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ΒΙΒΛΙΟ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 7

Οι καθεδρικοί, ο Σαίξπηρ και ο Κλέε
Τρία δοκίμια - διεπιστημονικές προσεγγίσεις σπουδαίων μελετητών για τη λογοτεχνία, την αρχιτεκτονική, την ιστορία της τέχνης

ERWIN PANOFSKY
Γοτθική αρχιτεκτονική
και σχολαστικισμός (minima 9)
μτφρ. Σάββας Κονιαράτος
επιμ. Γιώργος Διαμαντής
εκδ. μι et. σελ. 160

STEPHEN GREENBLATT
Ο Σαίξπηρ σήμερα (minima 10)
μτφρ. Παναγιώτης Σουλτάνης
επιμ. Κωστούλα Σκλαβενίτη
εκδ. MIEL σελ. 98

LOUIS MARIN
Πώς διαβάζεις έναν πίνακα
ζωγραφικής (minima 11)
μτφρ. - επίμετρο Αλέξανδρος
Δασκαλάκης
επιμ. Μαρία Στεφανοπούλου
εκδ. ΜΙΕΤ, σελ. 98

Γης ΕΥΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

Στη σειρά minima των εκδόσεων του
Μορφωτικού Ιδρύμαχο5 Εθλακήε
Τραπέζια (ΜΙΕΤ) κυκλοφόρησαν
μέσα στο 2018 τρία τομΐδια με δοκίμια 

σπουδαίων μελετητών που αφορούν 

διετηοτημονικέβ προσεγγίσει
στη λογοτεχνία, στην αρχιτεκτονική 

και στην ιστορία xns xéxvns.
Το 1951, ο Kopucpaios laxopiKÖs

xëxvns και καθηγηχήε στο Πανεπιστήμιο 

Πρίνστον, Ερβιν Πανόφσκι 

(Ανόβερο, 1892 - Πρίνστον, 1968)
γράφει το επιδραστικό δοκίμιο «Γοτθική 

αρχιτεκτονική και σχολαοτικι-
cniös» (niinima 9) στο οποίο μελετά
σε βάθοε το πολιτισμικό πλαίσιο που
διαμόρφωσε την αισθητική xns αρ-
χιτεκτονικήε των καθεδρικών ναών
του ευρωπαϊκού Μεσαίωνα. Καθώε

τα αστικά πλέον πανεπιστημιακά
ιδρύματα είχαν αντικαταστήσει xis
μοναστηριακέ3 σχολέε, δύο σημαντικοί 

εκπρόσωποι του σχολαστικισμού, 

ο xapicnaaxucos πανεπισχη-
μιακόε στο Παρίσι Αβελάρδθ5 (12os
aicovas) και ο πολυσχιδή$ Φραγκι-
σκανόβ θεολόγο5 xns Οξφόρδηβ Ρο-
γήροε Βάκων (13os aicovas), θεμελίωσαν 

τη μέθοδο ms «διασάφησα»
(manifestatio) και των «βεβιασμένων 

εναρμονίσεων» (concordiae
violentes) για να συμβιβάσουν τα
φαινομενικά ασυμβίβαστα των θεολογικών 

ζητημάτων. Η ιδέα ότι η
ύπαρξη του Θεού μπορεί να αποδειχθεί 

από την ίδια του τη δημιουργία
και κατ' επέκταση να κατανοηθεί
η «πίστη διό του λόγου», διαπότισε 

xis αναπαραστατικέβ χέχνεβ και
την αρχιτεκτονική. Για tous αρχιμά-
στορε5 των καθεδρικών xns Σαρτρ,
του Καντέρμπουρι, tos Αμιένα, tos
Παναγίαβ των Παρισίων, η φαντασία 

μπορούσε να γίνει «σαφέστερη» 
προσφευγονχαβ Otis αισθήσειε.

Οπτική λογική
Οι αρχιχέκχονεβ tos εποχή5 του

σχολαστικισμού (12os -14os aiciivas
μ Χ.) υλοποιούν oxous καθεδρικού5
τα φιλοσοφικά και θεολογικά αναπτύγματα 

tos εποχή$. Περίτεχνοι
κιονίσκοι, κουβούκλια, λίθινα πλέγματα 

και νευρώσειβ σταυροθολίων
δημιουργούν μια λόγια αφήγηση
που ο Πανόφσκι θα ονομάσει «οπτική 

λογική».
Ο «Σαίξπηρ σήμερα» (minima

10) του σαιξπηριστή και καθηγητή
του Χάρβαρντ, Στίβεν Γκρίνμπλατ
εστιάζει στην ιστορία tos λογο-

«Μακμπέθ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. 0 Κένεθ Μπράνα σκηνοθετεί (μαζί με τον
Ρομπ Ασφορντ) και πρωταγωνιστεί πλάι στην Αλεξάνχρα Κίνγκστον το 2013,
στο Διεθνές Φεστιβάλ του Μάντσεστερ. 0 Στίβεν Γκρίνμπλατ στο δοκίμιο
του μελετά την επιδραστικότητα του Σαίξπηρ σήμερα.

