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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η

σύγχρονη ιστοριογραφία άρχισε να ενδιαφέρεται και για άλλες πτυχές
του παρελθόντος εκτός από αυτές των «Μεγάλων Γεγονότων» και έστρεψε την προσοχή της στην καθημερινότητα, στις κοινωνικές σχέ-

σεις, στην οικονομία, στις γυναίκες και άλλες κοινωνικές ομάδες που μέχρι τότε
δεν είχαν τραβήξει το βλέμμα των ιστορικών. Για να μπορέσει να ερευνήσει τις
νέες πτυχές δεν ήταν αρκετή η προσφυγή στα επίσημα αρχεία και έγγραφα. Έπρεπε να απευθυνθεί και σε άλλες πηγές πληροφοριών.1
Τέτοιες πηγές είναι οι οπτικές πηγές - εικόνες, πίνακες
ζωγραφικής, φωτογραφίες – οι
ηχητικές πηγές – συνεντεύξεις
με πρόσωπα που συμμετείχαν
σε γεγονότα, ηχητικά ντοκουμέντα, κινηματογραφικές ταινίες
και τα προϊόντα του υλικού πολιτισμού – κτίρια, έπιπλα, εργαλεία ή μνημεία.
Εικόνα 1
Γκραβούρα εποχής ως ιστορικό τεκμήριο

Στην μελέτη μας θα ασχοληθούμε με τον ρόλο αυτών
των πηγών στην ιστοριογραφική

έρευνα και θα παρουσιάσουμε τρόπους ανάλυσης και χρήσης τους από τους ιστορικούς. Θα εντοπίσουμε σημεία στα οποία ο ιστορικός πρέπει να είναι προσεκτικός κατά την χρήση τους. Στην παρουσίασή μας ως παραδείγματα αναφοράς

1

Burke, P., 2003, Αυτοψία. Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών, Αθήνα: Μεταίχμιο, σ. 11
Γιώργος Μπουσούτας - Θανάσουλας

3

ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ, ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΠΑ.

θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία των παραπάνω πηγών που μπορούν να συνδεθούν με την πρόταση χρήσης των πηγών αυτών σε ένα έργο Δημόσιας Ιστορίας.
Στο δεύτερο μέρος της θα παρουσιάσουμε το παράδειγμα χρήσης των πηγών αυτών στο έργο της Δημόσιας Ιστορίας. Συγκεκριμένα θα δούμε τον τρόπο
που τέτοιου είδους τεκμήρια είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την μελέτη
και την παρουσίαση της ζωής και του έργου ενός καλλιτέχνη στο ευρύ κοινό μέσα
από μια επίσκεψη στο εργαστήριό – μουσείο του.

4
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ,
ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ

Η

ιστοριογραφία του 20ου αιώνα με την ένταξη στα ενδιαφέροντά της των
νέων πτυχών του παρελθόντος αναγκάστηκε να αξιοποιήσει και άλλες
πηγές πληροφοριών για την έρευνά της. Με τον όρο πηγή πληροφοριών

αναφερόμαστε στο σύνολο των ιχνών του παρελθόντος τα οποία έχουν αφήσει
οι διάφοροι φορείς και στα οποία ο ιστορικός απευθύνεται για να αντλήσει πληροφορίες για την έρευνά του2.
Σε αυτό το πλαίσιο ο ιστορικός εκτός από τις
επίσημες πηγές χρησιμοποιεί και άλλες οι οποίες του
παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες. Με βάση τις
μορφές και τα είδη των πηγών, αυτές εντάσσονται σε
δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη ονομάζεται γραπτές πηγές. Σε αυτή εντάσσονται τα επίσημα έγγραφα του κράτους ή άλλων φορέων, τα ανεπίσημα
και ιδιωτικά έγγραφα – μεταξύ των οποίων επιστοΕικόνα 2
Μορφή γραπτού τεκμηρίου

λές, συμφωνητικά ή ημερολόγια, οι γραπτές μνημονικές πηγές όπως οι επιτύμβιες επιγραφές ή οι επιγραφές επετείων, οι εφήμερες πηγές που αποτελού-

