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Διζαγωγή 
 

Ζ εξγαζία απηή είλαη κία ηζηνξηθή, αηζζεηηθή θαη κνπζηθνινγηθή κειέηε πάλσ ζηελ 

θαιιηηερληθή θιεξνλνκηά ησλ θακπαξέ ηεο Μνλκάξηεο θαηά ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα. Ξεθηλψληαο ηελ ζεσξεηηθή ελαζρφιεζε κε ην ζέκα απηφ, δελ είρα εμ‟αξρήο 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ πνιππινθφηεηά ηνπ, ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ ρσξνρξνληθή 

ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία ην πνιηηηζκηθφ απηφ θαηλφκελν ιακβάλεη ρψξα, φζν θαη ζε 

ζχλδεζε κε αηζζεηηθέο παξακέηξνπο. ηαδηαθά, αληηιήθζεθα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

επνρήο πνπ επέιεμα λα κειεηήζσ, φζν θαη ηε δπλακηθή ηεο ηζηνξηθήο αιιά θαη 

θαιιηηερληθήο κεηάβαζεο πνπ ζπληειείηαη ζηελ Δπξψπε ηελ πεξίνδν εθείλε. 

Πξφθεηηαη γηα κία επνρή κε εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, κία κεηαηρκηαθή θάζε, φρη κφλν 

γηα ηα θαιιηηερληθά θηλήκαηα, αιιά θαη γηα ηελ πνιενδνκηθή αλαδηακφξθσζε ησλ 

κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θαπηηαιηζκνχ, γηα ηελ θνηλσληθή 

δηαζηξσκάησζε, γηα ηε βηνκεραλία, ην εκπφξην θαη γεληθφηεξα, ηηο νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο θαη θπζηθά, γηα ηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο, ηνπο ηξφπνπο θνηλσληθνπνίεζεο, 

ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ. 

Με δεδνκέλα φια ηα παξαπάλσ, δε ζέιεζα λα πεξηνξηζηψ ζε κία θαζαξά 

κνπζηθνινγηθή αλάιπζε ηεο κνπζηθήο πξαθηηθήο ησλ θακπαξέ (αλ θαη, φπσο ζα 

θαλεί παξαθάησ, δελ είρα θαη επαξθή πξφζβαζε ζηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα ην 

θάλσ), αιιά λα κειεηήζσ ην θαηλφκελν ζπλδπαζηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο γελλήζεθε, ηηο ζέζεηο ησλ 

ζεζκψλ θαη ησλ ηδξπκάησλ ζηηο νπνίεο αληηηάρζεθε θαη ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ 

εδάθνπο ζην νπνίν δηακνξθψζεθε. Έηζη, ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο 

επηδηψθεηαη κία ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ πνπ επεξεάδνπλ θαη 

κεηαζρεκαηίδνπλ ηε γαιιηθή θνηλσλία απφ ην 1852 κέρξη ην ηέινο ηνπ αηψλα, βάζε 

επηιεγκέλεο ηζηνξηνγξαθηθήο βηβιηνγξαθίαο. Παξάιιεια, γίλεηαη κία απφπεηξα 

επεμήγεζεο ησλ φξσλ «decadence» θαη «fin-de-siècle», φξσλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο ηεο επνρήο. Ζ ηζηνξηθή αθήγεζε ηνπ 

1
νπ

 θεθαιαίνπ θιείλεη κε κία αλαθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο επίζεκεο ηέρλεο ηεο 

πεξηφδνπ, θαζψο θαη ζηνπο ζεζκνχο πνπ απηή εηζάγεη κέζσ ησλ ηδξπκάησλ ηεο, θαη 

ηέινοζηελ θαιιηηερληθή θαη δηαλννχκελε παξέθθιηζε πνπ ε ίδηα πξνθαιεί, ηε 

ιεγφκελε κπνέκ θνπιηνχξα. Σν θεθάιαην απηφ, πέξα ηνπ φηη ιεηηνπξγεί σο ηζηνξηθή 

βάζε γηα ηελ κεηέπεηηα αθήγεζε, είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ ζην 4
ν
 ζθέινο ηεο 
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εξγαζίαο απηήο, φπνπ θαηαπηάλνκαη κε φξνπο φπσο απηφο ηεο «θνπιηνχξαο» θαη ηεο 

«ππνθνπιηνχξαο», φξνη πνπ ε δηεξεχλεζή ηνπο πξνυπνζέηεη κία γεληθφηεξε θαη 

επξχηεξε ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή αλάγλσζε. 

ε αληίζηνηρν ηζηνξηθφ χθνο θηλείηαη θαη ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο, ζην 

νπνίν κειεηάηαη ε ηνπηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο Μνλκάξηεο σο κήηξα ησλ δηάθνξσλ 

θαιιηηερληθψλ εγρεηξεκάησλ. ην ζεκείν απηφ, γίλεηαη επηινγή ηεζζάξσλ 

θαιιηηερληθψλ θακπαξέ πξνο κειέηε (Chat Noir, Le Mirliton, Quat‟z‟Arts θαη Lapin 

Agille) κέζα απφ κία πιεζψξα αληίζηνηρσλ εγρεηξεκάησλ, κε βαζηθά θξηηήξηα ηεο 

επηινγήο απηήο ηηο θαηλνηνκίεο πνπ απηά αλαδεηθλχνπλ ζε αηζζεηηθφ θαη 

θαιιηηερληθφ επίπεδν θαη ηε ζρέζε πνπ απηά αλαπηχζζνπλ κε ην λέν ιατθφ αζηηθφ 

ηξαγνχδη, ην ιεγφκελν «chanson à Montmartre». πσο είλαη αλακελφκελν, ε 

αλαθνξά ζην Chat Noir είλαη πεξηζζφηεξν εθηελήο, δηφηη ην θακπαξέ απηφ απνηειεί 

ηελ ηζηνξηθή αθεηεξία ηνπ θηλήκαηνο ησλ θακπαξέ παγθνζκίσο θαη ηαπηφρξνλα 

ιεηηνπξγεί σο ρψξνο πεηξακαηηζκνχ θαη θαιιηηερληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ζαθείο 

ζπζρεηηζκνχο κε ηελ θαιιηηερληθή πξσηνπνξία ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα. Γελ 

παξαβιέπεηαη βέβαηα θαη ν παξερφκελνο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηε 

βηβιηνγξαθία. Οη αλαθνξέο ζην θακπαξέ ηνπ Chat Noir ζε δηάθνξεο πεγέο είλαη 

εμαηξεηηθά ζπρλέο θαη ιεπηνκεξείο, ζε βαζκφ πνπ ν αλαγλψζηεο-κειεηεηήο ηνπο 

κπνξεί λα εθιάβεη κία νινθιεξσκέλε άπνςε θαη κάιηζηα, απφ παξαπάλσ απφ δχν 

πιεπξέο ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη κέζα ζην θακπαξέ ή αθφκα, πσο δηακνξθψλεηαη 

ην θαζεκεξηλφ ηνπ πξφγξακκα.  

ε απηφ ην ζεκείν ζπλεηδεηνπνίεζα φηη νη θαηαιιειφηεξεο ιέμεηο γηα λα πεξηγξάςσ 

ηα δξψκελα ησλ θακπαξέ ή ηηο θαηλνηνκίεο ηνπο, βξίζθνληαη ζην ιεμηιφγην ηεο 

ζχγρξνλεο αηζζεηηθήο θαη θαιιηηερληθήο ζεσξίαο. ξνη πνπ αξρίδνπλ λα απνθηνχλ 

λνήκαηα θαη πεξηερφκελν αθξηβψο ιίγα ρξφληα κεηά ηε δχζε ηνπ θηλήκαηνο ησλ 

θακπαξέ ζηε Γαιιία, φπσο νη ιέμεηο «performer» θαη αληίζηνηρα, «performance», 

ηειηθά θαίλεηαη λα απνηεινχλ ην πην αξκφδνλ πεξηγξαθηθφ πιαίζην γηα ηελ 

θαιιηηερληθή παξάδνζε πνπ κειεηψ. Απηφ έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, γηαηί νη φξνη 

απηνί επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ ζπλπθαζκέλνη κε ηελ άλνδν ηνπ κνληεξληζκνχ θαηά 

ηνλ 20φ αηψλα, αληηζηνηρνχλ φκσο εμίζνπ ζε πξνγελέζηεξα θαιιηηερληθά κνξθψκαηα 

φπσο θαη ηα θακπαξέ, ηα νπνία, ζχκθσλα κε πνιινχο ηζηνξηθνχο ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

πξνκελχνπλ ην avant-garde ηνπ επφκελνπ αηψλα. Έηζη, φπσο γίλεηαη μεθάζαξν ζην 
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θχξην ζψκα ηεο εξγαζίαο, πνιχ ζπρλά πξνηηκψ ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

«αλαρξνληζκψλ» απφ άιινπο φξνπο κε πην γεληθή ζεκαζία. 

Αθήλνληαο πίζσ ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν θαη πξνρσξψληαο ζην κνπζηθνινγηθφ ζθέινο 

ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη εκθαλέο ην πξφβιεκα ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηε κνπζηθή κειέηε 

ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Ζ πιεηνςεθία ησλ πεγψλ κειεηά ην θαηλφκελν ησλ θακπαξέ απφ 

κία ηζηνξηθή θαη αηζζεηηθή ζθνπηά, δίλνληαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ θχξηα 

βαξχηεηα ζηελ πνίεζε θαη ηε ινγνηερλία, ζηελ παξαζηαηηθφηεηα, ζηελ αλάδπζε ησλ 

λέσλ θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ (φπσο ην ζέαηξν ζθηψλ) θαη ζηε δσή ησλ ίδησλ ησλ 

θαιιηηερλψλ. ια απηά ηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ πξάγκαηη ηνπο λένπο δξνκνπο πνπ 

αλνίγνληαη ζηελ ηέρλε κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ θακπαξέ, παξαβιέπεηαη φκσο ην 

κνπζηθφ ζθέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. ην ηξίην θεθάιαην, φπνπ επεδίσμα λα 

θαηεγνξηνπνηήζσ ηα ηξαγνχδηα ησλ θακπαξέ, βξέζεθα κπξνζηά ζε κία ζεκαληηθή 

έιιεηςε κνπζηθήο βηβιηνγξαθίαο. αθέζηαηα, ε κνπζηθή ησλ θακπαξέ δε θαίλεηαη λα 

αθνινπζεί ηελ θαηλνηφκα πνξεία πνπ πήξαλ νη ππφινηπεο ηέρλεο ηελ πεξίνδν εθείλε, 

αληηζέησο κάιηζηα, ζρεηίδεηαη κε δεκνθηιή κνπζηθά ηδηψκαηα θαη ίζσο, παίδεη 

ζπλνδεπηηθφ ξφιν πξνο πξνψζεζε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο πνίεζεο. Ζ παληειήο βέβαηα 

απνπζία κνπζηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ ηνλ θχξην φγθν ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

κειέηεζα δε κπνξεί λα αηηηνινγεζεί κνλνκεξψο.  

Σν «chanson à Montmartre» θαίλεηαη λα θαηαηάζζεηαη κάιινλ ζηε ιατθή ή 

δεκνθηιή κνπζηθή δεκηνπξγία, γεγνλφο πνπ απφ κφλν ηνπ ζπλεπάγεηαη αλεπάξθεηα 

κνπζηθψλ ή πθνινγηθψλ αλαιχζεσλ, θαζψο γεληθά, δε ζεσξείηαη πσο θάηη ηέηνην 

είλαη αλαγθαίν ιφγσ ηεο απιήο θαη θαηαλνεηήο θφξκαο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ηξαγνπδηψλ. Με απηά ηα θξηηήξηα, ε κνπζηθή δεκηνπξγία ησλ θακπαξέ εληάζζεηαη 

ζηε ζθαίξα ηεο ρακειήο θνπιηνχξαο, ε νπνία δε ζπλεζίδεηαη λα κειεηάηαη θαη λα 

αλαιχεηαη κε ηα εξγαιεία αλάιπζεο ηεο πςειήο θαη ιφγηαο κνπζηθήο παξαγσγήο. 

