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«Με την πϋνα των Άλλων: όψεις της επαναστατημϋνης Ελλϊδας
κατϊ τον 19ο αιώνα»

Η Ελλάδα ςε όλθ τθ διάρκεια του 19ου αιϊνα επαναςτατεί και αντιπροςωπεφει για πολλοφσ
ξζνουσ τθν ενςάρκωςθ ανκρωπιςτικϊν αξιϊν. τθν Ευρϊπθ κυριαρχοφν τα ιδεϊδθ τθσ
ανεξαρτθςίασ, τθσ ελευκερίασ, τθσ αυτοδιάκεςθσ των εκνοτιτων και τθσ αλλθλεγγφθσ.
Γεγονότα που ξεκινοφν με τθν καταςτροφι του ουλίου και τα ςυμβάντα τθσ Επανάςταςθσ
του 1821 και φτάνουν ωσ τθν Κρθτικι Επανάςταςθ και τον ελλθνοτουρκικό πόλεμο του
1897 κακορίηουν τθν επαναςτατθμζνθ νεότερθ Ελλάδα (1821–1900). Ο ελλθνικόσ αγϊνασ
εμπνζει και ςυγκινεί ξζνουσ ςυγγραφείσ και διανοοφμενουσ, καλλιτζχνεσ, μουςικοφσ και
δραματουργοφσ, δθμιουργεί μόδα, ηωντανεφει ςε αντικείμενα του κακθμερινοφ βίου. Ο
ευρωπαϊκόσ και διεκνισ τφποσ καταγράφει και αναλφει τα ιςτορικά γεγονότα, βιογραφεί
τουσ πρωταγωνιςτζσ, διαμορφϊνει τθν κοινι γνϊμθ. Πολλοί ξζνοι ςυμπαρίςτανται ςτισ
ελλθνικζσ επιδιϊξεισ για ςυγκρότθςθ του κράτουσ–ζκνουσ, άλλοι, ωςτόςο, ακολουκοφν
διαφορετικζσ προςεγγίςεισ.
Η Ελλάδα γίνεται ο τόποσ που ενϊνει τθ φανταςία με τθν πολιτικι. Αυτι θ φανταςιακι
χϊρα των επαναςτάςεων, με όλεσ τισ αντιφάςεισ τθσ, ορίηει τθν πζνα των Άλλων και τθν
οπτικι τουσ πάνω ςτα μεγάλα ηθτιματα του 19ου αιϊνα, όπωσ θ ελευκερία και θ δουλεία, θ
επανάςταςθ και θ αυτοκρατορία, θ αποικιοκρατία και ο εκνικιςμόσ. Η εδραίωςθ του
ιδανικοφ τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ, αλλά και τα κινιματα του Ρομαντιςμοφ και
Φιλελλθνιςμοφ, αποτυπϊνουν διαφορετικζσ όψεισ και ςυχνά ςυγκροφονται με το παρόν
και τθν πραγματικότθτα του τόπου ι ςυνδζονται με τισ ςυηθτιςεισ για το ζκνοσ-κράτοσ και
τα δικαιϊματα των γυναικϊν, των υποτελϊν και των υπόδουλων λαϊν.
Σο ςυνζδριο φιλοδοξεί να διευρφνει τθ γνϊςθ που ζχουμε για τισ ποικίλεσ αναπαραςτάςεισ
και κεωριςεισ τθσ επαναςτατθμζνθσ Ελλάδασ τον 19ο αιϊνα και τον βακμό που αυτζσ
ςυνζβαλαν ςτθ διαμόρφωςθ του εκνικοφ χαρακτιρα ι τθ δθμιουργία εκνικϊν
ςτερεοτφπων.