νται από τον έντυπο τύπο, τα ενημερωτικά φυλλάδια ή λογαριασμούς, τα

Offenstadt, N. (δ/νση), 2004, Οι λέξεις του ιστορικού. Έννοιες – κλειδιά στη μελέτη της ιστορίας, Αθήνα: Κέδρος,
σελ. 162-163
2
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κείμενα που προέρχονται από τις επιστήμες, την λογοτεχνία ή την ιστορία και
τέλος την γλώσσα με τα τοπωνύμια, τα λεξικά και την ίδια την χρήση της3.
Δεύτερη κατηγορία πηγών είναι οι ονομαζόμενες παραστατικές πηγές.
Χωρίζονται σε πέντε υποκατηγορίες. Η πρώτη από αυτές περιλαμβάνει τις οπτικές πηγές που είναι αυτές της εικαστικής δημιουργίας, της φωτογραφίας, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, των σκίτσων, των γελοιογραφιών και των κινούμενων σχεδίων, των χαρτών και των διαφόρων διαγραμμάτων και πινάκων.
Η δεύτερη υποκατηγορία περιλαμβάνει τις ακουστικές πηγές όπως αυτές
του ραδιοφώνου, των ομιλιών και συνομιλιών διαφόρων προσώπων, τις αφηγήσεις - συνεντεύξεις και την μουσική και τα τραγούδια. Τρίτη υποκατηγορία είναι
αυτή των καταλοίπων του υλικού πολιτισμού όπου συναντάμε τα μνημεία, τα εργαλεία και μηχανήματα, τα όπλα, τα κτίρια και τα διάφορα κατάλοιπα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Τέταρτη υποκατηγορία είναι αυτή των ιστορικών τόπων και πέμπτη οι μικτού τύπου πηγές που περιλαμβάνουν είτε τα μουσεία ή τις
πινακοθήκες που τα εκθέματά τους ανήκουν πρωταρχικά σε κάποια από τις παραστατικές πηγές αλλά συνδυάζουν στοιχεία και από τις γραπτές, είτε είδη πηγών που συνδυάζουν στοιχεία από άλλες μορφές πηγών4.
Οπτικές πηγές
Η νέα ιστοριογραφία αξιοποιεί τις παραστατικές πηγές στην έρευνά για
το παρελθόν. Χρησιμοποιεί τις εικόνες για να κατανοήσει το νόημα και τα μηνύματα που θέλει να μεταφέρει ο δημιουργός τους και μέσω αυτών να ερμηνεύσει
τα γεγονότα που μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτά. Η χρήση εικόνων από
ιστορικούς δεν είναι νέα όσο φαίνεται, γεγονός που επισημαίνει ο Francis Haskell
(1928-2000) με το παράδειγμα των ρωμαϊκών κατακομβών, του τοιχοτάπητα του
Bayeux ή των πινάκων ζωγραφικής των λιμανιών της Γαλλίας του ζωγράφου
Joseph Vernet (1714 – 1789) 5

Μαυροσκούφης Δ, 2012, Αναζητώντας τα ίχνη της ιστορίας, Ιστοριογραφία, διδακτική μεθοδολογία και ιστορικές
πηγές, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη, σ. 27-29
4
ο. π. σ. 29-30
5
Burke, P., ο. π. σ. 13
3
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Εικόνα 3 Λεπτομέρεια από τον τοιχοτάπητα του Bayeux
Η δεκαετία του ’80 όμως υπήρξε σημείο καμπής στην «στροφή προς τις εικόνες».6 Η χρήση τους δεν περιορίζεται μόνο ως αποδεικτικό μέσο. Χρησιμοποιούνται στην κατανόηση μη λεκτικών εμπειριών ή γνώσεων σε σχέση με το παρελθόν, με την χρήση της «αρχής του αυτόπτη μάρτυρα» 7. Βέβαια η χρήση των
εικόνων, όπως και των γραπτών τεκμηρίων, περιέχει κινδύνους και ο ιστορικός
πρέπει να τους λάβει υπ’ όψη του στις μελέτες του, αν και η κριτική των εικόνων
δεν έχει αναπτυχθεί τόσο όσο αυτή των κειμένων. Τέτοιοι κίνδυνοι είναι αυτοί
των συμφραζόμενων, της λειτουργίας, της ρητορικής, της μνήμης, της έμμεσης
μαρτυρίας ή της προπαγάνδας κ. ά.8
Οι εικόνες μπορούν να μας μεταφέρουν στοιχεία από την κοινωνία, που
δεν μπορούν να μας δώσουν τα κείμενα, εισάγοντάς μας σε πτυχές της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής. Βέβαια αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μην
είναι ρεαλιστικές και να αντανακλούν την άποψη του δημιουργού της εικόνας.
Αλλά για τον ιστορικό και η παραπλάνηση αυτή είναι πηγή πληροφοριών για τα
κίνητρα και τους λόγους της παραπληροφόρησης. Οι εικόνες συνεπώς μιλάνε και
μας μεταφέρουν μηνύματα από το παρελθόν.9
Η ερμηνεία των μηνυμάτων είναι γνωστή με τους όρους εικονογραφία και
εικονολογία. Εμφανίστηκαν τις δεκαετίες του 1920 και 1930 ως αντίδραση στην
υπάρχουσα κυρίαρχη φορμαλιστική ανάλυση και υπονοεί μια κριτική στην αποδοχή του φωτογραφικού ρεαλισμού. Οι χρήστες της επικεντρώνονται στο διανοητικό περιεχόμενο των έργων και στην φιλοσοφία τους ή την θεολογία τους. Για
αυτούς τις εικόνες δεν τις κοιτάμε αλλά τις διαβάζουμε. Η πιο γνωστή ομάδα ιστορικών τέχνης που χρησιμοποίησε την μέθοδο αυτή είναι της Σχολής του