Δπηπιένλ, κεγάιν κέξνο ηνπ ξεπεξηνξίνπ θαίλεηαη λα κελ έρεη δηαζσζεί ή λα κελ 

ππάξρεη θαλ θαηαγεγξακκέλν, αθνχ απνηειεί πξντνλ πξνθνξηθήο κεηάδνζεο θαη 

ζπλερψλ δηαζθεπψλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ. Με ηνλ θαηξφ, εκβαζχλνληαο ζην ζέκα, 

βξήθα ςεθηνπνηεκέλεο ζπιινγέο ηξαγνπδηψλ θαη πνηεκάησλ ησλ θαιιηηερλψλ, κε 

παξηηηνχξεο, αιιά θαη ερνγξαθήζεηο ηνπ πξψηκνπ 20νχ αηψλα, ζην ςεθηαθφ αξρείν 

ηεο Δζληθήο Γαιιηθήο Βηβιηνζήθεο (Gallica, Bibliothèque Nationale de France) θαη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ κπφξεζα λα θαηαλνήζσ ην κνπζηθφ χθνο θαη ηειηθά, λα 

νινθιεξψζσ ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο. 
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Σέινο, ζην 4ν θαη ηειεπηαίν κέξνο απηήο ηεο δνπιεηάο επηρεηξψ λα ζπζρεηίζσ ην 

πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν ησλ θαιιηηερληθψλ θακπαξέ κε ηηο έλλνηεο ηεο 

ππνθνπιηνχξαο θαη αληηθνπιηνχξαο, έλλνηεο άκεζα ζρεηηδφκελεο, αιιά θαη φρη 

ηαπηφζεκεο. Θα ιέγακε κάιηζηα πσο ε δεχηεξε είλαη ππνθαηεγνξία ηεο πξψηεο. Σν 

θεθάιαην απηφ παίξλεη ραξαθηεξηζηηθά πνιηηηζκηθήο κειέηεο θαη αληίζηνηρεο 

ζεκαηηθήο είλαη θαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Παξαηίζεηαη κία ζχλνςε 

ησλ θπξηφηεξσλ ζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο, σο θπξίαξρεο 

πνιηηηζκηθήο πιαηθφξκαο ζην εζσηεξηθφ ησλ θνηλσληψλ, αιιά θαη κία εηζαγσγή 

ζηελ αλάδπζε ηεο έλλνηαο ηεο ππνθνπιηνχξαο. Πξνθεηκέλνπ λα ζπλδέζσ ηελ 

παξάδνζε ησλ θακπαξέ κε ηνλ ηειεπηαίν φξν, πξνρσξψ ζε κία ζπγθξηηηθή 

δηαδηθαζία, εμεηάδνληαο ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε γλψκνλα ηελ ήδε 

κειεηεκέλε βηβιηνγξαθία. 

ην θεθάιαην απηφ βέβαηα, κειέηεζα ην θαηλφκελν ησλ θακπαξέ ρξεζηκνπνηψληαο 

φξνπο ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζκηθήο ζεσξίαο, φξνπο πνπ εηζήρζεθαλ ζηε θηινζνθηθή 

ζθέςε πνιχ κεηαγελέζηεξα ησλ γεγνλφησλ ζηα νπνία αλαθέξνκαη. Πξνζπάζεζα λα 

αλαγλψζσ, δειαδή, ηελ θαιιηηερληθή παξαγσγή ηνπ θακπαξέ ηνπ ηέινπο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα ππφ ην πξίζκα πνιηηηζκηθψλ ελλνηψλ ηνπ φςηκνπ 20
νχ

 αηψλα. Δπεηδή φκσο ε 

κειέηε ησλ ζχγρξνλσλ δπλάκεη ππνθνπιηνχξσλ γίλεηαη κε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη 

παξαηήξεζε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαιιηηερληθψλ θακπαξέ θάηη ηέηνην είλαη 

ζαθψο αδχλαην, επηδηψρζεθε ε αδπλακία απηή λα αληηζηαζκηζηεί απφ ηηο ιεπηνκεξείο 

πιαηζηαθέο αλαθνξέο ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηθφ ππφβαζξν ηεο επνρήο (1ν 

θαη 2ν θεθάιαην). 

Μέζσ ηεο έληαμεο ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο ησλ θακπαξέ ζηε ζθαίξα ηεο 

ππνθνπιηνχξαο/αληηθνπιηνχξαο, επηζπκψ λα αλαδείμσ ηελ αμία κειέηεο ηεο 

αδηακεζνιάβεηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, αθφκα θη αλ απηή απνηειεί 

παξαγφκελν κίαο κεηνςεθίαο, ή απνηέιεζκα θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

αληίδξαζεο ή εληέιεη, έκπξαθηε αληίζεζε πξνο ηνλ ζεζκνζεηεκέλν ή επίζεκν ηξφπν 

νξγάλσζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Οη παξακειεκέλεο κνπζηθέο παξαδφζεηο είλαη 

βεβαίσο δχζθνιν λα εμεξεπλεζνχλ, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηζηνξηνγξαθηθψλ πεγψλ, 

σζηφζν κειεηψληαο ηεο, θαιείζαη λα εκβαζχλεηο ζηελ θνηλσληθή δνκή ησλ νκάδσλ 

πνπ ηηο αλέπηπμαλ, λα εκπεδψζεηο αμηαθνχο θψδηθεο, ιατθή νξνινγία, κνξθέο 

θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, λα βνπηήμεηο ηειηθά ζε έλα πνιχπινθν κηθξφθνζκν. Καη 
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φια απηά γηαηί νη παξαδφζζεηο απηέο δελ είλαη θαζαξέο θαη ακφιπληεο, αιιά 

παίξλνπλ θνξηίν απφ ηηο δσέο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηηο δεκηνπξγνχλ. 
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Κεθάλαιο 1ο 

 Ιζηορικό Υπόβαθρο 
 

1.1. Η κοινωνικοπολιηική ζσνθήκη ζηη Γαλλία (1852-1900)  

 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε ην 1852 ζαλ αθεηεξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνξηθήο θαηαγξαθήο, θαη φρη κία εκεξνκελία πιεζηέζηεξε ζηα γεγνλφηα ηα νπνία 

ζα κειεηεζνχλ (π.ρ. ην 1870), βξίζθεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα αλάδεημεο ηζηνξηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ αλακθίβνια άθεζαλ ην ζηίγκα ηνπο ζηελ κεηέπεηηα ηξνπή 

ηεο ηζηνξίαο ηεο Γαιιίαο. Σν 1852 σο ζεκείν εθθίλεζεο, καο επηηξέπεη λα 

ζθηαγξαθήζνπκε ηελ πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή εμέιημε ηεο γαιιηθήο θνηλσλίαο κε 

γλψκνλα ηε ζπλνρή ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο. 

«Ζ Γαιιία έρεη ηε θήκε κηαο ρψξαο βαζαληζκέλεο απφ επαλαιακβαλφκελεο 

επαλαζηάζεηο, δεκφζηεο θξίζεηο θαη ζθάλδαια. Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα εκθαλίδεηαη σο 

ην ζεκαληηθφηεξφ ηεο πξφβιεκα»
1
 

Theodore Zeldin 

Μεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1848,2 ν Louis Napoleon Bonaparte 

(Ναπνιέσλ ΗΗΗ) εθιέρηεθε Πξφεδξνο ηεο Γεχηεξεο Γεκνθξαηίαο ηεο Γαιιίαο, ε 

νπνία πνιχ ζχληνκα κεηαηξάπεθε ην 1852, ζε έλα νιηγαξρηθφ θαη ηδηαίηεξα 

απηαξρηθφ θαζεζηψο, γλσζηφ σο «Γεχηεξε Απηνθξαηνξία». Ζ αλάγθε επηβνιήο ηεο 

εηθφλαο ελφο ζηαζεξνχ θαη κνληέξλνπ γαιιηθνχ θξάηνπο νδήγεζε ηνλ Ναπνιένληα 

ηνλ Σξίην ζε επηινγέο πνιενδνκηθνχ εθζπγρξνληζκνχ («ζηξαηεγηθνχ εμσξατζκνχ» 

θαηά ηνλ Walter Benjamin
3
) ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Γαιιίαο. Πξάγκαηη, απφ ην 1851, 

ην Παξίζη αλνηθνδνκείηαη, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ George Haussmann. 

                                                      
1 Theodore Zeldin, France 1848-1945: Politics and Anger (Oxford: Oxford University Press, 1979), 1 
2 Απφ ην 1789  ηεο "Διεπζεξίαο-Ηζφηεηαο-Αδειθφηεηαο" κέρξη ην μεθίλεκα ηνπ 'Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζηε 

Γαιιία μέζπαζαλ ηξεηο ελδηάκεζεο επαλαζηάζεηο (1830, 1848 θαη 1871). Καη νη ηξεηο είραλ θνηλά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηθά αίηηα, ηα νπνία κπνξνχλ θπξίσο λα εληνπηζηνχλ ζηελ αλάγθε εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ πνιηηεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. Σν 1846 ε κνλαξρηθή Γαιιία αληηκεησπίδεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. ηηο 

βηνκεραληθέο πφιεηο νη εξγάηεο ζπζζσξεχνληαη αιιά ηειηθά κέλνπλ άλεξγνη ιφγσ ηεο εηζαγσγήο κεραλψλ ζηα 

εξγνζηάζηα θαη ηεο παξάηαζεο ηνπ σξαξίνπ, ζηελ χπαηζξν αλζνχλ ε ηνθνγιπθία θαη νη θνηλνηηθέο δηακάρεο γηα 

ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ απεξίθξαθησλ αθφκα δεκφζησλ πεξηνπζηψλ (δάζε, αγξνί), ελψ ε εχπνξε αζηηθή ηάμε 

δπζθνξεί ιφγσ ηνπ θξαηηθνχ νηθνλνκηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ θαη ηεο απαγφξεπζεο ςήθνπ, θαη  επηδηψθεη ηε 

ζηξνθή πξνο ην ειεχζεξν εκπφξην. ια απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπγθέληξσζε πνιιψλ θνηηεηψλ-θαιιηηερλψλ 

ζην Παξίζη, νδεγνχλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1848 ζε καδηθφ μεζεθσκφ, πνπ ηειηθά θαηαθέξλεη λα αιιάμεη θαζεζηψο. 

Δγθαζηδξχεηαη ινηπφλ, ε Β΄ Γεκνθξαηία ηεο Γαιιίαο. MauriceAgulhon, 1848: Η Επαλάζηαζε ζηε Γαιιία ή Η 

Μαζεηεία ζηε Δεκνθξαηία 1848-1852 (Αζήλα: Δθδφζεηο Πφιηο, 2006), 17-47 
3 Walter Benjamin, Paris-Capital of the Nineteenth Century, 10 Ηαλνπαξίνπ 2014 

http://nowherelab.dreamhosters.com/paris%20capital.pdf 
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Οη δξφκνη αλνίγνπλ θαη κεηαηξέπνληαη ζε κεγάια «βνπιεβάξηηα» ηα νπνία 

απνηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία νδνθξαγκάησλ ζηελ «εμεγεξζηαθή πξσηεχνπζα»4, ελψ 

παξάιιεια ππνβνεζνχλ ηνλ ζηξαηησηηθφ έιεγρν. Κηίδνληαη επηβιεηηθά, 

αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηελ Απηνθξαηνξία δεκφζηα θηήξηα, πνπ πξνζδίδνπλ αίζζεζε 

κεγαιείνπ θαη «απηνθξαηνξηθήο κνληκφηεηαο-πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο»
5
 ζην Παξίζη. 

