XIXe siècle Français στο Histoire Vagabonde, Paris, nrf, 
1988, τ.2 : Idéologies et Politiques dans la France du XIXe  siècle, σ.40-41. 
48 Journal des Debats: Politiques et Littéraires, 22 Ιουνίου 1831, σ.1. 
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Ο εργάτης δεν γίνεται µέσω της εργασίας υπεύθυνος του εργαστηρίου και ο υπεύθυνος 

εργαστηρίου εργοστασιάρχης; Γιατί λοιπόν να παρουσιάζουµε ασταµάτητα στο λαό ένα 

φάντασµα της αριστοκρατίας και των πλούσιων τάξεων που εκµεταλλεύονται τις φτωχές 

τάξεις;».49 Όπως σωστά, παρατηρεί ο Jeremy Popkin, ο αστικός φιλελεύθερος Τύπος της 

ιουλιανής µοναρχίας παρουσιαζόταν να εκπροσωπεί τα συµφέροντα όλης της κοινωνίας 

και όχι µιας συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας. Οι µεσαίες τάξεις ήταν εκείνος ο 

γενικευµένος και απροσδιόριστος όρος που έµοιαζε να αγκαλιάζει όλα τα µέλη της 

κοινωνίας, αρκεί, βέβαια να πληρούσαν δύο προϋποθέσεις: από τη µια να µην ήταν 

χειρώνακτες ή εργάτες, από την άλλη να µην κατείχαν τίτλους ευγενείας. Στόχος του 

φιλελεύθερου δηµοσιογραφικού λόγου ήταν αφενός η ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής 

ανάµεσα στα µέλη της αστικής τάξης που αντιλαµβάνονταν την απόσταση που τα χώριζε 

τόσο από την εργατική τάξη όσο και από τους ευγενείς και αριστοκράτες, καλλιεργώντας 

σε αυτά την κοινή πίστη στις φιλελεύθερες αρχές του δικαιώµατος της περιουσίας, της 

ιδιοκτησίας και του ελεύθερου εµπορίου, αφετέρου η σφυρηλάτηση πολιτικών δεσµών 

µεταξύ τους που συνίσταντο στην προάσπιση της συνταγµατικής µοναρχίας του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου και της πολιτικής της.50  

  Το ιουλιανό καθεστώς αναζητούσε να αποφύγει τόσο τον απολυταρχισµό, όσο και τις 

ακρότητες της δηµοκρατίας. Το πρώτο επιτεύχθηκε µε την απόδοση Συντάγµατος, το 

δεύτερο µε την αποκλεισµό των κατώτερων τάξεων από την πολιτική ζωή. Η αναζήτηση 

µιας µέσης οδού ανάµεσα στον απολυταρχισµό και τη δηµοκρατία οδήγησε στην 

ονοµασία του καθεστώτος ως juste milieu, εκείνης της πολιτικής δηλ. που επιθυµούσε να 

ισορροπήσει ανάµεσα στον απολυταρχισµό και τον ρεπουµπλικανισµό, εξαλείφοντας 

από την πολιτική ζωή την παράδοση της µοναρχίας του παλαιού καθεστώτος και τη 

λαϊκή κυριαρχία. Ο Λουδοβίκος-Φίλιππος στην προσφώνησή του προς την 

αντιπροσωπεία της πόλης Gaillac όρισε την πολιτική του juste milieu: «Προσπαθούµε να 

βρισκόµαστε σε ένα juste milieu, ισότιµα αποµακρυσµένοι από τις ακρότητες της λαϊκής 

εξουσίας και από τις καταχρήσεις της βασιλικής εξουσίας».51  

                                                 
49 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 29 Νοεµβρίου 1833, σ.1. 
50 Jeremy D. Popkin, Press, Revolution and Social Identities in France, 1830-1835, University Park, 
Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 2002, σ. 69-70.  
51 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 1 Φεβρουαρίου 1831, σ.2. Ο ακριβής ορισµός του όρου 
juste milieu δόθηκε από τον Montesqieu ως ένα σύστηµα διακυβέρνησης που συµφιλιώνει όλες τις 
απόψεις: «Το Juste Milieu είναι µια µέθοδος διοίκησης, διακυβέρνησης που τείνει να διατηρείται µε την 
µετριοπάθεια και τους νόµους ανάµεσα στις διεκδικήσεις των κοµµάτων». Βλ. Pierre Larousse, Grand 
Dictionnaire Universel du XIXe Siècle, Français, Historique, Géographique, Mythologique, 
Bibliographique, Littéraire, Aristique, Scientifique,  e.t.c.,  T.9, 2ième partie, Genève-Paris, Slatkine, 1982, 
σ. 1126. 



 33

    Στον επίσηµο δηµοσιογραφικό λόγο, το juste milieu περιγράφεται ως µετριοπαθές και 

συµφιλιωτικό κόµµα: «∆εν έχει το φανατισµό, το πνεύµα του αποκλεισµού, ούτε την 

υπερβολική λογική. Είναι ουσιαστικά ένα κόµµα τάξης και συντήρησης, ένα κόµµα 

σωστής αίσθησης και µετριοπάθειας. ∆εν ανήκει σε κανέναν, δέχεται όλες τις 

κυβερνήσεις που αναγγέλονται ως οι προστάτες των µεγάλων κοινωνικών συµφερόντων, 

της περιουσίας, της θρησκείας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ειρήνης, της εθνικής 

ενότητας».52 Ταυτίζεται µε τις µεσαίες τάξεις και φέρεται ως ο εκφραστής τους, είναι το 

κόµµα που θριάµβευσε, µαζί τους, το 1789 και ηττήθηκε την 10η Αυγούστου [1792]: Η 

επανάσταση της 10ης Αυγούστου ήταν µια επανάσταση ενάντια στις µεσαίες τάξεις, που 

έγινε από τους Γιρονδίνους, συνενόχους των Ιακωβίνων. Αυτές οι δύο πολιτικές οµάδες 

«αφόπλισαν, φυλάκισαν, δολοφόνησαν, έδιωξαν από όλες τις θέσεις» τη µεσαία τάξη, 

«το juste-milieu” της εποχής εκείνης. Αναρωτάται ο Saint-Marc Girardin: «Η κατάσταση 

άλλαξε σήµερα; Όχι. ∆ύο κόµµατα είναι παρόντα, το δηµοκρατικό κόµµα και το κόµµα 

του juste-milieu ή της µεσαίας τάξης. Η επανάσταση του 1830, όπως η επανάσταση του 

1789, έθεσε τη µεσαία τάξη κυρίαρχο της κυβέρνησης. Η συνταγµατική µοναρχία του 

1830 δεν είναι τίποτα άλλο παρά η οργάνωση της µεσαίας τάξης για τη διακυβέρνηση, 

εξάλλου τάξη πολυαριθµότερη και πιο φωτισµένη από το 1789». Και για να ανατραπεί η 

συνταγµατική µοναρχία, υποστηρίζει ο αρθρογράφος, θα πρέπει να υπάρξει µια δεύτερη 

10η Αυγούστου, η οποία δεν θα στραφεί ενάντια στο θρόνο, αλλά και ενάντια στα 

συµφέροντα που εκπροσωπεί ο θρόνος, «συµφέροντα της ιδιοκτησίας, συµφέροντα του 

εµπορίου, συµφέροντα τάξης και διατήρησης, συµφέροντα ελευθερίας». Άρα λοιπόν µαζί 

µε το θρόνο θα υποκύψουν και τα «συµφέροντα που εγγυώνται από τον θρόνο, το κόµµα 

που τον ίδρυσε και τον υπερασπίστηκε, η επιρροή της µεσαίας τάξης, το juste-milieu».53   

  Ο λιθογράφος Grandville σχολιάζει σε ένα έργο του τη γέννηση του βρέφους juste 

milieu παρωδώντας τον πίνακα του Devéria Η Γέννηση του Ερρίκου Ε’. Γύρω από το 

κρεβάτι της κουρασµένης Ελευθερίας είναι συγκεντρωµένοι υπουργοί και πολιτικοί 

άντρες του ιουλιανού καθεστώτος για να γιορτάσουν τη γέννηση του βρέφους που 

υψώνει στα χέρια του ο Λουδοβίκος-Φίλιππος. Ο Philipon αποτύπωσε τη νοθευµένη 

πολιτική ταυτότητα του juste milieu µε τη µορφή ενός αχλαδιού –σύµβολο του βασιλιά 

Λουδοβίκου-Φιλίππου- που είναι ντυµένο µε την ενδυµασία των αριστοκρατών, φέρει 

ξίφος των ευγενών, το µετάλιο της λεγεώνας της Τιµής, αλλά και την τρίχρωµη 

κονκάρδα στο καπέλο (εικ.3-4).  

      

                                                 
52 Βλ. Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 25 Αυγούστου 1833, σ.1, 27 Αυγούστου 1833, σ.1. 
53 Journal des Debats: Politiques et Littéraires, 27 Αυγούστου 1833, σ.1-2. 
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Ο Νοµιµοποιητικός Ρόλος της Επίσηµης Ζωγραφικής της Ιουλιανής Μοναρχίας 

 

  Αµέσως µετά την άνοδο στο θρόνο του Λουδοβίκου-Φιλίππου, η επίσηµη τέχνη ή 

ακόµη και εκείνη που δεν ήταν προϊόν κυβερνητικής ή βασιλικής παραγγελίας, αλλά που 

το νέο καθεστώς επικύρωσε, ανέλαβε να υπερασπίσει και να νοµιµοποιήσει την ιουλιανή 

µοναρχία, τόσο µέσα από την καταγραφή και απεικόνιση των διπλωµατικών και 

πολιτικών γεγονότων που οδήγησαν στην εγκαθίδρυσή της, όσο και µέσα από την 

αποτύπωση και προβολή της ιδεολογικής προέλευσής της. Τα πορτρέτα του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου, οι σκηνές για τη Salle des Séances στη Βουλή των Βουλευτών, 

καθώς και εκείνες για το Ιστορικό Μουσείο των Βερσαλλιών µεταφράζουν σε 

εικαστικούς όρους τη φιλελεύθερη ερµηνεία της Γαλλικής και της Ιουλιανής 

Επανάστασης, αλλά και προβάλλουν το µύθευµα της αποδοχής της συνταγµατικής 

µοναρχίας του Λουδοβίκου-Φιλίππου από τους αγωνιστές των οδοφραγµάτων των τριών 

ένδοξων ηµερών.54 

                                                 
54 Για την επίσηµη τέχνη του ιουλιανού καθεστώτος βλ. κυρίως: Michael Marrinan, Painting Politics for 
Louis-Philippe: Art and Ideology in Orléanist France, 1830-1848, New Haven and London, Yale 
University Press, 1988, Marie-Claude Chadonneret, Les Répresentations des Événements et des Hommes 
Illustres de la Révolution Française de 1830 à 1848 στο Michel Vovelle (επιµ.), Les Images de la 
Révolution Française: Actes du Colloque des 25-26-27 octobre 1985 tenu à Sorbonne, Paris, Publications 
de la Sorbonne, 1988, σ.330-337, Patricia Condon (επιµ.), The Art of the July Monarchy, France 1830 to 
1848,  Museum of Art and Archaeology, University of Missouri-Columbia, Columbia and London, 
University of Missouri Press, 1990, Dominique Lobstein, Les Salons au XIXe Siècle: Paris Capitale des 
Arts, Paris, Éditions de la Martiniére, 2006 και Albert Boime, Art in an Age of Counterrevolution, 1815-
1848, Chicago και London, The University of Chicago Press, 2004, Patrick Le Nouene, Répresentations du 
Peuple dans les Tableaux d’Histoire entre 1831 et 1848 στο Sylvie Douce de la Salle, Albert Boime, Patrick 
Le Noüene (επιµ.), Exigences de  Réalisme dans la Peinture Française entre 1830 et 1870, Exposition 5 
novembre 1983  – 15 fevrier 1984, Musée des Beaux-Arts des Chartres, 1983,  σ.14-33. 
Πολλά έχουν γραφεί για τη σχέση του στυλ της καλλιτεχνικής παραγωγής µε τον πολιτικό όρο του juste 
milieu. Ο Albert Boime ονοµάζει το νέο στυλ που διαµορφώθηκε την περίοδο της ιουλιανής µοναρχίας 
juste milieu,  θεωρώντας το ως το καλλιτεχνικό αντίστοιχο των πολιτικών και πολτισµικών απόψεων του 
Λουδοβίκου-Φιλίππου. Ότι υπήρχε δηλ. µια διανοητική συµµετρία ανάµεσα στις αποκαλούµενες juste-
milieu πολιτικές του Λουδοβίκου-Φιλίππου και σε έναν συµβιβαστικό τρόπο στην ζωγραφική που 
αναζητούσε τη «µέση οδό», τόσο στο στυλ, όσο και στα θέµατα, ανάµεσα στους ροµαντικούς και τους 
κλασικιστές. Ο Boime, όπως και ο Michael Paul Driskel στον κατάλογο της έκθεσης The Art of the July 
Monarchy, χρεώνουν τη χρήση αυτής της στυλιστικής κατηγορίας του juste milieu κατά τους νεώτερους 
χρόνους στον Léon Rosenthal. Ο Driskel µάλιστα υποστηρίζει πως ο Rosenthal θεωρούσε τους όρους juste 
milieu και εκλεκτικισµό ανταλλάξιµους. Βλέπε: Albert Boime, The Academy and French Painting in the 
Nineteenth Century, New Haven and London, Yale Univeristy Press, 1986, σ. 10 και Michael Paul Driskel, 
An introduction to the art στο Patricia Condon, The Art of the July Monarchy, France 1830 to 1848,  
Museum of Art and Archaeology, University of Missouri-Columbia, Columbia and London, University of 
Missouri Press, 1990, σ.49. Όπως σωστά, όµως, υποστηρίζει ο Marrinan, η εναλλαγή των όρων 
εκλεκτισµός και juste milieu στην ζωγραφική είναι µια πρόσφατη επινόηση και σε καµιά περίπτωση δεν 
πρέπει να χρεώνεται στον Rosenthal. Ο τελευταίος επανέλαβε τον όρο που είχε πρωτοδιατυπώσει ο Charles 
Baudelaire για τους καλλιτέχνες που δεν έπαιρναν µέρος στη διαµάχη χρώµατος-γραµµής. Βλέπε: Michael 
Marrinan, Review: The July Monarchy: The Art of the July Monarchy by Robert J. Bezucha, Michael Paul 
Driskel, Patricia Condon et.a., Art Journal, τ.49, τχ.3 (Φθινόπωρο 1990), σ.302-303. Πράγµατι, ο Léon 
Rosenthal δεν χρησιµοποίησε εναλλακτικά αυτούς τους δύο όρους, αντίθετα τους διαχώρισε:  
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   Κατά την πενταετία 1830-1835 φιλοτεχνήθηκαν µια σειρά από πορτρέτα του γάλλου 

βασιλιά και ενώ κάποια από αυτά ήταν επίσηµες παραγγελίες, κάποια άλλα, αν και δεν 

ήταν το αποτέλεσµα παραγγελιών, ανταποκρίνονταν στη δηµόσια εικόνα που επιθυµούσε 

να προβάλλει το ιουλιανό καθεστώς.  

  Στα πορτρέτα του Françis Conscience, σε εκείνα του Louis Hersent και του Nicolas 

Gosse, που εκτέθηκαν στο salon του 1831, του Horace Vernet, που εκτέθηκε τον επόµενο 

χρόνο στο salon και του François Gérard προβάλλονται τρία στοιχεία (εικ.5-9). Το πρώτο 

είναι ότι ο βασιλιάς πάντα απεικονίζεται να φορά τη στολή της εθνοφρουράς, θέλοντας 

έτσι να δηµιουργήσει δεσµούς µε αυτό το σώµα ένοπλων πολιτών που ήταν υπεύθυνο για 

την διατήρηση της εσωτερικής τάξης και ειρήνης, καταστέλλοντας τις απεργιακές 

κινητοποιήσεις και τις εξεγέρσεις. Το δεύτερο στοιχείο είναι η σύνδεση του βασιλικού 

προσώπου µε την τρίχρωµη σηµαία, είτε απεικονίζοντάς το να την κρατά, είτε  να φορά 

την τρίχρωµη κονκάρδα, όχι µόνο για να τονιστεί έτσι το ρήγµα µε την εποχή της 

Παλινόρθωσης, αλλά και για να προβληθεί η ιουλιανή µοναρχία ως η νέα εποχή που 

στηρίζεται στις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης και ο βασιλιάς ως ο κληρονόµος και 

υπερασπιστής αυτών των αρχών. Η σύνδεση της κυβέρνησης του 1830 µε τη Μεγάλη 

Επανάσταση θα µπορούσε να µεταµορφώσει τα πολιτικά συναισθήµατα που γεννιώνταν 

από την επιστροφή της τρίχρωµης σηµαίας σε µια επιδοκιµασία της νέας κυβέρνησης 

υπονοώντας ότι, όταν η Γαλλία εξεδίωξε τους Βουρβώνους από το θρόνο, δεν ανακάλεσε 

µόνο τα ιδανικά µιας χαµένης εποχής, αλλά και εκπλήρωσε το ιστορικό έργο που είχαν 

αναλάβει οι φιλελεύθεροι ηγέτες του 1789. Τέλος, το Σύνταγµα κατέχει σηµαντική θέση 

στις βασιλικές απεικονίσεις ως το ιερό βιβλίο στο οποίο ο νέος βασιλιάς ορκίζεται, 

καθώς αυτό, σύµφωνα µε τη φιλελεύθερη ερµηνεία της Γαλλικής Επανάστασης αποτελεί 

τη µεγάλη κληρονοµιά του 1789, και άρα τη βάση µιας δηµοκρατικής εποχής. Ήδη, κατά 

την Παλινόρθωση, ο Λουδοβίκος-Φίλιππος είχε παραγγείλει στον Horace Vernet να 

ζωγραφίσει την µάχη του Valmy και τη µάχη της Jemappes, στις οποίες και συµµετείχε. 

Οι δύο αυτοί πίνακες επανεκτέθηκαν στο salon του 1831 (εικ.10-11). Το γεγονός της 

επανέκθεσής τους σήµαινε την επιθυµία του Λουδοβίκου-Φιλίππου να θυµίσει στους 

                                                                                                                                                 
χρησιµοποίησε τον όρο juste milieu για να περιγράψει ένα στυλ ζωγραφικής, υποστηρίζοντας ότι οι 
ζωγράφοι του juste milieu χαρακτηρίζονταν πρωταρχικώς από την έλλειψη κάθε διακριτού χαρακτήρα, 
από την έλλειψη στυλ και η ζωγραφική τους ήταν επιλογή θεµάτων από την ιστορία και την επικαιρότητα. 
Οι καλλιτέχνες απεικόνιζαν ιστορικά γεγονότα, µάχες, επίσηµες τελετές, κοινοβουλευτικές συζητήσεις, 
αποφεύγοντας τα συµβολικά ή φιλοσοφικά θέµατα που θα ήταν ακατανόητα στο µέσο θεατή. Απέφευγαν, 
επίσης, τις έντονες χειρονοµίες και έδιναν προσοχή στα κουστούµια των πρωταγωνιστών, τονίζοντας την 
ανεκδοτολογική πλευρά των γεγονότων. Ενώ για τον όρο εκλεκτισµό, υποστήριξε ότι χρησιµοποιείται από 
κριτικούς τέχνης και συγγραφείς όχι από πεποίθηση, αλλά είτε από διάθεση συµφιλίωσης των 
καλλιτεχνικών διαµάχεων της εποχής είτε από κόπωση που προκλήθηκε από αυτές τις διαµάχες. Βλέπε: 
Leon Rosenthal, Du romantisme au Réalisme : Essai sur l’Évolution de la Peinture en France de 1830 à  
1848, παρουσίαση: Michael Marrinan, Paris, Macula, 1987, σ. 203-210, 366.  
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συγχρόνους του τη συµµετοχή του στους δηµοκρατικούς στρατούς της Επανάστασης και 

την προάσπιση από µέρους του του γαλλικού εδάφους. Οι δύο αυτοί πίνακες έρχονται να 

ενισχύσουν τη ρητορική των επίσηµων προτρέτων του βασιλιά, προβάλλοντας την 

εικόνα του πατριώτη, που πολέµησε στο παρελθόν για την πατρίδα και για τη 

διασφάλιση των κατακτήσεων της Γαλλικής Επανάστασης. 

  Υπάρχει µια ακόµη οµάδα πορτρέτων που ενδιαφέρουν κυρίως γιατί απεικονίζουν την 

αποδοχή του Λουδοβίκου-Φιλίππου από τους αγωνιστές των οδοφραγµάτων και από 

εκπροσώπους των εργατικών τάξεων. Σε ένα από αυτά, που παρήχθηκε για να γίνει 

πρότυπο για λιθογραφία, που αποδίδεται στον Eugène Lami, απεικονίζεται ο ∆ούκας της 

Ορλεάνης να ιππεύει το άλογο του κατευθυνόµενος από το Palais-Royal προς το 

∆ηµαρχείο για να συναντήσει τον Lafayette, ενώ πίσω του το πλήθος τον επευφηµεί 

(εικ.12).55 Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το έργο του Guillon Lethière «Ο Λουδοβίκος-

Φίλιππος της Ορλεάνης ανακηρύσσεται Γενικός Τοποτηρητής του βασιλείου» που 

εκτέθηκε στο salon του 1833. Ο Λουδοβίκος-Φίλιππος ανταλλάσει χειραψία µε τον 

Lafayette στα σκαλιά του ∆ηµαρχείου, ενώ γύρω του έχουν συγκεντρωθεί και τον 

επευφυµούν, εν µέσω των τρίχρωµων σηµαίων που ανεµίζουν, το πλήθος των 

οδοφραγµάτων (εικ.13). οι δύο αυτοί πίνακες προβάλλουν τον τρόπο µε τον οποίο η 

συνταγµατική µοναρχία του Λουδοβίκου-Φιλίππου χρησιµοποίησε το γεγονός της 31ης 

Ιουλίου στο ∆ηµαρχείο ως απόδειξη της λαϊκής της εγκαθίδρυσης. Στο έργο του Auguste 

DeBay «Ο βασιλιάς συναντά έναν πληγωµένο στρατιώτη, στις 6 Ιουνίου 1832», που 

εκτέθηκε στο salon του 1835, απεικονίζεται ο Λουδοβίκος-Φίλιππος έφιππος και 

συνοδευόµενος από το γιο του Φερδινάνδο, κατά την επιθεώρηση της εθνοφρουράς µετά 

την εξέγερση του Ιουνίου 1832, να χαιρετά έναν στρατιώτη που τραυµατίστηκε κατά την 

καταστολή της. Στην αριστερή πλευρά του έργου, ένας εργάτης υψώνει, µε το αριστερό 

του χέρι, το καπέλο του για να χαιρετήσει τον βασιλιά, ενώ µε το δεξί στερεώνει τη 

σφύρα, εργαλείο της δουλειάς του, σε µια πέτρα (εικ.14). 

   Το έργο του Méry-Joseph Blondel, µονοχρωµατική αποµίµηση ενός ανάγλυφου, 

βρίσκεται µεταξύ ιστορικής αφήγησης και αλληγορίας για να εκφράσει τα ιδεώδη της 

ελευθερίας και της τάξης. Η παρουσία των στρατευµάτων στα αριστερά δηλώνει πως ο 

νέος βασιλιάς έχει την πίστη και υπακοή των δυνάµεων της τάξης, ενώ ο νέος εργάτης 

                                                 
55 Έχει προταθεί ότι η εικόνα παρουσιάζει τον Λουδοβίκο-Φίλιππο  να επιστρέφει από το Palais-Royal, 
αφού προηγουµένως είχε συναντήσει τον γιο του στο Barrière du Trône, στις 4 Αυγούστου, την ηµέρα που 
ο πρίγκηπας είχε οδηγήσει το σύνταγµα του των ουσσάρων στην πρωτεύουσα και είχε τοποθετήσει την 
τρίχρωµη σηµαία στην κορυφή της στήλης Vendôme. Όµως, η παρουσία οδοφραγµάτων στο πίσω µέρος 
της εικόνας, τα οποία δεν υπήρχαν στις 4 Αυγούστου, δεν µπορεί να στηρίξει αυτήν την ερµηνεία. Βλέπε: 
Michael Marrinan, Painting Politics for Louis-Philippe, Art and Ideology in Orléanist France, 1830-1848, 
New Haven and London, Yale University Press, 1988, σ. 6-7, 221, υποσ. 28. 
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στα δεξιά, επευφηµεί τον Λουδοβίκο-Φίλιππο. Με άλλα λόγια, ο βασιλιάς τοποθετείται 

ανάµεσα σε δύο ανταγωνιστικές δυνάµεις, τον στρατό και τον εργάτη, και απεικονίζεται 

να επιδοκιµάζεται και από τι δύο. Κάτω, ανάµεσα στα πόδια του αλόγου, βρίσκονται 

πέτρες ανακαλώντας τα οδοφράγµατα του Ιουλίου, ενώ η σπασµένη αλυσίδα αποτελεί το 

έµβληµα της νεοαποκτηθείσας ελευθερίας του έθνους. Τέλος, µια µεγάλη σηµαία 

αποτελεί το φόντο στην οποία αναγράφεται «Το Σύνταγµα θα αποτελεί εφεξής µια 

αλήθεια» (εικ.15).  

    Ο Λουδοβίκος-Φίλιππος επικύρωσε, µέσω της τέχνης που παρήγγειλε ή αγόρασε, όχι 

τη λαϊκή πλευρά, που εκτυλίχθηκε στα οδοφράγµατα, αλλά τη διπλωµατική πλευρά της 

ιουλιανής επανάστασης, που χειρίστηκαν επαγγελµατίες πολιτικοί και η οποία ήταν 

υπεύθυνη για την εγκαθίδρυση της ορλεανικής µοναρχίας. Οι πρώτες µεγάλες 

παραγγελίες έγιναν προς τον αγαπηµένο καλλιτέχνη του βασιλιά, τον Horace Vernet,  

από τον οποίο ζητήθηκε να ζωγραφίσει δύο σκηνές του χρονικού της επανάστασης: ο 

«∆ούκας της Ορλεάνης φτάνει στο Palais-Royal, στις 30 Ιουλίου 1830» (εικ.16) και «Ο 

∆ούκας της Ορλεάνης κατευθύνεται προς το ∆ηµαρχείο, στις 31 Ιουλίου 1830» (εικ.17). 

Ο πρώτος πίνακας παραγγέλθηκε πριν τον Ιούλιο 1832 και προοριζόταν να διακοσµήσει 

την πινακόθηκη του Λουδοβίκου-Φιλίππου στο Palais-Royal –θα αποτελούσε µέρος ενός 

συνόλου πινάκων που θα αφηγούνταν τα πιο σηµαντικά ιστορικά γεγονότα που 

συνδέονταν µε την ορλεανική οικογένεια, από την εποχή του Richelieu, τον 17ο αιώνα, 

έως τη σύγχρονη εποχή- ενώ ο δεύτερος παραγγέλθηκε το Μάρτιο 1831. Στην πρώτη 

εικόνα, ο Λουοδβίοκς-Φίλιππος εισέρχεται στο Palais-Royal ντυµµένος ως αστός, ενώ 

εργάτες και αστοί συζητούν, χωρίς να έχουν προσέξει την παρουσία του. Στη δεύτερη 

εικόνα, ένα πλήθος εργατών χαιρετά και επικροτεί τον Λουδοβίκο-Φίλιππο, κατά την 

άφιξή του στο ∆ηµαρχείο, επαναλαµβάνοντας έτσι το µύθευµα της θετικής υποδοχής του 

∆ούκα από τους αγωνιστές των οδοφραγµάτων. Προκειµένου να προβληθεί η 

κοινοβουλευτική πλευρά της ανάδειξής του στο θρόνο και ο συνταγµατικός χαρακτήρας 

της βασιλείας του, ο Λουδοβίκος-Φίλιππος παρήγγειλε πίνακες που αφορούσαν στα 

γεγονότα που είχαν συµβεί στο Palais-Royal: την υπογραφή της πράξης που τον έκανε 

Γενικό Τοποτηρητή (Lieutenant-général) από τον Joseph-Désiré Court (εικ.18), και δύο 

πίνακες του François-Joseph Heim που απεικόνιζαν την κλήση του Λουδοβίκου-

Φιλίππου στο θρόνο από τη Βουλή των Ίσων (εικ.19) και από την Βουλή των Βουλευτών 

(εικ.20).  

   Ένα άλλος ρόλος της επίσηµης τέχνης ήταν να συνυφάνει τα γεγονότα και τα ιδανικά 

της µεγάλης επανάστασης µε εκείνα της επανάστασης του 1830 έτσι ώστε η δεύτερη να 

ερµηνευτεί και να νοµιµοποιηθεί µέσα στο ηρωϊκό ιστορικό πλαίσιο της πρώτης.  Στις 25 

Σεπτεµβρίου 1830, ο Guizot, υπουργός Εσωτερικών, έλαβε την έγκριση του βασιλιά για 
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τα θέµατα των τριών από τους πέντε πίνακες που προορίζονταν να τοποθετηθούν στη 

Salle des Séances του Palais-Bourbon, χώρου συνεδρίασης της  Βουλής των Βουλευτών. 

Ο κεντρικός πίνακας θα είχε θέµα «Ο όρκος του Λουδοβίκου-Φιλίππου στις 9 

Αυγούστου 1830» και θα καταλάµβανε την τιµητική θέση στην αίθουσα. Ο όρκος του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου συµβόλιζε τη νέα εποχή που ξεκινούσε για τη Γαλλία, το 1830, 

προβάλλοντας το µήνυµα του απαραβίαστου του Συντάγµατος (εικ.21). Ο Guizot 

επέλεξε δύο θέµατα από τη Γαλλική Επανάσταση για να τοποθετηθούν στο πλάϊ της 

εικόνας του όρκου του Λουδοβίκου-Φιλίππου: το πρώτο ήταν η άρνηση της Τρίτης 

Τάξης, µέσα από την απάντηση του Mirabeau προς τον Μαρκήσιο de Dreux-Brézé, 

τελετάρχη του Λουδοβίκου ΙΣΤ’, να διαλυθεί, έπειτα από εντολή του βασιλιά, στις 23 

Ιουνίου 1789 (εικ.22). Το 1830, ο Mirabeau ήταν στη συλλογική µνήµη ένας από τους 

µεγάλους άνδρες γιατί υπερασπίστηκε το δικαίωµα και την εξουσία των αντιπροσώπων 

του λαού, ήταν όµως και εκείνος που υποστήριξε τον βασιλιά. Είναι λοιπόν το διπλό 

σύµβολο της υπεράσπισης του κοινοβουλευτισµού και της συνταγµατικής µοναρχίας που 

ο Guizot ήθελε να εικονογραφήσει. Η παράσταση εικονογραφεί την ιστορική στιγµή της 

πολιτικής συνείδησης της δύναµης της Τρίτης Τάξης, τη γνώση της ότι αποτελεί το πιο 

νοµιµοποιηµένο κοινωνικό σώµα του έθνους γιατί η εξουσία της προέρχεται από την 

λαϊκή θέληση. ∆ηλώνεται η σταθερότητα και η αποφασιστικότητά τόσο απέναντι στην 

βασιλική εξουσία όσο και απέναντι στον κλήρο και τους ευγενείς, αλλά και η πίστη της 

ότι η δύναµή της προέρχεται από την εθνική θέληση. Το δεύτερο επεισόδιο που ο Guizot 

καθόρισε να ζωγραφιστεί ήταν η εισβολή του εξεγερµένου πλήθους στην 

Εθνοσυνέλευση, στις 20 Μαϊου 1795, η δολοφονία του βουλευτή Féraud και η 

παρουσίαση  του κεφαλιού του, στηριγµένου σε ένα δόρυ, στον πρόεδρο François 

Boissy-d’Anglas (εικ.23). Ο τελευταίος, σύµφωνα µε το θρύλο, ήρεµος µπροστά σε αυτό 

το θέαµα, αποχαιρέτησε το νεκρό του σύντροφο, αλλά αρνήθηκε να παραχωρήσει τη 

θέση του στους εξεγερµένους. Η µορφή του Boissy-d’Anglas συµβολίζει την εξουσία 

των βουλευτών µπροστά στην ανταρσία και την προσκόλληση στην µοναρχία, γιατί ο 

Boissy d’Anglas είχε αρνηθεί να ψηφίσει υπέρ της θανάτωσης του βασιλιά. Επίσης, ήταν 

εκείνος που είχε υποτάξει το λαό, ήταν σύµβολο της τάξης. Η απεικόνιση της σκηνής 

δηλώνει το θρίαµβο του κοινοβουλευτισµού απέναντι στη λαϊκή τροµοκρατία και 

εξέγερση, αλλά και την ήττα του λαϊκού κινήµατος της επανάστασης.  

    Ο Guizot στην «Αναφορά του προς το βασιλιά», στις 25 Σεπτεµβρίου 1830, δηλώνει 

πως η επιλογή των θεµάτων από το πρόσφατο παρελθόν της Γαλλίας καθορίστηκε από 

ένα ηθικοπλαστικό σκοπό: «Θέλοντας να υποβάλω τις ιδέες µου στη Μεγαλειότητά σας 

προς έγκριση, σκέφτηκα να περιοριστώ στη νοµοθετική µας ιστορία κατά τη Γαλλική 

Επανάσταση. Εκεί, οι βουλευτές πρέπει να στραφούν για πρότυπα και εκεί όπου η 
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Γαλλία, προχωρώντας για να ακούσει τους βουλευτές της, θα βρει λόγους για µια 

δέσµευση στους συνταγµατικούς θεσµούς». Υπογραµµίζει το «εθνικό συµφέρον» των 

θεµάτων σε µια στιγµή κατά την οποία όλοι παθιάζονται για την ιστορία της Γαλλίας και 

επεξηγεί τα κίνητρα των επιλογών του: «Η αντίσταση στο δεσποτισµό και η αντίσταση 

στην ανταρσία καθορίζουν τα όρια των καθηκόντων ενός βουλευτή. ∆ύο θέµατα για να 

αναπαραστήσουν τα δύο πιο αξιοσηµείωτα παραδείγµατα αυτών των καθηκόντων µου 

φάνηκαν τα πιο κατάλληλα για να συνοδεύσουν τη σοβαρή πράξη της ορκωµοσίας του 

βασιλιά».56 Στα αριστερά, η απάντηση του Mirabeau στον Dreux-Brézé αποτελεί το 

ιστορικό πρότυπο για την άρνηση των βουλευτών να υποταχθούν στα διατάγµατα του 

Καρόλου Ι’. Από την άλλη, η άρνηση του Boissy-d’Anglas να παραδώσει τη θέση του 

στους εξεγερµένους του 1795 αποτελεί το πρότυπο του 1830, καθώς µια κυβέρνηση 

σχηµατίστηκε ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες της αναρχίας.  

  Οι δύο αυτές εικόνες αντιπαραθέτουν τον όχλο, βίαιο και αιµοδιψή, απέναντι στους 

ψύχραιµους βουλευτές, οι οποίοι δίνουν µια αξιοσέβαστη εικόνα του 

κοινοβουλευτισµού. Έτσι δηµιουργείται µια διάκριση ανάµεσα στις περιόδους και τους 

πρωταγωνιστές της Γαλλικής Επανάστασης σύµφωνα µε τη φιλελεύθερη ερµηνεία που 

διατυπώθηκε ήδη από την Παλινόρθωση: η καλή πλευρά της επανάστασης είναι εκείνη 

του 1789, η άσχηµη, βίαιη και αιµατοκυλισµένη, εκείνη του 1793. Εισάγεται, επίσης, το 

1789 στην εθνική ιστορία και ο κοινοβουλευτισµός παρουσιάζεται ως ο υπερασπιστής 

της έννοµης κοινωνίας. Αυτή η προσέγγιση και αυτή η διάκριση καθιερώνουν ένα 

παράλληλο ανάµεσα στα 1789 και το 1830.57 Το εικονογραφικό πρόγραµµα 

ολοκλήρωναν, σύµφωνα µε τα λόγια του Guizot «δύο αλληγορικά αγάλµατα γυναικών 

που εκφράζουν τις δύο κύριες ιδέες του Συντάγµατος µας: η Ελευθερία και η ∆ηµόσια 

Τάξη».58 Οι δύο αυτές µορφές αποτυπώνουν την εικόνα της Επανάστασης που το κράτος 

                                                 
56 «Αναφορά στον βασιλιά», 25 Σεπτεµβρίου 1830. Αναφέρεται στο Michael Marrinan, Painting politics 
for Louis-Philippe: Art and ideology in Orléanist France, 1830-1848, New Haven and London, Yale 
University Press, 1988, σ. 94-95. 
57 Patrick Le Nouene, Répresentations du Peuple dans les Tableaux d’Histoire entre 1831 et 1848 στο 
Sylvie Douce de la Salle, Albert Boime, Patrick Le Noüene (επιµ.), Exigences de Réalisme dans la 
Peinture Française entre 1830 et 1870, Exposition 5 novembre 1983  – 15 fevrier 1984, Musée des Beaux-
Arts des Chartres, 1983, σ.25. 
58 Υπόµνηµα του Guizot προς τον βασιλιά, 20 Οκτωβρίου 1830. Αναφέρεται στο Michael Marrinan, 
Painting Politics for Louis-Philippe: Art and ideology in Orléanist France, 1830-1848, New Haven and 
London, Yale University Press, 1988, σ. 97. Τα δύο αγάλµατα παραγγέλθηκαν στον James Pradier, το 
Νοέµβριο 1830. Το άγαλµα της Ελευθερίας προοριζόταν να στηθεί ανάµεσα στους πίνακες του 
Λουδοβίκου-Φιλίππου και του Mirabeau και εκείνο της ∆ηµόσιας Τάξης θα τοποθετούνταν δίπλα στον 
Boissy-d’Anglas, ενώ ένα αλληγορικό ανάγλυφο κάτω από την εικόνα του βασιλιά θα συµβόλιζε τα υλικά 
αγαθά που υποσχόταν η ιουλιανή µοναρχία. Μικρότερα ανάγλυφα στο πλάι του κεντρικού αυτού έργου θα 
απεικόνιζαν δύο σηµαντικές στιγµές της ίδρυσης της νέας κυβέρνησης: κάτω από το άγαλµα της 
Ελευθερίας, το γλυπτό του Etienne Ramey θα αναπαριστούσε την «Άφιξη του ∆ούκα της Ορλεάνης στο 
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ήθελε να προβάλλει: «…µια επανάσταση που δεν θα ήταν επαναστατική και που θα 

επέφερε την ίδια στιγµή την τάξη µαζί µε την ελευθερία»,59 αλλά και τους δύο άξονες 

της πολιτικής του ιουλιανού καθεστώς.  

   Η πιο καταφανής οπτική αναπαράσταση της πολιτικής στρατηγικής του καθεστώτος 

του Λουδοβίκου-Φιλίππου ήταν το µεγάλο Ιστορικό Μουσείο στο οποίο ο βασιλιάς 

αποφάσισε να µετατρέψει το παλάτι των Βερσαλιών, σύµβολο της µοναρχίας. Τα 

διαφορετικά δωµάτια του Μουσείου ήταν αφιερωµένα στις διαφορετικές ιστορικές 

περιόδους, µη συµπεριλαµβανοµένης εκείνης της Παλινόρθωσης: η εποχή των 

σταυροφοριών, οι µάχες της Επανάστασης και της Αυτοκρατορίας, η κλήση και η άνοδος 

του Λουδοβίκου-Φιλίππου στο θρόνο. Όταν το Μουσείο άνοιξε τις πόρτες του, το 1837, 

µε κάποια δωµάτια ακόµη µη ολοκληρωµένα, το σύνθηµα στην είσοδο εξέφραζε την 

επίσηµη πολιτική που βρισκόταν πίσω από αυτό το σχέδιο: «Σε όλες τις δόξες της 

Γαλλίας». Στόχος ήταν η ερµηνεία του ένδοξου παρελθόντος της Γαλλίας, µέσα από την 

ανάπτυξη της ιδέας της ενότητας του έθνους και της κατασκευής µια εθνικής ιστορίας 

που θα κορυφωνόταν στην άνοδο της ορλεανικής οικογένειας στο γαλλικό θρόνο.    

   Το αποκορύφωµα του ιστορικού περιπάτου του νέου Μουσείου είναι η «Αίθουσα του 

1830» (Salle de 1830), όπου απεικονίζονται σε έργα κολοσσιαίων διαστάσεων τα 

γεγονότα που έφεραν τον Λουδοβίκο-Φίλιππο στην εξουσία. Σε καθένα από τους πέντε 

πίνακες που υπάρχουν στο δωµάτιο ο πολίτης βασιλιάς καταλαµβάνει κεντρική θέση στις 

συνθέσεις, προβάλλοντας έτσι ότι η ιστορία της ιουλιανής επανάστασης και η κατάληξή 

της φυσικά ενσαρκώνονται σε αυτό το πρόσωπο. Οι πίνακες απεικονίζουν τα πολιτικά 

γεγονότα που οδήγησαν στην άνοδο του Λουδοβίκου-Φιλίππου στην εξουσία, 

εξαλείφοντας από αυτά κάθε ίχνος πολιτικής αντίθεσης. Μέλη των εργατικών τάξεων και 

αστοί, στρατιώτες και εθνοφρουροί επιδοκιµάζουν και υποδέχονται µε επευφηµίες τον 

νέο βασιλιά (εικ.24-28). 

  Η επίσηµη τέχνη της ιουλιανής µοναρχίας αποτυπώνει τη φιλελεύθερη, αστική 

ερµηνεία της ιουλιανής επανάστασης, εστιάζοντας γύρω από τα πολιτικά και 

διπλωµατικά γεγονότα που οδήγησαν στην άνοδο του Λουδοβίκου-Φιλίππου στο θρόνο. 

Ό,τι είχε συµβεί πριν, κατά τις ηµέρες της εξέγερσης, έχει εξαλειφθεί, η επαναστατική 

δράση του λαού δεν απεικονίζεται, ούτε η αντίθεση τµηµάτων της κοινωνίας απέναντι 

στην προώθηση ή επιβολή του Λουδοβίκου-Φιλίππου ως του νέου βασιλιά. Και όταν 

κάποτε ένας εργάτης εισάγεται σε κάποια θέµατα, τότε κάθε επαναστατικός ή 
                                                                                                                                                 
∆ηµαρχείο», και κάτω από το άγαλµα της ∆ηµόσιας Τάξης, ένα ανάγλυφο του Louis Petitot θα απεικόνιζε 
«Το βασιλιά να διανέµει λάβαρα στην εθνοφρουρά». 
59 François Guizot, Introduction : Trois Génèrations, 1789-1814-1848 στο Histoire Parlementaire de 
France: Recueil Complet des Discours Prononcés dans les Chambres de 1819 à 1848 par M. Guizot, Paris, 
Michel Lévy frères, Libraires, éditeurs,  1863-1864, τ.1, σ.cviii. 
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στασιαστικός χαρακτήρας απουσιάζει. Και αν ο λαός ανακαλείται, είναι ένας λαός 

ενωµένος και υποταγµένος, σύµβολο όλων των κοινωνικών κατηγοριών ενωµένες γύρω 

από το πρόσωπο του νέου µονάρχη και της θριαµβεύουσας αστικής τάξης. Έτσι, λοιπόν, 

όταν το νέο καθεστώς θέλει να εορτάσει την προέλευση της εξουσίας του, δίνει µια 

κολακευτική εικόνα του λαού, µε όλες τις τάξεις ενωµένες, που πειθήνιες να γιορτάζουν 

το θρίαµβο του βασιλιά. Όταν, όµως, θέλει να παρουσιάσει τους κινδύνους που απειλούν 

την εξουσία του, προβάλλει την εικόνα του αιµοδιψούς όχλου. 

 

 

Η Πολιτική της Ιουλιανής Μοναρχίας και οι Αντίπαλες Πολιτικές ∆υνάµεις: 

Résistance και Mouvement 

 

    Αν και αρχικά η ιουλιανή µοναρχία προβαλλόταν ως µια συνταγµατική µοναρχία 

περιβαλλόµενη από ρεπουµπλικανικούς θεσµούς και ο Λουδοβίκος-Φίλιππος ως αστός-

βασιλιάς σύντοµα οι προσδοκίες όλων διαψεύστηκαν. Από τη µια, αν και η βάση του 

εκλεκτορικού σώµατος είχε διευρυνθεί, εξαιτίας της µείωσης του εκλογικού τιµήµατος, 

από 92.000 σε 167.000, τον Ιούλιο 1831,  και σε 171.000, τον Ιούνιο 1834, ο αριθµός 

αυτός παρέµενε µικρός σε µια χώρα µε πληθυσµό 32,5 εκατοµµύρια. Ακόµη µικρότερος 

ήταν ο αριθµός των εκλόγιµων, περίπου 55.000. Ο αποκλεισµός κοινωνικών οµάδων από 

το εκλογικό σύστηµα οδήγησε στη χρήση του όρου νόµιµη χώρα (pays légal), ο οποίος 

περιέγραφε τη µειοψηφία όσων είχαν εκλογικό δικαίωµα, σε αντίθεση µε το όρο 

πραγµατική χώρα (pays réel) που αναφερόταν στις πλατιές µάζες του πληθυσµού που 

είχαν αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία. Το ζήτηµα της διεύρυνσης των 

πολιτικών δικαιωµάτων και της ενσωµάτωσης στην εκλογική διαδικασία των λαϊκών και 

εργατικών τάξεων οδήγησε στη διαµόρφωση δύο αντίπαλων πολιτικών δυνάµεων: από 

τη µια υπήρχε η résistance, δηλ. η προάσπιση του καθεστώτος της συνταγµατικής 

µοναρχίας του Λουδοβίκου-Φιλίππου και του πολιτικού της συστήµατος και από την 

άλλη το mouvement, το οποίο συγκεντρώνει στους κόλπους του όλους εκείνους που 

επιζητούν τη διεύρυνση των πολιτικών δικαιωµάτων µέχρι του σηµείου της καθολικής 

ψηφοφορίας. Από την άλλη, το µεγαλύτερο µέρος του εκλεκτορικού σώµατος 

αποτελούνταν από τους φορολογούµενους (censitaires) των 200 έως 400 φράγκων· αυτοί 

ήταν οι λιγότερο ανεξάρτητοι, καθώς το εισόδηµά τους ήταν ασταθές, µε αποτέλεσµα η 

θέση τους ως εκλέκτορες να είναι επισφαλής, αλλά και να υπόκεινται εύκολα στις 
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κυβερνητικές πιέσεις.60 Η εκλογική εξάρτηση και διαφθορά παρωδείται στη λιθογραφία 

του Daumier Αντάµοιψε έντιµε τους υπάκουους εκλέκτορες (εικ.29), στην οποία 

παριστάνεται ο Λουδοβίκος-Φίλιππος να εξαγοράζει τη ψήφο των χαµηλά 

φορολογούµενων πολιτών προσφέροντας τους ως αντάλλαγµα παράσηµα και ένα σχέδιο 

µε το αχλάδι, γελοιογραφικό σύµβολο του βασιλιά και του καθεστώτος του.  

  Κατά ένα µεγάλο τµήµα της, η Βουλή µετά την ιουλιανή επανάσταση ήταν εκείνη της 

Παλινόρθωσης, καθώς, η είσοδος σε αυτή νέων ατόµων που πλήρωναν µικρότερο 

εκλογικό τίµηµα ή ανήκαν στα ελεύθερα επαγγέλµατα αυξήθηκε κατά ένα µικρό 

ποσοστό· µικρή µείωση σηµείωσε, αντίστοιχα, και ο αριθµός των αξιωµατούχων και των 

κατόχων έγγειας περιουσίας.61 Η Βουλή των Ισοτίµων µε την αρχή της 

κληρονοµικότητας και τα προνόµια δεν εξέφραζε το νέο πνεύµα, ενώ, αργότερα, ο 

διορισµός των Ισοτίµων από τον βασιλιά, µέσα από ένα κατάλογο υψηλών 

αξιωµατούχων, στρατιωτικών και υψηλά φορολογούµενων πολιτών, οδήγησε στη 

σύσταση µιας αριστοκρατίας υπάκουης προς το Στέµµα.  

  Ο βασιλιάς θέλοντας να ελέγχει το υπουργικό συµβούλιο διόριζε ο ίδιος, και όχι η 

πλειοψηφία της Βουλής, υπουργούς άτοµα της αρεσκείας του, που βρίσκονταν κάτω από 

την επιρροή του. Αυτή η τακτική του, σε συνδυασµό µε τις προσωπικές διαµάχες των 

υπουργών, είχε ως αποτέλεσµα µια παρατεταµένη υπουργική κρίση από τον Απρίλιο 

1834-Μάρτιο 1835. Οι κυβερνήσεις πάντα περιελάµβαναν τους ίδιους άντρες και οι 

διαφορές ανάµεσά τους ήταν κυρίως προσωπικές αντιπαλότητες, παρά διαφορές 

απόψεων. Το υπουργικό συµβούλιο της ιουλιανής µοναρχίας διαµορφώνεται και 

σταθεροποιείται κατά τα δύο πρώτα έτη. Στη συνέχεια, η πολιτική κατεύθυνση του 

καθεστώτος βρισκόταν στα χέρια λίγων αντρών, των Thiers, Broglie και Guizot, όλοι οι 

υπουργοί ανήκαν στο συντηρητικό κόµµα, εκτός των δύο πρώτων υπουργείων, της 11ης 

Αυγούστου 1830 και του υπουργικού συµβουλίου Laffitte. Μετά τον Μάρτιο 1831 

κανένα µέλος του mouvement δεν ανέβηκε στην εξουσία.62  

                                                 
60 André-Jean Tudesq, Les Listes Électorales de la Monarchie Censitaire, Annales : Économies, Sociétés, 
Civilisations, τ.13 (1958), σ.277-288. 
61 David Pinkney, The French Revolution of 1830, New Jersey, Princeton University Press, 1972, ιδ.σ. 279-
280. 
62 Η σύνθεση των υπουργείων της ιουλιανής µοναρχίας είναι διαφοροποιηµένη: υπάρχουν ευγενείς του 
παλαιού καθεστώτος (ο δούκας de Broglie, ο κόµης Molé, ο Charles de Remusat), ευγενείς της 
αυτοκρατορίας, διοικητικοί ή υψηλόβαθµοι στρατιωτικοί (οι στρατάρχες Gérard, Mortier, Soult), 
αντιπρόσωποι των καπιταλιστικών τάξεων (οι τραπεζίτες Jacques Laffitte, Casimir Périer, Alexandre 
Gouin, ο µεγαλέµπορος από το Στρασβούργο Jean Humann) και κυρίως άνδρες της παραδοσιακής αστικής 
τάξης, που είτε έχουν σταδιοδροµήσει σε δηµόσιες θέσεις (Guizot, Victor Cousin) ή στα ελεύθερα 
επαγγέλµατα (Thiers, δικηγόρος, έπειτα δηµοσιογράφος) και σχεδόν πάντα ευκατάστατοι, κάτοχοι 
σταθερής περιουσίας. Charles H. Pouthas, Les Ministres de Louis-Philippe, Révue d’Histoire Moderne et 
Contemporaine (Απρίλιος-Ιούνιος 1954), σ.102-130, André Jardin,  André-Jean Tudesq, Restoration and 
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  Ο βασιλιάς, µπορούσε, επίσης, να διορίζει βουλευτές, χωρίς προσωπική περιουσία, σε 

θέσεις του Πανεπιστηµίου και της ανώτερης διοίκησης. Η µεταχείρισή τους και η 

σταδιοδροµία τους εξαρτώνταν από εκείνον και την κυβέρνηση, µε αποτέλεσµα να είναι 

εξαρτηµένοι πολιτικά. Έπειτα, η εθνοφρουρά, µε το νόµο του Μαρτίου 1831 που 

προέβλεπε ότι µέλη της γίνονταν όσοι κατέβαλλαν φόρους,  µετατράπηκε σε µια 

οπλισµένη αστική δύναµη, που είχε καθήκον την υπεράσπιση του θρόνου και της 

πολιτικής του. Στη λιθογραφία του Daumier Συντρίψτε την υπηρεσία (Enfoncé le service) 

του 1831, αποδίδεται η απαξίωση των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων απέναντι στο 

ρόλο της εθνοφρουράς. Στο πίσω µέρος, ο εθνοφρουρός καλεί, κτυπώντας ρυθµικά το 

τύµπανό του, τα µέλη αυτού του σώµατος να συγκεντρωθούν για να καταστείλουν 

κάποια εξέγερση που µόλις έχει ξεσπάσει. Ο εργάτης, όµως, φορώντας την ποδιά 

εργασίας και το κωνικό σκούφο, στοιχείο που δηλώνει τις ρεπουµπλικανικές του 

πεποιθήσεις, αρνείται αυτήν την κυβερνητική πρόσκληση για κατασταλτική δράση, 

εκθέτωντας προς πώληση τη στολή του εθνοφρουρού προκειµένου να πληρώσει το φόρο 

(εικ.30).  

    Με το σύστηµα που εγκαινίασε ο Casimir Périer, το Μάρτιο 1831, «τάξη στο 

εσωτερικό, ειρήνη στο εξωτερικό» και το οποίο ακολούθησαν και οι µετέπειτα υπουργοί, 

έθεσε τα πλαίσια της πολιτικής των επόµενων χρόνων. Το ιουλιανό καθεστώς κατέπνιξε 

τις αντιπολιτευτικές φωνές και κατέστειλε τις πολιτικές και κοινωνικές διεκδικήσεις, 

Ενώ αρχικά είχε εγγυηθεί την ελευθερία του Τύπου και των ενώσεων, στην πορεία, 

ακριβώς επειδή αποτέλεσαν ισχυρά αντιπολιτευτικά όπλα, ο Λουδοβίκος-Φίλιππος και η 

κυβέρνησή του οδήγησαν στη φίµωση και διάλυσή τους. Τα πρώτα πέντε έτη 

σηµαδεύτηκαν από αναταραχές, εξεγέρσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις: εξεγέρσεις 

για την έλλειψη σιταριού ή για την ακριβή τιµή στην οποία πωλούνταν το ψωµί, 

πολιτικές και εργατικές εξεγέρσεις, απεργίες τεχνιτών συνασπισµένων σε εργατικές 

ενώσεις (υφαντές, ξυλουργοί, ράφτες, τσαγκάρηδες κ.λπ.) στις οποίες το ιουλιανό 

καθεστώς απάντησε µε συλλήψεις απεργών, και µε την καταστολή των εργατικών 

κινηµάτων στέλνοντας εναντίον τους το στρατό και κηρύσσοντας τις εργατικές ενώσεις 

παράνοµες.63 Η αυξανόµενη σκληρότητα του καθεστώτος προβάλλεται σε δύο 

λιθογραφίες του Daumier: 1830 και 1833 και Το Παρελθόν, το Παρόν, το Μέλλον, τίτλος 

που παρωδεί το θέµα του πίνακα του Tiziano, στον οποίο απεικονίζεται η αλληγορία του 

                                                                                                                                                 
Reaction, 1815-1848, µτφρ. Elborg Forster, Cambbridge, Cambridge University Press, 1983, σ.116, Pierre 
Leveque,  Histoire des Forces Politiques en France, Paris , A. Colin , 1992-1997, Τ.1, σ.236.      
63 Για τις εργατικές κινητοποιήσεις κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της ιουλιανής µοναρχίας δες: Philippe 
Vigier, Paris pendant la Monarchie de Juillet (1830-1848), Hachette, Paris, 1991, σσ. 97-117. 
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χρόνου, του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος,  που κυβερνάται από τη 

σύνεση (εικ.31-33).  

   Η νοµιµότητα της συνταγµατικής µοναρχίας του Λουδοβίκου-Φιλίππου 

αµφισβητούνταν από τους νοµιµόφρονες ή καρλιστές· οι νοµιµοφρόνες ήταν πιστοί 

στους Βουρβώνους, θεωρώντας τους ορλεανιστές σφετεριστές του θρόνου. Η επίσηµη 

ύπαρξη του κόµµατος τους τελειώνει µε την άρνηση µιας µειοψηφίας βουλευτών να 

ψηφίσουν το αναθεωρηµένο Σύνταγµα του 1830 και να ορκιστούν στον νέο βασιλιά, ενώ 

η τελευταία δηµόσια πράξη του ήταν ο λόγος του Chateaubriand (1768-1848), στις 7 

Αυγούστου 1830, στον οποίο προέβαλλε τους λόγους της πίστης και της υπακοής του 

προς τον Ερρίκο Ε’. Μετά την άνοδο του Λουδοβίκου-Φιλίππου, οι νοµιµόφρονοι 

διώκονται από κρατικές θέσεις και αξιώµατα, άλλοι παραιτούνται ή καταφεύγουν στα 

υποστατικά τους, αρνούµενοι να δώσουν όρκο πίστης στο νέο καθεστώς, µε αποτέλεσµα 

να πάψουν να έχουν θέσεις από τις οποίες µπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην 

πολιτική ζωή.64 Ανανεώνουν τις λέσχες τους και αναπτύσσουν συνωµοτική δράση, 

χωρίς, όµως επιτυχία, όπως της “Rue des Prouvaires”, που αφορούσε στην απαγωγή της 

βασιλικής οικογένειας από το Λούβρο ή των απόπειρων της  ∆ούκισας De Berry να 

ξεσηκώσει τη Γαλλία του Νότου και τη ∆υτική Γαλλία, το 1832, που έληξε µε τη 

σύλληψή της και την ανακοίνωση µιας άκαιρης εγκυµοσύνης. Το κόµµα των 

νοµιµόφρονων αποδυναµώνεται κυρίως εξαιτίας της αποκάλυψης πολιτικών διαφορών 

ανάµεσα στους ιθύνοντές του: ενοπίζεται ένα σχίσµα ανάµεσα σε εκείνους που 

αναγνώριζαν ως µονάρχη το γιο του Καρόλου Ι’ Λουδοβίκο ΙΘ’ και επιζητούσαν την 

παλιά Γαλλία και σε εκείνους που είχαν  φιλελεύθερες τάσεις και θεωρούσαν τον Ερρίκο 

Ε’ αυτόν που θα επικυρώσει τη σύνδεση της µοναρχίας µε τη σύγχρονη Γαλλία. Όλα 

αυτά επιτρέπουν στο ορλεανικό καθεστώς να καταφέρει ένα βαρύ κτύπηµα στην 

αξιοπιστία του νοµιµόφρονου σκοπού.65  

   Όµως, οι δύο πιο σηµαντικοί αντίπαλοι του ιουλιανού καθεστώτος ήταν η δυναστική 

αριστερά και το ρεπουµπλικανικό κόµµα, που ζητούσαν την πολιτική µεταρρύθµιση. Το 

ζήτηµα της διεύρυνσης του εκλογικού δικαιώµατος και της ενσωµάτωσης στην εκλογική 

διαδικασία των λαϊκών και εργατικών τάξεων αποελούσε πεδίο πολιτικών 

αντιπαραθέσεων ανάµεσα στην résistance και το mouvement. Η πολιτική µεταρρύθµιση 

την οποία επιζητούσαν τόσο η δυναστική αριστερά, όσο και το ρεπουµπλικανικό κόµµα, 

χαρακτηριζόταν από την κυβέρνηση γνήσιο όργανο καταστροφής. Ο Guizot υποστήριζε 
                                                 
64 René Rémond, Les Droites en France, Paris, Aubier, Montaigne, 1982, σ.72-76. 
65 Raymond Huard, La Naissance du Parti Politique en France, Paris, Presses de la Fondation Nationale 
des Sciences Politiques, 1996, σ. 73. Philippe Vigier, Paris pendant la Monarchie  de Juillet (1830-1848), 
Hachette, Paris, 1991, σ.95-96. René Rémond, Les Droites en France, Paris, Aubier, Montaigne, 1982, 
σ.82. 
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χαρακτηριστικά: «…Αυτή η πολιτική που διεύρυνε τις ελευθερίες µας, που κατάφερε να 

επαναφέρει την τάξη, έχουµε το δικαίωµα να το πούµε ότι είναι η πολιτική του 

Συντάγµατος. Τι µας προσφέρουν σε αντάλλαγµα; Μας προτείνουν αυτό που 

ονοµάζουµε κοινοβουλευτική µεταρρύθµιση. …∆εν διστάζω να το πω, αυτό που 

ονοµάζουν σήµερα κοινοβουλευτική µεταρρύθµιση και οι αρχές στο όνοµα των οποίων 

παράγεται και η τακτική που ακολουθεί, όλα αυτά αποτελούν αυτό που εγώ ονοµάζω την 

επαναστατική πολιτική. Είναι η πολιτική της αναρχίας αντιτιθέµενη στην πολιτική του 

Συντάγµατος…ποιες είναι αυτές οι αρχές στο όνοµα των οποίων προωθείται αυτό που 

ονοµάζουν κοινοβουλευτική µεταρρύθµιση: είναι η καθολική ψηφοφορία…η καθολική 

ψηφοφορία είναι ένα καθαρό όργανο καταστροφής…η καθολική ψηφοφορία και όλες οι 

ιδέες που προσκολλώνται σε αυτήν και που προωθούν σήµερα είναι η πολιτική της 

καταστροφής, της κατεδάφισης, της επαναστατικής πολιτικής».66   

  Αυτή η πολιτική θέση του ιουλιανού καθεστώτος, όσο και εκείνη των αντιπάλων του, 

καθορίζονται ουσιαστικά από την ερµηνευτική στάση της κάθε οµάδας απέναντι στην 

επανάσταση του Ιουλίου.67 Ένα µήνα µετά την ιουλιανή επανάσταση, στις 29 

Σεπτεµβρίου 1830, το επίσηµο όργανο του juste milieu Journal des Débats δηλώνει το 

χαρακτήρα της επανάστασης και τις διεκδικήσεις της: «Η επανάσταση του 1830 ήταν 

προφανώς µια πολιτική επανάσταση και ακόµη µια πολιτική επανάσταση περιορισµένη 

σε κάποια διαφιλονικούµενα σηµεία. ∆εν έγινε εναντίον του θρόνου, αλλά εναντίον ενός 

βασιλιά· όχι εναντίον µιας ολόκληρης βασιλικής οικογένειας, αλλά εναντίον ενός 

σκέλους αυτής· όχι εναντίον των νόµων, αλλά εναντίον της αθέτησης των νόµων. Ο λαός 

φώναξε: «Ζήτω η République»; Όχι, φώναξε «Ζήτω το Σύνταγµα! Ζήτω η ελευθερία!». 

Φώναξε «Όχι άλλο βασιλεία;». Όχι, φώναξε «Ζήτω ο βασιλιάς Λουδοβίκος-Φίλιππος 

Α’». Να ο χαρακτήρας της επανάστασης του 1830. Ο ίδιος ο λαός έθεσε τα όρια. Ο 

αξιοθαύµαστος σεβασµός του για τα δικαιώµατα όλων και για την ιδιοκτησία 

αποδεικνύει αρκετά ότι δεν ήθελε να επιτεθεί και να ανατρέψει τις βάσεις της κοινωνικής 

µας τάξης».68 Αυτή η ερµηνεία επιχειρεί να νοµιµοποιήσει, µέσω των λαϊκών αιτηµάτων 

και προσδοκιών, την ιουλιανή επανάνασταση ως τη συνέχιση του καθεστώτος της 

συνταγµατικής µοναρχίας µε την αντικατάσταση του έκπτωτου βασιλιά από έναν άλλο.  

   Ο Barrot και η δυναστική αριστερά δεν απορρίπτουν τον θεσµό της συνταγµατικής 

µοναρχίας και, αν και δεν συµφωνούν µε την κυβερνητική πολιτική, επιζητούν την 

                                                 
66 François Guizot, Histoire Parlementaire de France : Recueil Complet Prononcés dans la Chambre par 
M. Guizot,  Paris, Michel Lévy frères, Libraires, éditeurs, 1863-1864, τ.2, σ. 285. 
67 Την εποχή αυτή δεν υπάρχουν κόµµατα µε την σύχρονη έννοια, δηλ. θεσµοθετηµένοι και επίσηµοι 
οργανισµοί, αλλά σύνολα ατόµων που µοιράζονται τα ίδια ιδεώδη, τις ίδιες αρχές και οργανώνονται για 
την πραγµατοποίησή τους. 
68 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 21 Σεπτεµβρίου 1830, σ.[1]. 
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ηρεµία και την τάξη στο εσωτερικό, πιστεύοντας ότι ο δρόµος της αντίδρασης είναι ο 

κοινοβουλευτικός και όχι η καταφυγή στα όπλα και στην εξέγερση. Για αυτόν και το 

κόµµα που εκπροσωπεί «όλα στηρίζονται στο χρόνο και στην κανονική λειτουργία των 

θεσµών, τίποτα στη βία. Να τείνουµε το χέρι σε όσους µας πλησιάζουν, για να 

εξασφαλίσουµε το σωστό και τίµιο παιχνίδι της αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης. Να 

απορρίψουµε, αντίθετα, κάθε αλληλεγγύη προς τα άτοµα που επιθυµούσαν µια νέα 

επανάσταση…µε σταθερότητα στις απόψεις και µε µετριοπάθεια στη συµπεριφορά να 

οδηγήσουµε την κυβέρνηση του Ιουλίου, ακόµη και παρά τη θέλησή της, στις απαρχές 

της. Αυτό ήταν το πρόγραµµα στο οποίο είχε δεσµευτεί αυτό το συνταγµατικό και 

κοινοβουλευτικό κόµµα που η κοινή γνώµη πολύ σωστά αποκαλούσε «δυναστική 

αντιπολίτευση»· γιατί αυτή η αντιπολίτευση ειλικρινά ήθελε τη διατήρηση της 

δυναστείας, και µέχρι την τελευταία στιγµή την υπεράσπισε».69 Θέτει εύγλωττα το 

διακύβευµα της ερµηνείας της ιουλιανής επανάστασης: «Και καταρχήν ήταν σηµαντικό 

να κατανοήσουµε τη φυσική και νόµιµη σηµασία της επανάστασης: γιατί το µέλλον της 

εξαρτώνταν από τον τρόπο µε τον οποίο εκείνοι που έπρεπε να την κατευθύνουν θα την 

εκτιµούσαν… η διατήρηση των θεσµών της, του αξιώµατος του Ισοτίµου, της Βουλής 

των βουλευτών, της δικαστικής εξουσίας, της διοικητικής της οργάνωσης, ο περιορισµός 

στη βιαστική τροποποίηση κάποιων διατάξεων του παραχωρηµένου Συντάγµατος δεν 

άρµοζαν στο νέο οικοδόµηµα....ότι, αν αντίθετα, αναγνωρίζαµε στα γεγονότα του 

Ιουλίου όλα τα στοιχεία µιας µεγάλης εθνικής επανάστασης, που άλλαξε ολοκληρωτικά 

τις αρχές και τις συνθήκες της διακυβέρνησης της Γαλλίας, τότε δεν έπρεπε πλέον να 

φοβόµαστε να επεκτείνουµε τα αποτελέσµατα, να διευρύνουµε τις βάσεις της, να 

βυθίσουµε τις συνταγµατικές της ρίζες όσο το δυνατόν πιο σύντοµα στις µάζες· δεν 

επρόκειτο λοιπόν πλέον για τη συνέχιση και τη µίµηση της Παλινόρθωσης, αλλά για τη 

ριζική ρήξη µε αυτήν».70 Με την άνοδο του Casimir Périer στην προεδρεία του 

υπουργικού συµβουλίου, ο Odilon Barrot αντιλαµβάνεται το χάσµα που τον χωρίζει από 

την ιουλιανή µοναρχία, όταν ο Casimir Périer του επαναλαµβάνει την φιλελεύθερη 

ερµηνεία της ιουλιανής µοναρχίας: «Το κακό αυτής της χώρας είναι ότι υπάρχουν πολλοί 

άνθρωποι  που, όπως εσείς, πιστεύουν ότι έγινε µια επανάσταση στη Γαλλία. Όχι, κύριε 

δεν έγινε επανάσταση. ∆εν υπήρξε παρά µια απλή αλλαγή στο πρόσωπο του αρχηγού του 

κράτους».71    

                                                 
69 Όπ.π., τ.1, σ. 227-228. 
70 Odilon Barrot, Μémoires Posthumes de Odilon Barrot, Paris, Charpentier et Cie, libraires-éditeurs, 1875-
1876 (3η έκδ.),  τ.1, σ. 203-204. 
71 Αναφέρεται στον Odilon Barrot, Μémoires Posthumes de Odilon Barrot, Paris, Charpentier et Cie, 
libraires-éditeurs, 1875-1876 (3η έκδ.), τ.1, σ.215. 
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  Αυτή η φιλελεύθερη ερµηνεία της ιουλιανής επανάστασης και η πολιτική του juste 

milieu αντιµετωπίζονται µε δυσαρέσκεια από τους ρεπουµπλικανούς, µετριοπαθείς και 

ριζοσπαστικούς, που σύντοµα αντιλήφθηκαν την απόσταση που χώριζε το ιουλιανό 

καθεστώς από το όραµα που διαγράφτηκε «τις τρεις ένδοξες ηµέρες». Ρεπουµπλικανικές 

και εργατικές εφηµερίδες κάνουν λόγο για την προδωµένη επανάσταση και το αθετηµένο 

«Πρόγραµµα του ∆ηµαρχείου» για µια µοναρχία περιβαλλόµενη από ρεπουµπλικανικούς 

θεσµούς, για το τιµαριωτικό εκλογικό σύστηµα και στρέφονται κατά της κατασταλτικής 

εσωτερικής πολιτικής του καθεστώτος και της δειλής εξωτερικής του πολιτικής του. Στις 

28 Νοεµβρίου 1831, αµέσως µετά την εξέγερση των υφαντών στην Λυών, η 

ρεπουµπλικανική εφηµερίδα National αναγνωρίζει ότι η κοινωνία του 1830 δεν είναι η 

αναγεννηµένη του 1789, γιατί στη νέα κοινωνία αν και η εργατική τάξη, χάρη στην 

κινητοποίησή της και τη δυναµική της συµµετοχή στην ιουλιανή επανάσταση, απέκτησε 

υπόληψη που δεν είχε ποτέ, οι πολιτικοί άνδρες δεν αναγνώρισαν αυτή τη λαϊκή πλευρά 

της ιουλιανής επανάστασης.72   

   Το ρεπουµπλικανικό κόµµα αποτελεί, κατά τα πρώτα πέντε έτη της ιουλιανής 

µοναρχίας, την πιο ισχυρή αντιπολιτευτική δύναµη για δύο κυρίως λόγους: πρώτον γιατί 

οργανώνεται πολιτικά σε εταιρίες που όχι µόνο διαδίδουν τον ρεπουµπλικανικό λόγο, 

αλλά και καταφεύγουν σε εξεγέρσεις. Και δεύτερον γιατί δεν περιορίζεται στη διάδοση 

των απόψεών του και της κριτικής του µόνο µέσα από τις εφηµερίδες, δηλ. από αστικές, 

συνδροµητικές, επιχειρήσεις, αλλά και µέσα από µπροσούρες που διανέµονταν στο 

δρόµο, άρα άγγιζαν µεγαλύτερο και πιο διαφοροποιήµενο κοινωνικά κοινό. 

Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι η απάντηση µέλους ρεπουµπλικανικής εταιρίας προς 

τον συντάκτη της επίσης ρεπουµπλικανικής εφηµερίδας National Armand Carrel:  

«Μέσω των ενώσεων κάνουµε αυτό που ο Τύπος είναι αδύναµος να κάνει. Επιδρούµε σε 

αυτή τη µεγάλη µάζα προλετάριων που, µη έχοντας ποτέ λάβει εκπαίδευση, δεν γνωρίζει 

ούτε να διαβάζει. Οι οποίοι, παραµεληµένοι από τον νοµοθέτη, και εκτός των 

διαβρωτικών µας θεσµών, διατηρούνται έτσι όπως έχουν προέλθει από τα χέρια της 

φύσης, δηλαδή απλοί, ειλικρινείς, ευαίσθητοι, µε καλό αίσθηµα και φίλοι της ισότητας. 

Μέσω της προφορικής εκπαίδευσης και µέσω της οµιλίας, εξαιρετικά πιο 

αποτελεσµατικές από το νεκρό γράµµα µιας εφηµερίδας, κατανοούν µε αξιοθαύµαστη 

ευκολία την αθάνατη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη».73       

                                                 
72 Αναφέρεται στο Michèle Riot-Sarcey, Le Réel de l’Utopie: Essai sur le Politique au XIXe Siècle, Paris, 
Albin Michel, 1998, σ.180. 
73 Βλ. Vignerte Jean-Jacques, Société des Droits de l’Homme et du Citoyen au Redacteur du National 
Armand Carrel, [4 août 1833], [Paris], Imprimerie de Herhan,  [χ.χ.], 4 σ.  στο La  Société des Droits de 
l’Homme et du Citoyen 1832-1834, Paris, EDHIS, 1974. 
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   Κατά τα έτη 1830-1834, εισάγονται στην κοινωνική και πολιτική σκηνή 

ρεπουµπλικανικές εταιρίες, αρχικά η Société des Amis du Peuple, και έπειτα η διάδοχός 

της εταιρία Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, που όχι µόνο εκφράζουν µια 

πολιτική διαµαρτυρία, αλλά και προβάλλουν και στηρίζουν τις κοινωνικές διεκδικήσεις 

των εργατικών τάξεων. Η Société des Amis du Peuple, ιδρύθηκε κατά τις ηµέρες του 

Ιουλίου 1830 από τους Godefroy Cavaignac (1801-1845), Louis-Auguste Blanqui (1805-

1881), Philippe Buchez (1796-1865), Ulysse Trélat (1795-1879) και  François-Vincent 

Raspail (1794-1878). Αν και η µηνιαία εισφορά των 3 φράγκων έκλεινε την πόρτα της 

εταιρίας στους εργάτες και τα λαϊκά στρώµατα, η εταιρία διέδιδε τις ιδέες και την 

κριτική της µέσω µπροσούρων που συνέτασαν συγγραφείς διορισµένοι από την επιτροπή 

σύνταξης, η οποία διατηρούσε και το δικαίωµα ελέγχου και λογοκρισίας. Στο Μανιφέστο 

της, το 1830, δηλώνει ότι η επανάσταση του 1830 είναι η αδελφή της επανάστασης του 

1789 γιατί και οι δύο στηρίζονται στις ίδιες αρχές και πολεµούν τα προνόµια και την 

αριστοκρατία, κηρύσει το δόγµα της κυριαρχίας του λαού και την «κατάργηση όλων των 

µονοπωλίων και των προνοµίων».74 Η Société des Amis du Peuple διαρηγνύει τη σχέση 

της µε τη ρεπουµπλικανική µοναρχία και δηλώνει πως «ένας θρόνος στο µέσο µιας 

République είναι µια τεράστια αντίθεση, ένα άλυτο πρόβληµα».75 Οι εργατικές 

εξεγέρσεις στη Λυών και σε άλλες επαρχιακές πόλεις έστρεψαν την εταιρία προς το 

εργατικό ζήτηµα: στη µπροσούρα της µε τίτλο «Le Franc Patriote», του Νοεµβρίου του 

1831, παραθέτει ως αιτία των εξεγέρσεων την άδικη οικονοµική πολιτική, το άδικο 

φορολογικό σύστηµα της κυβέρνησης που «επιβαρύνει µε φόρους είδη που 

καταναλώνουν οι φτωχές τάξεις, ενώ προϊόντα που στολίζουν το τραπέζι του πλούσιου 

κυκλοφορούν ελεύθερα», την αυλική ζωή και τις τεράστιες οικονοµικές απολαβές του 

βασιλιά. «Η Γαλλία µε τη γόνιµη γη και µε τους ενεργητικούς και ευφυείς κατοίκους 

φτωχαίνει συνθλιµµένη, πεινασµένη, εξαιτίας των απεχθών οικονοµικών συστηµάτων 

που της κληροδότησαν οι καταχραστές όλων των καθεστώτων».76    

   Στις αρχές Νοεµβρίου 1831, ο δηµοσιογράφος Auguste Caunes δηµιούργησε, στους 

κόλπους της  Société des Amis du Peuple εργατικά τµήµατα των Droits de l’Homme, που 

αγωνίστηκαν στα οδοφράγµατα κατά τη µεγάλη εξέγερση του Ιουνίου 1832. Αν και 

αρχικά η πλειοψηφία της Société des Amis du Peuple αρνήθηκε να τα ενσωµατώσει, µετά 

                                                 
74 Manifeste de la Société des Amis du Peuple, Paris, Delaforet Libraire, Rouen Frères, Delaunay, 1830 στο 
La Société des Amis du Peuple, 1830-1832, Paris, EDHIS, 1974. 
75 Société des Amis du Peuple , L’Éclaireur: 10e Brochure Publiée par la Société des Amis du Peuple, 
Paris, David Imprimeur, [χ.χ.] στο La Société des Amis du Peuple, 1830-1832, Paris, EDHIS, 1974. 
76 Le Franc Patriote, 11e Brochure Publiée par la Société des Amis du Peuple, 10 Novembre 1831, Paris, 
Imprimerie de David, [χ.χ.] στο La Société des Amis du Peuple, 1830-1832, Paris, EDHIS, 1974. 
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το 1832 αποτέλεσαν τη διάδοχό της εταιρία.77 Η σύνθεση της Société des Droits de 

l’Homme ήταν λαϊκή, σε αντίθεση µε εκείνη της Société des Amis du Peuple που ήταν 

αστική. Επειδή στόχος της εταιρίας ήταν να έχουν σε αυτήν πρόσβαση οι λιγότερο 

οικονοµικά ευκατάστατοι, δεν καταβάλλονταν χρήµατα εισόδου, ούτε εισφορές, παρά 

µόνο πραγµατοποιούνταν έρανοι σε κάθε συνεδρίαση. Επίσης, η εταιρία επιδίωκε να 

στρατολογεί µέλη από τις λαϊκές τάξεις, από την εργατική τάξη και πιο σπάνια από την 

αγροτική. ∆ιαιρούνταν σε τµήµατα των 10 µε 20 ατόµων, γεγονός που της επέτρεπε να 

ξεφεύγει των δικαστικών διώξεων, αλλά και να κινητοποιεί άµεσα τα µέλη της. Έχοντας 

ως στόχο την πολιτική εκπαίδευση του λαού, έγραφε τις σύντοµες µπροσούρες της σε 

µορφή ερωταποκρίσεων. 

    Στα κείµενα της προβάλλει και υπερασπίζεται τη λαϊκή κυριαρχία, τη συµµετοχή του 

λαού µέσω των αντιπροσώπων του στην άσκηση της εξουσίας και την κοινωνική ισότητα 

που θα επιτευχθεί µέσω της νοµοθετικής οδού και της πολιτικής µεταρρύθµισης.78  

Βασικές αρχές της εταιρίας εκφράζονται στην Έκθεση υπογεγραµµένη από τον 

ριζοσπάστη πρόεδρο Cavaignac και τον γραµµατέα Berrier-Fontaine: οι δύο συντάκτες 

υιοθετούν τη ∆ιακήρυξη του Ροβεσπιέρου, κάνουν λόγο για ισότητα, αλληλεγγύη, 

κατάργηση των προνοµίων και αντίσταση στην καταπίεση. Προτείνουν, µεταξύ άλλων, 

µια εθνική Βουλή εκλεγµένη µέσω της καθολικής ψηφοφορίας, εθνοφρουρά 

αποτελούµενη από όλους τους πολίτες, ένα σύστηµα δηµόσιας εκπαίδευσης και ένα 

οικονοµικό σύστηµα που θα στηρίζεται στο κοινωνικό κεφάλαιο.79 Για τους 

ρεπουµπλικανούς δεν τίθεται πλέον θέµα µοναρχίας: ο µονάρχης, απαραβίαστος και 

κληρονοµικός, είναι αυτός που επιλέγει και διορίζει τους υπουργούς, οι οποίοι εξαρτώται 

από αυτόν, ενώ οι βουλευτές δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, καθώς το καθεστώς µέσα από 

                                                 
77 Στους κόλπους της Société des Droits de l’Homme συνυπήρχαν ετερογενή στοιχεία: οι µετριοπαθείς 
γιρονδίνοι και οι ριζοσπάστες ορεινοί, όπως επιτιµητικά αποκαλούσε η µία οµάδα την άλλη, µε 
αποτέλεσµα να υπάρξει σχίσµα στην εταιρία. Βασικά σηµεία της διαφωνίας τους ήταν το ζήτηµα της  
περιουσίας και η ανάγκη πρόταξης ή µη των κοινωνικών µεταρρυθµίσεων. Η επέτειος του Ιουλίου 1833 
και η κυβερνητική απόφαση οχύρωσης του Παρισιού οδήγησε τις δύο πλευρές σε προσέγγιση. Για τις δύο 
ρεπουµπλικανικές εταιρίες βλ.: George Weil, Histoire du Parti Républicain  en France, Paris, 1928, σ.88-
89. I. Tchernoff, Le Parti Républicain sous la Monarchie de Juillet, Formation et Evolution de la Doctrine 
Républicaine, Paris, A. Pedone, 1901, σ.295-296. Raymond Huard, La Naissance du Parti Politique en 
France, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1996, σ.67-71. 
78 Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, Du Gouvernement en général, Paris, Imprimerie de 
Herhan, [χ.χ.]. στο La Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1832-1834, Paris, EDHIS, [1974] και 
Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, De l’égalité, Paris, Imprimerie de Herhan, [χ.χ.] στο La 
Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1832-1834, Paris, EDHIS, [1974]. 
79 Exposé des Principes Républicaines de la Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, suivi des Noms 
des Membres du Comité Central, Paris, Imprimerie de Herhan, [χ.χ.] στο La Société des Droits de l’Homme 
et du Citoyen, 1832-1834, Paris, EDHIS, [1974]. 
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µυστικές χρηµατοδοτήσεις ή την απονοµή θέσεων εξαγοράζει µε αυτόν τον τρόπο την 

ψήφο τους.80  

   Σε κάποιες µπροσούρες η εταιρία αναφέρεται στη δύσκολη κατάσταση των εργατών 

και των προλετάριων, χαρακτηρίζοντας τους δυστυχείς και παρίες της κοινωνίας και 

θέτει το κοινωνικό πρόβληµα σε πολιτική βάση. Η καλυτέρευση των κοινωνικών 

συνθηκών των εργατικών τάξεων µπορεί να προκύψει, όχι µέσα από απεργίες, καθώς 

είναι ανεπαρκείς ως προς τα αποτελέσµατά τους, αλλά µέσα από την πολιτική 

µεταρρύθµιση. Για τη βελτίωση της θέσης των εργατών, χρειάζονται νέοι νόµοι για τον 

καταµερισµό των φόρων, για την εισαγωγή τροφίµων, νέοι νόµοι για τους δασµούς, 

νόµοι που δεν θα ευνοούν τους ιδιοκτήτες και τους αστούς. «Και για να έχουµε νέους 

νόµους δεν θα πρέπει να έχουµε νέους νοµοθέτες, δεν θα πρέπει να πάψουν να είναι οι 

αστοί οι µόνοι που συντάσσουν τους νόµους; ∆εν θα πρέπει τα δικαιώµατά σας, τα 

συµφέροντά σας να αντιπροσωπεύονται;…Η βιοµηχανική µεταρρύθµιση, τόσο πολύ και 

τόσο δίκαια επιθυµητή από εσάς, δεν µπορεί, πιστεύω, να ολοκληρωθεί, χωρίς µια 

πολιτική επανάσταση...».81 

   Παράλληλα µε την ανάδειξη ενός ρεπουµπλικανικού κόµµατος που προέβαλλε την 

πολιτική µεταρρύθµιση και την ανατροπή του καθεστώτος της συνταγµατικής µοναρχίας, 

παρατηρείται και η προσπάθεια διαµόρφωσης και σύστασης µιας ρεπουµπλικανικής 

ιστορίας του γαλλικού έθνους. Πολλοί ρεπουµπλικανοί ίδρυαν εταιρίες και σχολές όπου 

παρέδιδαν µαθήµατα της γαλλικής ιστορίας προς τους εργάτες. Ο Albert Dulin de 

Lapponeraye (1808-1849) είναι ο πρωτοπόρος αυτού του κινήµατος. Επιθυµεί να σώσει 

τη Γαλλική Επανάσταση από την ερµηνεία των φιλελεύθερων ιστορικών: «Ο στόχος που 

θέτω γράφοντας την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης είναι να αποκαταστήσω την 

αλήθεια των γεγονότων που έχουν αλλοιωθεί από την ανοησία ή την κακή πίστη της 

πλειοψηφίας των ιστορικών».82 Ξεκινά, αµέσως µετά την ιουλιανή επανάσταση, ένα 

κύκλο δηµόσιων και δωρεάν µαθηµάτων της γαλλικής επανάστασης, αρχικά σε ένα 

σχολείο µε ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση για τους εργάτες και έπειτα στο πλαίσιο µιας 

σειράς δηµόσιων διαλέξεων που άρχισαν τον Νοέµβριο 1831 (Cours Public d’Histoire de 

France depuis 1789 jusqu’à 1830). Τα µαθήµατα παραδίδονταν κάθε Κυριακή και έπειτα 

εκδίδονταν και διαδίδονταν στις εργατικές τάξεις. Από την αρχή θέτει το στόχο των 
                                                 
80 Sauriac [Xavier], Sociale ou Catéchisme du Prolétaire, Paris, Chez tous les Marcharnds des Nouveautés, 
1834, σ.111-115 στο La Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1832-1834, Paris, EDHIS, 1974. 
81 Sauriac [Xavier], Sociale ou Catéchisme du Prolétaire, Paris, Chez tous les Marcharnds des Nouveautés, 
1834 στο La Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1832-1834, Paris, EDHIS, [1974]. Dufraisse 
Marc, Société des Droits de l’Homme et du Citoyen. Association des Travailleurs, Paris, Imprimerie de 
Herhan, [χ.χ.] στο La Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1832-1834, Paris, EDHIS, 1974. 
82 Albert Lapponeraye, Histoire de la Revolution Française depuis 1789 jusqu’à 1814, 3η έκδ., Paris, Chez 
l’Éditeur, 1838, τ.1, σ.5 



 51

µαθηµάτων: «Σας συγκέντρωσα σε αυτό τον περίβολο για να συνδράµω στην ηθική σας 

βελτίωση, για να σας κάνω χρήσιµους στην πατρίδα πολίτες…».83 Θεωρεί ότι η µελέτη 

της Γαλλικής Επανάστασης είναι η συνέχιση ενός ανολοκλήρωτου έργου προσφέροντας 

στο λαό προοπτικές, καθώς και αναφορές. Ο Laponneraye θέτει τις βάσεις προετοιµασίας 

µιας ακόµη επανάστασης, καθώς για άλλη µια φορά, µετά το 1830, ο λαός εξαπατήθηκε 

και τέθηκε στο περιθώριο από την αστική τάξη: «Η επανάσταση της 14ης Ιουλίου 1789, 

που οδήγησε στην πτώση της Βαστίλης, µοιάζει µε εκείνη της 29ης Ιουλίου 1830 που 

εξεδίωξε την Παλινόρθωση. Είναι αδελφές, ή µάλλον δεν είναι παρά µία· το 1830, όπως 

και το 1789, ο λαός αγωνίστηκε προς όφελος της αστικής τάξης για την ανατροπή της 

αριστοκρατίας των ευγενών· το 1789, όπως και το 1830, ο λαός πίστεψε ότι εργαζόταν 

για τον ίδιο· µετά το 1789, αντιλήφθηκε ότι τον είχαν εξαπατήσει και ότι έπρεπε να 

ξαναρχίσει· µετά το 1830, αναγνώρισε ότι εξαπατήθηκε;».84 Τα δηµόσια µαθήµατα 

σταµάτησαν µε επέµβαση των αστυνοµικών αρχών και ο ίδιος φυλακίστηκε για πέντε 

χρόνια. Στο δικαστήριο όπου οδηγήθηκε µε την κατηγορία ότι υποκινούσε το µίσος των 

εργατών εναντίον της κυβέρνησης και εναντίον των αστών, επανέλαβε ότι στόχος των 

µαθηµάτων του και των εκδόσεών του ήταν η καλυτέρευση της τύχης των εργατών µέσω 

της εκπαίδευσης, η καθοδήγηση και η ηθική τους βελτίωση, παραδίδοντας τους 

µαθήµατα ιστορίας της λαϊκής Γαλλίας, όχι µόνο καταθέτοντας τα ιστορικά γεγονότα, 

αλλά και τις αρχές και τις φυσικές συνέπειες αυτών.85  

    Η παρουσία των ρεπουµπλικανικών εφηµερίδων και εταιριών στο δηµόσιο χώρο και η 

ανάπτυξη πολιτικού λόγου από αυτές απειλούσε το ιουλιανό καθεστώς. 

Αντιλαµβανόµενο την επίδραση της ρεπουµπλικανικής σκέψης στη γαλλική κοινωνία και 

κυρίως στα εργατικά στρώµατα αποφάσισε να αντιµετωπίσει νοµοθετικά τις 

αντιπολιτευόµενες ρεπουµπλικανικές οµάδες και την ύπαρξη των ρεπουµπλικανικών 

εταιριών κηρύσσοντας τες παράνοµες. Προώθησε νοµοσχέδια για τον έλεγχο των 

µπροσούρων που διένεµαν οι  ντελάληδες και για την κατάργηση των πολιτικών 

ενώσεων. Συνέλαβε και δίκασε ένα µεγάλο αριθµό ρεπουµπλικανών και εργατών που 

θέλησαν να υπερασπιστούν το δικαίωµα του συνέρχεσθαι και της ελεύθερης έκφρασης. 

Αυτό που αρνήθηκε η κυβέρνηση στους ρεπουµπλικανικούς είναι η εκφορά δηµόσιου 

λόγου, θέλοντας όχι µόνο να αποτρέψει τη συνέχιση διάχυσης στην κοινωνία 
                                                 
83 Albert Laponneraye, Cours public d’histoire de France, deuxième leçon, Paris, 1830. Αναφέρεται στο: 
Philippe Darriulat, Les Patriotes. La Gauche Républicaine et la Nation, 1830-1870, Paris, Éditions du 
Seuil, 2001, σ.128. 
84 Albert Laponneraye, Cours public d’histoire de France, deuxième leçon, Paris, 1830. Αναφέρεται στο: 
Philippe Darriulat, Les Patriotes. La Gauche Républicaine et la Nation, 1830-1870, Paris, Éditions du 
Seuil, 2001, σ.128. 
85 Défense du Citoyen Lapponeraye prononcée aux Assises du Department de la Seine, le 21 avril 1832, σ.2 
στο Les Republicains devant les Tribunaux, 1831-1834, Paris, EDHIS, 1974. 
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αντιπολιτευτικού και αντικαθεστωτικού λόγου, αλλά και να εξαλείψει την προοπτική 

µιας νέας κοινωνίας ισότητας και ελευθερίας που αυτοί προέβαλλαν.    

   Κάποιες φορές παρατηρούνται προσεγγίσεις και συνεργασίες αυτών των διαφορετικών 

αντιπολιτευόµενων οµάδων απέναντι στο ιουλιανό καθεστώς. Οι ρεπουµπλικανοί 

συνεργάζονται µε τους καρλιστές στην Société Galoise, αλλά και µε τους βοναπαρτιστές, 

µέλη δηλ. εκείνου του πολιτικού ρεύµατος που δεν είχε κοινοβουλευτική 

αντιπροσώπευση, αλλά που διατηρούσε στη συλλογική του µνήµη την εικόνα του 

Ναπολέοντα ως του ηγέτη ενός µεγάλου έθνους, υπερασπιστή των γαλλικών 

κατακτήσεων και της γαλλικής ανεξαρτησίας, και που αντιτίθενταν στη δειλή εξωτερική 

πολιτική της Γαλλίας και την κατασταλτική εσωτερική πολιτική της.86 Ρεπουµπλικανοί 

και βοναπαρτιστές  προσεγγίζονται στα θέµατα της εξωτερικής πολιτικής, της 

προσφοράς βοήθειας και στήριξης προς τους εξεγερµένους Βέλγους και Πολωνούς, ενώ 

ένας αριθµός άρθρων σε ρεπουµπλικανικές εφηµερίδες κατά το 1831-1833 εξυµνά τη 

ναπολεόντεια εξωτερική πολιτική. Η συνεργασία των τριών αυτών πολιτικών δυνάµεων 

                                                 
86 Αυτή ήταν η λαϊκή συλλογική µνήµη του Ναπολέοντα που αναµειγνυόταν µε τον πατριωτισµό. 
Συντηρούνταν µέσα από αφηγήσεις παλιών στρατιωτών, µέσα από λιθογραφίες και τραγούδια, όπως 
εκείνα του Béranger, ως του ηγέτη ενός µεγάλου έθνους, υπερασπιστή των επαναστατικών κατακτήσεων 
και της γαλλικής ανεξαρτησίας. Τα πρώτα δύο έτη της ιουλιανής µοναρχίας, όταν ακόµη η λογοκρισία δεν 
ήταν αυστηρή, χαρακτικά και λιθογραφίες που απεικόνιζαν τον Ναπολέοντα Α’ κυκλοφορούσαν ελεύθερα 
στο Παρίσι. Η εικόνα του Ναπολέοντα Α’ ως του µικρού δεκανέα ή του ικανού στρατιωτικού αποτέλεσε 
για τους αντιπολιτευόµενους στο Παρίσι, τη Λυών και στις επαρχίες το σύµβολο ενάντια στην 
κατασταλτική πολιτική της ιουλιανής µοναρχίας. Η τυπογραφική εταιρία του ρεπουµπλικανού Nicholas 
Pellerin και του βοναπαρτιστή συνεργάτη του Pierre-Germani Vadet στο Epinal προµήθευε την επαρχιακή 
Γαλλία µε λαϊκές εικόνες του ένδοξου Ναπολέντα Α’, στις οποίες άλλοτε απεικονιζόταν ως ένδοξος 
στρατιωτικός και κατακτητής, άλλοτε ως φίλος των στρατιωτών του και των κοινών ανθρώπων, και οι 
οποίες αποτελούσαν κριτική της δειλής εξωτερικής πολιτικής και της αντιδραστικής και κατασταλτικής 
εσωτερικής πολιτικής του καθεστώτος. Βλ. Barbara Ann Day-Hickman, Napoleonic Art: Nationalism and 
the Spirit of Rebellion in France (1815-1848), Newark: University of Delaware Press, London: Associated 
University Presses, 1999. Υπάρχει, όµως, και µια επίσηµη οικειοποίηση του Ναπολέοντα γιατί οι άνδρες 
του juste milieu, αν και απέρριπταν το στρατιωτικό δεσποτισµό, ένιωθαν ειλικρινή θαυµασµό για εκείνον 
που είχε επικυρώσει τις κατακτήσεις της επανάστασης, απορρίπτοντας, στην ουσία,  τις αρχές  της 
ισότητας και είχε  θέσει τις θεσµικές και νοµικές βάσεις του σύγχρονου κράτους. Ο François Guizot 
εντόπισε το βοναπαρτισµό στην ικανότητα να εκφράζει την εθνική δόξα, να εγγυάται τη διατήρηση των 
κατορθωµάτων της Επανάστασης, αλλά και να επιβεβαιώνει τις αρχές της εξουσίας και της τάξης 
ταυτόχρονα. Με άλλα λόγια, ο βοναπαρτισµός συµφιλίωσε τη δηµοκρατία και την εξουσία µε έναν τρόπο 
που δεν ήταν ούτε αντιδραστικός, ούτε όµως και κοινοβουλευτικός. Άλλωστε, ο βοναπαρτισµός 
κατήργησε την καθολική ψηφοφορία, καθιέρωσε µε νόµο ότι µόνο άντρες µε προσωπικά εισοδήµατα 
µπορούν να εισέλθουν στα ανώτερα αξιώµατα των δηµόσιων υπηρεσιών και επινόησε την τιµαριωτική 
κοινωνία (société censitaire). Και επειδή η ιουλιανή µοναρχία τοποθετείται στην ιστορική παράδοση του 
1789, της υπατείας και της αυτοκρατορίας, η ναπολεόντεια γιορτή χάνει κάθε υπονοµευτικό χαρακτήρα. Οι 
δηµόσιες διαδηλώσεις, τα θεατρικά έργα, οι επίσηµες κηδείες βετεράνων του Μεγάλου Στρατού είναι 
ανεκτές. Τα σχολικά εγχειρίδια κρατούν µια θέση για το εγκώµιο του Ναπολέοντα. ∆εν έλειψαν και οι 
επίσηµες εκδηλώσεις, όπως η αποκατάσταση του αγάλµατος του Ναπολέοντα στη στήλη Vendôme, το 
1833, τα εγκαίνια της θριαµβικής αψίδας της Etoile, το 1836, καθώς και η επίσηµη τελετή για την 
επιστροφή της τέφρας του Ναπολέοντα, το 1840. Theodore Zeldin, A History of French Passions, Oxford, 
Clarendon Press, 1993, τ.1: Ambition, love and politics, σ.504-508 (α’ έκδοση 1973). Pierre Leveque, 
Histoire des Forces Politiques en France, Paris , A. Colin , 1992-1997, τ.1, σ.262-263. 
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εντοπίζεται κατά την επανάσταση του Ιουνίου 1832 στο Παρίσι. Πριν ακόµη το 

ρεπουµπλικανικό κόµµα αγγίξει θέµατα κοινωνικής µεταρρύθµισης, η δυναστική 

αριστερά ενίσχυε τη συµµαχία της µε αυτό. Από τη στιγµή, όµως, που το 

ρεπουµπλικανικό κόµµα αποκάλυψε την εξωκοινοβουλευτική του δράση µε µια σειρά 

εξεγέρσεων, η δυναστική αριστερά πλέον δεν επιθυµούσε, αλλά ούτε και τολµούσε να 

δηλώσει τη συµµαχία της µε ένα κίνηµα που κατέφευγε σε βίαια µέσα.87 Παρόλ’αυτά, 

όµως, ρεπουµπλικανοί και µέλη της δυναστικής αριστεράς συνυπήρχαν και 

συνεργάζονταν σε εταιρίες που µάχονταν για την ελευθερία του Τύπου, την υπεράσπιση 

των αντιπολιτευόµενων εφηµερίδων, αλλά και τη διάδοση της εκπαίδευσης στις 

εργατικές τάξεις.88    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 I. Tchernoff, Le Parti Républicain sous la Monarchie de Juillet: Formation et Evolution de la Doctrine 
Républicaine, Paris, A. Pedone, 1901, σ.177-178. 
88 Όπως, για παράδειγµα, η ιδρυµένη από τον Cormenin στη Λυών Association pour la Liberté Individuelle 
et pour la Liberté de la Presse που, στη συνέχεια, ονοµάστηκε Association pour la Défense de la Presse 
Patriote. Επίσης, σε εταιρίες που ασχολούνταν µε την εκπαίδευση του λαού, όπως η Association pour 
l’Instruction Libre et Gratuite, που προήλθε από την εγκεκριµένη από την κυβέρνηση Association 
Polytechnique που, αρχικά, έκανε εράνους για να παραδίδει στη συνέχεια µαθήµατα σε εργάτες. ∆αλύθηκε 
µετά τις εξεγέρσεις του Ιουνίου 1832 για να επανεµφανιστεί µε το όνοµα Association Libre pour 
l’Education du Peuple, δεσµευόµενη αυτήν την φορά να µην ασχοληθεί µε την πολιτική. Βλ. I. Tchernoff, 
Le Parti Républicain sous la Monarchie de Juillet: Formation et Evolution de la Doctrine Républicaine, 
Paris, A. Pedone, 1901, σ. 231-236 και George Weil, Histoire du Parti Républicain  en France, Paris, 
1928, σ. 57-59. Η κυβέρνηση, ενώπιον αυτού του σχηµατισµού εκπαιδευτικών εταιριών και οργανώσεων 
που δίδασκαν τους εργάτες, αποφάσισε να µην επιτρέψει να αναπτυχθεί περαιτέρω ο ρεπουµπλικανικός 
λόγος. Αυτός ήταν ο στόχος του εκπαιδευτικού νόµου που παρουσίασε ο Guizot, το 1833. 
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Oι Σατιρικές Εφηµερίδες του Charles Philipon 
 

 

Οι Σατιρικές Εφηµερίδες του Charles Philipon, το Κοινό τους και η Πολιτική τους 

Κατεύθυνση 

 

   Οι σατιρικές εφηµερίδες Caricature και Charivari που ίδρυσε ο Charles Philipon 

(1806-1862) κατά τα πρώτα χρόνια της ιουλιανής µοναρχίας αποτελούν τα πιο 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα της σχέσης ανάµεσα στον Τύπο και την τέχνη. Γιατί ο 

Philipon ήταν υπεύθυνος για την αναγέννηση της πολιτικής γελοιογραφίας στη Γαλλία, 

µετά τη Γαλλική Επανάσταση, και αυτός που ενσωµάτωσε τη λιθογραφία στον Τύπο, 

µετατρέποντας την σε µέσο σχολιασµού της επικαιρότητας και κριτικής της 

κυβέρνησης.89 Η ενσωµάτωση αυτής της καλλιτεχνικής µορφής στις εφηµερίδες έχει 

ορισµένες προϋποθέσεις: τον πολιτικό ρόλο που πλέον ξεκάθαρα λαµβάνει η 

γελοιογραφία τον 19ο αιώνα και την αποφασιστική εξέλιξη της τέχνης, µε τη στροφή της 

προς την καταγραφή της κοινωνικής και πολιτικής ζωής.  

 Στο Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle σηµειώνεται: «υπάρχουν δύο είδη 

καλλιτεχνικών γελοιογραφιών: η γελοιογραφία που περιορίζεται στο να αποτυπώσει, µε 

τρόπο υπερβολικό, τις ασχήµιες µας και τις φυσικές αναπηρίες µας και η γελοιογραφία 

που, παρουσιάζοντας τον άνθρωπο από µια άποψη γελοιοποιητική, επιτίθεται κυρίως στα 

πάθη του, στις εκκεντρικότητές του, στα ήθη του. Η πρώτη δεν είναι παρά µια 

διασκέδαση του καλλιτέχνη, µια αστεία επινόηση, ένας ανώδυνος αστεϊσµός· η δεύτερη 

µπορεί να αποτελέσει µια σκληρή προσωπικότητα, µια καυστική κοροϊδία, µια σάτιρα 

εκδικητική, ένα µέσο επικίνδυνης επίκρισης, καθώς επιτίθεται σε µεµονωµένο άτοµο 

εκείνης ή της άλλης κατηγορίας ανθρώπων, σε ένα κοινωνικό σώµα ή σε µια 

κυβέρνηση».90 Στόχος, σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι ο αστεϊσµός και η πρόκληση 

του γέλιου, αλλά η κριτική. Η εξέλιξη του ρόλου της γελοιογραφίας µαρτυρά αυτήν 

ακριβώς τη µετατόπιση της  λειτουργίας της: αποτελώντας αρχικά µια ψυχαγωγική 

                                                 
89 Ο Philipon γεννήθηκε στη Λυών, όπου και παρακολούθησε µαθήµατα σχεδίου στη σχολή Saint-Pierre. 
Το 1819 έφτασε στο Παρίσι· εκεί µαθήτευσε στο ατελιέ του Baron Gros. Ασχολήθηκε µε τη λιθογραφία 
και φιλοτεχνούσε σχέδια για βεντάλιες, για βινιέτες και για περιοδικά µόδας. Βλέπε λήµµα 
« Philipon Charles» στο Pierre Larousse (επιµ.), Grand Dictionnaire Universel du XIXe Siècle, Français, 
Historique, Géographique, Mythologique, Bibliographique, Littéraire, Aristique, Scientifique, e.t.c., 
Genève, Paris, Slatkine, 1982, T.12, 2ième partie, σ. 807. Επίσης, ο Philipon, από το 1849 εξέδιδε την 
εφηµερίδα Journal pour Rire, της οποίας ο τίτλος κατά  το 1850-1857 ήταν  Journal Amusant.  
90 Λήµµα «Caricature» στο Pierre Larousse (επιµ.), Grand Dictionnaire Universel du XIXe Siècle, 
Français, Historique, Géographique, Mythologique, Bibliographique, Littéraire, Aristique, Scientifique,  
e.t.c., Genève, Paris, Slatkine, 1982, T.3, 2ième partie, σ. 393. 
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πρακτική των καλλιτέχνων συνίσταντο στην απεικόνιση  µορφών παραµορφωµένων και 

άσχηµων, που είχαν ως στόχο, µέσα από τη διακωµώδιση προσώπων και θεµάτων, την 

ευχαρίστηση και την πρόκληση γέλιου, αποτέλεσε στη συνέχεια, µια µορφή δηµόσιου 

σχολίου σε γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας και των ηθών, όργανο προσβολής  και 

σάτιρας της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Στη Γαλλία, προς το τέλος του 18ου αιώνα, 

η γελοιογραφία έφτασε να έχει την πολιτική λειτουργία που ήδη είχε στην Αγγλία: 

γελοιογραφίες παρωδούσαν την υποκρισία και την διαφθορά της βασιλικής οικογένειας 

του Λουδοβίκου ΙΣΤ’, τους ιησουϊτες, τους αριστοκράτες, αλλά και, κατά τη διάρκεια 

της επαναστάσεως,  γελοιογραφίες σατίριζαν τις χώρες που ήταν εχθρικές στη γαλλική 

δηµοκρατία. Χαρακτηριστικό της δύναµης και της διάδοσης  αυτών των εικόνων είναι η 

επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον τους ο ιερέας Augustin Barruel, σηµειώνοντας πως 

αυτές χρησιµοποιούν µια γλώσσα πιο αποτελεσµατική από εκείνη του λόγου, καθώς  

απευθύνονται στα µάτια.91   

  Οι γελοιογραφίες, από τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα, καταφέρνουν να έχουν 

πρόσβαση σε ένα ευρύτερο κοινό, σε καθηµερινή βάση, χάρη στην ενσωµάτωσή τους 

στον Τύπο της εποχής µε τη  χρήση της λιθογραφίας, τεχνικής χαράγµατος σε πέτρα.92     

Γιατί, ενώ, στις αρχές της, αυτή η νέα τεχνική αποτελούσε  ένα καθαρά καλλιτεχνικό 

                                                 
91 Laurent Baridon, Martial Guédron, L’Art et l’Histoire  de la Caricature, Paris, Citadelles & Mazenod, 
2006, κυρίως τις σελ. 17-121 , επίσης The Art Journal, τ.43, 1983, (The issue of caricature),  σ. 317 , 364 . 
92 Judith Wechsler, A Human Comedy: Physiognomy and Caricature in 19th Century Paris, πρόλ. Richard 
Sennett, Chicago, The University of Chicago Press, 1982, σ. 76. Η λιθογραφία είναι η τέχνη του 
σχεδιασµού µε µολύβι ή µελάνι  -ή χρώµατος- σε µια πορώδη κιµωλιώδη πέτρα,  της οποίας η επιφάνεια 
είναι πολύ επίπεδη, απαλή και καθαρή. Η εικόνα που βγαίνει τυπώνεται ως αποτέλεσµα του ανταγωνισµού 
ανάµεσα στο νερό και στις περιοχές που σχεδιάζονται µε παχύ µολύβι ή µελάνι. Τα γυµνά µέρη της πέτρας 
αποδέχονται το νερό και υγραίνονται, ενώ τα µέρη που έχουν σχεδιαστεί το απορρίπτουν. Η ύγρανση της 
πέτρας διευκολύνεται µε τη χρήση του αραβικού κόµµι. Μετά, για να παραχθεί η λιθογραφία, το µόνο που 
χρειάζεται είναι το πέρασµα µε ένα µελανωµένο κύλινδρο πάνω από την πέτρα, και, στη συνέχεια την  
τοποθέτηση της πέτρας σε ένα κοµµάτι χαρτί. Το σηµαντικό στοιχείο αυτής της µεθόδου είναι ότι αυτή η 
επιχείρηση µπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές, πάντα να εναλλάσονται η ύγρανση, το µελάνωµα και το 
τύπωµα. Η τεχνική της λιθογραφίας επινοήθηκε το 1796, στο Μόναχο, από τον Aloys Senefelder (1771-
1834), ο οποίος  άρχισε να εργάζεται στη διαδικασία του λιθογραφικού τυπώµατος, µε σκοπό να τυπώσει 
τις µουσικές του συνθέσεις όσο πιο οικονοµικά µπορούσε. Την λιθογραφική τεχνική τελειοποίησε αρκετά 
χρόνια αργότερα. Στράφηκε προς την ιδέα του τυπώµατος σε µια επιφάνεια πέτρας, εκµεταλλευόµενος την 
αντιπάθεια του νερού προς το λίπος. Στη Γαλλία, η λιθογραφία εισήχθηκε, το 1801, από τον 22χρονο 
Γερµανό Peter Friedrich André, αδερφό του συνεργάτη του Senefelder, στο Offenbach. Ο André  ίδρυσε το 
1802 ένα λιθογραφικό εργαστήριο, το οποίο, όµως, 2 χρόνια αργότερα, λόγω οικονοµικών δυσκολιών,  
πούλησε σε κάποια κυρία Revillon, σύζυγο ενός κατασκευαστή χαρτιού, ενώ πούλησε και κάποιες 
λιθογραφικές πλάκες που είχε στην κατοχή του στον Charles Philibert de Lasteyrie, εφευρέτη και 
συγγραφέα. Ο τελευταίος, έπειτα από διάφορες περιπέτειες, κατάφερε, χάρη στον ∆ούκα Decazes, να 
στήσει, το 1815,  ένα πιεστήριο στο υπουργείο της Αστυνοµίας, όπου τυπώνονταν εγκύκλιοι. Στις 15 
Απριλίου 1816, ο Charles de Lasteyrie άνοιξε το πρώτο του λιθογραφικό πιεστήριο για έργα τέχνης, ενώ 1 
χρόνο αργότερα, ο Gabriel Engelmann άνοιξε το δεύτερο λιθογραφικό εργαστήριο στο Παρίσι, όχι πολύ 
µακρυά από εκείνο του  Lasteyrie. Για την επινόηση της λιθογραφίας και την εισαγωγή της στη Γαλλία, 
βλέπε: Henri Buchot, La Lithographie, Paris, Ancient Maison Quantin, Librairies-Imprimeries Réunies, 
[χ.χ.], σ. 14-56. 
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µέσο, κατά την ιουλιανή µοναρχία, εξαιτίας της ενσωµάτωσής της σε εφηµερίδες και 

περιοδικά, απέκτησε πολιτική λειτουργία. Τώρα δεν ενδιέφεραν τόσο πολύ η  

καλλιτεχνική άποψη και η αισθητική τελειότητα, αλλά η ιδέα και το θέµα που 

αναπαριστώνταν.93 Η τελετή των εγκαινίων του Μνηµείου για τον Γουτεµβέργιο στο 

Στρασβούργο, έργο φιλοτεχνηµένο από τον David d’ Angers, µαρτυρά τη µεγάλη 

σηµασία ως προς τη θέση που κατέχει η λιθογραφία στη συνείδηση των φιλελεύθερων 

και τη σχέση της µε το τυπογραφείο. Τη δεύτερη ηµέρα της τελετής, στις 25 Ιουνίου 

1840, πραγµατοποιήθηκε παρέλαση αρµάτων στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι 

επαγγελµάτων και σωµατείων.  Προς το τέλος της παρέλασης, εµφανίστηκε ο τοµέας που 

αναπαριστούσε τη λιθογραφία, µεταφέροντας στο άρµα του τη γύψινη προτοµή του 

Alois Senefelder, του επινοητή της λιθογραφίας, και µια οµάδα λιθογράφων που 

εκτελούσε χαρακτικά σε ένα λιθογραφικό πιεστήριο, καθώς η παρέλαση προχωρούσε.94  

  Οι καλλιτέχνες των εφηµερίδων στρέφουν τη µατιά τους στη κοινωνική και πολιτική 

ζωή γύρω τους, στους δρόµους και τις αγορές, όπως και στα salons, στα καµπαρέ, στις 

αίθουσες χορού.95 Οι λιθογραφίες που ενσωµατώνονται στον Τύπο της εποχής παίζουν 

τον πιο αποτελεσµατικό ρόλο στη γένεση του ρεαλισµού. Προϋποθέτουν, πρώτα απ’όλα, 

την παρατήρηση και τη γνώση της επικαιρότητας και, στη συνέχεια, το κριτικό σχόλιο 

πάνω σε αυτήν, το οποίο µεταφέρεται στους αναγνώστες. Απαιτούν ταχύτητα, γρήγορη 

εκτέλεση, αφαιρετικό σχέδιο και οικονοµία µέσων. Από θεµατική άποψη, πρέπει οι 

καλλιτέχνες να αποδώσουν εύστοχα το χαρακτήρα και το ήθος των µορφών τους και να 

προβάλλουν αβίαστα τα µειονεκτήµατά τους, τα πάθη τους ή τις αδυναµίες τους και, από 

συνθετική άποψη, να καταφέρουν να συλλάβουν και να µεταφέρουν την ειρωνεία και τη 

σάτιρα της κατάστασης που αφηγούνται. Οι λιθογράφοι ήρθαν σε ρήξη µε την αντίληψη 

του καλλιτέχνη, που είναι αποκοµµένος από την κοινωνία, και παράγει το µοναδικό έργο, 

το µη επαναλαµβανόµενο. Αντίθετα, αυτοί παράγουν έπειτα από παραγγελία, η τέχνη 

τους δηλαδή δηµιουργείται για να αναπαραχθεί και πληρώνονται βάσει συνηθισµένων 

κριτηρίων. Οι λιθογραφίες µπορούν να τυπωθούν σε πολλαπλά αντίτυπα  και κατά 

συνέπεια να αγγίξουν ένα µεγαλύτερο και πιο ανώνυµο κοινό από ό,τι τα µοναδικά 

έργα.96  

                                                 
93 Henri Buchot, La Lithographie, Paris, Ancient Maison Quantin, Librairies-Imprimeries Réunies, [χ.χ.], σ.  
128. 
94 Michael Paul Driskel, “Et la Lumière Fut”: the Meaning of David d’ Angers Monument to Gutenberg, 
Art Bulletin,  τ. 73, τχ. 3 (Σεπτέµβριος 1991), σελ. 365. 
95 Petra ten-Doesschate Chu, Into the Modern Era: the Evolution of Realist and Naturalist Drawing, Origin 
and Development στο Gabriel P. Weisberg (επιµ.), The Realist Tradition, French Painting and Drawing, 
1830-1900, Cleveland Museum of Art, Cleveland, 1980, σ. 24. 
96 Klaus Schrenk, Le Mouvement Artistique au Sein de l’Opposition de la Monarchie de Juillet στο Histoire 
et Critique des Arts, Daumier et le Dessin de Presse, Maison de la Culture de Grenoble, 1980,  σ. 69. 
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    Με άλλα λόγια, η λιθογραφική τέχνη, κατά την ιουλιανή µοναρχία, αποτέλεσε ένα 

µέσο, ίσως το πιο σηµαντικό, εύκολης και οικονοµικής αναπαραγωγής 

προπαγανδιστικών  εικόνων. Συνδέθηκε άµεσα µε τον Τύπο της εποχής και 

χρησιµοποιήθηκε από όλους εκείνους, καλλιτέχνες και εκδότες,  που ήθελαν να 

παρέµβουν µε την τέχνη στον αγώνα για τον εκδηµοκρατισµό της γαλλικής κοινωνίας. 

Αυτό το νέο καθήκον της καλλιτεχνικής εργασίας η οποία κατευθύνθηκε προς την 

κοινωνική πραγµατικότητα και ενάντια στην αισθητική εξιδανίκευση των κοινωνικών 

συνθηκών οδήγησε σε µια διαφορετική επιλογή θεµάτων και µορφών, που 

χαρακτηρίζεται ως προσπάθεια ρεαλιστικής απεικόνισης, τόσο της κοινωνικής ζωής, όσο 

και των πολιτικών προβληµάτων. Η ενσωµάτωση της λιθογραφίας σε ένα νέο µέσο, 

καθώς επίσης και ο στόχος των  ρεπουµπλικανικών εφηµερίδων της αντιπολίτευσης, 

προετοιµάζουν µια αποφασιστική εξέλιξη της τέχνης, την οποία µπορούµε να 

καθορίσουµε ως εξής: οι καλλιτέχνες που συνεργάζονται στις αντιπολιτευόµενες 

εφηµερίδες, ανάµεσα στις οποίες το Caricature και το Charivari του Philipon, 

αρνούµενοι να εξιδανικεύσουν την εποχή τους µέσω µιας έννοιας κλασικής ή να την 

µετατοπίσουν σε µια έννοια ροµαντική, προετοιµάζουν µια νέα καλλιτεχνική έκφραση 

της σχέσης των ανθρώπων και της κοινωνίας. Παράλληλα, οι λιθογραφικές 

αναπαραγωγές διαδίδονται σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα,  χάρη στην ηθεληµένα λαϊκή 

παρουσίασή τους. Και όχι µόνο αποτελούν µια διέξοδο στη  µοναδική πολιτισµική και 

καλλιτεχνική σηµασία που είχε διαµορφώσει η επίσηµη κουλτούρα, αλλά και 

συµβάλλουν στην προώθηση των σηµείων µιας νέας µορφής κοινωνικού αγώνα.97     

   Οι λιθογραφηµένες γελοιογραφίες, είτε αποκόβονταν από τις εφηµερίδες και 

τοποθετούνταν στις οικίες όπου τα άτοµα µπορούσαν να ανατρέξουν εύκολα στις 

εικόνες, είτε αναρτώνταν σε καταστήµατα όπου πωλούνταν γελοιογραφίες ή σε πάγκους 

µικροπωλητών. Αν και υπήρχε ένα αυξανόµενο αναγνωστικό κοινό που προσκολλήθηκε 

στο κοινό των ρεπουµπλικανικών γελοιογραφιών, οι τελευταίες αποτελούσαν έναν τρόπο 

για να έχουν οι άνθρωποι οπτική αναφορά των πολιτικών και κοινωνικών γεγονότων της 

ηµέρας, γιατί, παρά τους νόµους περί εκπαίδευσης που είχαν περάσει το 1833, το 1866 

το 35% του πληθυσµού της Γαλλίας δεν ήξερε να διαβάζει. Μάλιστα, ως µέσο 

επικοινωνίας δεν απαιτούσε ένα υψηλό βαθµό γνώσεων, καθώς απευθυνόταν, σε σχέση 

µε τα τυπωµένα κείµενα, σε ένα κοινό λιγότερο εξεζητηµένο, και άρα πιο ευρύ. Στους 

δηµόσιους χώρους της πόλης, λοιπόν, όπου κυκλοφορούν τα άτοµα, τα εµπορεύµατα, οι 

εικόνες και οι ιδέες, οι γελοιογραφίες, µέσω της λιθογραφικής αναπαραγαγωγής, 

παράγονται σε πολλαπλά αντίτυπα, και φτάνουν σε ένα µεγάλο κοινό, διαφθείροντας το 

                                                 
97 Όπ.π., σ. 68. 
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γούστο του, καθώς, ως βιοµηχανικές, αναπαραγώµενες εικόνες, απειλούν το πρωτότυπο, 

µοναδικό, µη επαναλαµβανόµενο έργο. Επιπλέον, είναι αντικείµενα κινητά: εισβάλουν 

στη δηµόσια σφαίρα, αλλά και µπορούν εύκολα να  µετακινούνται από το δηµόσιο χώρο 

στον ιδιωτικό, χωρίς καµιά άλλη µεσολάβηση, παρέµβαση, παρά αυτή του αναγνώστη-

θεατή. Και ακριβώς επειδή οι γελοιογραφίες έχουν τη δυνατότητα να µεταβαίνουν 

ανεπαίσθητα από το δηµόσιο στον οικιακό, ιδιωτικό χώρο, -αντίθετα µε τους ιστορικούς 

πίνακες- φτάνουν να αλλάζουν, τελικά, κατάσταση: η εφήµερη εικόνα αποκτά 

ιστορικότητα και το ντοκουµέντο της επικαιρότητας µετατρέπεται σε ιστορική µαρτυρία 

που τροδοφοτεί τη σκέψη και τη µνήµη.98   

   Μέσα από τις γελοιογραφίες, τα αντικυβερνητικά επιχειρήµατα µειώνονται και 

συµπυκνώνονται σε εύγλωττες αναπαραστάσεις άµεσα προσβάσιµες από τους θεατές. 

Και µάλιστα από εκείνο το κοινωνικό τµήµα των κατώτερων και λαϊκών τάξεων, που 

θεωρούνταν ως απειλή προς τα προνόµια και την εξουσία των ανώτερων κοινωνικών 

στρωµάτων. Αποτελούν δηλ. µαχητικά όπλα. Ταυτόχρονα όµως είναι και µέσα πολιτικής 

εκπαίδευσης γιατί οδηγούν στην προοδευτική µύηση των κατώτερων κοινωνικών 

στρωµάτων στην πολιτική συζήτηση, εισάγοντας τα στους κανόνες του 

κοινοβουλευτισµού. Ο φόβος της µεγάλης επιρροής που είχε η υπονοµευτική δύναµη 

των  γελοιογραφιών προς τις µάζες και τους αγράµµατους είχε ήδη εκφραστεί το 1822 

από τον διευθυντή της αστυνοµίας του Παρισιού, ο οποίος είχε ζητήσει την επιβολή 

πειθαρχικών µέτρων στους πωλητές  χαρακτικών, καθώς διοχεύτευαν επικίνδυνες ιδέες 

ανάµεσα στα κατώτερα στρώµατα της κοινωνίας.99  

  Ο Charles Philipon αντιλήφθηκε αυτή τη διαβρωτική δύναµη των γελοιογραφιών και 

επιχείρησε να την εκµεταλλευτεί, εισάγοντας τη γελοιογραφία στον Τύπο, µε την τεχνική 

της λιθογραφίας, και µετατρέποντάς την σε µέσο σχολιασµού της πολιτικής ζωής. Το 

1829  ίδρυσε, µαζί µε τον γαµπρό του Gabriel Aubert το κατάστηµα Maison Aubert, στο 

οποίο πωλούνταν γελοιογραφίες, ενώ ένα χρόνο αργότερα, το 1830 ίδρυσε το περιοδικό 

Silhouette –το οποίο σταµάτησε να εκδίδεται τον Ιανουάριο του 1831. Στις 4 Νοεµβρίου 

1830, ο Charles Philipon ίδρυσε τη σατιρική εβδοµαδιαία εφηµερίδα Caricature, η 

έκδοση της οποίας έπαψε µετά την ψήφιση των νόµων του Σεπτεµβρίου 1835. Το 1838 

αναγεννήθηκε για λίγο µε τον τίτλο La Caricature Provisoire. Στόχος της εφηµερίδας 

                                                 
98 Bertrand Tillier, A la Charge! La Caricature en France de 1789 à 2000, Paris, Les Éditions de 
l’Amateur, 2005, σ. 108-110. 
99 Αναφέρεται στο Robert Justin Goldstein, The Debate over Censorship of Caricature in Nineteenth-
Cntury France, Art Journal, Τ.48, τχ.1 (Άνοιξη 1989), σ. 10. Βλ. Και Claude Langlois, Quarante Ans après: 
l’Ombre Portée de la Révolution στο La Caricature entre République et Censure : l’Imagerie Satirique en 
France de 1830 à 1880 : un Discours de Résistance ?, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1996, σ.75-
77. 
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Caricature ήταν να αποτελεί µια λογοτεχνική, χιουµοριστική και σατιρική εφηµερίδα 

που θα προσέφερε καλοσχεδιασµένες γελοιογραφίες. Ο αρχικός  υπότιτλός της ήταν 

“Morale, religieuse, littéraire et scènique”, που, όµως, τον Οκτώβριο του 1832, ο 

Philipon πρόσθεσε, στην αρχή του υπότιτλου, τη λέξη “politique”, ενώ διέγραψε τη λέξη 

“religieuse” απ’αυτόν. Στο τεύχος της 28ης Απριλίου 1831, ο Philipon σηµειώνει: «η  

γελοιογραφία συνετέλεσε στο να γίνει κατανοητή στη Γαλλία η επιρροή που οι 

καλλιτέχνες έχουν αποκτήσει στην Αγγλία. Η δύναµη αυτού του µέσου της 

αντιπολίτευσης ήταν άγνωστη πριν την επανάσταση του Ιουλίου, γιατί η λογοκρισία, ενώ 

είχε καταργηθεί για τον Τύπο, υπήρχε πάντα για τα χαρακτικά και τις λιθογραφίες. 

Αποκαλύψαµε, λοιπόν, αυτή τη δύναµη χτυπώντας µε έναν άγνωστο στρατό τους 

εχθρούς των ελευθεριών µας ή τους λιποτάκτες και τους νωθρούς του στρατοπέδου 

µας».100 ∆ύο χρόνια µετά την Caricature, την 1η ∆εκεµβρίου 1832, ίδρυσε την 

καθηµερινή Charivari –εκδιδόταν έως το 1893-, την πρώτη σατιρική καθηµερινή 

εφηµερίδα στην ιστορία του Τύπου. Το σχέδιο της ίδρυσής της συνελήφθη από τον ίδιο 

τον Philipon και τον  Daumier, όταν και οι δύο βρίσκονταν στη φυλακή της Αγίας 

Πελαγίας, το φθινόπωρο του 1832.101 Οι εφηµερίδες του Philipon δεν ήταν 

εικονογραφηµένες, δηλ. οι λιθογραφίες δεν εικονογραφούσαν τα δηµοσιογραφικά 

κείµενα, αλλά λειτουργούσαν παράλληλα ή συµληρωµατικά προς αυτά. Και αυτό γιατί 

δεν µπορούσαν να τυπωθούν στο ίδιο πιεστήριο µε αυτό του κειµένου. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, η λιθογραφία συνοδευόταν από κείµενο του εκδότη Philipon, στο οποίο την 

παρουσίαζε και την επεξηγούσε προκειµένου να γίνει κατανοητή στο κοινό. Για τον 

Philipon, ήταν ένας τρόπος εκπαίδευσης του θεατή, στον οποίο ήταν άγνωστο αυτό το 

µέσο πολιτικής κριτικής, στην ανάγνωση των γελοιογραφιών.102  

    Στο πρώτο τεύχος του Charivari, την 1η ∆εκεµβρίου 1832, ο Philipon σκιαγράφησε 

την πολιτική θέση της εφηµερίδας: το Charivari, περισσότερο ποικίλο, παρά κοφτερό, θα 

τοποθετηθεί στην εµπροσθοφυλακή των αψιµαχιών ανάµεσα στις εβδοµαδιαίες µεγάλες 

µάχες της Caricature, ενώ υποσχέθηκε ότι θα περιέχει µεγάλη ποικιλία χαρακτικών και 

ότι «τίποτα γελοίο του πολιτικού κόσµου δεν θα προσπερνούνταν χωρίς να στιγµατιστεί 

από τη ρεπουµπλικανική µας γραφίδα». Τόνισε, επίσης, τις διαφορές ανάµεσα στις δύο 

εφηµερίδες: «η Caricature, που εµφανίζεται κάθε οκτώ ηµέρες, µπορεί και πρέπει πάντα 
                                                 
100 La Caricature: Morale, Religieuse, Littéraire et Scénique, 28 Απριλίου 1831, τχ.26, σ.1 στο La 
Caricature, Journal fondé et dirigé par Charles Philipon, Έτος 1ο, τ.1, Paris, Chez Aubert, 1831. 
101 Elise K. Kenney, John M. Merriman, The Pear: French Graphic Arts in the Golden Age of Caricature, 
Mount Holyoke College Art Museum, Sourh Hadley, Massachusetts, 1992, σ. 32-33. 
102 Βλ. για παράδειγµα το συνοδευτικό, επεξηγηµατικό κείµενο του Philipon και του Altaroche, συντάκτη 
του Charivari, στο verso της λιθογραφία Ici on fait la barbe et la queue proprement, quell pied de nez mon 
vieux! στο Loys Delteil, Le peintre-graveur illustré (XIXe et XXe siècles), Τ.20, Honoré Daumier, Paris, 
Chez l’auteur, 1925, [χ.σ.α.]. 
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να είναι µια εφηµερίδα επιλογής: τα σχέδιά της επιµεληµένα, εκτυπωµένα µε προσοχή 

και τυπωµένα σε καλής ποιότητας χαρτί, κάνουν µια εφηµερίδα κατάλληλη για συλλογή 

και τοποθέτηση στη βιβλιοθήκη...για  τα δηµόσια ιδρύµατα, για εκείνους ανάµεσα στους 

εραστές του σχεδίου που προτιµούν την ποικιλία από την πολιτική καυστικότητα, 

δηµιουργήσαµε µια καθηµερινή εφηµερίδα που κάθε πρωϊ θα δηµοσιεύει ένα νέο σχέδιο· 

και η οποία τυπωµένη πιο γρήγορα απ’ό,τι η Caricature, θα δίνει λιγότερο 

ολοκληρωµένα σχέδια και θα µπορεί να  έχει τη συνηθισµένη τιµή των λογοτεχνικών 

εφηµερίδων».103 Στόχος της έκδοσης του Charivari ήταν αφενός η προσπάθεια 

προσέγγισης ενός ευρύτερου κοινωνικού στρώµατος, ενός πατριωτικού κοινού, 

προσφέροντας κατώτερης ποιότητας λιθογραφίες, οι οποίες δεν ήταν τυπωµένες πλέον σε 

ένα ξεχωριστό φύλλο, όπως στην Caricature, αλλά αποτελούσαν αναπόσπαστο µέρος 

της εφηµερίδας. Αφετέρου, η ίδρυση του Charivari ερµηνεύεται ως προσπάθεια του 

εκδότη να αντιµετωπίσει τις κυβερνητικές επιθέσεις εναντίον του, καθώς ως καθηµερινή 

εφηµερίδα το Charivari ήταν πιο δύσκολο να επιβλέπεται και να τίθεται υπό τον έλεγχο 

της λογοκρισίας.104 

  Οι δύο εφηµερίδες του Philipon ήταν φτηνότερες των υπολοίπων. Ενώ µια ετήσια 

συνδροµή σε µια παρισινή εφηµερίδα κόστιζε 80 φράγκα, η αντίστοιχη συνδροµή στο 

Charivari κόστιζε στους παρισινούς αναγνώστες 60 φράγκα, ενώ αυτοί της επαρχίας 

πλήρωναν επιπλέον 12 φράγκα, λόγω των ταχυδροµικών τελών. Η Caricature κόστιζε 52 

φράγκα, τόσο για τους συνδροµητές του Παρισιού όσο και για εκείνους της επαρχίας  

και, καθώς προµήθευε τους αναγνώστες της µε 104 λιθογραφίες ετησίως, πολλές από τις 

οποίες ήταν έγχρωµες, η τιµή της θεωρούνταν ελκυστική. Το Charivari είχε ανάµεσα 

στους 1.000 και 1.400 συνδροµητές τον Απρίλιο και το Μάιο του 1834, ενώ η Caricature 

ανάµεσα στους 600 και 1.000 τον Απρίλιο του 1834. Οι αριθµοί αυτοί είναι 

                                                 
103 Αναφέρεται στο David S. Kerr, Caricature and French Political Culture 1830-1848, Charles Philipon 
and the Illustrated Press, Oxford, Clarendon Press, 2000, σ. 98. 
104 Ο Philipon αντιµετώπισε πολλές φορές την κυβερνητική λογοκρισία και τις δικαστικές διώξεις.  
∆ικάστηκε για 3 λιθογραφίες: «Les Bulles de savon», «Le replatrage» και  «Gargantua » του Daumier. 
Επίσης, συνελήφθη για τη λιθογραφία: «Les armes du grand poulot», που δηµοσιεύτηκε στο τεύχος της 
12ης Ιανουαρίου του 1832 της «Caricature, ενώ, στις 26 Απριλίου 1832, καταδικάστηκε σε 1 µήνα 
φυλάκιση και σε καταβολή χρηµατικού προστίµου, επειδή εξέδιδε πολιτική εφηµερίδα, χωρίς την 
απαραίτητη καταβολή της εγγύησης  (η κυβέρνηση έκρινε ότι η Caricature είναι πολιτική εφηµερίδα, µετά 
από 17 µήνες από την έκδοσή της). Για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τα βαριά κρατικά πρόστιµα, ο 
Philipon ίδρυσε έναν οργανισµό για την ελευθερία του Τύπου, την Association Mensuelle, του οποίου οι 
συνδροµητές θα λάµβαναν κάθε µήνα µια λιθογραφία µε ένα συνοδευτικό κείµενο. Σκοπός της  
Association Mensuelle ήταν η συγκέντρωση χρηµάτων  για την αντιµετώπιση του δικαστικού κόστους και 
των προστίµων. Πάντως, είναι σηµαντικό ότι τα χαρακτικά της Association Mensuelle, όπως αυτά της 
Caricature, τυπώνονταν σε καλό χαρτί και ήταν κατάλληλα για κορνιζάρισµα,  έτσι ώστε να θέλγουν ένα 
συγκεκριµένο κοινό της αστικής τάξης, που αποτελούνταν από amateurs d’estampes. Βλέπε James Cuno, 
«The Business and Politics of Caricature», Gazette des Beaux –Arts,  τ.106, τχ. 1401 (Οκτώβριος 1985),  
σ.97, 101, 106. 
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ικανοποιητικοί, καθώς µαρτυρούν ότι οι δύο εφηµερίδες ήταν αρκετά επιτυχηµένες, αν 

σκεφτούµε πως την ίδια εποχή ο Corsaire είχε 253 συνδροµές στην επαρχία, η Figaro 

142, ενώ η National 2.824 και η Tribune 941.105 Όµως, οι δύο αυτές εφηµερίδες δύσκολα 

θα αγοράζονταν από µέλη των εργατικών τάξεων. Συγκρίνοντας τις τιµές τους τόσο µε 

ηµεροµίσθια εργατών που κέρδιζαν από 2 έως 5,25 φράγκα - οι εργάτες στο εργοστάσιο 

ή το ορυχείο κέρδιζαν από 2 φράγκα, ενώ στις κατασκευαστικές δρασηριότητες κέρδιζαν 

από 3 έως 5,25 φράγκα- και µε ηµεροµίσθια εργατριών, όπως πλυστρών, ανθοπωλισσών, 

κατασκευαστριών κορσέδων, κεντηστρών κ.λπ., που κέρδιζαν από 1,50 έως 2,50 φράγκα 

περίπου, όσο και µε τις τιµές σε είδη πρώτης ανάγκης -το ένα κιλό ψωµί κόστιζε 0,40 

λεπτά περίπου, ενώ το κρέας από 0,84 λεπτά έως 1, 17 φράγκα- προκύπτει ότι  οι 

εργατικές τάξεις δεν θα αποτελούσαν µάλλον το συνδροµητικό κοινό των εφηµερίδων 

του Philipon. Η θέση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι τα ετήσια έξοδα ενός 

εργάτη για ενοίκιο, τροφή, ένδυση και διάφορα άλλα έξοδα ήταν από 800 έως 1.200 

φράγκα· δύσκολα θα προστίθενταν σε αυτά το σηµαντικό ποσό, εκείνο των 60 ή 52 

φράγκων για τη συνδροµή στις εφηµερίδες του Philipon.106 

  Πράγµατι, η κατάσχεση από την αστυνοµία  της λίστας των συνδροµητών από τα 

γραφεία στο Hôtel Colbert, το βράδυ της 28ης Ιουλίου 1835, επιβεβαιώνει την παραπάνω 

άποψη και µας επιτρέπει να σχηµατίσουµε µια εικόνα για το αναγνωστικό κοινό του 

Charivari κατά τους πρώτους 6 µήνες του 1835. Η πλειοψηφία των συνδροµητών ήταν 

µελη της αστικής τάξης, κυρίως των ελεύθερων επαγγελµάτων, ενώ η αριστοκρατία και  

οι κάτοχοι έγγειας περιουσίας είχαν µικρό ποσοστό αντιπροσώπευσης. Ακόµη, η µελέτη 

των προσωπικών συνδροµών µέσα στα όρια του Παρισιού µαρτυρά ότι ένας πολύ 

σηµαντικός αριθµός συνδροµών προερχόταν από τις πιο πλούσιες περιοχές του 

Παρισιού, εκείνες στα δυτικά της πόλης, ενώ οι εργατικές περιοχές στα  

βορειοανατολικά και ανατολικά της πόλης λάµβαναν λίγα αντίτυπα.107 Από το 

∆εκέµβριο 1833 έως τον Απρίλιο 1834, ο Philipon δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα της 

εθνικής συνδροµής που είχε οργανώσει προκειµένου να καταφέρει να πληρώσει το 

πρόστιµο µε το οποίο είχε επιβαρυνθεί το Charivari. Η λίστα αποκαλύπτει  ότι το 

αναγνωστικό κοινό του Philipon στην επαρχία ανήκε στην αστική τάξη, ανάµεσά του 

                                                 
105 David S. Kerr, Caricature and French Political Culture 1830-1848, Charles Philipon and the Illustrated 
Press, Oxford, Clarendon Press, 2000, σ.126. 
106 Emile Chevalier, Les Salaires au XIX Siècle, πρόλ. M.E. Levasseur, Paris, Arthur Rousseau Éditeur, 
1886, κυρίως σελ.50-51, 54, 69, 124, 135-136. 
107 David S. Kerr, Caricature and French Political Culture 1830-1848, Charles Philipon and the Illustrated 
Press, Oxford, Clarendon Press, 2000, σ.126, 128-129. 
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ξεχώριζαν δικηγόροι,  στρατιωτικοί αξιωµατούχοι, αξιωµατούχοι της εθνοφρουράς, 

αρκετοί από τους οποίους διευκρίνησαν ότι ήταν εκλέκτορες  και φοιτητές.108   

     Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εργατικές τάξεις δεν ανήκαν στο τακτικό,  

συνδροµητικό κοινό των εφηµερίδων του Philipon, αλλά και ο Philipon δεν στηριζόταν 

σε αυτές, όταν οι εφηµερίδες του απειλούνταν µε επιβολή προστίµων. Όµως, πρέπει να 

έχουµε κατά νου ότι οι αριθµοί που αφορούν στην κυκλοφορία των εφηµερίδων δεν 

ανταποκρίνονται στον πραγµατικό αριθµό του αναγνωστικού τους κοινού: οι εφηµερίδες, 

αφού διαβάζονταν από έναν αναγνώστη, δίνονταν σε φίλους και σε άλλες οικογένειες ή 

κυκλοφορούσαν στα παρισινά διαµερίσµατα. Στο τεύχος της 20ης  Νοεµβρίου του 1832, 

η Journal des Débats αποκήρυξε το εµπόριο µεταχειρισµένων εφηµερίδων που 

στέλνονταν στις επαρχίες, αφού είχαν αναγνωστεί πρώτα στο Παρίσι.109 Ήταν 

συνηθισµένο για κάποιους να µοιράζονται το κόστος συνδροµής σε µια εφηµερίδα, είτε 

άτυπα, είτε ως µέλη λογοτεχνικών κύκλων και εταιρειών. Αλλά, το πιο σηµαντικό είναι 

ότι ο Tύπος ήταν δαθέσιµος στα καφέ και στα cabinets de lecture, χώροι ανάγνωσης 

εφηµερίδων και βιβλίων, µε πολύ µικρό κόστος. Μάλιστα ο αναγνώστης µπορούσε να 

πάρει τα βιβλία ή τις εφηµερίδες σπίτι του, τόσο στο Παρίσι όσο και στις µεγάλες 

επαρχιακές πόλεις. Επίσης, ένας ακόµη τρόπος για να έρθουν σε επαφή οι πολίτες, και 

κυρίως οι αγράµµατοι, µε τα νέα της επικαιρότητας ήταν η δηµόσια ανάγνωση του 

Τύπου από µέλη ρεπουµπλικανκών εταιρείων, σε µια προσπάθεια των τελευταίων να 

επεκτείνουν την επιρροή τους στις εργατικές τάξεις.110 Στο Παρίσι, το Charivari ήταν 

διαθέσιµο σε 14 καφέ και 6 cabinets de lecture στο Quartier de l’École de Médecine, ενώ 

στο Quartier de la Sorbonne, σε 7 καφέ και σε 2 cabinets de lecture, καθώς και σε πλήθος 

καφέ και cabinets de lecture γύρω από το Palais-Royal και κατά µήκος των 

βουλεβάρτων. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν, πρώτον, ότι ο Philipon είχε ένα σηµαντικό 

αναγνωστικό κοινό ανάµεσα στους φοιτητές, στερηµένοι των εκλογικών δικαιωµάτων, 

αλλά πολιτικοποιηµένοι, και δεύτερον ότι η εφηµερίδα του διανεµόταν σε µέρη 

πολυσύχναστα, ανάµεσα στα θέατρα, τους περιπάτους και τα εστιατόρια. Ήταν χώροι 

όπου σύχναζαν οι ευκατάστατοι, αλλά όχι αποκλειστικά  αυτοί.111   

   Μεγάλη ήταν και η διάχυση των γελοιογραφιών των δύο εφηµερίδων. Αυτές που 

δηµοσιεύονταν στην Caricature δεν πωλούνταν ξεχωριστά, αλλά εκείνες οι 

µαυροάσπρες που δηµοσιεύονταν στο Charivari ήταν συχνά διαθέσιµες σε ξεχωριστά 

                                                 
108 Όπ.π., σ. 132. Ο συγγραφέας παραπέµπει στα εξής τεύχη του Charivari: 18, 20, 21, 24, 29 ∆εκεµβρίου 
1833 και 17, 21, 25, 31 Ιανουαρίου 1834. 
109 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 20 Νοεµβρίου 1832, σ.[3]. 
110 David S. Kerr, Caricature and French Political Culture 1830-1848, Charles Philipon and the Illustrated 
Press, Oxford, Clarendon Press, 2000, σ.130, 132. 
111 Όπ.π., σ. 133. 
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φύλλα καλύτερης ποιότητας χαρτιού, µερικές φορές έγχρωµες. Ο µέσος όρος τυπώµατος 

µιας πολιτικής καρικατούρας δηµοσιεύµενης από το Maison Aubert ήταν πιθανόν κάτω 

από 1.000 αντίτυπα. Η τιµή µεµονωµένων τυπωµάτων κυµαινόταν από 10 centimes για 

δηµοφιλείς εκδόσεις τυπωµένες σε όχι καλής ποιότητας χαρτί έως 4 φράγκα για υψηλής 

ποιότητας έγχρωµα τυπώµατα. Η συνήθης τιµή για µια ασπρόµαυρη γελοιογραφία ήταν 

1 φράγκο. Οι γελοιογραφίες που εκδίδονταν από τον Aubert αρχικά εκτίθενταν στη 

βιτρίνα του καταστήµατος Maison Aubert, ακόµη και εκείνες που προορίζονταν για 

δηµοσίευση στην Caricature. Ο Philipon προσπαθούσε µε αυτόν τον τρόπο να διεγείρει 

την περιέργεια του κοινού εκθέτοντας µια γελοιογραφία κάθε µέρα. 112  Μια λιθογραφία 

των Philipon και C.J. Traviès, που δηµοσιεύτηκε στην Caricature, στις 22 ∆εκεµβρίου 

του 1831, απεικονίζει το κοινωνικά ετερόκλητο πλήθος έξω από το κατάστηµα: αστοί 

και αστές, στρατιώτες, αλλά και εργάτες (εικ.34). Οι γελοιογραφίες συχνά εκτίθενταν σε 

βιτρίνες καταστηµάτων για να προσελκύσουν πελάτες και συχνά τα cabinets de lecture 

που ήταν συνδροµητές στις εφηµερίδες του Philipon αφισοκολλούσαν τις γελοιογραφίες 

που περιείχαν οι εφηµερίδες στα παράθυρα ή στους τοίχους τους. Πωλούνταν επίσης από 

πωλητές που εξέθεταν τα προϊόντά τους σε πάγκους στα βουλεβάρτα, και από τους 

υπαίθριους βιβλιοπώλες στις όχθες του Σηκουάνα. Αυτή η παρουσία των γελοιογραφιών 

στο δρόµο επιβεβαιώνει την πολιτική της φύση γιατί αντιστοιχεί σε µια µπροσούρα ή σε 

ένα φυλλάδιο. Η  αγορά της γελοιογραφίας, οι δηµόσιοι δηλ. χώροι όπου αυτή κινείται 

ως εµπόρευµα, είναι χώροι σχηµατισµού της κοινής γνώµης και οι ίδιες οι γελοιογραφίες 

είναι όργανα προβολής ενός συγκεκριµένου αντιπολιτευτικού λόγου. Ο οπτικός 

χαρακτήρας των γελοιογραφιών επιτρέπει σε αυτές να προσεγγίζουν τους αγράµµατους, 

όπως τους εγγραµάτους, τους κοινωνικά κατώτερους, όπως και τους αστούς.113 

   Οι σύγχρονοι του Philipon απέδωσαν την µακροβιότητα των εφηµερίδων του στη 

χρηµατοδότηση από τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, ρεπουµπλικανικά ή νοµιµόφρονα ή 

και τα δύο. Ο Eugène Hatin αναφέρει ότι οι δύο εφηµερίδες χρηµατοδοτούνταν από τη 

                                                 
112 Όπ.π., σ. 122-124, 136-137. 
113 Roger Bellet και Raimund Rütten, Introduction στο La Caricature entre République et 
Censure :l’Imagerie Satirique en France de 1830 à 1880 : un Discours de Résistance ?, Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, 1996, σ. 9-10.  Ο Kerr υποστηρίζει την άποψη ότι οι σατιρικές εφηµερίδες του 
Philipon στηρίζονταν στην γνώση εκ µέρους των αναγνωστών τους των γεγονότων και των 
προσωπικοτήτων που γελοιογραφούσαν, µια γνώση η οποία µπορούσε να αποκτηθεί µε την ανάγνωση του 
σοβαρού Τύπου µόνο. Αυτή η άποψη είναι λαθεµένη. Για να καταλάβει κανείς την κριτική των 
γελοιογραφιών δεν ήταν απαραίτητο να γνωρίζει τον σοβαρό Τύπο αφενός γιατί ο ίδιος ο Philipon µύησε 
σταδιακά το κοινό του στην αναγνώριση των πολιτικών προσωπικοτήτων αφετέρου γιατί ο δηµόσιος 
χώρος κυκλοφορίας των γελοιογραφιών χαρακτηριζόταν από την προφορική διάδοση και το σχολιασµό 
των νέων της επικαιρότητας και, κατά συνέπεια, διευκόλυνε την πρόσβαση σε αυτές. Βλ. David S. Kerr, 
Caricature and French political culture 1830-1848, Charles Philipon and the Illustrated Press, Oxford, 
Clarendon Press, 2000, σ. 123-124. 
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ρεπουµπλικανική εταιρεία Société pour la Défense de la Presse Patriote, αλλά και ότι το 

Charivari παράλληλα χρηµατοδοτούνταν από το κόµµα των νοµιµόφρονων, χωρίς, όµως, 

να παραθέτει απόδειξη αυτού του ισχυρισµού.114 Αντίθετα, ο Ferdinand de Bertier, ο 

κύριος νοµιµόφρονας συνωµότης ανάµεσα στα 1830 και 1832, σε ένα γράµµα του στην 

δούκισσα de Berry, δήλωσε πως το δίκτυο του ήλεγχε 34 εφηµερίδες σε όλη τη Γαλλία, 

αναφέροντας όµως µόνο τη σατρική εφηµερίδα Cancans. Ο Henry de Gisquet, 

διευθυντής της αστυνοµίας από το 1832 έως το 1836, κατέγραψε στο έργο του Mémoires 

de M. Gisquet, ancien préfet de police ότι και οι δύο εφηµερίδες του Philipon 

επιχορηγούνταν από το ρεπουµπλικανικό κόµµα. Για αυτόν τον τελευταίο ισχυρισµό, 

υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Το φθινόπωρο του 1832, η ριζοσπαστική αντιπολίτευση 

ίδρυσε την Société pour la Défense de la Presse Patriote,  µε σκοπό τη χρηµατοδότηση 

ρεπουµπλικανικών εφηµερίδων στο Παρίσι και τις επαρχίες. Στις 17 Νοεµβρίου 1832, ο 

Philipon έγραψε στον γραµµατέα της οργάνωσης, André Marchais, ζητώντας να 

περιληφθεί η Caricature ανάµεσα στις εφηµερίδες που επιχορηγούνταν από την 

οργάνωση. Όµως, η οργάνωση αρνήθηκε, γιατί, εκείνη την εποχή, το Νοέµβριο του 

1832, ο Philipon είχε µόλις προσχωρήσει στο ρεπουµπλικανισµό, και η οργάνωση είχε 

αµφιβολίες για την αφοσίωσή του στα ρεπουµπλικανικά ιδεώδη. Μέχρι το 1834, ο 

Philipon είχε διαλύσει, µέσω της στάσης που κρατούσαν οι εφηµερίδες του, τις 

αµφιβολίες της  οργάνωσης. Τον Ιανουάριο του 1834, όταν ξαναζήτησε επιχορήγηση, 

έλαβε το ποσό των 100 φράγκων από το παρισινό τµήµα της Association. Μάλιστα, σε 

µη χρονολογηµένο γράµµα του Philipon προς τον Nadar, µε αυτοβιογραφικές 

πληροφορίες έλεγε πως, αν και µετά την επανάσταση οι γελοιογραφίες του στόχευαν 

στους νοµιµόφρονες, σύντοµα στράφηκαν ενάντια στην νέα εξουσία, καθώς η πορεία της 

διακυβέρνησης προκαλούσε στους πατριώτες δυσαρέσκεια.115  

  Η πορεία του Philipon προς τον ρεπουµπλικανισµό µπορεί να ιχνηλατηθεί και µέσα από 

τις λιθογραφίες της εφηµερίδας του Caricature. Ήδη από τον Ιανουάριο του 1831, η 

Caricature εξέφρασε τον σκεπτικισµό της ως προς τις υποσχέσεις του Ιουλίου του 1830.  