τεχνία5 και στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

\i\as συγκεκριμένα εποχήε.
Το 2016 συμπληρώθηκαν 500 χρόνια 

από τη δημιουργία του γκέτο
ms Βενεχίαε. Ο ôpos geto προήλθε 

από την ονομασία tos φχωχήε
περιοχή5 ενό5 χυτηρίου χαλκού
όπου οι Apxés τη5 πόληε αποφάσισαν 

να περιορίσουν xous Εβραί-

ous. Με αφορμή το ιστορικό αυτό
γεγονό3, ο Γκρίνμπλατ διαπιστώνει 

ότι ο Σαίξπηρ, ο onoios κατά
πάσα πιθανότητα δεν είχε αντιληφθεί 

την πρακτική xns γκεχοποίη-
cms του 1516 στη Βενετία, ανχιμε-
τωττίζει τη «σύνθετη κληρονομιά»
xns ξενοφοβίαε στον «Εμπορο xns
Βενεχία3» με χρόπο απελευθερωχι-

Τα τρία βιβλία (σειρά minima) του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης.

κό, γκρεμίζονχα5 φανχαοτικά χείχη
μέσα χην υπερβολή, χο βιχριολικό
χιούμορ και χη θεαχρική ζωνχάνια
χου «κακού» Σάιλοκ.

Ο Λουί Μαρέν (1931-1992), Γάλ-
λθ5 φιλόσοφο5, σημειολόγο5 και
KpixiKös xns xéxvns στο δοκίμιο
χου «neos διαβάζει έναν πίνακα
ζωγραφικήβ» (minima 11) θέχει χον
ζωγράφο gjs στοχαστή στην αυχό-
νομη χάξη xns ζωγραφική5, όπου η
φιλοσοφική ιδέα δίνει χην εικόνα
στον πίνακα και όχι χο ανχίοτροφο.
Ο Μαρέν αναφέρεται σχον προκά-
χοχό χου Πανόφσκι, ο onoios είχε
δείξει πολύ νωρίχερα όχι ο ζωγραφι-
kös nivojcas είναι ένα κωδικοποιημένο 

κείμενο. Πολιχιομικοί κώδικεε
μορφοποιούν χο βλέμμα ]ias, öncos
είναι χο γούστο, που αποχελεί μια
ιδιάζουσα αισθηχική αγωγή OTtJös*
κόλπου5 μιαβ κοινωνία5.

Σχιβ anapxés χου μονχερνισμού
χον 20ό αιώνα, οι ζωγράφοι Πιχ Μο-
νχριάν και Πάουλ Κλέε έδωσαν χον
ορισμό ]i\as «απεικονιοτική5 γλώσ-
aas» σχην Τέχνη. «Η ζωγραφική δεν
αναπαράγει χο οραχό. Καθιστά κάχι
οραχό» λέει χαρακτηριστικά ο Κλέε.

Συγκεκριμένα, ο Μαρέν αναλύει χον
πίνακα χου Κλέε «Σελίδα από χο Βιβλίο 

xns Πόλη5» (1928) όπου το βλέμμα 

ξεχωρίζει τη δομή \i\as σελίδα5
με γραμμικέ5 ενότητε5 ή πεντάγραμμο. 

Κάθε ομάδα σημείων θεμελιώνει
μια ενότητα Oéaans και ανάγνω-
cms, μια «αίσθηση δαντέλα5», δηλαδή 

τη σύνθεση δύο αρχέγονων
στοιχείων: xns μελωδική$ γραμμή5
και χων παράλληλων γραμμών. Η
επιδέξια αίσθηση χου χώρου στην
επίπεδη ουδέχερη σελίδα βαθαίνει
και πάλλεχαι χάρη σχη δράση στοιχειωδών 

χρωμαχικών επιφανειών.
Εμφανίζεχαι χόχε συνειρμικά χο ιερογλυφικό 

σχεδιάγραμμα μια5 πό-
λη5 με xis εκκλησίε5, χα παλάχια,
χα σπίχια, χα χείχη, xous πύργουβ.
Καχά χέχοιο χρόπο, χο λόγιο παι-

• χνίδι χων στοιχειωδών δομών xns
ζωγραφικήβ αποκχά απεικονιστική
σημασία όταν οι κώδικεβ κουλτού-
pas των αναπαραστάσεων και χων
ιδεολογιών, ενοποιούνχαι σε μια δημιουργική 

διαδικασία. Η ζωγραφική
χόχε πραγμαχώνει χο μυστηριώδεβ
εγχείρημα χου «να διαβάζω χο οραχό 

και να βλέπω χο νοηχό».
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