Ηδξχνληαη ηα πξψηα κεγάια θαηαζηήκαηαθαη ε θεληξηθή αγνξά ηεο πφιεο, ελψ 

γίλνληαη έξγα πδξνδφηεζεο (πξνο απνθπγήλ επηδεκηψλ) θαη δεκφζηνπ θσηηζκνχ. Σν 

αζηηθφ θέληξν θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα απμήζεη ηε βηνκεραληθή θαη εκπνξηθή 

ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο φξνπο κίαο κνληέξλαο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο.
6
 Ήδε, ε θαηαζθεπή θαη επέθηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ 

δηθηχνπ εληζρχεη ηελ θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, αιιά θαη ησλ αλζξψπσλ, 

θπξίσο εξγαηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πηα λα κεηαθηλνχληαη απφ ηα 

πεξίρσξα ζηελ πφιε γηα επνρηαθέο εξγαζίεο ζην βηνκεραληθφ ή ζην γεσξγηθφ θιάδν.
7
 

Ζ απγή ηνπ λένπ  πξνζψπνπ ηνπ Παξηζηνχ γηνξηάδεηαη κε κία ζεηξά κεγάισλ θαη 

δηεζλψλ εθζέζεσλ
8
, ζηξαηησηηθψλ παξειάζεσλ θαη λεν-ζεζπηδφκελσλ εζληθψλ 

ενξηψλ.
9
 

ην βσκφ ηεο κεγάιεο αλαθαηαζθεπήο γθξεκίδνληαη ρηιηάδεο ζπίηηα, νη θάηνηθνη ησλ 

νπνίσλ (αλ επξφθεηην γηα κε ηδηνθηήηεο) σζνχληαη αλαγθαζηηθά πξνο ηα πξνάζηηα 

ηεο πφιεο, φπνπ αξρίδνπλ λα εγθαζηδξχνληαη νη πξψηεο βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο.
10

 

ηαλ νη θάηνηθνη απηνί επηζηξέθνπλ ζην θέληξν ηεο πφιεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

ηελ κεγάιε άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ ελνηθίσλ (νη ηηκέο ζηα νκνγελνπνηεκέλα 

αξρηηεθηνληθά δηακεξίζκαηα δηπιαζηάζηεθαλ), γεγνλφο πνπ ηνπο σζεί πάιη πίζσ ζηα 

νηθνλνκηθφηεξα πξνάζηηα. ηαδηαθά, ην χθνο ηνπ Παξηζηνχ αιιάδεη θαη ν 

«πνιπηαμηθφο ραξαθηήξαο» ησλ θεληξηθψλ γεηηνληψλ εμαθαλίδεηαη.
11

 Απηή ε 

επνλνκαδφκελε «Ωζκαλνπνίεζε» («Haussmannization») ηεο πφιεο πξαγκαηηθά 

                                                      
4 «Haussmann», 19th Century Paris Project. San Jose State University, School of Art and Design, 12 Γεθεκβξίνπ, 

2013  http://gallery.sjsu.edu/paris/architecture/Haussman.html 
5 «Haussmann», 19th Century Paris Project.  
6 Michael Adcock, «Remaking Urban Space: Baron Haussmann and the Rebuilding of Paris, 1851-1870», 

University of Melbourne Library Journal 2 (1996): 28-33 
7 «The Lower Class», 19th Century Paris Project.San Jose State University, School of Art and Design, 12 

Γεθεκβξίνπ, 2013.  http://gallery.sjsu.edu/paris/social_classes/lower/lowerclass_more.html 
8 Yale University, «Paris and the Belle Époque».Yale Courses, YouTube βίληεν, 50:58, 4 Γεθεκβξίνπ, 2013, 

http://www.youtube.com/watch?v=l7fyza_fTRI&list=PL113F86570D8FB661 
9 Adcock, "Remaking Urban Space", 29 
10«Paris and the Belle Époque».Yale University. 
11 Adcock, «Remaking Urban Space», 27 
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ζπληέιεζε ζηνλ θνηλσληθφ δηαρσξηζκφ θαη αλέδεημε ηελ αληίζεζε κεηαμχ ηνπ 

κεγαιναζηηθνχ («grand bourgeois») θέληξνπ θαη ηεο εξγαηηθήο πεξηθέξεηαο.
12

 

Ο απφερνο ηεο κεγάιεο αλαζηήισζεο ηνπ Παξηζηνχ δηαρέεηαη ζηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή ηεο πφιεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ φςηκνπ 19νπ αηψλα ππφ ηε 

κνξθή ηαμηθψλ αληηζέζεσλ θαη πνιηηηθψλ αληηθάζεσλ θαη δηακαρψλ. Ζ «εζσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε» πνιιψλ θαιιηηερλψλ απφ ην θέληξν ζε θζελφηεξεο ζπλνηθίεο 

ζπληειεί ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο αλαδπφκελεο (ηελ επνρή εθείλε) 

ελαιιαθηηθήο θνπιηνχξαο, φπσο επίζεο δε κπνξεί λα παξαγλσξηζηεί ν ξφινο πνπ 

έπαημε ε χπαξμε ησλ εξγαηηθψλ ζπλνηθηψλ γηα ηελ εμέιημε ησλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ 

ζηελ πξσηεχνπζα. 

Ζ Γεχηεξε Απηνθξαηνξία ηνπ Ναπνιένληα θαηέξξεπζε ην 1870, κεηά ηελ ήηηα ηεο 

Γαιιίαο ζην Γαιινπξσζηθφ πφιεκν θαη ηελ αηρκαισζία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Απηνθξάηνξα.
13

 Ζ λίθε ησλ Πξψζσλ ζεκάδεςε ην γαιιηθφ ιαφ, θαηαζηξέθνληάο ηνπ 

ηελ εηθφλα ηεο «αλίθεηεο Γαιιίαο» θαη εκπνηίδνληάο ηνλ κε κία αίζζεζε αγσλίαο θαη 

πεζηκηζκνχ γηα ην κέιινλ.
14

 ηηο 4 επηέκβξε ηνπ 1870, κέζσ κηαο αλψδπλεο ιατθήο 

επαλάζηαζεο δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο ξεπνπκπιηθάλνπο (έλα θξάκα αλζξψπσλ κε 

πεπνηζήζεηο απφ δεκνθξαηηθέο, κεηξηνπαζείο αξηζηεξέο θαη θεληξναξηζηεξέο, κέρξη 

ζπληεξεηηθέο θαη θεληξψεο) πξνζσξηλή Κπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο ππφ ηελ 

εγεζία ηνπ AdolpheThiers, ε νπνία ζέηεη σο ζηφρν ηεο ηε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ κε 

ηνπο Πξψζνπο.
15

 ηηο 19 ηνπ ίδηνπ κήλα νη Πξψζνη πνιηνξθνχλ ην Παξίζη θαη 

πξνηείλνπλ ζπλζεθνιφγεζε, ηελ νπνία ε θπβέξλεζε ηνπ Thiers απνξξίπηεη.Ο 

γαιιηθφο ζηξαηφο, θαζνδεγνχκελνο απφ ηα ζηξαηεγηθά πιάλα ηνπ LeonGambetta, 

πξνβαίλεη ζε πνιιαπιέο απνηπρίεο ζπαζίκαηνο ηεο πνιηνξθίαο, γεγνλφο πνπ σζεί 

                                                      
12 Colette E. Wilson, Paris and the Commune 1871-1878. The Politics of Forgetting (New York, Manchester: 

Manchester University Press, 2007), 7 
13 ην ηζηνξηθφ απηφ ζεκείν (απφ ηελ πηψζε ηεο Β΄ Απηνθξαηνξίαο κέρξη ηελ θήξπμε ηεο Κνκκνχλαο ηνπ 

Παξηζηνχ), νη αλαιχζεηο θαη νη εξκελείεο ησλ γεγνλφησλ πνηθίινπλ, αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή θφξηηζε ηνπ 

εθάζηνηε ηζηνξηθνχ/κειεηεηή. Παξφια απηά, ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα, αληηθεηκεληθήο, ζηα πιαίζηα ηνπ εθηθηνχ, 

θαηαγξαθήο ησλ γεγνλφησλ πνπ νδήγεζαλ θαη δηακφξθσζαλ ηε δεκηνπξγία ηεο Παξηζηλήο Κνκκνχλαο. ην 

θνκκάηη, σζηφζν, πνπ αθνξά ηελ ηδενινγία θαη ην πνιηηηθφ πξφγξακκα ηεο Κνκκνχλαο, ζα επηιέμσ λα θάλσ 

αλαθνξά ζε πεγέο πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη ππεξαζπίδνληαη ηε ζπκβνιή ηεο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ειεπζεξηαθνχ 

πνιηηηθνχ ζθεπηηθνχ ζηε γαιιηθή θνηλσλία. 
14 Σν δεδνκέλν απηφ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ λα θαηαγξαθεί, γηαηί ζχκθσλα κε θάπνηεο πεγέο ε ήηηα ηεο Γαιιίαο 

ζην Γαιινπξσζηθφ πφιεκν έκεηλε ζηε ζπιινγηθή κλήκε ηνπ ιανχ σο ε επξσπατθή γεινηνπνίεζε ηεο ρψξαο θαη 

ζπλεπψο ζπλέβαιε, ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο ζην θιίκα αλαζθάιεηαο κέρξη ην ηέινο ηνπ αηψλα. Πνιχ 

εχζηνρε είλαη ε θξάζε ηνπ ζπγγξαθέα Charles Dawbarn πεξίπνπ ην 1910 ζην βηβιίν ηνπ «France and the 

French»: « Οη Γάιινη έραζαλ ηελ αλεκειηά θαη ηελ επζπκία ηνπο ζην εληάλ θαη αθφκα δελ έρνπλ αλαξξψζεη.» 

Koenraad W. Swart, The Sense of Decadence in Nineteenth Century France, International Archives of the History 

of Ideas vol.7 (Υάγε: Martinus Nijhoff, 1964) 123-4 
15 Wilson, Paris and the Commune, 3 
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ηνπο πην ξηδνζπαζηηθνχο ζε νινέλα θαη πην έληνλεο πξνζπάζεηεο νξγάλσζεο κηαο 

λέαο θπβέξλεζεο γηα ηελ πφιε. Σαπηφρξνλα, αγξφηεο, εξγάηεο θαη κέιε ηεο 

εζλνθξνπξάο νξγαλψλνληαη καδηθά ζε θεληξηθέο επηηξνπέο κε παηξησηηθή-

δεκνθξαηηθή πνιηηηθή βάζε. Μεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ 215 απφ ηα 270 ζψκαηα ηνπ 

ζηξαηνχ ηεο εζλνθξνπξάο ζε θεληξηθή επηηξνπή κε πξνηάγκαηα ην ηέινο ηεο 

κνλαξρίαο θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ, ε απνζηψπεζε ηεο «λέν-ηαθσβίληθεο 

πξφθιεζεο»
16

 θαη ε θαηαζηνιή νπνηαζδήπνηε αλαξρηθήο εμέγεξζεο γίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο ζπληεξεηηθνχο ηεο θπβέξλεζεο.
17

 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1871, θη ελψ ν γαιιηθφο ζηξαηφο ζπλερίδεη ρσξίο επηηπρία ηηο 

πξνζπάζεηεο, μεθηλνχλ νη βνκβαξδηζκνί ηνπ Παξηζηνχ απφ ηνπο Πξψζνπο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κία πξψηε απφπεηξα εμέγεξζεο ησλ ξηδνζπαζηψλ, ρσξίο φκσο 

ηδηαίηεξε θνηλσληθή αληαπφθξηζε.
18

 Ο Thiers επηδηψθεη λα εθαξκφζεη κία ζηξαηεγηθή 

ζπλδηαιιαγήο θαη ζπκβηβαζκνχ απέλαληη ζηνπο Πξψζνπο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα 

πξνθεξχμεη εζληθέο εθινγέο, λα δεκηνπξγήζεη ζηαζεξή θπβέξλεζε θαη λα ππνγξάςεη 

ζπλζήθε εηξήλεο.
19

 Σειηθά, ην θαηαθέξλεη θαη ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ ζπκθσλεί ζε 

αλαθσρή (κε εμαίξεζε ην αλαηνιηθφ θνκκάηη ηεο ρψξαο) θαη θαηαβνιή πνιεκηθήο 

απνδεκίσζεο.
20

 ηηο εθινγέο πνπ αθνινπζνχλ, ε πιεηνςεθία ςεθίδεη «ππέξ ηεο 

εηξήλεο», ζέηνληαο εληφο ηεο εζλνζπλέιεπζεο κία κεγάιε κεξίδα κνλαξρηθψλ θαη 

ζπληεξεηηθψλ.
21

 Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ Thiers, πνπ επηδηψθεη ηελ επαλαθνξά 

ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ ηνπ θεθαιαίνπ, απνδεηθλχεηαη αξθεηά πξνθιεηηθή γηα ηα κέιε 

ηεο εζλνθξνπξάο θαη ηνπο έλνηθνπο ζπηηηψλ, ιφγσ ηεο πίεζεο απνπιεξσκήο ησλ 

πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ.
22

 

ην Παξίζη πξνκελχεηαη εζσηεξηθφο αλαβξαζκφο, πνπ ηειηθά μεζπά ην Μάξηε, φηαλ 

ζηέιλνληαη θπβεξλεηηθνί ζηξαηηψηεο λα αθνπιίζνπλ ηελ εζλνθξνπξά, αθαηξψληαο ηα 

θαλφληα πνπ βξίζθνληαλ ηνπνζεηεκέλα ζην ιφθν ηεο Μνλκάξηεο, αιιά θαη ζε άιιεο 

εξγαηηθέο πεξηνρέο. Ζ δηαδήισζε πνπ πξνθχπηεη καηαηψλεη ηελ αθαίξεζε ησλ φπισλ 

                                                      
16 Ηαθσβηληζκφο ήηαλ ε θπξίαξρε πνιηηηθή ηάζε κέζα ζηνπο θχθινπο ησλ επαλαζηαηψλ ζηε Γαιιία ηνπ 1789. Με 

ηε λεσηεξηζηηθή ρξήζε ηνπ φξνπ απνηππψλεηαη ν θφβνο θξάηνπο θαη πνιηηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπ 1870-71 

απέλαληη ζε κία ελδερφκελε αληίζηνηρε νξγάλσζε δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ, εκθνξνχκελσλ κε ηα ηδαληθά ησλ 

Ηαθσβίλσλ ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο.  
17 Roger Magraw, France 1815-1914. The Bourgeois Century (Λνλδίλν: Fontana Press, 1988), 197 
18 Magraw, France 1815-1914, 198 
19 Magraw, France 1815-1914, 197 
20 Wilson, Paris and the Commune, 4 
21 Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί πέξα απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο κε αξηζηεξέο θαη εξγαηηθέο νξγαλψζεηο φπσο ε Λπφλ, ε 

Μαζζαιία θαη ε Σνπινχδε, ε γαιιηθή χπαηζξνο ήηαλ βαζηά ζπληεξεηηθή. (Magraw, France 1815-1914, 198 θαη 

Wilson, Paris and the Commune, 4) 
22 Magraw, France 1815-1914, 198 
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θαη παίξλεη καδηθά θαη βίαηα ραξαθηεξηζηηθά ελάληηα ζηελ επίζεκε θπβέξλεζε 

δεκηνπξγψληαο, ζηηο 28 Μαξηίνπ, κεηά απφ εθινγέο πνπ πξνθήξπμε, κία 

«επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε» κε ην φλνκα «Κνκκνχλα», πξνο ηηκήλ ηεο Κνκκνχλαο 

ηνπ 1792.
23

 

Ζ Κνκκνχλα ηνπ Παξηζηνχ απνηέιεζε έλα θίλεκα πνιπζπιιεθηηθφ, κε 

αληηπξνζψπνπο φισλ ησλ πξννδεπηηθψλ ηάζεσλ ηεο γαιιηθνχ πνιηηηθνχ θάζκαηνο, 

θαη έζεζε σο θεληξηθφ ηεο αμίσκα ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηζφηεηα. «Ζ 

Κνκκνχλα πξνζπάζεζε λα δσληαλέςεη έλαλ δεκνθξαηηθφ δεκφζην ρψξν, φπνπ 

άλζξσπνη απφ φιεο ηηο ηάμεηο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλαληηνχληαη θαη λα αιιειεπηδξνχλ 

ηζφηηκα, ζπκκεηέρνληαο ζηηο θξίζηκεο απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δσή...απηφ ην «άλνηγκα» πνπ δεκηνχξγεζαλ ελέπλεπζε κία νιφθιεξε γθάκα 

λέσλ θνηλσληθψλ πηζαλνηήησλ».
24

 θνπφο ηεο Κνκκνχλαο ήηαλ λα αθνινπζήζεη κία 

δηαθπβέξλεζε «θνηλνηηθήο απηνλνκίαο» ε νπνία πξνέβιεπε ηελ εθινγή αιιά θαη ηελ 

άκεζε αλάθιεζε φισλ ησλ αμησκαηνχρσλ, ηελ επίηαμε άδεησλ ζπηηηψλ θαη 

εγθαηαιεηκκέλσλ εξγαζηεξίσλ (ζηνπο ρψξνπο ησλ νπνίσλ νξγαλψλνληαη εξγαηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί), ηε δσξεάλ, ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ηελ θνηλνηηθνπνίεζε φισλ ησλ 

αζηηθψλ ηδξπκάησλ, ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο ελνηθίσλ θαη ρξεψλ, ηελ θαηάξγεζε 

ηεο βξαδηλήο εξγαζίαο θαη κία ζεηξά απφ αληίζηνηρα κέηξα, πνπ ζηφρν είραλ ηελ 

νηθνλνκηθή αλαθνχθηζε θαη ρεηξαθέηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ.
25

 

Λίγα απφ ηα κέηξα απηά κπήθαλ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή, αθνχ ε επίζεκε γαιιηθή 

θπβέξλεζε (πνπ είρε πιένλ εγθαηαζηαζεί ζηηο Βεξζαιιίεο- επνλνκαδφκελε ζε πεγέο 

θαη σο «Κπβέξλεζε ησλ Βεξζαιιηψλ») επηηέζεθε νινκέησπα ζηελ Κνκκνχλα, 

βνκβαξδίδνληαο ην Παξίζη γηα 6 εβδνκάδεο. Αληηδξψληαο, νη θνκκνπλάξηνη 

ππξπνινχλ ηκήκαηα ηεο πφιεο, δεκφζηα θηήξηα θαη γθξεκίδνπλ κλεκεία, φκσο ε 

ακπληηθή ζηάζε ήηαλ αδχλαην λα θξαηεζεί γηα πνιχ, θη έηζη ε εβδνκάδα κεηαμχ 21 

θαη 28 Μαΐνπ (γλσζηή θαη σο «καησκέλε εβδνκάδα») ζεκαηνδνηείηαη απφ κία απφ 

ηηο κεγαιχηεξεο ζθαγέο ηνπ 19νπ αηψλα.
26

 100.000 άλζξσπνη πεζαίλνπλ, 

θπιαθίδνληαη ή εμνξίδνληαη, ελψ νη δίθεο θαη νη εθηειέζεηο ππφπησλ ζπλερίδνληαη 

                                                      
23 Wilson, Paris and the Commune, 5 
24 Albert Boime, Art and the French Commune. Imaging Paris after War and Revolution (New Jersey: Princeton 

University Press, 1995), 17 
25 Γηνλχζεο Γηαλλαθφπνπινο, "Ζ Παξηζηλή Κνκκνχλα ηνπ 1871", Επηνπία. Πεξηνδηθή Έθδνζε γηα ηνλ 

Ειεπζεξηαθό Κνηλνηηζκό 14 (2009): 33 
26 Wilson, ParisandtheCommune, 7 
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κέρξη ην 1875.Ο Edmond de Goncourt
27

 έρεη ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη πσο 

«ζθνηψλνληαο ην κάρηκν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ, θαζπζηεξείηαη ε επφκελε 

επαλάζηαζε γηα κία γεληά. Ζ παιηά θνηλσλία έρεη αθφκα 20 ρξφληα εηξήλεο κπξνζηά 

ηεο».
28

 Οη ζάλαηνη ηφζν πνιιψλ εξγαηψλ ηεο πφιεο, δεκηνπξγνχλ «έλα θελφ ζηελ 

ηαμηθή δνκή», ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ ηελ κεηαθίλεζε ρσξηθψλ απφ ηελ χπαηζξν, 

κεηά απφ θακπάληα ηνπ γαιιηθνχ θξάηνπο.
29

 Ζ δεκφζηα άπνςε γηα ηελ Κνκκνχλα 

είλαη, ηνλ θαηξφ πνπ αθνινχζεζε ηελ θαηαζηνιή ηεο, κάιινλ ερζξηθή 

(ππνζηεξηθηηθή ζε φζνπο, ελψ απηναπνθαινχληαη δεκνθξάηεο, θξαηνχλ απφζηαζε 

απφ ηελ εμέγεξζε) θαη νη φπνηνη ππνζηεξηθηέο ηεο αλαγθάδνληαη λα θξπθηνχλ.
30

 Σν 

1880 ην θαζεζηψο ηεο Γ' Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο δίλεη ακλεζηία ζε φινπο ηνπο πξψελ 

θνκκνπλάξηνπο, ζην πλεχκα ηεο νκνςπρίαο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ηεο δεκνθξαηίαο 

πέξα απφ πνιηηηθνχο δηαρσξηζκνχο.
31

 

Μεηά ηελ αηκαηεξή θαηαζηνιή ηεο Κνκκνχλαο, μεθηλά ε επίζεκε πεξίνδνο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο Γ' Γεκνθξαηίαο ηεο Γαιιίαο, ε νπνία εθηείλεηαη ρξνληθά κέρξη ην 

1914. Πξφθεηηαη γηα ην καθξνβηφηεξν πνιηηηθφ θαζεζηψο ζηε Γαιιία, ην νπνίν, παξά 

ηηο αληηθάζεηο θαη ηελ εηεξνθιεηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ 

αλέδεημε, κπφξεζε φρη κφλν λα ζπληεξεζεί αιιά θαη λα θαζηεξσζεί σο δεκνθηιέο. 

Απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ Theodore Zeldin ζπλέβε γηαηί «πξνζηάηεπε αμίεο 

πνπ ήηαλ βαζηά ιαηξεπηέο, αθφκα θη αλ απηφ δε γηλφηαλ δεκφζηα απνδεθηφ».
32

 

Μεηά ηελ απφζπξζε ηνπ Thiers ην 1873 (ν νπνίνο ράλεη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

κνλαξρηθψλ ζηελ εζλνζπλέιεπζε ιφγσ επίκνλσλ δηαθσληψλ ζρεηηθά κε επηθείκελνπο 

λφκνπο), ηελ εγεζία αλαιακβάλεη ν ζπληεξεηηθφο Patrice de MacMahon κε ην 

θαζεζηψο ηεο «Ζζηθήο Σάμεο».
33

 Οη κνλαξρηθνί αδπλαηνχλ, επίζεο, λα 

επαλαδηεθδηθήζνπλ ηε ιατθή δεκνηηθφηεηά ηνπο, εμαηηίαο ησλ αλαρξνληζηηθψλ θαη 

θηινπφιεκσλ πνιηηηθψλ ηνπο απφςεσλ. Σειηθά, επηθξαηεί ε δεκνθξαηηθή ηάζε, αλ 

θαη απηή θαζφια δηαρσξηζκέλε θαη αλνκνηνγελήο.
34

 Ζ αληηκαρία κεηαμχ κνλαξρηθψλ 

                                                      
27 Γάιινο ζπγγξαθέαο, θξηηηθφο ηέρλεο θαη ηδξπηήο ηεο Αθαδεκίαο Goncourt (ινγνηερληθφο νξγαληζκφο κε έδξα 

ην Παξίζη). Αcadémie Goncourt. http://www.academie-goncourt.fr/ (22 Μαξηίνπ 2014) 
28 Eugen Weber, France. Fin de Siècle  (Cambridge, Massachusetts, London: The Belknap Press of Harvard 

University Press, 1986), 108 
29 Boime, Art and the French Commune, 19 
30 Jean-Marie Mayer θαη Madeleine Reberioux, The Third Republic from its Origins to the Great War: 1871-1914 

(Cambridge: Cambridge University Press, Editions de La Maison des Sciences de l' Homme, 1984), 6 
31 Wilson, Paris and the Commune,1 
32 Zeldin, France 1848-1945, 207 
33 Mayer θαη Reberioux, The Third Republic , 18-19 
34 Wilson, Paris and the Commune, 8-10 