Αιτία υπήρξε η απόφαση της Βουλής των Βουλευτών να επιβληθεί το ποσό των 30.000 

φράγκων ως εγγύηση σε όλες τις πολιτικές εφηµερίδες και να διατηρηθεί το ταχυδροµικό 

τέλος σε όλα τα περιοδικά. Ο Philipon αντέδρασε γράφοντας το πρώτο του άρθρο για την 

Caricature, στο οποίο παρουσίαζε την αµφιλεγόµενη στάση των βουλευτών απέναντι 

στην ελευθερία που διεκδικήθηκε µε την ιουλιανή επανάσταση: «[ο Lameth (ο βασιλικός 
                                                 
114 Eugène Hatin, Histoire politique et littéraire de la presse en France avec une introduction historique 
sur les origines du journal et la bibliographie générale des journaux depuis leur origine, Paris, Poulet-
Malassis et de Broise, 1859-1861, τ. 8., σ. 556, 561. 
115 David S. Kerr, Caricature and French political culture 1830-1848, Charles Philipon and the illustrated 
press, Oxford, Clarendon Press, 2000, σ. 52-53, 70.  
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εισαγγελέας) ζωγραφίζει την Françoise Liberté µε τα πιο µελανά χρώµατα. Την 

παρουσιάζει να παραδίνεται, κατά πως το συνηθίζει, στην πιο αισχρή πορνεία. Την 

κατηγορεί για µεγάλη προδοσία, για βασιλοκτονία, για παιδοκτονία, για βουλευτοκτονία. 

Τέλος, της κάνει ένα πορτρέτο τόσο άσχηµο, που το δικαστήριο µένει κατάπληκτο, όταν 

αφού έχει ολοκληρώσει και επιβάλλει πολύ αυστηρή ποινή σε εκείνην την άτυχη λέει 

πως την λατρεύει και πως πάντα την αγαπούσε». Το κείµενο αυτό συνόδευσε η 

λιθογραφία του A. Decamps Η Ελευθερία στον στύλο εκτέλεσης, στην οποία 

απεικονίζεται η Françoise Liberté, προσωποποίηση της ελευθερίας, δεµένη σε στύλο, 

πάνω σε ένα ικρίωµα, έξω από το Palais Bourbon, ενώ από κάτω πλησιάζουν έφιπποι οι 

βουλευτές. ∆ίπλα στη µορφή της Ελευθερίας, δύο ακόµη βουλευτές είναι έτοιµοι να την  

στολίσουν µε τα γράµµατα ‘T.R.’ (Timbre Royal), δηλ. βασιλικός φόρος (εικ.35).116 

Αυτό που προβάλλει η λιθογραφία είναι η εξίσωση της βουλευτικής απόφασης που 

αφορούσε στον πολιτικό Τύπο µε αντεπαναστατικό µέτρο που είχε ως στόχο να πλήξει 

την ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου.    

  Όµως, παρά τον σκεπτικισµό και την απογοήτευση απέναντι στις υποσχέσεις της 

ιουλιανής µοναρχίας, η Caricature κρατούσε µια αντιρεπουµπλικανική στάση που 

προερχόταν από τον φόβο αναβίωσης του ιακωβινισµού και της Τροµοκρατίας. Στις 30 

∆εκεµβρίου 1831 δηµοσίευσε µια γελοιογραφία του Monnier µε τίτλο Ένας φίλος του 

λαού  στην οποία ένας ιακωβίνος περιέφερε ένα κεφάλι στην άκρη της λόγχης του 

(εικ.36). Ωστόσο, στους επόµενους µήνες η εφηµερίδα προσέγγισε το ρεπουµπλικανισµό, 

αποτέλεσµα όχι τόσο της ριζοσπαστικοποίησης της εφηµερίδας και του εκδότη της, αλλά 

κυρίως της µορφής του ρεπουµπλικανισµού που προέβαλαν οι ρεπουµπλικανικές 

οργανώσεις Société des Amis du Peuple και Société des Droits de l’Homme· µιας µορφής 

αποκαθαρµένης από τις µνήµες του ιακωβινισµού και της Τροµοκρατίας, που αφορούσε 

τώρα πλέον στη διεκδίκηση των πολιτικών δικαιωµάτων για τις εργατικές τάξεις και της 

καθολικής ψηφοφορίας. Η λιθογραφία του Traviès Α! κακούργο αχλάδι γιατί δεν είσαι µια 

αλήθεια (εικ.37) που δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 12 Απρίλιου 1832 σηµατοδοτεί 

αυτή την ξεκάθαρη πολιτική αλλαγή της εφηµερίδας και τη νέα τοποθέτησή της υπέρ της 

République. ∆εν είναι τυχαίο πως στις µετέπειτα επανεκδόσεις της, το σχέδιο του 

Monnier αντικαταστάθηκε από µία σκηνή συζήτησης ανάµεσα σε ρακοσυλλέκτες, καθώς 

η προηγούµενη εικόνα θα ερχόταν σε αντίθεση µε την εξέλιξη της εφηµερίδας.117 

                                                 
116 La Caricature: Morale, Religieuse, Littéraire et Scénique, 27 Ιανουαρίου 1831, τχ.26, σ.1 στο La 
Caricature, Journal fondé et dirigé par Charles Philipon, Première année, tome premier, Paris, Chez 
Aubert, 1831. 
117 Raimund Rütten, L’Opposition Républicaine et la Censure στο La Caricature entre République et 
Censure : l’Imagerie Satirique en France de 1830 à 1880 : un Discours de Résistance ?, Lyon, Presses 
Universitaires de Lyon, 1996, σ. 82-83. 
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   Μετά την αποτυχία της εξέγερσης του Ιουνίου 1832, και τη ρεπουµπλικανική 

προσπάθεια αναδιοργάνωσης των µυστικών της εταιρείων και των εφηµερίδων της, ο 

Philipon έθεσε τις δικές του εφηµερίδες στην υπηρεσία των ρεπουµπλικανών. Η 

αλληλεγγύη του Philipon προς τους ρεπουµπλικανούς φαίνεται µέσα από τα συχνά 

παραθέµατα από ρεπουµπλικανικά φυλλάδια στις εφηµερίδες του και στις ευνοϊκές 

κριτικές και τη δηµοσιότητα που έδωσε σε ρεπουµπλικανικές εκδόσεις, όπως του Cabet 

Histoire populaire de la Révolution και της πρώτης ολοκληρωµένης έκδοσης των έργων 

του Ροβεσπιέρρου. Σε άρθρο του µε τίτλο Nouvel argument en faveur de notre monarchie 

incombustible, ο Philipon περιγράφει την République ως την «ήρεµη διακυβέρνηση, 

δίκαιη, προστατευτική στο εσωτερικό, και σταθερή, ένδοξη και ισχυρή στο εξωτερικό». 

Για αυτόν είναι η µορφή διακυβέρνησης στην οποία ο καθένας απολαµβάνει την 

περιουσία του, τα δικαιώµατά του, τη σκέψη του, τη ζωή του, την ελευθερία του, στην 

οποία όλοι αντιπροσωπεύονται και όπου επικρατεί ελευθερία έκφρασης και Τύπου.118 Οι 

δεσµοί µε το ρεπουµπλικανικό κόµµα έγιναν πιο στενοί κατά το 1834. Τον Ιανουάριο, το 

Charivari βοήθησε στην συγκέντρωση χρηµάτων για 3 ρεπουµπλικανικές µυστικές 

εταιρείες, την Association Libre pour l’Éducation du Peuple, την Comité de Secours pour 

les Détenus Patriotes, και την Association pour la Défense de la Presse Patriote. Το 

Φεβρουάριο, ο Philipon έγινε ιδρυτής, µαζί µε τους Armand Carrel, Armand Marrast, 

Louis Blanc, Ledru-Rollin και άλλους, της Revue Républicaine, ενός διµηνιαίου 

περιοδικού αφιερωµένου σε θέµατα ρεπουµπλικανισµού και σοσιαλισµού, το οποίο 

εκδιδόταν υπό την κηδεµονία της Société pour la Défense de la Presse Patriote. 

Σταδιακά η επιχείρηση  του Philipon µεταφέρθηκε από το Passage Véro-Dodat στο 

κέντρο του ρεπουµπλικανικού Τύπου Hôtel Colbert, όπου ήδη εκεί υπήρχαν τα γραφεία 

του Charivari, αλλά και άλλων ρεπουµπλικανικών εφηµερίδων, όπως της National και 

της Bons Sens, καθώς και το τυπογραφείο Grégoire, υπεύθυνο για την έκδοση των 

ρεπουµπλικανικών εφηµερίδων και των µπροσούρων της Société des Droits de 

l’Homme.119 Το ότι ο ίδιος ο Philipon θεωρούσε την Caricature ρεπουµπλικανική 

φαίνεται στο πρώτο από τα επτά µέρη της λιθογραφίας Η σταυροφορία ενάντια στην 

ελευθερία, των Grandville και Desperret που δηµοσιεύτηκε στις 15 Μαϊου 1834: οι 

σταυροφόροι βαδίζουν προς την κυρίευση του κάστρου πάνω σε ένα βράχο, όπου 

βρίσκεται η Ελευθερία, η οποία αντιπροσωπεύεται από τις εφηµερίδες της 

αντιπολίτευσης: National, Tribune και Caricature. Το κονβόι των σταυροφόρων οδηγεί η 

                                                 
118 La Caricature: Morale, Politique, Littéraire et Scénique, 20 Ιουνίου 1833, τχ.137 στο La Caricature, 
Journal fondé et dirigé par Charles Philipon, 3ο Έτος, τ.6, Paris, Chez Aubert, 1833, σ.[1090]. 
119 David S. Kerr, Caricature and French Political Culture 1830-1848 : Charles Philipon and the 
Illustrated Press, Oxford, Clarendon Press, 2000, σ. 102 
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εφηµερίδα Moniteur, οι εκπρόσωποι της οποίας είναι ντυµένοι µε το ιερό σύµβολο της 

σταυροφορίας, το αχλάδι, ενώ, στο τέλος της ποµπής των κυβερνητικών εφηµερίδων που 

επιτίθενται στην Ελευθερία –Journal des Débats, Figaro, Journal de Paris- βρίσκεται 

και η εφηµερίδα Constitutionnel ανεβασµένη πάνω σε µία χήνα: τα οικόσηµα της σέλλας 

καταδεικνύουν τον µυστικό χρηµατοδότη της εφηµερίδας, που δεν ήταν άλλος από τον 

υπουργό των οικονοµικών Humann (εικ.38).120     

  Οι λιθογραφίες που παράγονται από την καλλιτεχνική οµάδα που έδρασε γύρω από τον 

Philipon επιτελούν δύο σηµαντικές πολιτικές λειτουργίες· αφενός, η πολιτική 

λιθογραφική παραγωγή των πέντε πρώτων ετών της ιουλιανής µοναρχίας αρθρώνει ένα  

αντίλογο απέναντι στην επίσηµη τέχνη της ιουλιανής µοναρχίας. Ξαναπιάνοντας µια 

παράδοση από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, η λιθογραφική παραγωγή 

επανασυστήνει το ρόλο της ως αντίπαλο ιδεολογικό πεδίο στο αντίστοιχο επίσηµο του 

καθεστώτος του Λουδοβίκου-Φιλίππου.121 Ενώ δηλ. η επίσηµη τέχνη της ιουλιανής 

µοναρχίας χαρακτηρίζεται από τη συνάντησή της µε την πολιτική εξουσία,  

αναλαµβάνοντας τη νοµιµοποίησή της, η αντιπολιτευτική λιθογραφική παραγωγή, 

ανάµεσα σε αυτήν βέβαια και εκείνη του Honoré Daumier, που δεν χαρακτηρίζεται από 

αυτή τη συνάντηση µε την εξουσία, αποτελεί ένα αντικρουόµενο προς αυτή σύστηµα 

παραγωγής πολιτικού λόγου. Έχοντας τα χαρακτηριστικά της οπτικής δηµοσιογραφίας 

όχι µόνο κριτικάρει το καθεστώς του Λουδοβίκου-Φιλίππου και εκθέτει τις ιδεολογικές 

αντιφάσεις του, αλλά υποδαυλίζει τη νοµιµοποιητική του θέση. Η δεύτερη λειτουργία 

των πολιτικών λιθογραφιών αφορά στο γεγονός ότι αποτελούν ένα σύστηµα παραγωγής 

πολιτικού αντίλογου στον επίσηµο λόγο της ιουλιανής µοναρχίας που προωθείται µέσα 

από τις κυβερνητικές εφηµερίδες, κατορθώνοντας έτσι να διαµορφώσουν έναν οπτικό 

                                                 
120 Για τη σειρά των λιθογραφιών µε τίτλο Η σταυροφορία ενάντια στην ελευθερία βλ. Klaus Schrenk, Le 
Mouvement Artistique au Sein de l’Opposition de la Monarchie de Juillet, στο Histoire et Critique des Arts, 
Daumier et le Dessin de Presse, Maison de la Culture de Grenoble, 1980, σ. 78-96. 
121 Από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης παρατηρείται η ύπαρξη δύο αντιµαχόµενων πεδίων στο 
χώρο της πολιτισµικής παραγωγής: είναι, από τη µια, η  ιστορική ζωγραφική που συνδέεται άµεσα µε την 
πολιτική εξουσία και την υπηρετεί προβάλλωντας τα ιδεώδη της, ενώ, από την άλλη, αυτή η σύνδεση δεν 
ισχύει για τα χαρακτικά και τις γελοιογραφίες, στα οποία δεν απαντάται αυτή η συνάντηση ανάµεσα στους 
καλλιτέχνες και την πολιτική εξουσία. Η επίσηµη τέχνη της Γαλλικής Επανάστασης προέβαλλε τα ιδανικά 
της αστικής αρετής και του πατριωτισµού, µέσα από µια γλώσσα αφηρηµένη και συµβολική, µε την 
αξίωση ότι είναι καθολική και αιώνια. Οι ιστορικοί πίνακες δεν αναπαριστούσαν συγκεκριµένα γεγονότα 
µε ακρίβεια ή περιγραφική διάθεση ή διάθεση καταγραφής, αλλά έννοιες αφηρηµένες και συµβολικές. 
Αντίθετα, η τέχνη της γελοιογραφίας και των γραφικών τεχνών περιέκλειε ένα λόγο απαγορευµένο, όχι 
µόνο πολιτισµικά, αλλά και πολιτικά. Πολιτισµικά γιατί το οπτικό τους λεξιλόγιο ήταν χυδαίο, γκροτέσκ, 
µακάβριο ή ναϊφ, και τα θέµατα τους καταπιάνονταν µε το εφήµερο, το καθηµερινό, το επεισοδιακό. 
Πολιτικά γιατί απεικόνιζαν τα γεγονότα µε διάθεση δηµοσιογραφική, χρονογραφική, που διαµόρφωναν τη 
λαϊκή µνήµη. Βλέπε: Laura  Malvano, Le Sujet Politique en Peinture: Événements et Histoire pendant les 
Années de la Révolution στο Histoire et Critique des Arts, Daumier et le Dessin de Presse, Maison de la 
Culture de Grenoble, 1980, σ. 31-66. 
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αντιπολιτευτικό λόγο, που χαρακτηρίζεται από περιοδικότητα, καθώς καθιερώνει µια 

τακτική και εξελισσόµενη σχέση µε το κοινό.  

                  

 

                                              Ο πόλεµος των γελοιογραφιών  

 

     Οι καλλιτέχνες που εργάζονταν για τις σατιρικές εφηµερίδες του Philipon κατάφεραν, 

µε τη συνδροµή και την καθοδήγηση του ίδιου, να διαµορφώσουν ένα κοινό οπτικό 

λεξιλόγιο αναπαράστασης των πολιτικών προσώπων και καταστάσεων της εποχής τους  

και, µε τη συχνή του επανάληψη, µπόρεσαν να το κάνουν άµεσα αναγνωρίσιµο από το 

κοινό τους. Αυτό το στόχο έχουν τα πορτρέτα-γελοιογραφίες προσωπικοτήτων του juste 

milieu που φιλοτέχνησε ο Daumier, από το Φεβρουάριο 1832 έως τον Ιανουάριο 1834, 

για τις εφηµερίδες του Philipon. Αυτά τα πορτρέτα επιτρέπουν στους αναγνώστες να 

γνωρίσουν τα πολιτικά πρόσωπα της εποχής τους και τα χαρακτηριστικά µε τα οποία 

αποδίδονται ώστε αυτά να είναι εύκολα αναγνωρίσιµα σε επόµενες γελοιογραφίες 

(εικ.39-42).122 Οι λιθογράφοι του Philipon προχώρησαν και στη δηµιουργία µιας κοινής 

απεικόνισης του βασιλικού προσώπου, του οποίου η προτοµή διακοσµούσε τα δηµόσια 

κτίρια και τα νοµίσµατα, αλλά και υπήρχε και ένα µικρό εµπόριο της βασιλικής εικόνας, 

µε γύψινες προτοµές και πορτρέτα του που πωλούνταν στους δρόµους. Οι γελοιογράφοι 

παρώδησαν την εικόνα του αστού-βασιλιά, εικόνα που είχαν προβάλλει τόσο οι 

φιλελεύθεροι που προώθησαν την υποψηφιότητά του για το θρόνο όσο και ο ίδιος ο 

Λουδοβίκος-Φίλιππος. Ο τελευταίος συνήθιζε να κάνει τους περιπάτους του µε 

ενδυµασία αστού, έχοντας µια τρίχρωµη κονκάρδα στο καπέλο του και κρατώντας την 

οµπρέλα του, µια αµφίεση που συµβόλιζε την αποµάκρυνσή του από τα ήθη και τον 

τρόπο ζωής του παλαιού καθεστώτος και την υιοθέτηση ενός νέου τρόπου ζωής, 

συµβιβασµένου µε τη νέα κοινωνική πραγµατικότητα. Μια από τις πολλές βιογραφίες 

του Λουδοβίκου-Φιλίππου που εκδόθηκε βιαστικά µετά την ιουλιανή επανάσταση 

περιείχε αυτό το σχόλιο: «Αν, τυχαία, συναντήσεις στους δρόµους του Παρισιού έναν 

ψηλό και ευθυτενή άντρα που µοιάζει να είναι ταυτόχρονα πολεµικός και ευγενικός, 

παρατήρησε προσεκτικά· αν περπατά µόνος του, ντυµένος µε ένα απλό πανωφόρι µε µια 

οµπρέλα κάτω από το µπράτσο του, και όλοι του απευθύνουν χαιρετισµό µε µια 

                                                 
122 Στο τεύχος της 26ης Απριλίου 1832 η Caricature ανακοινώνει την έκδοση µιας σειράς γελοιογραφικών 
πορτρέτων των διασήµων του juste milieu. Οι γελοιογραφίες αυτές παρήχθησαν από τα πρότυπα πήλινα 
πορτρέτα και χωρίζονται σε τρεις τύπους: το πορτρέτο-βινιέτα µε οικόσηµα από κάτω, το πορτρέτο-βινιέτα 
προτοµή και το ολόσωµο πορτρέτο. Βλ. Édouard Papet και Ségolène Le Men, Portrait-Caricatures στο 
Campbell Douglas (επιµ.), Daumier, 1808-1879, Ottawa, National Gallery of Canada, Musée des Beaux-
Arts du Canada, 1999, σ.84-167. 



 69

σεβάσµια ανεπισηµότητα στον οποίο ανταποκρίνεται µε ένα ευχάριστο και σίγουρο 

χαµόγελο, πλησίασε αυτόν τον άντρα και πρόσφερέ του το χέρι του, θα σε χαιρετήσει: 

είναι ο βασιλιάς». Αυτήν την αστική εικόνα του Λουδοβίκου-Φίλιππου προέβαλλαν 

χαρακτικά και αγαλµατίδια που κυκλοφορούσαν στη Γαλλία (εικ.43).123 Οι λιθογράφοι, 

όµως, χρησιµοποίησαν αυτήν την εικόνα, µε ειρωνική και ανατρεπτική διάθεση (εικ.44-

45).124    

  Ο Philipon και οι καλλιτέχνες του προχώρησαν και στη δηµιουργία συµβόλων και 

εµβληµάτων του ιουλιανού καθεστώτος, προκειµένου να αποφεύγουν µε αυτόν τον 

τρόπο τις συνέπειες της λογοκρισίας που θα προέρχονταν από εξόφθαλµες, άµεσες 

γελοιογραφίες. Ο Philipon δηµιούργησε έναν κώδικα ως µια µορφή πολέµου ενάντια 

στον Λουδοβίκο-Φίλιππο. Επινόησε το πιο γνωστό του πολιτικό έµβληµα, το αχλάδι, ως 

αναπαράσταση του βασιλιά. ∆εν ήταν µόνο η αναλογία ανάµεσα στο χοντρό σώµα του 

βασιλιά και το σχήµα του αχλαδιού, αλλά η συνάφεια αυτής της εικόνας ήρθε από µια 

γλωσσική νύξη: στην καθοµιλουµένη poire σηµαίνει «χοντροκέφαλος». Αρχικά, λοιπόν, 

το αχλάδι σήµαινε τον ίδιο το βασιλιά, αργότερα, αυτό αντιπροσώπευε τους υπουργούς 

του και όλους όσοι µετείχαν στο ιουλιανό καθεστώς.125 Η µεταµόρφωση του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου σε αχλάδι άρχισε στις 14 Νοεµβρίου του 1831, όταν ο Charles 

Philipon δικαζόταν για εξύβριση προς το πρόσωπο του βασιλιά, καθώς τον είχε 

σχεδιάσει ως οικοδόµο να καλύπτει µε σοβά συνθήµατα που είχαν εµπνεύσει την 

ιουλιανή επανάσταση γραµµένα πάνω σε έναν τοίχο (εικ.46). Ο Charles Philipon δήλωσε 

στη δίκη ότι κανείς δεν µπορούσε να βεβαιώσει, µε νοµικό τρόπο, ότι το πρόσωπο που 

είχε απεικονίσει ήταν ο βασιλιάς και έδειξε στο δικαστήριο τέσσερα πορτρέτα που 

µεταβάλλονταν σταδιακά από το πρόσωπο του βασιλιά σε ένα αχλάδι. Κατέληξε 

λέγοντας ότι, αν δεν αποδεχτεί το δικαστήριο ότι η βασιλική ταυτότητα καθιερώνεται 

µόνο µε τα αυθαίρετα σύµβολα, µε τα οποία η σύµβαση την έχει συνδέσει, τότε θα 

πρέπει να ενάγει όποιον ζωγραφίζει µιαν ακίνδυνη εικόνα ενός ακίνδυνου φρούτου. Ο 

Philipon δηµοσίευσε στην Caricature της 24ης Νοεµβρίου 1831 τα σχέδια που είχε 

                                                 
123 Vie de Louis-Philippe Ier, Roi des Français, par un Vieux Soldat de 1792, σ. 5. Αναφέρεται στο Michael 
Marinnan, Painting politics for Louis-Philippe: Art and ideology in Orléanist France, 1830-1848, New 
Haven and London, Yale University Press, 1988, σ. 3-4. 
124 Η οµπρέλα που κρατά ο βασιλιάς τον χαρακτηρίζει όχι µόνο ως αστό-βασιλιά, που την κρατά, αντί για 
σκήπτρο, ως έµβληµα µιας νέας κοινωνίας που στηρίζεται στις υλικές αξίες, αλλά αποτελεί και ένα σηµείο 
ανησυχητικό γιατί έτσι προβάλλει και ως εκπρόσωπος µιας άλλης Γαλλίας, εκείνης που δεν αποδέχεται τις 
δηµοκρατικές αξίες προερχόµενες από την Επανάσταση. Και αυτό γιατί οι εµιγκρέδες όταν επέστρεφαν το 
1814 από την εξορία κρατούσαν οµπρέλα και ήταν τόσο αδύνατοι που το σώµα τους είχε το σχήµα της 
οµπρέλας. Βλ. Annie Duprat, Le Roi, la Chasse et le Parapluie ou Comment l’Historien Fait Parler les 
Images, Genèses. Sciences Sociales et Histoire, τ.27, νο.1 (1997), σ.120-123. 
125 Judith Wechsler, A Human Comedy: Physiognomy and Caricature in 19th Century Paris, πρόλ. Richard 
Sennett, Chicago, The University of Chicago Press, 1982, σ. 71. 



 70

φιλοτεχνήσει στην αίθουσα του δικαστήριου και η εξίσωση του βασιλιά µε το αχλάδι 

ήταν άµεση και ολοκληρωτική. (εικ.47).  

  Το Μάρτιο του 1832, ο Heinrich Heine αναφέρθηκε στο αχλάδι ως το ζωντανό, εθνικό 

αστείο της Γαλλίας. Το Νοέµβριο, ο Sébastien Peytel υπέγραψε ως «Louis Benoît, 

κηπουρός» και δηµοσίευσε ένα βιβλίο µε τον τίτλο «φυσιολογία του αχλαδιού», που 

εξαντλήθηκε µέσα σε λίγες ηµέρες, ενώ ακολούθησε και δεύτερη έκδοση. Το βιβλίο δεν 

έχει καµιά σηµασία για τον αναγνώστη, εκτός αν ο τελευταίος γνωρίζει ότι κάθε 

αναφορά σε αχλάδια ταυτόχρονα σχολιάζει τον Λουδοβίκο-Φίλιππο. Σε ένα άρθρο της 

Caricature, µε τίτλο «Η εισβολή του αχλαδιού και µέτρα για την καταστολή του» ο 

Charles Philipon έγραφε πως είδε αχλάδια στους τοίχους της Notre Dame και ότι 

περίµενε πως σύντοµα θα εµφανίζονταν στις πυραµίδες της Αιγύπτου και στα ερείπια της 

Θήβας. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, η ταυτότητα του βασιλιά είχε καθιερωθεί. Ο 

δήµαρχος του Auxerre έβαλε να ξαναβάψουν τους τοίχους όπου είχαν απεικονιστεί 

αχλάδια και απαγόρευσε µε µια πινακίδα το σχεδιασµό κάθε µορφής αχλαδιού.126 Ο 

Stendhal στο βιβλίο του Lucien Leuwen τοποθετεί αξιωµατούχο του Nancy να κατανοεί 

την  αγωνία του βασιλιά  για τη γελοιοποίηση που δέχεται το βασιλικό του πρόσωπο από 

το συµβόλο του αχλαδιού σχεδιασµένο πάνω σε τοίχους.127   

   Οι αντιπολιτευτικές µορφές που καθιέρωσε ο Philipon διαδίδονταν, όχι µόνο µέσα από 

τις δικές του εφηµερίδες, αλλά και από τις υπόλοιπες εφηµερίδες της αντιπολίτευσης. Οι 

τελευταίες, επειδή δεν µπορούσαν να αναπαράγουν τις γελοιογραφίες του, συχνά 

δηµοσίευαν περιγραφές τους ταυτίζοντας τους πολιτικούς που απεικονίζονταν. Επίσης, η 

δουλειά του Philipon παρουσιαζόταν στη σατιρική ποίηση της αντιπολίτευσης  και  ο 

Τύπος βοήθησε στη διάδοση της παραγωγής του δανειζόµενος το λεξικό προσβολών των 

εφηµερίδων του. Αυτή η οικειοποίηση των πιο προσβλητικών επιθέτων του Philipon από 

τα ρεπουµπλικανικά φυλλάδια  παρείχε αγωνιστές στη χώρα µε ένα κοινό απόθεµα 

εικονοποιϊας µε το οποίο µπορούσαν  να σατιρίσουν το ιουλιανό καθεστώς και µε ένα 

λεξιλόγιο µε το οποίο µπορούσαν να κατασκευάσουν διαµαρτυρίες και εκκλήσεις.128  

  Ο Λουδοβίκος-Φίλιππος αποτέλεσε στόχο και των νοµιµόφρονων. Το ∆εκέµβριο 1831, 

ο Ferdinand de Bertier, ηγετικός νοµιµόφρονας συνοµώτης διέταξε τους πράκτορές του 

«να διαδόσουν σε αφθονία λιθογραφίες σε καλή τιµή για να µιλήσουν στο λαό». Ο 

εκδότης λιθογραφιών Alphonse Fonrouge εξέδιδε νοµιµόφρονες γελοιογραφίες: τον 

Αύγουστο 1831 δηµοσίευσε την Λολό-Φιφί, υπάλληλος-ταξιδιώτης του οίκου Casimir 
                                                 
126 Sandy Peters, «Pears in history», Representations, Τ. 35, (Καλοκαίρι 1991), σ. 52-55. 
127 Stendhal, Lucien Leuwen, εισαγωγή και σηµειώσεις: Henri Martineau, Monaco, Éditions du Rocher, 
1945, τ.1, σ. 22. 
128 David S. Kerr, Caricature and French Political Culture 1830-1848: Charles Philipon and the 
Illustrated Press, Oxford, Clarendon Press, 2000, σ. 178-179. 
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Pompier, Tonneau, Canule και Σία, κάνοντας το γύρο της Γαλλίας,  η οποία για 

στυλιστικούς λόγους µπορεί να αποδωθεί στον Auguste Bouquet και στην οποία 

αναπαρίσταται ο Λουδοβίκος-Φίλιππος κατά την έκστρατεία του στη Νορµανδία 

προκειµένου να καταδιώξει τον καλλιτέχνη. (εικ.48). Τον Ιούνιο του 1832, ο Fonrouge 

άρχισε να εκδίδει 2 χαρακτικά δύο φορές το µήνα µε τον τίτλο ‘L’album anécdotique’. 

Το περιοδικό δεν επέζησε πέρα του 16ου τεύχους του, για το οποίο ο Fonrouge 

καταδικάστηκε.129 Από το Νοέµβριο του 1834 έως τον Ιούλιο του 1835 η νοµιµόφρονη 

εφηµερίδα Mode δηµοσίευσε µια σειρά από 23 λιθογραφίες του Jacques Arago, οι οποίες  

ήταν θεµατικά και στυλιστικά  παρόµοιες µε τις γελοιογραφίες που δηµοσιεύονταν στις 

εφηµερίδες του Philipon. ∆εν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Arago 

χρησιµοποίησε το εικονογραφικό οπλοστάσιο του Philipon στη δουλειά του για τους 

νοµιµόφρονες, καθώς ήταν ένας από τους φίλους του Philipon και είχε µάλιστα 

συνεισφέρει στην Caricature, το 1833.130  

   Σε αυτόν τον «πόλεµο των γελοιογραφιών» έλαβε µέρος και η ιουλιανή κυβέρνηση. 

Ανάµεσα στις 30 Αυγούστου 1832 και στις 25 Ιανουαρίου του 1833, η εφηµερίδα 

Figaro, που ήδη από τον προηγούµενο Ιανουάριο λάµβανε κρατικές επιχορηγήσεις, 

δηµοσίευσε έντεκα γελοιογραφίες που στόχευαν το ρεπουµπλικανικό κόµµα. Οι 

ρεπουµπλικανοί ή bousingots, όπως τους αποκαλούσε η εφηµερίδα, παρουσιάζονταν ως 

αχρείοι πολιτικοί του καφενείου, ως κοινοί άνθρωποι που ζήλευαν τους κοινωνικά 

ανωτέρους τους. Όµως, η εφηµερίδα δεν κατάφερε να πείσει γνωστούς και άξιους 

καλλιτέχνες να δουλέψουν µαζί της  και οι γελoιογραφίες της δεν είχαν µεγάλη 

απήχηση.131  

   Μια ακόµη κυβερνητική απόπειρα  έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 1832, λίγο καιρό µετά 

την εµφάνιση των γελοιογραφικών πορτρέτων του Daumier: η κυβέρνηση του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου ίδρυσε µια επίσηµη εφηµερίδα σατιρικών εικόνων µε τον τίτλο La 

Charge ou les folies contemporaines, της οποίας ο τίτλος ήταν εµπνευσµένος από τις 

επιτυχηµένες προτοµές του Daumier. Η µπροσούρα αυτής της έκδοσης, τυπογραφηµένη 

από τον Ducassois έγραφε: «Το ιστορικό κραγιόνι των καλλιτεχνών µας, αν επιτίθεται, 

πολιτικά µιλώντας, µόνο στο βασιλιά και τους υπουργούς, εκπληρώνει µέρος µόνο της 

αποστολής του. Τα πρόσωπα, ως συνέπεια της διαµάχης των απόψεων που επιτρέπει το 

συνταγµατικό σύστηµα ή των αξιώσεων σκληρότητας των κοµµάτων που προκαλούν 

αναταραχή στο κράτος, µοιάζουν να έχουν για πάντα αναλάβει το ρόλο των 

επιτεθέµενων, ωθώντας επίσης στη σάτιρα. Οι καρλιστές, οι ρεπουµπλικάνοι, οι 

                                                 
129 Όπ.π.,  σ. 175. 
130 Όπ.π., σ. 175-177. 
131 Όπ.π., σ. 171. 
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σαινσιµονιστές, µε µια λέξη οι φιλόδοξοι και οι παράλογοι όλων των χρωµάτων, 

περισσότερο ή λιγότερο τρελοί, περισσότερο ή λιγότερο ένοχοι, δεν είναι εξίσου ικανοί 

να διεγείρουν την εικονογραφική έµπνευση των σχεδιαστών µας; Υπάρχει, λοιπόν, στη 

σειρά των γελοιογραφιών µας ένα κενό για να συµπληρώσουµε και είναι αυτό το 

καθήκον  που θα αναλάβει η Charge».132     

 Τις περισσότερες φορές, οι γελοιογραφίες της Charge ήταν εκδοχές γελοιογραφιών της 

Caricature του Philipon, αποδιδόµενες έτσι ώστε να αντιστρέφεται το νόηµα των 

τελευταίων. Π.χ. όταν η Caricature δηµοσίευσε τη λιθογραφία στην οποία απεικονίζεται 

το υπουργικό συµβούλιο να ξερνά χρήµατα και τιµές, η Charge απεικόνισε τους 

ρεπουµπλικανούς να ξερνούν παµφλέτα και brioches (ένα γλυκό που συµβόλιζε την 

ηλιθιότητα). Σε απάντηση για το αχλάδι του Philipon, η Charge προσπάθησε να κάνει 

δηµοφιλές  «το µήλο της έριδος» (pomme de discorde) κ.λπ.133 Ως κυβερνητική σατιρική 

εφηµερίδα, η Charge αναγνώρισε τη δύναµη επιρροής των γελοιογραφιών των 

εφηµερίδων του Philipon και προσπάθησε τόσο να εγκληµατικοποιήσει την 

αντιπολιτευτική δράση του Philipon όσο και να εκφοβήσει το αστικό κοινό της 

προβάλλοντας τον ρεπουµπλικανικό τρόµο. Η γελοιογραφία της 11ης Νοεµβρίου 1832 

του Delaporte Ο αχλαδοκτόνος και ο / ή πως πηγαίνει από το νήµα στη βελόνα 

εγκληµατικοποιεί την πολιτική µάχη του Philipon κατά του βασιλιά, παρουσιάζοντας τον 

επικίνδυνο ρεπουµπλικανό εκδότη, όπως µαρτυρά η σφραγίδα που απεικονίζει τον 

φρυγικό σκούφο µέσα στο καπέλο που είναι ακουµπισµένο στο έδαφος, να επιτίθεται 

πισώπλατα στον Λουδοβίκο-Φίλιππο, ενώ στα βάθος της εικόνας ένα πλήθος αστών και 

εργατών προστρέχει χειρονοµώντας προς τη σωτηρία του βασιλιά (εικ.49). Στη 

γελοιογραφία Είµαστε Γάλλοι η χώρα µας πάνω από όλα (τελική πράξη του δράµατος) του 

Delaporte, απεικονίζονται τρεις µορφές που εκπροσωπούν τα πολιτικά τµήµατα της 

αντιπολίτευσης: τους βοναπαρτιστές, τους νοµιµόφρονες και τους ρεπουµπλικανούς που 

ετοιµάζονται να επιτεθούν στη Γαλλία προς βοήθεια της οποίας τρέχει ο Λουδοβίκος-

Φίλιππος. Ο βασιλιάς και η Γαλλία προστατεύονται από το φτερό του γαλλικανικού 

κόκορα που έρχεται να αντιµετωπίσει τους επιτιθέµενους, των οποίων τα πολιτικά 

εµβλήµατα –ο αετός, ο κρίνος, ο φρυγικός σκούφος- έχουν µετατραπεί σε φονικά όπλα. 

Οι τρεις µορφές πέρα από τις πολιτικές οµάδες εκπροσωπούν και τις κοινωνικές οµάδες 

των οποίων είναι οι εκφράσεις: ο βοναπαρτιστής φορά στολή, ο νοµιµόφρονας 

αριστοκρατικό ένδυµα, ο ρεπουµπλικανός εργατικά ρούχα (εικ.50). Σε άλλες 

                                                 
132 Αναφέρεται στο: André Blum, La Caricature Politique sous la Monarchie de Juillet, Gazette des Beaux 
Arts, τ.1, τχ. 703 (Μάρτιος-Απρίλιος 1920), σ. 266. 
133 David S. Kerr, Caricature and French Political Culture 1830-1848: Charles Philipon and the 
Illustrated Press, Oxford, Clarendon Press, 2000, σ. 174. 
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λιθογραφίες, ο ρεπουµπλικανισµός απεικονίζεται ως το αιµατοβαµµένο τροµακτικό 

παρελθόν: στην ανυπόγραφη γελοιογραφία του 1833 µε τίτλο Ένας αθεράπευτος του ’93 

αναζητά την εξέγερση, ένας επαίτης κρατά ένα δοχείο σε σχήµα φρυγικού σκούφου, ενώ 

δύο κοµψευόµενοι αστοί τον προσπερνούν (εικ.51). ∆εν θα µπορούσε πιο ξεκάθαρα να 

τονιστεί το µήνυµα προς την αστική τάξη ότι η κοινωνική της θέση δεν µπορεί να 

συµβαδίσει µε τα ρεπουµπλικανικά ιδεώδη. Σε µια άλλη λιθογραφία του Delaporte Να 

σας δωρίσω κυρίοι, κυρίες, αυτή είναι η ευχαρίστηση! που δηµοσιεύτηκε στις 29 

Σεπτεµβρίου 1833, απεικονίζεται, κάτω από ένα φανό σε  µορφή αγχόνης, η République 

να φορά φρυγικό σκούφο, να έχει την ποδιά της καλυµµένη µε αίµα και να κρατά καλάθι 

µε διάφορα φονικά αντικείµενα και όπλα και µπροσούρες που φέρουν τίτλους όπως 

«ξένη εισβολή», «ελευθερία του Τύπου», «ατοµική ελευθερία». Άλλη µια λιθογραφία 

που ανακαλεί την Τροµοκρατία και έχει ως στόχο την απαξίωση των ρεπουµπλικανικών 

αξίων και την τροµοκράτηση του αστικού κοινού, καθώς ο ρεπουµπλικανισµός 

παρουσίαζε σηµάδια αναβίωσης (εικ.52).134 

  Η ανάµειξη των νοµιµόφρονων και της ιουλιανής κυβερνήσεως στον πόλεµο των 

γελοιογραφιών, ακολουθώντας τους ρεπουµπλικανούς, σήµαινε ότι αυτές οι πλευρές 

αναγνώριζαν και κατανοούσαν τον πολιτικό ρόλο της γραφικής σάτιρας στα πλαίσια της 

δηµόσιας σφαίρας και τη σηµασία αυτού του οπτικού πολιτικού µέσου στη διαµόρφωση 

και επιρροή της κοινής γνώµης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 Raimund Rütten, L’Opposition Républicaine et la Censure στο Régnier Philippe (επιµ.),  La Caricature 
entre République et Censure : l’Imagerie Satirique en France de 1830 à 1880 : un Discours de 
Résistance ?, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1996, σ. 83-86. 
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 Η Κριτική στην Ιουλιανή Μοναρχία και η Αντιπολιτευόµενη Κοινότητα στο έργο 

του Honoré Daumier των Ετών 1830-1835 

 

 

Η Κριτική στο Καθεστώς της Συνταγµατικής Μοναρχίας του Λουδοβίκου-

Φιλίππου 

 

   Παράλληλα µε τον πολιτικό λόγο που παράγεται στους κόλπους της ιουλιανής 

µοναρχίας και εκφράζεται τόσο µέσα από το δηµοσιογραφικά κείµενα, όσο και µέσα από 

την επίσηµη τέχνη, υπάρχει ένας άλλος πολιτικός λόγος, ανατρεπτικός και ειρωνικός, 

που λειτουργεί ως εκθέτης του καθεστώτος και των αντιφάσεων του, καταδεικνύοντας 

την αποµάκρυνση του από τις αρχές του και από την ίδια την ιουλιανή επανάσταση. 

Αυτός ο λόγος που λειτουργεί ως αντίλογος στον επίσηµο παράγεται µέσα από τις 

λιθογραφίες των καλλιτεχνών-συνεργατών του Charles Philipon και δηµοσιεύεται είτε 

στις σατιρικές εφηµερίδες του είτε αναρτάται στη βιτρίνα του καταστήµατος Maison 

Aubert. Μια όψη αυτού του οπτικού αντίλογου δίνουν οι λιθογραφίες του Honoré 

Daumier, στις οποίες αναπαριστώνται οι θεσµοί και η πολιτική του καθεστώτος της 

συνταγµατικής µοναρχίας του Λουδοβίκου-Φιλίππου µε διάθεση ανατροπής και 

αµφισβήτησης της νοµιµότητάς τους. Οι πολιτικές λιθογραφίες του Honoré Daumier 

αποτελούν µια χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιου αντίλογου, στον οποίο η κυβερνητική 

πολιτική τοποθετείται µέσα σε πολύ συγκεκριµένα όρια, καθώς έρχεται αντιµέτωπη και 

συνδιαλλέγεται µε το γεγονός της επικαιρότητας. Προκειµένου να κατανοήσουµε την 

κριτική του Honoré Daumier απέναντι στη ιουλιανή µοναρχία και στο ίδιο το καθεστώς 

της συνταγµατικής µοναρχίας, αλλά και την πολιτική ρητορική που προβάλλει θα 

εστιάσουµε σε δύο οµάδες λιθογραφίων: αρχικά σε εκείνες στις οποίες ο λιθογράφος 

σχολιάζει τους θεσµούς και την πολιτική της ιουλιανής µοναρχίας και, έπειτα, σε εκείνες 

στις οποίες απεικονίζονται οι αντιπολιτευόµενοι στο ιουλιανό καθεστώς, είτε ως µέλη 

µιας κοινότητας, είτε ως εκπρόσωποι µιας συγκεκριµένης κοινωνικης τάξης.         

  Η πρώτη επίθεση του Daumier στον Λουδοβίκο-Φίλιππο εντοπίζεται τέσσερις µήνες 

µετά την ιουλιανή επανάσταση. Πρόκειται για τη λιθογραφία Φτωχά πρόβατα α! Μάταια 

προσπαθήσατε, πάντα εσάς θα κουρεύουµε» (Pauvres moutons ah! Vous avez beau faire, 

toujours on vous tondra) που κατατέθηκε την 1η ∆εκεµβρίου1830 (εικ.53). Σε ένα χώρο 

περιορισµένο και οριοθετηµένο από τον ξύλινο φράκτη, στα αριστερά, και τις πέτρες, 

στα δεξιά, ο Λουδοβίκος-Φίλιππος µεταµφιεσµένος σε βοσκό,  φορώντας τον φρυγικό 

σκούφο στο κεφάλι που φέρει στερεωµένη την τρίχρωµη κονκάρδα, έχει εγκλωβίσει 

ζαλισµένους και πειθήνιους τους αµνούς του, που επίσης φορούν στο κεφάλι τους την 
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τρίχρωµη κονκάρδα. Οι τελευταίοι συµβολίζουν τους αγωνιστές των τριών ένδοξων 

ηµερών της ιουλιανής επανάστασης, τους οποίους ο µεταµφιεσµένος σε βοσκό βασιλιάς 

έχει οδηγήσει από τα οδοφράγµατα που φαίνονται στο βάθος της εικόνας και 

συγκεντρώσει σε αυτόν το στενό περίβολο. Τώρα, ο βασιλιάς καταπιάνεται µε την κουρά 

τους. Τι σηµαίνει όµως αυτή η πράξη; Στο λεξικό του Delvau, η λέξη “tondre”, που 

συναντάµε στη λεζάντα, αποδίδεται ως «κουρεύω τα µαλλιά», ενώ ο συγγραφέας  

αναφέρει επίσης ότι αυτή η λέξη χρησιµοποιήθηκε από τον La Fontaine σε ένα τραγούδι 

του.135 Στο Muletier, ο La Fontaine περιγράφει πως ο βασιλιάς της Λοµβαρδίας, καθώς 

είχε ξεγελαστεί από έναν σταβλίτη, ο οποίος πήρε τη θέση του στο συζυγικό κρεβάτι, 

δίπλα στη βασίλισσα, κούρεψε τον σταβλίτη για να τον αναγνωρίσει, ανάµεσα στους 

άλλους υπηρέτες του, την επόµενη ηµέρα.136 Στη λιθογραφία του Daumier η πράξη της 

κουράς του Λουδοβίκου-Φιλίππου έχει αντίστοιχη λειτουργία µε εκείνη στο τραγούδι 

του La Fontaine. Εδώ, ο βασιλιάς κουρεύει τους αµνούς του για να µπορεί να τους 

αναγνωρίσει. Στην πολιτική πραγµατικότητα της εποχής, η πράξη αυτή αντιστοιχεί µε 

την απόδοση του µεταλλίου του Ιουλίου, σύµφωνα µε το νόµο της 30ης Αυγούστου 1830, 

στους αγωνιστές των οδοφραγµάτων, ως ένδειξη τιµής προς αυτούς και του αγώνα 

τους.137 Όµως σύντοµα, η πράξη αυτή φάνηκε να έχει ως στόχο την καταγραφή των 

ονοµάτων των αγωνιστών του Ιουλίου, ώστε να µπορεί η κυβέρνηση να τους ελέγχει και 

να τους εποπτεύει. Αυτή η ύπουλη τακτική του καθεστώτος θίγεται σε µια λιθογραφία 

του Delaporte που δηµοσιεύτηκε στην Caricature µε τίτλο Απλός και εύκολος τρόπος για 

να ηµερώσεις τον πατριωτισµό (Manière simple et facile pour apprivoiser le patriotisme), 

στην οποία ο Λουδοβίκος-Φίλιππος κρατά, µε το ένα χέρι, µπροστά από έναν αγωνιστή, 

το µετάλλιο, ενώ µε το άλλο του χέρι κρατά µια θηλιά που ετοιµάζεται να περάσει στο 

κεφάλι του αγωνιστή (εικ.54). 

  Στη λιθογραφία του Daumier, οι αµνοί φυλάσσονται από τρία άλλα ζώα: έναν σκύλο 

που φορά τη στολή του πεζικού, έναν λύκο που φορά τη δικαστική στολή του Ισοτίµου 

και µία αλεπού που φέρει στο κεφάλι της ηµίψηλο καπέλο και είναι ντυµένη µε µία 

µαύρη ρεντιγκότα, πίσω από την οποία κρύβει ένα όπλο. Οι δυνάµεις που εκπροσωπούν 

τα τρία ζώα είναι ο στρατός, οι Ισότιµοι και οι αστοί, αντίστοιχα. Στις 16 Σεπτεµβρίου 

1830 η κοινοβουλευτική συζήτηση αφορούσε τη στρατιωτική νοµοθεσία του νέου 

καθεστώτος. Η κυβέρνηση αρνήθηκε να συστήσει έναν στρατό µε εθνικό χαρακτήρα, 

που θα στηριζόταν στον πατριωτισµό των πολιτών, αντίθετα πρότεινε τη διατήρηση των 
                                                 
135 Alfred Delvau, Dictionnaire de la Langue Verte, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, Éditeurs, 1883, (, 
Augmentée d’un Supplément par Gustave Fustier, Nouvelle Édition), σ.444. 
136 La Fontaine, Contes, Paris, Garnier Libraire, 1829, τ.1, σ.32-36. 
137 Βλ. τη σχετική κοινοβουλευτική συζήτηση στη Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 13 
Νοεµβρίου 1830, σ.2-4. 
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στρατιωτικών νόµων της Παλινόρθωσης, εκείνου της10ης Μαρτίου 1818 (νόµος του 

Gourion Saint-Cyr) και της 9ης Ιουνίου 1824 που δεν συµφωνούσαν µε το πνεύµα της 

επανάστασης και της νέας εποχής που αυτή υποσχόταν. Γιατί αν και έθεταν ως βασικό 

τρόπο συγκρότησης του στρατού την εκούσια στρατολόγηση, κατοχύρωναν, όµως, και 

την αναγκαστική στρατολόγηση. Ο αριθµός των στρατευµάτων θα καθοριζόταν από τη 

Βουλή των Βουλευτών κάθε χρόνο. Ο φιλελεύθερος Destutt De Tracy (1754-1836) 

αναγνωρίζει την καθοριστική σηµασία του στρατού στη διατήρηση της δηµόσιας τάξης 

στο εσωτερικό της χώρας.: «ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για τη στερέωση της 

δηµόσιας τάξης βρίσκεται στην οργάνωση της στρατιωτικής δύναµης στο εσωτερικό».138 

Στόχος της κυβέρνησης ήταν να χρησιµοποιήσει τον στρατό για να αντιµετωπίσει και να 

ελέγξει τόσο τις αγροτικές εξεγέρσεις στις επαρχίες, όσο και τις αναταραχές στο Παρίσι, 

που προκαλούνταν από την συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση. Πράγµατι, δύο εβδοµάδες 

περίπου αργότερα, µε το διάταγµα της 25ης Σεπτεµβρίου, η κυβέρνηση καλούσε 

συνολικά εκατό οκτώ χιλιάδες νέους στρατιώτες.139 

  Πλάι στον πιστό σκύλο-στρατιώτη, απεικονίζεται η µορφή του λύκου που φορά τη 

δικαστική τήβενο, αντιπροσωπεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο το θεσµό της Βουλής των 

Ισοτίµων. Αν και οι αγωνιστές µετά την ιουλιανή επανάσταση αιτούνταν την κατάργηση 

της Βουλής των Ισοτίµων, η συνέχιση της πολιτικής ύπαρξής της δεν αµφισβητήθηκε 

από το νέο Σύνταγµα του 1830 και ο κληρονοµικός χαρακτήρας του αξιώµατος των 

µελών της δεν καταργήθηκε. Στις 6 Αυγούστου, φοιτητές, οργανωµένοι στη 

ρεπουµπλικανική εταιρία Société des Amis du Peuple, απευθύνουν έκκληση στους 

βουλευτές, σύµφωνα µε την οποία αρνούνταν να αναγνωρίσουν «ως συντακτική εξουσία 

ούτε µία Βουλή εκλεγµένη και διορισµένη κατά τη διάρκεια και υπό την επιρροή της 

ανατραπείσης βασιλείας, ούτε  µια αριστοκρατική Βουλή της οποίας η σύσταση είναι σε 

άµεση αντίθεση µε τις αρχές και τα συναισθήµατα για τα οποία το έθνος οπλίστηκε».140 

Το Σύνταγµα όριζε ότι η Βουλή των Ισοτίµων ήταν ένα σηµαντικό τµήµα της 

νοµοθετικής εξουσίας, αλλά και της δικαστικής, καθώς είχε τη δικαιοδοσία να δικάζει 

πράξεις και απόπειρες προδοσίας. Ο διορισµός των µελών της, ο αριθµός των οποίων 

ήταν απεριόριστος, ανήκε στον βασιλιά. Ο τελευταίος, σύµφωνα µε την θέλησή του, 

µπορούσε να τους διορίζει εφ’όρου ζωής ή να κάνει τη θέση τους κληρονοµική.141 
                                                 
138 Βλ. Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 16 Σεπτεµβρίου 1830, σ.4-5. 
139 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 6 Οκτωβρίου 1830, σ.1. 
140 J.-C. Caron, Générations Romantiques. Les Étudiants de Paris et le Quartier Latin (1814-1851), Paris, 
Armand Colin, 1991, σ.315. Αναφέρεται στο Emmanuel de Waresquiel, Un Groupe d’Hommes 
Considérables: Les Pairs de France et la Chambre des Pairs Hérèditaire de la Restauration 1814-1831, 
Paris, Fayard, 2006, σ.319. 
141 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 9 Αυγούστου 1830, σ.[2]. Η αρχή της κληρονοµικότητας 
του αξιώµατος του Ίσου καταργήθηκε ένα χρόνο περίπου αργότερα, στις 29 ∆εκεµβρίου 1831. 
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Αµέσως µετά την ανάληψη του αξιώµατος του Γενικού Τοποτηρητή από τον ∆ούκα της 

Ορλεάνης, τέθηκε το ζήτηµα της αρχής της κληρονοµικότητας του αξιώµατος του 

Ισοτίµου. Ο Guizot και ο ∆ούκας de Broglie επιθυµούσαν να διασώσουν το θεσµό της 

Βουλής των Ισοτίµων και αποφάσισαν να αφήσουν εκκρεµές το κεντρικό ζήτηµα της 

αρχής της κληρονοµικότητας του αξιώµατος. ∆ιατηρήθηκε, λοιπόν, η αρχή της 

κληρονοµικότητας, µε την πρόθεση να συζητηθεί αργότερα, ενώ απολύθηκαν όσοι 

Ισότιµοι δεν έδωσαν όρκο εµπιστοσύνης στο νέο καθεστώς και ο Λουδοβίκος-Φίλιππος 

φοβούµενος ότι θα χάσει την επιρροή του στη Βουλή συµφώνησε µε τη συνέχιση της 

αρχής της κληρονοµικότητας.142 

  Ο Guizot θεωρούσε ότι η Βουλή των Ισοτίµων επιτελούσε ένα κοινωνικό και πολιτικό 

έργο, αλλά και σηµείωνε το τέλος της επανάστασης και της αναρχίας: «Το µοναρχικό 

αστικό κόµµα, που θριάµβευσε τον Ιούλιο 1830, είχε µια λαµπρή περίσταση να ενισχύσει 

και να εξυψώσει τη νίκη του διακόπτοντας αποφασιστικά µε τις επανασταστικές 

παραδόσεις και γαληνεύοντας τις ανώτερες τάξεις της χώρας. Ότι σε µια 

αντιπροσωπευτική µοναρχία, µια κληρονοµική Βουλή είναι µια εγγύηση σταθερότητας 

και ελευθερίας ταυτόχρονα, µια νόµιµη σχολή διακυβέρνησης και µετριοπαθούς 

αντιπολίτευσης είναι µια αλήθεια που η λογική επιτάσσει, που η εµπειρία δείχνει, την 

οποία αποδέχονταν πριν το 1830 σχεδόν όλοι οι φωτισµένοι φίλοι της συνταγµατικής 

µοναρχίας και την οποία µόνο οι οπαδοί της δηµοκρατικής République έχουν το 

δικαίωµα να µην λάβουν υπόψη, καθώς δεν επιθυµούν τη µοναρχία. Οι µεγάλες 

πολιτικές εξουσίες προέρχονται από δύο πηγές, την εκλογή ή την αρχή της 

κληρονοµικότητας...η αντιπροσωπευτική µοναρχία µπορεί να συνδυάσει και να θέσει σε 

λειτουργία ταυτόχρονα τις δύο αυτές αρχές...η αποστροφή της αρχής της 

κληρονοµικότητας είναι ένα από τα πιο έντονα συναισθήµατα των, αγνών ή 

διεστραµµένων, επαναστατών...η Γαλλία είχε, ως προς αυτό το ζήτηµα, ένα επιτακτικό 

και πειστικό συµφέρον. Παντού και κυρίως στις τάξεις που εκ φυσικού αναλαµβάνουν 

την πολιτική δραστηριότητα, η κοινωνία µας έχει κυρίως σήµερα ανάγκη από ειρήνη και 

ηρεµία. Όσο η παλιά γαλλική αριστοκρατία και η γαλλική αστική τάξη επιµένουν να 

είναι φθονερές και µη ενωµένες µεταξύ τους, αντί να δέχονται να είναι δυνατές µαζί, θα 

έχουµε σε µόνιµη κατάσταση την επανάσταση, δηλαδή την αναρχία και το δεσποτισµό 

διαδοχικά, αντί για την σταθερότητα και την ελευθερία ταυτόχρονα».143 Η αντιπολίτευση 

θεωρούσε ότι η διατήρηση αυτού του θεσµού ήταν η συνέχιση του καθεστώτος της 

                                                 
142 Emmanuel de Waresquiel, Un Groupe d’Hommes Considérables: Les Pairs de France et la Chambre 
des Pairs Hérèditaire de la Restauration 1814-1831, Paris, Fayard, 2006, σ.320-321. 
143 François Guizot, Memoires pour Servir à l’Histoire de mon Temps, Paris, Michel Lévy, libraires-
éditeurs, 1858-1860,  τ.2, σ. 226-228. 



 78

Παλινόρθωσης. Ήταν ένα σύνολο αποτελούµενο από αριστοκράτες, από προνοµιούχους, 

από τιτλούχους, αποµεινάρι περασµένης εποχής. Η συνέχιση της ύπαρξης της Βουλής 

των Ισοτίµων ήταν η άρνηση των τριών ένδοξων ηµερών. 

  Η µορφή της αλεπούς συµπληρώνει την οµάδα που έχει επιφορτιστεί µε τη φύλαξη των 

πατριωτών-αµνών. Το ηµίψηλο καπέλο που φέρει και η ρεντιγκότα που καλύπτει το 

σώµα της, στην οποία µε επιµέλεια κρύβει το όπλο της, σχολιάζουν τον τρόπο µε τον 

οποίο το ιουλιανό καθεστώς χρησιµοποίησε το θεσµό της εθνοφρουράς, αλλά και τον 

σκοπό ύπαρξης αυτού του σώµατος των οπλισµένων πολιτών. Ένα από τα πρώτα 

διατάγµατα του Λουδοβίκου-Φιλίππου, στις 6 Αυγούστου 1830, ήταν να αναγράφεται 

στις σηµαίες και τα κουµπιά των στολών των εθνοφρουρών οι λέξεις: «Ελευθερία, 

∆ηµόσια τάξη» αντί των λέξεων «Ελευθερία ή θάνατος», που υπήρχαν από το 1789. Η 

δηµόσια τάξη θα είναι στο εξής η µέριµνα του νέου καθεστώτος. Και µε τη λέξη δηµόσια 

τάξη εννοούνταν η κατάπνιξη των κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών και η βίαιη 

καταστολή κάθε αντιµοναρχικής ενέργειας. Ενώ ο La Fayette και ο Matthieu Dumas 

(1753-1837) πίστευαν απαραίτητη την ενίσχυση των στοιχείων που αυθόρµητα παρήγαγε 

ο πατριωτισµός, την οργάνωση του θεσµού της εθνοφρουράς στις πόλεις και στην 

επαρχία µε την εισαγωγή σε αυτόν και εργατών, ο υπουργός Εσωτερικών François 

Guizot είχε άλλη άποψη. Υπέγραψε στις 11 Οκτωβρίου 1830 µία εγκύκλιο που απέστειλε 

στους νοµάρχες δηλώνοντας ότι θα χειρίζονται αυτό το θέµα µόνο µαζί του. Ο Guizot 

ήθελε µόνο το υπουργείο του να αποφασίζει για την διανοµή των όπλων, δηλ. για το  

ποιός θα λάβει όπλο και ποιός όχι.144 Οι οπλισµένοι εργάτες ανησυχούσαν το καθεστώς. 

Για αυτό και εθνοφρουροί ήταν όσοι µπορούσαν να πληρώνουν τη στολή τους και τα 

όπλα τους. ∆ηλαδή αυτούς τους οποίους όπλισε το καθεστώς ήταν κυρίως οι αστοί, δηλ. 