Όρο που χρησιμοποίησε ο αμερικανός κριτικός William Mitchell. (Burke, P., ο. π. σ. 15)
Όρο που χρησιμοποίησε ο Ernst Gombrich (1909 – 2001) για να δηλώσει ότι ο καλλιτέχνης απεικονίζει αυτό
και μόνο που θα έβλεπε ένας αυτόπτης μάρτυρας ενός γεγονότος. (Burke, P., ο. π. σ. 17)
8
ο. π. σ. 17-18
9
ο. π. σ. 37-39
6
7
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Warburg που δημιουργήθηκε στο Αμβούργο λίγο πριν την άνοδο στην εξουσία του
Χίτλερ.10
Στο πλαίσιο της Σχολής εκδόθηκε το 1939
ένα δοκίμιο του Erwin Panofsky (1892-1968) όπου
περιγράφονται τρία επίπεδα ερμηνείας της εικόνας
που αντιστοιχούν σε αντίστοιχα νοηματικά επίπεδα. Το πρώτο, η προ-εικονογραφική περιγραφή, έχει σχέση με τα αντικείμενα ή τα συμβάντα που
μπορούμε να διακρίνουμε. Το δεύτερο, η εικονογραφική ανάλυση, έχει σχέση με την «συμβατική
σημασία» δηλαδή την αναγνώριση του θέματος.
Τέλος τα τρίτο επίπεδο, η εικονολογική ερμηνεία,
προσφέρει τα αναγκαία στην εργασία των ιστορικών στοιχεία. Είναι η ουσιαστική σημασία της εικό- Εικόνα 4 Erwin Panofsky
νας, δηλαδή προσεγγίζει «τις βαθύτερες αρχές, οι οποίες αποκαλύπτουν τη βασική στάση του έθνους, μιας περιόδου, μιας κοινωνικής τάξης ή κάποιας θρησκευτικής ή φιλοσοφικής πίστης». Αντιστοιχούν στα τρία επίπεδα ερμηνείας της
λογοτεχνίας όπως τα περιέγραψε ο Friedrich Ast (1778-1841): γραμματικό, ιστορικό και πολιτισμικό. Όμως για τον Ernst Gombrich (1874-1975) και τον Eddy de
Jongh (1931- ) ο όρος εικονολογία χρησιμοποιείται διαφορετικά.11
Σημαντικό επίτευγμα της Σχολής είναι η ερμηνεία έργων Τέχνης της Ιταλικής Αναγέννησης. Χρησιμοποιώντας την Μέθοδο των Παραδειγμάτων ξεχωρίζουν τρία σημεία. Με το πρώτο προσπαθούν να αναπλάσουν το ονομαζόμενο
εικονογραφικό «πρόγραμμα», συνδέοντας τις εικόνες που, ενώ δημιουργήθηκαν
για να είναι στον ίδιο χώρο, για κάποιο λόγο είχαν διαχωριστεί και σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία
π.χ. μουσεία. Το δεύτερο σημείο
συνδέεται με την ανάγκη όσων
υιοθετούν την εικονογραφική
μέθοδο να εντοπίσουν την λεπτομέρεια και τα πολιτισμικά
νοήματα και όχι μόνο τον καλλιτέχνη. Τέλος οι χρήστες της εικονογραφικής μεθόδου αντιπαραβάλουν κατά κανόνα κείμενα
Εικόνα 5 Έργο ζωγραφικής της Αναγέννησης.
10
11

ο. π. σ. 45-46
ο. π. σ. 47-48
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και εικόνες με την εικόνα που θέλουν να αναλύσουν και ερμηνεύσουν. Τα κείμενα μπορεί να βρίσκονται στην ίδια την εικόνα και μπορεί να διαβαστούν κατά
κυριολεξία ή μεταφορικά.12
Η αξιοπιστία της εικονογραφικής μεθόδου αμφισβητείται δια δύο λόγους.
Ό ένας την θεωρεί υπερβολικά διαισθητική. Ο άλλος την θεωρεί θεωρητική. Τα
εικονογραφικά προγράμματα είναι περιστασιακά και προκύπτουν μόνο από τις
ίδιες τις εικόνες και με τον τρόπο αυτό η έννοια των διαφορετικών τμημάτων μιας
συνολικής εικόνας φαντάζει υποκειμενική. Θεωρείται θεωρητική επειδή υπάρχει
ο κίνδυνος οι χρήστες της μεθόδου να ανακαλύπτουν στις εικόνες κάτι που ήδη
είναι γνωστό, δηλαδή το πνεύμα της εποχής γνωστό ως Zeitgeist. Είναι δυνατόν
επίσης να θεωρηθεί ανεπαρκής διότι αδιαφορεί για την κοινωνική διάσταση, επειδή θέτει το ερώτημα «ποιο είναι
το νόημα» χωρίς ταυτόχρονα να ενδιαφέρεται για το «σε ποιόν απευθύνεται το νόημα».13
Πρόβλημα της μεθόδου θεωρείται ακόμη το ότι οι χρήστες της
δεν ασχολήθηκαν με την ποικιλία
των εικόνων. Σχολίασαν και ερμήνευσαν εικόνες μόνο αλληγορικές.
Δεν είναι όμως όλες οι εικόνες τέΕικόνα 6 Αλληγορικό έργο του Dali