15 

 

θαη δεκνθξαηηθψλ δελ παχεη, αληηζέησο εκπινπηίδεηαη θη απφ άιιεο αληηθξνπφκελεο 

ηάζεηο, πνπ ηειηθά επηδξνχλ έηζη ψζηε ε Γ' Γεκνθξαηία λα δηαθπβεξλάηαη απφ 

αζηαζή θφκκαηα, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ εθήκεξεο θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκψλ, 

«αλίθαλεο λα αζθήζνπλ ζπλαθή πνιηηηθή θαη δξάζε».
35

 Οη ελαιιαγέο ησλ πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ ήηαλ αξθεηέο, αιιά πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ «κία νιηγαξρία 

επαγγεικαηηψλ πνιηηηθψλ». Μεγάιν ελδηαθέξνλ, φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα, 

ηε δηαθζνξά θαη ηε ζπλσκνζηνινγία πνπ επηθξάηεζαλ απφ ην 1871 θη έπεηηα ζηε 

Γαιιία, πξνμελνχλ ηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζθάλδαια πνπ απνθαιχθζεθαλ ην 

έλα κεηά ην άιιν
36

 (ζθάλδαια Boulanger- 1886-1889, Dreyfus- 1894-1899 θαη 

Παλακά- 1891-1892
37

).Σα ζθάλδαια απηά, πέξα απφ ηελ αλαμηνπηζηία απέλαληη ζην 

λέν θαζεζηψο πνπ πξνθάιεζαλ, έδσζαλ ηξνθή ζηνπο επηθξηηέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

θπξίσο ζηνπο πην ζπληεξεηηθνχο. Αληηδξαζηηθά μεζπά έλα δπλαηφ αληηδεκνθξαηηθφ 

θιίκα ζηνπο θχθινπο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ δηαλννχκελσλ ηεο επνρήο, πνπ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ αξζξνγξάθεζε ππέξ ηεο αξηζηνθξαηίαο θαη ηεο κνλαξρίαο ελψ 

φζνη δελ ηνπνζεηνχληαη, απαμηψλνπλ θπληθά θαη δεκφζηα ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε 

ζηε ρψξα.
38

 

                                                      
35 Magraw, France 1815-1914, 221 
36 Zeldin, France 1848-1945, 206 
37 Πξφθεηηαη γηα ηα ηξία γλσζηφηεξα γαιιηθά ζθάλδαια ππφ ην θαζεζηψο ηεο Γ' Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, ηα νπνία 

πξνθάιεζαλ γεληθεπκέλε αίζζεζε αβεβαηφηεηαο ζηελ θνηλσλία, απνζηξνθή θαη κε θαηαλφεζε ηεο πνιηηηθήο 

δσήο. Δπηγξακκαηηθά: 

θάλδαιν Boulanger: Ο Boulanger δηεηέιεζε Τπνπξγφο Πνιέκνπ ζηε Γαιιία ην δηάζηεκα κεηαμχ 1885 θαη 1887, 

πξνθαιψληαο αξθεηά πξνβιήκαηα ζηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο Γαιιίαο-Γεξκαλίαο κεηά ηνλ Γαιινπξσζηθφ 

Πφιεκν, ιφγσ ηνπ παηξησηηζκνχ ηνπ. Ο ππνπξγφο δεκηνχξγεζε θίλεκα ππέξ ηνπ, έγηλε πξφζσπν εκβιεκαηηθφ γηα 

ηνλ ιαφ θαη φηαλ ν θίλδπλνο λα εθκεηαιιεπηεί ηε θήκε ηνπ θαη λα νξγαλψζεη πξαμηθφπεκα ελάληηα ζηελ επίζεκε 

θπβέξλεζε ζνξχβεζε ηνπο πξντζηάκελνχο ηνπο, ηνλ απάιιαμαλ απφ ηα θαζήθνληά ηνπ. 

θάλδαιν ηνπ Καλαιηνχ ηνπ Παλακά: Πξφθεηηαη γηα έλα νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν ζην νπνίν εκπιέθνληαλ παξαπάλσ 

απφ εθαηφ βνπιεπηέο, γεξνπζηαζηέο θαη ππνπξγνί ηνπ γαιιηθνχ θνηλνβνπιίνπ, αιιά θαη δηάθνξνη "εθιεθηνί" ηεο 

γαιιηθήο θνηλσλίαο φπσο ν Gustave Eiffeil. Ζ εηαηξία "Panama Canal Company", πνπ είρε νξηζηεί απφ ην γαιιηθφ 

θξάηνο λα αλαιάβεη ηε δηάλνημε ηεο δηψξπγαο θαηέξξεπζε ην 1891-2, έρνληαο ζπλνιηθά μνδέςεη πάλσ απφ 300 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

θάλδαιν Dreyfus: Ο Δβξαίνο ινραγφο Alfred Dreyfus ζπλειήθζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1894, θαηεγνξνχκελνο γηα 

πξνδνζία (θαηαζθνπεία θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο Γεξκαλνχο) θαη κεηά απφ κία θιεηζηή θαη γξήγνξε δίθε 

ζηάιζεθε εμφξηζηνο ζην "Νεζί ηνπ Γηαβφινπ". Σα ζηνηρεία ήηαλ ειιηπή θαη ν ίδηνο εμ' αξρήο αξλήζεθε ηελ ελνρή 

ηνπ, ε εληνλφηεξε απφ πνηέ "θαηαζθνπνθνβία" ζην γαιιηθφ ζηξαηφ θαη ν αλαδπφκελνο αληηζεκηηηζκφο βξήθαλ 

ηελ έθθξαζή ηνπο ζηελ θαηαδίθε ηνπ. Πνιινί δηαλννχκελνη ηάρζεθαλ ππέξ ηνπ (πξσηνζηάηεο ν Ενιά), σζηφζν ε 

ηειηθή απνθαηάζηαζή ηνπ δελ ήξζε παξά ην 1906, κε ηελ πιήξε αλαίξεζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ ζθαλδάινπ ηνπ Παλακά, ηα λέα, κε ηε βνήζεηα ηνπ ηχπνπ, θηάλνπλ ζε φιε ηε Γαιιία θαη 

επεξεάδνπλ ηελ θνηλή γλψκε αξλεηηθά σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο, ην νπνίν 

«βγαίλεη απφ ηε κία θξίζε γηα λα κπεη ζηελ επφκελε». ηελ πεξίπησζε ηνπ Dreyfus, ε ππφζεζε αξγεί 3 ρξφληα  λα 

πξνθαιέζεη ηε δεκφζηα πξνζνρή. Ο Boulanger, αληηζέησο,παξνπζηάδεηαη σο παηξηψηεο-ήξσαο ζε αθίζεο, θάξηεο 

θαη ηξαγνχδηα ησλ θακπαξέ ηεο επνρήο. ηηο δχν ηειεπηαίεο ππνζέζεηο δεκηνπξγνχληαη ζπκκαρίεο θαη 

δηαρσξηζκνί ησλ πνιηηψλ ζε ζηξαηφπεδα ("Boulangists-Anti-boulangists", "Dreyfusards-Anti-dreyfusards") κε 

αηκαηεξέο πνιχ ζπρλάζπκπινθέο κεηαμχ ηνπο. Weber, France. Fin de Siècle,  114,  Mayer θαη Reberioux, The 

Third Republic , 126-137, 180-181 
38 Swart, The Sense of Decadence, 141-143 
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1.2. Η Κοινωνία ζηο Παρίζι καηά ηην Τρίηη Γαλλική Γημοκραηία. 

1.2.1. Fin de Siècle, Decadence: κία απφπεηξα επεμήγεζεο ησλ φξσλ. 

Ζ Γ' Γεκνθξαηία ηεο Γαιιίαο ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηε κεηάβαζε πξνο ην ηέινο ηνπ 

19νπ αηψλα θαη ηνλ εξρνκφ ηνπ 20νχ. πσο θάζε κεηαβαηηθή πεξίνδνο, έηζη θη 

εθείλε, ζε πνιιέο πεγέο ηαπηίδεηαη κε έλλνηεο φπσο απηή ηεο παξαθκήο 

(«decadence»), ηεο εζηθήο θαηάπησζεο, ηεο αγσλίαο γηα φζα έπνληαη. «Κακία άιιε 

πεξίνδνο ζηε γαιιηθή ηζηνξία δελ έρεη ηφζν παγησκέλε θήκε πεζηκηζκνχ φζν ε 

επνλνκαδφκελε fin de siècle». Πξάγκαηη, κεγάιν κέξνο ηνπ γαιιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηνπ 19νπ αηψλα ζπλεηδεηά, αθφκα θαη πεξήθαλα πηνζεηεί κία 

απαηζηφδνμε θηινζνθία δσήο.39 Ζ απαηζηνδνμία γηα ην κέιινλ, γηα θάπνηνπο 

ζπγγξαθείο ηνπ ηφηε, νθείιεηαη ζηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

πνιηηηθέο ηνπ δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο, γηα θάπνηνπο ζπληεξεηηθνχο ζηελ 

ππνβηβαζκέλε ζέζε ηεο Γαιιίαο ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή ή αθφκα, ζηελ 

ππνγελλεηηθφηεηα, ελψ γηα ηνπο ππεξαζπηζηέο ηνπ θαζνιηθηζκνχ, ζηελ θαηάπησζε 

ησλ ρξηζηηαληθψλ αμηψλ θαη ζηελ εκθάληζε ελφο «κεηαθπζηθνχ θελνχ» ζηελ 

θνηλσλία. ιεο νη απφςεηο απνηεινχλ θνκκάηηα ηεο ηζηνξίαο κηαο πεξηφδνπ πνπ 

ζηαδηαθά αλαπηχζζεη ηαρχηεηεο, ράλεη παιηά δεδνκέλα θαη έξρεηαη αληηκέησπε κε 

ζπλερείο αιιαγέο, εθεπξέζεηο θαη κεηαξξπζκίζεηο. 

Πάλησο, ε παξαθκή έγηλε θάηη παξαπάλσ απφ αγαπεκέλν ζέκα γηα ηελ θνηλσλία ηνπ 

19νπ αηψλα. Έγηλε εκκνλή, ε νπνία κάιηζηα θαζξεθηίζηεθε θαη ζε αξθεηά 

ινγνηερληθά ξεχκαηα. Ρεαιηζηέο θαη λαηνπξαιηζηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ απνηχπσζε 

ηεο αξξψζηηαο θαη ηεο θαηαζηξνθήο, αιιά απηνί πνπ πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνίεζαλ 

ην θιίκα ηεο επνρήο ήηαλ νη «decadents»40, πνπ απνδέρνληαη κε εγθαξδηφηεηα ηε 

                                                      
39 Swart, The Sense of Decadence, 139-140 
40 Οη "Decadents" είλαη έλα ινγνηερληθφ ξεχκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηε Γαιιία ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα (1870-80). 

Δίλαη θπληθνί, ζθεπηηθηζηέο θαη αξλνχληαη ηελ ηζρχ νπνηνπδήπνηε θνηλσληθνχ ή πνιηηηθνχ ηδεαιηζκνχ. 

Δπεξεαζκέλνη απφ ηα θείκελα ησλ Baudelaire, deSade, Renan,  αιιά θαη πνιιψλ λαηνπξαιηζηψλ, θαηαγξάθνπλ 

ηελ αζρήκηα θαη ηε δηαθζνξά, θαηαγγέιινπλ ηνλ επηζηεκνληζκφ θαη ηνλ πιηζκφ, επηδηψθνληαο λα αιιάμνπλ 

ξηδηθά ηελ ηέρλε θαη ηε ινγνηερλία. Αιινχ (ζην βηβιίν ηεο MaryGluck) ν "decadent" νξίδεηαη σο ν λένο κπνέκ 

(σο κία λέα κνξθή κνληεξληζκνχ), ν νπνίνο είλαη παξαβαηηθφο, ερζξεχεηαη ηελ επίζεκε ηέρλε θαη έρεη δεζκνχο κε 

ην αζηηθφ ζέακα ησλ θακπαξέ θαη ησλ θαθέ. Δθπξφζσπνη ηνπ ξεχκαηνο νη: Joris-KarlHuysman,, Joséphin  

Péladan, ÉlémirBourges θαη ν πνηεηήο PaulVerlaine. 