οι ευκατάταστατοι πολίτες που ανήκαν στο σώµα των εκλεκτόρων. Η εθνοφρουρά 

ονοµαζόταν πραιτωριανή φρουρά από όλους εκείνους που είχαν εξαιρεθεί από τους 

κόλπους της, σύµφωνα µε τα λόγια του Blanc.145 O Saint-Marc Girardin δήλωσε 

ξεκάθαρα αυτό το φόβο της κυβέρνησης όταν, µε αφορµή την εργατική εξέγερση της 

Λυών, το 1831, έγραψε στο κύριο άρθρο της Journal des Débats: «Εν µέσω αυτής της 

κατάστασης, είναι απαραίτητο η µεσαία τάξη να κατανοήσει καλά τα συµφέροντά της 

και το καθήκον που πρέπει να εκτελέσει. Πρέπει µε απαράµιλλη φροντίδα να αποφύγει 

να ξεγελαστεί ή να γίνει σκληρή και τυραννική. Να ξεγελαστεί...αν κατεχόµενη και εγώ 

                                                 
144 Georges Carrot, La Garde Nationale (1789-1871): Une Force Publique Ambiguë, πρόλ. Jean-Louis 
Loubet del Bayle, Paris, L’Harmattan, 2001, σ.250-252. 
145 Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre Éditeur, 1842-1844, τ.2, σ.135. 
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δεν ξέρω από ποιές δηµαγωγικές αρχές ανόητα δώσει όπλα και δικαιώµατα στους 

εχθρούς της, αν αφήσει το κύµα των προλετάριων να εισβάλλει στην εθνοφρουρά....»146  

   Η λιθογραφία προδίδει την πολιτική υποκρισία του Λουδοβίκου-Φιλίππου που 

οικειοποιήθηκε την τρίχρωµη σηµαία, ως το σύµβολο της Γαλλικής Επανάστασης και 

των αρχών που αντιπροσώπευε, για να ξεγελάσει τους ρεπουµπλικανούς και τους 

πατριώτες που πίστεψαν ότι η ιουλιανή επανάσταση ήταν µια εθνική, πολιτική, 

επανάσταση. Ο εναγκαλισµός του βασιλιά µε τον Lafayette στο µπαλκόνι του 

∆ηµαρχείου και το τύλιγµά τους µε την τρίχρωµη σηµαία ήταν ένα επεισόδιο 

σκηνοθετηµένο για να ηρεµήσουν οι αµφισβητίες του. Η υποκριτική στάση του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου µαρτυρείται και από τον υπερασπιστή του ιουλιανού καθεστώτος 

Thureau-Dangin: «ο Λουδοβίκος-Φίλιππος επιδείκνυε δηµοκρατικό πνεύµα, όπως για 

παράδειγµα, κατά την επιθεωρηση της εθνοφρουράς, στις 29 Αυγούστου, όταν 

παρέλασαν 60.000 εθνοφρουροί, ο βασλιάς φώναξε: «αυτό αξίζει περισσότερο για µένα 

από την χειροτονία της Reims». Στις συζητήσεις του, έδειχνε αισθήµατα λαϊκά, 

αναφερόταν µε προσήνεια στη στάση του κατά την επανάσταση του 1789 και 

παρουσίαζε θεωρητικά τον εαυτό του σχεδόν ρεπουµπλικάνο. Αυτή η στάση και αυτή η 

γλώσσα του φαίνονταν απαραίτητες για να αφοπλίσει τις επικίνδυνες προδιαθέσεις και 

για να συγχωρεθεί για τη δηµοκρατική µαταιότητα που είχε επανεγκαταστήσει τη 

µοναρχία.147  

 Ο Λουδοβίκος-Φίλιππος κατάφερε να αφοπλίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και 

εργάστηκε για την πολιτική και ηθική τους εξουδετέρωση, µέσω της έξωσής τους από 

τους κόλπους του νέου καθεστώτος και της επόπτευσής τους από τους συντηρητικούς 

θεσµούς. Ήδη λοιπόν από τους πρώτους µήνες διακυβέρνησης, το ιουλιανό καθεστώς 

µοιάζει να αποµακρύνεται από τις επαναστατικές του ρίζες. Στην κοινοβουλευτική 

συνεδρίαση της 9ης Νοεµβρίου 1830, ο Guizot έθεσε τέλος στις αυταπάτες των 

ρεπουµπλικανών. Κατηγόρησε τους αντιπάλους του ότι δεν έχουν κατανοήσει τη 

σηµασία της ιουλιανής επανάστασης και προχώρησε στη διασαφήνηση του χαρακτήρα 

της, λέγοντας: «Αυτή –ενν. την ιουλιανή επανάσταση- άλλαξε µια δυναστεία, 

περικλείοντας αυτήν την αλλαγή στα πιο στενά όρια...». Για να διευκρινίσει λίγο πιο 

κάτω: «Η Γαλλία δεν είναι ρεπουµπλικανική. Πράγµατι, η γεωγραφική, κοινωνική, 

πολιτική της θέση, όλα τα υλικά της συµφέροντα είναι αντίθετα προς αυτή τη µορφή 

διακυβέρνησης που θα την οδηγούσε σε φιλονικία µε την Ευρώπη και θα προκαλούσε 

αναστατώσεις στους ίδιους της τους κόλπους...Την αρχή της κληρονοµικής νοµιµότητας 

                                                 
146 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 8 ∆εκεµβρίου 1831, σ.1. 
147 Paul Thureau-Dangin, Histoire de la Monarchie de Juillet , Paris, Librairie Plon, 1888-1892 (β’ έκδ.), 
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αντικατέστησε, προσωρινά θέλω να ελπίζω, η αρχή της εκλογής του λαού. Αλλά αυτή η 

αρχή δεν προεδρεύει της διακυβέρνησής µας, γιατί επανήλθαµε στην αρχή της 

κληρονοµικότητας που θα διατηρηθεί, δεν έχω καµιά αµφιβολία, προς όφελος της 

δυναστείας που τώρα κυβερνά».148 

  Στις 22 Αυγούστου 1832, κατατέθηκε µια άλλη λιθογραφία του Daumier που ξεκάθαρα 

σχολιάζει τη ρήξη του ιουλιανού καθεστώτος µε την κληρονοµιά των αρχών της 

Γαλλικής Επανάστασης και την ιδεολογική του συγγένεια µε εκείνο της Παλινόρθωσης. 

Πρόκειται για τις Πλύστρες: «Οι πλύστρες. Το µπλε φεύγει, αλλά αυτό το διαβολεµένο 

κόκκινο βάφει σαν αίµα» (Les Blanchisseurs: le bleu s’en va, mais ce diable de rouge 

tient comme du sang) (εικ.55). Αυτά είναι τα λόγια που απευθύνει ο στρατάρχης Soult, 

υπουργός Πολέµου, προς τον υπουργό Εµπορίου d’Argout, ενώ ο γενικός εισαγγελέας 

Persil καθισµένος µπροστά από την ξύλινη λεκάνη τρίβει µε βούρτσα το κόκκινο χρώµα 

της τρίχρωµης σηµαίας.149 Τα τρία αυτά πολιτικά πρόσωπα ξεπλένουν την τρίχρωµη 

σηµαία για να την µετατρέψουν στη λευκή της Παλινόρθωσης. Η λιθογραφία αποτελεί 

την ανακεφαλαίωση της κατασταλτικής πολιτικής του ιουλιανού καθεστώτος, που 

ξεκίνησε µε την καταστολή των απεργιών των υφαντών στη Λυών, το Νοέµβριο 1831 

και τελείωσε µε την καταστολή της εξέγερσης στο Παρίσι, τον Ιούνιο 1832. Το κόκκινο 

χρώµα της σηµαίας, που δύσκολα καθαρίζει, παραπέµπει στην αιµατηρή κυβερνητική 

καταστολή των δύο αυτών εξεγέρσεων.150  

  Η εξέγερση των υφαντών της Λυών ήταν το αποτέλεσµα της µη τήρησης από την 

πλευρά των εργοστασιαρχών του συµβολαίου τιµολόγησης. Η εξέγερση δεν ήταν µια 

εξέγερση πείνας αλλά µια εξέγερση, η πρώτη οργανωµένη εργατική εξέγερση στη 

Γαλλία, για την απόκτηση του σεβασµού σε ένα συµβόλαιο.151 Από τις 21 Νοεµβρίου 

έως τις 3 ∆εκεµβρίου οι υφαντουργοί ήταν κύριοι της πόλης. Στις 3 ∆εκεµβρίου, µια 

αναγγελία του δηµάρχου ανακοίνωσε την  άφιξη του πρίγκηπα Φερδινάνδου, γιού του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου, και του υπουργού Πολέµου στρατάρχη Soult. ∆ύο ηµέρες 

αργότερα, στις 5 ∆εκεµβρίου, µπήκαν στην πόλη επικεφαλής ενός µεγάλου στρατού, µε 

τύµπανα να χτυπούν και αναµµένους δαυλούς. Ο Soult επέπληξε τους στρατιώτες του 

                                                 
148 François Guizot, Histoire Parlementaire de France : Recueil Complet des Discours Prononcés dans les 
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151 Michèle Riot-Sarcey, Le Réel de l’Utopie: Essai sur le Politique au XIXe Siècle, Paris, Albin Michel, 
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στρατηγού Roguet για την µαλθακότητα που είχαν επιδείξει, αφόπλισε τους εργάτες, 

απέλυσε την εθνοφρουρά, αποκύρηξε την τιµολόγηση, επιβεβαιώνοντας το δόγµα του 

ελεύθερου εµπορίου, κήρυξε παράνοµο το συλλογικό διακανονισµό και αντιµετώπισε τη 

Λυών ως κατακτηµένη πόλη. Τοποθέτησε φρουρά 20.000 ανδρών και περικύκλωσε σιγά-

σιγά την εργατική συνοικία Croix Rousse µε οχυρά στα οποία τοποθέτησε κανόνια.152 

Μετά την κατάπνιξη της εξέγερσης η κυβέρνηση µεριµνά για την εξαφάνιση των ιχνών 

της σύγκρουσης, όσοι εργάτες είχαν δουλειά επέστρεφαν σε αυτήν, ενώ οι υπόλοιποι 

ζούσαν από φιλανθρωπίες. Η βίαιη καταστολή της εξέγερσης των απεργών 

αποτυπώνεται στα λόγια του Marceline Desbordes-Valmore όταν γράφει: «Είδαµε το 

αιµατηρό πανόραµα του Ιουλίου, αυτό το τροµερό αποτύπωµα των τριών τους σελίδων 

γραµµένων µε σφαίρες. Πόσοι αθώοι θάνατοι. Όλη η οικογενειά µου είναι σώα. Αλλά, 

Θεέ µου, παραγγέλνουµε αυτή τη στιγµή τόσα πένθιµα ρούχα που γονατίζουµε 

έκπληκτοι, καθώς δεν µπορούµε να στηρίξουµε τους εαυτούς µας».153  

  Ο υπουργός Πολέµου Soult ήταν εκείνος που είχε αιτηθεί στον βασιλιά να θέσει την 

πόλη σε κατάσταση πολιορκίας. Ο βασιλιάς είχε απαντήσει, στις 29 Νοεµβρίου,  µε 

κάποια επιφύλαξη, ελπίζοντας να µην χρειαστεί να φτάσουν σε αυτό το σηµείο: «Αλλά, 

αν αντίθετα, όπως ελπίζω και όπως πιστεύω και κυρίως όπως ζωηρά επιθυµώ, οι πόρτες 

της πόλης ανοίξουν χωρίς κτύπους και χωρίς όρους, και τα στρατεύµατα µπουν χωρίς να 

χρειαστεί να θρηνήσουµε µια καινούρια αιµατοχυσία του πολύτιµού µας γαλλικού 

αίµατος, τότε το µέτρο της κατάστασης της πολιορκίας θα µου φαινόταν περιττό και 

φοβάµαι πως, παρά την ηπιότητα µε την οποία θα εκτελούσατε την ενέργεια, αυτή θα 

οδηγούσε  σε επικίνδυνους συναγερµούς και εκνευρισµούς». Και προφανώς γνωρίζοντας 

ο Λουδοβίκος-Φίλιππος την σκληρότητα και την αυταρχικότητα του Soult προσπαθεί να 

προλάβει όποια βίαιη ενέργεια εκ µέρους του: «Θα χρειαστεί αυστηρότητα, κυρίως 

στους λόχους και τους στρατιώτες που εγκατέλειψαν τη σηµαία τους και παρέµειναν στη 

Λυών· γνωρίζετε εντούτοις, ότι όταν µιλώ για αυστηρότητα, δεν εννοώ εκτελέσεις και 

δεν χρειάζεται να το πω σε εσάς. Είµαι βέβαιος για την µετριοπάθειά σας απέναντι σε 

όλα».154 

   Ο κόµης d’Argout, Ισότιµος της Γαλλίας, και υπουργός Γεωργίας και Εµπορίου, κατά 

το Νοέµβριο 1831, γνωµοδότησε προς τον Soult για τα αιτήµατα των υφαντών της 

Λυών, υποστηρίζοντας ότι το µέτρο της τιµολόγησης των προϊόντων είναι άνοµο, η 
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δικαιοσύνη δεν το αναγνωρίζει, ότι δεν µπορεί να επιβληθεί στους εργοστασιάρχες και 

ότι θα χειροτερέψει την κατάσταση των εργατών, αντί να την βελτιώσει: «Όπως και να 

είναι, η τιµολόγηση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Οι αρχές δεν έχουν κανένα δικαίωµα 

να διευθετήσουν τους µισθούς. Κανείς νόµος δεν το επιτρέπει. ..». Και συνεχίζει «…οι 

εργατικές ενώσεις, που προηγήθηκαν, είναι περισσότερο αντικανονικές και επιπλέον 

εµπίπτουν στη ρύθµιση του άρθρου 415 του ποινικού κώδικα, γιατί επρόκειτο προφανώς 

για ένα συνασπισµό για την αύξηση της τιµής της εργασίας...όποια και να είναι η µοίρα 

του εργάτη, δεν εξαρτάται η καλυτέρευσή της από τον εργοστασιάρχη και είναι µεγάλη 

αδικία να πιστεύουµε ότι ευθύνεται απλώς η σκληρότητα ή η απληστία για την µη 

αύξηση των µισθών».155  

  Σε άρθρο της, η Journal des Débats, αναφέρεται σε όσους κρίνουν την κυβέρνηση 

ένοχη της δυστυχίας του λαού, λέγοντας: «Από πού προέρχεται η δυστυχία του λαού; 

∆εν προέρχεται από την κατάσταση µαρασµού στην οποία βρίσκονται η βιοµηχανία και 

το εµπόριο; Και αυτή την κατάσταση µαρασµού σε ποιόν πρέπει να την αποδώσουµε, αν 

όχι στην έλλειψη εµπιστοσύνης, στις αναταραχές που κλονίζουν τη χώρα µας πάνω από 

ένα χρόνο; Αν όχι στις απειλές νέων επαναστάσεων, που επαναλαµβάνονται ασταµάτητα 

από τις φατρίες;...Για να απαλύνει τη δυστυχία του λαού τί πρέπει λοιπόν να κάνει πρώτα 

απ’όλα η κυβέρνηση; Να καταστείλει τις αναταραχές, να διώξει τους υποκινητές, να 

αποδώσει στους νόµους την εξουσία τους, να διατηρήσει την ειρήνη στο εξωτερικό και 

το εσωτερικό και να αποκαταστήσει µε αυτόν τον τρόπο την εµπιστοσύνη και την οµαλή 

λειτουργία των εργασιών».156 Προέβαλλε, επίσης, τον επίσηµο πολιτικό λόγο του 

ιουλιανού καθεστώτος και εξυµνούσε την πολιτική που αυτό ακολούθησε. Έγραφε στις 

27 Νοεµβρίου ότι η εξέγερση πραγµατοποιήθηκε από οπλισµένους εργάτες, µε τους 

οποίους ενώθηκαν τυχοδιώκτες και κατάδικοι. «Η εξέγερση δεν είχε άλλο στόχο παρά 

την αποδιοργάνωση, και άλλη αρχή παρά το µίσος ενάντια στους πλούσιους, που 

υποκινήθηκε σε µερικούς από ανάγκη, ενώ στο µεγαλύτερο αριθµό από την 

επαναστατική ή µυστική προπαγάνδα της ισοπέδωσης και της λεηλασίας», πρόκειται για 

εξέγερση «πραγµατικά αντικοινωνική, η οποία εποµένως δεν έχει κανένα χαρακτήρα 

πολιτικής συνωµοσίας».157 Στρέφεται, επίσης, εναντίον του κόµµατος που υποστηρίζει 

τον αγώνα των εξεγερµένων –ενν. το ρεπουµπλικανικό- υµνώντας το κουράγιο τους και 

τιµώντας τους, καθώς τους συγκρίνει µε τους ήρωες του Ιουλίου, µε «εκείνους τους 

ανθρώπους που αγωνίστηκαν για το νόµο και την τάξη, µε εκείνους τους γενναίους που 
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απώθησαν µια βίαιη και άνοµη επίθεση».158 Η Βουλή των Βουλευτών, έπειτα από 

πρόταση του Augustin Giraud, απήθυνε στον βασιλιά ενα κείµενο προσφώνησης σχετικά 

µε την εξέγερση της Λυών και τον κυβερνητικό χειρισµό αυτής: «...χειροκροτούµε την 

πατριωτική ορµή του πρίγκιπα  υιού σας να παρουσιαστεί εν µέσω των Γάλλων των 

οποίων το αίµα ρέει για να σταµατήσει την αιµατοχυσία. Βιαζόµαστε να εκθέσουµε στη 

µεγαλειότητά σας την οµόφωνη επιθυµία των βουλευτών της Γαλλίας, ώστε η 

κυβέρνησή της να αντιθέσει σε αυτές τις οικτρές ακρότητες όλη τη δύναµη των νόµων. Η 

ασφάλεια των προσώπων έγινε αντικείµενο βίαιης επίθεσης. Η ιδιοκτησία απειλήθηκε 

στην αρχή της. Η ελευθερία της βιοµηχανίας απειλήθηκε µε καταστροφή. Η φωνή των 

αξιωµατούχων δεν εισακούστηκε. Πρέπει πράγµατι αυτές οι αναταραχές να 

σταµατήσουν. Πρέπει τέτοιες απόπειρες να κατασταλούν ενεργητικά....τα µέτρα που ήδη 

πήρε η κυβέρνησή σας µας εµπνέουν εµπιστοσύνη ότι η επιστροφή στην τάξη δεν θα 

αργήσει να επιτευχθεί. Η σταθερή ένωση των εθνοφρουρών και των στρατιωτών 

καθησυχάζει όλους τους καλούς πολίτες. Η Μεγαλειότητά σας µπορεί να στηρίζεται 

στην αρµονία των εξουσιών. Είµαστε ευτυχείς, κύριε, να σας προσφέρουµε στο όνοµα 

της Γαλλίας τη συνδροµή των βουλευτών για την αποκατάσταση της ειρήνης όπου αυτή 

διαταράχθηκε, να εξουδετερώσουµε όλους τους σπόρους της αναρχίας, να ενισχύσουµε 

τις ιερές αρχές πάνω στην οποίες τίθεται η ύπαρξη της ίδιας της κοινωνίας, να 

διατηρήσουµε το ένδοξο έργο της ιουλιανής επανάστασης και να εξασφαλίσουµε παντού 

τη δύναµη της δικαιοσύνης µαζί µε το σεβασµό στο νόµο».159 Η επιδοκιµασία της 

κυβερνητικής πολιτικής ως προς τον χειρισµό της εξέγερσης της Λυών επαναλήφθηκε 

στις 17 ∆εκεµβρίου, µέσα από µια νέα ανακοίνωση του υπουργικού συµβουλίου, 

συµπλήρωµα εκείνης του Νοεµβρίου.160 

   Η Journal des Débats χρησιµοποιεί αυτές τις ανακοινώσεις για να στηρίξει την άποψη 

ότι η ιουλιανή κυβέρνηση είχε κοινοβουλευτικό έρεισµα ως προς την βίαιη καταστολή 

της απεργίας: «…όλοι οι άνδρες µε καλή πίστη θα αναγνωρίσουν ό,τι ευγενές και 

πραγµατικά φιλελεύθερο σε αυτήν την πορεία µιας κυβέρνησης που προσκαλεί σε 

έρευνα των πράξεών της τους αντιπροσώπους της χώρας. Αυτό και µόνο θα αρκούσε για 

να δείξουµε ποιά απόσταση η επανάσταση του Ιουλίου έθεσε ανάµεσα σε εµάς και την 

κυβέρνηση του Ιουλίου...γιατί κατά βάθος η Παλινόρθωση, αντί να αναζητεί τη δύναµή 

της στις Βουλές, τις αντιµετώπιζε πάντα ως ενόχληση, και, ακόµη περισσότερο, ως ένα 

απαραίτητο κακό. Αντίθετα, η κυβέρνηση του Ιουλίου είναι µια κοινοβουλευτική 

                                                 
158 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 29 Νοεµβρίου 1831, σ.1. 
159 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 27 Νοεµβρίου 1831, σ.3. 
160 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 18 ∆εκεµβρίου 1831, σ.1. 
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κυβέρνηση. ∆εν υπάρχει και δεν θέλει να υπάρχει παρά µόνο µέσω των Βουλών». Οι 

Βουλές εγκωµίασαν τον «ένδοξο στρατάρχη που τόσο καλά κατάφερε να ενώσει τη 

σύνεση µε την αποφασιστικότητα και τον νεαρό πρίγκηπα που προσέτρεξε για να 

σταµατήσει µε την παρουσία του την αιµατοχυσία των Γάλλων... Κάποιοι 

παραπλανούνταν ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να φανεί δρυµεία. Ετοιµάζονταν να της 

καταλογίσουν την αιµατοχυσία και να την ανατρέψουν, αλλά δεν υπήρξαν σκληρότητες, 

δεν χύθηκε ούτε µια στάλα αίµατος...όλοι αντιλήφθηκαν την ανάγκη µιας δυνατής και 

σταθερής κυβέρνησης. Πολλοί...έφτασαν στο σηµείο να αρνηθούν τη νοµιµότητα των 

δικαιωµάτων της. Όµως, πάλι η µοναρχία βγήκε νικήτρια από αυτή την δοκιµασία. Ότι 

αυτή είναι εθνική και ότι τα δικαιωµατά της στηρίζονται στα δικά µας». Προχωρά, 

ακόµη, στην πολιτική και ηθική νοµιµοποίηση της καταστολής της εξέγερσης 

παραλληλίζοντας την µε την ιουλιανή εξέγερση: «Τον Ιούλιο 1830 ήταν ο λαός που 

αγωνίστηκε για τους νόµους. Τον Νοέµβριο 1831 ήταν ο στρατός που εξετέλεσε αυτό το 

ευγενές καθήκον...Τιµή λοιπόν στους νεκρούς στους δρόµους της Λυών για την 

υπεράσπιση των νόµων. Έκαναν ενάντια κάποιων παραστρατηµένων ανδρών ό,τι ο λαός 

του Παρισιού έκανε ενάντια στον Κάρολο Ι’».161 Ο πρόεδρος του υπουργικού 

συµβουλίου Casimir Périer, επίσης, έθεσε το ζήτηµα του παραλληλισµού της εξέγερσης 

της Λυών µε την ιουλιανή επανάσταση: «Πρέπει να µάθουµε στους λαούς που αξιώνουν 

την τιµή να είναι ελεύθεροι, ότι η ελευθερία είναι ο δεσποτισµός των νόµων. Πρέπει να 

διδάξουµε στους ανθρώπους ότι οι αναµνήσεις του Ιουλίου, λάθος κατανοηµένες, τους 

έχουν ζαλίσει,  ότι το τουφέκι των τριών ηµερών του Παρισιού εξαγνίστηκε από το νόµο 

στο όνοµα του οποίου εκδικήθηκε και ότι εκείνο των δύο ηµερών της Λυών κηλιδώθηκε 

από την εξέγερση εναντίον των νόµων που παραβίασε. Πρέπει να θυµίσουµε σε όλους 

ότι υπάρχουν δίκαιες προσφυγές και ακλόνητα όπλα  για την υπεράσπιση του καθενός, 

αλλά µόνο µέσα στους θεσµούς της χώρας...Πρέπει να προστατέψουµε την επανάσταση 

του Ιουλίου από όσους αξιώνουν µιµητές της που την διαβάλλουν επιµένοντας ότι σε 

αυτήν βλέπουν µια εξέγερση ενάντια στην τότε εξουσία, όταν δεν ήταν παρά η τιµωρία 

της εξέγερσης της ίδιας της εξουσίας ενάντια στο νόµο».162    

    Έξι περίπου µήνες µετά την εξέγερση στη Λυών, στις 5 Ιουνίου 1832, η ταφή του 

αντιπολιτεύοµενου στρατηγού Lamarque, που πέθανε από την επιδηµία χολέρας, 

µετατράπηκε σε πολιτική διαδήλωση και εξέγερση. Είχε προετοιµαστεί από τη 

ρεπουµπλιακανική εταιρία Amis du Peuple, στην οποία εισχώρησαν νοµιµόφρονες και 

βοναπαρτιστές. Πολλοί από τους ρεπουµπλικανούς ηγέτες δεν επιθυµούσαν να 

                                                 
161 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 18 ∆εκεµβρίου 1831, σ.1-2. 
162 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 18 ∆εκεµβρίου 1831, σ.3. 
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καταφύγουν στα όπλα, καθώς φοβούνταν ότι η εικόνα ένοπλων εργατών στο κέντρο της 

πρωτεύουσας θα προκαλούσε τη συντηρητική αντίδραση των αστών. Ήθελαν, όµως, η 

κηδεία να αποτελέσει ένα πεδίο επίδειξης ρεπουµπλικανικής δύναµης, ώστε να 

αντισταθµιστεί έτσι το συντηρητικό αίσθηµα που προβλήθηκε στην κηδεία του πρόεδρου 

του υπουργικού συµβουλίου της 13ης Μαρτίου Casimir Périer, θύµατος επίσης της 

επιδηµίας της χολέρας. Μέλη ρεπουµπλικανικών εταιριών, φοιτητές, πολιτικοί 

πρόσφυγες, εργάτες, ακολουθούσαν τη νεκρώσιµη ποµπή. Η άφιξη ενός καβαλάρη που 

κρατούσε µια κόκκινη σηµαία µε τον φρυγικό σκούφο στην κορυφή της και καλούσε σε 

εξέγερση, η θέληση κάποιων να µεταφέρουν το σώµα του νεκρού στρατηγού στο 

Πάνθεον, οι φωνές «Ζήτω η République» οδήγησαν στην ανταλλαγή πυροβολισµών 

µεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάµεων της τάξης.  Το βράδυ της ίδιας ηµέρας, η 

εξέγερση έχει εξαπλωθεί στην πόλη και για δύο ηµέρες, στις 5 και 6 Ιουνίου, το Παρίσι 

έζησε πάλι τις ηµέρες του Ιουλίου: πυροβολισµοί ανταλλάσονταν, οδοφράγµατα 

στήθηκαν, εκκλήσεις στα όπλα ακούγονταν. Μια διακήρυξη που µοιράστηκε το πρωϊ της 

6ης Ιουνίου σε χιλιάδες αντίτυπα ανακοινώνοντας την εγκατάσταση µιας προσωρινής 

κυβέρνησης θα είχε σηµαντικό αποτέλεσµα γιατί έτσι η επανάσταση του 1830 θα 

ξαναζούσε κάτω από παρόµοιες συνθήκες. Όµως, το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας, η 

εξέγερση καταστάλθηκε και ο βασιλιάς συνοδευόµενος από τον υπουργό Πολέµου Soult 

και τον υπουργό Εσωτερικών και Εµπορίου d’Argout επιθεώρησε τα στρατεύµατα που 

είχαν συγκεντρωθεί στη πλατεία Λουδοβίκου ΙΕ’ και στα Ηλύσια Πεδία. Από εκεί πήγε 

στη Βαστίλη, διέτρεξε το προάστιο Saint-Antoine, πέρασε από τις αποβάθρες και έφτασε 

στο παλάτι του από το Λούβρο, χωρίς να φαίνεται ιδιαίτερα ενοχληµένος από κάποιες 

εχθρικές φωνές που ακούγονταν στο πέρασµά του. Το ίδιο βράδυ, οι βουλευτές Laffitte, 

Arago και Barrot επισκέφτηκαν τον βασιλιά. ∆ήλωσαν ότι, αν και η κυβερνητική νίκη 

ήταν νόµιµη, δεν θα έπρεπε να είναι σκληρή, εξέφρασαν την άποψη ότι η καταδίκη του 

συστήµατος της 13ης Μαρτίου, υπεύθυνου για τις αναταραχές και την σκληρή 

κυβερνητική καταστολή, θα  επανόρθωνε τα λάθη που είχαν διαπραχθεί και θα οδηγούσε 

στην ηρεµία. Σε αυτούς ο βασιλιάς απάντησε ότι οι στασιαστές ευθύνονταν για την 

εσωτερική πολιτική. Την εποµένη, 7 Ιουνίου, ηρεµία επικρατούσε στο Παρίσι, τα 

καταστήµατα άνοιξαν, και οι κάτοικοι επέστρεψαν στις συνηθισµένες τους ασχολίες. 

Μόνο ένα σηµείο µαρτυρούσε τον εµφύλιο πόλεµο που είχε προηγηθεί και αυτό ήταν το 

νεκροτοµείο.163   

                                                 
163 Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre Éditeur, 1842-1844, τ.3, σ.289-339. 
Philippe Vigier, Paris pendant la Monarchie de Juillet (1830-1848), Hachette, Paris, 1991, σ.87-93. 
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  Με το διάταγµα της 6ης Ιουνίου το Παρίσι τέθηκε σε κατάσταση πολιορκίας, ενώ τις 

επόµενες ηµέρες πολλές εφηµερίδες κατασχέθηκαν, έγιναν επιδροµές σε σπίτια και 

πραγµατοποιήθηκαν τόσες πολλές συλλήψεις που η κυβέρνηση χρειάστηκε να επιτάξει 

τα δηµόσια οχήµατα για τη µεταφορά των συλληφθέντων.164 Ο γενικός εισαγγελέας 

Jean-Charles Persil (1785-1870) απαίτησε να συστηθούν στρατοδικεία στο Παρίσι για τη 

δίκη των συλληφθέντων της εξέγερσης. Όµως, το Εφετείο (Cour de cassation), στην 

περίπτωση ενός κατηγορούµενου, του ζωγράφου Geoffroy, έκρινε ότι η σύσταση του 

πολεµικού συµβουλίου αποτελούσε κατάχρηση εξουσίας και παραβίαση του 

Συντάγµατος. Αυτή η απόφαση επιδοκιµάστηκε οµόφωνα και έτσι όλοι οι 

κατηγορούµενοι του Ιουνίου οδηγήθηκαν ενώπιον ενός σώµατος ενόρκων. Υπήρξαν 88 

καταδίκες, εκ των οποίων 7 σε θάνατο, που, όµως, ο βασιλιάς µετέτρεψε σε εξορία.165  

   Την ίδια αναφορά στην ιουλιανή επανάσταση συναντάµε και στην εξέγερση του 

Ιουνίου 1832, για αυτήν την «ρεπουµπλικανική και αντικοινωνική συνωµοσία», όπως 

χαρακτηρίζεται από τον κυβερνητικό Τύπο. Ο αρθρογράφος της Journal des Débats 

Saint-Marc Girardin χαρακτηρίζει την εξέγερση του Ιουνίου ως υποκινούµενη από 

τυχοδιώκτες και τροµοκράτες, οι οποίοι προέβησαν σε παρωδία των ηµερών του Ιουλίου 

1830, απειλώντας την εύνοµη αστική κοινωνία: «Μια φατρία, ολιγάριθµη, αλλά τυφλή, 

µαινόµενη, στρατολογώντας τους πιο απελπισµένους από τους τυχοδιώκτες µιας µεγάλης 

πόλης επιχείρησε, στη συνέχεια µιας κηδείας, µια αιµατηρή παρωδία των ηµερών του 

Ιουλίου. Κάποιες εκατοντάδες αντρών πυροβολώντας, στήνοντας οδοφράγµατα, 

αφοπλίζοντας εδώ κι εκεί κάποιους σαστισµένους φρουρούς, πίστεψαν ότι µπορούσαν να 

αντικαταστήσουν τον αστικό και κάτοχο ιδιοκτησίας πληθυσµό του Παρισιού και να 

αλλάξουν την κυβέρνηση µε µια ξαφνική επίθεση...[αυτή η σκληρή απόπειρα] δεν 

ενέπνευσε στο σύνολο των πολιτών παρά περιφρόνηση και τρόµο. ∆εν βρήκε καµία 

στήριξη στο λαό....Προσβάλλουν τον πληθυσµό του Παρισιού, συγκρίνοντας [αυτήν την 

εξέγερση] µε τη νόµιµη διαµαρτυρία κατά της ανατροπής του Συντάγµατος και µε το 

µεγάλο εθνικό κίνηµα του Ιουλίου, µια ενέδρα αναρχικών, που καταστάλθηκε από τη 

δύναµη, στο όνοµα του νόµου. Κάποιοι άνδρες αντιπαρέθεσαν τη σηµαία της λεηλασίας 

στη σηµαία του νέου καθεστώτος, το φρυγικό σκούφο στην τρίχρωµη σηµαία. 

Ανακάλεσαν ενάντια σε µία συνταγµατική και µετριοπαθή εξουσία, αυστηρά 

περιορισµένη στα όρια του νόµου, τις αιµατηρές αναµνήσεις και τα παραδείγµατα µιας 

                                                 
164 Υπολογίζεται ότι από την αρχή της ιουλιανής µοναρχάις έως την 1η Οκτώβριου 1832, έγιναν 281 
κατασχέσεις εφηµερίδων και 251 δικαστικές αποφάσεις: 86 εφηµερίδες καταδικάστηκαν, από τις οποίες οι 
41 στο Παρίσι. Το σύνολο των µηνών φυλάκισης ήταν 1226 και εκείνο των προστίµων 347.550 φράγκα. 
Paul Thureau-Dangin, Histoire de la Monarchie de Juillet, Paris, Librairie Plon, 1888-1892  (β’ έκδ.) τ.2, 
σ.8. 
165 S. Charlety, La Monarchie de Juillet, Paris, Librairie Hachette, 1921, σ.79. 
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ηµέρας της Τροµοκρατίας....Τον Ιούλιο 1830, η ιδιοκτησία, το εµπόριο, όλοι οι πολίτες, 

οι εθνοφρουροί και άλλοι, αγωνίστηκαν, είτε προσωπικά, είτε εκφράζοντας τις επιθυµίες 

τους εναντίον των τυραννικών διαταγµάτων, και για την επιτυχία µιας επανάστασης που 

τιµώρησε την αυθαίρετη εξουσία και εµπόδισε την αναρχία. Τον Ιούνιο 1832, η 

ιδιοκτησία, το εµπόριο, η εθνοφρουρά ως σώµα είναι αλληλέγγυες µε τη δηµόσια δύναµη 

για να αποκρούσουν στασιαστικές επιθέσεις και µία απόπειρα πολιτικής ληστείας που 

έγινε στους δρόµους. Τότε, το έθνος αισθάνηκε να απειλείται ως προς την ελευθερία του 

και τα δικαιώµατά του. Τώρα αισθάνηκε πάλι το ίδιο, αλλά από την αναρχία, όχι από την 

εξουσία....όλη η περιουσία, η ασφάλεια των αγαθών και των προσώπων στηρίζονται 

σήµερα από το θρόνο του Ιουλίου. Όλες οι τάξεις, ας το γνωρίσουν, ας το καταλάβουν 

καλά: η νικήτρια αναρχία, η République δεν θα σταµατούσε στα ερείπια ενός θρόνου. Θα 

έπρεπε να εξοφλήσει το στράτευµά της. Θα το έκανε παίρνοντας από τα σπίτια σας, τα 

χρηµατοκιβώτια σας, τα καταστήµατά σας».166 Απέναντι σε αυτήν την ερµηνεία των 

εξεγέρσεων του 1831 στη Λυών και του 1832 στο Παρίσι και έµµεσα σε εκείνη του 

Ιουλίου 1830 στέκεται η λιθογραφία του Daumier. Αποτυπώνει το ξέπλυµα, τον 

εκµηδενισµό των δηµοκρατικών αρχών και ιδανικών που ενέπνευσαν την ιουλιανή 

επανάσταση, µέσα από την πολιτική της καταστολής και της βίαιης αντίδρασης του νέου 

καθεστώτος. Και αυτή η πολιτική δεν µπορεί να εκπροσωπείται από την τρίχρωµη 

σηµαία, αλλά από τη λευκή της Παλινόρθωσης. 

    Στις 15 ∆εκεµβρίου 1831, ο Daumier κατέθεσε τη λιθογραφία Γαργαντούας 

(Gargantua), στην οποία δίνει στον Λουδοβίκο-Φίλιππο τον ρόλο αυτού του αχόρταγου 

και ακόρεστου ήρωα του Rabelais (εικ.56). Η λιθογραφία δεν δηµοσιεύτηκε, αλλά 

εκτέθηκε στο κατάστηµα του Aubert, όπου γνώρισε µεγάλη επιτυχία σε σηµείο που η 

αστυνοµία επενέβη και διέταξε τη δίωξη του τυπογράφου, του καλλιτέχνη και του 

εµπόρου, επειδή προκαλούσε το µίσος και την περιφρόνηση προς την κυβέρνηση του 

βασιλιά και προσέβαλε το ίδιο το βασιλικό πρόσωπο. Ο Γαργαντούας στοίχισε στον 

Daumier έξι µήνες φυλάκισης, από τον Αύγουστο 1832 έως τον Ιανουάριο 1833 και 

καταβολή προστίµου 300 φράγκων. Σχολιάστηκε στο τεύχος της 29ης ∆εκεµβρίου 1831 

της Caricature, σε άρθρο στο οποίο ο συντάκτης του Philipon γράφει µε σαρκαστική 

διάθεση ότι ο Γαργαντούας δεν έχει οµοιότητες µε τον Λουδοβίκο-Φίλιππο, ούτε στη 

φυσιογνωµία, ούτε και στην ποιότητα του χαρακτήρα: «Γιατί ο Γαργαντούας δεν µοιάζει 

στον Λουδοβίκο-Φίλιππο: έχει στενό το κεφάλι στο επάνω µέρος και φαρδύ στο κάτω, 

έχει τη µύτη των Βουρβώνων, έχει µεγάλα χαρακτηριστικά· αλλά και απέχει από το να 

έχει τον αέρα της ειλικρίνειας, της ελευθεροφροσύνης, και της ευγένειας που τόσο 
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διαπρεπώς διακρίνει τον Λουδοβίκο-Φίλιππο από κάθε άλλο ζώντα βασιλιά, που, µεταξύ 

µας, λάµπει µε αυτές τις ποιότητες, ο κος Γαργαντούας έχει ένα αποκρουστικό πρόσωπο 

και έναν αδηφάγο αέρα που κάνουν τα χρυσά νοµίσµατα να τρέµουν στην τσέπη του».167 

  Στη λιθογραφία απεικονίζεται ο υπερµεγέθης βασιλιάς να κάθεται, φορώντας  το 

κοστούµι του, πάνω σε έναν θρόνο, που φέρει µια οπή. Μια µακριά σανίδα οδηγεί από το 

έδαφος στο στόµα του Γαργαντούα και µικρά άτοµα, υπουργοί και βουλευτές, 

ανεβοκατεβαίνουν συνεχώς µη έχοντας άλλη λειτουργία παρά να αδειάζουν στο στόµα 

του αρχηγού τους τα ασηµένια νοµίσµατα των καλαθιών τους. Οι τροφοδότες των 

καλαθιών βρίσκονται στη δεξιά γωνία της σύνθεσης: είναι οι φτωχοί, οι δύστυχοι, οι 

εργάτες, οι γέροι στρατιώτες, οι ανάπηροι, η αδυνατισµένη γυναίκα, που θηλάζει το 

παιδί, όλοι αυτοί που καταθέτουν τα χρηήµατά τους στα κυβερνητικά καλάθια. Ο 

Γαργαντούας καταβροχθίζει και αφοδεύει, µέσα από την οπή του καθίσµατος, µια 

χιονοστοιβάδα από παράσηµα, σκήπτρα στρατάρχη, τιµητικές διακρίσεις και 

χαρτοφυλάκια που τιτλοφορούνται «Νοµαρχία», «∆ιορισµός Ισοτίµου» και «∆ιάκριση 

της Λεγεώνος» που συλλέγουν αυτοί που µεταφέρουν τα καλάθια. Στα αριστερά της 

σύνθεσης απεικονίζεται το Palais-Bourbon, η Βουλή των Βουλευτών δηλ., ενώ στα 

δεξιά, η πλατεία Οµονοίας (Place de la Concorde). Ο χώρος αυτός φέρει τον ιστορικό 

συµβολισµό της επιθυµούµενης κοινωνικής οµόνοιας µετά τα ταραχώδη γεγονότα της 

Γαλλικής Επανάστασης και την εκτέλεση σε αυτόν του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΣΤ’, της 

βασίλισσας Μαρίας-Αντουανέτας και άλλων φιλοβασιλικών. Όµως, η ένταξή του στη 

συγκεκριµένη λιθογραφία ανατρέπει και υποδαυλίζει το συµβολισµό του, καθώς η 

κοινωνική οµόνοια υπονοµεύεται από την αντιπαράθεση των δύο αντιθετικών τµηµάτων 

της κοινωνίας, από τη µία οι δύστυχοι εκµεταλλευόµενοι, από την άλλη οι άπληστοι 

εκµεταλλευτές.  

  Η λιθογραφία αυτή του Daumier καταφέρει ένα διπλό πλήγµα στην εικόνα του βασιλιά. 

Αυτή προστατευόταν από τη µυθολογία της απόλυτης µοναρχίας που υποστήριζε ότι ο 

βασιλιάς έχει δύο σώµατα: ένα απλό µε σάρκα και αίµα, όπως όλοι οι θνητοί, και ένα 

πολιτικό σώµα που περιέκλειε την πολιτική και τη διακυβέρνησή του. Η 

προεπαναστατική παράδοση έκανε λόγο για το ευάλωτο του φυσικού σώµατος και το 

απαραβίαστο του πολιτικού. Με τη µορφή του Γαργαντούα, ενός λαϊκού ήρωα στη 

περιοχή της Λυών, που πέρασε στην αθανασία από τον Rabelais, µε τον οποίο ο 

Daumier, όπως και κάθε εγγραµάτος Γάλλος ήταν οικείος, ο λιθογράφος προσβάλλει 

                                                 
167 Το κείµενο του άρθρου στο: S[égolène] L[e] M[en], Political Caricature (1830-1835), The 
transformations of Louis-Philippe 5. Gargantua στο Campbell Douglas (επιµ.), Daumier, 1808-1879, 
Ottawa, National Gallery of Canada, Musée des Beaux-Arts du Canada, 1999, σ.77. 
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τόσο το φυσικό βασιλικό σώµα όσο και το πολιτικό.168 Ο Mikhail Bakhtin στην ανάλυσή 

του των εικόνων της ραµπελισιανής συνεστίασης υποστηρίζει ότι η εικόνα του φαγητού 

είναι συχνά ένα σύµβολο για ολόκληρη τη διαδικασία της εργασίας. Η ανθρώπινη 

εργασία είναι παραδοσιακά ένας αγώνας απόσπασης τροφής από τον κόσµο και η πράξη 

του εορτασµού είναι η επιτυχία αυτής της εργασίας. Η εργασία και το φαγητό 

αντιπροσωπεύουν τις δύο όψεις του αγώνα του ανθρώπου εναντίον του κόσµου που 

τελείωνε µε την νίκη του.169 Στον Γαργαντούα του Daumier η ισορροπία εργασίας και 

ανταµοιβής διαταράσσεται, καθώς ο µόνος που γιορτάζει είναι ο γίγαντας Γαργαντούας. 

Και οι υπουργοί του βασιλιά, οι προνοµιούχοι υπηρέτες του γίγαντα, επωφελούνται από 

τη βασιλική αφόδευση της συµβολικής ανταµοιβής. Η οικειοποίηση του βασιλικού 

σώµατος, η ενέργεια της αφόδευσης και η προσβολή µε αυτόν τον τρόπο όχι µόνο του 

βασιλικού σώµατος, αλλά και του πολιτικού σώµατος φανερώνουν ότι ο βασιλιάς και οι 

υπουργοί του είναι δέσµιοι των υπέρµετρων και άδικων  υλικών τους αναγκών.170 

  Το γεγονός που σχολιάζει η λιθογραφία του Daumier είναι εκείνο της liste civile, της 

ετήσιας κρατικής χρηµατοδότησης του βασιλιά δηλ., όπως προδίδει η  αναγραφή του 

αριθµού δώδεκα σε δύο καλάθια νοµισµάτων· µια κοινοβουλευτική συζήτηση κατά το 

∆εκέµβριο 1831 αφορούσε σε αυτό το ποσό του προτεινόµενου προϋπολογισµού που το 

κράτος θα απέδιδε στον βασιλιά και την οικογένειά του ως αµοιβή. 

  Το θέµα της liste civile απασχόλησε από την αρχή το νέο καθεστώς. Υπήρχαν κάποιοι, 

όπως ο Dupont de l’Eure (1767-1855) ή ο Nicolas Bavoux (1774-1848) που 

θυµόντουσαν τον βασιλιά να λέει, λίγες ηµέρες µετά την άνοδό του στο θρόνο: «∆εν 

χρειάζεται να έχουµε πια Αυλή....τι χρειάζεται σε έναν βασιλιά αστό; έξι εκατοµµύρια 

της liste civile, το πολύ».  Όµως, ο παρασκηνιακός τρόπος που ο Λουδοβίκος-Φίλιππος 

χρησιµοποίησε για να εξασφαλίσει µια υπέρογκη liste civile και που περιγράφει ο Blanc 

προδίδει ότι οι διαθέσεις και οι προθέσεις του βασιλιά στόχευαν σε ακριβώς αντίθετο 

αποτέλεσµα. Αναφέρει, λοιπόν, ο Blanc ότι, την εποχή που ακόµη ο Laffitte ήταν 

υπουργός, είχε συνταχθεί µια λίστα που κοστολογούσε τα βασιλικά έξοδα στα είκοσι 

εκατοµµύρια. Η επιτροπή που συστήθηκε για να εξετάζει το ζήτηµα αδυνατούσε να 

πιστέψει ότι οι απαιτήσεις ενός µονάρχη, όπως του Λουδοβίκου-Φιλίππου, ήταν τόσο 

υπερβολικές. Για αυτό, ο βασιλιάς και ο Laffitte κατέφυγαν σε ένα τέχνασµα: ο 

                                                 
168 Elizabeth C. Childs, The Body Impolitic: Press Cansorship and Caricature of Honoré Daumier στο Dean 
de la Motte, Jeannene M. Ptzyblyski (επιµ.), Making the News : Modernity and the Mass Press in 
Nineteenth-Centrury France, Massachusetts, The University of Massachusetts Press, 1999, σ.44,54. 
169 Mikhail Bakhtin, Rabelais and his World, µτφρ. Helene Iswolsky, Cambridge, Massachusetts and 
London, The M.I.T. Press, 1968 (ά ρωσική έκδ.1965), σ.278-302. 
170 Elizabeth C. Childs, Big Trouble: Daumier, Gargantua, and the Censorship of Political Caricature, Art 
Journal,  τ.51, τχ.1 (Άνοιξη 1992), σ.26-37. 
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Λουδοβίκος-Φίλιππος θα έγραφε επιστολή προς τον Laffitte στην οποία θα εξέφραζε 

παράπονα για τον απερίσκεπτο ζήλο των αυλικών και θα διατεινόταν ότι είναι αµέτοχος 

ως προς τον καθορισµό του ποσού της λίστας. Και ο Laffitte, παρόλο που η επιστολή θα 

ήταν εµπιστευτική, θα την ανέγνωνε στα µέλη της επιτροπής ως απόδειξη της αδιαφορίας 

του Λουδοβίκου-Φιλίππου για το θέµα. Έτσι έγινε και η δηµοτικότητα του βασιλιά 

αυξήθηκε, ενώ ο ίδιος περίµενε πιο κατάλληλες συνθήκες. Και αυτό συνέβη όταν ο 

Laffitte παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του υπουργικού συµβουλίου και  

ανέλαβε ο Casimir Perier. ∆ιορίστηκε, τότε, µια άλλη επιτροπή για το θέµα, λιγότερο 

αυστηρή, που έκανε λόγο για µεγαλόπρεπη δωρεά προς το Στέµµα. Οι υπουργοί που 

διαχειρίζονταν τα κεφάλαια, αν και άφηναν λευκό τον αριθµό του ποσού, πίεζαν όµως 

προς την υιοθέτηση ενός µεγάλου ποσού. Ήθελαν, επίσης, να εξασφαλίσουν προς τον 

βασιλιά και την ακίνητη δωρεά του Λούβρου, του Κεραµεικού, το Elysée-Bourbon, τους 

πύργους, τα οικήµατα, τη γη, τα δάση στις περιοχές των Βερσαλιών, Marly, Meudon, St.-

Cloud, Saint-Germain, Fontainebleau, Compiègne, Pau· τη βιοµηχανία των Σεβρών, 

εκείνη των Gobelins και των Beauvais, το δάσος της Βουλώνης, το δάσος του Vincennes, 

το δάσος του Sénart. Καθώς επίσης και µια πλούσια κινητή δωρεά που αποτελούνταν 

από πίνακες, αγάλµατα, πολύτιµα κοσµήµατα, µουσεία, βιβλιοθήκες και άλλα µνηµεία 

των τεχνών. Ακόµη, σύµφωνα µε το διάταγµα του Ερρίκου Ε’, το Σύνταγµα του 1791 και 

το νόµο της 8ης Νοεµβρίου 1814, κάθε πρίγκηπας που καλείται στο θρόνο οφείλει να 

ενώνει τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία µε εκείνα του κράτους. Γιατί έτσι ο 

βασιλιάς είχε την αξιοπρέπεια του πατέρα του λαού. Όµως ο Λουδοβίκος-Φίλιππος, την 

παραµονή της ανόδου του, στις 6 Αυγούστου 1830, φρόντισε να µεταβιβάσει όλη την 

προσωπική του περιουσία στην οικογένεια του. Στις 4 Οκτωβρίου ο Casimir Périer 

παρουσίασε στη Βουλή ένα νέο νοµοσχέδιο που ρύθµιζε το ποσό της liste civile στα 

δεκαοκτώ εκατοµµύρια φράγκα και καθόριζε την απόδοση στον βασιλιά εισοδηµάτων 

από τη δηµόσια περιουσία, καθώς και παλάτια και πολυτελή έπιπλα. Τελικά, το ποσό της 

liste civile καθορίστηκε στα δώδεκα εκατοµµύρια φράγκα171  

                                                 
171 Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre éditeur, 1842-1844, τ.3, σ.147-155. Η 
έκταση που πήραν οι συζητήσεις για την liste civile φαίνεται από το γεγονός ότι  αποτέλεσε θέµα του 
θεατρικού έργου Le fossé de Tuilleries των Dumanoir, de Maillon και Lhérie. Η υπόθεση του έργου 
αφορούσε στη µερική τροποποίηση των κήπων του Κεραµεικού από τον Λουδοβίκο-Φίλιππο, εξαιτίας της 
ταπείνωσης που υπέστη ο βασιλιάς όταν περαστικοί αρνήθηκαν να βγάλουν ενώπιον του τα καπέλα τους. 
Ως αποτέλεσµα ο Λουδοβίκος-Φίλιππος αποφάσισε να περιφράξει για τους περιπάτους του ένα µικρό 
κοµµάτι των κήπων και να το περικλείσει µε ένα χαντάκι. Η αντιπολίτευση είδε αυτήν την ενέργεια του 
βασιλιά ως συµβολική της προσπάθειας του να αποκοπεί από το έθνος. Σην τρίτη σκηνή του θεατρικού, 
που πρωτοπαίχτηκε στο Théâtre des Variétés, στις 10 ∆εκεµβρίου του 1831, 5 ηµέρες δηλ. πριν την 
καταχώριση της λιθογραφίας του Daumier, καταφτάνει ο ‘M. Budget’ µε δύο παιδιά που υποδύονταν το 
ρόλο των «συµπληρωµατικών πιστώσεων» (crédits supplémentaires), µια αναφορά στις συνεχιζόµενες 
συζητήσεις στη Βουλή των βουλευτών για τον προϋπολογισµό και την liste civile. Ο M. Budget τραγουδά 
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   Από τις κοινοβουλευτικές συζήτησεις γίνεται αντιπληπτό ότι τόσο για την κυβέρνηση, 

όσο και για την αντιπολίτευση η liste civile δεν ήταν θέµα οικονοµικό, αλλά πολιτικό. Η 

Journal des Débats τόνιζε ότι η liste civile δεν ήταν θέµα προσώπου, αλλά θέµα θεσµού:  

«∆εν πρόκειται για τον πλουτισµό, περισσότερο ή λιγότερο µιας οικογένειας, να της 

αποδώσουµε ωραία, διακοσµηµένα διαµερίσµατα και µεγάλους κήπους µε αγάλµατα, 

πρόκειται για την ίδρυση µιας αξιοπρεπούς βασιλείας στη Γαλλία».172 Και οι 

ρεπουµπλικανοί, επειδή κατανούσαν το θέµα ως πολιτικό, όχι ως οικονοµικό, ζητούσαν 

να ψηφιστεί ένα µικρότερο ποσό για τη liste civile. Ο Dupont de l’Eure είπε στη Βουλή : 

«Ας µην ενοχλούµαστε από τις συγκρίσεις της liste civile του Καρόλου Ι’ και της δικής 

µας. Η µία αφορούσε σε έναν βασιλιά µε µεγαλόπρεπη παρουσία, που περιβαλλόταν από 

την υψηλή αριστοκρατία για την οποία κυβερνούσε. Η δική µας liste civile πρέπει να 

γίνει για έναν λαϊκό βασιλιά µε αξιοπρεπή παρουσία».173 Με τον ίδιο τρόπο τοποθετεί το 

ζήτηµα και ο βουλευτής Marchal: «..ο υπό συζήτηση νόµος µπορεί να δώσει στο αστικό 

καθεστώς του πρίγκηπα αυτό τον χαρακτήρα απλότητας χωρίς τον οποίο η βασιλεία θα 

αντιπροσώπευε µε άσχηµο τρόπο την επανάσταση του 1830… είναι µε την απλότητα των 

συνηθειών της, µε την οικονοµία της αστικής της ζωής που θα συνεχίσει να είναι 

δηµοφιλής…το υπουργικό νοµοσχέδιο µας αποµακρύνει από αυτό τον στόχο· τείνει να 

επαναφέρει την Παλινόρθωση».174  

   Ο ρεπουµπλικανός Cormenin σε τρεις δηµόσιες επιστολές στρέφεται κατά της παχυλής 

liste civile των 18 εκατοµµυρίων φράγκων: η αναγκαιότητα µιας παχυλής liste civile δεν 

προσδιορίστηκε από τους νικητές των οδοφραγµάτων. Ο Λουδοβίκος-Φίλιππος 

προωθούνταν και όλοι το πίστευαν ως ένας βασιλιάς χωρίς Αυλή, ένας αστός βασιλιάς, 

ένας βασιλιάς πολίτης. Και η έκπληξη του λαού ήταν µεγάλη όταν οι σύµβουλοι του 

βασιλιά, ακούσια, χωρίς αµφιβολία, ζητούσαν µια ακατανόητη liste civile των δεκαοκτώ 

εκατοµµυρίων. Η έκπληξη ήταν ακόµη µεγαλύτερη όταν υπήρξαν καλοί άνθρωποι που 

φαντάστηκαν ότι ένας πλούσιος αστός βασιλιάς µε πέντε εκατοµµύρια εισόδηµα θα 

                                                                                                                                                 
ένα τραγούδι για την τεράστια όρεξή του. Ο υπουργός των εσωτερικών d’Argout απείλησε να κλείσει 
οριστικά το θέατρο αν δεν περικοπτόταν µια σκηνή και αν δεν τροποποιούνταν άλλη µια. Η πράξη του 
καταδικάστηκε από τον Τύπο της αντιπολίτευσης και το ενδιαφέρον του κοινού αυξήθηκε. Η λιθογραφία 
του Daumier επηρέασε µε τη σειρά της ένα θεατρικό έργο του  Michel Palmieri di Micciche, µε τον τίτλο 
‘Le nouveau Gargantua, vieux manuscript anonyme trouvé dans les fosses de Tuileries, contentant une 
esquisse biographique et un drame, traduits et rédigés en français par M.P. de M. (1832)’, στο οποίο 
παρουσιαζόταν ο Λουδοβίκος-Φίλιππος να καταπίνει ράβδους χρυσού και να αφοδεύει, ενώ, στο τέλος 
πεθαίνει από φόβο κατά τη διάρκεια µιας παρέλασης. Το έργο αυτό ήταν πολύ ανατρεπτικό για να ανεβεί 
στο θέατρο και πιθανόν να παιζόταν στον κύκλο των ιταλών εξορίστων του συγγραφέα. Βλέπε: David S. 
Kerr, Caricature and French Political Culture 1830-1848:  Charles Philipon and the Illustrated Press, 
Oxford, Clarendon Press, 2000, σ. 184-188. 
172 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 1 Ιανουαρίου 1832, σ.1. 
173 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 5 Ιανουαρίου 1832, σ.3. 
174 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 5 Ιανουαρίου 1832, σ.2. 
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µπορούσε κάλλιστα να ζήσει χωρίς την liste civile. Ο Λουδοβίκος-Φίλιππος έχει µεγάλα 

προσωπικά εισοδήµατα που φτάνουν τα 2/3 της liste civile του βασιλιά της Αγγλίας, 

σαράντα φορές µεγαλύτερα από το µισθό του προέδρου των Ηνωµένων Πολιτειών, και 

έξι φορές µεγαλύτερα από εκείνα του Βοναπάρτη, όταν ήταν πρώτος Ύπατος. 

Αναρωτιέται ο Cormenin ποιός είναι αυτός που τροφοδοτεί το  θησαυροφυλάκιο που 

καταβάλλει το ποσό της liste civile: «∆εν είναι οι άµεσες και έµµεσες εισφορές των 

εργατών, των γεωργών, των µικρών φορολογουµένων; Είναι λοιπόν οριστικά ο λαός που 

πληρώνει τη liste civile, ο µικρός λαός». Και έπειτα σχολιάζει την ανισότητα των 

κοινωνικών συνθηκών και την υπέρµετρη και άδικη πολυτέλεια και άνεση του βασιλιά: 

«Υπάρχουν σε έναν τέτοιο πύργο στον οποίο ο βασιλιάς ποτέ δεν κατοικεί 1500 

κρεβάτια στα οποία κανείς δεν κοιµάται. Υπάρχουν σε αυτήν την πόλη µητέρες µε 

οικογένεια χρεωκοπηµένες που ο φοροεισπράκτορας καταδιώκει, που ο ιδιοκτήτης 

διώχνει από το σπίτι του και που περιπλανιούνται από πόρτα σε πόρτα, µε τα παιδιά τους, 

χωρίς να ξέρουν που να θέσουν το κεφάλι τους. Φιλάνθρωποι βουλευτές, τόσο 

επιρρεπείς στο να δώσετε σε έναν βασιλιά που σας κοιτά τα χρήµατα ενός λαού πολύ 

µακρινού και πολύ χαµηλά τοποθετηµένου…πριν να τοποθετήσετε τον αστό βασιλιά στα 

δώδεκα παλάτια του…σκεφτήκατε τους τόσους άλλους Γάλλους που είναι χωρίς ρούχα, 

χωρίς ψωµί και χωρίς άσυλο; Πιστεύετε ότι ο λαός του οποίου εσείς ονοµάζεστε 

εντολοδόχοι δεν έχει όπως ο βασιλιάς στοµάχι που η πείνα κάνει να κραυγάζει και µέλη 

που τρέµουν όταν είναι γυµνά;».175 Ο Cormenin παρουσιάζει εγκύκλιο του 

Φιλανθρωπικού Γραφείου που αναφέρει ότι στο 12ο διαµέρισµα πάνω από 24.000 

άνθρωποι βρίσκονταν σε απελπιστική κατάσταση, καθώς δεν είχαν ψωµί και ρούχα, ενώ 

1 φράγκο θα αρκούσε για την παροχή παπουτσιών στα ξυπόλυτα παιδιά και 50 φράγκα 

για να σώσουν πολλές οικογένειες από τη δυστυχία.176 Ζητά να αποδοθεί στον βασιλιά 

όσα ακριβώς του χρειάζονται ώστε να µπορεί να ζήσει µε αξιοπρέπεια και όχι µε 

νωθρότητα. Και ως προς το ζήτηµα απόδοσης στο Στέµµα και κινητής και ακίνητης 

περιουσίας εκτός των χρηµάτων, ο Cormenin υποστηρίζει ότι το Σύνταγµα, πέρα από τη 

liste civile, δεν εξασφαλίζει, ούτε κινητή, ούτε ακίνητη περιουσία προς τον βασιλιά. Και 

για την απόδοσή της στον βασιλιά υπεύθυνος είναι ο κυρίαρχος λαός. Το Λούβρο, ο 

Κεραµεικός, το St Cloud, τα δάση, οι βιοµηχανίες, τα αγάλµατα, οι πίνακες και όλα όσα 

θέλουν να του αποδώσουν, πέρα από τα χρήµατα, ανήκουν στο έθνος, είναι τα αγαθά 

                                                 
175 Cormenin, Lettre Politique de M. de Cormenin sur la Liste Civile, Paris, Chez Setieb, Imprimeur-
Librere [sic], 1831, σ.2,7-8, 11-12. 
176 Cormenin, Troisième Lettre Politique de M. de Cormenin sur la Liste Civile, Paris, Chez Sétier [sic], 
Imprimeur-Libraire, 1832 (β’ έκδ.), σ.10. 
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του, το δικαίωµά του, η κατάκτησή του.177 Η απεικόνιση του Daumier ακολουθεί το 

πνεύµα του κειµένου του Cormenin: ο βασιλιάς τοποθετηµένος ψηλά στο θρόνο του, ενώ 

από κάτω στέκονται οι φτωχοί και ενδεείς Γάλλοι που του προµηθεύουν, µέσω των 

πρόθυµων να ικανοποιήσουν την απληστία του βουλευτών,  τα αγαθά και τα πλούτη του. 

  Στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις για τον προϋπολογισµό, το ∆εκέµβριο 1831, γίνονται 

αναφορές στη δυστυχία των λαϊκών στρωµάτων που επιβαρύνονταν από τους βαρείς 

φόρους, αλλά και στην άδικη και άνιση φορολογική πολιτική που προωθούσε η 

κυβέρνηση, φροντίζοντας ακόµη και να εξασφαλίσει τη ψήφιση συµπληρωµατικών 

χρηµατικών ποσών προς τους δικαιούχους της liste civile του προηγούµενου 

καθεστώτος, της έκπτωτης δηλ. βασιλικής οικογένειας. Στις 12 ∆εκεµβρίου, η 

κοινοβουλευτική συζήτηση εκτυλλίχθηκε γύρω από την κατάργηση των έµµεσων φόρων 

των ποτών και του αλατιού. Ο βουλευτής Larabit δήλωσε πως σε πολλές πόλεις είναι 

αδύνατη η είσπραξη των φόρων τονίζοντας την ανάγκη µείωσής τους, καθώς και την 

ανάγκη αλλαγής του τρόπου είσπραξης. ∆ιαχωρίζοντας το λαό σε εκείνον που λαµβάνει 

και σε εκείνον που πληρώνει δηλώνει: «εξαρτάται από εµάς να υπερασπίσουµε αυτόν 

που πληρώνει. ∆εν πρέπει λοιπόν να ξεχάσουµε το συµφέρον του λαού που πληρώνει και 

να τον µειώσουµε στη δυστυχία. Ελπίζω το έργο της επιτροπής για τον προϋπολογισµό 

να µην είναι άγονο και να επιτύχουµε µεγάλη οικονοµία». Σε αυτό, ο Charles de Lameth 

(1757-1832) απάντησε ειρωνικά ότι η καλή τιµή του κρασιού θα ήταν καταστροφική για 

την εργατική τάξη, καθώς τα χρόνια που αυτή υπήρχε χαρακτηρίζονταν από 

εγκληµατικότητα και δυστυχία.178 Στην επόµενη συνεδρίαση, ο βουλευτής Mosbourg 

δήλωσε ότι το οικονοµικό σύστηµα της κυβέρνησης, επαχθές για τις φτωχές τάξεις της 

κοινωνίας, είναι προγενέστρο όχι µόνο της ιουλιανής επανάστασης, αλλά και της 

επανάστασης του 1789. Επέκρινε τον αβάσταχτο φόρο στο αλάτι, και δήλωσε ότι «η 

προσωπική εισφορά (impot de quotité), ως φόρος ποσότητας, αντικαθιστά µε ένα 

τεράστιο βάρος για τις φτωχές τάξεις, τον κεφαλικό φόρο, που ήταν άλλοτε τόσο 

απεχθής και που προκαλούσε τόσες αντιρρήσεις, συµπληρώνοντας πως ο φόρος κινητής 

περιουσίας (contribution mobilière) που επιθυµεί η κυβέρνηση να καθιερώσει σύµφωνα 

µε την αξία ενοικίασης (valeur locative) των κατοικιών, θα ανακουφίσει τις 

ευκατάστατες τάξεις εις βάρος των δύστυχων τάξεων. Ο Voyer d’Argenson (1771-1842) 

έκανε λόγο για τα κρατικά χρεόγραφα (rentes) που αποκτήθηκαν από το Ταµείο 

Αποπληρωµής (Caisse d’Amortissement) το οποίο εκµεταλλεύεται την πτώχευση του 

λαού και τη χειροτέρευση της κατάστασής του λόγω της αδυναµίας του να πληρώσει 

                                                 
177 Cormenin, Deuxième Lettre Politique de M. de Cormenin sur la Liste Civile, Paris, Chez Sétier [sic], 
Imprimeur-Libraire, 1831, σ.5, 23. 
178 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 13 ∆εκεµβρίου 1831, σ.1-2. 
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τους φόρους του.179 Από την άλλη, η κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργηση για το έτος 

1832 των επιπρόσθετων φόρων της έγγειας περιουσίας που ίσχυαν το 1831. Ο Dupin 

υποστήριξε ότι η επιβάρυνση της έγγειας περιουσίας µε φόρους θα οδηγούσε στη 

συντριβή όχι των µεγάλων ιδιοκτητών γης, αλλά των µικρών, δηλ. του λαού. Ο Saint-

Marc Girardin σε άρθρο του στη Journal des Débats, υπερασπίζεται τους κατόχους 

έγγειας περιουσίας: «οι κάτοχοι έγγειας περιουσίας σήµερα, µεγάλοι και µικροί, 

αριθµούν πάνω από το µισό της Γαλλίας. Είναι η βάση της κοινωνικής τάξης· κάθε 

επίθεση, άµεση ή έµµεση εναντίον τους, θα έχει τροµερό αντίκτυπο».180  

  Η εξαθλίωση των κατώτερων στρωµάτων, λόγω της άδικης οικονοµικής κυβερνητικής 

πολιτικής, και η διάψευση των προσδοκιών τους είναι το θέµα της λιθογραφίας του 

Daumier µε τον τίτλο Ένας ήρωας του Ιουλίου. Σε αυτήν απεικονίζεται ένας ανάπηρος 

ήρωας της ιουλιανής επανάστασης έτοιµος να πέσει από τη γέφυρα, ενώ στο παλτό του 

είναι κολληµένες αποδείξεις του ενεχυροδανειστηρίου Mont de Piété. Η πέτρα των 

«τελευταίων πόρων» (derniéres resources) είναι δεµένη στο λαιµό του, ενώ στο βάθος 

υψώνεται η τρίχρωµη σηµαία στη κορυφή του κτηρίου της Βουλής των Βουλευτών 

(εικ.57). Η ίδια απόγνωση επικρατεί και στη λιθογραφία  του Jeanron Πεθαίνει από 

ασιτία γιατί έζησε για πολύ καιρό µε την ελπίδα, στην οποία ένας απογοητευµένος 

αγωνιστής του Ιουλίου έχει αφήσει στο έδαφος το όπλο του, ενώ στα αριστερά 

προβάλλουν µέσα από µια παρωδία του κέρατος της αφθονίας και στοιβάζονται δίπλα 

του οι αθετηµένες υποσχέσεις του ιουλιανού καθεστώτος. ∆ιαβάζουµε ανάµεσά τους: 

πρόγραµµα του ∆ηµαρχείου, Κατάργηση του αξιώµατος του Ισοτίµου, Ελευθερία του 

Τύπου, κ.α. (εικ.58). 