Άξονεσ ςυνεδρίου
1. Λογοτεχνία: θ απιχθςθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ και θ ςυγκρότθςθ του Ελλθνικοφ
Κράτουσ ςτθν παγκόςμια παραγωγι
Η επαναςτατθμζνθ Ελλάδα κεματοποιείται ευρζωσ ςτθν ευρωπαϊκι και τθν παγκόςμια
λογοτεχνία του 19ου αιϊνα ςε όλα τα είδθ του λόγου (ποίθςθ, κζατρο, πεηογραφία), τόςο
ςε κείμενα ςθμαντικϊν ποιθτϊν και ςυγγραφζων όςο και ςε λαϊκά αναγνϊςματα τθσ
εποχισ τα οποία είχαν, ωςτόςο, μεγάλθ αναγνωςιμότθτα, γεγονόσ που αποδεικνφει τθν
απιχθςθ τθσ ελλθνικισ υπόκεςθσ ςτο ευρωπαϊκό και διεκνζσ αίςκθμα. τον άξονα αυτό
εντάςςονται, εκτόσ από κείμενα μυκοπλαςίασ και κείμενα αυκεντικισ μαρτυρίασ, τα
απομνθμονεφματα και θ αλλθλογραφία των Φιλελλινων που ςυμμετείχαν ςτουσ αγϊνεσ
ανεξαρτθςίασ τθσ Ελλάδασ αλλά και θ ταξιδιωτικι λογοτεχνία του 19 ου αιϊνα. Εκτόσ από
τθν ανάδειξθ τθσ λογοτεχνικισ αποτφπωςθσ τθσ επαναςτατθμζνθσ Ελλάδασ ςτισ επιμζρουσ
εκνικζσ λογοτεχνίεσ, ευπρόςδεκτεσ είναι και ςυγκριτικζσ κεωριςεισ.
2. Επιςτθμονικόσ λόγοσ - δοκίμιο
Η ελλθνικι υπόκεςθ κακίςταται αρκετά νωρίσ και υπόκεςθ ακαδθμαϊκι. Εκτόσ από το
αυτονόθτο ενδιαφζρον των ιςτορικϊν, ερευνθτζσ πολλϊν ειδικοτιτων, ιδιαίτερα φιλόλογοι
και λαογράφοι, μελετοφν τον νεότερο πολιτιςμό των Ελλινων. Σο δθμοτικό τραγοφδι, τα
ικθ και ζκιμα, οι φορεςιζσ και θ γλϊςςα κακίςτανται αντικείμενο μελετϊν που ςυχνά
ςτοχεφουν ςτθ ςτιριξθ τθσ επαναςτατθμζνθσ Ελλάδασ και ςτθν τόνωςθ τθσ εκνικισ
ταυτότθτασ. Η ενότθτα αυτι επιδιϊκει να αναδείξει τον ακαδθμαϊκό φιλελλθνιςμό, και τον
αντίλογό του, εςτιάηοντασ ςτισ ιδεολογικζσ του ςυνιςτϊςεσ.
3. Η επαναςτατθμζνθ Ελλάδα ςτον διεκνι τφπο: κζςεισ και αντικζςεισ
Η παρουςία τθσ Ελλάδασ ςτον ευρωπαϊκό και διεκνι τφπο υπιρξε ςυςτθματικι, με
πολιτικά άρκρα υπζρ ι κατά του ελλθνικοφ αγϊνα, με ενθμζρωςθ για τα τεκταινόμενα ςτθν
Ελλάδα και ςφνδεςθ με τα ευρωπαϊκά πράγματα. Η ςυγκζντρωςθ και θ εξζταςθ του
ςχετικοφ υλικοφ αποτελεί καίριο ερευνθτικό ηθτοφμενο, θ μελζτθ του οποίου μπορεί να
φωτίςει ςθμαντικά τθ κεϊρθςθ τθσ επαναςτατθμζνθσ Ελλάδασ ςτα διεκνι πολιτικά
ςυμφραηόμενα.