Swart, The Sense of Decadence, 160-169, Mary Gluck, Popular Bohemia: Modernism and Urban Culture in 

Nineteenth Century Paris (London: Harvard University Press, 2008), 23 
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δηαθζνξά θαη ηελ θαηάξξεπζε ησλ εζηθψλ αμηψλ, ςάρλνληαο κέζα ηνπο ςήγκαηα 

νκνξθηάο.41 

«Ο 19νο αηψλαο είρε ην ζπλήζεην λα βάδεη ηέινο ζε πξάγκαηα»42, αλαθέξεη ν Eugen 

Weber ζην βηβιίν ηνπ «France. Fin de Siècle». Ο φξνο «fin de siècle» (ην ηέινο ηνπ 

αηψλα), ν νπνίνο, θαηά ην Weber είλαη θπξίσο ζπλπθαζκέλνο κε ηε Γαιιία, απνδίδεη 

ην πέξαζκα ηεο θνηλσλίαο ηνπ 19νπ αηψλα ζε κία πεξίνδν κνληεξληζκνχ θαη 

λεσηεξηθφηεηαο. Ζ κνληέξλα επνρή, σζηφζν, φληαο άγλσζηε, ζπλεπάγεηαη 

αβεβαηφηεηα, παγησκέλεο αμίεο πνπ θινλίδνληαη θαη θφβν. Οπζηαζηηθά, ν φξνο «fin 

de siècle», πέξα απφ ηελ αληηθεηκεληθή ηνπ ζεκαζία, σο «ην ηέινο ηνπ αηψλα», 

θαηέιεμε λα ππνδειψλεη ην ηέινο κηαο επνρήο, κηαο θνηλσλίαο κε ζπγθεθξηκέλεο 

αμίεο, ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δσήο.43 Ζ ηδέα απηή απνηππψλεη κία γεληθφηεξε 

αίζζεζε ή έλα ζπιινγηθφ ηξφπν ζθέςεο ζηελ αζηηθή δπηηθή Δπξψπε θαηά ην 

πέξαζκά ηεο ζηνλ 20φ αηψλα.44 

Ζ παξαδνρή απηή γίλεηαη αβίαζηα, αλ επηγξακκαηηθά αλαθεξζνχκε ζηηο ηερλνινγηθέο 

θαη βηνκεραληθέο εθεπξέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν εθείλε, νη νπνίεο 

επαθφινπζα κεηάιιαμαλ κε ηαρείο ξπζκνχο ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, 

θπξίσο ζηα αζηηθά θέληξα. Σειέθσλν, ζηδεξφδξνκνη, αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, 

ειεθηξηζκφο θαη δεκφζηνο θσηηζκφο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία, ηε 

κεηαθίλεζε αιιά θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (παξάηαζε σξαξίσλ ιφγσ 

θσηηζκνχ, ελίζρπζε ηεο θαηαλάισζεο), ελψ παξάιιεια, δίθηπα απνρέηεπζεο θαη 

ππνλφκσλ, πδξνδφηεζεο, ηαηξηθέο εθεπξέζεηο θαη εκβνιηαζκνί (ππνρξεσηηθνί κε 

λφκν ην 1893), ζπκβάιινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλζπγηεηλψλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο ζην Παξίζη θαη ζηελ εμάιεηςε ζαλαηεθφξσλ επηδεκηψλ.45 

Μία ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ζηε γαιιηθή θνηλσληθή δσή έξρεηαη κε ην λφκν 

«Falloux», ν νπνίνο ζπληάζζεηαη θαη επηβάιιεηαη κεηαμχ 1879 θαη 1886. Ο λφκνο 

απηφο πξνβιέπεη ηελ απφζπξζε ηνπ θιήξνπ απφ ηα παλεπηζηήκηα, αιιά θαη ηελ 

απαγφξεπζε παξνρήο πηπρίνπ ζε απνθνίηνπο θαζνιηθψλ αθαδεκατθψλ ηκεκάησλ, 

                                                      
41 Swart, The Sense of Decadence, 144-186 
42 Weber, France. Fin de Siècle, 1 
43 .π., 1-3, 9-15, 76-77 
44 Nicolas Kenny, "Je Cherche Fortune: Identity, Counterculture and Profit in Fin-de-Siècle Montmartre" 

(ΜεηαπηπρηαθήΔξγαζία, McGill University, 2002) 
45 Weber, France. Fin de Siècle, 51-77 
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ζηα πιαίζηα ηνπ αληηθιεξηθνχ46 ραξαθηήξα ηεο θπβέξλεζεο. Σν 1881 ζεζκνζεηείηαη 

ε δεκφζηα θαη δσξεάλ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε θνζκηθνχο πιένλ δαζθάινπο θαη 

λέα εγρεηξίδηα (γεγνλφο πνπ πξνθαιεί δηθνξνχκελεο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο είηε 

ππέξ, είηε θαηά ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ). Ζ πην αμηνζεκείσηε εμέιημε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεζίαο έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη πηα ζηα λεαξά 

θνξίηζηα λα παξαθνινπζνχλ αληίζηνηρα ην ζρνιείν. Σν 1880 ηδξχνληαη ηα πξψηα 

ιχθεηα ζειέσλ θαη ην βαζχηεξν αίηην αληρλεχεηαη ζηελ θξαηηθή αλάγθε γηα 

πεξηνξηζκφ ηεο ζξεζθεπηηθήο πξνζήισζεοθαη ηνπ θαζνιηθηζκνχ ζηα θαηψηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη θπξίσο ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ.47 Βέβαηα, ην δηδαθηηθφ 

πεξηερφκελν δελ αιιάδεη παξά ακπδξά, κε παξνπζίαζε κηαο δπλαηήο Γαιιίαο, 

εμηδαλίθεπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο ρξηζηηαληθήο εζηθήο θαη ηνπ 

παηξησηηζκνχ.48 

Πξάγκαηη, ηα πιεζπζκηαθά πνζνζηά πξνζθφιιεζεο ζηελ παξαδνζηαθή ζξεζθεία 

θζίλνπλ κε ηνλ θαηξφ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ αζηηθή ηάμε,49 αιιά ηαπηφρξνλα 

απμάλνπλ απηά ηεο ελαζρφιεζεο κε παξαζξεζθείεο, φπσο ν αγλσζηηθηζκφο, ε 

ραξηνκαληεία θαη ε αζηξνινγία.50 Σν νινέλα θαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα 

κπζηηθηζηηθέο θαη κεηαθπζηθέο ζεσξίεο ελζαξξχλεηαη απφ κία θνηλσληθή αληίδξαζε 

απέλαληη ζηνλ επηζηεκνληζκφ θαη ηνλ νξζνινγηζκφ θαη αλαπαξάγεηαη σο λέα ηάζε-

κφδα, καθξηά απφ ηελ επίζεκε ζεζκνζεηεκέλε θαη απαξραησκέλε πιένλ ρξηζηηαληθή 

ζξεζθεία. Ζ άλνδνο ηνπ κπζηηθηζκνχ έρεη επηζεκαλζεί σο «ζεκείν ηνπ ηέινπο ηνπ 

αηψλα» φρη κφλν ζηε Γαιιία αιιά γεληθψο ζηελ Δπξψπε. ηαδηαθά, επηδξνχλ ζην 

γαιιηθφ πλεχκα νη πεζηκηζηηθέο ζεσξήζεηο ηνπ νπελράνπεξ θαη ε έλλνηα ηνπ 

«Αζπλείδεηνπ», σο άπηαζηε θαη παγθφζκηα θηλεηήξηα δχλακε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

(Eduard von Hartmann), νη νπνίεο εληζρχνληαη απφ ηελ θνηλσληθή δπζθνιία ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο επηζηήκεο51, θαη ηειηθά δεκηνπξγνχλ έλα λέν πεδίν επηθνηλσλίαο, ην 

νπνίν βαζίζηεθε ζηελ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ γηα πξφθιεζε, ζθάλδαιν θαη 

                                                      
46 Ζ ιέμε απηή εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1850 ζηε Γαιιία θαη απνθηά, σο ηάζε, ηζρπξή 

ζέζε ζηε γαιιηθή πνιηηηθή αηδέληα. Αληίζεηα κε ηα ζπκθέξνληα ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο, ην γαιιηθφ θξάηνο 

αλαπηχζζεη κία πνιηηηθή εμνξζνινγηζκνχ, θηιειεπζεξηζκνχ θαη πξνφδνπ. Ζ δηακάρε ζα ιήμεη ην 1905, κε ην 

δηαρσξηζκφ ηεο εθθιεζίαο απφ ην θξάηνο. Eric Hobsbawm, Η Επνρή ηωλ Απηνθξαηνξηώλ 1875- 1914 (Αζήλα: 

Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, 2007), 408 
47 Magraw, France 1815-1914, 216-217 
48 Mayer θαη Reberioux, The Third Republic , 116 
49 Hobsbawm, Η Επνρή ηωλ Απηνθξαηνξηώλ, 406 
50 Weber, France. Fin de Siècle, 32 
51 Mayer θαη Reberioux, The Third Republic , 121, Weber, France. Fin de Siècle, 142 
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δηαθνξεηηθφηεηα.52 Ο Weber αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε απηή δίλνληάο ηεο ην φλνκα 

«κεηαθπζηθφο ηδεαιηζκφο» θαη ππνζηεξίδεη πσο κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην 

ξεχκα απηφ θαη ηελ απφξξηςε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο σο απφιπηεο αιήζεηαο, 

πξνήιζαλ ηα θαιιηηερληθά θηλήκαηα ζην Παξίζη, φπσο απηφ ηνπ πκβνιηζκνχ θαη 

ηνπ πνηεηηθνχ club ησλ Hydropathes, ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζηε 

ζπλέρεηα, αιιά θαη απηφ ησλ «Decadents».53 

ζν ν αηψλαο θηάλεη ζην ηέινο ηνπ, ηφζν πνιιαπιαζηάδεηαη ε θπθινθνξία ηνπ 

ηχπνπ, ηδηαίηεξα κεηά ην λφκν ηνπ 1881 πνπ απαγφξεπε ηε ινγνθξηζία. Οη ζεκαηηθέο 

ησλ εθεκεξίδσλ απνθηνχλ πνηθηιία, θαζψο νη πσιήζεηο ηνποαπμάλνληαλ ζεκαληηθά, 

αθφκα θαη ζηα πεξίρσξα ησλ κεγάισλ πφιεσλ.54 Ζ έιιεηςε ειέγρνπ έθεξε ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο ζε κεγάιε ζχγρπζε. Μπξνζηά ζε απηή ηελ «απνδέζκεπζε», 

νξηζκέλνη ιεηηνπξγνχλ αλεμέιεγθηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν σο εξγαιείν ψζηε λα 

δηαδψζνπλ αβάζηκεο θήκεο55, ελψ ζην ζεκείν απηφ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην είδνο 

ηνπ ηχπνπ πνπ ζήκεξα ζα νλνκάδακε «θίηξηλν», κε παξνπζίαζε ζεκαηηθψλ πνπ 

κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ, φπσο ζθάλδαια, αζηπλνκηθά αμηνπεξίεξγα, εγθιήκαηα 

θαη αζηηθά θνπηζνκπνιηά.56 

1.2.2.Ζ αλάδπζε ησλ ηάμεσλ θαη ν ηξφπνο δσήο ηνπο 

«Bourgeoisie: Σν θνηλσληθφ ζηξψκα ην νπνίν θπξηαξρείηαη απφ ηελ επνλνκαδφκελε 

κεζαία ηάμε. ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζεσξία ε έλλνηα ηεο κπνπξδνπαδίαο 