   Τον Ιανουάριο 1832 πραγµατοποιήθηκε η Procès des Quinze, η δίκη των δεκαπέντε 

µελών της Société des Amis du Peuple, ανάµεσά τους οι Raspail, Trélat, Anthony 

                                                 
179 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 13 ∆εκεµβρίου 1831, σ.1-3. Ο νόµος για τους άµεσους 
φόρους που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Βουλευτών στις 26 Ιανουαρίου 1831 και υιοθετήθηκε οριστικά 
το Μάρτιο 1831 µετέτρεπε σε αναλογικό φόρο (impot de quotité) την προσωπική εισφορά, που µέχρι τότε 
διευθετούνταν σύµφωνα µε τον φόρο καταµερισµού (impot de repartition). Ο φόρος καταµερισµού 
αφορούσε στον προκαθορισµό του ποσού των φόρων και την κατανοµή του στις περιφέρεις (departments). 
Η αρχή των περειφερειών, µε τη σειρά της, καθόριζε το ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί στα 
διαµερίσµατα (arrondissements). Η αρχή των διαµερισµάτων στις κοινότητες (communes) και οι 
κοινότητες στα άτοµα. Στον αναλογικό φόρο δεν υπήρχε προκαθορισµένο ποσό φορολόγησης, αλλά κάθε 
άτοµο φορολογούνταν σύµφωνα µε το νόµο και απευθείας από την εφορεία. Ο νόµος αυτός εισήγαγε 
τεράστιες ανισότητες και σοβαρές καταχρήσεις στην κατανοµή των φορολογικών εισφορών. Μπορούµε να 
αναφέρουµε ότι σε µια πλούσια περιφέρεια η προσωπική εισφορά ήταν µόνο 94 centimes, ενώ σε µία 
φτωχότερη περιφέρεια 1 φράγκο και 87 centimes. Η ανισότητα και η αδικία του νέου νόµου εντείνεται αν 
αναλογιστούµε την άµεση παρέµβαση των φοροεισπρακτόρων στην επιβολή και είσπραξη των φόρων, 
καθώς και την επέµβασή τους για τη διευθέτηση ζητηµάτων των φορολογουµένων οι οποίοι συνδέονταν 
µαζί τους. Βλ. Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre éditeur, 1842-1844, τ.2, 
σ.273-274. 
180 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 11 ∆εκεµβρίου 1831. 
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Thouret και Louis-Auguste Blanqui, που κατηγορήθηκαν ως υπεύθυνοι για την έκδοση 

και διάδοση από την εταιρία «αντικοινωνικών» µπροσούρων. Ο Blanqui στην 

υπεράσπισή του έκανε λόγο για κοινωνικό πόλεµο: «Αυτός εδώ είναι ο πόλεµος ανάµεσα 

στους πλούσιους και τους φτωχούς· οι πλούσιοι τον θέλησαν γιατί αυτοί είναι οι 

επιτιθέµενοι µόνο που είναι σε άσχηµη θέση γιατί οι φτωχοί προβάλουν αντίσταση…δεν 

σταµατούν να αποκηρύττουν τους προλετάριους ως κλέφτες έτοιµους να επιτεθούν στους 

κατόχους έγγειας περιουσίας. Γιατί; Επειδή παραπονιούνται ότι έχουν συντριβεί από 

τους φόρους προς όφελος των προνοµιούχων. Όσο για τους  προνοµιούχους που ζουν 

πλουσιοπάροχα από τον ιδρώτα του προλετάριου αυτοί είναι νόµιµοι κάτοχοι που 

απειλούνται µε λεηλασία από ένα άπληστο όχλο. Ποιοί είναι λοιπόν αυτοί οι κλέφτες 

άξιοι των τόσων αφορισµών και βασάνων; Τριάντα εκατοµµύρια Γάλλων που 

πληρώνουν σε φόρους 1,5 δισεκατοµµύρια και ένα ποσό ίσο µε των προνοµιούχων. Και 

οι κάτοχοι που όλη η κοινωνία πρέπει να προστατεύσει µε τη δύναµή της, αυτοί είναι 

200 ή 300 χιλιάδες αργόσχολοι που καταβροχθίζουν ήσυχα τα δισεκατοµµύρια που 

πληρώνουν οι κλέφτες...ο Paul Courier έχει ήδη αποθανατίσει το καζάνι των 

αντιπροσώπων· αυτή τη ζωντανή και  κουραστική αντλία που ξεγελά το λαό για να του 

πάρει δισεκατοµµύρια που ρίχνονται ασταµάτητα µέσα στα κιβώτια κάποιων 

αργόσχολων, ανήλεη µηχανή που αλέθει έναν προς έναν εικοσιπέντε εκατοµµύρια 

χωρικών και πέντε εκατοµµύρια εργατών για να εξάγει το πιο αγνό τους αίµα και να το 

µεταγγίσει στις φλέβες των προνοµιούχων».181  

  Ο Γαργαντούας του Daumier όχι µόνο ακολουθεί, εντάσσεται και τροφοδοτεί την  

ρεπουµπλικανική κριτική που αφορά στην εκµετάλλευση των λαϊκών και φτωχών 

στρωµάτων προς όφελος του βασιλιά και της κυβέρνησης, αλλά, και κατορθώνει να έχει 

µια πιο άµεση πολιτική λειτουργία, ακριβώς επειδή αποτελεί µια οπτική καταγραφή και 

ερµηνεία αυτής της κριτικής. Έχει ως πρότυπο ένα χαρακτικό του 1791 µε τίτλο Ενώπιον 

µας το µεγάλο φαγοπότι του µοντέρνου Γαργαντούα µε την οικογένειά του (Le Ci devant 

grand couvert de Gargantua moderne en famille), στην οποία απεικονίζεται ο βασιλιάς 

Λουδοβίκος ΙΣΤ’ ως Γαργαντούας να καταβροχθίζει φαγητά µαζί µε τη βασιλική 

οικογένεια, ενώ γύρω του τα υποκείµενα του βασιλείου του σπεύδουν να ικανοποιήσουν 

την τεράστια βασιλική όρεξη, κουβαλώντας σε καλάθια και σε κάρα τα προϊόντά τους. 

∆ίπλα στον βασιλιά, η Μαρία-Αντουανέττα ρωτά αν το αίµα που τρέχει από το λαιµό του 

στρατιώτη που αποκεφαλίζει ο Μαρκήσιος de Bouillé είναι αρκετό για το µπάνιο του 

(εικ.59). Η ανάκληση από τον Daumier αυτού του µοτίβου της βασιλικής απληστίας και 

                                                 
181 Société des Amis du Peuple, Procès des Quinze, Paris, Imprimerie de A. Mie, 1832, σ.78 στο Edhis 
(εκδ.), La Société des Amis du Peuple : 1830-1832, Paris, EDHIS, 1974. 
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αδηφαγίας, σαράντα σχεδόν χρόνια µετά τη Γαλλική Επανάσταση, έχει ευρύτερες 

πολιτικές συνεκδοχές. Η απεικόνιση της βασιλικής απληστίας και διαφθοράς, της 

ύπαρξης µιας άπληστης και άδικης Αυλής, που αυτή τη φορά αποτελείται από τους 

υπουργούς που έχουν λάβει τη θέση των αυλικών, επαναφέρει στο προσκήνιο τον 

αντιµοναρχικό και αντιβασιλικό λόγο. Ο Γαργαντούας του Daumier παραλληλίζει τη 

συνταγµατική µοναρχία του Λουδοβίκου-Φιλίππου µε τη µοναρχία του Λουδοβίκου ΙΣΤ’ 

και ο ευτελισµός της βασιλικής εικόνας στην κοινή γνώµη σηµαίνει και τον ευτελισµό 

του ίδιου του καθεστώτος της συνταγµατικής µοναρχίας.182 

  ∆ύο χρόνια αργότερα, το 1833, ο Daumier καταγράφει ξανά την οικονοµική αποµύζιση 

των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων από τον βασιλιά και την κυβέρνηση και την 

κατασταλτική πολιτική του καθεστώτος. Η λιθογραφία µε τίτλο Πρώτα φλεβοτοµώ, 

έπειτα καθαρίζω, µετά κάνω ένεση (Primo saignare, deinde purgare postea clysterium 

donare. D’abord saigner, ensuite purger, postérieurement seringuer) που δηµοσιεύτηκε 

στο τεύχος 161 της Caricature, στις 5 ∆εκεµβρίου 1833183 απεικονίζει τον Λουδοβίκο-

Φίλιππο να φλεβοτοµεί έναν σκυθρωπό τραυµατισµένο εργάτη, ενώ δίπλα στον 

τελευταίο στέκεται ο Φερδινάνδος, ∆ούκας της Ορλεάνης και ο στρατάρχης Lobau, 

κρατώντας σύριγγα (εικ.60) Η λιθογραφία παρωδεί το γεγονός που συνέβη στο Bourget, 

όταν ο Λουδοβίκος-Φίλιππος έφτασε εκεί για να υποδεκτεί τον βασιλιά και τη βασίλισσα 

των Βέλγων. Ένας αγγελιοφόρος µε το όνοµα Verner, πλησιάζοντας τη βασιλική άµαξα 

και καθώς µιλούσε µε την Αυτού Μεγαλειότητα  έπεσε από το άλογό του και κτύπησε. Ο 

βασιλιάς, αφού ρώτησε αν υπάρχει κανείς γιατρός στο συγκεντρωµένο πλήθος και ενώ 

κανείς δεν απαντούσε, έσπευσε να τον βοηθήσει. Έβγαλε από την τσέπη του ένα νυστέρι 

που πάντα είχε µαζί του, από το ταξίδι του στην Αµερική και φρόντισε επιτόπου τον 

δύστυχο αγγελιοφόρο.184 Ο αγγελιοφόρος έχει αντικατασταθεί στη λιθογραφία από έναν 

εργάτη, ενώ οι βοηθοί του βασιλιά-γιατρού είναι τα δύο πολιτικά πρόσωπα. H Caricature 

συνόδευσε την γελοιογραφία µε ένα κείµενο, στο οποίο περιγράφει την κοινωνική 

λειτουργία του γελοιογράφου, καθώς αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο ο Daumier 

απεικονίζει ένα γεγονός, στο οποίο εµπλέκεται ο Λουδοβίκος-Φίλιππος και απασχόλησε 

                                                 
182 Το θέµα του Γαργαντούα επανεµφανίζεται σε δύο χαρακτικά του 1805, στα οποία ο αχόρταγος γίγαντας 
απεικονίζεται µε ενδυµασία αστού. 
183 Αναδηµοσιεύτηκε στο ‘Revue des spécialités’ (5ος χρόνος, τχ. 3, Μάρτιος 1925) και συνοδευόταν από 
σχόλιο που ανέφερε τη γνώση της φλεβοτοµής από το βασιλιά και τη σηµειωτική της εικόνας: ο αµαξάς 
είναι ο λαός που µαρτυρά στα χέρια του βασιλιά του. Σχολιάζεται ένα αληθινό περιστατικό, κατά το οποίο 
ο Λουδοβίκος-Φίλιππος έσωσε έναν αµαξά που είχε πέσει από το άλογό του, κάνοντάς του αφαίµαξη. Την 
τεχνική αυτή είχε µάθει κατά τα νεανικά του χρόνια και έκτοτε είχε πάντα τη συνήθεια να έχει µαζί του ένα 
νυστέρι. Βλ.: Loys Delteil, Le peintre-graveur illustré, 20ος Τ., Honoré Daumier (1), Paris, Chez l’auteur, 
1925, εικ. 73. 
184 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 28 Οκτωβρίου 1833, σ.2. 
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την επικαιρότητα κατά την επίσηµη επίσκεψη στη Γαλλία του βασιλιά του Βελγίου: «Η 

Caricature δεν έχει ως αποστολή µονάχα τη σκιαγράφηση µε το κραγιόνι της ως γελοία 

αταξία και αστεία γελοιογραφία τα µικρά, δευτερεύοντα ατυχήµατα των οποίων µας 

κάνει καθηµερινά µάρτυρες ο 9ος Αυγούστου [δηλ. ο Λουδοβίκος-Φίλιππος που 

ορκίστηκε στο Σύνταγµα στις 9 Αυγούστου]. Πρέπει, επίσης, να αναπαριστά, εκ 

φυσικού, τα µεγάλα γεγονότα που κατά διαστήµατα συµβαίνουν…έτσι, το γεγονός του 

Bourget άξιζε να δώσει το θέµα ενός ιστορικού πίνακα που ξεχώρισε, ανάµεσα στα 

σκίτσα µας, από την επιβλητικότητα του συνόλου και το µεγαλείο των λεπτοµερειών 

του».185  

  Η λεζάντα παραθέτει τα λόγια που επαναλαµβάνει ο Argan στο ιντερµέδιο του  «Κατά 

φαντασίαν ασθενή» του Μολιέρου, δίνοντας στον Λουδοβίκο-Φίλιππο το ρόλο του 

τελειόφοιτου της ιατρικής που αποκτά το δικαίωµα να θανατώνει.186 Ο υπουργικός 

Τύπος είδε στο γεγονός την τρυφερότητα του βασιλιά, τον καλό σαµαρείτη, ο 

αντιπολιτευτικός τύπος παροµοίαζε την αστική βασιλεία «Royauté citoyenne» µε 

χειρουργική βασιλεία «Royauté-chirurgienne». Ο λιθογράφος δηµιουργεί έναν ιστορικό 

πίνακα µε τη µορφή ενός κολάζ που αποτελείται από δύο µέρη. Το µισό στα αριστερά 

παρουσιάζει το γεγονός στο Bourget µε τους όρους της ρεπουµπλικανικής ερµηνείας της 

χειρουργικής βασιλείας, ενώ το µισό στα δεξιά αναφέρεται στη κατασταλτική πολιτική 

της ιουλιανής µοναρχίας. Με την παρουσία του γιού του Λουδοβίκου-Φίλιππου, η 

γελοιογραφία αναφέρεται ξεκάθαρα στην καταστολή της εξέγερσης των υφαντών στη 

Λυών, το Νοέµβριο 1831, καθώς ο Φερδινάνδος ήταν, µαζί µε τον  τον Υπουργό 

Πολέµου Soult, οι πρωταγωνιστές της καταστολής αυτής της εξέγερσης. Ενώ η 

προσθήκη του προσώπου του Lobau, αρχηγού της εθνοφρουράς, συµπληρώνει την 

πολιτική µοµφή. Αυτό που δείχνει ο Daumier είναι η πολιτική και στρατιωτική 

χειρουργική της ιουλιανής µοναρχίας ενάντια στις κοινωνικές δυνάµεις που της 

αντιστέκονται, ενάντια στο λαό.187 

                                                 
185 Όπως σωστά παρατηρεί ο Rütten, ο αναγνώστης αντιλαµβάνεται το πλαίσιο συζήτησης και κατανόησης 
του έργου και µπορεί να δράξει όλη τη σηµασία της γελοιογραφίας και να την ερµηνεύσει µε µια µικρή 
ειρωνεία κατά τον τρόπο που µόλις παρουσιάσαµε. Αυτό που διαφαίνεται εδώ είναι ότι η γελοιογραφία 
αποτελεί ένα συστατικό στοιχείο της σατιρικής εφηµερίδας και ότι ο γελοιογράφος έχει το επίπεδο ενός 
συντάκτη, ενώ η κατανόηση της γλώσσας της εικόνας απαιτούσε από την πλευρά του αναγνώστη µια 
ικανότητα αποκωδικοποίησης στενά συνδεδεµένη µε τη γνώση της επικαιρότητας. Βλ.: Raimund Rütten, 
Un art politique interactif: le discours de l’image satirique στο Régnier Philippe (επιµ.),  La Caricature 
entre République et Censure : L’Imagerie Satirique en France de 1830 à 1880 : un Discours de 
Résistance ?, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1996, σ. 114. 
186 Molière, Le Malade Imaginaire, Paris, Chez Marchant, éditeur du Magazin Théatral, 1844, σ.31. 
187 Raimund Rütten, Un art politique interactif: le discours de l’image satirique στο Régnier Philippe 
(επιµ.), La Caricature entre République et Censure : l’Imagerie Satirique en France de 1830 à 1880 : un 
Ddiscours de Résistance ?, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1996, σ. 116. 
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  Λίγους µήνες πριν, στις 31 Αυγούστου 1833, δηµοσιεύτηκε στο Charivari η λιθογραφία 

µε τίτλο Ο κύριος Τάδε, πρώτος σαλτιµπάγκος της Ευρώπης (Mr Chose, premier 

saltimbanque d’Europe), στην οποία ο Daumier επιτίθεται για άλλη µια φορά στον 

Λουδοβίκο-Φίλιππο και την πολιτική του (εικ.61). Η απαξίωση προς το βασιλικό 

πρόσωπο ενυπάρχει, καταρχάς, στον χαρακτηρισµό του ως κύριος Τάδε (chose). 

Σύµφωνα µε το λεξικό του Delvau, το chose στην καθοµιλουµένη αναφέρεται σε εκείνον 

που δεν γνωρίζουµε ή χρησιµοποιούµε αυτή την ασαφή λέξη για να αναπληρώσουµε το 

όνοµα κάποιου που δεν θυµόµαστε ή δεν θέλουµε να θυµόµαστε.188 Ο αχλαδόσχηµος 

αστός-βασιλιάς κρατώντας την οµπρέλα του, ενώ το καπέλο του µε την τρίχρωµη 

κονκάρδα φεύγει από το αχλαδόσχηµο κεφάλι του, ακροβατεί στο σχοινί που οδηγεί από 

το ∆ηµαρχείο προς το οχυρό όπως µας πληροφορεί η πινακίδα στα αριστερά. Στις 22 

Απριλίου 1833 λήφθηκε η απόφαση να κτιστεί ένα τείχος 36 χιλιοµέτρων γύρω από το 

Παρίσι και αµέσως µετά την ψήφιση του νόµου για τις απαλλοτριώσεις, στις 20 Ιουνίου 

1833, άρχισαν οι οχυρωµατικές εργασίες. Οι εφηµερίδες της αντιπολίτευσης 

αγανακτισµένες διαµαρτύρωνταν. Η ρεπουµπλικανική National ονόµασε αυτά τα σχέδια 

Παλινόρθωση, καθώς ήταν το σύστηµα οχύρωσης που είχε προτείνει το 1826 ο de 

Clermont-Tonnerre. Πλησίαζε η επέτειος των τριών ηµερών, υπήρχε αναστάτωση και 

φοβούνταν για εξέγερση. Το υπουργείο δείλιασε.189 Στις 21 Ιουλίου, η Journal des 

Débats ανακοίνωνε την εγκατάλειψη του σχεδίου οχύρωσης µέχρι οι δυο Βουλές να 

αποφανθούν οριστικά για αυτό.190 Η λιθογραφία του Daumier δηµοσιεύτηκε µετά την 

απόφαση αναστολής των οχυρωµατικών σχεδίων.  

  Το σχέδιο οχύρωσης του Παρισιού υπήρχε από τον Νοέµβριο 1830. Υπήρξαν δύο 

περίοδοι οχύρωσης, η πρώτη το 1830-1833 και η δεύτερη το 1840-1844, στο τέλος της 

οποίας είχε υψωθεί ένα τείχος περιµετρικά της πόλης µε δεκαεπτά οχυρά. Τον Οκτώβριο 

του 1832, µια ειδική στρατιωτική επιτροπή µε επικεφαλής τον στρατάρχη Soult 

συνέστησε την κατασκευή δεκατεσάρων οχυρών γύρω από την πόλη για αµυντικούς 

λόγους. Μέχρι την παύση των οχυρωµατικών εργασιών, λόγω των αντιδράσεων της 

κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης, το καλοκαίρι 1833, είχαν δαπανηθεί 4,7 εκατοµµύρια 

φράγκα στην κατασκευή του οχυρωµατικού προγράµµατος.191  

                                                 
188 Alfred Delvau, Dictionnaire de la Langue Verte Paris, C. Marpon et E. Flammarion, Éditeurs, 1883 (, 
Augmentée d’un Supplément par Gustave Fustier, Nouvelle Édition), σ. 89 και L. Sainéan, Langage 
Parisien au XIXe Siècle, Paris, E. de Boccard, Éditeur, 1920, σ.122. 
189 Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre Éditeur, 1842-1844, τ.4, σ.100. 
190 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 21 Ιουλίου 1833, σ.1. 
191 Για την οχύρωση του Παρισιού βλέπε: O’Brien Patricia, L’Embastillement de Paris: The Fortification of  
Paris during the July Monarchy, French Historical Studies, τ.9, τχ.1, (Άνοιξη 1975), σ.63-82. 
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  Στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις, η οχύρωση του Παρισιού δικαιολογήθηκε ως 

απαραίτητη από το καθεστώς για λόγους υπεράσπισης του Παρισιού από τον εξωτερικό 

κίνδυνο. Ο αρθρογράφος της Journal des Débats Saint-Marc Girardin υπερασπίζεται την 

κατασκευή των οχυρών για την αναχαίτιση των εξωτερικών εχθρών, προβάλλοντας το 

επιχείρηµα ότι οι πραγµατικές, λαϊκές και εθνικές επανάστασεις, δεν µπορούν να 

αναχαιτιστούν από οχυρά: «Αυταπατώµαστε πιστεύοντας ότι υπάρχει ακόµη µια εξουσία 

στη Γαλλία, µετά το ’89 και το 1830, που πιστεύει ότι µπορεί να αντισταθεί σε µια 

εθνική και λαϊκή επανάσταση µε οχυρά και ακροπόλεις; ∆εν γνωρίζουµε πια πώς 

γίνονται οι επαναστάσεις; Η δύναµή τους είναι η γρήγορη και αποτελεσµατική µετάδοση 

και ενάντια σε αυτή τη δύναµη δεν υπάρχουν ούτε οχυρά, ούτε προπύργια, ούτε επάλξεις 

που µπορούν να καταφέρουν κάτι…ενώπιον αυτών [των επαναστάσεων] οι στρατοί 

διασκορπίζονται ή καλύτερα περνούν στις τάξεις της επανάστασης. Οι επαναστάσεις δεν 

εισβάλλουν στις ακροπόλεις· οδηγούν στο άνοιγµα των θυρών. Αν δεν κάνουν όλα αυτά 

τότε δεν είναι εθνικές και λαϊκές επαναστάσεις. Είναι µικρές αναταραχές και άθλιες 

ανταρσίες. Ποιός λοιπόν έχει συµφέρον να προστατεύσει αυτές τις παραποιήσεις των 

επαναστάσεων;…Κατά βάθος περί τίνος πρόκειται; Η οχύρωση του Παρισιού είναι καλό 

να γίνει; Αυτό είναι το ερώτηµα. Ποιος σήµερα θα τολµούσε να το αρνηθεί ύστερα από 

το 1814 και το 1815;…Ναι, οι πολίτες είναι αφοσιωµένοι στην πατρίδα τους: όµως στο 

τέλος ηττηθήκαµε. Το Παρίσι γνώρισε εισβολές, άρα γνώρισε τον κίνδυνο και λαµβάνει 

µέτρα για να προστατευθεί από αυτόν. ∆εν µπορούµε να σταµατήσουµε τον εχθρό µε 

µεταφορές και πατριωτικές δηλώσεις, αλλά µε επάλξεις και οχυρά». Όµως, η 

αντιπολίτευση έκανε λόγο για έναν τρόπο ελέγχου των κατώτερων τάξεων και 

αντιµετώπισης των εξεγερθέντων, δηλώνοντας ότι τα  οχυρά είναι Βαστίλες για να 

συγκρατήσουν το λαό του Παρισιού, οχυρά ενάντια στις ελευθερίες του λαού. Και ότι αν 

ο στόχος ήταν η αναχαίτιση του εξωτερικού εχθρού, τότε αυτός µπορούσε να επιτευχθεί 

µε κάποια έργα στα περίχωρα του Παρισιού, που θα σταµατούσαν για λίγες ηµέρες την 

προέλαση του εχθρού. Ο Odilon Barrot στη συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 1833 

πιθανολογεί την περίπτωση κατά την οποία το Παρίσι θα είναι περικυκλωµένο από 

οχυρά και φρουρούς που θα κυριαρχούν στον πληθυσµό και ακόµη θα µπορούσαν να 

παρεµποδίσουν τις επικοινωνίες και να θέσουν το Παρίσι σε κατάσταση αποκλεισµού. 

Περίπτωση κατά την οποία η ελευθερία των κατοίκων και η εσωτερική ηρεµία θα 

κινδύνευαν. Ακόµη και αυτά τα οχυρά θα µπορούσαν να καταληφθούν από τους 

εχθρούς.192 

                                                 
192 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 3 Απριλίου 1833,,  σ.1-4.  
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  Οι ρεπουµπλικανοί εναντιώθηκαν στα κυβερνητικά σχέδια οχύρωσης της πόλης του 

Παρισιού. Η εταιρία Société des Droits de l’Homme εξέδωσε µία µπροσούρα στην οποία 

εξέφραζε την άποψη πως «η καλύτερη άµυνα µιας πρωτεύουσας βρίσκεται στον 

πατριωτισµό και την ενέργεια των κατοίκων της», και χαρακτήριζε τα οχυρά ως 

«ελευθεροκτόνα».193 Η εφηµερίδα Tribune σε άρθρο της χαρακτήριζε τα οχυρά ως µέσα 

ελέγχου και εκφοβισµού του λαού του Παρισιού: «Η Βουλή αυτήν την εποχή είναι 

απασχοληµένη µε το ζήτηµα της οχύρωσης του Παρισιού...Σκέφτηκαν να 

κατασκευάσουν, όχι προστατευτικές οχυρώσεις της πόλης, αλλά οχυρωµένους 

στρατώνες που θα χρησιµεύσουν, εάν προκύψει ανάγκη, για να ελέγξουν την 

πρωτεύουσα...η Vincennes έγινε ένα είδος φεουδαρχικού πύργου µε ανοίγµατα για 

κανόνια, µε υπόγεια περάσµατα, πιο κατάλληλο για το φόβο, παρά για τη µάχη, τόπος 

ασύλου για τους δειλούς που γαβγίζουν...έπειτα έζωσαν το Παρίσι µε ένα περιτείχισµα 

που επιτρέπει στο δεσποτισµό να το εγκλωβίσει...και κάτω από τη µάταιη πρόφαση ενός 

περιχαρακωµένου στρατοπέδου, θα δώσουν τις πιο ισχυρές θέσεις σε µια φρουρά των 

60.000 ανδρών που θα απειλούν ασταµάτητα τη Βουλή και τον Τύπο και όλο αυτό θα 

έχει κάποια επίδραση στην πορεία των πραγµάτων.» Το άρθρο τελείωνε αποκαλώντας τη 

Βουλή εκπορνευόµενη «Chambre prostituée».194 

    Ο  Grandville στη λιθογραφία του Πιστεύεις ότι είναι για τους κοζάκους;…Εσύ είσαι 

ακόµα ένας διάσηµος παριζιάνος! Είναι για να περιποιηθούν το τοµάρι σου αν δεν είσαι 

ευχαριστηµένος µε την κυβέρνηση (Tu crois que c’est pour les cosaques?...t’es-t-encore un 

fameux parisien! C’est pour te ressoigner le cuir si t’es pas content du gouvernement) που 

δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 28 Ιουνίου 1833, καταγράφει εύγλωττα µε αυτό το 

διάλογο ανάµεσα σε δύο εργάτες στα οχυρωµατικά έργα, ενώ δίπλα τους στοιβάζονται  

κανόνια προς τοποθέτηση στις θέσεις των οχυρών, τόσο τις αµφιβολίες απέναντι στους 

προβαλλόµενους από την κυβέρνηση λόγους έγερσης των οχυρών, όσο και την αντίληψη 

από τα λαϊκά στρώµατα του πραγµατικού λόγου ανέγερσης αυτών, δηλ. της 

αντιµετώπισης και καταστολής των αντικυβερνητικών και εργατικών εξεγέρσεων που τα 

τελευατία χρόνια είχαν ανησυχήσει την κυβέρνηση (εικ.62).  Σε άρθρο του στη National, 

ο Armand Carrel, στις 13 Ιουλίου 1833, προβάλλει αυτόν το λόγο ως τον πραγµατικό που 

κρύβεται πίσω από την πρόθεση της κυβέρνησης. Παρατηρεί πως εδώ και τρία χρόνια 

κυριαρχεί ένα σύστηµα ειρήνης που έχει αναγνωρίσει τις συνθήκες του 1815, έχει 

υποκύψει σε όλες τις δεσµεύσεις που είχε αναλάβει η Παλινόρθωση προς όφελος του 
                                                 
193 Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, Des Fortifications de Paris, Paris, Imprimerie de Herhan, 
χ.χ. στο Edhis (εκδ.), La  Société des Droits de l’Homme et du Citoyen 1832-1834, Paris, EDHIS, 1974. 
194 Αναφέρεται στο Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre Éditeur, 1842-1844, τ.4, 
σ.65-67, 70. Στις 16 Απριλίου, ο διαχειριστής της Tribune Lionne και δύο συντάκτες της οι Armand 
Marrast και Godefroi Cavaignac κλήθηκαν να παρουσιαστούν ενώπιον της Βουλής. 
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συµφέροντος των εστεµµένων εναντίον των συµφερόντων των λαών, έχει αναπτύξει σε 

τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις τα πλεονεκτήµατα αυτής της πολιτικής της παραχώρησης 

και που είπε πολλές φορές ότι η ειρήνη έχει αµετάκλητα κατακτηθεί.  Καταλήγει στο 

συλλογισµό ότι «ή η κυβέρνηση είπε ψέµατα τα τρία αυτά χρόνια ορκιζόµενη σε εσάς ότι 

εξασφάλισε ως αντάλλαγµα των παραχωρήσεών της τις πιο ισχυρές εγγυήσεις ειρήνης· ή 

µάλλον ψεύδεται σήµερα λέγοντας ότι παρόλες αυτές τις παραχωρήσεις πρέπει να 

προετοιµαστεί για πόλεµο, να οχυρώσει το Παρίσι, να συγκεντρώσει στην Vincennes µια 

µεγάλη ποσότητα πολεµοφοδίων και να θωρακίσει αυτό τον παλιό πύργο. Και στις δύο 

περιπτώσεις η κυβέρνηση είναι ένοχη και το συµφέρον της ξεκάθαρα δεν είναι το δικό 

µας. Ορίστε η αλήθεια Παριζιάνοι! Η κυβέρνηση εξασφάλισε την ειρήνη για τον εαυτό 

της· η δυναστεία δεν έχει τίποτα να φοβάται από την Ιερή Συµµαχία· η καλύτερη 

αρµονία βασιλεύει ανάµεσα στην αστική σας βασιλεία και σε όλους τους εστεµµένους 

της ηπείρου. Όλοι είναι φίλοι και δεν έχουν παρά έναν κοινό εχθρό: τους λαούς. Εάν 

είναι ανάγκη η αστική βασιλεία µπορεί να στηριχθεί στις δεσποτικές βασιλείες της 

Πρωσσίας, της Ρωσσίας, της Αυστρίας εναντίον του επαναστατικού πνεύµατος» και 

συνεχίζει παρακάτω προσπαθώντας να πείσει τους Παρισινούς ότι οι Βαστίλες αυτές δεν 

µπορούν παρά να κατευθύνονται µόνο εναντίον τους, λέγοντας: «πρέπει να αναρωτηθείτε 

ποιοι είστε και ποιο ρόλο παίζει η τεράστια πόλη σας στο µεγάλο ευρωπαϊκό ζήτηµα, 

όπου οι θρόνοι, χωρίς να εξαιρέσουµε τον δικό σας λαϊκό θρόνο που προηγουµένως 

περικλειόταν από ρεπουµπλικανικούς θεσµούς, διακυβεύονται. Παριζιάνοι, πρέπει να 

σας οµολογήσουµε ότι η πόλη σας είναι η πρώτη πολιτική πόλη της γης· ότι είναι η 

µητρόπολη της επαναστατικής αρχής, της εθνικής κυριαρχίας· και ότι η αρχή της εθνικής 

κυριαρχίας και εκείνη της κληρονοµικής µοναρχίας είναι δύο πράγµατα ασυµβίβαστα· 

και ότι αυτή η ασυµβατότητα τοποθετεί εξ ανάγκης την αστική και κληρονοµική σας 

βασιλεία δίπλα στις υπόλοιπες, όπως αυτή, κληρονοµικές βασιλείες και όπως αυτή 

ενδιαφερόµενες να ηττηθεί η αρχή της εθνικής κυριαρχίας και να υποβαθµιστεί στην 

ικανοποίηση της αµφίβολης ύπαρξής της που της επέτρεψαν υπό του καθεστώτος του 

παραχωρηµένου Συντάγµατος του 1814».195  

                                                 
195 Armand Carrel,Oeuvres politiques et littéraires, mises en ordre, annotées, et précédées d'une notice 
biographique sur l'auteur, Paris, Librairie de F. Chamerot, 1857- 1859, τ.3, σ.503-505, 508. Κατά το 
προηγούµενο έτος, το 1832, ο  Armand Carrel δεν είχε εξέφρασει την αντίδρασή του στο σχέδιο οχύρωσης 
του Παρισιού, προτιµώντας την περιτείχιση της πόλης του Παρισιού και όχι την κατασκευή οχυρών ως 
καλύτερη λύση, καθώς θεωρούσε ότι η κατασκευή οχυρών θα µπορούσε να  στραφεί κατά των πολιτών 
του, αλλά και να είναι λιγότερο αποτελεσµατική ως λύση απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς. Βλέπε τα 
άρθρα της 18ης και 24ης Νοεµβρίου 1832 στη National µε τίτλο «Fortifications de Paris» στο Armand 
Carrel,Oeuvres politiques et littéraires, mises en ordre, annotées, et précédées d'une notice biographique 
sur l'auteur, Paris, Librairie de F. Chamerot, 1857- 1859, τ.3, σ.251-258. 
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  Η λιθογραφία του Daumier απεικονίζοντας την αποµάκρυνση του Λουδοβίκου-

Φιλίππου από το ∆ηµαρχείο και την προέλασή του προς το οχυρό εµπεριέχει την 

αποδοχή της ρεπουµπλικανικής ερµηνείας της κατασκευής των οχυρώσεων ως 

ελευθεροκτόνων Βαστιλών, στρεφόµενων κατά του λαού του Παρισιού. Ο Λουδοβίκος-

Φίλιππος ως ένας χοντρός και αδέξιος σαλτιµπάγκος προσπαθεί να ισορροπήσει ανάµεσα 

στις υποσχέσεις του ∆ηµαρχείου για µια βασιλεία περιβαλλόµενη από 

ρεπουµπλικανικούς θεσµούς και στο σχέδιο οχύρωσης του Παρισιού που προωθούσε η 

κυβέρνηση του. Η επισφαλής θέση του πάνω στο σχοινί µαρτυρά την προσωρινή ήττα 

των κυβερνητικών σχεδίων οχύρωσης της πόλης.  

   Σε  µια σειρά λιθογραφιών, ο Daumier παρωδεί το θεσµό της Βουλής και τη λειτουργία 

του στο καθεστώς της συνταγµατικής µοναρχίας του Λουδοβίκου-Φιλίππου. Στην 

λιθογραφία «Πολύ ταπεινοί, πολύ πιστοί, πολύ υπάκουοι και κυρίως πολύ άπληστοι 

υπήκοοι» (Très humbles, très fidèles, très obeissants et surtout très voraces sujets), που 

δηµοσιεύτηκε στη Caricature, στις 9 Φεβρουαρίου 1832, απεικονίζεται ένα πλήθος 

βουλευτών και υπουργών να σέρνεται µπροστά από έναν κενό υπερφορτωµένο θρόνο, 

όπου είναι στοιβαγµένα χαρτοφυλλάκια και θέσεις, η σύριγγα του Lobau και ένας αυλός. 

Ανάµεσα στα υπάκουα και πειθήνια πολιτικά πρόσωπα, διακρίνονται στην πρώτη σειρά 

οι: de Podenas, Viennet, Dupin, Thiers, Soult, Gisquet, Prunelle, στην δεύτερη οι: Cunin-

Gridain, de Kératry, Odier, Lobau, Royer Collard και στην τρίτη οι: de Rigny, Benjamin 

Delessert, Barhe, Guizot, d’Argout. Από το µπροστινό πόδι του θρόνου ξεκινούν ιστοί 

αράχνης που καλύπτουν το πλήθος των σερνάµενων βουλευτών και υπουργών. Ο 

γαλλικανικός κόκορας, σύµβολο της γαλλικής περηφάνειας, έχει ήδη σπρώξει µε το 

φτερό του το σωρό των χαρτοφυλακίων και θέσεων και τώρα επιχειρεί να διαλύσει τον 

ιστό της αράχνης (εικ.63). Η λεζάντα της λιθογραφίας παραπέµπει στο επεισόδιο της 

κοινοβουλευτικής συνεδρίασης της 4ης Ιανουαρίου 1832, κατά το οποίο ο υπουργός 

∆ηµόσιας Εκπαίδευσης Montalivet στην οµιλία του για τη liste civile και κάνοντας λόγο 

για τον βασιλιά και τον λαό, χρησιµοποίησε τη λέξη υπήκοοι (sujets): «…Πρέπει η 

πολυτέλεια που αποτελεί την ευηµερία των πολιτισµένων λαών να µην εξοριστεί από την 

κατοικία του βασιλιά της Γαλλίας, γιατί σύντοµα θα εξαφανιστεί και από εκείνη των 

υπηκόων του». Στο άκουσµα αυτής της λέξης ξέσπασαν αντιδράσεις τόσο από τη δεξιά, 

όσο και από την αριστερά: «∆εν υπάρχουν πλέον υπήκοοι στη Γαλλία, µετά την ιουλιανή 

επανάσταση», «∆εν είµαστε υπήκοοι. Εµείς είµαστε που κάναµε τον βασιλιά», «∆εν 

υπάρχουν πια υπήκοοι. Σεβασµός στο Σύνταγµα», «Ο βασιλιάς είναι ο πρώτος που 

υπόκειται στον νόµο». Και ο Montalivet δικαιολόγησε τη χρήση αυτής της λέξης 

λέγοντας ότι, αν και όλοι οι Γάλλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, ο βασιλιάς στέκεται 

πάνω από το έθνος, ως µια µεγάλη αρχή που βρίσκεται στο Σύνταγµα. Και έτσι, σε 
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σχέση µε αυτόν, όλοι οι Γάλλοι είναι κατώτεροί του και λόγω αυτής της σχέσης 

µπορούµε να πούµε υπηκόοι.196 

   Ο Saint-Marc Girardin στο άρθρο του στην Journal des Débats αναφέρεται στη θύελλα 

αντιδράσεων που ξεσήκωσε η χρήση της λέξεως «υπήκοοοι», προσπαθώντας να µειώσει 

ή να εξαλείψει τη φεουδαρχική σηµασία της χρήσης της λέξεως και να υποβιβάσει το 

γεγονός της αποχώρησης από τη Βουλή κάποιων βουλευτών: «όµως αν οι λέξεις του 

υπουργού δεν είναι καθόλου µια απειλή δεσποτισµού· αν αυτή είναι µια λέξη απλή και 

συνηθισµένη, αν αυτή η έκφραση ‘υπήκοοι’ θέλει µονάχα να πει, και έτσι ο ίδιος ο 

υπουργός το εξήγησε, ότι ο βασιλιάς, καθώς είναι ο αντιπρόσωπος του νόµου και, κατά 

κάποιο τρόπο, ο ζωντανός νόµος, όλοι οι Γάλλοι που είναι υποκείµενοι στο νόµο είναι, 

για τον ίδιο λόγο, υποκείµενα του βασιλιά…Μα τι είναι αυτό που τους –ενν. τους 

αποχωρήσαντες βουλευτές- αναστατώνει στη λέξη ‘υπήκοοι’; Είναι το να είναι υπήκοοι 

του βασιλιά! Γιατί, όµως, αφού ο βασιλιάς εδώ δεν αντιπροσωπεύει παρά το νόµο. 

Προκαλεί δυσαρέσκεια, λοιπόν, ο αντιπρόσωπος; θα ήθελαν να αντιπροσωπεύεται µε 

άλλο τρόπο; Όχι µε έναν βασιλιά; Θα ήταν πιο εκούσια υποκείµενοι στο νόµο, αν εξέλιπε 

ο βασιλιάς; Αυτή η παρέµβαση της βασιλείας αλλάζει σε αδιάντροπη δουλεία την 

υπακοή που ο νόµος επιβάλλει; Ποιο είναι, λοιπόν, το µέσο για να αποδώσουµε στην 

υπακοή στο νόµο όλη της την αξιοπρέπεια, αν δεν είναι η κατάργηση της βασιλείας; 

Είναι επειδή κάποιος είναι ρεπουµπλικανός που δεν θέλει να είµαστε υποκείµενοι στο 

νόµο που προσωποποιείται στον βασιλιά;». Και προχωρά λέγοντας ότι αυτές οι 

ερµηνείες δίνονται σε εποχή που η κοινοβουλευτική συζήτηση αφορά στη liste Civile, 

δηλ. «την απαραίτητη προϋποθέση και sine quâ non της βασιλείας…από τη µια 

αρνούµαστε ότι η βασιλεία, δηλ. ο νόµος της χώρας, έχει υπηκόους και από την άλλη, 

αµφισβητούµε σε αυτή την βασιλεία τη liste civile, χωρίς την οποία δεν µπορεί να 

υπάρξει».197 Η δικαιολόγηση της χρήσης της λέξεως «υπήκοοι» συνεχίστηκε και στην 

επόµενη συνεδρίαση της Βουλής, όταν ο γενικός εισαγγελέας Félix Barthe (1795-1863) 

δήλωσε πως αυτή η λέξη δεν είχε την πολιτική σηµασία που της αποδίδει η 

αντιπολίτευση, αλλά πρόκειται για µια απλή και συνηθισµένη έκφραση και όχι για 

αντεπανάσταση και επίθεση στο Σύνταγµα. Αντίθετα, δηλώνει τη σχέση των πολιτών µε 

τον βασιλιά, που είναι ο ανώτερος εκπρόσωπος  του νόµου.198 Απαντώντας, ο Odilon 

Barrot δήλωσε πως η φράση «βασιλιάς της Γαλλίας» αντικαταστάθηκε στο Σύνταγµα 

από τη φράση «βασιλιάς των Γάλλων» και αυτό έγινε µε κάποιο σκοπό. Ο πρώτος όρος 

                                                 
196 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 5 Ιανουαρίου 1832, σ.4. 
197 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 5 Ιανουαρίου 1832, σ.1. 
198 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 6 Ιανουαρίου 1832, σ.2-3. 
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υποδείκνυε σχέσεις υποτέλειας και φεουδαρχίας, ενώ ο δεύτερος όρος «βασιλιάς των 

Γάλλων» έχει νοµική υπόσταση.199 

  Η λιθογραφία του Daumier προβάλλει την αντίθεση ανάµεσα στους δουλοπρεπείς 

βουλευτές και υπουργούς της Αυλής, στους πραγµατικούς υπηκόους του βασιλιά, και 

στον γαλλικανικό κόκορα που εκφράζει την υπερηφάνεια του γαλλικού έθνους και των 

Γάλλων πατριωτών. Η Αυλή της φεουδαρχικής κοινωνίας έχει αντικατασταθεί τώρα από 

την Αυλή των υπουργών και βουλευτών, που δεν είναι οι αντιπρόσωποι του έθνους και 

των συµφερόντων του, αλλά οι υπηρέτες του βασιλιά. Καταστρατηγείται έτσι ο 

κοινοβουλευτικός χαρακτήρας του καθεστώτος, καθώς οι υπουργοί και οι βουλευτές  δεν 

έχουν την αντίστοιχη πολιτική σηµασία και τον αντίστοιχο πολιτικό ρόλο, αλλά αντίθετα 

λειτουργούν ως υπάκουοι αυλικοί,  αναµένοντας να ανταµειφθούν από τον βασιλιά για 

τη δουλοπρεπή τους στάση. Ο ρόλος της Βουλής όπως αρµόζει σε ένα κοινοβουλευτικό 

καθεστώς δεν υπάρχει. Οι ιστοί αράχνης που ξεκινούν από τον θρόνο για να καλύψουν 

τα πειθήνια και υπάκουα βασιλικά υποκείµενα και που σε λίγο θα δεκτούν την επίθεση 

του γαλλικανικού κόκορα ξεκάθαρα σχολιάζουν όχι µόνο την αντιδραστικότητα και τον 

αναχρονισµό του καθεστώτος της συνταγµατικής µοναρχίας, αλλά την ασυµφωνία αυτού 

µε την ιστορική πορεία του γαλλικού έθνους.  

  Στο ίδιο πλαίσιο κριτικής του καθεστώτος της συνταγµατικής µοναρχίας κινείται και η 

λιθογραφία Η υποδοχή στην Αυλή του βασιλιά Pétaud (La reception au cour du roi 

Pétaud) που δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 94 της Caricature, στις 23 Αυγούστου 1832. Ο 

Daumier απεικονίζει, όχι ιδιαίτερα κολακευτικά για άλλη µια φορά, την παρέλαση 

αξιωµατούχων και των συζύγων τους µπροστά από το θρόνο. Τέσσερα σκαλοπάτια 

οδηγούν σε µία εξέδρα, στην οποία θα έπρεπε να κάθεται ο Λουδοβίκος-Φίλιππος, αν και 

το µόνο που φαίνεται είναι ένα πόδι ντυµένο µε µεταξωτές κάλτσες, όπως θα ταίριαζε σε 

έναν απόλυτο µονάρχη. (εικ.64). ∆εν βλέπουµε παρά µόνο τη γάµπα του µονάρχη, ενώ 

το υπόλοιπο σώµα είναι τυλιγµένο σε ένα µεγαλόπρεπο βελούδινο ύφασµα. Οι 

αξιωµατούχοι που απεικονίζονται, των οποίων τα πραγµατικά ονόµατα είναι 

παραποιηµένα, προσεγγίζουν µε δουλοπρέπεια το θρόνο, έτοιµοι να ζητήσουν χάρες και 

εξυπηρετήσεις. Ως υπηρέτες απεικονίζονται οι: Dupin, Kératry, Girod de l’Ain, µε 

υπουργικά ρούχα, που χαιρετίζουν υποκλινόµενοι, ο d’Argout, που αναγνωρίζεται από 
                                                 
199 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 6 Ιανουαρίου 1832, σ.3. Ο Odilon Barrot αναφέρει ότι η 
λέξη sujet χρησιµοποιήθηκε από τον Montalivet σε µία εγκύκλιο του. Την αντίδρασή του κατά αυτής της 
λέξης εξέφρασε το φιλελεύθερο κόµµα, στην οποία λέξη έβλεπε µια επιστροφή στις αρχές της 
Παλινόρθωσης. Ο Barrot συνέταξε µια δήλωση διαµαρτυρίας στην οποία ανέφερε ότι από τη στιγµή που ο 
βασιλιάς στεφόταν όχι µε τη χάρη του Θεού, αλλά µε τη θέληση του λαού, και από τη στιγµή που ένας 
βασιλιάς των Γάλλων έχει αντικαταστήσει το βασιλιά της Γαλλίας, δεν υπήρχαν παρά πολίτες στη Γαλλία. 
Βλ. Odilon Barrot, Μémoires Posthumes de Odilon Barrot, Paris, Charpentier et Cie, Libraires-Éditeurs, 
(1875-1876, 3η έκδ.),  τ.1, σ. 251-252. 
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την µύτη του, ο στρατάρχης Soult, ο Lobau, ο Madier de Montjau, πολύ αστείος µε το 

µικρό κεφάλι σε ένα µακρύ σώµα, ο Barthe, ο Thiers, που υψώνει το σώµα του πίσω από  

τον d’Argout , για να βλέπει καλύτερα.200  

   Η Αυλή του βασιλιά Petaud είναι παρωδία του θεατρικού έργου Ερρίκος Γ’ και η Αυλή 

του του Alexandre Dumas (1804-1870) που παρουσιάστηκε το 1829 στο Théâtre de 

Vaudeville.  Η αυλή του βασιλιά Petaud είναι ένας χώρος σύγχυσης και αναστάτωσης, 

όπου όλοι διατάζουν και κανείς δεν υπακούει. Οι επαίτες είχαν έναν αρχηγό που 

ονόµαζαν βασιλιά Petaud, φθορά της λατινική λέξης peto που σηµαίνει «ζητώ».201 Η 

έκφραση αυτή ήταν κατά τον 19ο αιώνα, χαρακτηριστική για να περιγράψει ένα 

καθεστώς κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Ο Paul Avenel (1824-1902) σε ένα πολιτικό 

τραγούδι περιγράφει την Αυλή του βασιλιά Petaud. Ανάµεσα σε άλλα οι στίχοι του 

αναφέρουν:  

    

                          Ο Pétaud ήταν εύθυµος, καλός, ανοιχτός,  

                         Αλλά ελαφρόµυαλος· 

                         Κρατούσε από τον βασιλιά Dagobert 

                         Και από τον Jean de Nivelle. 

                        Ο λαός πλήρωνε τους υπηρέτες του,  

                         Κάνοντας όλα τα έξοδα του παλατιού του 

                         Ο! Ο! Ο! Α! Α! Α! 

                         Τι γλυκό καθεστώς που ήταν αυτό. 

 

                        Α! Τι ζωή έδιναν σε αυτό το πανδαιµόνιο! 

                        Ο καθένας φλυαρούσε, πήγαινε, ερχόταν, ζώντας µε τον τρόπο του. 

                        Όµως, ήταν πάντα σύµφωνοι όταν έπρεπε να πάρουν χρυσάφι από το  

                        θησαυροφυλάκιο.  

                        Ο! Ο! Ο! Α! Α! Α! 

                         Τι γλυκό καθεστώς που ήταν αυτό. 

 

                         Ο βασιλιάς έκανε χωρίς να σκέφτεται τα πιο τρελά έξοδα 

                         Οι µεγάλοι έπαιρναν για να πλουτίσουν το υπόλοιπο των κρατικών   

                          πόρων 
                                                 
200 Arsène Alexandre, Honoré Daumier : l’Homme et l’Oeuvre, Paris, Librairie Renouard, H. Laurens, 
successeur, 1888, σ.50-51. Αναφέρεται επίσης πολύ πιο συνοπτικά και από τον Raymond Escholier, 
Daumier et son Monde,  Éditions Berger-Levrault, 1965, σ. 43. 
201 C.M. Gattel, Dictionnaire Universel de la Langue Française, Paris, J.B. Clarey, Libraire, Vevey, G. 
Blanchoud, Libraire, 1857 (9η έκδ.), τ.2, σ.358. 
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                         Και ο λαός, πολύ συγκαταβατικός, αντικαθιστούσε, όταν υπήρχε ανάγκη  

                         τα χρήµατα.  

                         Ο! Ο! Ο! Α! Α! Α! 

                         Τι γλυκό καθεστώς που ήταν αυτό.202 

 

  Η παροµοίωση της συνταγµατικής µοναρχίας του Λουδοβίκου-Φιλίππου µε την Αυλή 

του βασιλιά Pétaud και η µεταφορά του αυλικού εθιµοτυπικού του παλαιού καθεστώτος 

στη σύγχρονη εποχή φανερώνει τον ευτελισµό του κοινοβουλευτισµού στο καθεστώς της 

συνταγµατικής µοναρχίας. Οι βουλευτές έχουν αποποιηθεί τον κοινοβουλευτικό τους 

ρόλο ως εκπρόσωποι του έθνους και απεικονίζονται ως επαίτες των οποίων η προσωπική 

και πολιτική ύπαρξη εξαρτάται από τον µονάρχη.  

  Στις 22 Φεβρουαρίου 1835, δηµοσιεύτηκε στο Charivari η λιθογραφία του Daumier µε 

τον τίτλο Εσύ, εσύ, εσύ....ωραία, ωραία, ωραία ( Tu, tu, tu….bon, bon, bon). Απεικονίζει 

τον βασιλιά Λουδοβίκο-Φίλιππο µε το αστικό του ένδυµα και µε την τρίχρωµη κονκάρδα 

στερεωµένη στο καπέλο του να παίζει, µε το ένα χέρι, τον αυλό του, ενώ µε το άλλο 

κτυπά το τύµπανό του. Υπό τους ήχους τους χορεύουν οι υπουργοί Adolphe Thiers, 

Joseph Mortier (1768-1835), Persil και Ταλλεϋράνδος (1754-1838), που αποδίδονται ως 

νάνοι και σε στάσεις σκύλων του τσίρκου (εικ.65). Η λιθογραφία έχει ως αντεστραµµένο 

θέµα εκείνη του Auguste Bouquet µε τίτλο Ο λαός κάνει τους βασιλιάδες να χορεύουν (Le 

Peuple Faisant Danser les Rois) που δηµοσιεύτηκε στην Caricature, στις 3 Οκτωβρίου 

1833, σχολιάζοντας την απόφαση εγκατάλειψης των σχεδίων οχύρωσης του Παρισιού, 

υπό την πίεση της αντιπολίτευσης. Ο εργάτης έχει ακουµπήσει και στερεώσει σε ένα 

σωρό από πέτρες το όπλο του. Αυτές, σε µία εκ των οποίων αναγράφεται «ένθα κείτεται 

το τελευταίο των οχυρών» (Ici répose le dernier des forts detachés), συµβολίζουν την 

µαταίωση του σχεδίου οχύρωσης της πόλης του Παρισιού. Παίζει τον αυλό του και υπό 

τους ήχους του χορεύουν ο Λουδοβίκος-Φίλιππος, ο προκάτοχός του Κάρολος Ι’, και 

όλοι οι άλλοι εστεµµένοι της Ευρώπης που αποδίδονται ως νάνοι και µε στάσεις σκύλων 

τσίρκου (εικ.66). Το µοτίβο του να παίζει κάποιος µουσική και κάποιοι άλλοι να 

χορεύουν στο ρυθµό αυτής της µουσικής εντοπίζεται σε χαρακτικά από την εποχή της 

Γαλλικής Επανάστασης και έχει πολιτική σηµασία γιατί προδίδει τον νικητή ενός αγώνα 

ή αυτόν που κυριαρχεί σε µια καταστάση και την κατευθύνει. Στο χαρακτικό Αντίο 

Βαστίλη (Adieu Bastille) του 1789, ένας πλανόδιος έµπορος, που εκπροσωπεί την  Τρίτη 

Τάξη, παίζει την γκάιντα, υπό τους ήχους της οποίας χορεύουν ένας ρασοφόρος και ένας 

ευγενής (εικ.67). Στο χαρακτικό Ο ευγενής βηµατισµός των δύο (Le noble pas de deux), 

                                                 
202 Paul Avenel, Nouvelles Chansons Politiques, Paris, Armand Le Chevalier Éditeur, [1878], σ.5-8. 
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ένας ευγενής και ένας αββάς χορεύουν υπό τους ήχους του βιολιού που παίζει ένας 

στρατιώτης του παλιού συντάγµατος του βασιλικού οίκου, το οποίο είχε προσχωρήσει 

στην Τρίτη Τάξη (εικ.68).  

  Η λιθογραφία του Daumier δηµοσιεύτηκε µετά την παραίτηση του στρατάρχη Mortier 

από τη θέση του προέδρου του υπουργικού συµβουλίου και σχολιάζει την ανάµειξη του 

Λουοδοβίκου-Φιλίππου στην πολιτική ζωή και τη θέλησή του να ελέγχει το υπουργικό 

συµβούλιο, στάση που προκάλεσε µια παρατεταµένη υπουργική κρίση, της οποίας η 

αρχή εντοπίζεται τον Απρίλιο 1834.203 Η υπουργική κρίση ήταν το αποτέλεσµα της 

σφοδρής επιθυµίας του βασιλιά να αποπέµψει τον ∆ούκα de Broglie από τη θέση του 

προέδρου του υπουργικού συµβουλίου, καθώς ο τελευταίος, µε την αδιαλλαξία και την 

ανεξαρτησία του, τον κρατούσε µακριά από τον χειρισµό των υποθέσεων. Ο βασιλιάς 

δεν µπορούσε να αντιµετωπίσει, αλλά ούτε και να συµβιβαστεί µε τη δύναµη της 

τριανδρίας των Guizot, Thiers και Broglie. «Όταν αυτοί οι τρεις κύριοι συµφωνούν, 

έλεγε, στις 6 Απριλίου, έγω εξουδετερώνοµαι, δεν µπορώ να κάνω την άποψη µου να 

κυριαρχήσει. Είναι ο Casimir Perier µε 3 πρόσωπα». Εκµεταλλευόµενος τις περιστάσεις 

και λειτουργώντας παρασκηνιακά, προσπάθησε και κατάφερε να χειραγωγήσει τη 

σύνθεση των υπουργικών συµβουλίων που ακολούθησαν, θέλοντας να τοποθετεί πάντα 

ως επικεφαλής τους ένα πρόσωπο πειθήνιο και υπάκουο προς αυτόν. Βέβαια, σε αυτήν 

του την προσπάθεια δεν είχε να αντιµετωπίσει σθεναρές αντιδράσεις από τους 

υπουργούς, καθώς πάντα κατάφερνε να βρει µαζί τους µια ικανοποιητική λύση προς 

όφελος όλων. Καθώς ο Λουδοβίκος-Φίλιππος επιθυµούσε ως πρόεδρο του υπουργικού 

συµβουλίου ένα στρατιωτικό έτσι ώστε να στηρίζει και να καλύπτει την κυβερνητική 

πολιτική, ο Thiers ήταν αυτός που, όταν ο στρατάρχης Soult αποχώρησε από την 

προεδρεία, του βρήκε ένα άλλον στρατάρχη, τον Gérard. Το υπουργικό συµβούλιο 

Gérard διήρκησε έως τον Οκτώβριο 1834. Ο Persil ήταν εκείνος στον οποίο απευθύνθηκε 

ο βασιλιάς καθώς του ήταν υπάκουος, για να του προµηθεύσει  µέλη, το ίδιο υπάκουα µε 

εκείνον, για το νέο υπουργικό συµβούλιο. Ο Persil απευθύνθηκε στον Dupin τον 

πρεσβύτερο, ο οποίος του υπέδειξε τους κατάλληλους, µέσα από τον κατάλογο των 

                                                 
203 Η απόρριψη του σχεδίου συµφωνίας µεταξύ των Η.Π.Α. και της Γαλλίας σχετικά µε την απόδοση 
αποζηµιώσεως της δεύτερης στην πρώτη για κατάσχεση πλοίων το 1806 και το 1812 προκάλεσε την 
συνταξιοδότηση του δούκα de Broglie και µια αναδιανοµή χαρτοφυλακίων (1-4 Απριλίου 1834). Έπειτα, ο 
πρόεδρος του συµβουλίου, ο Soult, σε διαφωνία µε τους συνεργάτες του για το θέµα του κυβερνήτη της 
Αλγερίας, αντικαταστάθηκε από τον στρατάρχη Gérard (18 Ιουλίου) που παραιτήθηκε στις 29 Οκτωβρίου. 
Ο βασιλιάς σχεδίασε υπό την προεδρεία του δούκα de Bassano µια νέα κυβέρνηση που διήρκησε 3 ηµέρες, 
από τις 10 έως τις 13 Νοεµβρίου. Έπειτα επέστρεψε το παλιό υπουργείο αυτήν την φορά υπό την 
προεδρεία του στρατάρχη Mortier (18 Νοεµβρίου). ∆ιήρκησε λίγο. Μετά την παραίτηση του Mortier, στις 
20 Φεβρουαρίου 1835, έµειναν 3 εβδοµάδες χωρίς κυβέρνηση, και ο δούκας de Broglie ξαναπήρε τελικά 
την εξουσία στις 12 Μαρτίου 1835. 
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Ισοτίµων, ενώ ο ίδιος ο Persil ανταµείφθηκε µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Αυτό το 

υπουργικό συµβούλιο διήρκησε τρεις ηµέρες, από τις 10 έως τις 13 Νοεµβρίου 1834. 

Πέντε ηµέρες αργότερα, στις 18 Νοεµβρίου, η προεδρεία του υπουργικού συµβουλίου 

προσφέρθηκε στον στρατάρχη Mortier, έχοντας γνώση της ανεπάρκειάς του για αυτή την 

θέση. Άλλωστε, η ανεπάρκεια του Mortier εξυπηρετούσε τα συµφέροντα του βασιλιά, 

γιατί έτσι θα φαινόταν πάλι η κυβέρνηση αδύναµη και απαραίτητη η δική του πολιτική 

παρουσία.  

 Ο Ταλλεϋράνδος, στενός συνεργάτης του βασιλιά και πρεσβευτής της Γαλλίας στο 

Λονδίνο έως το 1835, ήταν το πολιτικό πρόσωπο του οποίου η σταδιοδροµία αποδείκνυε 

ότι αν κανείς δεν έχει αρχές µπορεί να υπηρετήσει όλα τα πολιτικά συστήµατα. Στις 18 

Μαϊου 1833, ο Armand Carrel δηµοσίευσε ένα άρθρο στην National, στο οποίο έκανε 

λόγο για τις «ικανότητες που εδώ και σαράντα χρόνια έχουν υπηρετήσει µε την ίδια 

αφοσίωση όλες τις κυβερνήσεις». Σκιαγραφεί την πολιτική σταδιορδοµία του 

Ταλλευράνδου, χωρίς όµως να τον κατονοµάζει. Γράφει, λοιπόν, ο Carrel ότι πρόκειται 

για έναν «άνδρα που έκανε την εµφάνισή του µε λαµπρότητα στη Συντακτική 

Συνέλευση, έπειτα αφιέρωσε τα ταλέντα του στο ∆ιευθυντήριο, στην Υπατεία, στην 

Αυτοκρατορία, αποκατέστησε την Παλινόρθωση και έπειτα έθεσε τη µακρά του εµπειρία 

στην υπηρεσία της µοναρχίας της 7ης Αυγούστου». Αυτός ο άνδρας αδιαφορεί «για τη 

µορφή της διακυβέρνησης και για την ποιότητα αυτών που κυβερνούν», καθώς και για 

τους ίδιους τους θεσµούς. Θεωρεί τον εαυτό του να ανήκει στη χώρα και σε κάθε 

επανάσταση αναδύεται για να αφοσιωθεί στα δηµόσια πράγµατα. «Αυτοί οι µεγάλοι 

χαρακτήρες βρίσκονται πάνω από την ανοησία των αισθηµάτων και τη µαταιότητα των 

απόψεων». Κοιτάζουν αφ’υψηλού τις κυβερνήσεις γιατί αυτές πέφτουν, οι ίδιοι όµως 

πέφτουν για λίγο για να αναδυθούν πάλι. Οι ίδιοι επιθυµούν µια οποιαδήποτε αλλαγή, 

γιατί από αυτή την αλλαγή θα επωφεληθούν και θα ταυτιστούν µε το έθνος.204 Ως πιστός 

και υπάκουος υπηρέτης του Λουδοβίκου-Φιλίππου και των µοναρχικών του βλέψεων, ο 

Ταλλεϋράνδος ήταν αυτός που συνέστησε στον βασιλιά, ήδη από τα τέλη του 1834, να 

εγκαταλείψει τη συµµαχία της χώρας µε την Αγγλία, καθώς η τελευταία αποτελούσε 

απειλή για την Γαλλία, λόγω των επαναστάσεων που συνέβησαν εκεί και να στραφεί 

προς τις ηπειρωτικές δυνάµεις της Ευρώπης. Έλεγε στον βασιλιά: «Τι έχει ακόµη να 

περιµένει η Μεγαλειότητά Σας από την Αγγλία; Εκµεταλλευτήκαµε τη συµµαχία µας µε 

την Αγγλία. Τώρα δεν έχει να προσφέρει παρά επαναστάσεις. Το συµφέρον της 

                                                 
204 Armand Carrel, Oeuvres politiques et littéraires, mises en ordre, annotées, et précédées d'une notice 
biographique sur l'auteur, Paris, Librairie de F. Chamerot,  1857-1859, τ.3., σ.454-457. 
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Μεγαλειότης Σας απαιτεί, λοιπόν, να προσεγγίσετε τις ανατολικές δυνάµεις…Οι µεγάλες 

Αυλές δεν σας αγαπούν, αλλά αρχίζουν να σας εκτιµούν».205   

  Η λιθογραφία του Daumier δεν αποτυπώνει µόνο τον πολιτικό καιροσκοπισµό των 

πολιτικών προσώπων της ιουλιανής µοναρχίας και την τάση τους να υπηρετήσουν τις 

βασιλικές βλέψεις για έλεγχο του υπουργικού συµβουλίου. Αποτυπώνει, επίσης, την 

πολιτική διαφθορά του καθεστώτος της συνταγµατικής µοναρχίας, στο οποίο οι υπουργοί 

δεν λειτουργούν ως αντιπρόσωποι της χώρας και των συµφερόντων της, καθώς είναι 

υπεύθυνοι και οι ίδιοι για την συνέχιση της υπουργικής κρίσης, αλλά ως πειθήνια όργανα 

του βασιλιά. Ο ευτελισµός της κοινοβουλευτικής µοναρχίας υπογραµµίζεται από την 

απεικόνιση του κτιρίου της Βουλής των βουλευτών, που φέρει την τρίχρωµη σηµαία 

υψωµένη στην κορυφή του, στο βάθος της εικόνας.   

   Σε µια άλλη οµάδα λιθογραφιών του Daumier απεικονίζεται η αυτοκρατορική οίηση 

του Λουδοβίκου-Φίλιππου και προδίδονται οι προσπάθειες του να αποτελεί εκείνος το 

µόνο πολιτικό θεσµό. Στη λιθογραφία «Είναι χρησιµοποιηµένα, δεν αξίζουν δύο sous», 

(C’est usé ça ne vaut pas deux sous), που δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 31 

∆εκεµβρίου 1833, απεικονίζεται το αληθινό πολιτικό πρόσωπο του Λουδοβίκου-

Φιλίππου. Ο τελευταίος, µισοκρυµµένος στo παράθυρο, ώστε να µη γίνει αντιπληπτός 

από τους περαστικούς, πουλά το καπέλο µε την τρίχρωµη κονκάρδα και την οµπρέλα 

του, φανερό σηµείο της εγκατάλειψης τόσο της αστικής του ταυτότητας, όσο και της 

πίστης του στις αρχές που εκπροσωπεί η τρίχρωµη. Ο έµπορος ρούχων, για τον οποίο η 

αστάθεια της µόδας έχει γίνει η πηγή της ευηµερίας του, 206 βιαστικός, δεν στέκεται να 

µιλήσει στον βασιλιά, αλλά τον προσπερνά, και µε ύφος σταθερό του λέει ότι είναι 

µεταχειρισµένα (εικ.69).  

    Στη λιθογραφία Ισορροπία εξουσιών ή η Γαλλία αναπαριστώµενη συνταγµατικά 

(Équilibre des pouvoirs ou la France représentée constitutionnellement) που 

δηµοσιεύτηκε στο τεύχος της 28ης  Ιανουαρίου 1835 του Charivari, ο Daumier έχει 

ενδύσει το χοντρό σώµα του Λουδοβίκου-Φίλιππου µε έναν µακρύ αυτοκρατορικό 

µανδύα τον οποίο διακοσµούν αχλάδια. Ο βασιλιάς κάθεται στο θρόνο του, ένας 

σκούφος νυκτός καλύπτει τα µάτια του, ενώ, στο δεξί χέρι κραδαίνει ένα ρόπαλο, 

προστατεύοντας µε αυτό τον τρόπο το Σύνταγµα, που κρατά στο αριστερό (εικ.70).  Η 

συνταγµατική αναπαράσταση της Γαλλίας είναι ένας αυτοκράτορας τυφλός, οπλισµένος 

και επικίνδυνος. Η λιθογραφία φέρνει στο προσκήνιο τις απαιτήσεις του βασιλιά για 

                                                 
205  Αναφέρεται στο: Paul Thureau-Dangin, Histoire de la Monarchie de Juillet, Paris, Librairie Plon, 1888-
1892 (β’ έκδ.), τ.2, σ.403. 
206 J. Mainzer, Le Marchad d’Habits στο L. Curmer (εκδ.), Les Français Peints par Eux-Mémes: 
Encyclopédie Morale du Dix-neuvième Siècle, Paris, L. Curmer éditeur, 1840-1842, τ.4, σ.250. 
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απόλυτο έλεγχο της Βουλής και των υπουργών, καθώς και τη θέση του ως του µόνου 

προστάτη και ερµηνευτή του Συντάγµατος. 

  Μια µπροσούρα του Roederer µε τίτλο Adresse d’un constitutionnel aux 

constitutionnels ήρθε να εκθέσει το βασιλιά  µεταφράζοντας πολύ πιστά τις απόψεις που 

του απέδιδαν. Ο συγγραφέας επιτίθενταν έντονα στην ακαδηµία των πολιτικών που 

ισχυρίζονταν ότι µονοπωλούν την πολιτική και ηθική κατεύθυνση του έθνους: «Έχουµε 

εγκαταστήσει µια αντιπροσωπευτική µοναρχία. Οι αντίπαλοί µας θέλουν άλλο πράγµα. 