4. Η επαναςτατθμζνθ Ελλάδα ςτθ μουςικι, ςτισ εικαςτικζσ και τισ παραςτατικζσ τζχνεσ
Αναμφιςβιτθτα οι αγϊνεσ των Ελλινων αποτζλεςαν πθγι ζμπνευςθσ και για τισ άλλεσ
τζχνεσ πζρα από τθ λογοτεχνία. Η διερεφνθςθ μουςικϊν και εικαςτικϊν ζργων
εμπνευςμζνων από μάχεσ των Ελλινων ι από τθ δράςθ θρϊων και θρωίδων τθσ
επανάςταςθσ, αλλά και θ αποτφπωςθ τθσ Ελλάδασ ωσ νεοςφςτατου κράτουσ (με αναφορζσ
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διακαλλιτεχνικϊν παραμζτρων, ο ςυγκριτολογικόσ διάλογοσ, δθλαδι, μεταξφ
των τεχνϊν, κακϊσ και θ ανάδειξθ των αναλογιϊν μεταξφ λογοτεχνίασ και
παραςτατικϊν ι εικαςτικϊν τεχνϊν.

5. Η επαναςτατθμζνθ Ελλάδα ςτον υλικό πολιτιςμό
Σο ενδιαφζρον για τθν Ελλάδα αποτυπϊνεται και ςε εκφάνςεισ του υλικοφ και
κακθμερινοφ πολιτιςμοφ. Η παραγωγι χρθςτικϊν αντικειμζνων με φιλελλθνικι
διακόςμθςθ (ρολόγια, διακοςμθτικά, πορςελάνεσ, καςετίνεσ, βεντάλιεσ, μετάλλια κ.ά.),
όπωσ και το ενδιαφζρον για τθν ελλθνικι ενδυμαςία που δθμιουργεί τάςεισ ςτθν
ευρωπαϊκι μόδα, μελετϊνται ωσ μζςα ζκφραςθσ του φιλελλθνικοφ κινιματοσ.
6. Ήρωεσ - θρωίδεσ: ζμφυλεσ ταυτότθτεσ - γυναικεία γραφι
Ο άξονασ αυτόσ επιχειρεί να προβάλλει τισ γυναίκεσ δθμιουργοφσ και τουσ τρόπουσ
γυναικείασ γραφισ πάνω ςτο κζμα τθσ επαναςτατθμζνθσ Ελλάδασ, αλλά και να ςυνδζςει
τθν παρουςίαςθ των θρϊων και των θρωίδων των ελλθνικϊν αγϊνων ςτθ λογοτεχνία και
τισ άλλεσ τζχνεσ με ςφγχρονεσ κεωρίεσ για τισ ζμφυλεσ ταυτότθτεσ.
7. Συγκρότθςθ νζων λογοτεχνικών μφκων με κζμα τθν επαναςτατθμζνθ Ελλάδα
Μορφζσ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ (π.χ. Μάρκοσ Μπότςαρθσ, Κωνςταντίνοσ Κανάρθσ,
ουλιϊτιςςα κ.ά.) και τόποι θρωικοί (Μεςολόγγι, Χίοσ κ.ά.) μυκοποιοφνται ςτθ φιλελλθνικι
λογοτεχνία. Με αφετθρία επαναςτατικά ιςτορικά γεγονότα και κάποιεσ φορζσ ςε ςφνδεςθ
με τθν Αρχαία Ελλάδα, παρουςιάηονται αφαιρετικά και υπερχρονικά ωσ φορείσ μυκικϊν
ιδιοτιτων. Η δθμιουργία νζων φιλελλθνικϊν μφκων ςυνοδεφεται από τθν αποφατικι
τυποποίθςθ του εχκροφ και τθ ςυγκρότθςθ μιασ αρνθτικισ μυκολογίασ του εναντίου.
8. Συγκρότθςθ εκνικών ταυτοτιτων
Ο άξονασ αυτόσ ςτοχεφει ςτθ διερεφνθςθ τθσ ςυγκρότθςθσ ελλθνικισ εκνικισ ταυτότθτασ
ςτο ιςτορικό πλαίςιο του 19ου αιϊνα και ςτουσ τρόπουσ παρουςίαςισ τθσ ςτθ λογοτεχνία,
τον επιςτθμονικό λόγο και τον τφπο. υχνά ο ςχετικόσ φιλελλθνικόσ λόγοσ εμπεριζχει
προβολζσ ιδίων αιτθμάτων ςτθν ελλθνικι υπόκεςθ τα οποία ςυνιςτοφν αντικείμενο
μελζτθσ.
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