τοιες. Επίσης θεωρείται πολύ λογοτεχνική ή λογοκεντρική με την έν-

νοια ότι θεωρούν πως οι εικόνες παρου σιάζουν ιδέες και αυτό γίνεται σε βάρος
της μορφής, μιας και αυτή μπορεί να είναι μέρος του μηνύματος. Ακόμη οι εικόνες δημιουργούν συναισθήματα και κοινωνικά μηνύματα που δεν λαμβάνονται
υπ’ όψη. Για όλους αυτούς τους λόγους προτείνεται η αναπροσαρμογή της μεθόδου ώστε να μπορέσει να ασχοληθεί και με σουρεαλιστικές εικόνες, παρόλο που
καλλιτέχνες όπως ο Salvador Dalí (1904 – 1989) ή o Oscar-Claude Monet (1840 –
1926) θεωρούνται ότι αντιστάθηκαν στην ερμηνεία της.14
Σε ότι αφορά την κριτική στην εικονολογία, μέθοδο που αναπτύχθηκε τον
20ο αιώνα, αυτή επικεντρώνεται στο ότι είναι υπερβολικά ακριβής και αυστηρή
σε κάποιες και ασαφής σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Κατά συνέπεια υπάρχει ο
κίνδυνος να υποτιμηθεί η ποικιλία της εφαρμογής της, η πληθώρα των ερωτήσεων που θα μπορούσαν να απαντηθούν και ότι οι ιστορικοί, των νοοτροπιών ή
ο. π. σ. 49-51
ο. π. σ. 52
14
ο. π. σ. 53.
12
13
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της τεχνολογίας, απευθύνονται στις εικόνες με διαφορετικές ανάγκες και αιτίες.15
Ακουστικές πηγές
Σήμερα η χρήση των εικόνων στην ιστορική έρευνα θεωρείτε δεδομένη και
η χρήση τους έχει επεκταθεί και σε εφαρμογές όπου η εικόνα συνυπάρχει με τον
ήχο, όπως ο κινηματογράφος ή το θέατρο οι οποίες επίσης θεωρούνται ιστορικές
πηγές. Παρέχουν στον ιστορικό πληροφορίες για την ιδεολογία, τη νοοτροπία της
κοινωνίας ή στην δημιουργία της μνήμης16. Ταυτόχρονα η χρήση συνεντεύξεων,
από τους ιστορικούς της προφορικής ιστορίας στην έρευνά τους, δημιουργεί νέα
δεδομένα στην αξιοποίηση των ηχητικών τεκμηρίων και της αξίας τους συμβάλλοντας στην Ιστορία από τα κάτω, προβάλλοντας τις απόψεις και τις μαρτυρίες
ανθρώπων που δεν είχαν «φωνή» μέχρι τότε.17 «Ο ηχητικός κόσμος της συνέντευξης» περιλαμβάνει λέξεις αλλά οι λέξεις αυτές «ηχούν», κατά τον Bruce
Smith (1957 - ) και προσφέρουν στην έρευνα κάτι περισσότερο από αυτό που
λένε και το οποίο είναι ισοδύναμο με
ένα κείμενο.18
Οι ιστορικοί πλέον χρησιμοποιούν κινηματογραφικές ταινίες και θεατρικά έργα για να αντλήσουν πληροφορίες για ιστορικά ή κοινωνικά γεγονότα
μιας εποχής. Ο ιστορικός στην χρήση
μιας ταινίας ή ενός θεατρικού έργου
πρέπει να λάβει υπ’ όψη του ορισμένα
στοιχεία, όπως την πλοκή και το νόημα
Εικόνα 7 Αφίσα κλασικής ιστορικής ταινίας