Έχουν εγκαταστήσει τη δηµοκρατία στις ακρότητές της. Θέλουν την doctrinale 

ολιγαρχία, αποτελούµενη από τις κορυφές µιας συναθροιζόµενης κοινωνίας, 

αναπαραγώµενη η ίδια µέσω της δηµόσιας εκπαίδευσης». Είναι λάθος και 

αντισυνταγµατικό «να πρέπει να έχουν οι υπουργοί έναν πρόεδρο της επιλογής τους και 

να συγκαλούν συµβούλια ανεξάρτητα από τη δράση του βασιλιά».  Ο βασιλιάς πρέπει να 

έχει υπουργούς, αλλά το Σύνταγµα που του δίνει την εκτελεστική εξουσία και το 1/3 της 

νοµοθετικής εξουσίας απαγορεύει το υπουργικό συµβούλιο. Γιατί, για την διοίκηση των 

υπηρεσιών τους, οι υπουργοί λειτουργούν ξεχωριστά. Για τις κρατικές υποθέσεις ο 

βασιλιάς τους συγκεντρώνει µε τη θέλησή του και µε την εµπιστοσύνη του. Για τις 

εξωτερικές υποθέσεις, η διοίκηση επαφίεται στο βασιλιά µόνο. ∆ηλαδή, δεν θα έπρεπε 

να συστήνουµε συµβούλιο υπουργών τακτικά και να συγκαλούµε περιοδικά µε έναν 

πρόεδρο. Ο µόνος πρόεδρος είναι ο βασιλιάς. Αυτό το σύστηµα είναι το µοναδικό που 

αρµόζει στην συνταγµατική µοναρχία. Ο Λουδοβίκος-Φίλιππος δεν έχει άλλο στόχο 

παρά να το θεµελιώσει. Πρέπει να βαδίσει ανάµεσα στον καρλισµό και τη δηµοκρατία. Η 

ευθύνη του στέµµατος ενώπιον της ιστορίας δεν βαραίνει τους υπουργούς του, αλλά τον 

ίδιο. Και συνεχίζοντας λέει: «Το να κυβερνάς δεν σηµαίνει να διοικείς· το να βασιλεύεις 

είναι πάλι κάτι άλλο από το να κυβερνάς. ∆ιοικώ σηµαίνει εξασφαλίζω τις δηµόσιες 

υπηρεσίες· κυβερνώ είναι να διευθετώ τις διοικητικές δυσκολίες που αφορούν στην 

εξουσία· Βασιλεύω σηµαίνει να διοικώ και να δρω, σηµαίνει να προσθέτω στην εξουσία 

των νόµων την ηθική επιρροή. Η διοίκηση είναι έργο των υπουργών.  Η διακυβέρνηση 

είανι έργο του βασιλιά µε έναν ή περισσότερους υπουργούς·  η βασιλεία είναι έργο του 

βασιλιά και περιέχει τις σχέσεις µε τις εξωτερικές δυνάµεις και το έργο του να 

προσθέτουµε στους νόµους το πρότυπο των δηµόσιων και ιδιωτικών αρετών».207 Αυτό 
                                                 
207 Αναφέρεται στο S. Charlety, La Monarchie de Juillet, Paris, Librairie Hachette, 1921, σ.115-116. Bλ. 
και Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1842-1844, τ.4, σ.364. Υπήρξε απάντηση σε αυτήν την µπροσούρα 
µε τον εύγλωττο τίτλο Adresse d’un Vrai Constitutionnel aux Véritables Constitutionnels, όπου αναφέρει 
«ότι δίπλα στον αρχηγό βρίσκονται οι άνθρωποι τον οποίο έχουν εκλέξει για να ασκήσουν µαζί του τη 
νοµοθετική εξουσία. Ο βασιλιάς και οι αξιωµατούχοι συνεδριάζουν και δεν ταλαντεύονται ως προς την 
τιµωρία του αν αυτός τολµήσει να παραβεί τους εθνικούς νόµους. Και τονίζει: «η πραγµατική 
συνταγµατική διακυβέρνηση είναι εκείνη στην οποία η εκτελεστική εξουσία περιβάλλεται από νόµους που 
δεν µπορεί να υπερβεί. Και που για την εκτέλεσή τους έχει ανάγκη τη δύναµη που της αποδίδει ο λαός, ο 
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που εκφράζει ο Roederer είναι η υποταγή των βουλευτών στον βασιλιά και όχι στην 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η µπροσούρα έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό από την Αυλή 

και ήρθε να επισφραγίσει τις συνεχιζόµενες προσπάθειες του Λουδοβίκου-Φιλίππου να 

ελέγχει το υπουργικό συµβούλιο και να χρήζει υπουργούς του όσους είναι πειθήνιοι. 

Ακόµη και ο Saint-Marc Girardin της Journal des Débats επικρίνει τις απόψεις αυτού 

του νέου συνταγµατικού, όπως τον αποκαλεί ειρωνικά και θεωρεί το έργο του ως έναν 

«αδύναµο αναχρονισµό»: «Γιατί ο βασιλιάς και οι Βουλές είναι η χώρα, είναι το κράτος: 

και όσο µε ζήλο προστρέχουµε να υπερασπιστούµε το βασιλικό προνόµιο, όταν µας 

φαίνεται ότι απειλείται, οφείλουµε άλλο τόσο να προστρέχουµε προς υπεράσπιση του 

κοινοβουλευτικού προνοµίου, όταν αυτό δέχεται επίθεση…Οι Βουλές ασκούν µε 

αποτελεσµατικό τρόπο την πολιτική εξουσία µε τη µεσολάβηση του υπουργικού 

συµβουλίου. Είναι µέσω αυτής της µεσιτείας, µέσω αυτής της συνεχούς ανοικτής 

επικοινωνίας ανάµεσα σε αυτές και τη βασιλεία που οι Βουλές παρεµβαίνουν µε έναν 

ενεργητικό τρόπο στην κατεύθυνση των δηµοσίων πραγµάτων…είναι επειδή το 

υπουργικό συµβούλιο προέρχεται από τις Βουλές, είναι επειδή αντιπροσωπεύει τις 

Βουλές στο συµβούλιο του βασιλιά και το µέρος της εξουσίας που κατέχουν, είναι για 

αυτό το λόγο που το υπουργικό συµβούλιο έχει και πρέπει να έχει ένα σύστηµα. Αυτό το 

σύστηµα θα είναι καθαρά και απλά το σύστηµα των Βουλών; Όχι. Θα είναι το σύστηµα 

των Βουλών συνδιαλασσόµενο µε εκείνο του βασιλιά. Θα είναι η συµφωνία των δύο 

εξουσιών της κοινωνίας…αυτό µου φαίνεται πως έχει ξεχάσει ο νέος συνταγµατικός. 

Αποδίδει αποκλειστικά στον βασιλιά την υπουργική εξουσία και δεν αποδίδει τίποτα από 

αυτήν στις Βουλές. Μετατρέπει τους υπουργούς σε υπαλλήλους της βασιλείας».208  

  Συµπληρωµατική της προηγούµενης είναι η λιθογραφία Κύριος ηθοποιός µιας 

κωµικοτραγικής εµπλοκής (Principal acteur d’un imbroglio tragic-comique), που 

δηµοσιεύτηκε στο τεύχος της 29ης Μαρτίου 1835 του Charivari. Η δηµοκρατική µάσκα 

του Λουδοβίκου-Φιλίππου πέφτει αποκαλύπτοντας τα χαρακτηριστικά ενός αυταρχικού 

άρχοντα, ενώ τα σύµβολα του αστού µονάρχη αποµακρύνονται: το πανωφόρι ανοίγει για 

να φανερώσει  έναν βασιλικό µανδύα, το ψηλό καπέλο γίνεται στέµµα και  η οµπρέλα 

σκήπτρο, καθώς ο Λουδοβίκος-Φίλιππος  ποδοπατά τα προνόµια των Βουλών (εικ.71). 

                                                                                                                                                 
οποίος έκανε τους νόµους. Ένας πραγµατικά συνταγµατικός βασιλιάς είναι αυτός που δεν µπορεί να πάει 
µπροστά από τις ποινές που επιβάλλει, µα που λαµβάνει την προειδοποίηση από τους αξιωµατούχους και 
γύρω από τον οποίο ο λαός συγκεντρώνεται όταν η τάξη απειλείται. Ένας συνταγµατικός βασιλιάς είναι 
ένας βασιλιάς αληθινά πολίτης και ένας βασιλιάς πολίτης δεν µπορεί να είναι ένας απόλυτος άρχοντας. 
Γιατί, πέρα από την εκτελεστική εξουσία, έχει θέση στο κράτος ως µια ατοµικότητα…σε µια συνταγµατική 
διακυβέρνηση οι υπουργοί επιλέγονται µε την επιρροή της Βουλής». Βλ. Adresse d'un Vrai Constitutionnel 
aux Véritables Constitutionnels, Paris, Chez Guillaumin Libraire, 1835, σ.14,16. 
208 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 22 Φεβρουαρίου 1835, σ.1. 
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 Ο χαρακτηρισµός του Λουδοβίκου-Φιλίππου ως ηθοποιού χαρακτηρίζει την υποκριτική 

του στάση. Τώρα είναι η ώρα να παρουσιάσει το αληθινό του πρόσωπο, όπως και κάνει.  

   Η λιθογραφία  δηµοσιεύτηκε µετά το τέλος της πολύµηνης υπουργικής κρίσης και την 

ανασύσταση του υπουργικού συµβουλίου υπό την προεδρεία του de Broglie, στις 12 

Μαρτίου. Η κοινοβουλευτική συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου ήταν ιδιαίτερη έντονη. 

Βουλευτές της αντιπολίτευσης ζήτησαν από το υπουργικό συµβούλιο εξηγήσεις για την 

παρατεταµένη υπουργική κρίση και έκαναν λόγο για τη διατάραξη της εµπιστοσύνης της 

Βουλής προς το νεοσυσταθέν υπουργικό συµβούλιο. Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης de 

Sade (1777-1845), εκφράζοντας την άποψη της αριστεράς, ζήτησε από την πλειοψηφία 

εξηγήσεις για αυτή την υπουργική κρίση, για τη διάλυση του υπουργικού συµβουλίου 

χωρίς να συντρέχουν εξωτερικοί λόγοι, για το ποιος το ανέτρεψε, καθώς και για το 

καθεστώς διαπραγµατεύσεων για τη σύσταση του καινούριου συµβουλίου. ∆ήλωσε ότι 

ακόµη πραγµατοποιούνταν διαπραγµατεύσεις για τη σύσταση του νέου υπουργικού 

συµβουλίου από τις οποίες απέχουν ο ίδιος και οι συναδέλφοί του, εννοώντας τους 

εκπροσώπους της αριστεράς. Ο λόγος του υπονοούσε την ανάµειξη του βασιλιά και τη 

χειραγώγηση από αυτόν της υπόθεσης της σύστασης του υπουργικού συµβουλίου: «Η 

Βουλή απαρνήθηκε το νόµιµο µερίδιο της εξουσίας της, αποκήρυξε τα πρώτα της 

δικαιώµατα…στον βασιλιά ανήκει ο διορισµός των υπουργών του. Είναι δικαίωµα που 

του παραχωρεί το Σύνταγµα και δεν είµαι εγώ αυτός που θέλει να του το αµφισβητήσει. 

Όµως, υπάρχουν στην πολιτική απόλυτα δικαιώµατα, αόριστα δικαιώµατα…το άρθρο 

του Συντάγµατός µας µπορεί να δηλώσει ότι αυτό το δικαίωµα είναι ανεξέλεγκτο; Ότι 

µπορεί να αφοµοιωθεί από τις αυθαίρετες υποδείξεις της απολυταρχικής εξουσίας; Ο 

συνταγµατικός βασιλιάς µπορεί να διορίσει ως υπουργούς όσους του ταιριάζουν 

σύµφωνα µε τη θέλησή του ή µε τα καπρίτσια του; Η βασιλεία πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη τις κοινοβουλευτικές αξιώσεις, την αντίστοιχη δύναµη των πολιτικών κοµµάτων 

και την αξία των πολιτικών ανδρών». Ο Mauguin, επίσης βουλευτής της αντιπολίτευσης, 

ζήτησε να µάθει για ποιο λόγο προκλήθηκαν διαφωνίες στους κόλπους του υπουργικού 

συµβουλίου. ∆ήλωσε ότι παρόλο που ενώπιον τους υπάρχει επίσηµα ένα υπουργικό 

συµβούλιο, στην πραγµατικότητα, ακόµη και τώρα γίνονται νέες διαπραγµατεύσεις για 

τη σύσταση ενός άλλου. Και πρόσθεσε πως αν συνεχιστεί η υπουργική κρίση το καθήκον 

των υπουργών είναι να δώσουν την παραίτησή τους ως το µόνο µέσο να επηρρεάσουν το 

Στέµµα. Γιατί το Στέµµα δεν θα µπορέσει να ενεργήσει νοµικά παρά µόνο µε τις Βουλές, 

µε τις εξουσίες του κράτους που θα αναγκαστούν να παρέµβουν. Ο Gauguier, επίσης 

βουλευτής της αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε στην αγανάκτηση της κοινής γνώµη τον 

προηγούµενο Νοέµβριο, καθώς περίµενε την παραίτησή του τωρινού υπουργικού 

συµβουλίου µπροστά στην αµερόληπτη κρίση της Βουλής, όµως µε έναν απίστευτο 
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τρόπο σχηµατίστηκε µια κοινοβουλευτική πλειοψηφία και του απέδωσε κοινοβουλευτική 

αποζηµίωση. Για αυτό και είναι αδύνατον αυτός και οι συνάδελφοί του να συνεχίσουν να 

έχουν εµπιστοσύνη σε αυτό το υπουργικό συµβούλιο, καθώς για δεύτερη φορά η 

αντιπροσωπευτική διακυβέρνηση αµφισβητείται. Ο Guizot δήλωσε ασαφώς ότι δεν 

µπορούν να δώσουν τέτοιες εξηγήσεις στην αντιπολίτευση γιατί ακόµη το υπουργικό 

συµβούλιο που συστήθηκε είναι καινούριο και έξω από αυτές τις υποθέσεις. ∆ήλωσε 

ξακάθαρα ότι η Βουλή ασκεί τα δικαιώµατά της όπως αρµόζει στο συµφέρον της χώρας 

και ότι το Στέµµα ασκεί τα δικά του. Με λίγα λόγια, έµµεσα στήριξε το βασιλιά και τον 

απήλλαξε από κάθε µοµφή ότι κατευθύνει τη σύσταση του υπουργικού συµβουλίου.209 

  Στις δύο τελευταίες λιθογραφίες του, ο Daumier παρουσιάζει το αληθινό πρόσωπο της 

συνταγµατικής µοναρχίας του Λουδοβίκου-Φιλίππου: το σύστηµά της επικεντρώνεται 

και ελέγχεται από τον βασιλιά, µοναδική θεσµική αρχή του καθεστώτος, θεµατοφύλακας 

του Συντάγµατος, χειραγωγός των υπουργών και καταπατητής του κοινοβουλευτικού 

θεσµού.   

  Η αποκάλυψη της παρωδίας του κοινοβουλευτισµού αποτυπώνεται στη λιθογραφία 

Κατεβάστε την κουρτίνα, η φάρσα παίχτηκε (Baissez le rideau, la farce est jouée) που 

δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 11 Σεπτεµβρίου 1834. Ο Daumier τοποθετεί στο 

πρώτο επίπεδο τον Λουδοβίκο-Φίλιππο µε στολή γελωτοποιού, να υποκλίνεται στο κοινό 

του, ενώ κρατά τεντωµένο το ξίφος το οποίο δείχνει στο άγαλµα της ∆ικαιοσύνης. Στο 

βάθος, απεικονίζεται η Βουλή, µε τους βουλευτές να κάθονται στα αµφιθεατρικά έδρανα, 

ενώ ένας οµιλητής είναι ανεβασµένος στο βήµα και απευθύνει το λόγο του προς το 

ακροατήριο (εικ.72). Ανάµεσα στο 1828 και το Νοέµβριο 1832 η Βουλή στο Palais-

Bourbon είχε ανασχεδιαστεί από τον Jules de Joly σύµφωνα µε ένα ηµικυκλικό σχέδιο. 

Οι βουλευτές κάθονταν σε έδρανα ηµικυκλικά που θύµιζαν ένα µεγάλο θέατρο, ενώ 

επάνω υπήρχε η αίθουσα Τύπου. Στη σκηνή κυριαρχούσε η θέση του προέδρου, από 

όπου απήθυναν οι οµιλητές τους λόγους στη Βουλή. Ο βασιλιάς ως ένδειξη σεβασµού 

της διάκρισης των εξουσιών δεν έµπαινε στην «Αίθουσα των Βουλευτών» (Chambre des 

Députés), αλλά επιτρεπόταν να παρίσταται στο «Σαλόνι του Βασιλιά» (Salon du Roi), 

απ’όπου απήθυνε την ετήσια οµιλία του. Τα λόγια που απευθύνει ο βασιλιάς προς τους 

θεατές «κατεβάστε την κουρτίνα, η φάρσα παίχτηκε» είναι τα λόγια του Rabelais λίγο 

πριν πεθάνει.210 Εδώ, ο Daumier χρησιµοποιεί το θέατρο ως µια επεξηγηµατική 

µεταφορά για να αναπαραστήσει τις εργασίες του κοινοβουλίου και του δικαστικού 

συστήµατος.  

                                                 
209 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 12 Μαρτίου 1835, σ.2-3. 
210 Valérie Sueur-Hermel (επιµ.), Daumier: L’Écriture du Lithographe, Paris, Bibliothèque Nationale de 
France, 2008, σ. 70-71. 
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  Η λιθογραφία δηµοσιεύτηκε µε αφορµή την ψήφιση της Προσφώνησης της Βουλής 

(Adresse de la Chambre) στις 14 Αυγούστου 1834, κείµενο το οποίο χαρακτηρίστηκε 

τόσο από τον κυβερνητικό Τύπο, όσο και από εφηµερίδες της αντιπολίτευσης, ως ασαφές 

και αµφίσηµο, καθώς δεν διευκρίνιζε αν η πολιτική που µέχρι εκείνη τη στιγµή 

εφαρµοζόταν, αυτή της βίαιης καταστολής των αντιπολιτευόµενων και 

ρεπουµπλικανικών δυνάµεων, θα συνεχιζόταν να εφαρµόζεται. Όµως, η ασάφεια και η 

αµφισηµία του κειµένου εξυπηρετούσε την ίδια την κυβέρνηση του Λουδοβίκου-

Φιλίππου, από τη στιγµή που στη Βουλή είχαν εισαχθεί εκατό πενήντα νέα µέλη, µετά τις 

εκλογές του Ιουνίου 1834, και ήταν άγνωστη ακόµα η πολιτική τους τοποθέτηση. Για 

αυτό και το κείµενο της Προσφώνησης έκανε λόγο για συµφιλίωση των κοµµάτων και 

σύστηνε στον βασιλιά την επιλογή παραγόντων φωτισµένων και πιστών. Ήταν ένας 

έξυπνος τρόπος να προσεγγιστούν τα νέα µέλη και να τροφοδοτηθούν οι φιλοδοξίες 

τους.211 Ο Saint-Marc Girardin στο άρθρο του στην Journal des Débats χαρακτηρίζει την 

ψήφιση της Προσφώνησης χωρίς να προηγηθεί συζήτηση και επεξηγήσεις ως «µια 

ολοκληρωµένη επιτυχία για την κυβέρνηση και το σύστηµα της».212 Η φάρσα του 

κοινοβουλευτισµού που σχολιάζει ο Daumier δεν αφορά µόνο στην προσπάθεια της 

κυβέρνησης  να χειραγωγήσει µε λεκτικά τεχνάσµατα τη νέα Βουλή. Η λιθογραφία 

αποτελεί την ειρωνική ανακεφαλαίωση µιας σκληρής, κατασταλτικής και βίαιης 

πολιτικής, κατά τα έτος 1834, η οποία, όµως, στο κείµενο της Προσφώνησης όχι µόνο 

δεν αποσιωπήθηκε, αλλά, αντίθετα, χαρακτηρίστηκε ως «φιλελεύθερη και 

µετριοπαθή».213  

   Από τις αρχές του 1834 ξεκίνησε η προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει και να 

καταστείλει τις αντιπολιτευόµενες φωνές και τον αντιπολιτευτικό λόγο. Αρχικά, στις 25 

Ιανουαρίου 1834, κατατέθηκε το νοµοσχέδιο γαι τους δηµόσιους κήρυκες, σύµφωνα µε 

το οποίο αυτοί θα έπρεπε να έχουν άδεια, πάντα ανακλητή, και η παράβαση τέτοιου 

αδικήµατος θα εκδικαζόταν όχι από σώµα ενόρκων, αλλά από το Πληµµελιοδικείο  

(Tribunaux correctionnels). Έπειτα, στις 12 Φεβρουαρίου ξεσπά στη Λυών η απεργία 

των µελών της αλληλασφαλιστικής εταιρίας (Mutuellists), λόγω της µείωσης των 

ηµεροµισθίων. Η απεργία αυτή  σφραγίζει τη συµφωνία των ρεπουµπλικανών και των 

υφαντών. Όλα θύµιζαν τις σκηνές του 1831: πολλοί κάτοικοι της Λυών εγκατέλειψαν 

την πόλη, ο νοµάρχης αρνήθηκε να παρέµβει στη διαφωνία και τοποθέτησε 

στρατεύµατα. Στις 22 Φεβρουαρίου, οι Muteullists αποφάσισαν να επιστρέψουν στην 

εργασία τους.  Αν και ο σκοπός της απεργίας δεν επιτεύχθη, αυτή, όµως, κατάφερε να 

                                                 
211 Βλ. Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre Éditeur, 1842-1844, τ.4, σ.333-334. 
212 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 15 Αυγούστου 1834, σ.1. 
213 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 14 Αυγούστου 1834, σ.1. 
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προβάλλει την αλληλευγγύη των εργατών. Και αυτήν την ώρα που η αλληλεγγύη 

αποδεικνύεται ως η µοναδική και υπέρτατη θεραπεία, φτάνει το νέο για το νοµοσχέδιο 

ενάντια στις ενώσεις που προωθεί η κυβέρνηση. Το νοµοσχέδιο, που κατατέθηκε στις 24 

Φεβρουαρίου είχε ως στόχο τη διάλυση των πολιτικών εταιριών· αφορούσε στις ενώσεις 

των λιγότερο των είκοσι ατόµων, θέσπιζε βαρύτερες ποινές που θα έπλητταν και τα µέλη 

των εταιριών, όχι µόνο τους αρχηγούς και παραχωρούσε στο ∆ικαστήριο των Ισοτίµων 

το δικαίωµα να εκδικάζει τις απόπειρες εναντίον της ασφάλειας του κράτους. Το 

νοµοσχέδιο θρυµµατίζει όλες τις ψευδαισθήσεις. Η εργατική εφηµερίδα Glaneuse 

κηρύττει την αντίσταση ως το πιο ιερό καθήκον. Στην Echo de la Fabrique, επίσης 

εργατική εφηµερίδα, δηµοσιεύεται µια διαµαρτυρία υπογεγραµµένη από 2.540 άτοµα, 

στην οποία έλεγαν ότι οι ενώσεις δεν θα καταργηθούν ποτέ και ότι δεν θα 

υπαναχωρήσουν µπροστά σε όποια θυσία για την υπεράσπιση του δικαιώµατος που 

κανείς δεν µπορεί να τους στερήσει. Το τµήµα της Droits de l’Homme της Λυών 

αποφάσισε τη µη διάλυση της ένωσής του. Την ίδια περίοδο, έξι mutuellistes 

συνελήφθησαν ως υποκινητές της συνωµοσίας του Φεβρουαρίου. Η διαµαρτυρία ενάντια 

σε αυτές τις συλλήψεις έγινε έντονη, καθώς όλες οι εργατικές ενώσεις, µετά από 

πρόταση των mutuellistes, ενώθηκαν µε την Droits de l’Homme. Αποφάσισαν να 

διαµαρτυρηθούν την ηµέρα που θα δικάζονταν οι συλληφθέντες. Η δίκη ορίστηκε αρχικά 

για τις 5 Απριλίου και έπειτα αναβλήθηκε για τις 9 του ίδιου µήνα. Το βράδυ της 8ης 

προς την 9η Απριλίου, σταυροδρόµια και σηµαντικά κτίρια φυλάσσονταν από 10.000 

άνδρες  που είχε στείλει η κυβέρνηση. Στις 9 Απριλίου, στις 10.30 το πρωϊ, όταν ο Jules 

Favre εκφωνούσε την υπεράσπισή του ακούστηκε ένας πυροβολισµός. Ένας άνδρας 

πυροβολήθηκε στην αυλή του ∆ικαστικού Μεγάρου. Οι στρατιώτες εισέβαλλαν στο 

κτίριο, οδοφράγµατα στήθηκαν και η µάχη άρχισε. Αυτή διαρκεί τέσσερις ηµέρες, από 

τις 9 έως τις 12 Απριλίου και συγκλονίζει όλους τους ρεπουµπλικανούς της Γαλλίας. 

Στην Luneville, στη Grenoble, στη Μασαλία, στο Κλερµόντ κ.α., σηµειώνονται 

επεισόδια. Στο Παρίσι, η κεντρική επιτροπή της Droits de l’Homme αποφασίζει να 

στηρίξει τους Λυονέζους. Η κυβέρνηση αναστέλει τη λειτουργία της εφηµερίδας 

Tribune, ο Armand Marrast όµως δραπετεύει. Κάποιοι κατεβαίνουν στους δρόµους, 

οδοφράγµατα στήνονται στο Marais, στις οδούς Beaubourg, Aubry-le-Boucher, 

Transnonain. Στερηµένοι των αρχηγών τους, διαιρεµένοι ως προς το αν θα έπρεπε ή όχι 

να στραφούν στην εξέγερση, οι ρεπουµπλικανοί του Παρισιού είναι ανίκανοι να φέρουν 

στα οδοφράγµατα, τον Απρίλιο 1834, τον εργαζόµενο λαό του Παρισιού.Το Παρίσι έχει 

40.000 άνδρες φρουρά και οι εθνοφρουροί των προαστίων φτάνουν εξοργισµένοι µε τους 

υποκινητές των αναταραχών. Πρόκειται για σφαγή που τελειώνει σε λίγες ώρες. Στον 

αριθµό 12 της οδού Transnonain, όπου βρισκόταν ένα σπίτι πέντε πατωµάτων, 
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στρατιώτες του 35ου συντάγµατος εισβάλλουν, στις πέντε το πρωϊ, και σκοτώνουν 

δώδεκα αθώους και άοπλους πολίτες και τραυµατίζουν πολλούς άλλους, πιστεύοντας ότι 

από εκεί είχε ακουστεί ένας πυροβολισµός. Στη λιθογραφία του Daras, απεικονίζεται η 

εισβολή των στρατιωτών στο σπίτι της οικογένειας. Έχουν ήδη δολοφονήσει τον νεαρό 

άντρα και ετοιµάζονται να επιτεθούν στον γέροντα και την µητέρα που κρατά στην 

αγκαλιά της το παιδί της (εικ.73). Ο Daumier επιλέγει να απεικονίσει όχι την ώρα της 

επίθεσης των στρατιωτών στο σπίτι, αλλά τη στιγµή που αυτοί αποχωρούν, 

εγκαταλείποντας τα νεκρά σώµατα που αντιστοιχούν στις τρεις γενιές της οικογένειας: 

εκείνο του γέροντα, του πατέρα και του µικρού παιδιού (εικ.74). Η λιθογραφία έχει τη 

βαρύτητα ενός ιστορικού πίνακα και καταγράφει ένα περιστατικό, προκειµένου αυτό να 

µην λησµονηθεί, το οποίο η επίσηµη ιστορική ζωγραφική θα αποσιωπούσε ή θα 

αλλοίωνε. Ή και αν ακόµη το κατέγραφε, το πιο πιθανό θα ήταν να κατέληγε στις 

αποθήκες κάποιου µουσείου. 

  Ο Guizot δικαιολόγησε και νοµιµοποίησε την κατασταλτική πολιτική της κυβέρνησης 

µε τα εξής λόγια: «…Το επεισόδιο της οδού Transonain ήταν ένα γεγονός εµφυλίου 

πολέµου. Άρα, κύριοι, δεν είναι η κυβέρνηση, δεν είναι οι φίλοι της κυβέρνησης, δεν 

είναι τα στρατεύµατα της Γαλλίας, που ξεκίνησαν τον εµφύλιο πόλεµο. Στασιαστές, 

ταραξίες, δολοφόνοι ξεκίνησαν τον εµφύλιο πόλεµο, τον ξεκίνησαν µε δολοφονία. Ήταν 

αδύνατο να µην απαντήσουµε στη δολοφονία µε τη δύναµη. Και όταν η δύναµη 

ξεδιπλώνεται στους δρόµους µιας πόλης, δεν µπορεί να καθοδηγηθεί τόσο τακτικά, τόσο 

ειρηνικά όσο ένας περίπατος. Έχει τα ατυχήµατά της, τα παθήµατά της για τα οποία η 

κυβέρνηση θρηνεί, όπως και οι άλλοι, τα οποία θα ήθελε να αποφύγει, που έκανε ό,τι 

ήταν δυνατό για να αποφύγει…όχι, τέτοιες κατηγορίες δεν πρέπει να επιρριφθούν στην 

εθνοφρουρά, στον στρατό, στους αξιέπαινους αξιωµατικούς τους, στην κυβέρνηση του 

βασιλιά. Πρέπει να επιρριφθούν σε αυτούς που ξεκίνησαν τις αναταραχές, τον εµφύλιο 

πόλεµο, και αφού ξέσπασαν, αφού προκάλεσαν δεινά στη χώρα, δεν θέλουν να 

αποδεκτούν την ευθύνη. Οι άνδρες που δολοφόνησαν τους γενναίους µας στρατιώτες 

είναι οι υπεύθυνοι για το αίµα που χύθηκε». Χρησιµοποιώντας ως αφορµή το επεισόδιο 

της οδού Transnonain τοποθετείται απέναντι στην ιουλιανή επανάσταση: «…Η ιουλιανή 

επανάσταση δεν ήταν ούτε ανταρσία, ούτε εξέγερση, ούτε ένας αυθαίρετος και βίαιος 

παραλογισµός του γαλλικού έθνους. Η επιορκία την προκάλεσε». Για να διευκρινίσει ότι 

«η  αρχή που καθόρισε τον κανόνα της συµπεριφοράς µας εδώ και τέσσερα χρόνια, είναι 
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η αρχή της αντίστασης στην αταξία, η αρχή της επανεγκατάστασης της τάξης έπειτα από 

µια επανάσταση».214 

  Η εξέγερση του Παρισιού χαρακτηρίστηκε από τον κυβερνητικό Τύπο ως «µεγάλο 

πλήγµα στον εθνικό χαρακτήρα» και «στον πολιτισµό, όπως και στην ελευθερία». Ο 

αρθρογράφος της Journal des Débats εγκωµιάζει τον στρατό που «γνωρίζει καλά να 

δίνει τη ζωή του για την τάξη και τη βασιλεία, να εκτελεί το καθήκον του πολίτη και του 

στρατιώτη, να αγωνίζεται για την πατρίδα του, την ελευθερία του, τη µεγαλόπρεπειά 

του».215 Στην συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 1834, η Βουλή είχε µεταφερθεί στο παλάτι 

του Κεραµεικού και ο πρόεδρος του υπουργικού συµβουλίου, αφού έγινε δεκτός στην 

Αίθουσα του Θρόνου, απήθυνε τα ακόλουθα λόγια στον βασιλιά: «Κύριε, η Βουλή των 

βουλευτών δεν µπόρεσε να αντισταθεί να σπεύσει γύρω από τον συνταγµατικό θρόνο της 

Μεγαλειότητάς Σας. Σε αυτή τη θλιβερή περίσταση για τη χώρα, λυπηρή για την καρδιά 

του βασιλιά, επώδυνη για όλους, θέλουµε να ανανεώσουµε, Κύριε, την αφοσίωση µας 

στο πρόσωπό Σας, την αποφασιστικότητά µας να διατηρήσουµε και να υπερασπίσουµε 

τους θεσµούς µας και την πιστή µας συνδροµή σε όλα τα νόµιµα µέσα  που θα έχουν ως 

στόχο να καταστείλουν παρόµοιες απόπειρες και να αποτρέψουν την επιστροφή τους». Ο 

βασιλιάς ανταπαντά: «Χωρίς αµφιβολία, η καρδιά µου είναι πολύ θλιµµένη εξαίτιας των 

κακών που η Γαλλία µόλις υπέφερε, αυτών που η πόλη της Λυών συγκεκριµένα υπέφερε, 

αυτών των οποίων υπήρξαµε µάρτυρες στους δρόµους του Παρισιού. Αισθάνοµαι ως 

πρόεδρός σας την ανάγκη να χρησιµοποιήσω όλη τη δύναµη των εξουσιών του κράτους  

για να καταστείλω παρόµοιες απόπειρες, όχι µόνο για να προστατεύσουµε τους θεσµούς 

µας και να τους προφυλάξουµε από τις επιθέσεις των οποίων είναι συχνά ο στόχος, αλλά 

ακόµη και για να εξασφαλίσουµε την δηµόσια ασφάλεια  και την ατοµική ελευθερία…». 

Ευχαριστεί τους βουλευτές για τη στήριξή τους λέγοντας «Είναι µια νέα απόδειξη της 

ένωσης που υπάρχει ανάµεσα σε όλες τις εξουσίες του κράτους».216 

   Στη επόµενη συνεδρίαση, της 15ης Απριλίου, ο γενικός εισαγγελέας Persil πρότεινε 

τρια νοµοσχέδια: το πρώτο αφορούσε στην τιµωρία όσων κατέχουν, χωρίς άδεια και 

νοµικό κίνητρο, όπλα και πολεµοφόδια. Το δεύτερο θέσπιζε την τιµωρία όσων 

συλλαµβάνονταν µε όπλα σε στασιαστικές συγκεντρώσεις, ακόµα και αν δεν είχαν κάνει 

χρήση αυτών, ενώ το τρίτο αφορούσε στα άτοµα που βοηθούσαν µια εξέγερση, θέτοντας 

τους εαυτούς τους στην υπηρεσία της, µε το να στήνουν οδοφράγµατα, επάλξεις κ.α., 

όπου οι στασιαστές καλύπτονταν και πυροβολούσαν.217 
                                                 
214  François Guizot, Histoire Parlementaire de France : Recueil Complet Prononcés dans la Chambre par 
M. Guizot,  Paris, Michel Lévy frères, Libraires, éditeurs, 1863-1864, τ.2, σ. 275-277, 280. 
215 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 15 Απριλίου 1834, σ.1. 
216 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 15 Απριλίου 1834, σ.3. 
217 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 16 Απριλίου 1834, σ.4. 
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  Μετά την καταστολή των εξεγέρσεων στη Λυών και το Παρίσι, και τη σύλληψη των 

εξεγερθέντων, η Journal des Débats έγραφε: «Η ηρεµία αποκαταστάθηκε, η αναρχία 

νικήθηκε παντού. Η εθνική γνώµη, σε κάθε νέα κρίση, αποφαίνεται µε µια ενέργεια 

πάντα αυξανόµενη. Ο στρατός και η εθνοφρουρά ήταν αξιοθαύµαστοι. Τώρα αρχίζει ο 

ρόλος της κυβέρνησης και των Βουλών… Τι θέαµα παρουσιάζουµε στον πολιτισµένο 

κόσµο; Οι νόµοι µας έχουν µια θαυµαστή ηπιότητα, αλλά το αίµα κυλά στους δρόµους. 

Τα δικαστήρια µας είναι η ίδια η φιλευσπλαχνία…άλλοι επιρρίπτουν τις ευθύνες στο 

σύστηµα που ακολουθεί η κυβέρνηση. Όµως, πρέπει να σηµειώσουµε ότι αυτό το 

σύστηµα είναι εκείνο της πλειοψηφίας των Βουλών, κατά συνέπεια εκείνο της 

πλειοψηφίας των εκλεκτόρων…πρέπει η βασιλεία, οι Βουλές, οι εκλέκτορες όλοι να 

ταπεινωθούν ενώπιον ποιού; Ενώπιον της φατρίας του Ροβεσπιέρου και της φατρίας του 

Μαρά!...όµως ζητά [η Γαλλία] από τους νόµους ως ανταπόδοση µια αποτελεσµατική 

εγγύηση για τη γαλήνη και τη δηµόσια ελευθερία που δεν γίνεται να εγκαταλειφθούν στο 

έλεος κάποιων άθλιων. Η κυβέρνηση αντιλήφθηκε αυτή την επιθυµία…η ασφάλεια του 

ίδιου του κράτους τέθηκε σε κίνδυνο. Για αυτό οι ένοχοι κλήθηκαν ενώπιον της υψηλής 

δικαιοσύνης της χώρας που αντιπροσωπεύεται από τη Βουλή των Ισοτίµων….Για να 

κάνουµε τις απόψεις µας να θριαµβεύσουν εµείς δεν έχουµε παρά  νόµιµα µέσα, το βήµα 

της Βουλής, τον Τύπο, τη συζήτηση. Είναι στη  δηµόσια λογική (raison publique) προς 

την οποία απευθυνόµαστε, αυτή επιχειρούµε να πείσουµε. Οι αγώνες µας είναι εκλογικοί 

αγώνες. Το πεδίο της µάχης µας είναι το κλειστό πεδίο των εκλογών…το Σύνταγµα µας 

δένει, αλλά δεν δένει τις στασιαστικές λέσχες. Υπάρχει ένα δικαίωµα για εµάς, είναι το 

δικαίωµα της συζήτησης. Υπάρχει ένα δικαίωµα για εκείνους, είναι η δύναµη…η βίαιη 

εξέγερση των δρόµων δεν είναι παρά απαραίτητη ακολουθία της ηθικής εξέγερσης του 

Τύπου και της ίδιας της Βουλής. Εδώ και έξι µήνες δεν σταµατήσαµε να φωνάζουµε ότι 

θα χυθεί αίµα και πώς να µην χυθεί; Πυροβόλησαν το Σύνταγµα, τη βασιλεία, αυτό το 

Σύνταγµα και αυτή τη βασιλεία που έχουν παραδοθεί σε άφρονα µίση και σε άγρια 

πάθη»».218 Σε επόµενα του άρθρα, ο Saint Marc Girardin χαρακτηρίζει τις εξεγέρσεις 

«εµφύλιο πόλεµο», «προσβολή στους νόµους µας και την ελευθερία µας», «σκηνές µιας 

ζωής ενός βάρβαρου λαού», κατηγορεί ως υπεύθυνες για την έκρηξη του εµφυλίου 

πολέµου τις πολιτικές ενώσεις που στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της 

κυβέρνησης, θέλοντας να µετατρέψουν τη µοναρχία σε République, δηλ. να µεταφέρουν 

την περιουσία από τα χέρια κάποιων στα χέρια κάποιων άλλων.219   

                                                 
218 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 16 Απριλίου 1834, σ.1. 
219 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 17 Απριλίου 1834, σ.1 και 21 Απριλίου 1834, σ.2. 
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   Η κυβέρνηση του Λουδοβίκου-Φιλίππου ένιωθε να απειλείται από τη συνύπαρξη και 

σύµπραξη των ρεπουµπλικανών και εργατών στις πολιτικές εταιρίες, καθώς αυτές 

εξέφραζανκαι αντιπροσώπευαν την είσοδο των λαϊκών τάξεων στην πολιτική ζωή και 

την απόκτηση ενεργού ρόλου σε αυτήν. Για κάποιους βουλευτές του καθεστώτος, όπως 

για τον Jean-Ponce-Guillaume Viennet (1777-1868) και τον Hippolyte François Jaubert 

(1798-1874) κάθε πολιτική εταιρία ήταν αντίθετη στο πνεύµα του αντιπροσωπευτικού 

καθεστώτος. Μόνο οι εκλεγµένοι είχαν το δικαίωµα να µιλούν στο όνοµα του έθνους.220  

Οι αποτυχηµένες εξεγέρσεις του Απριλίου 1834 αποτελούσαν για τον Λουδοβίκο-

Φίλιππο και τους υπουργούς του την ιδανική περίσταση για να τελειώνουν µια για πάντα 

µε την εργατική και ρεπουµπλικανική αντιπολίτευση. Συνελήφθησαν 2.000 άτοµα σε όλη 

τη Γαλλία και παραπέµθηκαν να δικαστούν από τη Βουλή των Ισοτίµων, η οποία µε ένα 

διάταγµα µετατράπηκε σε ανώτατο δικαστήριο. Ζητήθηκε, επίσης, µια πίστωση των 

σαράντα εκατοµµυρίων για να διατηρηθεί η αριθµητική δύναµη του στρατού στις 

360.000 άνδρες και 65.000 άλογα. Η κυβέρνηση ήθελε να παρουσιάσει όλες τις 

εξεγέρσεις ως όψεις της ίδιας συνωµοσίας. Για τους κατηγορούµενους, όµως, δεν 

επρόκειτο για συζήτηση των γεγονότων της κατηγορίας, αλλά για την παρουσίαση τους, 

ενωµένοι, σε µια πολιτική µάχη που θα δινόταν στο δικαστήριο. Στόχος τους ήταν να 

καλέσουν γνωστούς ρεπουµπλικανούς στο δικαστήριο και να µετατρέψουν τη δίκη σε 

µια έκθεση ρεπουµπλικανικών ιδεών και πίστης. Αυτή η τακτική απέτυχε γιατί η 

κυβέρνηση αρνήθηκε να δεκτεί ως υπερασπιστές άτοµα ξένα ως προς το επάγγελµα του 

δικηγόρου. Το θέµα της απόδοσης αµνηστίας στους κατηγορούµενους, που ανακίνησε το 

Τρίτο Κόµµα, απωθήθηκε από τον βασιλιά, γιατί αυτό θα σήµαινε την ρήξη µε την 

πολιτική του σύστηµατος της 13ης Μαρτίου. Ο βασιλιάς έλεγε: «Εκπροσωπώ το κράτος 

απέναντι στους αναρχικούς. Ας δούµε τα διακυβεύµατα. Βάζω τη ζωή µου, την 

περιουσία µου, εκείνη των παιδιών µου και αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία, βάζω 

την ανάπαυση και την ευτυχία της χώρας µου. Και τι βάζουν αυτοί; Μόνο λίγο θράσσος. 

Προσπαθούν δύο, τρεις, τέσσερις φορές να ανατρέψουν την κυβέρνηση. Την ηµέρα που 

θα τα καταφέρουν, αυτοί θα έχουν τα πάντα και το κράτος θα χάσει τα πάντα.  

Περιµένοντας την επιτυχία, ρισκάρουν τη φυλακή, όπου µπαίνουν µε τη µεγάλη 

ενίσχυση των λαϊκών φανφάρων. Έχουν τη στήριξη των εφηµερίδων, των κοµµάτων, 

των ανθρώπων της κρατικής αντιπολίτευσης, των οποίων πάντα η πολιτική συνίσταται 

στη διεκδίκηση αµνηστιών, για να φοβίσουν τους υπουργούς που κατέχουν 

                                                 
220 Le Moniteur Universel, 14 Μαρτίου 1834, 18 Μαρτίου 1834. Αναφέρεται στο  Raymond Huard, La 
Naissance du Parti Politique en France, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 
1996, σ.78.  
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χαρτοφυλάκια».221 Ο Guizot στη συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου 1835, αν και εξέφρασε 

την άποψη ότι θεωρούσε την απόδοση αµνηστίας «µια πραγµατική πολιτική 

αναγκαιότητα», ότι ίσως «ήταν σωστό, επιθυµητό ένα µέτρο ηπιότητας, επιείκειας, 

συµφιλίωσης και αυτό θα έπρεπε να προκληθεί από την ίδια την κυβέρνηση», τελικά την 

αρνήθηκε γιατί η περίπτωση κατά την οποία αιτούνταν η αµνηστία «δεν είχε άλλο στόχο 

παρά την αλλαγή της πολιτικής της κυβέρνησης, την είσοδο ενός άλλου συστήµατος, 

µιας άλλης πλειοψηφίας…». Η αµνηστία θα απέβαινε για την κυβέρνηση η άρνηση, η 

εγκατάλλειψη της πολιτικής που ακολούθησε µέχρι εκείνη τη στιγµή· θα ήταν µια 

προσβολή σε αυτήν την πολιτική.222 

   Ο βασιλιάς και η κυβέρνηση δεν νιώθουν µόνο την πολιτική τους ύπαρξη να απειλείται 

από τις πολιτικές και τις εργατικές ενώσεις, αλλά αντιλαµβάνονται και την αυξανόµενη 

διείσδυση που αυτές επιτυγχάνουν στη δηµόσια σφαίρα. Μαζί µε την λιθογραφία 

«Κατεβάστε την κουρτίνα, η φάρσα παίχτηκε» δηµοσιεύτηκε στο ίδιο τεύχος της 

Caricature και µια άλλη λιθογραφία του Daumier, στην οποία ο χοντρός Λουδοβίκος-

Φίλιππος µε το αστικό του κοστούµι και την τρίχρωµη κονκάρδα στερεωµένη στο 

καπέλο του, αφού διαπιστώνει ότι ο τραυµατισµένος εξεγερθέντας του Απριλίου δεν έχει 

σφυγµό, απευθύνεται στον δικαστικό που τον συνοδεύει µε τα λόγια: «Αυτόν εδώ 

µπορείτε να τον απελευθερώσετε, δεν είναι πια επικίνδυνος» (Celui-la, on peut le mettre 

en liberté, il n’est plus dangereux)  (εικ.75). Ενώ, σε µια λιθογραφία που δηµοσιεύτηκε 

στην Caricature ενάµησι περίπου χρόνο αργότερα, την περίοδο των δικών των 

κατηγορουµένων του Απριλίου 1834, ο Daumier επαναφέρει το ζήτηµα της φυσικής, 

ηθικής και πολιτικής εξολόθρευσης των αντιπάλων του καθεστώτος. Η λιθογραφία 

«Έχετε το λόγο, εξηγηθείτε, είστε ελεύθερος» (Vous avez la parole expliquez-vous, vous 

êtes libre) (εικ.76) που απεικονίζει έναν φιµωµένο ρεπουµπλικανικό κατηγορούµενο του 

οποίου τα χέρια κρατούν µε βία δύο Ίσοι σχολιάζει ακριβώς τη φίµωση του 

ρεπουµπλικανικού λόγου στο δικαστήριο των Ισοτίµων και κατ’επέκταση στη γαλλική 

κοινωνία, µέσα από την απαγόρευση των πολιτικών ενώσεων και εταιριών. Γιατί ο λόγος 

των ρεπουµπλικανών θα ήταν και µια δηµόσια πολιτική δήλωση ρεπουµπλικανικής 

πίστης: «Για εµάς δεν πρόκειται για µια δικαστική αγωγή που πρέπει να υποµείνουµε, 

                                                 
221 Αναφέρεται στο: Paul Thureau-Dangin, Histoire de la Monarchie de Juillet, Paris, Librairie Plon, 1888-
1892 (β’ έκδ.), τ.2, σ.272. 
222 François Guizot, Séance du 14 mars 1835 στο François Guizot, Histoire Parlementaire de France : 
recueil complet prononcés dans la Chambre par M. Guizot,  Paris, Michel Lévy frères, Libraires, éditeurs, 
1863-1864, τ.2, σ.361-362. 
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πρόκειται για µια πολιτική νίκη που πρέπει να πετύχουµε. ∆εν είναι τα κεφάλια µας που 

έχουµε να υπερασπιστούµε, είναι οι ιδέες µας».223 

    Αυτή είναι η φάρσα της «φιλελεύθερης και µετριοπαθούς πολιτικής» που ειρωνεύεται 

ο Daumier. Είναι η στρατιωτική καταστολή των βάρβαρων, απολίτιστων εργατών και 

των ρεπουµπλικανών και η εξολόθρευση του αντιπολιτευόµενου Τύπου που δεν 

σέβονται το Σύνταγµα και τις ελευθερίες που αυτό παραχώρησε στους πολίτες της 

Γαλλίας. Είναι η εφαρµογή αυτής της βίαιης, αυταρχικής πολιτικής στο όνοµα της 

ελευθερίας και του Συντάγµατος. Και είναι ακόµη η επίσηµη επιβεβαίωση αυτής της 

πολιτικής, µέσα από την ηθική στήριξη της Βουλής προς τον συνταγµατικό θρόνο του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου και την κυβέρνησή του.   

  Οι λιθογραφίες του Honoré Daumier αποτελούν πολιτική κριτική του ίδιου του 

καθεστώτος της  συνταγµατικής µοναρχίας. Στο έργο του λιθογράφου, η ιουλιανή 

µοναρχία εξισώνεται µε τα συντηρητικά και αντιδραστικά καθεστώτα της Παλινόρθωσης 

και του παλαιού καθεστώτος. Ο βασιλιάς είναι άπληστος, διαφθορέας και διεφθαρµένος 

ο ίδιος, οι βουλευτές και οι υπουργοί είναι οι αυλικοί του και όχι οι εκπρόσωποι του 

έθνους, η πολιτική που ασκείται καθορίζεται από τα ιδιαίτερα πολιτικά και οικονοµικά 

συµφέροντα των κυβερνώντων, ενώ η Βουλή των βουλευτών αδυνατεί να λειτουργήσει 

θεσµικά. Αυτή η πολιτική κριτική του καθεστώτος εντοπίζει ένα ρήγµα ανάµεσα στην 

ιουλιανή επανάσταση και τις προσδοκίες που αυτή δηµιούργησε και το καθεστώς του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου.  

   

Οι Απεικονίσεις της Αντιπολιτευόµενης στην Ιουλιανή Μοναρχία Κοινότητας 

 

   Ενώ στην επίσηµη τέχνη εκπρόσωποι των εργατικών τάξεων επιδοκιµάζουν την 

ιουλιανή συνταγµατική µοναρχία και υποδέχονται και επευφηµούν τον νέο βασιλιά, στις 

λιθογραφίες του Daumier οι ίδιοι εκπρόσωποι βρίσκονται απέναντι στο καθεστώς του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου. Σε κάποιες λιθογραφίες του, ο Daumier καταγράφει το πλήθος 

των διαδηλωτών ή των πολιτών απέναντι στην κυβερνητική πολιτική της καταστολής. Η 

λιθογραφία Κύριε αν επιµείνουν θα θέσουµε το Παρίσι σε κατάσταση πολιορκίας 

(Monseigneur s’ils persistent nous mettrons Paris en état de siège) που κατατέθηκε την 1η 

Ιουνίου 1831, διακωµωδεί τη διάλυση από την εθνοφρουρά διαδηλωτών στην Place 

Vendôme µε τη χρήση πυροσβεστικών αντλιών, έπειτα από εντολή του αρχηγού της 

εθνοφρουράς Georges Mouton de Lobau (εικ.77). Ο χειρισµός αυτού του επεισοδίου από 

                                                 
223 Αναφέρεται στο Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre Éditeur, 1842-1844, τ.4  
σ.387. 
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τον Lobau του εξασφάλισε τα ψευδώνυµα «Prince de Tricanule”, και “Seringot”. Οι 

διαδηλωτές, παρασηµοφορεµένοι αγωνιστές των «τριών ένδοξων ηµερών», εξέφραζαν 

την αντίδραση και το θυµό τους απέναντι στην αναγγελία ότι ο σταυρός προς τους 

µαχητές του Ιουλίου θα έφερε τη φράση «∆οσµένος από το βασιλιά». Θεωρούσαν ότι 

αυτά τα λόγια, καθώς και το γεγονός ότι η τελετή απόδοσης του σταυρού περιείχε και 

την τυπική ορκοµωσία προς το βασιλικό πρόσωπο, ήταν µια κίνηση αναγέννησης του 

παλαιού µοναρχικού δικαιώµατος «όλα από τον βασιλιά, για τον βασιλιά», και 

αποτελούσε προσβολή της ίδιας της ιουλιανής επανάστασης.224 Στη λιθογραφία, ο 

Daumier απεικονίζει τους εθνοφρουρούς µε γελοιογραφική διάθεση, ενώ αντίθετα 

αποδίδει το σθένος και τη δύναµη των διαδηλωτών, ανάµεσά τους διακρίνονται άντρες 

µε ηµίψηλα καπέλα και ρεντιγκότα, αλλά και ένας εργάτης, παρουσιάζοντάς τους ως µια 

συµπαγή µάζα, ενωµένους να µοιράζονται το κοινό αντιπολιτευτικό πάθος. Τόσο έντονο 

που µόνο η επιβολή της κατάστασης πολιορκίας θα µπορούσε να το καταστείλει. 

   Στη λιθογραφία µε τίτλο Στην Aix, στη Μασαλλία, στη Λυών, στην Τουλούζ, στο 

Μπορντώ, στην Ανζέ, παντού, παντού (A Aix, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à 

Bordeaux, à Angers, partout, partout, partout), που κατατέθηκε στις 12 Μαϊου 1832, ο 

Daumier τοποθετεί, στο κέντρο της εικόνας, τον Υπουργό Εσωτερικών Thiers να κλείνει 

τα αυτιά του στα συνθήµατα που απεικονίζονται να ξεπροβάλλουν από τα στόµατα των 

εξεγερµένων γύρω του (εικ.78). Την Άνοιξη του 1832, σηµειώθηκαν εξεγέρσεις και 

αναταραχές στην επαρχιακή και αγροτική Γαλλία, καθώς οι πληθυσµοί εκεί 

αντιµετώπιζαν οικονοµικά προβλήµατα. Το αυξηµένο κόστος βασικών προϊόντων 

διατροφής, όπως το σιτάρι, σε συνδυασµό µε το φόβο έλλειψης αποθέµατων, εξαιτίας 

της εµφάνισης αγοραστών και εµπόρων από το εξωτερικό, προκάλεσαν αναταραχές και 

εξεγέρσεις, που συχνά συνδέονταν µε αντικληρικά ή πατριωτικά ξεσπάσµατα: 

αποκαθήλωση σταυρών και αντικατάστασή τους µε την τρίχρωµη σηµαία, φύτεση 

δέντρων της ελευθερίας. Παράλληλα, η οικονοµική κρίση οδήγησε τους εργάτες σε 

σύσταση συνασπισµών ζητώντας αύξηση του ηµεροµισθίου και απειλώντας ότι θα 

προβούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις αν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήµατά τους. Η 

αύξηση των φόρων στο κρασί οδήγησε πολλούς οινοπαραγωγούς σε διαδηλώσεις και σε 

επιθέσεις εναντίον των φοροεισπρακτόρων. Η ήδη δύσκολη οικονοµική κατάσταση 

επιδεινώθηκε από την επιδηµία της χολέρας.225 Η κυβέρνηση είχε να αντιµετωπίσει, 

επίσης, και τις συνωµοσίες των νοµιµόφρονων, όπως εκείνη της Rue des Prouvaires, που 

είχε ως στόχο την απαγωγή της βασιλικής οικογένειας, αλλά και την απόπειρα της 

                                                 
224 Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre éditeur, 1842-1844, τ.2, σ.361-362. 
225 Βλ. Pamela Pilbeam, Popular Violence in Provincial France after the 1830 Revolution, The English 
Historical Review, τ.91, τχ.359 (Απρίλιος 1976), σ.278-297. 
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∆ούκισας de Berry να καταλάβει το θρόνο: στις 28 Απριλίου, η δούκισσα αποβιβάστηκε 

στη Μασαλλία µε σκοπό να ξεσηκώσει τις λευκές περιοχές της Γαλλίας. Ο Daumier δίνει 

πολιτική διάσταση σε αυτές τις εξεγέρσεις και αναταραχές, καθώς στόχος του είναι να 

αποτυπώσει την πολιτική απογοήτευση κοινωνικών οµάδων απέναντι στην ιουλιανή 

µοναρχία. Η επιλογή του προσώπου του Thiers ως στόχου των εξεγερµένων καθορίστηκε 

όχι µόνο από την κυβερνητική θέση του, αλλά και από το γεγονός ότι ο Thiers ήταν 

αυτός που εκπροσωπούσε το 1830 περισσότερο από κάθε άλλο πολιτικό πρόσωπο της 

ιουλιανής µοναρχίας. Ήταν αυτός που ίδρυσε την αντιπολιτευτική εφηµερίδα National 

και καλλιέργησε, µέσα από τις στήλες της, την αντίσταση ενάντια στο καθεστώς της 

Παλινόρθωσης. 

   Στη λιθογραφία Είµαι ευχαριστηµένος από εσάς, γενναίοι µου (Je suis content de vous, 

mes braves!), που δηµοσιεύτηκε στο τεύχος της 4ης Απριλίου 1834 του Charivari,  

απεικονίζεται ο Γραµµατέας Εσωτερικών d’Argout, µε την πλάτη στραµµένη στο θεατή, 

να ευχαριστεί τους ροπαλοφόρους µπράβους του που κατάφεραν να διαλύσουν βίαια, 

ένα πλήθος αντρών, γυναίκων και παιδιών. Το µόνο που έχει αποµείνει στο έδαφος είναι 

τα καπέλα τους (εικ.79). Η λιθογραφία αναφέρεται στο επεισόδιο που συνέβη στα τέλη 

Φεβρουαρίου στην  Place de Bourse, όταν πραγµατοποιήθηκε µια διανοµή φυλλαδίων 

και µπροσούρων ως έκφραση αντίθεσης στο νόµο που έθετε σε προαπαιτούµενη άδεια  

από την αστυνοµία (autorisation pòealable) κάθε κείµενο που θα διανέµεται, πωλείται ή 

διαλαλείται σε δηµόσιους δρόµους. Εκεί συγκεντρώθηκε ένα πλήθος από περίεργους και 

περαστικούς. Ξαφνικά οι πύλες του Χρηµατιστηρίου άνοιξαν και εµφανίστηκαν κάποιοι 

λοχίες της πόλης και πράκτορες της αστυνοµίας που φορούσαν την µπλούζα του εργάτη 

και ήταν εφοδιασµένοι µε ρόπαλα οι οποίοι άρχισαν να κτυπούν τυφλά το 

συγκεντρωµένο πλήθος. Ο Blanc περιγράφει τη σκηνή: «Η οδός Neuve-Vivienne γεµίζει 

µε φυγάδες που σκορπούσαν στον αέρα τις κραυγές τους. Γυναίκες ρίχτηκαν κάτω και 

ποδοπατήθηκαν. Παιδιά πέφτουν από το κτύπηµα του ροπάλου και βάφουν το 

πεζοδρόµιο µε το αίµα τους. Φιλειρηνικοί περαστικοί δέχονται επίθεση από έξαλλους 

που τους ρίχνουν κάτω και τους κτυπούν µέχρι να µελανιάσουν και τους ποδοπατούν. 

Ένας αστυνοµικός επιθεωρητής θέλησε να σταµατήσει αυτές τις απεχθείς πράξεις, η 

εξουσία του περιφρονήθηκε. Επιµένει και τον απειλούν. Και ο κύριος d’Argout, ο ίδιος 

κύριος d’Argout, βρίσκεται στο θέατρο όπου παίζεται το δράµα. ∆ίνει εντολή να 

προχωρήσει το ιππικό. Αλλά στην όψη των απεχθών βοηθών τους, οι ιππείς κοκκινίζουν 

από ντροπή. Και µε µια ευγενική χειρονοµία και µε φιλικά κοιτάγµατα ωθούν µπροστά 

τους το πλήθος. Η αγανάκτηση στο Παρίσι ήταν µεγάλη. Κάποιοι από αυτούς που 

δέχτηκαν επίθεση πρόσκεινταν στην κυβέρνηση. Κάθε κοινωνική τάξη, κάθε άποψη είχε 
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τα δικά της θύµατα».226 Η ανατρεπτική ειρωνεία της εικόνας του ιουλιανού καθεστώτος 

που δίνει ο Daumier έγκειται στη χειραψία που προσφέρει ο d’Argout σε δύο µπράβους, 

που τη δέχονται άβολα και αµήχανα, µη συνηθισµένοι σε τέτοιες κινήσεις πολιτισµού και 

ευπρέπειας. Αλλά και ο τίτλος είναι µια παρωδία του κοπλιµέντου που απηύθυνε ο 

Ναπολέοντας  στους «γενναίους του»: «Στρατιώτες, είµαι ευχαριστηµένος από εσάς» και 

επιδιώκει µε τρόπο ειρωνικό τη σύγκριση ανάµεσα στον Ναπολέοντα και τον 

d’Argout.227 

    Εκτός, όµως, από τις λιθογραφίες στις οποίες παρουσιάζονται και κριτικάρονται οι 

εξεγέρσεις, οι περιπτώσεις της κυβενρητικής καταστολής και της κυβερνητικής τυφλής 

βίας, ο Daumier παράγει και κάποιες λιθογραφίες, στις οποίες αποτυπώνει την 

αντιπολιτευτική στο ιουλιανό καθεστώς κοινότητα παρέχοντάς της µια συγκεκριµένη 

κοινωνική και πολιτική ταυτότητα. Στη λιθογραφία «Ύψωσε! Ύψωσε! Ύψωσε!» 

(AH!His!...Ah! His! Ah! His!)228 που δηµοσιεύτηκε στην Caricature, στις 19 Ιουλίου 

1832, ενάµισυ µήνα µετά την εξέγερση του Ιουνίου στο Παρίσι και λίγες ηµέρες πριν την 

επέτειο των «τριών ένδοξων ηµερών», ο Daumier καταφέρεται ενάντια στην αρχή του 

βασιλικού απαραβίαστου: δύο άντρες και ένα παιδί υψώνουν, σε έναν αχυρώνα, µε τη 

βοήθεια µιας τροχαλίας και ενός σχοινιού, ένα τεράστιο αχλάδι, το σύµβολο του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου (εικ.80). Οι δύο άντρες που εκτελούν το οµοίωµα του βασιλιά 

είναι εργάτες. Η µορφή εκείνου µε το ηµίψηλο καπέλο, µια µορφή που θα συναντήσουµε 

και στις επόµενες λιθογραφίες του Daumier, λαθεµένα θα χαρακτηριζόταν ως αστός· 

πιθανόν πρόκειται για αρχιτεχνίτη ή εξειδικευµένο εργάτη.229 Η λιθογραφία αυτή 

δηµοσιεύτηκε µαζί µε µια άλλη του Traviès και αποτελεί τη συνέχεια της. Στη 

λιθογραφία του Traviès µε τίτλο Το άσχηµο φορτίο (La mauvaise charge), δύο εργάτες 

σηκώνουν στους ώµους τους τον αχλαδόσχηµο βασιλιά (εικ.81).  

                                                 
226 Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre Éditeur, 1842-1844, τ.4, σ.213. 
227 Nicola Villa, Un Siècle d’Histoire de France par l’Estampe, 1770-1781, Collection de Vinck, Tome IV. 
La Révolution de 1830 et La Monarchie de Juillet, Bibliothèque Nationale, 1979, σ. 257. 
228 Ο τίτλος αυτού του έργου δεν υπήρχε σε λεζάντα, αλλά δόθηκε από τον Delteil, βασισµένος στο σχόλιο 
που συνόδευε το κείµενο της Caricature. 
229 Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται, πέρα από κάθε αµφιβολία, όταν σκεφτούµε τη µορφή του άντρα µε το 
υµίψηλο κάπελο στον πίνακα του Delacroix «Η Ελευθερία οδηγεί το λαό». Ο Νίκος Χατζηνικολάου 
µελετώντας δηµοσιεύµατα για τον πίνακα αναφέρει ότι καµία κριτική του έργου, ευνοϊκή ή δυσµενής, δεν 
χαρακτηρίζει την µορφή του άνδρα µε το καπέλο ως αστό ή φοιτητή. Αντίθετα, χαρακτηρίζεται ως εργάτης 
από τον κριτικό της Constitutionnel και από τον Auguste Jal, ενώ ο Charles Farcy τον χαρακτηρίζει ως 
έναν άντρα αµφίσηµο, κατά το ήµισυ αστός, κατά το ήµισυ εργάτης. Βλ. Nicos Hadjinicolaou, “La liberté 
guidant le peuple” de Delacroix devant son premier public, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
τ.28, τχ. 1 (1979), σ.21. Την ίδια άποψη για τη συγκεκριµένη µορφή, ότι δηλ. πρόκειται για εργάτη, 
υποστηρίζει και η Hélène Toussaint: Βλ. Hélène Toussaint, La Liberté Guidant le Peuple de Delacroix, 
Paris, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1982, σ.44. 



 125

Η λιθογραφία του Daumier δηµοσιεύτηκε ως απάντηση στις συζητήσεις για την 

κατάργηση ή µη της επετείου της 21ης Ιανουαρίου 1793, ηµέρα κατά την οποία ο 

βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ’ εκτελέστηκε στην γκιλοτίνα. Η κατάργηση της επετείου 

υπήρξε η αιτία διαφωνιών µεταξύ των δύο Βουλών. Η εκλεγµένη Βουλή θεωρούσε 

αυτήν την επέτειο µια προσβολή προς το έθνος. Αντίθετα, η Βουλή των  Ισοτίµων την 

αντιλαµβανόταν ως την απότιση τιµών στην αρχή του απαραβίαστου των βασιλιάδων, 

θεωρώντας την ακύρωσή της ως προσβολή προς την βασιλεία.230 Το ζήτηµα συνδέθηκε 

µε την ιουλιανή επανάσταση και τις ιδέες που προέκυψαν από αυτήν. Ο Saint-Marc 

Girardin αναφέρεται στην έντονη κοινοβουλευτική διαφωνία για τη διατήρηση ή µη της 

επετείου της 21ης Ιανουαρίου, χαρακτηριζόντάς την «λιγότερο ως πολιτική διαφωνία 

παρά ως ζήτηµα ιστορικής ηθικής», καθώς ο λαός της Γαλλίας δεν πίστευε ότι η 

αναγκαιότητα δολοφόνησε τον Λουδοβίκο ΙΣΤ’, αλλά η Συµβατική. Οι υποστηρικτές της 

κατάργησης της επετείου θέλουν «να αλλάξουν τον παλιό τρόµο για το έγκληµα, θέλουν 

να ξανακάνουν την ιστορία και να την ξανακάνουν αντίθετα στη δηµόσια συνείδηση». Η 

Βουλή των Ισοτίµων όφειλε να απωθήσει αυτή την παραποίηση της ιστορίας : «οι 

ιστορικές µνήµες βρίσκονται δίπλα στα ηθικά αισθήµατα. Πρέπει να επαγρυπνούµε όσο 

το δυνατόν τόσο για τα µεν όσο και για τα δε». Επιδοκιµάζει την απόφαση της Βουλής 

των Ισοτίµων για τη διατήρηση της επετείου της 21ης Ιανουαρίου χαρακτηρίζοντας την 

ως µια ιστορική κρίση που βρίσκει σύµφωνη τη χώρα, καθώς αυτή η απόφαση των 

Ισοτίµων δεν πρέπει να θεωρηθεί ως µια δήλωση πολέµου κατά της ιουλιανής 

επανάστασης. «Η ιουλιανή επανάσταση δεν ήταν µια κοινωνική επανάσταση, ό,τι και αν 

λέγεται και γίνεται σε αυτό το θέµα, δεν άλλαξε µονοµιάς τις ιδέες της Γαλλίας…Η 

Βουλή των Ισοτίµων, σύγχρονη και επιβιώσασα της Παλινόρθωσης, αντιπροσωπεύει τις 

ιδέες και τα συµφέροντα που γεννήθηκαν κατά την Παλινόρθωση, ιδέες στις οποίες 

πρέπει να συµµετέχουµε. Είναι µε αυτές τις ιδέες και µε αυτά τα συµφέροντα που ελέγχει 

τις προτάσεις της Βουλής των Βουλευτών και εµείς χαιρόµαστε µε αυτό. Η Βουλή των 

Ισοτίµων έχει δεκτεί την ιουλιανή επανάσταση και είναι επειδή τη δέχτηκε που 

τροποποιεί τις προτάσεις που προέρχονται από τους άφρονες αποστόλους της. Αν δεν 

την είχε αποδεκτεί, θα ανησυχούσε ελάχιστα για τις υπερβολές τους ή µάλιστα θα τις 

ενθάρρυνε, θα έπραττε όπως οι εχθροί αυτής της επανάστασης, που κηρύττουν την 

καθολική ψηφοφορία και ωθούν προς την δηµοκρατία. Όταν η Βουλή αντιτίθεται στη 

λαθεµένη καθοδήγηση της ιουλιανής επανάστασης, αποδεικνύει ότι είναι 

                                                 
230 Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre éditeur, 1842-1844, τ.3, 212, τ.4, σ.83. 
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προσκολληµένη σε αυτήν». Η δύναµη της Βουλής των Ισοτίµων «θα αναπτυχθεί για να 

κρατήσει την ιουλιανή επανάσταση στα όρια της µετριοπάθειας».231 

   Η λιθογραφία του Daumier, µαζί µε εκείνη του Traviès, δηµοσιευµένες µια εβδοµάδα 

περίπου πριν την επέτειο της ιουλιανής επανάστασης, αποτυπώνουν τη θέση που κατέχει 

ο θεσµός της βασιλείας στη συνείδηση και µνήµη των εργατικών τάξεων. Η παρουσία 

του παιδιού  σηµαίνει τη µετάδοση αυτής της µνήµης στις νεότερες γενιές. Είναι το βαρύ 

φορτίο που κουβαλούσαν στο παρελθόν οι εργατικές τάξεις και εξακολουθούν να 

κουβαλούν και που πρέπει για άλλη µια φορά να απαλλαγούν από αυτό. Η εικόνα  

αποτελεί µια έµµεση αναφορά στην ιουλιανή επανάσταση και στις διαψευσµένες 

προσδοκίες που καλλιέργησε για ένα αβασίλευτο, δηµοκρατικό καθεστώς.  

   Ένα χρόνο περίπου αργότερα, την 1η Αυγούστου 1833, λίγο µετά την απόφαση 

αναστολής των οχυρωµατικών έργων του Παρισιού, δηµοσιεύτηκε στο Charivari η 

λιθογραφία «Ορίστε το νερό της ζωής, είναι φρέσκο…µας ενοχλείς µε το νερό της ζωής 

σου, δεν θέλουµε άλλο» (V’la le coco, Il est frais….tu nous embêtes avec ton coco, nous 

n’en voulons plus). Η σκηνή εξελίσσεται σε ένα εργοτάξιο των οχυρωµατικών έργων του 

Παρισιού. Ο Υπουργός Πολέµου Sébastiani µεταµφιεσµένος σε πωλητή ζαχαρούχου 

νερού και υιοθετώντας τη γλώσσα των λαϊκών τάξεων προσπαθεί να πωλήσει το προϊόν 

του σε  τρείς εργάτες, ενώ στα δεξιά ο Λουδοβίος-Φίλιππος επιβλέπει έναν άλλο εργάτη 

που πελεκά µια τεράστια πέτρα (εικ.82). Ο Daumier απεικονίζει εδώ δύο τύπους 

εργατών: ο πρώτος είναι αυτός που έχει το µαντήλι τυλιγµένο γύρω από το κεφάλι του 

και φορά την εργατική πουκαµίσα, στοιχεία αγροτικής ενδυµασίας. Πρόκειται για αυτούς 

τους χειρώνακτες που έρχονταν προσωρινά από την επαρχία για να εργαστούν στο 

Παρίσι, κυρίως στα κατασκευαστικά έργα, ενώ ο εργάτης µε το ηµίψηλο καπέλο είναι 

πιθανόν αρχιτεχνίτης.232  

   Στο λεξικό του, ο Shenien δίνει µια χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε το ρήµα embêter 

της λεζάντας: γράφει ότι ο d’Hautel χαρακτηρίζει το ρήµα embéter ως λαϊκό, που 

σηµαίνει ενοχλώ, βασανίζω, αλλά και επίσης καλοπιάνω κάποιον, τον οδηγώ µε απατηλά 

και σαγηνευτικά λόγια να κάνει αυτό που θέλω.233 Έχοντας αυτή την ερµηνεία κατά νου, 

αλλά και το γεγονός ότι οι εργάτες δεν εξαπατούνται από τον µεταµφιεσµένο σε πωλητή 

ζαχαρούχου νερού πολιτικό, αντιλαµβανόµαστε τα δύο επίπεδα στα οποία κινείται η 

λιθογραφία του Daumier. Από τη µια, αποκαλύπτει την ύπουλη τακτική της ιουλιανής 

κυβερνήσης και τους ψευδείς λόγους που αυτή προέβαλε για την αναγκαιότητα 
                                                 
231 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 26 Φεβρουαρίου 1832, σ.1-2. 
 