απνηειεί θαηά πνιχ έλα θαηαζθεχαζκα ηνπ KarlMarx (1818-83) θαη ησλ 

πλεπκαηηθψλ ηνπ αθφινπζσλ. ην δεκφζην ιφγν, ν φξνο ππνδειψλεη θηιηζηαητζκφ, 

πιηζκφ θαη αγσληψδε αλεζπρία γηα θνηλσληθφ ζεβαζκφ[...]»
57

 

Encyclopaedia Britannica. "Bourgeois" 

Ο 19νο αηψλαο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ν αηψλαο ηεο αλφδνπ ηεο αζηηθήο ηάμεο, ηεο 

ηάμεο δειαδή πνπ, θαηά ηνλ Hobsbawm, «απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηεο αζηηθήο 

θνηλσλίαο»58 (επηρεηξεκαηίεο, έκπνξνη, ηξαπεδίηεο, ππάιιεινη θιπ).59 Καζψο ηα 

                                                      
52 Weber, France. Fin de Siècle, 32-35, 142-143 
53 Weber, France. Fin de Siècle, 143 
54 Mayer θαη Reberioux, The Third Republic, 116-117 
55 Zeldin, France 1848-1945, 209 
56 Weber, France. Fin de Siècle , 27 
57 "Bourgeois," Encyclopaedia Britannica, 10 Φεβξνπαξίνπ, 2014, 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/75834/bourgeoisie 
58 ηελ αζηηθή-κεζαία ηάμε ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη θαιιηηέρλεο. Βεβαίσο, φρη φινη, θαη θπξίσο φρη απηνί πνπ ζα 

αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά εθείλνη  πνπ εθζέηνπλ ηα έξγα ηνπο κέζσ ηεο "Γαιιηθήο 

Βαζηιηθήο Αθαδεκίαο". "The Middle Class," 19th Century Paris Project. San Jose State University, School of Art 

and Design, 12 Γεθεκβξίνπ, 2013  http://gallery.sjsu.edu/paris/social_classes/middle/MC_more.html 
59 Hobsbawm, Η Επνρή ηωλ Απηνθξαηνξηώλ, 258 
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πξνλφκηα ησλ επγελψλ θαη ησλ αξηζηνθξαηψλ νινέλα θαη ιηγνζηεχνπλ ιφγσ ηεο 

θξαηηθήο πνιηηηθήο, ε επηξξνή ηεο αζηηθήο ηάμεο (ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ 

θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε ηνπ 19νπ αηψλα) θαζνξίδεη ζεκαληηθά ηηο θπβεξλεηηθέο 

νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηε ζηξνθή ηνπο πξνο ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ην 

θηιειεπζεξηζκφ, απμάλνληαο πξνθαλψο ηηο επηδηψμεηο φιν θαη πεξηζζνηέξσλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζε απηή ηελ αλαδπφκελε θαη δπλακηθή θνηλφηεηα.60 Ζ εγθφιπσζε 

ζηελ αζηηθή ηάμε (ε νπνία ηειηθά θαίλεηαη λα κελ αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο σο 

ηάμε) πξνυπνζέηεη κφξθσζε, ρξήκα θαη ζπγθεθξηκελνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξέο.61 

Έρεη ζεκαζία λα ζηαζνχκε ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ηα θνηλσληθά πξφηππα ηεο 

αλαδπφκελεο αζηηθήο ηάμεο, θπξίσο ιφγσ ηεο πνιεκηθήο πνπ ηεο αζθήζεθε ζηα 

θαιιηηερληθά θακπαξέ, ζηα θαθέ θαη ζηα ζηέθηα ησλ ρακειφηεξσλ ζηξσκάησλ ηεο 

Μνλκάξηεο, κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχκε ζηε ζπλέρεηα. Οη αζηνί είλαη ηδηνθηήηεο 

ησλ ζπηηηψλ ηνπο, έρνπλ ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ62, δνπλ κε πνιπηέιεηα, πεγαίλνπλ ζην 

ζέαηξν ή ζηελ φπεξα. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαίηεξν ζεβαζκφ ζηε ρξηζηηαληθή 

εζηθή, ηνπο νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο θαη ηα αλάινγα εζηκνηππηθά (νηθνγελεηαθά 

γεχκαηα- «cuisine bourgeoisie»63, επηζεκφηεηα ζηνπο ηξφπνπο), απφ θαηαλαισηηζκφ 

(ηελ πεξίνδν εθείλε πξσηνεκθαλίδεηαη ην πνιπθαηάζηεκα, φπσο ην γλσζηφ Bon 

Marche,64αιιά θαη ε έλλνηα ηεο «θίξκαο»), θαζψο θη απφ ηάζε γηα επεξγεζίεο θαη 

θηιαλζξσπία.65 

ηνλ αληίπνδα φισλ απηψλ, ππάξρεη κία πνιππιεζήο ηάμε, απηή ησλ ρεηξσλαθηψλ, 

εμεηδηθεπκέλσλ ή αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ, ησλ ρσξηθψλθαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, νη 

νπνίνη θαηά θχξην ιφγν ζηειερψλνπλ ηηο βηνκεραλίεο ή απαζρνινχληαη απφ 

επνρηαθέο εξγαζίεο. Απνθιεηζκέλνη απφ ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο, κε ζπάληεο 

δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο αλέιημεο, νη άλζξσπνη ησλ ρακειφηεξσλ ζηξσκάησλ 

μεθηλνχλ πεξί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ αηψλα (1880 θαη έπεηηα) λα 

ζπζπεηξψλνληαη, νξγαλσκέλνη ζε ζπλδηθάηα θαη εξγαηηθέο ελψζεηο.Σν 1884 ην 

                                                      
60 Hobsbawm, Η Επνρή ηωλ Απηνθξαηνξηώλ, 264 
61  .π., 270-280 
62 Απηφ δελ απνηειεί ππεξβνιή, αθνχ ζχκθσλα κε ζηνηρεία νη εξγάηεο-ηξηεο ζηα αζηηθά λνηθνθπξηά θάιππηαλ ην 

8% ηνπ ελεξγνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. Weber, France. Fin de Siecle, 61 
63  Hobsbawm, Ηεπνρή ηωλ Απηνθξαηνξηώλ, 258 
64 .π., 54 
65 «The Middle Class», 19th Century Paris Project 
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θξάηνο λνκηκνπνηεί ηα ζπλδηθάηα, ελψ ην 1892 ηηο απεξγίεο πνπ θεξχζζνληαη απφ 

λφκηκεο νξγαλψζεηο.66 

πσο ε αζηηθή ηάμε, έηζη θαη ε θαηψηεξε, αλαπηχζζεη ηηο δηθέο ηεο ραξαθηεξηζηηθέο 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. Ζ ζηαδηαθή απφζρηζε απφ ηα θαζνιηθά ήζε, αιιά θαη ε 

θνηλσληθή αγσλία κπξνζηά ζηελ πξσηφγλσξε αιιαγή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, βνεζά 

λα αλαδεηρζνχλ ιατθέο δηαζθεδάζεηο (ζηνηρήκαηα, πνηφ, ρνξφο θαη ιατθφ ζέαηξν67), 

κε έδξα ηα θαθέ, ηα café-concerts θαη ηα θακπαξέ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ θήκεο πεξί 

αλεζηθφηεηαο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο. Πξάγκαηη, ηα πνζνζηά παξαβαηηθφηεηαο θαη 

εγθιεκαηηθφηεηαο κεηαμχ 1891 θαη 1895 απνδείρζεθαλ ηα πςειφηεξα ηνπ αηψλα θαη 

ζπλδέζεθαλ άκεζα κε ηε θηψρεηα πνπ επηθξαηνχζε ζηα πξνάζηηα ηνπ Παξηζηνχ.68 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη φια ηα ηερλνινγηθά ή ηαηξηθά επηηεχγκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ σο πξνζηηά πηα ζηελ θνηλσλία, νη ρακειφκηζζνη εξγάηεο θαη 

νη εππαζείο νκάδεο, ρξεηάζηεθε λα αλακέλνπλ ρξφληα κέρξη λα ηα κάζνπλ, πφζν 

κάιινλ λα ηα απνιαχζνπλ.69 

Σειεηψλνληαο ηελ ππνελφηεηα πνπ αθνξά ηελ παξηζηλή θνηλσλία ηνπ ηέινπο ηνπ 

αηψλα, δε κπνξνχκε παξά λα εζηηάζνπκε εμίζνπ ζηελ λεν-εηζαρζείζα έλλνηα ηεο 

ιατθήο δηαζθέδαζεο θαη φισλ ησλ παξειθφκελσλ ηεο. ζν ν πεζηκηζκφο, νη 

δπζθνιίεο ηεο αζηηθήο δσήο, ε θηψρεηα, θπξηαξρνχλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα,φζν 

ρσξηθνί, εξγάηεο θαη κπνέκ θαιιηηέρλεο ζπλσζηίδνληαη ζηελ πφιε άλεξγνη ή άεξγνη, 

ε ιατθή θνπιηνχξα επαλαπξνζδηνξίδεηαη. Τπάξρεη έληνλε αλάγθε γηα θνηλσληθή 

ζπλαλαζηξνθή, ε νπνία βξίζθεη ηελ έθθξαζή ηεο ζηα θαθέ ηνπ Παξηζηνχ. Σφπνη 

ζπλάληεζεο θαη αληαιιαγήο, ηα θαθέ γίλνληαη ε «επέθηαζε ηνπ δξφκνπ»αιιά θαη ν 

θαζξέθηεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο.70 Μέρξη ην 1895, ην Παξίζη αξηζκεί 30.000 θαθέ, ζηα 

νπνία, ζχκθσλα κε λνκνζεζίεο ηνπ 1880 επηηξέπεηαη ε αλνηρηή έθθξαζε πνιηηηθψλ 

ηδεψλ.71Απηή ε εμέιημε νδήγεζε πνιινχο κειεηεηέο ηεο επνρήο ζην λαηα 

ζπζρεηίζνπλ κε ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα, σο κία κνληέξλα ελζάξθσζε ηνπ δεκφζηνπ 

                                                      
66 Magraw, France 1815-1914, 286 
67 «The Lower Class», 19th Century Paris Project. 
68 Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, παξαδέρνληαλ νη ίδηνη νη «ηαξαρνπνηνί» φηη δηέπξαηηαλ ηα εγθιήκαηα, νχησο ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα έρνπλ έλα θξεβάηη θαη έλα πηάην θαγεηφ σο έγθιεηζηνη ζηε θπιαθή! Weber, France. Fin de Siècle , 

41 
69 Weber, France. Fin de Siècle,  4 
70 Gluck, Popular Bohemia, 124 
71 John Kim Munholland, «Republican Order and Republican Tolerance in Fin-de-Siècle France» ζην Montmartre 

and the Making of Mass Culture, Gabriel P. Weisberg (επηκ.), (New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers 

University Press, 2001) 21-22 
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δηαιφγνπ. Πνιχ εχζηνρε είλαη άιισζηε ε θξάζε ηνπ Baudelaire, αλαθνξηθά κε ηα 

γαιιηθά θαθέ, πνπ παξαηίζεηαη ζην βηβιίν ηεο Gluck: «Δίλαη αλαγθαίν λα κπαίλνπκε 

ζην πιήζνο, λα αλακεηγλπφκαζηε κε ηνπο πεξαζηηθνχο, λα δνχκε ζαλ ηνπο Έιιελεο 

θαη ηνπο Λαηίλνπο ζηελ Αγνξά»72, αιιά θαη απηή ηνπ πνιηηηθνχ ηεο Γ' Γεκνθξαηίαο, 

Leon Gambetta: «ηα θαθέ είλαη ζαιφληα δεκνθξαηίαο».73 

ηα θαθέ, ηα νπνία ζεξβίξνπλ αιθνφι, ζπρλάδνπλ θπξίσο άληξεο ηεο ρακειφηεξεο 

ηάμεο.πλαθφινπζε είλαη ε ξαγδαία αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο αιθνφι γεληθά, αιιά 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κεηαμχ ησλ εξγαηψλ (ε Γαιιία θαηείρε ηελ πξψηε ζέζε ζηα 

πνζνζηά θαηαλάισζεο αιθνφι, αιιά θαη αιθννιηζκνχ θαηά ην 19ν αηψλα74), ε νπνία 

πξνθαιεί θξαηηθφ πξνβιεκαηηζκφ φζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο, ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηε δηαθζνξά. Σν θάπληζκα, θαζψο θαη πνιιψλ 

εηδψλ λαξθσηηθά αξρίδνπλ λα εηζάγνληαη (κεηά ηηο ηαηξηθέο ηνπο ρξήζεηο) ζηε 

λπρηεξηλή δηαζθέδαζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, αξρηθά ζηνπο θχθινπο ησλ 

αληξψλ θαη κεηέπεηηα ησλ γπλαηθψλ.75 

Μέζσ ηεο ιατθήο δηαζθέδαζεο, νη αληηθάζεηο θαη ε αβεβαηφηεηα ηνπ ηέινπο ηνπ 

αηψλα βξίζθνπλ ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζή ηνπο. Ζ θνηλσληθή δπζθνξία, ε ακεραλία 

πνπ ζπλφδεπζε ηε ζηξνθή ηεο θνηλσληθήο δσήο πξνο ηελ θαπηηαιηζηηθή δηάξζξσζε 

κεηνπζηψλνληαη ζε ρνξφ, ηξαγνχδη, ιηζνγξαθίεο θαη κνληέξλα ινγνηερλία. Γη' απηφ ην 

ιφγν άιισζηε, ε επνρή έκεηλε γλσζηή θαη σο «Belle Époque». 