- ιδέες που θέ λει να προβάλει, τον ακροατή στον οποίο απευθύνεται, και τις α-

ξίες ή τους μηχανισμούς π.χ. προπαγάνδας, που η παραγωγή τους εξυπηρετεί.
Πρέπει επίσης να έχει κατά νου ότι ένα κινηματογραφικό έργο μπορεί να είναι ή
ο. π. σ. 54
Γ. Μουρατίδης, 2015, «Η Δεξιά, η Αριστερά και ο κυρ-Παντελής: Τα Δεκεμβριανά στη σκηνή του δημοφιλούς θεάτρου» στο Ανδρέου, Ανδρέας κ.α. (επιμ.), Η δημόσια ιστορία στην Ελλάδα. Χρήσεις και καταχρήσεις
της ιστορίας, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σ 275-276.
17
Kallimopoulou E., Poulos C. P., Kornetis K. and Tsipidis S., 2013 Learning Culture Through City Soundscape. A Teacher Handbook, Athens: SonorCities, σ. 11
18
Καλλιμοπούλου Ε., 2016, «'Ακούω, βλέπω, σιωπώ’. Αισθητηριακή ιστορία και προφορικές μαρτυρίες στη
Θεσσαλονίκη των προσφύγων», στο Μπούσχοτεν Ρ. Β. κ. α. (επιμ.), Η μνήμη αφηγείται την πόλη. Προφορική
Ιστορία και μνήμη του αστικού χώρου, Αθήνα: Πλέθρον, σ. 152
15
16
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μια ταινία μυθοπλασίας ή ένα ντοκιμαντέρ. Και τα δύο είδη μας δίνουν πληροφορίες αλλά με διαφορετικό τρόπο.19
Το πέρασμα από τον βουβό στον ομιλούντα κινηματογράφο ήταν μια σημαντική στιγμή κάνοντας τις κινηματογραφικές ταινίες πολυ-αισθητικές συνδέοντας την εικόνα με τον ήχο. Ταυτόχρονα η εμφάνιση των ραδιοφωνικών εκπομπών και η εξέλιξή τους δημιουργεί ένα σύγχρονο ηχοτοπίο (soundscape)20.
Ο όρος δημιουργήθηκε από τον συνθέτη Murray Schafer (1933 - ) ο οποίος
ήθελε να περιγράψει το ηχητικό περιβάλλον στο σύνολό του και ο οποίος δημιούργησε το 1971 το Project World Soundscape στο Πανεπιστήμιο του Simon
Fraser στον Καναδά. Στο πλαίσιο του έργου αυτού αναπτύχθηκε η έννοια της ακουστικής κοινότητας σύμφωνα με την οποία τα ηχητικά στοιχεία συμβάλουν
στην συνοχή της κοινότητας και άρα είναι μια πλούσια πηγή πληροφοριών για
αυτή. Με τον όρο ηχοτοπίο ορίζουμε την ταυτόχρονη ύπαρξη ενός φυσικού περιβάλλοντος και των ήχων που ακούγονται σε αυτό από μια ομάδα ανθρώπων ή
άλλων έμβιων όντων. «Είναι ένας κόσμος και ένας πολιτισμός που έχει κατασκευαστεί για να έχει νόημα για αυτόν τον κόσμο σύμφωνα με την Emily Thompson (1962 - ). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτόν το ηχοτοπίο είναι μια πύλη για τον
πολιτισμό.21
Σημαντικές επίσης έννοιες που αναπτύχθηκαν σε σχέση με το ηχοτοπίο
είναι αυτές του ήχου-κλειδί, του σινιάλου και του ηχοσήματος. Ο ήχος κλειδί είναι
ένας ήχος που ακούγεται συνεχώς και χαρακτηρίζει την κοινότητα και στον οποίο όλοι οι άλλοι ήχοι φαντάζουν υποδεέστεροι. Το σινιάλο είναι ήχος ο οποίος
μεταφέρει συγκεκριμένο μήνυμα και ακούγεται από την κοινότητα συνειδητά.
Το ηχόσημα είναι ήχος μοναδικός και χαρακτηριστικός για την συγκεκριμένη κοινωνία και για τον λόγο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για αυτή και προστατεύεται.22
Παρ’ όλο που η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την ιστορική
πραγματικότητα μιας εποχής θεωρείται δεδομένη, δεν είναι δεδομένος και αυτονόητος ο τρόπος που ένα γεγονός αποτυπώνεται σε ένα θεατρικό ή κινηματογραφικό έργο. Είναι αναγκαία κατά συνέπεια η ένταξη του έργου και των μαρτυριών που περικλείει στην εποχή που αναφέρεται. Μια μέθοδος ανάλυσης του
έργου είναι η ανάλυση του λόγου. Με την μέθοδο αυτή εξετάζουμε αφ’ ενός την
επίδραση του έργου στην κοινωνία και την επίδραση της κοινωνίας στο έργο και

Kallimopoulou E., Poulos C. P., Kornetis K. and Tsipidis S., 2013 ο. π. σ 87-88
ο. π. σ. 93
21
ο. π. σ. 11-15
22
ο. π. σ. 13
19
20
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αφ’ ετέρου την ύπαρξη λεκτικών συγκρούσεων που μας οδηγεί στην ύπαρξη κοινωνικών συγκρούσεων23.
Τεκμήρια υλικού πολιτισμού.
Στο τέλος του προηγούμενου αιώνα σημαντικό ρόλο στη συζήτηση για
την Δημόσια Ιστορία και τα θέματα που την απασχολούσαν είχαν τα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης, το διαδίκτυο και ο κινηματογράφος ή το ντοκιμαντέρ. Αυτό
όμως δεν ίσχυε πριν. Τότε τον κύριο ρόλο είχε η κυρίαρχη ιστορική άποψη, συνήθως η επίσημη άποψη του κράτους, με την δημόσια εκπαίδευση και την ιστορική
μνήμη στον δημόσιο χώρο που εκφράζονταν με την τέλεση εορτών και την ανέγερση μνημείων.24
Μέχρι την δεκαετία του 1970 η κλασική
ανθρωπολογία θεωρούσε τον δημόσιο χώρο ως
το ουδέτερο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνταν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό άλλαξε με την παρέμβαση του Henri Lefebvre (1901-1991) με την
χωρική στροφή που πρότεινε. Θεωρώντας ότι
Εικόνα 8
Το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη
στη Καλλιθέα Αττικής