232 Για τις κατηγορίες των εργατών βλ.: Hélène Toussaint, La Liberté Guidant le Peuple de Delacroix, 
Paris, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1982, σ.44. 
233 L. Sainéan, Langage Parisien au XIXe Siècle, Paris, E. de Boccard, Éditeur, 1920, σ.34. 
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οχύρωσης του Παρισιού ως τρόπου προστασίας από τους εξωτερικούς εχθρούς, από την 

άλλη αποκαλύπτει τη θέση των εργατικών τάξεων απέναντι στα οχυρωµατικά έργα. 

Αυτές απεικονίζονται να αποποιούνται την επίσηµη, κυβερνητική αιτιολογία ύψωσης 

των οχυρών και να συστρατεύονται µε τον αντιπολιτευτικό λόγο, αντιλαµβανόµενες τα 

οχυρά ως νέες Βαστίλες που θα χρησιµοποιούνταν ενάντια στον εργατικό πληθυσµό του 

Παρισιού, σε περιπτώσεις εξεγέρσεων, απεργιών και αναταραχών. 

   Για την τέταρτη επέτειο της ιουλιανής επανάστασης, στις 29 και 30 Ιουλίου 1834, 

δηµοσιεύτηκε στο Charivari η λιθογραφία του Daumier µε τίτλο Οι εορτασµοί του 

Ιουλίου…ιδωµένοι από την Αγία Πελαγία (Les réjouissances de Juillet…vues de Ste 

Pélagie). Ο Daumier απεικονίζει µια οµάδα πολιτικών κρατουµένων στη φυλακή της 

Αγίας Πελαγίας, πιθανόν συλληφθέντες κατά την εξέγερση του Απριλίου, να κοιτάζουν 

έξω από το παράθυρό του κελιού τους ένα αεροστάτο που φέρει γραµµένες τις 

ηµεροµηνίες των τριών ένδοξων ηµερών (εικ.83). Εδώ η ταυτότητα των φυλακισµένων 

είναι τόσο κοινωνική όσο και πολιτική. Στο πρώτο πλάνο, κυριαρχεί µια οµάδα τριών 

αντρών: ο επαρχιώτης χειρώνακτας µε το µαντήλι τυλιγµένο στο κεφάλι, ο εργάτης µε το 

πουκάµισο και τις τιράντες και δίπλα του ο ρεπουµπλικανός µε το γιλέκο και το φρυγικό 

σκούφο. Στο βάθος, δίπλα σε επαρχιώτες εργάτες απεικονίζεται µε γυρισµένη την πλάτη 

στον θεατή ένας άντρας που φορά ρεντιγκότα. Η µορφή αυτή είναι η κοινωνική έκφραση 

ενός αντιπολιτευόµενου µε αστική ενδυµασία. Εισάγεται για πρώτη φορά στην 

εικονογραφία των περιοδικών του Philipon το Μάιο 1831, µε τη λιθογραφία Το 

Mouvement,  το Juste Milieu, η Résistance (εικ.84), και αλλάζει την µέχρι τότε πολιτική 

τυπολογία.234 Την ίδια αυτή χρονιά, παρατηρείται και η κοινωνική απεικόνιση του 

ρεπουµπλικανού µε ηµίψηλο καπέλο και ρεντιγκότα (εικ.85). Οι δύο αυτές απεικονίσεις  

στοχεύουν στη διάσωση της εικόνας των αντιπολιτευόµενων από τις στερεοτυπικές, 

αστικές συνήθως, απεικονίσεις τους ως αγροίκων, αµόρφωτων και αιµοδιψών εργατών 

µε βρώµικα ρούχα. Κατοχυρώνουν, επίσης, την κοινωνική ταυτότητα πολλών 

ρεπουµπλικανών ως µελών µιας µη χειρωνακτικής επαγγελµατικής οµάδας, αλλά των 

ελεύθερων και διανοητικών επαγγελµάτων, που φορούσαν ηµίψηλο καπέλο και 

ρεντιγκότα, στοιχεία της αστικής ενδυµασίας. Ρεπουµπλικανοί δεν ήταν µόνο οι εργάτες 

και οι χειρώνακτες, αλλά και άλλες κοινωνικές και επαγγελµατικές οµάδες, όπως γιατροί, 

συµβολαιογράφοι, δικηγόροι, δηµοσιογράφοι. Μάλιστα, αυτό προδίδουν τα πρακτικά 

των δικών ρεπουµπλικανικών εταιριών, όπου καταγράφονται τα παραπάνω επαγγέλµατα 

ως αυτά που ασκούσαν τα µέλη τους. 

                                                 
234 Βλ. Jean-Paul Clément, Philippe Régnier (επιµ.), Caricatures Politiques 1829-1848: De  l’Éteignoir à la 
Poire, Châtenay Malabry, Maison de Chateaubriand, 1994, σ.80. 
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  Στη λιθογραφία του Daumier, η οποία γιορτάζει µε ένα ειρωνικό και θλιβερό τρόπο την 

επέτειο των τεσσάρων ετών από την ιουλιανή επανάσταση, απεικονίζονται οι πολιτικοί 

κρατούµενοι της Αγίας Πελαγίας ως εκπρόσωποι τόσο των κοινωνικών οµάδων που 

συµµετείχαν στην επανάσταση, όσο και εκείνων που συµµετείχαν στις εξεγέρσεις του 

προηγούµενου Απριλίου. Οι τελευταίες, άλλωστε, ήταν που σφράγισαν τη συµµαχία των 

εργατών και των ρεπουµπλικανών. Στο βάθος της εικόνας, το αερόστατο µε τις 

ηµεροµηνίες των τριών ένδοξων ηµερών που φέρει υπογραµµίζει την απόσταση που 

χωρίζει το ιουλιανό καθεστώς και την πολιτική του από την προέλευση και τις αρχές της 

ίδιας της επανάστασης. 

  Οι πολιτικοί κρατούµενοι αποτελούν το θέµα και σε δύο ακόµη λιθογραφίες του 

Honoré Daumier. Στην πρώτη µε τίτλο Πολύ καλά! Η συµπεριφορά σας ήταν σωστή, θα 

σας κατευθύνουµε προς το Beaulieu, προς το Poissy, είµαι ευχαριστηµένος από εσάς (Très 

bien! Vous vous êtes parfaitement conduits, on va vous diriger sur Beaulieu, sur Poissy, 

sur Bicêtre, je suis content de vous!) που δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 209 της Caricature, 

στις 6 Νοεµβρίου 1834, απεικονίζεται, µέσα σε ένα ερειπωµένο σκηνικό, ο Λουδοβίκος-

Φίλιππος, µε τη ρεντιγκότα και το ηµίψηλο καπέλο να απευθύνεται σε τρεις άντρες στα 

δεξιά (εικ.86). Οι δύο είναι εργάτες, φορούν καµιζόλα και γιλέκο, ενώ ο τρίτος 

απειικονίζεται σύµφωνα µε την νέα τυπολογία του ρεπουµπλικανού να φορά ρεντιγκότα. 

Έχουν τα χέρια τους δεµένα πίσω, ενώ στους λαιµούς τους είναι περασµένη µια αλυσίδα. 

Ο χώρος όπου είναι τοποθετηµένοι είναι η κατεστραµµένη µετά από πυρκαγιά φυλακή 

του Saint-Michel, στην κατάσβεση της οποίας βοήθησαν οι πολιτικοί κρατούµενοι.  

  Το βράδυ της 22ας Οκτωβρίου πυρκαγιά ξέσπασε στη συγκεκριµένη φυλακή, παλιό 

µοναστήρι, στο Caen. Η πυρκαγιά έλαβε µεγάλες διαστάσεις λόγω του δυνατού ανέµου. 

Ακούστηκαν κατηγορίες ότι τη φωτιά τοποθέτησαν οι πολιτικοί κρατούµενοι για να 

δραπευτεύσουν εκµεταλλευόµενοι τη γενική αναταραχή. Οι εφηµερίδες µετέφεραν 

λαθεµένες πληροφορίες για τη συµπεριφορά των πολιτικών κρατουµένων, κυρίως γιατί 

στηρίζονταν στις λαθεµένες περιγραφές των ανθρώπων που αρχικά είχαν φοβηθεί µε το 

γεγονός. Όµως µία επιστολή προς την εφηµερίδα Pilote de Calvados η οποία 

αναδηµοσιεύτηκε στη Journal des Débats ανέφερε ότι η φωτιά ξέσπασε εξαιτίας σπιθών 

που πετάχτηκαν από µια σόµπα και σύντοµα, λόγω του ανέµου, έλαβε µεγάλες 

διαστάσεις. Η στάθµη της θάλασσας είχε χαµηλώσει και για αυτό χρειαζόταν µεγάλη 

προσπάθεια να αντληθεί νερό. Ο πληθυσµός των παράκτιων περιοχών βλέποντας τη 

φωτιά που είχε ξεσπάσει προετοιµάζονταν να αντιµετωπίσουν την εξέγερση των 

κρατουµένων ή τη δραπέτευσή τους. «Όµως, οι πολιτικοί κρατούµενοι έδειξαν το πιο 

µεγάλο ζήλο και το πιο µεγάλο κουράγιο βοηθώντας οι ίδιοι να τεθεί υπό έλεγχο η 

φωτιά. Πολλοί έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Και αν είµαστε καλά πληροφορηµένοι 
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µια αναφορά αυτής της αξιότιµης συµπεριφοράς θα γίνει στην κυβέρνηση».235 Μια 

δεύτερη επιστολή για την συµπεριφορά των πολιτικών κρατούµενων δηµοσιεύεται λίγες 

ηµέρες αργότερα, στην οποία ο συντάκτης της τονίζει την πολύ καλή συµπεριφορά τους 

και τη βοήθεια που προσέφεραν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. ∆εν απέδρασαν, ούτε 

έκλεψαν, αντίθετα τοποθέτησαν σε ασφαλές µέρος τα υπάρχοντα και τα αντικείµενα 

αξίας του διευθυντή των φυλακών.236  

  Ο Γενικός Εισαγγελέας Persil απέστειλε αναφορά στον βασιλιά στην οποία σχολίαζε το 

ζήλο που επέδειξαν οι πολιτικοί κρατούµενοι στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και 

εκφράζει την άποψη ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Υπουργός των Εσωτερικών επιθυµούν να 

ανταµοίψει η κυβέρνηση τους κρατούµενους για το κουράγιο τους, είτε µε την απονοµή 

χάρης, είτε µεταβάλλωντας την ποινή τους, δείχνοντας έτσι και ο βασιλιάς ηπιότητα. 

Παραθέτει τη λίστα µε τα ονόµατα 29 κρατουµένων, καταδικασµένων σε ισόβια, ή σε 

καταναγκαστικά έργα, που είχαν συλληφθεί στην εξέγερση του Ιουνίου 1832, στις 

απόπειρες των νοµιµόφρονων της Rue des Prouvaires και Suisses καθώς και στην 

απόπειρα στα δυτικά της Γαλλίας.237 Η αίτηση όµως αυτή αρνήθηκε από τον Λουδοβίκο-

Φίλιππο.  

  Η λιθογραφία κινείται σε δύο αντιθετικούς άξονες: από τη µια, αποτυπώνει το ήθος των 

ρεπουµπλικανών πολιτικών κρατουµένων που δεν εκµεταλλεύτηκαν το περιστατικό της 

φωτιάς για να δραπετεύσουν, από την άλλη τη σκληρότητα του ιουλιανού καθεστώτος, 

παρόλο που αναγνώρισε την εντιµότητα της συµπεριφοράς τους. Η πληροφόρησή τους 

από τον Λουδοβίκο-Φίλιππο ότι θα µεταφερθούν σε άλλες φυλακές,  αλλά και το γεγονός 

ότι απεικονίζονται αλυσοδεµένοι και µε δεµένα τα χέρια πίσω από την πλάτη 

υπογραµµίζουν την κυβερνητική αντίληψη αυτών ως επικίνδυνων. 

   Η άλλη λιθογραφία µε τίτλο Υποµονή, θα κατασκευάσουµε για εσάς µία αίθουσα 

(Patience, on va vous construire une salle), δηµοσιευµένη στο Charivari στις 12 

Φεβρουαρίου 1835, έχει πάλι ως θέµα την αντιµετώπιση των πολιτικών κρατουµένων 

από το ιουλιανό καθεστώς. Ο Λουδοβίκος-Φίλιππος µε γυρισµένη την πλάτη στο θεατή 

και φορώντας τη στρατιωτική στολή, αναφορά στο στρατοκρατορικό καθεστώς που είχε 

επιβληθεί στο Παρίσι, µετά τις εξεγέρσεις του Απριλίου 1834, δείχνει προς τους 

συλληφθέντες του Απριλίου τις εργασίες κατασκευής της αίθουσας ακροάσεων, όπου θα 

πραγµατοποιούνταν η δίκη τους (εικ.87). Επειδή οι συλληφθέντες των εξεγέρσεων του 

Απριλίου 1834 ήταν πολλοί, αποφασίστηκε η ανέγερση ενός κτιρίου, όπου θα 

                                                 
235 Journal des Débats: Politiques et Littéraires, 29 Οκτωβρίου 1834, σ.1. 
236 Journal des Débats: Politiques et Littéraires, 5 Νοεµβρίου 1834, σ.1. 
237 Journal des Débats: Politiques et Littéraires, 29 ∆εκεµβρίου 1834, σ.2. 
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δικάζονταν, όχι από σώµα ενόρκων, αλλά από τη Βουλή των Ισοτίµων. Η τελευταία µε 

ένα διάταγµα είχε µετατραπεί σε ∆ικαστήριο των συλληφθέντων, καθώς θεωρήθηκε ότι 

η εξέγερση ήταν πράξη προδοσίας και έγκληµα κατά της ασφάλειας του κράτους. Το 

υπουργικό συµβούλιο κατέθεσε αίτηµα απόδοσης του ποσού των 360.000 φράγκων για 

την κατασκευή της αίθουσας ακροάσεων. Η συζήτηση άρχισε στις 29 ∆εκεµβρίου 1834 

και διήρκησε 5 ηµέρες. Ο Daumier δίνει µια κοινωνική και πολιτική τυπολογία των 

συληφθέντων: απεικονίζει τον επαρχιώτη εργάτη µε το µαντήλι στο κεφάλι, τον 

ρεπουµπλικανό µε το φρυγικό σκούφο και τα φθαρµένα ρούχα, καθώς και δύο ακόµη 

ρεπουµπλικανούς µε ηµίψηλα καπέλα. 

  Αυτό που συστήνει ο Λουδοβίκος-Φίλιππος προς τους συλληφθέντες του Απριλίου 

είναι υποµονετική αναµονή µέχρι την ολοκλήρωση της ανέγερσης της αίθουσας 

ακροάσεων. Ο Daumier σχολιάζει µε ειρωνική διάθεση τους ανθρωπιστικούς λόγους που 

προέβαλε η κυβέρνηση για την γρήγορη ανέγερση της νέας δικαστικής αίθουσας. 

Κοινοβουλευτικές συζητήσεις πραγµατοποιήθηκαν που αφορούσαν στο ποσό κόστους 

της αίθουσας αυτής. Η Βουλή αρνήθηκε το ποσό του ενός εκατοµµυρίου 280.000 

φράγκων που πρότεινε η Επιτροπή που είχε επιφορτιστεί µε τη µελέτη της ανέγερσης της 

αίθουσας και υιοθέτησε το ποσό των 360.000 φράγκων που πρότεινε η κυβέρνηση. Και 

αυτό γιατί µια ακριβότερη αίθουσα θα σήµαινε τη ψήφιση συµπληρωµατικών πιστώσεων 

και κατά συνέπεια την καθυστέρηση της ανέγερσης του κτιρίου, γεγονός που θα ενέτεινε 

την αγωνία, λόγω των καθυστερήσεων που θα στοίχιζαν στην «ανθρωπιά», γιατί θα 

αντιπροσώπευαν την καθυστέρηση της ∆ικαιοσύνης, θα αντιπροσώπευαν πολλές ώρες 

προσωρινής κράτησης.  Ο Saint-Marc Girardin στο κύριο άρθρο της Journal des Débats 

υπερασπίζεται τον ανθρωπισµό και τη σοβαρότητα της κυβέρνησης για την γρήγορη 

κατασκευή της Αίθουσας όπου θα εκδικάζονταν οι συλληφθέντες του Απριλίου: «∆εν 

υπάρχει κανείς στη Βουλή που επιθυµεί οι κατηγορούµενοι να περιµένουν περισσότερο 

µία ηµέρα ή µία ώρα από όσο πρέπει. ∆εν υπάρχει κανείς που θέλει η καθυστέρηση των 

αρχιτεκτόνων να επιβαρύνει την αναπόφευκτη καθυστέρηση της ∆ικαιοσύνης. Όταν η 

∆ικαιοσύνη περιµένει, αυτό είναι ήδη άσχηµο. Την ηµέρα που θα είναι έτοιµη, την ηµέρα 

που η αλήθεια θα είναι έτοιµη να ανακηρυχτεί, αυτή την ηµέρα, δεν πρέπει ένας 

αρχιτέκτονας να έρθει να πει στους δικαστές και τους φυλακισµένους: στους µεν 

περιµένετε για να εκπληρώσετε το καθήκον σας· στους δε, περιµένετε για να είστε αθώοι 

και ελεύθεροι. Έχω ακόµη ένα διάζωµα και µια κιονοστοιχία να ολοκληρώσω. Πολλοί 

µίλησαν για σεβασµό στους φυλακισµένους. Ο πρωταρχικός σεβασµός που τους 

οφείλεται είναι να µην παραταθεί καθόλου η κράτησή τους. Είναι να τους 

εξασφαλίσουµε τη δικαστική απόφαση, µόλις αυτή µπορέσει να αποδοθεί…ο σεβασµός 

των κατηγορουµένων συµφωνεί εδώ µε το σεβασµό της κοινωνίας. Τι αναζητάµε σε µία 
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δίκη; Την αλήθεια στην οποία έχουν δικαίωµα οι κατηγορούµενοι που δεν είναι ένοχοι 

και η κοινωνία που έχει προσβληθεί. Η κοινωνία συµµετέχει στη διαδικασία και 

οφείλουµε επίσης να τη σεβόµαστε. Είναι από το σεβασµό προς αυτούς, τους 

κατηγορουµένους και προς εκείνη, που πρέπει να γίνουν όσα θα µπορέσουν να 

οδηγήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας…Η Βουλή, και το επαινούµε, δεν ήθελε να 

συνδέσει µε µια ποινική δίκη την κατασκευή ενός παλατιού…Αν επρόκειτο για την 

ανέγερση ενός κτιρίου για το πρώτο σώµα του κράτους, η κυβέρνηση θα συνέτασσε 

σχέδια, θα τα µελετούσε µε ωριµότητα και έπειτα οι Βουλές θα αποφαίνονταν για τα 

προτεινόµενα σχέδια. Όµως, ένα σχέδιο τέτοιας σπουδαιότητας δεν θα µπορούσε να 

γεννηθεί µε αφορµή ένα συµβάν σε µια ποινική δίκη».238   

    Η πολιτική και κοινωνική τυπολογία των αντιπολιτευόµενων στο ιουλιανό καθεστώς 

απεικονίζεται  ξανά στη λιθογραφία Ποιος θέλει; Ποιος θέλει; Παράτα µας φλύαρε (Qui 

en veut? Qui en veut? Vas te coucher bavard), που δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 4 

Ιανουαρίου 1835. Ο χοντρός βασιλιάς Λουδοβίκος-Φίλιππος φορώντας την ρεντιγκότα 

και το καπέλο στο οποίο είναι στερεωµένη η τρίχρωµη κονκάρδα και έχοντας την 

οµπρέλλα του κάτω από τον ώµο,  προσφέρει χαρτοφυλάκια σε τρεις περαστικούς: έναν 

εργάτη που χειρονοµεί κοροϊδευτικά προς τον βασιλιά και δύο άλλους άντρες µε 

ηµίψηλα καπέλα και ρεντιγκότα, δύο µορφές της νέας αντιπολιτευτικής πολιτικής 

τυπολογίας (εικ.88). Η αστική αµφίεση του Λουδοβίκου-Φιλίππου και η ευγενής 

προσφορά χαρτοφυλακίων προς τους πολίτες,  όµως, δεν πείθουν για την ειλικρίνεια τους 

τους τρεις αντιπολιτευόµενους. Η λιθογραφία δηµοσιεύτηκε προς τους τελευταίους 

µήνες της πολύµηνης πολιτικής υπουργικής κρίσης, που προκλήθηκε από τις διαρκείς και 

προκλητικές προσπάθειες του Λουδοβίκου-Φιλίππου να ελέγχει το υπουργικό συµβούλιο 

και να έχει ως πρόεδρό του έναν άντρα δουλοπρεπή και υπάκουο προς αυτόν, ώστε να 

µπορεί ο ίδιος να κατευθύνει την κυβέρνηση. Η λιθογραφία δεν σχολιάζει µόνο τη 

χειραγώγηση της πολιτικής ζωής από τον βασιλιά, αλλά και αποκαλύπτει ότι οι τρεις 

αντιπολιτευόµενοι γνωρίζουν τις πραγµατικές διαθέσεις του Λουδοβίκου-Φίλιππου. Ο 

χαρακτηρισµός «φλύαρος» που του αποδίδουν παραπέµπει στην έκδοση, µε την 

παρότρυνση και τη στήριξη της Αυλής, του Adresse d’un Constitutionnel του Roederer, 

κείµενο που έχρηζε τον βασιλιά ως τον µοναδικό κυβερνήτη της χώρας στον οποίο 

πρέπει να υποτάσσονται οι Βουλές και οι υπουργοί. 

  Στις 27 Αυγούστου 1835, στο τελευταίο τεύχος της Caricature, λίγο πριν ψηφιστούν οι 

νόµοι του Σεπτεµβρίου και η εφηµερίδα σταµατήσει πια να εκδίδεται, δηµοσιεύτηκε η 

λιθογραφία του Daumier  Άξιζε πράγµατι ο κόπος να µας σκοτώσετε (C’était vraiment 

                                                 
238 Journal des Débats: Politiques et Littéraires, 4 Ιανουαρίου 1835, σ.1. 
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bien la peine de nous faire tuer!) (εικ.89). Τρεις νεκροί της ιουλιανής επανάστασης, όπως 

µαρτυρά η στήλη πίσω τους, στην οποία αναγράφεται «Νεκροί για την ελευθερία, 27, 28, 

29 Ιουλίου 1830», βγαίνουν από τον τάφος τους, µπροστά τους ένα στεφάνι και ένα 

µπουκέτο µαραµένα λουλούδια. Ο νεκρός στο κέντρο της σύνθεσης µε το διάτρητο 

στήθος, το δεµένο µέτωπο του, τα χέρια του να κρέµονται, σαστισµένος, έκπληκτος και 

θλιµµένος. ∆εξιά και αριστερά αυτής της µορφής, δύο άλλοι νεκροί: ένας εργάτης µε 

τυλιγµένο στο κεφάλι το µαντήλι του, και ένας άλλος άντρας µε σακάκι. Κάποιος 

θόρυβος τους έχει ξυπνήσει από τον ήρεµο ύπνο τους. Ο θόρυβος προκαλείται από τη 

λιτανεία του κλήρου και από επιθέσεις του στρατού εναντίον του λαού. Συνειδητοποιούν 

ότι, µετά την ιουλιανή επανάσταση, τίποτα δεν έχει αλλάξει και ότι τα ιδανικά της 

ελευθερίας για τα οποία πάλεψαν ποτέ δεν εφαρµόστηκαν. Τα λόγια τους αναγνωρίζουν 

τη µαταιότητα της θυσίας τους στα οδοφράγµατα του Ιουλίου 1830.   

  Μετά την απόπειρα δολοφονίας από τον Fieschi, στις 28 Ιουλίου 1835, µια σειρά νόµων 

για τον Τύπο πέρασαν στις 9 Σεπτεµβρίου, που απαγόρευαν την έκδοση και δηµοσίευση  

πολιτικών γελοιογραφιών. Το νοµοσχέδιο παρουσιάστηκε στη Βουλή στις 4 Αυγούστου 

1835, στις 18 Αυγούστου ο Sauzet, πρόεδρος του επιτροπής που είχε αναλάβει την 

µελέτη του, παρουσίασε την αναφορά του. Η κοινοβουλευτική συζήτηση διήρκησε από 

τις 21 έως τις 29 Αυγούστου, οπότε και το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε. Στο τελευταίο τεύχος 

της εφηµερίδας Caricature, δηµοσιεύτηκε το κείµενο του νόµου, παρουσιάζοντας τις 

προτάσεις που αφορούσαν στη λογοκρισία και την έγκριση προ-δηµοσίευσης στο σχήµα 

αχλοδόµορφων ποιηµάτων (µια επινόηση που είχε χρησιµοποιηθεί νωρίτερα στα τεύχη 

της 17 Απριλίου 1834 και της 1 Μαϊου 1835 του Charivari).239 Για τον Guizot οι νόµοι 

του Σεπτεµβρίου «όριζαν ως απόπειρα κατά της ασφάλειας του κράτους κάθε επίθεση 

ενάντια στην αρχή και τη µορφή της κυβέρνησης που εγκαθιδρύθηκε το 1830, όταν αυτή 

η επίθεση είχε ως στόχο την παρακίνηση στην καταστροφή ή στην αλλαγή της 

κυβέρνησης. Επικύρωναν και εγγυώνταν το συνταγµατικό απαραβίαστο του βασιλιά 

τιµωρώντας όποιον του καταλόγιζε την ευθύνη ή τη µοµφή των πράξεων της κυβέρνησής 

του».240 Στην οµίλια του στη Βουλή, στις 28 Αυγούστου 1835 δήλωσε «..είναι το 

συµφέρον του Συντάγµατος, είναι η υπεράσπιση του Συντάγµατος που µας κάλεσε σε 

αυτό το βήµα, που µας οδήγησε να φέρουµε αυτούς τους νόµους στη Βουλή…είναι το 

Σύνταγµα που δέχεται πολύπλευρη επίθεση από τις φατρίες…επαναλαµβάνω το 

Σύνταγµα κινδυνεύει κάθε ηµέρα. Η ανάγκη να το υπερασπιστούµε επιτάσσει την 
                                                 
239 S.[égolène] L.[E] M.[en], Philipon’s Defeat and the End of Political Caricature, So this is all we got 
ourselves killed for ! στο Campbell Douglas (επιµ.0, Daumier, 1808-1879, Ottawa, National Gallery of 
Canada, Musée des Beaux-Arts du Canada, 1999, σ. 180. 
240 François Guizot, Mémoires pour Servir à l’Histoire de mon Temps, Paris, Michel Lévy, libraires-
éditeurs, 1858-1860, τ.3, σ.310-311. 
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συµπεριφορά µας, τα λόγια µας. Και µας κατηγορούν ότι καταστρέφουµε το Σύνταγµα, 

εµείς που προσπαθούµε να το σώσουµε…παρουσιάσαµε αυτούς τους νόµους για να 

εισάγουµε όλο τον κόσµο, όλες τις φατρίες στο Σύνταγµα, για να κάνουµε το Σύνταγµα 

το νόµο της Γαλλίας, έναν αληθινό και ισχυρό νόµο, αντί για έναν νόµο που δεν 

αναγνωρίζεται, που παραβιάζεται εδώ και τρία χρόνια». Και συνεχίζει: «Υπάρχει ένας 

Τύπος που θεωρούµε αντισυνταγµατικό, ριζοσπαστικά αθέµιτο, σίγουρα µοιραίο για την 

χώρα και την κυβέρνηση του Ιουλίου· θέλουµε να τον καταστείλουµε: είναι ο Τύπος των 

καρλιστών, ο ρεπουµπλικανικός Τύπος· Να ο στόχος του νόµου». Τόνισε, ακόµη, την 

φιλελεύθερη άποψη σύµφωνα µε την οποία το ιουλιανό καθεστώς κληρονόµησε από το 

1789 τις πολιτικές ελευθερίες που είχε ανάγκη: «…η Γαλλία κατέκτησε και κρατά 

σήµερα, σε σχέση µε τις εγγυήσεις και τις πολιτικές ελευθερίες, ό,τι επιθυµούσε από το 

1789, ό,τι έχει ανάγκη εδώ και πολύ καιρό· δεν απαιτεί περισσότερα, για την ώρα, δεν 

θέλει τίποτα να κατακτήσει. Θέλει να απολαµβάνει σε ειρηνικό καθεστώς ό,τι 

κατέχει».241 Η επιβολή των νόµων του Σεπτεµβρίου 1835 ήταν αποτέλεσµα της 

συνάφειας που άρχισε να αναπτύσσεται ανάµεσα στον ρεπουµπλικανικό λόγο και τα 

κοινωνικά ζητήµατα και της ενσωµάτωσης των τελευταίων στον πρώτο. Στόχος της 

κυβέρνησης ήταν να θέσει εκτός της νόµιµης αντιπολίτευσης και ως παράνοµο το 

ρεπουµπλικανικό κίνηµα, που είχε συνασπιστεί µε τους εργάτες. Η κυβέρνηση 

επιθυµούσε µόνο η ίδια να έχει την ευθύνη της διαµόρφωσης της κοινής γνωµης και να 

επικρατεί στο δηµόσιο λόγο. 

    Το έργο του Daumier περικλείει τις εργατικές τάξεις που πολέµησαν στα 

οδοφράγµατα τον Ιούλιο 1830. Αν συγκρίνουµε τις λιθογραφίες του µε τον µνηµειώδη 

πίνακα του Delacroix Η Ελευθερία οδηγεί τον λαό (εικ.90) θα δούµε ότι οι αγωνιστές των 

οδοφραγµάτων που απεικονίζονται στον ιστορικό πίνακα είναι εκείνες που αργότερα 

απαντώνται στο έργο του λιθογράφου: ο εργάτης µε το ηµίψηλο καπέλο, εκείνος µε το 

µαντήλι τυλιγµένο στο κεφάλι ή εκείνος µε τον µπερέ. Είναι όσοι αγωνίστηκαν στα 

οδοφράγµατα, οι οποίοι επανέρχονται έχοντας αντιληφθεί και συνειδητοποιήσει τη 

δύναµή τους και την κοινωνική τους θέση, αλλά και τη διάψευση των προσδοκιών τους 

από το ιουλιανό καθεστώς. Γιατί ενώ στην επίσηµη τέχνη, ο βασιλιάς και το καθεστώς 

της συνταγµατικής µοναρχίας του Ιουλίου απεικονίζονται να δέχονται την επιδοκιµασία 

και την αποδοχή των εργατικών τάξεων, στο λιθογραφικό του έργο, ο Daumier παράγει 

ένα αντίλογο σε αυτό. Αποτυπώνει στις λιθογραφίες του δύο τµήµατα της κοινωνίας 

ανταγωνιστικά: από τη µια είναι ο βασιλιάς και η κυβέρνηση, από την άλλη οι εργατικές 

                                                 
241 François Guizot, Histoire Parlementaire de France : recueil complet prononcés dans la Chambre par 
M. Guizot,  Paris, Michel Lévy frères, Libraires, éditeurs, 1863-1864, τ.2, σ.438, 440, 443-444. 
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τάξεις και οι ρεπουµπλικανοί. Αυτός ο κοινωνικός διαχωρισµός απαντάται και στον 

κυβερνητικό λόγο: οι οπαδοί της κυβέρνησης και του juste milieu αντιλαµβάνονται την 

κοινωνία διαιρεµένη σε δύο στρατόπεδα. Για αυτή τη διαίρεση κάνουν λόγο όταν 

αναφέρουν τους εξεγερµένους της Λυών το 1831 ως βαρβάρους που απειλούν την 

κοινωνία· τη βαρβαρότητα µιας άλλης κοινωνίας ανακαλούν πάλι για την εξέγερση στη 

Λυών το 1834. Έτσι διαιρεµένη αντιλαµβάνονται την κοινωνία, όταν ο Saint-Marc 

Girardin προτρέπει να µην δοθούν όπλα, ούτε εκλογικά δικαιώµατα στους εργάτες, η ίδια 

κοινωνική διαίρεση υπάρχει και στο σχέδιο των οχυρώσεων του Παρισιού. Αυτό, λοιπόν, 

το κοινωνικό τµήµα που η κυβέρνηση του juste milieu θέλει να εξαλείψει, να 

περιθωριοποιήσει, να υποτάξει, στο έργο του Daumier συνιστά µια αντικαθεστωτική 

κοινότητα. Παράλληλα, όµως, ο Daumier εισάγει και µια νέα πολιτική τυπολογία στο 

έργο του: πρόκειται για τον αντιπολιτευόµενο, ρεπουµπλικανό ή µέλος του mouvement, 

µε την αστική ενδυµασία. Η µορφή αυτή συνενώνεται µε τους εργάτες σε λιθογραφίες 

που κριτικάρουν τις απειλούµενες από το ιουλιανό καθεστώς αστικές ελευθερίες, όπως  

της ελευθερίας της έκφρασης, του Τύπου και του συνέρχεσθαι, και τη βούληση του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου να ελέγχει την πολιτική εξουσία. Μαρτυρούν αφενός µια εικόνα 

του ρεπουµπλικανισµού αυτών των ετών, καθώς αυτό το πολιτικό ρεύµα υπερασπιζόταν  

τις αστικές ελευθερίες που υπερασπίζονταν οι φιλελεύθεροι κατά την προηγούµενη 

δεκαετία, αφετέρου συνενώνουν ως προς την υπεράσπιση αυτών των ελευθεριών  

εργάτες και προοδευτικούς αστούς, δηλ. µη χειρώνακτες, αλλά εκπροσώπους των 

ελεύθερων επαγγελµάτων. Μπορούµε να πούµε πως οι λιθογραφίες του Daumier 

επιτελούν, κατά κάποιο τρόπο, το ρόλο που είχε αναλάβει ο Τύπος. Όπως δηλ. ο Τύπος 

προσπαθεί να συσφίξει τους δεσµούς ανάµεσα σε µέλη της κοινωνίας, καλλιεργώντας 

τους ένα κοινό σύστηµα αξιών, έτσι λειτουργούν και οι λιθογραφίες του Daumier. Σε 

αυτές, εκπρόσωποι κοινωνικών τάξεων συστήνουν µια συµπαγή φαντασιακή κοινότητα 

µε κοινή πολιτική ταυτότητα και παρουσιάζονται ως µέτοχοι των ίδιων αρχών και 

ιδανικών, του αντιµοναρχισµού, της ελευθερίας και της πολιτικής ισότητας, για τα οποία 

αγωνίζονται απέναντι στον κοινό αντίπαλο, το ιουλιανό καθεστώς.  
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Οι Απεικονίσεις της Ιδεοτυπικής Μορφής του Προλετάριου 

 

  Ο Daumier σε κάποιες λιθογραφίες του αποµονώνει τη µορφή του εργάτη, δίνοντας της  

ηρωϊκές διαστάσεις. Αυτή η ιδεοτυπική µεταµόρφωση απαντάται στο έργο του 

λιθογράφου από το δεύτερο εξάµηνο του 1833 και αποτελεί µια ιδιαίτερη 

αναπαραστατική κατηγορία.  Σε µια πρώτη ανυπόγραφη λιθογραφία µε τίτλο Υπάρχει 

ακόµη δουλειά εκεί (Ya encore de l’ouvrage par la!), που αποδίδεται όµως από τον 

Delteil στον Daumier, απεικονίζονται οι εργατικές τάξεις (εικ.91). Η λιθογραφία 

κατατέθηκε δύο περίπου µήνες µετά την ιουλιανή επανάσταση, στις 17 Σεπτεµβρίου 

1830. Μια οµάδα οδοκαθαριστών, που κρατούν στους ώµους σκούπες, δείχνουν προς τη 

Βουλή στο πίσω και δεξιό τµήµα της σύνθεσης και διαπιστώνουν ότι υπάρχει ακόµη 

δουλειά που πρέπει να γίνει εκεί. Το κοµµένο δέντρο στα δεξιά παραπέµπει στην 

πρακτική κοπής δέντρων, κατά τις ηµέρες της ιουλιανής επανάστασης, προκειµένου να 

στηθούν τα οδοφράγµατα. Οι οδοκαθαριστές εντοπίζουν ότι η Βουλή πρέπει να 

καθαριστεί, καθώς δύο µήνες µετά την επανάσταση η σύστασή της συνέχιζε να είναι 

εκείνη της Παλινόρθωσης, ενώ η κυβέρνηση είχε αποφασίσει µερικές εκλογές για την 

αντικατάσταση των παραιτηθέντων βουλευτικών µελών. Παρά το µήνυµα της 

γελοιογραφίας ότι η επανάσταση πρέπει να συνεχιστεί,οι οδοκαθαριστές απεικονίζονται 

υποτιµητικά, γελοιογραφικά. Αυτή όµως είναι µία από τις µοναδικές τέτοιες απεικονίσεις 

της εργατικής τάξης. Στα επόµενα έργα του, ο λιθογράφος την απεικονίζει µε 

διαφορετικό τρόπο: την επενδύει µε αυτοσυνείδηση της δύναµης και της κοινωνικής και 

πολιτικής προσφοράς της στη χώρα. Είναι οι κατώτερες, εργατικές τάξεις που έρχονται 

αντιµέτωπες µε τη συνταγµατική  µοναρχία του Λουδοβίκου-Φιλίππου. 

  Στη λιθογραφία Η περίπολος καταδιώκοντας τον πατριωτισµό στο Palais-Royal (Le 

patrouillotisme chassant le patriotisme au Palais-Royal) που κατατέθηκε στις 21 

Οκτωβρίου 1831, µία οµάδα ανδρών περικυκλώνεται, απωθείται  και καταδιώκεται από 

ένα στράτευµα εθνοφρουρών (εικ.92). Στα µέσα Σεπτεµβρίου 1831, µε την ανακοίνωση 

του νεόυ της παράδοσης της Πολωνίας στους Ρώσους, υπήρξαν στο Παρίσι διαδηλώσεις 

που στόχος τους ήταν να ξεσηκώσουν την πόλη µε συνθήµατα: «Ζήτω η Πολωνία! Κάτω 

ο Λουδοβίκος-Φίλιππος! Ζήτω η République». Οι διαδηλωτές λεηλάτησαν καταστήµατα 

κατασκευαστών όπλων, οδήγησαν τα θέατρα σε κλείσιµο, προσπάθησαν να στήσουν 

οδοφράγµατα, έσφαξαν λοχίες της πόλης, έκαψαν τα παράθυρα του υπουργείου 

Εξωτερικών υποθέσεων και απείλησαν τη Βουλή. Το πλήθος των διαδηλωτών 

κατευθύνθηκε προς τους κήπους του Palais-Royal όπου διαλύθηκε από τους φρουρούς. 

Αυτήν την εξωση από την βασιλική οικία απεικονίζει ο Daumier:  πλήθος εθνοφρουρών 

και πλήθος Γάλλων πατριωτών ντυµµένοι µε ρεντιγκότες και ηµίψηλα καπέλα. Η 
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κεντρική µορφή έχοντας ένα µπλε µαντήλι στη ρεντιγκότα του αντιµετωπίζει µε θάρρος 

και αξιοπρέπεια τη συλληψή του από τους εθνοφρουρούς. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο 

είναι η εισαγωγή στην λιθογραφία της µορφής στα δεξιά η οποία ξεχωρίζει τόσο από τα 

εργατικά ρούχα που φορά, όσο και από τη στάση που κρατά: πρόκειται για έναν εργάτη, 

όρθιος µε τα χέρια στις τσέπες, ιδωµένος πλάγια, να κοιτά ευθεία µπροστά στο γεγονός 

της σύλληψης του αστού, στοιβαρός και άφοβος. Αυτή τη µορφή του αξιοπρεπούς 

εργάτη θα την συναντήσουµε και σε άλλα του έργα. Σε κάποια, µάλιστα, από αυτά η 

µορφή µετατρέπεται πια σε ιδεότυπο. 

  Η χρονική συγκυρία εµφάνισης αυτής της στοιβαρής µορφής του εργάτη στο Daumier 

συµπίπτει µε την εµφάνιση των εργατών στο κοινωνικό και πολιτικό προσκήνιο, κατά το 

1831. ∆ιαδηλώνουν, ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες αµοιβές. Στη 

Λυών, συνέβη το πρωτοφανές γεγονός: στις αιτήσεις των εργατών και των υπευθύνων 

των εργαστηρίων για καθιέρωση κατώτατης τιµολόγησης, στις 15 Οκτωβρίου 1831, o 

Bouvier-Dumolard, νοµάρχης της πόλης, ένωσε υπό την προεδρεία του το Εµπορικό 

Επιµελητήριο, τους δηµάρχους της Λυών και των τριών προαστιακών πόλεων. 

Αποφασίστηκε ότι οι βάσεις της τιµολόγησης θα συζητηθούν µε 22 εργάτες, εκ των 

οποίων οι 12 ήταν ήδη αντιπρόσωποι των συναδέλφων τους, και 22 εργοστασιάρχες που 

όρισε το Εµπορικό Επιµελητήριο.242 Νωρίτερα, στις αρχές του έτους, όταν η Βουλή 

συζητούσε για το νέο εκλογικό νοµοσχέδιο, ένας ωρολογοποιός, ο Charles Béranger, 

δηµοσίευσε ένα κείµενο µε τίτλο Pétition d’un prolétaire à la Chambre des députés. 

Γράφει στο κείµενό του: «Θα επιθυµούσα µερικοί προλετάριοι να εισαχθούν στη Βουλή 

για να µιλήσουν λίγο για τους οµοίους τους. Όµως, µου φαίνεται ότι αυτό δεν µπορεί να 

γίνει».243  

  Ο όρος προλετάριος πρωτοαναφέρεται στο λεξικό του Mercier ως «αυτός που δεν έχει 

καθόλου περιουσία. ∆υστυχία σε ένα έθνος διαιρεµένο σε δύο τάξεις απαραίτητα 

εχθρικές, εκείνης των κατόχων περιουσίας και εκείνης των προλετάριων».244 Ήδη από το 

1817, κατά τις συζητήσεις για τον εκλογικό νόµο που θα καθιέρωνε την άµεση 

ψηφοφορία, οι νοµιµόφρονες είχαν ήδη µιλήσει για προλετάριους για να ονοµάσουν έτσι 

όσους ήταν στερηµένοι της πολιτικής συµµετοχής στις πρωτοβάθµιες συνελεύσεις 

(assemblées primaries), καθώς η έλλειψη περιουσίας τους άφηνε στο περιθώριο της 

δηµόσιας ζωής. Όµως, µόνο µετά την ιουλιανή επανάσταση, η λέξη άρχισε να 

χρησιµοποιείται συχνά. Αυτή διεκδικείται από τους ρεπουµπλικανούς που 
                                                 
242 Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre éditeur, 1842-1844, τ.3, σ.53-54. 
243 Charles Béranger, Pétition d’un Prolétaire à la Chambre des Députés, Paris, Au Bureau d’Organisateur, 
1831, σ.15.  
244 Louis Sebastien Mercier, Néologie ou Vocabulaire des Mots Nouveaux à Renouveler, ou Pris dans des 
Acceptions Nouvelles, Á Paris, Chez Moussard Libraire, Maradan Libraire, 1801, τ.2, σ.380. 
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αποκηρύσσουν την κοινωνική και πολιτική διαίρεση που δηµιουργούν οι θεσµοί της 

ιουλιανής µοναρχίας.245 Ο Louis-Auguste Blanqui κατά τη «∆ίκη των 15» (Procès des 

Quinze), µελών της Société des Amis du Peuple, στην ερώτηση του δικαστή για το ποιο 

είναι το επάγγελµά του απαντά «προλετάριος». Και όταν ο δικαστής ανταπαντά ότι αυτό 

δεν είναι επάγγελµα, ο Blanqui τονίζει: «Μα πως δεν είναι επάγγελµα! Είναι το 

επάγγελµα τριάντα εκατοµµυρίων Γάλλων που ζουν από την εργασία τους, στερηµένοι 

των πολιτικών τους δικαιωµάτων».246 Καθιερώνεται έτσι στον ρεπουµπλικανικό λόγο η 

σχέση της κοινωνικής θέσης  µε την κατάσταση πολιτικού αποκλεισµού των εργατικών 

τάξεων. 

   Στο έργο του Daumier, αυτή η µορφή του προλετάριου λαµβάνει ηρωϊκές διαστάσεις, 

µετατρέπεται σε έναν ιδεότυπο σε ακόλουθες λιθογραφίες. Οι εργάτες του Daumier είναι 

στοιβαρές µορφές, επενδυµένες µε αξιοπρέπεια και σιγουριά, τα ρούχα τους δεν είναι 

βρώµικα ούτε µπαλωµένα, δεν µαρτυρούν την ένδειά τους. Οι λιθογραφίες του Daumier, 

στις οποίες απεικονίζεται ιδεοτυπικά η µορφή του προλετάριου, αποτελούν ξεχωριστή 

περίπτωση στο σύνολο των απεικονίσεων των εργατών εκείνης της περιόδου. Γιατί 

αποµακρύνονται τόσο από την ρεαλιστική απεικόνιση των εξαθλιωµένων εργατικών 

στρωµάτων, όσο και από τη γελοιογραφική τους απεικόνιση σε σύγχρονες  λιθογραφίες, 

στις οποίες οι εκπρόσωποι της εργατικής τάξης απεικονίζονται ως έκλυτοι, απαίδευτοι, 

µεθύστακες και ανήθικοι.  

  Η κατάσταση των εργατικών τάξεων εκείνη την περίοδο ήταν δύσκολη, όπως και η 

επιβίωσή τους, καθώς η οικονοµική κρίση και η ανεργία παρατείνονταν. Αυτό 

µαρτυρούσε η αύξηση των παιδοκτονιών, ο αριθµός των αναφορών για ευρισκόµενα 

παιδιά του πληθυσµού είχε τριπλασιαστεί, είχε, επίσης, αυξηθεί ο αριθµός των 

κρατουµένων για χρέη, από το 1811 έως το 1833 είχαν πενταπλασιαστεί οι πτωχεύσεις, 

από το 1809 έως το 1831 οι ενεχυριάσεις στο Mont-de-Piété είχαν αυξηθεί κατά 70% και 

η ετήσια κατανάλωση κρέατος είχε µειωθεί ήδη από το 1826 στις οκτώ λίβρες, ενώ το 

1789  ήταν σαράντα.247 Το 1830, σε άρθρο της η Journal des Débats σχολιάζει την 

αυξανόµενη τιµή του ψωµιού βασικό στοιχείο της διατροφής των κατώτερων 

στρωµάτων: «Από τα τέλη του 1828, χρονιά κακής συγκοµιδής, η τιµή του ψωµιού των 

τεσσάρων λιβρών αυξήθηκε στο αρτοποιείο στα δεκαεννέα sols. Ήταν ήδη παραπάνω 

ακριβή από όσο µπορούσε να πληρώσει όχι µόνο ο άπορος πληθυσµός, αλλά και ένα 

                                                 
245 Pierre Rosanvallon, Le Sacre du Citoyen: Histoire du Suffrage Universel en France, Paris, Gallimard, 
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 138

αρκετά µεγάλο µέρος της εργατικής τάξης του Παρισιού και όλοι φοβούνταν ότι η τιµή 

του ψωµιού δεν θα µειωνόταν».248  

   Οι εργάτες απειλούνταν από την πείνα και τη φτώχια. Οι αστυνοµικές αναφορές της 

περιόδου µαρτυρούν την ίδια δύσκολη κατάσταση των εργατικών στρωµάτων και τους 

φόβους αναταραχών. Υπάρχει πληθώρα αστυνοµικών αναφορών που σχολιάζουν την 

φτώχεια και την ανέχεια του παρισινού πληθυσµού, την οποία ενέτεινε η εµφάνιση της 

χολέρας, το 1832. Το Σεπτέµβριο 1831, ο αστυνοµικός διευθυντής γράφει στις αναφορές 

του: «Μέχρι τώρα αυτός ο πληθυσµός ήταν υποµονετικός…η αρετή του έχει αρχίσει να 

εξαντλείται. Τα παράπονα που ακούγονταν διαδέχονται οι ψίθυροι. Αναφέρονται συχνά 

στις αναµνήσεις της επανάστασής µας. Η πείνα είναι κακός σύµβουλος και κάποιοι δεν 

φοβούνται να πουν ότι η επανάσταση έγινε από τους µεν, έγινε αντικείµενο 

εκµετάλλευσης από τους δε, δηλώντας έτσι ότι δεν θα απέχουν από το να την 

ξαναρχίσουν για να εξάγουν από αυτήν ένα καλύτερο όφελος. Τροµακτικά συµπτώµατα 

µαρτυρούν όλη την κατεπείγουσα κατάσταση του κινδύνου. Εδώ και κάποιες µέρες 

βλέπουµε οµάδες να σχηµατίζονται γύρω από τα καταστήµατα των αρτοποιών· χτες 

αποπειράθηκαν να σπάσουν τις µηχανές. Οι αναταραχές που δηµιουργεί η ανάγκη είναι 

πολύ πιο σοβαρές από εκείνες στις οποίες η πολιτική παίζει ρόλο».249 Μια ακόµη 

αναφορά, της 6ης Σεπτεµβρίου, παρουσιάζει πιο δύσκολη την κατάσταση των εργατικών 

στρωµάτων: «Από όλες τις απόψεις βλέπουµε να εµφανίζεται η δυστυχία µε όλη της την 

ασχήµια. Ο αριθµός των επαιτών αυξάνεται κάθε µέρα. ∆εν θα µπορούσαµε να τους 

φυλακίσουµε όλους αν θέλαµε να τους σταµατήσουµε· παραπονιούνται για όσα τους 

βαρύνουν· απαντούν ότι η πείνα τους βασανίζει και δυστυχώς αυτή η δικαιολογία είναι 

πολύ ειλικρινής. Οι περιπλανώµενοι εµφανίζονται επίσης σε µεγάλους αριθµούς. Οι 

νυκτερινοί περίπολοι, οι φρουροί της ηµέρας τους σταµατούν, και η πείνα, η πείνα µε τα 

τροµερά της βάσανα, είναι πάλι η δικαιολογία τους. Συνήθως την άνοιξη διαπράτονται 

λίγες κλοπές. Αυτό το χρόνο, ήταν λιγότερο σπάνιες. Η απόγνωση είναι η µοναδική αιτία 

πολλών αυτοκτονιών. Στη µικρή συνοικία του Chaillot, τρία άτοµα σε µία εβδοµάδα 

αυτοκτόνησαν. Είχαν εξαντλήσει όλα τα µέσα. Είναι ένα γεγονός για το οποίο αυτό το 

τµήµα της πόλης δεν είχε µαρτυρίες. Η πορνεία έχει παρόµοια εξέλιξη. Οι καταγραφές 

που διατάσσει η αστυνοµία για λόγους ασφάλειας και δηµόσιας υγείας αυξάνονται».250 

Λίγες ηµέρες αργότερα, στις 11 Σεπτεµβρίου 1831, πάλι ο αστυνοµικός διευθυντής 

απευθύνεται στον υπουργό των Εσωτερικών: «∆εν θα ήθελα να το επαναλάβω, αυτή η 
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δυστυχία φτάνει στο αποκορύφωµά της,  και είναι αδύνατο όσοι είναι τα θύµατα της να 

µην προκαλέσουν στη διοίκηση µεγάλες φασαρίες, αν αναγκαστούν να χρησιµοποιήσουν 

τα πιο βίαια µέσα για να φτάσουν σε µια λιγότερο τροµακτική κατάσταση».251  

  Το Παρίσι της πείνας είναι εκείνο των συνοικιών του κέντρου, όπου το κατάστηµα και 

το εργαστήριο, το εµπόριο και οι χειροτέχνες µοιράζονται την ίδια µοίρα. Η πύλη και το 

προάστιο Saint-Denis όπου «η δύσκολη κατάσταση στην οποία µαραίνεται το εµπόριο 

εδώ και ένα έτος αυξαίνεται…υπάρχει ο φόβος ότι το χειµώνα θα έρθουν µεγάλες 

δυστυχίες. Η κατάσταση των κατασκευαστών θα είναι σε λίγο τόσο οδυνηρή όσο εκείνη 

των εργατών· όσοι πριν από λίγο παρείχαν επιβίωση σε πολυάριθµους πατέρες 

οικογενειών βλέπουν σήµερα τους ίδιους τους εαυτούς τους σε µια κατάσταση εξίσου 

ανησυχητική…µας ανέφεραν ότι διάφοροι εθνοφρουροί, καταστηµατάρχες ή 

κατασκευαστές, εκδήλωσαν απροθυµία να πάρουν τα όπλα στις αναταραχές που έλαβαν 

χώρα αυτή την εβδοµάδα: γιατί, είπαν, δε µπορούν παρά να αισθανθούν οίκτο για τους 

δύστυχους εργάτες που η µεγάλη τους δυστυχία τους οδηγεί στην απόγνωση». Στη 

συνοικία του Λούβρου: «ο εργάτης δεν έχει πλέον τίποτα· δεν έχει πια κρεβάτι, δεν έχει 

ρούχα, δεν θα έχει κουβέρτες, ούτε ξύλα γα αυτόν τον χειµώνα». Στη συνοικία του 

Arsenal, όπου κατοικεί ένας µεγάλος αριθµός εργατών «η πλειοψηφία έχει πολυάριθµες 

οικογένειες και δεν έχουν µέσο διαβίωσης…η συνεχής επωδός τους είναι: η κυβέρνηση 

να µας δώσει δουλειά, χωρίς την οποία η πείνα θα κάνει τον λύκο να βγει από το δάσος! 

Πολλοί άλλοι εργάτες αποµονωµένοι µένουν σε επιπλωµένα σπίτια, αυτοί είναι που 

πρέπει να φοβόµαστε περισσότερο». Όσο για τους εργάτες του προαστίου Saint-Antoine, 

οι οποίοι είχαν έντονη πολιτική δράση κατά τα τελευταία χρόνια και κατά τις τρεις 

επαναστατικές ηµέρες του 1830, γράφει ο αστυνοµικός επιθεωρητής, το Σεπτέµβριο 

1831: «Οι εργάτες αυτής της συνοικίας µέχρι αυτή τη στιγµή έδειξαν µεγάλη αφοσίωση 

στον βασιλιά και τους νόµους. Αλλά η σοφή συµπεριφορά τους  είναι ένα πρόβληµα για 

όσους γνωρίζουν τη δυστυχία τους. Η υποµονή τους εξαντλείται και νοµίζω ότι κανείς 

δεν θα µπορούσε να στηρίζεται σε αυτούς αν η θλιβερή κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται παραταθεί και άλλο».252 

  Η αναφορά για τη συνοικία Popincourt στο 8ο και το 12ο διαµέρισµα είναι το ίδιο 

ανησυχητική: «Μόνο στη συνοικία Popincourt 7.000 εργάτες που αντιπροσωπεύουν µαζί 

µε τις οικογένειές τους τα 4/5 του πληθυσµού έχουν συγκεντρωθεί όλοι µαζί και µαζί ως 

µάζα βρίσκονται εκτεθειµένοι σε όλες τις δυστυχίες. ∆εν µπορούµε να έχουµε µια ιδέα 

των βασάνων αυτών των δύστυχων. Πώλησαν ή έβαλαν ως ενέχυρο όλους τους µισθούς 
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τους, ακόµη και τα εργαλεία του επαγγέλµατός τους. Στερηµένοι από τα έπιπλα τους, 

εκποιηµένα σε ευτελή τιµή, έχουν αποσυρθεί σε πολύ άσχηµα και βρώµικα πανδοχεία 

όπου ζουν στοιβαγµένοι. Έχουν χρέη, έχουν εξαντλήσει την πίστωσή τους». Στο 12ο 

διαµέρισµα ο αστυνοµικός επιθεωρητής της συνοικίας Jardin du Roi γράφει στις 30 

Μαρτίου 1831: «Η συνοικία είναι πάντα ήρεµη, αλλά η δυστυχία της εργατικής τάξης 

της οποίας το τµήµα που απασχολούνταν έλαβε την απόλυσή του για το τέλος του µήνα 

δεν έχει ίσο του παρά την απόγνωση. Επισκέφτηκα χτες κάποιους τεχνίτες της συνοικίας 

µου. Είδα δύστυχους πατέρες χωρίς ψωµί ανάµεσα σε τέσσερα και πέντε παιδιά και µη 

ξέροντας που να βρουν αυτό που θα τους στηρίξει αύριο. Ως αποκορύφωµα της θλίψης, 

η διανοµή των οικονοµικών σουπών στην οδό Mouffetard, µε διαταγή του δηµάρχου του 

12ου διαµερίσµατος, σταµατά την Παρασκευή, παράλληλα µε τη συµπληρωµατική 

διανοµή ψωµιού που δώσαµε εντολή να κάνουν, έτσι ώστε αν δεν δοθεί εντολή να 

πραγµατοποιηθεί µια νέα διανοµή αυτών των πιάτων σούπας, οι µισοί από αυτούς τους 

δύστυχους θα περάσουν την ηµέρα χωρίς να φάνε».253  

  Η εικόνα που η κυβέρνηση προέβαλε για τους εργάτες ήταν εκείνη των επικίνδυνων για 

την κοινωνία και των βαρβάρων που απειλούσαν τους νόµους, την ελευθερία και την 

ιδιοκτησία. Ο Saint-Marc Girardin στο άρθρο του στη Journal des Débats γράφει µε 

αφορµή την εξέγερση των υφαντουργών στη Λυών, το Νοέµβριο 1831: «Η εµπορική και 

βιοµηχανική µας κοινωνία έχει τη πληγή της, όπως όλες οι άλλες κοινωνίες. Αυτή η 

πληγή είναι οι εργάτες. ∆εν υπάρχουν βιοµηχανίες χωρίς εργάτες και µε έναν εργατικό 

πληθυσµό πάντα αυξανόµενο και πάντα άπορο καµία ηρεµία για την 

κοινωνία....αναζητήστε σε κάθε βιοµηχανική πόλη το σχετικό αριθµό της βιοµηχανικής 

και εµπορικής τάξης και της τάξης των χειρωνακτών, θα τροµάξετε από την αναλογία. 

Κάθε εργοστασιάρχης ζει στη βιοµηχανία του όπως οι κτηµατίες των αποικιών εν µέσω 

των σκλάβων τους, ένας εναντίον εκατό. Και η εξέγερση της Λυών είναι ένα είδος 

εξέγερσης του Αγίου ∆οµήνικου...οι βάρβαροι που απειλούν την κοινωνία δεν 

βρίσκονται στον Καύκασο ούτε στις στέπες της Ταρταρίας. Βρίσκονται στα προάστια 

των βιοµηχανικών µας πόλεων...είναι άνθρωποι που η κοινωνία άφησε χωρίς µόρφωση. 

∆εν τους έδωσε την εκπαίδευση που θα µπορούσε να τους διαφωτίσει, να τους 

καθοδηγήσει, να τους εκπολιτίσει και τους έδωσε όπλα...πρέπει η µεσαία τάξη να µάθει 

καλά ποιά είναι η κατάσταση των πραγµάτων. Έχει από κάτω της ένα πληθυσµό 

προλετάριων που αναταράσσεται και πάλεται...εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος της σύγχρονης 
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κοινωνίας. Από εκεί µπορούν να προέλθουν οι βάρβαροι που θα την 

καταστρέψουν…».254   

  Ο Armand Carrel απάντησε στη Journal des Débats για αυτή τη χρήση της λέξης 

«βάρβαροι», µε άρθρά του στη National στις 13, 15 και 19 Απριλίου 1832, 

προσπαθώντας να δώσει στους αναγνώστες να κατανοήσουν τη δύσκολη θέση των 

εργατών: «Εµείς βλέπουµε στον φτωχό εργάτη, που στερείται την  εργασία και πεθαίνει 

από πείνα εδώ και µήνες, το θύµα ενός συστήµατος ενάντια στο οποίο δεν έχουµε 

σταµατήσει να εξεγειρόµαστε, στις ανώφελες συζητήσεις για τη liste civile, τις συντάξεις 

της chouannerie και της µετανάστευσης, τον προϋπολογισµό του κλήρου, την 

αποπληρωµή των χρεών, τα σαράντα λεπτά του φόρου ακίνητης περιουσίας, τα σιτηρά 

και τον αναλογικό φόρο. Αυτός ο δυστυχής είναι ένας συµπολίτης, ένα µέλος της 

µεγάλης οικογένειας, που ακόµη αφανίζεται από το δικαίωµα των πρωτοτοκίων. ∆εν 

είναι η ανάρµοστη συµπεριφορά του, η έλλειψη πολιτισµού, η προτίµηση για τη 

δυστυχία που τον σκοτώνουν, είναι η άνιση διανοµή των δηµόσιων φόρων. ∆εν έχει γίνει 

βάρβαρος από επιλογή. Αλλά µια κακή κατάσταση της κοινωνίας, οι ακόµα χειρότερες 

αρχές διακυβέρνησης, τον έχουν καταδικάσει να ζει και να πεθαίνει ως ένα όν 

εγκαταλειµµένο…[η κοινωνία] µπορεί να αισθανθεί ένοχη απέναντι σε τόσους άνδρες 

που η υπερβολική εργασία σκοτώνει, και που δεν έχουν τα απαραίτητα πράγµατα που 

προµηθεύει η εργασία, ένα πουκάµισο, ένα ζεστό ρούχο, ένα κρεβάτι για να πεθάνουν». 

Θεωρεί ως λύση την ενσωµάτωση όλων, και των εργατών, στη δηµοτική αρχή: «η 

πραγµατική δηµοτική αρχή θα ήταν το προϊόν ενός δηµοτικού νόµου που θα προερχόταν 

από µία πραγµατική εθνική αντιπροσώπευση. Αυτός ο νόµος θα γινόταν µε τέτοιο τρόπο 

ώστε ο χειρώνακτας να µην αποκλείεται, όχι περισσότερο από τον εθνοφρουρό και από 

όποιον άλλο εξαρτάται από το κράτος, γιατί βρίσκεται µέσα στο κράτος όταν 

εµφανίζεται στον προϋπολογισµό ως µέρος όσων πληρώνουν. Όταν δίνει στο κράτος τα 

4/5 όσων κερδίζει όλες τις ηµέρες».255 

  Η τεχνοκριτική της εποχής ζητά η απεικόνιση των προλετάριων να ανταποκρίνεται 

στην πραγµατική τους κατάσταση, ζητά τη ρεαλιστική τους απόδοση, αποµακρυσµένη 

από εκείνη του αιµοδιψούς όχλου της επίσηµης τέχνης. Η Marie-Camille de G. 

διαµαρτύρεται για την εικόνα του προλετάριου έτσι όπως απεικονίζεται στους πίνακες 

του salon: «ο προλετάριος δεν εισάγεται στους πίνακες του salon παρά µε τα όπλα στα 

χέρια, να φέρει κηλίδες αίµατος και λάσπης, να δείχνει την οργή µε το στόµα του και την 

σκληρότητα στα µάτια του…∆είξτε γυµνές τις αιµοτοβαµµένες θλίψεις για να 

                                                 
254 Journal des Débats : Politiques et Littéraires, 8 ∆εκεµβρίου 1831, σ.1-2. 
255 Armand Carrel,Oeuvres politiques et littéraires, mises en ordre, annotées, et précédées d'une notice 
biographique sur l'auteur, Paris, Librairie de F. Chamerot, 1857- 1859, τ.3, σ.85, 101. 
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συγκινηθούν αυτοί που κρατάνε στα χέρια τους τα µέσα να ανακουφίσουν αυτά τα 

βάσανα! Αν αγαπάτε το δράµα, ζωγραφίστε αυτές τις τροµερές σκηνές που παίζονται 

κάθε ηµέρα κάτω από τα µάτια σας, ζωγραφίστε έναν δύστυχο άρρωστο πατέρα σε ένα 

αχυρόστρωµα να διαλύεται από την αγωνία και την αθλιότητα, τα πολυάριθµα παιδιά του 

που του ζητούν ψωµί µε κραυγές και δάκρυα, την κόρη του της οποίας η εργασία δεν 

επαρκεί για τις ανάγκες του πατέρα της και των αδελφών της. Αφήστε τον πίνακά σας να 

θρηνήσει, να στενάξει, να κραυγάσει, να απελπιστεί ώστε να δούµε όλο αυτόν τον κόσµο 

της αγωνίας, των βασάνων, των σπαραγµών που ο πολιτισµός κρύβει µε ένα ψεύτικο 

χαµόγελο· ώστε να ακούσουµε τις φοβερές κραυγές της πείνας και τους λυγµούς της 

πορνείας. Ώστε οι πίνακές σας να είναι καθρέφτης που αντικατοπτρίζει όλα τα βάσανα 

του φτωχού και τα διευθετεί σε µια εστία που στηρίζει το σίδηρο, που περικλείει την 

καρδιά του πλούσιου και την κρατά τόσο σφικτά που κάθε κτύπος πνίγεται….ώστε έτσι 

ενώπιον των έργων σας, οι προνοµιούχοι να φοβούνται να είναι ευτυχισµένοι, όταν 

εκατοµµύρια άλλων αγωνιούν εξαιτίας της δυστυχίας!».256  

  Το 1833, ο κριτικός της ρεπουµπλικανικής εφηµερίδας Tribune σχολιάζει τον πίνακα 

του Joseph-Désiré Court µε θέµα τον Boissy d’Anglas ως «µια άσχηµη καρναβαλική 

φάρσα», χαρακτηρίζοντας την αρνητική απεικόνιση του λαού ως «απεχθής για να δει 

κανείς»· αντιπαραθέτει τον πίνακα του A. Jeanron Μια σκηνή του Παρισιού που κρίνει 

θετικά ως προς την απεικόνιση του λαού (εικ.93): «…Αυτό που κυριαρχεί παντού είναι η 

αγάπη και η ευφυϊα του λαού και κυρίως αυτού του λαού του Παρισιού, φτωχού και 

αποκρουστικού από την πείνα που του ρουφά το αίµα και του σκάβει τα µάγουλα, αυτός 

ο Καλιµπάν καταραµένος από κακόψυχα αφεντικά, και όπως το τέρας του Shakespeare, 

αξιοθρήνητα σέρνει στο βάλτο το λυγισµένο σώµα του κάτω από το δυσβάστακτο 

φορτίο. Η σκηνή του κυρίου Jeanron εξελίσεται στην αποβάθρα. Μια νέα γυναίκα 

λιµοκτονούσα έχει ξαπλώσει πάνω στο πεζοδρόµιο· πίσω της βρίσκεται ο πατέρας της, η 

πίκρα στα χείλη και η περιφρόνηση στα µάτια. Η κονκάρδα του Ιουλίου είναι ακόµη στο 

καπέλο του άνδρα του λαού, την οποία κρατά µε χαρά και ως ενθύµιο: ήταν µια ωραία 

µέρα όσο και αυτή σήµερα, έτσι δεν είναι; Τα δύο αγόρια του προλετάριου βρίσκονται 

κοντά του, το ένα όρθιο και έχοντας φέρει τα χέρια του στους ώµους του πατέρα του, το 

άλλο ξαπλωµένο στα πόδια του· και τα δύο είναι σκυθρωπά και περιµένουν την 

ελεηµοσύνη για να φάνε. Στο βάθος, στη µία πλευρά, βρίσκεται η Βουλή των 

Αντιπροσώπων µε τη σηµαία της στην κορυφή· στην άλλη πλευρά, βλέπουµε να 

                                                 
256 La Femme Nouvelle. Tribune des Femmes, 1834, τ.2, σ.163, 164. Αναφέρεται στο Patrick Le Nouene, 
Répresentations du Peuple dans les Tableaux d’Histoire entre 1831 et 1848 Sylvie Douce de la Salle, Albert 
Boime, Patrick Le Noüene (επιµ.), Exigences de  Réalisme dans la Peinture Française entre 1830 et 1870, 
Exposition 5 novembre 1983  – 15 fevrier 1984, Musée des Beaux-Arts des Chartres, 1983, σ.27. 
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περπατούν στη σκόνη της άµαξας η ευτυχισµένη και χαρούµενη παρέα των ωραίων νέων 

ανδρών της αριστοκρατίας που κρατούν από το µπράτσο τις συνοδούς και από το 

χαλινάρι το ανυπότακτο αγγλικό άλογο.Υπάρχουν σε αυτόν τον πίνακα δύο τόµοι της 

σύγχρονης ιστορίας».257 Επίσης, σε ένα σχέδιο του, ο ίδιος ζωγράφος απεικόνισε µια 

φτωχή οικογένεια σε µια λιτά επιπλωµένη σοφίτα. Ένας άντρας είναι ξαπλωµένος και 

πεθαίνει, ενώ γύρω του έχουν µαζευτεί τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας (εικ.94)258 

  Έπειτα από τη µελέτη των livrets των salons, στις αρχές της δεκαετίας του 1830, 

παρατηρούµε ότι δεν εισάγονταν στα salons πίνακες µε θέµατα που απεικόνιζαν τη 

δυστυχία και τη φτώχια των κατώτερων στρωµάτων, είτε γιατί θεωρούνταν σκληρές και 

άκοµψες εικόνες, είτε γιατί υποδαύλιζαν τα επαναστατικά πάθη. Τέτοιες εικόνες 

συναντάµε όµως στη λιθογραφική παραγωγή.259  Σε µια σειρά από ηθογραφικές σκηνές 

της δεκαετίας του 1820 και του 1830 άντρες και γυναίκες της εργατικής τάξης 

απεικονίζονται στο κοινωνικό τους περιβάλλον, φτωχό και άθλιο, σε καταστάσεις που 

τους εκθέτουν ή σε πράξεις ανήθικες. Απεικονίζονται µε φθαρµένα, βρώµικα ρούχα, 

απαίδευτοι και ανόητοι, επιρρεπείς στην τεµπελιά και στη µέθη. Στη λιθογραφία του 

Nicolas-Toussaint Charlet (1792-1845) Η µορφή πριν από το χρώµα (La Forme avant la 

couleur) του 1823, απεικονίζεται ο ζωγράφος ταµπέλων κατά την ώρα εργασίας παρέα µε 

έναν φίλο του εργάτη, όπως µαρτυρά η καµιζόλα, το γιλέκο και η ποδιά που φέρει, να 

πίνουν και φιλοσοφούν περί τέχνης (εικ.95). Η πρόποση του ζωγράφου παρωδεί το 

νεοκλασικό δόγµα της γαλλικής ακαδηµίας. Στο βάθος η ταµπέλα µε την επιγραφή A la 

belle forme Trincard,, cordonnier envieu. αναφέρεται στον τσαγκάρη για τον οποίο 

φτιάχνει την πινακίδα. Στη λιθογραφία του ίδιου καλλιτέχνη µε τίτλο Ποιος είναι εκεί; 

Μια µεθυσµένη περίπολος (Qui vive? Patrouille grise!)  του 1829, η σκηνή τοποθετείται 

στα barrières, όπου η ταβερνιάρισα έχει δανιστεί το όπλο του στρατιώτη και αιφνιδιάζει 

τους τρεις εργάτες, που είναι µεθυσµένοι (εικ.96). Σε µια οµάδα λιθογραφιών του Edmé-

Jean Pigal (1798-1872) απεικονίζονται οι κατώτερες τάξεις να επιδίδονται σε ανήθικες ή 

βίαιες πράξεις. Σε εκείνη µε τίτλο Μα τι σκέφτεστε κύριε Guillaume (Y pensez vous, M. 