«οι κοινωνικές σχέσεις της παραγωγής έχουν
κοινωνική ύπαρξη εφόσον υπάρχουν στον
χώρο, προβάλλονται, εγγράφονται στον χώρο

ενώ τον παράγουν» αναγκάζοντας τις κοινωνικές επιστήμες να μελετήσουν την
υλικότητα των κοινωνικών σχέσεων. Διαπιστώθηκε έτσι ότι η εγγραφή νέων κοινωνικών σχέσεων στον χώρο παράγει νέες σχέσεις που καθορίζονται και από την
συγκρότηση του χώρου ως προϊόν της κοινωνίας.25
Με αυτά τα δεδομένα διανοητές εισηγήθηκαν διάφορους όρους για να περιγράψουν την διαλεκτική σχέση των ανθρώπων και τα αντικείμενα στον δημόσιο χώρο μεταξύ των οποίων και τα μνημεία, που θεωρούνται ότι επιβάλουν συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ο Bruno Latour (1947- ) πρότεινε τον όρο δρώντα υποκείμενα ο Arjun Appadurai (1949- ) τον όρο βιογραφία των αντικειμένων, ο
Christopher Pinney (1959- ) τον όρο κοινωνική ζωή.26
Τον δημόσιο χώρο διαχειρίζεται η εξουσία και επιδιώκει, μέσω των αντικειμένων που μπορεί να τοποθετήσει σε αυτόν, να απευθυνθεί στους πολίτες και
να διαμορφώσει την κοινή μνήμη σύμφωνα με την κυρίαρχη ιστορική άποψη. Με
Γ. Μουρατίδης, 2015, ο. π. σ. 276-277
Δαλκαβούκης Β, Τσέκου Κ, 2015, «Χτίζοντας τη δημόσια ιστορία στον χώρο: Η περίπτωση των μνημείων
της Κομοτηνής» στο Ανδρέου, Ανδρέας κ.α. (επιμ.), Η δημόσια ιστορία στην Ελλάδα. Χρήσεις και καταχρήσεις
της ιστορίας, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σ . 115
25
ο. π. σ. 115-116
26
ο. π. σ. 116
23
24
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τα μνημεία συγκεκριμένα επιδιώκει την διαμόρφωση μιας συλλογικής εθνικής
ταυτότητας, την νομιμοποίηση των επιλογών που έγιναν στο παρελθόν και την
παρηγοριά για την ενδεχόμενη απώλεια και το συνεπαγόμενο τραύμα. Αντιδρώντας στην προσπάθεια αυτή ο
Michel de Certeau (1925-1986) και ο
Michel Foucault (1926-1984) προτείνουν μια παραγωγή «αντί-μνήμης»
με την οποία θα υπονομεύεται τόσο η
χωρική τάξη όσο και η δημόσια πρόταση για την ιστορία.27
Για τις αναπαραστάσεις των
μνημείων ισχύουν ότι και για τις συνθέσεις των πολυτροπικών κειμένων ή
Εικόνα 9
Η μικρή γοργόνα της Κοπεγχάγης "ντυμένη" μουσουλμάνα.

συνθέσεων. Η ύπαρξη σε αυτά διαφορετικών σημειωτικών τρόπων διαμορφώνεται από έναν κώδικα μέσω

του οποίου συγκροτούν ένα νόημα. Η σύνθεση ενός τέτοιου αναπαραστατικού
έργου προβάλει τα νοήματα που αυτό θέλει να κοινωνήσει μέσα από τρία συστήματα που επιδρούν μεταξύ τους. Το πρώτο είναι ο τρόπος τοποθέτησης ενός στοιχείου του προσδίδει πληροφορική αξία η οποία ανάλογα με την θέση τους χαρακτηρίζεται ‘κεντραρισμένο’, ή ‘πολωμένο’, ‘αριστερό’ ή ‘δεξιό’, ‘άνω’ ή ‘κάτω’. Το
δεύτερο στοιχείο είναι η προβολή ενός στοιχείου. Αναφέρεται στην τοποθέτησή
του με τέτοιο τρόπο ώστε να έλκει ή όχι την προσοχή του θεατή. Αυτό επιτυγχάνεται με την θέση του στο προσκήνιο ή στο φόντο, το μέγεθός του σε σχέση με τα
άλλα στοιχεία, η ευκρίνειά του κλπ. Τέλος ο τρόπος σύνδεσης των στοιχείων μεταξύ τους ως σύνολο δηλώνουν την συνύπαρξή τους ή όχι28.

ο. π. σ. 117-118
Kress, G., & T. van Leeuwen, 2010, Η ανάγνωση των εικόνων. Η γραμματική του Οπτικού Σχεδιασμού, επιμ.
– θεώρηση: Φωτ. Παπαδημητρίου, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σ. 279-280
27
28
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΛΥΠΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑ
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ29

Γ

ια την εφαρμογή και την κατανόηση της χρήσης των παραστατικών πηγών στην Δημόσια Ιστορία επιλέξαμε την επίσκεψη στο εργαστήριο – μουσείο ενός Έλληνα καλλιτέχνη και καθηγητή στην Ανωτάτη Σχολή Καλών

Τεχνών. Του γλύπτη Γιάννη Παππά
(1913-2005). Το εργαστήριο βρίσκεται
στου Ζωγράφου και τώρα ανήκει στο
Μουσείο Μπενάκη μετά την δωρεά του
γιου του γλύπτη, Αλέκου.
Το ίδιο το κτίριο έχει την δική του
ιστορία. Αρχικά ήταν η κατοικία μιας α-

Εικόνα 10 Το κτίριο του εργαστηρίου

στικής αθηναϊκής οικογένειας. Σε αυτή
υπήρχε και το εργαστήριο. Σταδιακά και όσο οι απαιτήσεις της εργασίας του καλλιτέχνη μεγάλωναν, η οικεία μετατράπηκε αμιγώς σε εργαστήριο και η οικογένεια μετακόμισε σε άλλη περιοχή. Η τελική φάση της χρήσης είναι αυτή του Μουσείου-εργαστηρίου.
Στο κτίριο αυτό μπορούμε να συναντήσουμε τα εργαλεία και το καμίνι που
ο Παππάς χρησιμοποιούσε για την σχεδίαση των μελετών στην κατασκευή των

Για την παρουσίαση της πρότασης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την διδακτορική διατριβή της Γεωργίας
Αντωνοπούλου (2014), Γιάννης Παππάς 1913-2005: τα χρόνια της Αιγύπτου 1945-1952 στο
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/35380#page/1/mode/2up 9/6/19:13.00 και από τον ιστότοπο του εργαστηρίου στον ιστότοπο του Μουσείου Μπενάκη
https://www.benaki.org/index.php?option=com_buildings&view=building&id=5&lang=el 9/6/19:14:00
29
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έργων του. Οι πάγκοι εργασίας, τα διάφορα εργαλεία και βοηθητικά μέσα και το
καμίνι μας μεταφέρουν στην διαδικασία
κατασκευής ενός γλυπτού. Δεν είναι όμως μόνο τα εργαλεία αλλά και τα προσχέδια, οι μελέτες και οι προσπάθειες καλύτερης αποτύπωσης του έργου, τα καλούπια και τέλος τα πολλά αντίγραφα
Εικόνα 11
Άποψη του εσωτερικού του εργαστηρίου

στην διαδικασία ολοκλήρωσης, που μας
διηγούνται την ιστορία κατασκευής του

έργου.
Γλυπτά που παριστάνουν εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής διανόησης και τις πολιτικής ζωής και μας μεταφέρουν νοερά στα χρόνια που έζησε
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Εικόνα 12
Στο κέντρο η μορφή του Γιάννη Μόραλη 'ποζάρει' ως Κοραής. Δίπλα του μελέτες για τον ανδριάντα του
Βενιζέλου

ο Παππάς και συναναστράφηκε με αυτούς τους ανθρώπους. Ο Μόραλης, ο Τζάρτζανος, ο Παπανούτσος, ο Ελύτης και ο Βασιλόπουλος είναι μερικοί από τους διανοούμενους. Ο Τσάτσος, ο Καραμανλής, ο Παπάγος, ο Βενιζέλος κάποιοι από
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τους πολιτικούς. Ο Κολοκοτρώνης, ο Παλαιολόγος, ο Μέγας Αλέξανδρος και ο
Καραϊσκάκης μερικά από τα ιστορικά πρόσωπα με τα οποία ο Παππάς ασχολήθηκε και μας παρουσίασε τοποθετώντας τα έργα του στον δημόσιο χώρο.
Θα συναντήσουμε όμως και έργα του που παρουσιάζουν σκηνές από την καθημερινή και πολιτική ζωή της Αθήνας της εποχής του. Θα δούμε τον τρόπο που ο καλλιτέχνης
βίωσε τον διχασμό, την εξέγερση, τα γεγονότα του Πολυτεχνείου του 1973, την είσοδο του ίδιου στην τρίτη χιλιετία, τα
μαθήματα στην σχολή. Θα μας παρουσιάσει τον θαυμασμό
του για την γυναίκα, ιδιαίτερα την γυναίκα του λαού, την μητέρα, την οικογένεια, τους ανθρώπους του περιβάλλοντός
του. Θα μας γνωρίσει με επαγγέλματα
που σήμερα δεν υπάρχουν.
Στο ίδιο κτίριο, σε διαφορετικό
χώρο, θα συναντήσουμε έργα ζωγραφιΕικόνα 14
Στο κατώφλι της 3ης χιλιετίας