                                                 
257 Tribune, 9 Μαρτίου 1833, [χ.σ.]. Αναφέρεται στο Patrick Le Nouene, Répresentations du Peuple dans 
les Tableaux d’Histoire entre 1831 et 1848 στο Sylvie Douce de la Salle, Albert Boime, Patrick Le Noüene 
(επιµ.), Exigences de  Réalisme dans la Peinture Française entre 1830 et 1870, Exposition 5 novembre 
1983  – 15 fevrier 1984, Musée des Beaux-Arts des Chartres, 1983, σ.27-28. 
258 Το σχέδιο αποτελούσε συνέχεια ενός άλλου σχεδίου που απεικόνιζε ένα µέλος του προλεταριάτου να 
βοηθά έναν πληγωµένο σύντροφο κατά τις οδοµαχίες του Ιουλίου. Βλέπε: Gabriel P. Weisberg, Proto-
realism in the July Monarchy: The Strategies of Philippe-Auguste Jeanron and Charles-Joseph Traviès στο 
Petra Ten-Doesschate and Gabriel P. Weisberg (επιµ.), The Popularization of Images: Visual Culture under 
the July MonarchyPrinceton, New Jersey, Princeton University Press, 1994, σ.96-97. 
259 Gabriel P. Weisber, Early Realism στο Particia Condon (επιµ.), The Art of the July Monarchy, France 
1830 to 1848,  Museum of Art and Archaeology, University of Missouri-Columbia, Columbia and London, 
University of Missouri Press, 1990, σ.103. 
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Guillaume) ένας λάγνος γέρος εργάτης ερωτοτροπεί µε µια γυναίκα (εικ.97), ενώ σε 

εκείνη µε τίτλο Λίγη βοήθεια κάνει πολύ καλό (Un peu daide fait grand bien), µια γυναίκα 

βοηθά έναν αλήτη να µπει σπίτι της από το παράθυρο. Πίσω τους η ταµπέλα που 

απεικονίζει ένα ελάφι µε τα µεγάλα κέρατα σχολιάζει την ανηθικότητα της πράξης τους 

(εικ.98). Στη λιθογραφία Να τι θα απογίνουµε (C’que c’est que d’nous!) του 1825 ο 

ρακοσυλλέκτης ενώπιον του κουφαριού ενός σκύλου µε την ταφόπλακα να φέρει την 

υπογραφή του καλλιτέχνη φιλοσοφεί για την αναπόφευκτη µοίρα των ζωντανών. Τα 

ρούχα του είναι φθαρµένα, µπαλωµένα και η όψη του σκληρή και τραχεία (εικ.99). Στην 

λιθογραφία µε τίτλο Ειρήνη, καλοί µου φίλοι (La paix, mes bons amis) του 1825, δύο 

εργάτες είναι έτοιµοι να τσακωθούν, όταν ένας άλλος, µεγαλύτερος σε ηλικία, µεσολαβεί 

προσπαθώντας να τους χωρίσει (εικ.100). Ο λιθογράφος έχει απεικονίσει, επίσης, καυγά 

µεταξύ δύο γυναικών στο Α! Σκυλί Α! Ζητιάνα (Ah! Chien / Ah! Gueuse) (εικ.101). Στη 

λιθογραφία του Charles-Joseph Traviès Αυτό που είναι το πιο άσχηµο στο σύµπαν (Ce 

qu’il y a de plus affreux dans l’univers) του 1830, απεικονίζεται πάλι καυγάς, πιο βίαιος 

τώρα, ανάµεσα σε δύο γυναίκες των κατώτερων τάξεων. Τα ρούχα τους είναι γεµάτα 

µπαλώµατα, βρώµικα και φθαρµένα (εικ.102). Σε µία άλλη , επίσης του Travies, µε τίτλο 

Όταν ο κύριος Bernard πίνει δεν θέλει να τον ενοχλούν (Quand M. Bernard boit il n’aime 

pas qu’on l’embête) ένας εργάτης σε ένα κρασοπωλείο των barrières κλωτσά τη σύζυγό 

του ενώπιον του φίλου του που µοιάζει να διασκεδάζει µε το περιστατικό (εικ.103). Και 

στην λιθογραφία Αντιγόνη του προαστίου St. Marceau (Antigone du faubourg St. 

Marceau) από τη σειρά Aspects d’un Md. De vins hors les barrières του 1830, µία 

ρακοσυλλέκτρια µεταφέρει στο καλάθι στην πλάτη της το µεθυσµένο σύντροφό της, ενώ 

λίγο πιο πέρα κάποιος ουρεί σε ένα λιπόθυµο από το ποτό άντρα. Στο βάθος δεξιά 

µορφές κάθονται σε πάγκους και πίνουν (εικ.104). Επίσης σε µια λιθογραφία του 1839 µε 

τίτλο Όταν δεν έχει µείνει τίποτα, υπάρχει ακόµη κάτι!...µετά από εµάς, ο 

κατακλυσµός…και φέρτε το κρασί των 6 sous (Quand il n’y en a plus, il y en a 

encore!...après nous le deluge…et en avant le vin a 6 sous), εργάτες και µέλη των 

κατώτερων και λαϊκών τάξεων απεικονίζονται στα barrières σύµφωνα µε την αστική 

θεώρηση ως µέθυσοι, έκλυτοι, διεφθαρµένοι (εικ.105). Στα περίχωρα του Παρισιού, στα 

barrières, οι φτωχοί συγκεντρώνονταν για να φάνε και να πιουν φτηνό κρασί. Εκεί 

βρίσκονταν οι πύλες των συνόρων της πόλης όπου στα τελωνεία φορολογούνταν τα 

αγαθά. Εκεί υπήρχαν πολλές φτηνές ταβέρνες και µέρη για να πιει κανείς φτηνά. Επίσης 

εκεί έµεναν πολλοί φτωχοί γιατί τα ενοίκια ήταν φτηνά. Ακόµη και σε κάποιες πολιτικές 

λιθογραφίες, οι εργάτες απεικονίζονται κουρασµένοι και ηττηµένοι: στη λιθογραφία του 

Charles Joseph Traviès Απελευθερωµένος λαός (Peuple affranchi) που δηµοσιεύτηκε 

στην Caricature το 1831, απεικονίζονται µε φθαρµένα ρούχα, ταλαιπωρηµένοι και 
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καταβεβληµένοι από τη δύσκολη οικονοµική τους κατάσταση. Η µορφή στα δεξιά της 

λιθογαρφίας ακουµπά το κεφάλι που έχει καλύψει µε τα χέρια της σε στήλη που φέρει 

ανακοινώσεις για πώληση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ενώ πιο πάνω 

αναγράφεται το Mont de Piété, δανειστική τράπεζα (εικ.106). Σε µια δεύτερη λιθογραφία 

πάλι του Traviès µε τίτλο Η τάξη η πιο τέλεια βασιλεύει επίσης στη Λυών (L’ordre le plus 

parfait règne aussi dans Lyon), δηµοσιευµένη στο τεύχος της 5ης Ιουλίου 1832 της 

Caricature, που σχολιάζει την καταστολή του εργατικού κινήµατος της Λυών κατά το 

Νοέµβριο 1831, οι εργάτες απεικονίζονται ταλαιπωρηµένοι, κουρασµένοι και ηττηµένοι 

(εικ.107).  

  Αντίθετα, οι εργάτες του Daumier είναι µορφές στιβαρές, αξιοπρεπείς και φορείς 

ηθικών χαρακτηριστικών. Η οπτική τους απόδοση συµβαδίζει µε την περιγραφή αυτής 

της κοινωνικής τάξης στο έργο Les Français peints par eux-mêmes, κάποια χρόνια 

αργότερα:  «ο εργάτης θα είναι για εµάς ό,τι είναι για το λεξικό. Αυτός που επιβιώνει 

από το προϊόν κάποιας εργασίας, αυτός που εργάζεται µε τα χέρια.. αφιερώνοντας αυτές 

τις γραµµές στον εργάτη δεν θα σας λυπήσουµε µε την περιγραφή των ελαττωµάτων και 

της έκλυσης των ηθών που συνδέονται πολύ συχνά µε τους τελευταίους βαθµούς της 

βιοµηχανικής κλίµακας…ελαττώµατα που θα έπρεπε ίσως να αποδώσουµε στη διαφθορά 

παρά στη δυστυχία. Όπως και να ’ναι, ο άνδρας που εργάζεται στο Παρίσι, που 

αποδέχεται µια ζωή διευθετηµένη, τακτοποιηµένη, εργατική, τακτική, εν µέσω τέτοιας 

ασωτίας, δελεασµών. Εν µέσω τόσων εύκολων απασχολήσεων, διεφθαρµένων ή 

αθέµιτων, αυτός αποδεικνύει το κουράγιο, την αρετή και τη δύναµη. Το όνοµά του είναι 

αξιότιµο, όπως εκείνο του στρατιώτη. Και όπως ο καλλιτέχνης αναλαµβάνει να 

απεικονίσει το στρατιώτη δεν επιλέγει ως µοντέλο του ούτε το δειλό που γυρνά την 

πλάτη του στον εχθρό, ούτε τον λιποτάκτη που εγκαταλείπει τη σηµαία του, ο 

συγγραφέας για να απεικονίσει τον εργάτη δεν θα φέρει ενώπιον του τον µέθυσο ή τον 

έκλυτο».260   

   Η είσοδος των εργατών στην κοινωνική και πολιτική σκηνή, αµέσως µετά την ιουλιανή 

επανάσταση, και η συµµετοχή τους στο δηµόσιο λόγο, µε την ίδρυση εργατικών 

εφηµερίδων, οδήγησαν στη δαµόρφωση µιας νέας εργατικής γλώσσας· αυτή υιοθετεί το 

λόγο της Γαλλικής Επανάστασης και του Sieyès κρατώντας το ρόλο της Τρίτης Τάξης 

για τους εργάτες και εκείνον της αριστοκρατίας για την αστική τάξη. Αυτή η νέα 

επαναστατική γλώσσα όχι µόνο δίνει στους εργάτες πρόσβαση στο δηµόσιο λόγο, αλλά 

και το περιεχόµενό της τους επιτρέπει να επανακαθορίσουν τον πολιτικό και ηθικό 

                                                 
260 M.J. Brisset, L’Ouvrier de Paris στο Curmer (εκδ.), Les Français Peints par Eux-Mémes: Encyclopédie 
Morale du Dix-neuvième Siècle, Paris, L. Curmer éditeur, 1840-1842 τ.5, σ.362. 
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κόσµο. Κατά το 1831 και το 1832, οι εργάτες συνάπτουν εργατικές ενώσεις, που όµως 

έχουν αποβάλει το συντεχνιακό χαρακτήρα που είχαν τα σώµατα των εργατών πριν την 

ιουλιανή επανάσταση. Τώρα, οι εργάτες θεωρούν τις ενώσεις ως ένα δικαίωµα και µία 

ελευθερία που προώθησε και κατοχύρωσε η Γαλλική Επανάσταση. Το φθινόπωρο του 

1833 παρατηρείται µια σηµαντική αλλαγή στο εργατικό κίνηµα: ενώ µέχρι εκείνη τη 

στιγµή, οι εργατικές ενώσεις αφορούσαν σε συνεταιρισµούς εργατών του ίδιου 

επαγγέλµατος, τώρα γίνεται λόγος για µια µεγαλύτερη ένωση όλων των εργατών, όλων 

των επαγγελµάτων. Αυτό µας επιτρέπει να µιλάµε για ταξική συνείδηση.261  Αυτή η 

συνειδητοποίηση των εργατών ως προς την κοινωνική τους θέση και τη συµβολή τους 

στην κοινωνία αποτυπώνεται και στο έργο του Daumier. Γιατί, πράγµατι η µορφή του 

ήρωα-προλετάριου, δηλ. η ιδεοτυπική µορφή του προλετάριου, εµφανίζεται να έχει κύριο 

και πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο του Daumier κατά το φθινόπωρο 1833.  

  Στη λιθογραφία Α! Θέλεις να κτυπήσεις τον Τύπο (Ah! Tu veux frotter à la presse) που 

δηµοσιεύτηκε στη Caricature στις 3 Οκτωβρίου 1833, ένας άντρας έχει τοποθετήσει και 

συνθλίβει σε ένα χειροκίνητο πιεστήριο τον βασιλιά Λουδοβίκο-Φίλιππο. Φαίνεται το 

καπέλο του τελευταίου µε την τρίχρωµη κονκάρδα, ενώ η οµπρέλα του βρίσκεται κατά 

µήκος στο µπροστινό µέρος της λιθογραφίας (εικ.108). Αν και η αντρική µορφή φορά 

καπέλο στο οποίο αναγράφεται το όνοµα της ρεπουµπλικανικής εφηµερίδας National, 

αυτή συµβολίζει κάτι παραπάνω από τον τυπογράφο, είναι ο εκπρόσωπος των εργατικών 

τάξεων, ένας προλετάριος. Γιατί, αν στόχος του Daumier ήταν να εµφανίσει στη 

λιθογραφία έναν εκπρόσωπο του Τύπου θα τοποθετούσε τον στοιχειοθέτη, καθώς, ο 

τελευταίος επαγγελµατικά και κοινωνικά είναι ανώτερος του τυπογράφου, ο οποίος είναι 

«ένα πλάσµα άξεστο, αγροίκο, µια αρκούδα, όπως τους χαρακτήριζαν οι στοιχειοθέτες. 

Ή ακόµη χρησιµοποιούσαν για αυτούς το επίθετο πίθηκος «λόγω των αστείων 

χειρονοµιών που κάνουν, ενώ δουλεύουν για τους στοιχειοθέτες, είτε γιατί η δουλειά 

τους συνίσταται στο να αναπαράγει το έργο του άλλου».262 Η µορφή του δυνατού εργάτη 

σε αυτή τη λιθογραφία περισσότερο αναπαρίσταται ως εκπρόσωπος της εργατικής τάξης 

και διεκδικεί για αυτήν το δικαίωµα στον ελεύθερο λόγο και τον αντικυβερνητικό, 

ρεπουµπλικανικό και εργατικό, Τύπο. Η τελευταία ερµηνεία ενισχύεται από το γεγονός 

της χρήσης του ρήµατος frotter στη λεζάντα,  ενός λαϊκού ιδιωµατισµού που σήµαινε 

«χτυπώ».263 

                                                 
261 William H. Sewell, La Confraternité des Prolétaires: Conscience de Classe sous la Monarchie de Juillet, 
µτφρ. Anne Rabinovitch, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, τ.36, τχ.4 (1981), σ.650-671. 
262 Jules Ladimir, Le Compositeur Typographe στο L. Curmer (εκδ.), Les Français Peints par Eux-Mémes: 
Encyclopédie Morale du Dix-neuvième Siècle, Paris, L. Curmer éditeur, 1840-1842, τ.2, σ.265-266. 
263 Alfred Delvau, Dictionnaire de la Langue Verte, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, Éditeurs, 1883 
(Augmentée d’un Supplément par Gustave Fustier, Nouvelle Édition), σ. 194. 



 147

   Ήδη τον Οκτώβριο1833 οι εργάτες συνασπίζονται σε όλα τα σηµεία της Γαλλίας: στη 

Λυών οι αµαξοποιοί, και οι ελασµατουργοί χρυσού, στην Caen οι ξυλουργοί, στο Mans 

οι ράφτες, στη Λιµόζ οι εργάτες στη βιοµηχανία πορσελάνης, στο Παρίσι οι εργάτες 

στην κοσµηµατοποιϊα, οι τσαγκάρηδες, οι ράφτες, οι ξυλουργοί.264 Είχε προηγηθεί της 

δηµοσίευσης αυτής της λιθογραφίας η συνάντηση παρισινών ρεπουµπλικανών, ανάµεσά 

τους και ο Philipon, στη Λυών. Στόχος τους ήταν η επίδειξη ρεπουµπλικανικής δύναµης 

µε αφορµή τη διπλή δικαστική δίωξη της εργατικής εφηµερίδας Glaneuse. Έγινε 

αντιπληπτό και ειπώθηκε ότι σε αυτόν τον αγώνα οι ρεπουµπλικανοί πρέπει να έχουν 

µαζί τους τους εργάτες.265  

    Η µορφή του προλετάριου παίρνει ηρωϊκές διαστάσεις στην λιθογραφία µε τίτλο ∆εν 

θα µας χτυπήσετε (Ne vous y frottez pas!) που δηµοσιεύτηκε στην Association Mensuelle, 

το Μάρτιο 1834 (εικ.109). Ο ρωµαλέος άντρας µε τα ανασηκωµένα µανίκια, µε 

σφιγµένες τις γροθιές του, µια σταθερή και δυνατή µορφή, κοιτά άφοβα προς τα 

αριστερά, προειδοποιώντας τον Λουδοβίκο-Φίλιππο, ο οποίος κραδαίνει την οµπρέλλα 

του, συγκρατείται όµως από τον Guizot και τον Persil, που, χωρίς αµφιβολία, του 

θυµίζουν το παράδειγµα του Καρόλου Ι’. Ο τελευταίος βρίσκεται στην αριστερά πλευρά 

της σύνθεσης λυπόθυµος, να δέχεται τη φροντίδα και την παρηγοριά δύο εστεµµένων, η 

πιο κοντινή στον Κάρολο µορφή ίσως είναι ο Φερδινάνδος Ι’, αυτοκράτορας της 

Αυστρίας. Η ιδεοτυπική µορφή του εργάτη συµβολίζει τη δύναµη των προλετάριων και 

την αποφασιστικότητά τους να υπερασπίσουν τον εργατικό και ρεπουµπλικανικό Τύπο 

που αποτελεί την κοινωνική και πολιτική τους έκφραση. Υπενθυµίζουν την πτώση του 

Καρόλου Ι’, για την οποία υπέυθυνος ήταν ο Τύπος, δηλώνοντας έτσι την 

αποφασιστικότητά τους να αναµετρηθούν µε το ιουλιανό καθεστώς. 

  ∆ύο µήνες αργότερα, στις 23 Μαϊου 1834, δηµοσιεύτηκε στο Charivari η λιθογραφία Η 

εξέγερση είναι το πιο ιερό καθήκον (L’insurrection est le plus saint des devoirs) Ο 

Daumier απεικονίζει έναν προλετάριο µε ανασηκωµένα τα µανίκια να γονατίζει δίπλα 

στον τάφο του La Fayette. Πίσω τα κυπαρίσια της ελευθερίας παραπέµπουν στους 

νεκρούς του Ιουλίου (εικ.110). Το άρθρο 29 της Declarations des Droits de l’Homme του 

Ροβεσπιέρου, την  οποία επαναοικειοποιήθηκε η Societe des Droits de l’Homme, 

αναφέρει ότι «η εξέγερση είναι το πιο ιερό καθήκον». Η λιθογραφία κατατέθηκε µόλις 

τρεις ηµέρες µετά την κηδεία του στρατηγού La Fayette, µέλους της αντιπολίτευσης και 

υποστηρικτή της République. Ακόµη, ήταν αυτός που επιβεβαίωσε την άνοδο του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου και την ιουλιανή συνταγµατική µοναρχία. Η υποδοχή του 

                                                 
264 Βλ. Philippe Vigier, Paris pendant la  Monarchie de Juillet (1830-1848), Hachette, Paris, 1991, σ.110-
115. Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre Éditeur, 1842-1844, τ.4, σ.106-107. 
265 Louis Blanc, Histoire des Dix Ans, 1830-1840, Paris, Pagnerre Éditeur, 1842-1844, τ.4, σ. 241-243. 
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Λουδοβίκου-Φιλίππου από τον γέρο στρατηγό και ο εναγκαλισµός των δύο τυλιγµένων 

µε την τρίχρωµη σηµαία στο µπαλκόνι του ∆ηµαρχείου ενώπιον των αγωνιστών των 

οδοφραγµάτων αποτέλεσε για τους φιλελεύθερους µια συµβολική κίνηση της λαϊκής 

επικύρωσης και έγκρισης του ιουλιανού καθεστώτος. Λίγο πριν την κατάθεση της 

λιθογραφίας έχουν προηγηθεί οι εξεγέρσεις του Απριλίου στη Λυών και το Παρίσι, ενώ 

σε ένα µήνα θα πραγµατοποιούνταν η  επέτειος της εξέγερσης του Ιουνίου 1832. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο, η λιθογραφία ανακαλεί τις προσδοκίες της ιουλιανής επανάστασης 

όσο και τη διάψευση αυτών. Και τολµηρά δηλώνει ότι καθήκον των πατριωτών είναι η 

εξέγερση.  

   Στις 21 Σεπτεµβρίου 1834, δηµοσιεύτηκε στο Charivari η λιθογραφία µε τίτλο Άντρο 

του λιονταριού (L’antre du lion), στην οποία ο Daumier απεικονίζει πάλι τη µορφή του 

στιβαρού προλετάριου έξω από τη σπηλιά του κουρασµένου και αποχαυνωµένου 

λιονταριού που έχει τα χαρακτηριστικά του Λουδοβίκου-Φιλίππου. Το λιοντάρι, 

σύµβολο της συνταγµατικής µοναρχίας, δέχεται τις προσφορές των βουλευτών και 

υπουργών (εικ.111). Η µορφή του άντρα είναι ένας σύγχρονος Ηρακλής, χωρίς ρόπαλο, 

χωρίς αρχαιοελληνικά ενδύµατα. Αντίθετα φορά τα ρούχα της εργατικής τάξης. Η µορφή 

του Ηρακλή ενώ από την αναγέννηση έως τη Γαλλική Επανάσταση αντιπροσώπευε τους 

βασιλείς, την εποχή της ριζοσπαστικοποίησης της γαλλικής επανάστασης, το 1792, η 

µορφή του συµβόλιζε τον κυρίαρχο λαό και επιλέχθηκε για να τονίσει την αντίθεση 

ανάµεσα σε αυτόν και τη µοναρχία.266 Εδώ ο σύγχρονος Ηρακλής κοιτάζει την 

κουρασµένη συνταγµατική µοναρχία και παρά το ότι της προσφέρουν οι υπουργοί δώρα 

αυτή δεν µοιάζει έτοιµη να µπορεί να συνέλθει. Μετά τις εκλογές του Ιουνίου 1834,ο 

βασιλιάς και η κυβέρνησή του ανησύχησαν εξαιτίας της σύνθεσης της νέας Βουλής, µετά 

την είσοδο σε αυτήν εκατό πενήντα  νέων µελών. Η Προσφώνηση πρόδιδε τη διατάραξη 

των µέχρι τότε ισορροπιών και την διάλυση της οµοφωνίας της πλειοψηφίας. Αυτό που 

διακυβευόταν ήταν το σύστηµα της 13ης Μαρτίου 1831 και η θέση του βασιλιά ως 

αξιωµατούχου που δεν βασιλεύει, αλλά κυβερνά. 

  Σε όλες τις παραπάνω εικόνες η ηρωϊκή µορφή του προλετάριου χαρακτηρίζεται από τα 

ανασηκωµένα µανίκια που αποκαλύπτουν τα δυνατά µπράτσα του. Ενώ, κατά το παλαιό 

καθεστώς, ο όρος «άνδρες µε µπράτσα» χρησιµοποιούνταν για να ορίσει µια 

συγκεκριµένη τάξη εργατών που ήταν ανειδίκευτοι και που χρησιµοποιούσαν στην 

εργασία τους περισσότερο τα µπράτσα τους παρά το µυαλό τους, κατά την ιουλιανή 
                                                 
266 Ήταν η εικόνα ενός δυνατού άντρα και για αυτό η µορφή αυτή δεν αντιπροσώπευε την ευφυϊα, αλλά τη 
δύναµη, γεγονός που προδίδει την εικόνα που είχαν οι αντιπρόσωποι του λαού για τον λαό. Για αυτούς, η 
συµβολή του λαού δεν ήταν στο πεδίο των ιδεών, αλλά ήταν οι εργάτες και οι στρατιώτες του καθεστώτος. 
Βλ. Lynn Hunt, Hercules and the Radical Image in the French Revolution, Representations, τχ.2 (Άνοιξη 
1983), σ.95-117. 
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µοναρχία, αυτός ο ορισµός χάθηκε και η λέξη «µπράτσα» συνδεόταν µε µια ολόκληρη 

κοινωνική τάξη. Ήδη, µετά το 1830, στον εργατικό λόγο, ο όρος «µπράτσα» εµφανίζεται 

µε αυξανόµενη συχνότητα ως σηµαίνων της δύναµης του προλεταριάτου. Τα χέρια, τα 

µπράτσα χρησιµοποιούνται ως µετωνυµία της εργατικής τάξης.267 

    Υπάρχει ανάµεσα στις λιθογραφίες του Daumier και τον αστικό λόγο µια µεγάλη 

πολεµική: οι αστοί θεωρούσαν επικίνδυνους και βάρβαρους τους εργάτες. Αντίθετα, ο 

Daumier τους απεικονίζει αξιοπρεπείς, δυνατούς και υπερήφανους εκπροσώπους της 

τάξης τους. Ο Daumier δεν απεικονίζει τις εργατικές τάξεις σύµφωνα µε την αστική 

αντίληψη, ως βάρβαρους και επικίνδυνους, αλλά ως κοινότητα µε ηθικά χαρακτηριστικά 

και πολιτική αντίληψη. Οι εικόνες του βοηθούν την εργατική τάξη να αποκτήσει 

συνείδηση του εαυτού της και της θέσης της. Αυτοί οι προλετάριοι-ιδεότυποι, οι 

στοιβαρές µορφές µε τα ανασηκωµένα µανίκια και τα δυνατά µπράτσα, προβάλλουν την 

συνείδηση της δύναµης των εργατικών τάξεων, αλλά και αποδαιµονοποιούν, στα µάτια 

των θεατών των λιθογραφιών, τους ρεπουµπλικανούς εργάτες, επενδύοντάς τους µε 

σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Μέσω αυτών των µορφών, ο λιθογράφος 

πετυχαίνει τη σύζευξη του ρεπουµπλικανικού και του εργατικού λόγου. Συστήνει µια 

κοινότητα των εργατικών τάξεων και των ρεπουµπλικανών και προσπαθεί να 

σφυρηλατήσει τον πολιτικό δεσµό µεταξύ των µελών αυτής της κοινότητας, 

τοποθετώντας τους απέναντι από το καθεστώς της ιουλιανής µοναρχίας και τον βασιλιά. 

Ο δικός του λαός δεν είναι πειθήνιος στον βασιλιά, ούτε και αποκρουστικός, άσχηµος, 

φτωχός, δυστυχισµένος, ρηµαγµένος. Οι λιθογραφίες του Daumier παρείχαν στις 

κατώτερες τάξεις µια κοινωνική και πολιτική ταυτότητα. Ο Daumier, ως συνεργάτης του 

Philipon, κατάφερε να δώσει στις εργατικές τάξεις ένα πρόσωπο για να τις εκπροσωπεί, 

µε συγκεκριµένα τα φυσιογνωµικά του χαρακτηριστικά και να σκιαγραφήσει έτσι την 

πολιτική του ταυτότητα.  

 

 

 

   

 

 

 

                                                 
267 Michael Paul Driskel, The Proletarian’s Body: Charlet’s representations of Social Class during the July 
Monarchy στο The popularization of images: visual culture under the July Monarchy, Petra Ten-
Doesschate and Gabriel P. Weisberg (επιµ.), Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1994, 
σ.64. 
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Η Πολιτική Ρητορική των Λιθογραφιών του Honoré Daumier 

 

   Οι λιθογραφίες του Daumier συναντούν τον ρεπουµπλικανικό λόγο έτσι όπως αυτός 

αρθρώνεται τόσο στις ρεπουµπλικανικές εφηµερίδες, όσο και στις µπροσούρες των 

ρεπουµπλικανικών εταιριών, Société des Amis du Peuple και Société des Droits de 

l’Homme. Αυτή η συνάντηση εντοπίζεται, όταν ο λιθογράφος καταφέρεται ενάντια στην 

απληστία του βασιλιά και την απόδοση σε αυτόν µιας παχυλής liste civile, όταν 

καταφέρεται ενάντια στις οχυρώσεις του Παρισιού, στην κοινοβουλευτική διαφθορά, 

στην υπεράσπιση του δικαιώµατος της ελευθερίας του Τύπου. Ακόµη και ο 

εικονογραφικός περιορισµός του έργου, δηλ. το ότι αυτό δεν στρέφεται ενάντια στην 

αστική τάξη, αντίθετα στόχος του είναι ο βασιλιάς και οι υπουργοί, οι πολιτικοί του juste 

milieu, συµβαδίζει µε τη θέση των ρεπουµπλικανών. Και σίγουρα µε αυτόν τον τρόπο όχι 

µόνο ικανοποιεί το κοινό των εφηµερίδων του Philipon, µεγάλο τµήµα του οποίου ήταν 

αστοί που ανήκαν στα ελεύθερα επαγγέλµατα, αλλά και στοχεύει στον πολιτικό 

προσεταιρισµό αυτού του τµήµατος στον ρεπουµπλικανισµό, προβάλλοντας τη σηµασία 

υπεράσπισης των αστικών αξιών της ελευθερίας του λόγου και του συνέρχεσθαι, τις 

οποίες απειλεί το ιουλιανό καθεστώς. 

   Ο ριζοσπάστης ρεπουµπλικανός  Laponneraye δηλώνει ότι στόχος του δεν είναι οι 

αστοί, αλλά η κυβέρνηση και οι υπουργοί, η φατρία των doctrinaires. ∆ιακρίνει την 

αστική αριστοκρατία και τη φατρία των doctrinaires από τη µάζα της αστικής τάξης: 

«Επιτιθέµενος ιδιαίτερα στην αστική τάξη, δεν έχω την πρόθεση να επιτεθώ παρά στην 

αστική αριστοκρατία που τυρρανά, που εκµεταλλεύεται τη µάζα της αστικής τάξης και 

του λαού…κάτω από το γενικό ορισµό της αστικής τάξης, θέλησα να µιλήσω για τους 

µεγάλους και δυνατούς χρηµατιστές, για τους αριστοκράτες του χρήµατος, για αυτά τα 

αξιοκαταφρόνητα όντα που θάβουν την τιµή και τη συνείδησή τους κάτω από τις τριπλές 

αµπάρες ενός γερού χρηµατοκιβώτιου και όχι για αυτούς τους εργατικούς και τίµιους 

πολίτες που συµµερίζονται τα έργα και τη δυστυχία του λαού και αγαπούν, όπως και ο 

λαός την ελευθερία και απεχθάνονται τη δουλεία». Και απαντά σε όσους τον κατηγορούν 

ότι υποκινεί το µίσος ενάντια στην αστική τάξη: «Όχι, δεν είπα στο ήµισυ του έθνους να 

οπλιστεί ενάντια στο άλλο ήµισυ, υποκίνησα το έθνος να ξεσηκωθεί ως ένας άντρας για 

να εξολοθρεύσει µια χούφτα αριστοκράτες που το καταπιέζουν. Αυτή η χούφτα 

αριστοκράτες είναι η κυβερνητική φατρία».268  

                                                 
268 Défense du Citoyen Lapponeraye prononcée aux Assises du Department de la Seine, le 21 avril 1832, 
ιδιαίτερα σ.6-7  στο Edhis (εκδ.), Les Republicains devant les Tribunaux, 1831-1834, Paris, EDHIS, 1974. 
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   Οι δύο όψεις του λιθογραφικού έργου του Daumier που παρουσιάσαµε, εκείνη της 

κριτικής στο ιουλιανό καθεστώς του Λουδοβίκου-Φιλίππου και εκείνη των 

αντιπολιτευόµενων οµάδων επιτελούν δύο λειτουργίες. Η πρώτη αφορά στη χρήση σε 

αυτές του συµβόλου της τρίχρωµης ως εκθέτη όχι µόνο της πολιτικής προδοσίας της 

ιουλιανής επανάστασης, αλλά και της ασυµβατότητας αυτού του συµβόλου µε το 

ιουλιανό µοναρχικό καθεστώς και την πολιτική του. Γιατί, ενώ η επίσηµη τέχνη 

προέβαλλε τη φιλελεύθερη ερµηνεία της ολοκλήρωσης της επανάστασης του 1789 στο 

ιουλιανό µοναρχικό καθεστώς, οι λιθογραφίες του Daumier ανατρέπουν αυτή την 

ερµηνεία, αποτυπώντας τη ρήξη του ιουλιανού καθεστώτος µε τη Μεγάλη Επανάσταση. 

   Η δεύτερη λειτουργία των λιθογραφιών έγκειται στο ότι ανακινούν και 

επανασυνθέτουν την πολιτική ρητορική  της περιόδου της Γαλλικής Επανάστασης. Όπως 

οι λιθογραφίες της Γαλλικής Επανάστασης κριτίκαραν τα προνόµια των δύο τάξεων, του 

κλήρου και των ευγενών, και την εκµετάλλευση και τον πολιτικό αποκλεισµό της Τρίτης 

Τάξης από αυτές τις δύο, µε τον ίδιο τρόπο οι λιθογραφίες του Daumier, εξισώνουν τις 

προνοµιούχες τάξεις του Παλαιού καθεστώτος µε την ιουλιανή µοναρχία του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου και την Τρίτη Τάξη µε τις εργατικές, κατώτερες τάξεις. Οι 

προνοµιούχες ταξεις του ancien regime είναι ο βασιλιάς και οι υπουργοί του, ενώ η Τρίτη 

Τάξη είναι οι εκπρόσωποι των εργατικών τάξεων που συµµετείχαν στην ιουλιανή 

επανάσταση και που, στη συνέχεια, αποκλείστηκαν από την πολιτική συµµετοχή. Όπως 

παρατηρεί ο Rosanvallon, οι αποκλειόµενοι από τα πολιτικά δικαιώµατα ταυτίζονται 

πλέον µε µια κοινωνική οµάδα. Γιατί κατά την ιουλιανή µοναρχία το θέµα της καθολικής 

ψηφοφορίας παίζει ισοδύναµο ρόλο µε τη διεκδίκηση της αστικής ισότητας το 1789. Η 

κριτική της φεουδαρχίας και η αποκήρυξη του τιµαριωτικού συστήµατος λειτουργούν µε 

όµοιο τρόπο στις δύο περιόδους. Οι ίδιες λέξεις και εκφράσεις επανέρχονται για να 

αναθεµατίσουν τις κάστες και τα προνόµια. Οι διακόσιες χιλιάδες εκλέκτορες 

ταυτίζονται µε την παλιά αριστοκρατία, ενώ οι αποκλειόµενοι από την εκλογική 

διαδικασία µε τη νέα Τρίτη Τάξη.269    

   Οι ρεπουµπλικανοί αντιλαµβάνονται το 1830 ως την επανεκίνηση της διαδικασίας που 

άρχισε το 1789 και διεκόπη το 1815. Η µεγάλη αντιπαράθεση ανάµεσα στους βασιλείς 

και το λαό, ανάµεσα στο παλαιό καθεστώς και την επανάσταση επανέρχεται.270 Ο 

Laponneraye δηλώνει στην υπεράσπισή του τον αγώνα που τώρα καλούνται να φέρουν 

εις πέρας: «∆εν συµφωνείτε µαζί µου ότι η ηµέρα όπου οι πόλεµοι των βασιλιάδων 

                                                 
269 Pierre Rosanvallon, Le Sacre du Citoyen: Histoire du Suffrage Universel en France, Paris, Gallimard, 
σ.343-344. 
270 Philippe Darriulat, Les Patriotes. La Gauche Républicaine et la Nation, 1830-1870, Paris, Éditions du 
Seuil, 2001, σ.17. 
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ενάντια σε βασιλιάδες έχουν πάψει, οι πόλεµοι των βασιλιάδων ενάντια σε λαούς έχουν 

αρχίσει; ∆εν βλέπετε ότι, εδώ και σαράντα χρόνια, υπάρχει ειρήνη και φιλία ανάµεσα 

στους βασιλιάδες, συµµαχία ανάµεσα στους βασιλιάδες, και ότι όλοι τους οι αγώνες 

στρέφονται ενάντια στο γαλλικό λαό, η υπόθεση του οποίου είναι εκείνη των λαών; ∆εν 

αναγνωρίζετε ότι δεν µπορεί να υπάρξει πιθανός συµβιβασµός ανάµεσα στους λαούς και 

τους βασιλιάδες; Ότι αυτοί δεν µπορούν να είναι και δεν είναι παρά καταπιεστές, ότι για 

ένα έθνος δεν υπάρχει µέσος δρόµος ανάµεσα στην απεριόριστη κατοχή των 

δικαιωµάτων του και την ολοκληρωτική στέρηση αυτών των δικαιωµάτων; ∆εν 

αναγνωρίζετε ότι τελικός δρόµος δεν είναι και δεν µπορεί να είναι παρά µια συνεχής 

σύγκρουση ανάµεσα στους προνοµιούχους και τους προλετάριους, ανάµεσα σε αυτούς 

που ασκούν τα πολιτικά δικαιώµατα και σε αυτούς που τα έχουν στερηθεί; ∆εν 

αναγνωρίζετε ότι η σφοδρή έχθρα που δεν έχει πάψει να µατώνει τον κόσµο από το 1789 

δεν θα τελειώσει παρά όταν θα έχει θριαµβεύσει ο δεσποτισµός ή η ελευθερία, όταν η 

µία αρχή θα έχει αφανίσει την άλλη;…Η επανάσταση που άρχισε το 89 διαρκεί ακόµα 

και θα τελειώσει µόνο όταν οι βασιλείς θα έχουν εξολοθρεύσει τους λαούς ή όταν οι λαοί 

θα έχουν αφανίσει τους βασιλείς». Για να συνεχίσει: «Η κοινωνία είναι διαιρεµένη σε 

δύο στρατόπεδα, το ένα µικρό, το άλλο τεράστιο. Το ένα κατοικηµένο από µία χούφτα 

ανθρώπων, το άλλο από έναν πολυάριθµο λαό. Στο πρώτο όπου επικρατεί η τεµπελιά, η 

έπαρση και ο πλούτος. Στο δεύτερο όπου βρίσκεται η εργασία και τα βάσανα, η δυστυχία 

και η αρετή»271 

  Οι πολιτικές λιθογραφίες του Daumier συµµετέχουν στην κατασκευή της µνήµης της 

ρεπουµπλικανικής Γαλλίας, δηλ. διαµορφώνουν τη µνήµη των πολιτικά αποκλεισµένων 

τάξεων απέναντι στη βασιλεία και το έθνος, απέναντι στο ρόλο αυτών των τάξεων στην 

ιστορία της Γαλλίας. Γιατί, ενώ οι ορλεανιστές πίστευαν ότι το έθνος µπορεί να ενωθεί 

µε το θεσµό της βασιλείας µέσω του Συντάγµατος, ο Daumier προβάλλει, µέσα από το 

έργο του, το ακριβώς αντίθετο. Για τον Daumier ο λαός είναι το έθνος, και το έθνος της 

Γαλλίας είναι κάτι διαφορετικό από τη βασιλεία. Το σύµβολο της Γαλλίας, µια γυναικεία 

µορφή που φέρει διάδηµα στο κεφάλι και είναι ντυµµένη µε αρχαιοελληνικό ένδυµα, ένα 

εικονογραφικό στοιχείο προερχόµενο από τις απεικονίσεις της République ή της 

Ελευθερίας, κουρασµένη και ταλαιπωρηµένη, εµφανίζεται στο έργο του Daumier, το 

Σεπτέµβριο 1834, µετά τις εξεγέρσεις του Απριλίου, τις δίκες και την ήττα του 

ρεπουµπλικανικού κόµµατος. Στην πρώτη λιθογραφία όπου αναπαρίσταται η Γαλλία µε 

τίτλο Ο θεός οδηγεί τη Γαλλία (Dieu mène la France), ο Λουδοβίκος-Φίλιππος σέρνει την 

                                                 
271 Défense du Citoyen Lapponeraye prononcée aux Assises du Department de la Seine, le 21 avril 1832, 
σ.3, 4, 5  στο Les Republicains devant les Tribunaux, 1831-1834, Paris, EDHIS, 1974. 
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κουρασµένη και βασανισµένη Γαλλία µε σχοινί πάνω σε σωρό από πέτρες όπου 

βρίσκεται το πτώµα ενός εργάτη (εικ.112). Επτά µήνες αργότερα, τον Απρίλιο 1835, ο 

Daumier απεικονίζει σε δύο λιθογραφίες την Γαλλία να αποτελεί αντικείµενο 

εκµετάλλευσης και αποµύζησης των κυβερνώντων. Στη λιθογραφία µε τίτλο Οι Βδέλλες 

(Les sangsues), η Γαλλία είναι αλυσοδεµένη σε έναν στύλο, καταβεβληµένη από τις 

ανθρωπόµορφες βδέλες που έχουν κολλήσει επάνω της και ρουφούν το αίµα της 

(εικ.113). Στην επόµενη λιθογραφία µε τον εκτενή τίτλο Από τους ταπεινούς σου 

foutriquets, λάβε, την ηµέρα της γιορτής, αυτά τα δύο σεµνά µπουκέτα, τα οποία ετοίµασε η 

αφοσίωσή τους, θα σου αρέσουν, γιατί ο γαλλικός λαός µόνος πλήρωσε όλα  τα έξοδα (De 

très humbles foutriquets recois, le jour de la fête, ces deux modestes bouquets que leur 

dévouement d’apprête, ils te plairont, car le peuple français seul en a fait tout les frais)272, 

που δηµοσιεύτηκε στις 30 Απριλίου, µία ηµέρα πριν την γιορτή του Αγίου Φιλίππου, ο 

Thiers συνοδευόµενος από τη σκυθρωπή Γαλλία πίσω του προσφέρει στον Λουδοβίκο-

Φίλιππο, ο οποίος στέκεται µπροστά από το θρόνο µε τα πόδια αρπαχτικού για να τους 

προϋπαντήσει, καλάθια στα οποία αναγράφονται τα ποσά εκατοµµυρίων φράγκων. Τη 

σίγουρη µεταφορά αυτών των καλαθιών εξασφάλισαν οι εθνοφρουροί που 

απεικονίζονται να κοιτούν µε θαυµασµό το βασιλιά (εικ.114). Σε αυτές τις λιθογραφίες 

του Daumier, το έθνος της Γαλλίας βρίσκεται απέναντι από τη βασιλεία του 

Λουδοβίκου-Φιλίππου, εξισώνεται µε την «πραγµατική χώρα» (pays réel), µε εκείνα δηλ. 

τα στρώµατα του πληθυσµού, εργατικά και κατώτερα, που είναι πολιτικά αποκλεισµένα, 

αλλά και εξοντωµένα και που τροφοδοτούν ασταµάτητα τη βασιλική και την 

κυβερνητική απληστία. Η Γαλλία του Daumier είναι µια πολιτική κατασκευή που δεν 

σκιαγραφεί τι είναι αυτό που περικλείει ή αυτό προς το οποίο τείνει, αλλά αυτό που 

πολεµά, τη βασιλεία, την κυβερνητική φατρία και τον πολιτικό αποκλεισµό. Παρόλ’αυτά 

συµµετέχει εξίσου δυνατά στην κατασκευή της ρεπουµπλικανικής και αντιµοναρχικής 

µνήµης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
272 Η λέξη Foutriquet σηµαίνει «άνθρωπος µικρού µεγέθους» και παραπέµπει στον µικρόσωµο Thiers. Βλ. 
Alfred Delvau, Dictionnaire de la Langue Verte, nouvelle édition, augmentée d’un supplement par Gustave 
Fustier, Paris, C. Marpon et E. Flammarion, éditeurs, 1883, σ.190. 
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29 Αυγούστου 1830, salon του 1836, ελαιογραφία, 550x442 εκ, Βερσαλίες, Musée 
National du Château, Salle de 1830 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικ.29: Honoré Daumier, Αντάµοιψε έντιµε τους υπάκουους εκλέκτορες 
(Récompense honnête aux électeurs obéissans), Λιθογρ. ασπρόµ., LD 80, 
δηµοσιεύτηκε στην Caricature στο τεύχος 193, της 17ης Ιουλίου 1834, 28,6x22,7 
εκ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Εικ.30: Honoré Daumier, Συντρίψτε την υπηρεσία (Enfoncé le service), 
ανεξάρτητη λιθογρ., LD 27, Παρίσι, Cabinet des Estampes, 25x23,7 εκ. 

 
 
 
 



 
 

Εικ.31: Honoré Daumier, 1830 και 1833 (1830 et 1833), Λιθογραφία ασπρόµ., LD 
66, δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 15 Αυγούστου 1833, 30x15,5 εκ. 

 

 
 

Εικ.32: Honoré Daumier, Το Παρελθόν, Το Παρόν, Το Μέλλον (Le Passé, le 
Present, le Futur), Λιθογραφία ασπρόµ.,  LD 76, δηµοσιεύτηκε στην Caricature 
στις 9 Ιανουαρίου 1834, 21,4x19,6 εκ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικ.33: Tiziano, Η αλληγορία του Χρόνου που κυβερνάται από τη σοφία, ελαιογραφία 
σε καµβά, Λονδίνο, Εθνική Πινακοθήκη, 75,6x68,6 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Εικ.34: Charles-Joseph Traviès, Πρέπει να παραδεκτούµε ότι η κυβέρνηση έχει 
περίεργο κεφάλι (Faut avouer que l’gouvernement a une bien drôle de tête), 
Λιθογραφία ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 22 ∆εκεµβρίου 1831 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Εικ.35: A. Decamps, Η Ελευθερία στο στύλο εκτέλεσης (La Liberté au poteau), 
δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 27 Ιανουαρίου 1831 
 
 
 
 
 

 

 
 
Εικ.36: Henri Monnier, Ένας φίλος του λαού (Un ami du peuple), δηµοσιεύτηκε στην 
Caricature στις 30 ∆εκεµβρίου 1831 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικ.37: Charles-Joseph Traviès, Α! Κακούργο αχλάδι γιατί δεν είσαι µια αλήθεια,(Ah! 
Scélérate de poire, pourquoi n’es tu pas un verité), Λιθογραφία ασπρόµ., 
δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 12 Απριλίου 1832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Εικ.38: Jean-Ignace-Isidore Grandville και Auguste Desperret, Η σταυροφορία 
ενάντια στην ελευθερία (La croisade contre la Liberté), 1ο φύλλο, λιθογρ. ασπρόµ., 
δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 15 Μαϊου 1834 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Εικ.39: Honoré Daumier, Κόµης D’Argout, Λιθογραφία ασπρόµ., LD 48, 
δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 9 Αυγούστου 1832, 29,2x15,4 εκ. 
 
 

 
 
 
Εικ.40: Honoré Daumier, J.-Ch. Persil, Λιθογραφία ασπρόµ., LD 51, δηµοσιεύτηκε 
στην Caricature στις 11 Απριλίου 1833, 25,2x13 εκ. 
 
 
 
 



 

 
 
Εικ.41: Honoré Daumier, Guizot σε προτοµή, Λιθογραφία ασπρόµ., LD 148, 
δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 31 Μαϊου 1833, 14,3x13 εκ. 
 

 
 
Εικ.42: Honoré Daumier, Adolphe Thiers σε προτοµή, Λιθογραφία ασπρόµ., LD 149, 
δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 2 Ιουνίου 1833, 14x13,5 εκ. 
 



 
 
Εικ.43: Lacroix, Ο βασιλιάς πολίτης, Λιθογραφία ασπρόµ., 1831, Παρίσι, Εθνική 
Βιβλιοθήκη 
 

 
 
Εικ. 44: Auguste Desperret, Ένας ρακοσυλλέκτης και κάποιος ανταλλάσουν χειραψία 
(Un chiffonnier et quelqu’un se donnant une poignée de mains, λιθογρ. ασπρόµ., 
δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 4 Οκτωβρίου 1832, 34,2x24,5 εκ.  
 



 
 

Εικ.45: Charles Philipon, Αστικός περίπατος (Promenade bourgeoise), Λιθογραφία 
ασπρόµ., Παρίσι, Musée Carnavalet, 46,5x32 εκ. 
 

 
 
 

Εικ.46: Charles Philipon, Το σοβάτισµα (Le replâtrage), Λιθογραφία ασπρόµ., 
δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 30 Ιουνίου 1831, 36,8x27,6 εκ. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικ.47: Charles Philipon, Σχέδια που φιλοτεχνήθηκαν κατά την ακροαµατική 
διαδικασία της 14ης Νοεµβρίου, στο Κακουργιοδικείο  (Croquades faites à l’audience 
du 14 Nov. Cour d’Assises), Λιθογραφία ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 
24 Νοεµβρίου 1831, 34,5x26,2 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικ.48: Auguste Bouquet, Λολό-Φιφί, υπάλληλος-ταξιδιώτης του οίκου Casimir 
Pompier, Tonneau, Canule και Σία, κάνοντας το γύρο της Γαλλίας (Lolo-Phiphi, 
commis-voyageur de la maison Casimir-Pompier, Tonneau, Canule et Cie, faisant 
son tour de France) Λιθογραφία, Αύγουστος 1831 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Εικ.49: Delaporte, Ο αχλαδοκτόνος και ο   /ή πως πηγαίνει από το νήµα στη 
βελόνα (Le poiricide et le /ou comme on va de fil en aiguille), δηµοσιεύτηκε στην 
Charge στις 11 Νοεµβρίου 1832 

 
 

 
 

Εικ.50: Delaporte, Είµαστε Γάλλοι, η χώρα µας πάνω από όλα (τελική πράξη του 
δράµατος), (Nous sommes français, not’pays avants tout! (Vaudeville final), 
Λιθογραφία ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Charge στις 14 Οκτωβρίου 1832 

 



 
 

Εικ.51: Ένας αθεράπευτος του ’93 αναζητά την εξέγερση (Un incurable de ’93 
quêtant l’émeute), ανυπόγραφη λιθογραφία ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Charge 
στις 31 Μαρτίου 1833 

 
 

 
 

Εικ.52: Delaporte, Να σας δωρίσω κύριοι, κυρίες, αυτή είναι η ευχαρίστηση 
(Régalez-vous Messieurs, Mesdames, voilà l’plaisir), Λιθογραφία ασπρόµ., 
δηµοσιεύτηκε στην Charge στις 29 Σεπτεµβρίου 1833 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Εικ.53: Honoré Daumier, Φτωχά πρόβατα, µάταια πράξατε, πάντα εσάς θα 
κουρεύουµε (Pauvres moutons ah! Vous avez beau faire, toujours on vous tondra, LD 
18)Paris, Cabinet des Estampes, 31,3 x 19,8 εκ.  
Μεµονωµένη λιθογραφία, κατατέθηκε την 1η ∆εκεµβρίου 1830 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Εικ.54: Delaporte, Απλός και εύκολος τρόπος να ηµερώσεις τον πατριωτισµό. 
Παίρνετε µια θηλιά και ένα µετάλλιο, δίνετε το µετάλλιο και τοποθετείτε τη θηλιά 
(Manière simple et facile d’apprivoiser le patriotisme. Vous prenex un noeud coulant 
et une croix, vous donnez la croix et vous jetez le noeud coulant), λιθ. ασπρόµ.,  χ.χ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Εικ.55: Honoré Daumier, Οι Πλύστρες. Το µπλε φεύγει, αλλά αυτό το διαβολεµένο 
κόκκινο βάφει σαν αίµα (Les Blanchisseurs: le bleu s’en va, mais ce diable de rouge 
tient comme du sang, LD 39). 
Παρίσι, Cabinet des Estampes, 26,5 x 21,2 εκ. 
Μεµονωµένη λιθογραφία, κατατέθηκε στις 22 Αυγούστου 1832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικ.56: Honoré Daumier, Γαργαντούας (Gargantua), LD 34, λιθογρ. ασπρόµ., 
κατατέθηκε στις 15 ∆εκεµβρίου 1831, 30,5x21,4 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Εικ.57: Honoré Daumier, Ένας ήρωας του Ιουλίου (Un héros de Juillet), LD 23, 
λιθογρ. Ασπρόµ., κατατέθηκε την 1η Ιουνίου 1831, 21,8x18,9 εκ. 
 

 
 
Εικ.58: Philippe-Auguste Jeanron, Πεθαίνει από ασιτία γιατί έζησε για πολύ καιρό µε 
την ελπίδα (Il meurt d’inanition pour avoir vécu trop longtemps d’espérance), λιθογρ. 
Ασπρ., 1831, Παρίσι, Musée Carnavalet 



 
 
Εικ.59: Ανώνυµο, Ενώπιον µας το µεγάλο φαγοπότι του µοντέρνου Γαργαντούα µε την 
οικογένειά του (Le Ci devant grand couvert de Gargantua moderne en famille), 
περ.1791,  χαρακτικό έγχρ., Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, 35,6x52,8 εκ. 
 

 
 
Εικ. 60: Honoré Daumier, Πρώτα φλεβοτοµώ, έπειτα καθαρίζω, µετά κάνω ένεση 
(Primo saignare, deinde purgare postea clysterium donare. D’abord saigner, ensuite 
purger, postérieurement seringuer) LD 73, δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 161 της 
Caricature, στις 5 ∆εκεµβρίου 1833, 44,2x29,4 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικ.61: Honoré Daumier, Ο κύριος Τάδε, πρώτος σαλτιµπάγκος της Ευρώπης  
(Mr Chose, Premier Saltimbanque d’Europe, LD 161), δηµοσιεύτηκε στο Charivari 
στις 31 Αυγούστου 1833, 27 x 20,2 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Εικ.62: Jean-Ignace-Isidore Grandville, Πιστεύεις ότι είναι για τους κοζάκους;…Εσύ 
είσαι ακόµα ένας διάσηµος παριζιάνος! Είναι για να σου σφίξουν το τοµάρι αν δεν 
είσαι ευχαριστηµένος µε την κυβέρνηση (Tu crois que c’est pour les cosaques?...t’es-t-
encore un fameux parisien! C’est pour te ressoigner le cuir si t’es pas content du 
gouvernement), δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 28 Ιουνίου 1833 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικ.63: Honoré Daumier, Πολύ ταπεινοί, πολύ πιστοί, πολύ υπάκουοι και κυρίως πολύ 
άπληστοι υπήκοοι» (Très humbles, très fidèles, très obeissants et surtout très voraces 
sujets), LD 40, Λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 67 της Caricature, στις 9 
Φεβρουαρίου 1832, 32x 20,5 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικ.64: Honoré Daumier, Η υποδοχή στην Αυλή του βασιλιά Pétaud (La reception au 
cour du roi Pétaud) LD 49, λιθογρ. έγχρ., δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 94 της Caricature, 
στις 23 Αυγούστου 1832, 51,2x24,5 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Εικ.65: Honoré Daumier, Εσύ, εσύ, εσύ…ωραία, ωραία, ωραία (Tu, tu, tu…bon. Bon, 
bon), LD 228, λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 22 Φεβρουαρίου 
1835, 28,4x20,3 εκ. 
 
 
 

 
 
Εικ.66: Auguste Bouquet, Ο λαός κάνει τους βασιλιάδες να χορεύουν (Le peuple 
faisant danser les rois), λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 3 
Οκτωβρίου 1833 
 



 
 
Εικ.67: Ανώνυµο, Αντίο Βαστίλη (Adieu Bastille), χαρακτ. έγχρ., 1789, Παρίσι, 
Εθνική Βιβλιοθήκη, 18,7x27 εκ. 
 
 

 
 
Εικ.68: Ανώνυµο, Ο ευγενής βηµατισµός των δύο (Le noble pas de deux), χαρακτ. 
έγχρ., 1789, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, 21x24,2 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Εικ.69: Honoré Daumier, Είναι χρησιµοποιηµένα, δεν αξίζουν δύο sous (C’est usé ça 
ne vaut pas deux sous), LD 184, λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 31 
∆εκεµβρίου 1833, 2x18,5 εκ. 
  

 
 
Εικ.70: Honoré Daumier, Ισορροπία εξουσιών ή η Γαλλία αναπαριστώµενη 
συνταγµατικά (Équilibre des pouvoirs ou la France représentée constitutionnellement) 
LD 222,  δηµοσιεύτηκε στο τεύχος της 28ης  Ιανουαρίου 1835 του Charivari, 
21,3x22,7 εκ. 
 



 
 
 

 
 
Εικ.71: Honoré Daumier, Κύριος ηθοποιός µιας κωµικοτραγικής εµπλοκής (Principal 
acteur d’un imbroglio tragic-comique), LD 235, δηµοσιεύτηκε στο τεύχος του 
Charivari της 29ης Μαρτίου 1835, 21,3x22,1 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Εικ.72: Honoré Daumier, Κατεβάστε την κουρτίνα, η φάρσα παίχτηκε (Baiisez le 
rideau, la farce est jouée), LD 86, λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature 
στις 11 Σεπτεµβρίου 1834, 27,8x20 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Εικ.73: Daras, Μια σκηνή της οδού Transnonain (Une scene de la rue Transnonain), 
λιθογρ., Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, Τµήµα Χαρακτικών 
 
 
 
 

 
 
Εικ.74: Honoré Daumier, Οδός Transnonain, 15 Απριλίου 1834, λιθογραφία ασπρόµ., 
LD 135, Ιούλιος 1834, δηµοσιεύτηκε στην Association Mensuelle, 44,5x29 εκ. 
 
 
 
 



 
 

Εικ.75: Honoré Daumier, Αυτόν εδώ µπορείτε να τον απελευθερώσετε, δεν είναι πια 
επικίνδυνος (Celui-la, on peut le mettre en liberté, il n’est olus dangereux), LD 85,  
λιθογρ. ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature, στις 11 Σεπτεµβρίου 1834,  
25,5x22,4 εκ. 

 
 

 
 
Εικ.76: Honoré Daumier, Έχετε το λόγο, εξηγηθείτε, είστε ελεύθερος (Vous avez la 
parole expliquez-vous, vous êtes libre), Λιθογραφία ασπρόµ., LD 116, δηµοσιεύτηκε 
στο τεύχος 236 της Caricature, της 14ης Μαϊου 1835, 20,6x28,1 εκ. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικ.77: Honoré Daumier, Κύριε αν επιµείνουν θα θέσουµε το Παρίσι σε κατάσταση 
πολιορκίας (Monsegneur, s’ils persistent nous mettrons Paris en état de siège), 
Λιθογραφία έγχρ./ασπρόµ., LD 24, κατατέθηκε την 1η Ιουνίου 1831 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Εικ.78: Honoré Daumier, Στην Αϊξ, στη Μασαλλία, στη Λυών, στην Τουλούζ, στο 
Μπορντώ, στην Ανζέρ (A Aix, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux, à Angers, 
partout, partout, partout) LD 36, λιθογρ. έγχρ.,κατατέθηκε στις 12 Μαϊου 1832, 
26,7x23,5 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικ.79: Honoré Daumier, Είµαι ευχαριστηµένος από εσάς, γενναίοι µου (Je suis 
content de vous, mes braves!) λιθογρ. ασπρόµ., LD 194, δηµοσιεύτηκε στο τεύχος της 
4ης  Απριλίου 1834  του Charivari, 28,7x23 εκ. 
 
 



 
 
Εικ.80: Honoré Daumier, AH!His!..Ah! His! Ah! His!, LD 47, λιθογρ. Ασπρόµ., 
δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 19 Ιουλίου 1832, 26x16 εκ.  
 

 
 
Εικ.81: Charles Joseph Traviès, Άσχηµο φορτίο (Mauvaise charge), Λιθογρ. Ασπρόµ., 
δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 19 Ιουλίου 1832, 36,5x27,4 εκ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικ.82: Honoré Daumier, Ορίστε  το νερό της ζωής, είναι φρέσκο…µας ενοχλείς µε το 
νερό της ζωής σου, δεν θέλουµε άλλο (V’la le coco, Il est frais….tu nous embêtes avec 
ton coco, nous n’en voulons plus) λιθογρ., έγχρ./ασπρόµ., LD 158, δηµοσιεύτηκε στο 
Charivari την 1η Αυγούστου 1833 και περιέχεται στη σειρά Caricatures politiques, 
27,8x17,8 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Εικ.83: Honoré Daumier, Οι εορτασµοί του Ιουλίου…ιδωµένοι από την Αγία Πελαγία 
(Les réjouissances de Juillet…vues de Ste Pélagie), LD 197, δηµοσιεύτηκε στο 
Charivari στις 29-30 Ιουλίου 1834, 2,40x1,84 εκ. 
 
 



 
 
Εικ.84: Hippolyte Bellangé, Το Mouvement, το Juste Milieu, η Résistance, λιθογρ. 
ασπρόµ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature στις 5 Μαϊου 1831, 22,2x26 εκ. 
 
 

 
 
Εικ.85: Renou, Τα πέντε κόµµατα της Γαλλίας τον Ιούλιο 1831 (Les cinqs parties de la 
France en Juillet 1831), λιθογρ., Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, Cabinet des Estampes 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Εικ.86: Honoré Daumier, Πολύ καλά! Η συµπεριφορά σας ήταν σωστή, θα σας 
κατευθύνουµε προς το Beaulieu, προς το Poissy, είµαι ευχαριστηµένος από εσάς (Très 
bien! Vous vous êtes parfaitement conduits, on va vous diriger sur Beaulieu, sur 
Poissy, sur Bicêtre, je suis content de vous !) LD 94, δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 209 
της Caricature, στις 6 Νοεµβρίου 1834, 22,6x28,7 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Εικ.87: Honoré Daumier,Υποµονή, θα κατασκευάσουµε για εσάς µία αίθουσα 
(Patience, on va vous construire une salle), LD 225, δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 
12 Φεβρουαρίου 1835, 29,0x20,2 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Εικ.88: Honoré Daumier, Ποιος θέλει; Ποιος θέλει; Παράτα µας φλύαρε (Qui en veut? 
Qui en veut? Vas te coucher bavard) LD 220, δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 4 
Ιανουαρίου 1835, 27,4x18,2 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Εικ.89: Honoré Daumier, Άξιζε πράγµατι ο κόπος να µας σκοτώσετε (C’était vraiment 
bien la peine de nous faire tuer!) LD 130, δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 251 της 
Caricature στις 27 Αυγούστου 1835, 29x21 εκ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Εικ.90: Eugène Delacroix, Η Ελευθερία οδηγεί τον λαό, ελαιογραφία, Παρίσι, 
Μουσείο του Λούβρου, 260x325 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Εικ.91: Honoré Daumier, Υπάρχει ακόµη δουλειά εκεί (Ya encore de l’ouvrage par la!) 
LD 12, λιθογρ., κατατέθηκε στις 17 Σεπτεµβρίου 1830, 30,2x20 εκ. 
 

 
 
 
Εικ.92: Honoré Daumier, Η περίπολος καταδιώκοντας τον πατριωτισµό στο Palais-
Royal  (Le patrouillotisme chassant le patriotisme au Palais-Royal), LD 28, λιθογρ., 
κατατέθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1831, 2,90x2,28 εκ. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικ.93: Philippe-Auguste Jeanron, Μια σκηνή του Παρισιού, salon του 1833, ελαιογρ., 
Chartres, Musée des Beaux-Arts, 97,8x130 εκ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Εικ.94: Philippe-Auguste Jeanron, Ένας ετοιµοθάνατος άνδρας, σχέδιο, 1831, Παρίσι, 
ιδιωτική συλλογή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Εικ.95: Nicolas-Toussaint Charlet, Η µορφή πριν από το χρώµα (La Forme avant la 
couleur), λιθογρ., 1823 
 

 
 

Εικ.96: Nicolas-Toussaint, Charlet Ποιος είναι εκεί; Μια µεθυσµένη περίπολος (Qui 
vive? Patrouille grise!), λιθογρ., 1829 
 
 
 
 



 
 
Εικ.97: Edme Jean Pigal, Μα τι σκέφτεστε κύριε Guillaume (Y pensez vous, M. 
Guillaume), Λιθογρ., 1825 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικ.98: Edme Jean Pigal, Λίγη βοήθεια κάνει πολύ καλό (Un peu daide fait grand 
bien), Λιθογρ., περ.1825 
 



 
 
Εικ.99: Edme Jean Pigal, Να τι θα απογίνουµε (C’que c’est que d’nous!), λιθογρ., 
1825 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικ.100: Edme Jean Pigal, Ειρήνη, καλοί µου φίλοι (La paix, mes bons amis), λιθογρ., 
1825 
 



 
 

Εικ.101: Edme Jean Pigal, Α! Σκυλί Α! Ζητιάνα (Ah! Chien / Ah! Gueuse), λιθογρ., 
1825, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη 
 
 

 
 

Εικ.102: Charles-Joseph Traviès, Αυτό που είναι το πιο άσχηµο στο σύµπαν (Ce qu’il y 
a de plus affreux dans l’univers), λιθογρ., 1830, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη 
 



 
 

Εικ.103: Charles-Joseph Traviès, Όταν ο κύριος Bernard πίνει δεν θέλει να τον 
ενοχλούν (Quand M. Bernard boit il n’aime pas qu’on l’embête), λιθογρ., περ. 1830,  
 Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη 
 
 

 
 

Εικ.104: Charles-Joseph Traviès, Αντιγόνη του προαστίου St. Marceau (Anigone du 
faubourg St. Marceau) από τη σειρά Aspects d’un Md. De vins hors les barrières, 
λιθογρ.,1830, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικ.105: Charles-Joseph Traviès Όταν δεν έχει µείνει τίποτα, υπάρχει ακόµη 
κάτι!...µετά από εµάς, ο κατακλυσµός…και φέρτε το κρασί των 6 sous (Quand il n’y en 
a plus, il y en a encore!...après nous le deluge…et en avant le vin a 6 sous), λιθογρ., 
1839 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Εικ.106: Charles Joseph Traviès Απελευθερωµένος λαός (Peuple affranchi), λιθογρ.,   
        δηµοσιεύτηκε στην Caricature το 1831, στο τχ.52, Παρίσι, Musée Carnavalet,   
        28,3x37,1 εκ. 
 
 

 
 

Εικ.107: Charles-Joseph Traviès, Η τάξη η πιο τέλεια βασιλεύει επίσης στη Λυών 
(L’ordre le plus parfait règne aussi dans Lyon), λιθογρ., δηµοσιεύτηκε στο τεύχος της 
5ης Ιουλίου 1832 της Caricature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Εικ.108: Honoré Daumier, Α! Θέλεις να κτυπήσεις τον Τύπο (Ah! Tu veux frotter a la 
presse), LD 71, λιθογρ., δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 152 της Caricature στις 3 
Οκτωβρίου 1833, 22,5x20,4 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικ.109: Honoré Daumier, ∆εν θα µας χτυπήσετε (Ne vous y frottez pas!) LD 133, 
λιθογρ., δηµοσιεύτηκε στην Association Mensuelle, το Μάρτιο 1834, 43,1x30,7 εκ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Εικ.110: Honoré Daumier, Η εξέγερση είναι το πιο ιερό καθήκον (L’insurrection est le 
plus saint des devoirs), LD 195, δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 23 Μαϊου 1834, 
23x18,5 εκ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Εικ.111: Honoré Daumier, Άντρο του λιονταριού (L’antre du lion), LD 207, λιθογρ.,  
δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 21 Σεπτεµβρίου 1834, 23,8x19,9 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Εικ.112: Honoré Daumier, Ο θεός οδηγεί τη Γαλλία (Dieu mène la France), LD 206, 
λιθογρ., δηµοσιεύτηκε στο Charivari στις 16 Σεπτεµβρίου 1834, 26,3x20,8 εκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Εικ.113: Honoré Daumier, Βδέλλες (Les sangsues) LD 237, λιθογρ., δηµοσιεύτηκε 
στο Charivari, στις  9 Απριλίου 1835, 25x21,5 εκ. 
 

 
 

Εικ.114: Honoré Daumier, Από τους ταπεινούς σου foutriquets, λάβε, την ηµέρα της 
γιορτής, αυτά τα δύο σεµνά µπουκέτα, τα οποία ετοίµασε η αφοσίωσή τους, θα σου 
αρέσουν, γιατί ο γαλλικός λαός µόνος πλήρωσε όλα  τα έξοδα (De très humbles 
foutriquets recois, le jour de la fête, ces deux modestes bouquets que leur dévouement         
 d’apprête, ils te plairont, car le peuple français seul en a fait tout les frais) LD 114,  
 λιθογρ., δηµοσιεύτηκε στην Caricature, στις 30 Απριλίου 1835, 27,2x20,8 εκ. 
 
 
 
 