κής του Παππά. Με αυτά θα μας μεταφέρει σκηνές από την καθημερινή ζωή στην
Αίγυπτο και θα αισθανθούμε τον τρόπο

Εικόνα 13
Μητέρα

που ένας Έλληνας μετανάστης στην χώρα αυτή «βλέπει» την ζωή, τα ήθη και τα
έθιμά της, την ζωή των κατοίκων της. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους που γνώρισε
και ο ίδιος, καθημερινούς, απλούς, οικείους.
Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στην ιστορία και την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας μέσα από το έργο ενός καλλιτέχνη με την χρήση παραστατικών πηγών
και ελάχιστων τεκμηρίων που να έχουν σχέση με γραπτές μαρτυρίες, όχι που δεν
υπάρχουν και αυτές στο πολύτιμο προσωπικό αρχείο του.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η

Δημόσια Ιστορία, στην προσπάθειά της να εξετάσει, όσο περισσότερο
είναι δυνατόν, πτυχές του παρελθόντος και να τις εντάξει στην δημόσια μνήμη, χρησιμοποιεί μεθόδους από άλλους επιστημονικούς κλά-

δους. Χρησιμοποιεί πληροφορίες που προέρχονται και από οπτικές ή ηχητικές
πηγές και πληροφορίες που αφήνουν τα κατάλοιπα της ανθρώπινης δραστηριότητας και του πολιτισμού.
Στην μελέτη μας προσεγγίσαμε ορισμένα από τα είδη των πηγών αυτών
που φέρουν τον γενικό όρο παραστατικές πηγές’. Περιγράψαμε τα είδη και τις
μεθόδους που ο ιστορικός ερευνητής τις προσεγγίζει έχοντας ως σκοπό να τις
συνδέσουμε με ένα παράδειγμα χρήσης των πηγών αυτών σε μια δραστηριότητα
Δημόσιας Ιστορίας. Παρουσιάσαμε ορισμένες μεθόδους ανάλυσης και προσέγγισης των μηνυμάτων που οι πηγές αυτές προβάλουν και τα οποία είναι δυνατόν
να αξιοποιηθούν από τον ιστορικό ερευνητή στο έργο του. Επισημάναμε επίσης
τα προβλήματα και τους ενδεχόμενους κινδύνους που ελλοχεύουν.
Επιλέξαμε το εργαστήριο ενός διακεκριμένου Έλληνα καλλιτέχνη που έζησε στην Ελλάδα, την Γαλλία και την Αίγυπτο και ο οποίος άνηκε στην γενιά
των ανθρώπων της Τέχνης που ονομάστηκε «γενιά του ‘30» και προσέφερε
πολλά στο ελληνικό πολιτισμό. Στην επίσκεψη στο εργαστήριό του συναντήσαμε
πολλά και διαφορετικά τεκμήρια προερχόμενα από παραστατικές πηγές. Συναντήσαμε πίνακες ζωγραφικής που μετέφεραν εικόνες από την περίοδο που ο
καλλιτέχνης έζησε στην Αίγυπτο. Αντικρίσαμε μελέτες από τα πολλά αγάλματα
και προτομές που ο ίδιος δημιούργησε και κοσμούν σημεία της Αθήνας και άλλων πόλεων. Με τον τρόπο αυτό «είδαμε» την ιστορία κάθε ενός έργου. Αντικρίσαμε τα εργαλεία και το καμίνι με τον οποίο ο Γλύπτης κατασκεύαζε τα έργα του
και επισκεφθήκαμε τον χώρο του. Ο χώρος αυτός, που αρχικά ήταν το σπίτι της
οικογένειας, μετατράπηκε σε εργαστήριο για να εξελιχθεί σε μουσείο
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παρουσιάζοντας σε μας την δική του ιστορία. Τέλος όλα αυτά τα βιώσαμε μέσω
ενός πολίτη, του Γιάννη Παππά, που έζησε και έδρασε στην Ελλάδα την δύσκολη
μετά τον εμφύλιο εποχή.
Ως επίλογο στην προσπάθεια αυτή παραθέτουμε ένα απόσπασμα από το
βιβλίο του Αντώνη Λιάκου Πως το παρελθόν γίνεται ιστορία
«Μελετώντας τις πηγές μας δεν ανακαλύπτουμε γυμνές πληροφορίες. Οι πληροφορίες είναι ενταγμένες σε ερμηνευτικά
πλαίσια από την στιγμή της αποδέσμευσής τους. Τα γεγονότα
δεν είναι ‘εκεί’ και απλώς συμβαίνουν. Συμβαίνουν ακριβώς επειδή έχουν νόημα. Δηλαδή, ένα γεγονός είναι μια σχέση ανάμεσα σε κάτι που συμβαίνει και σε ένα δεδομένο συμβολικό σύστημα που το αναγνωρίζει και το μεταδίδει ως γεγονός. Τα γεγονότα δεν υπάρχουν από μόνα τους».30
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Λιάκος Α., 2007, Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία, Αθήνα: Πόλις, σελ. 113.
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