1.3. Η Τέτνη Καηά ηη Γ' Γαλλική Γημοκραηία  

1.3.1. Ζ Δπίζεκε Σέρλε: Σάζεηο θαη Ηδξχκαηα 

Πξηλ θηάζνπκε ζην θχξην ζέκα ηεο εξγαζίαο απηήο, νθείινπκε λα εζηηάζνπκε ζηα 

φζα ζπλέβαηλαλ ζηνπο επίζεκνπο θαιιηηερληθνχο θχθινπο ηνπ Παξηζηνχ, κηαο πφιεο 

κε θνηλά απνδεθηή πςειή πνιηηηζκηθή παξάδνζε, κηαο πφιεο πνπ έρεη θαηά θαηξνχο 

αλαθεξπρηεί «πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο». Καη φρη άδηθα. Απνηειεί 

γεληθή παξαδνρή φηη νη ηέρλεο γλψξηζαλ αμηνζεκείσηε αλάπηπμε θαηά ην 19ν αηψλα, 

γεγνλφο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Hobsbawm, νθείιεηαη ζηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε ησλ 
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74 Weber, France. Fin de Siècle, 28 
75 .π., 29-32 
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αζηηθψλ ζηξσκάησλ, ηα νπνία είραλ ηα νηθνλνκηθά κέζα, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή 

αλάγθε λα ζηξαθνχλ πξνο ζηηο ηέρλεο θαη ηα ζεάκαηα.
76

 

πγθεθξηκέλα ην Παξίζη, έρνληαο ππνζηεί ηελ πνιενδνκηθή αιιαγή απφ ηνλ 

Haussmann, έγηλε πφινο έιμεο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ θαηνίθσλ ησλ αλψηεξσλ 

θνηλσληθά ηάμεσλ. ζν ινηπφλ, επθαηάζηαηνη πνιίηεο ζπγθεληξψλνληαη ζην θέληξν 

ηεο πφιεο, ηφζν ε αλάγθε γηα θαιιηηερληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

απμάλεηαη.
77

 

Σν Παξίζη ήηαλ ε πξψηε πφιε ζην δπηηθφ θφζκν, ε νπνία θαηά ην 17ν αηψλα είρε 

ήδε έλα ζεζκνζεηεκέλν ζχζηεκα θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη παηξσλίαο, ην 

νπνίν παξέκεηλε σο είρε κέρξη θαη ην 19ν αηψλα.
78

 Ζ ίδξπζε ηεο Βαζηιηθήο 

Αθαδεκίαο Εσγξαθηθήο θαη Γιππηηθήο ην 1648 θαη ε θαζηέξσζε ελφο επίζεκνπ 

εθζεζηαθνχ ζπζηήκαηνο ζχγρξνλεο γαιιηθήο ηέρλεο (Salon) απφ ην 1699 ππφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ γαιιηθνχ θξάηνπο, απνηεινχλ ηα ζηαζεξά ζεκέιηα κε βάζε ηα 

νπνία θηλήζεθε ην κεγαιχηεξν θάζκα ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ζηε ρψξα κέρξη 

ην 1880 ηνπιάρηζηνλ.
79

 Ζ Βαζηιηθή Αθαδεκία είλαη ην λφκηκν θξαηηθφ ίδξπκα ηέρλεο 

ηεο Γαιιίαο θαη νη ζηφρνη πνπ έζεηε είλαη εμίζνπ επίζεκνη κε ηελ ηδηφηεηά ηεο: 

ζπγθεληξσηηζκφο θαη έιεγρνο πάλσ ζηελ θαιιηηερληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή, 

πξνψζεζε κίαο δσγξαθηθήο ηζηνξηθήο ε νπνία ζα εμπςψλεη ην εζληθφ αίζζεκα ησλ 

Γάιισλ θαη ηππνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο. Ζ ηζηνξηθή αλαθνξά πνπ θπξηαξρεί ζηε 

δσγξαθηθή ηνπ 19νπ αηψλα ζπλδπάδεη κία γθάκα ραξαθηεξηζηηθψλ ηθαλψλ λα 

αλαπιάζνπλ λνεηά ην εζληθφ παξειζφλ δίλνληάο ηνπ κία ιακπξή θαη επηθή ρξνηά. Ο 

επηκνξθσηηθφο ραξαθηήξαο, ην ζέακα, ε ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε ρξεζηκνπνηνχληαη 

πνιηηηθά ιφγσ ηεο δπλαηήο επίδξαζεο πνπ έρνπλ ζην θνηλφ θαη επηβάιινληαη σο ηα 

βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο ηέρλεο.
80

 Σν 1875 ε 

αλαθνίλσζε ηνπ Γαιιηθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο θαιέο ηέρλεο έιεγε ηα εμήο:  

«Σν δηθαίσκά ηνπο ζηελ θξαηηθή πξνζηαζία αλαγλσξίδεηαη φρη κφλν 

επεηδή πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθέο θαη ζπάληεο απνιαχζεηο γηα νξηζκέλεο 

επαίζζεηεο ςπρέο, αιιά επίζεο, επεηδή πξαγκαηηθά εθπιεξψλνπλ κία 
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γεληθή αλάγθε, ηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο θαηαλφεζεο θαη αγάπεο 

πξνο ηελ νκνξθηά ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, αίζζεκα πνπ έλα έζλνο δε 

κπνξεί λα αγλνεί ρσξίο λα ξηζθάξεη ηελ πξφνδν ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ θαη 

ηελ ηζηνξηθή ηνπ δφμα»
81

 

Ο ξφινο ηεο ηέρλεο ινηπφλ, έρεη δηδαθηηθή ρξνηά, ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε ηζηνξηθή 

ζεκαηνινγία, θιαζηθηζκφ, επηβιεηηθά κεγέζε, αθξηβά πιηθά. Απνθιεηζηηθά ηέηνηα 

έξγα ηέρλεο εθζέηνληαη δεκφζηα θάζε ρξφλν ή δηεηία ζην επίζεκν Salon, ην νπνίν, ηηο 

εκέξεο φπνηε ε είζνδνο είλαη ειεχζεξε, επηζθέπηνληαη πεξίπνπ 50.000 άλζξσπνη.
82

 

Θεσξεηηθά, κεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1789, ην Salon είλαη αλνηρηφ ζε φινπο 

ηνπο θαιιηηέρλεο πξνθεηκέλνπ λα εθζέζνπλ ηα έξγα ηνπο, νη ζπλερφκελεο απνξξίςεηο 

δσγξάθσλ ηνπίσλ ή άιισλ ζηηιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ φκσο, νδεγνχλ πνιινχο ζηε 

δηακαξηπξία γηα ηελ απαίηεζε κηαο έθζεζεο «απνξξηθζέλησλ» (Manet, Pissarro, 

Cézanne, Renoir)ή ζηελ επηινγή ησλ ηδησηηθψλ εθζέζεσλ.
83

 Σν 1874 νξγαλψλεηαη ε 

πξψηε έθζεζε ησλ Ηκπξεζηνληζηψλ δσγξάθσλ, ελψ ην 1884 ησλ Αλεμάξηεησλ 

(«Indépendants») θέξλνληαο κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ επηθάλεηα κία δηακάρε πνπ 

ραξαθηήξηζε ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, απηή αλάκεζα ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία 

θαη ηελ bourgeois αηζζεηηθή.
84

 

Καηά θχξην ιφγν δσγξάθνη πνπ απνξξίπηνληαη απφ ην Salon, έξρνληαη ζε ξήμε κε 

ηελ επηβαιιφκελε απφ ηελ Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ αηζζεηηθή, ζε κία πξνζπάζεηα 

λα πεηξακαηηζηνχλ κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα. Δθηνπίδνπλ ηε κίκεζε κέζσ ηεο 

αλαπαξάζηαζεο απφ ηα έξγα ηνπο, απνηππψλνπλ ζηηγκέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη 

φρη ζπνπδαία ηζηνξηθά ή κπζηθά γεγνλφηα, βξίζθνπλ ηα ζέκαηά ηνπο ζην δξφκν, ζε 

νίθνπο αλνρήο, ζηα πξφζσπα ησλ απνθιεηζκέλσλ ηεο πφιεο. Απνκαθξχλνληαη απφ 

ηελ έλλνηα ηνπ σξαίνπ έηζη φπσο έρεη αθαδεκατθά απνθξπζηαιισζεί, ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ παξακφξθσζε δείρλνληαο πσο ε αζρήκηα θαη ε σκφηεηα απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ 

ζχγρξνλνπ θφζκνπ πνπ απιά ε επίζεκε δσγξαθηθή πξνηηκά λα εμσξαΐδεη.
85
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Εσγξάθνη νη νπνίνη έρνπλ απνξξηθζεί απφ ην αθαδεκατθφ Salon, φπσο ν Pissarro, 

θαζψο θαη άιινη, πνπ ην απνξξίπηνπλ ζαλ ζεζκφ, φπσο ν Toulouse Lautrec, (φινη 

ηνπο έρνπλ πνιιαπιψο θαηεγνξεζεί απφ ηνλ ηχπν σο «άηερλνη, αζηείνη, αλίδενη») 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαθέ θαη ηα θέληξα δηαζθέδαζεο ηνπ Παξηζηνχ σο ρψξνπο 

ζπλάληεζεο, ζπζπείξσζεο θαη αληαιιαγήο ηδεψλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη σο 

εθζεζηαθνχο ρψξνπο κε απεχζπλζε ζε έλα θνηλφ πην πξνζηηφ θαη ζίγνπξα 

δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ επηζθέπηεηαη ην Salon ή ηηο γθαιεξί ησλ εκπφξσλ 

ηέρλεο.
86

Ο θνηλσληνιφγνο Peter Hall ζεσξεί κάιηζηα, πσο ηα θαθέ (αξγφηεξα θαη ηα 

θακπαξέ) ηνπ Παξηζηνχ πήξαλ ην ξφιν δηαπξνζσπηθψλ θαιιηηερληθψλ δηθηχσλ, 

επλνψληαο ηε δεκηνπξγία κηαο απηφλνκεο θαη πην πξνζσπηθήο αγνξάο ηέρλεο.
87

 

Σν θαζεζηψο ηεο Γ' Γεκνθξαηίαο, ζπλερφκελα αζηαζέο θαη επκεηάβιεην, επελδχεη 

εμίζνπ θαη ζηηο ππφινηπεο ηέρλεο φπσο ε κνπζηθή θαη ην ζέαηξν, ρξεζηκνπνηψληαο 

πνιηηηθά ηε δηαζθέδαζε γηα λα δηαπξαγκαηεπηεί ηελ εμσηεξηθή ηνπ εηθφλα σο 

επεκεξνχζα  θαη δπλαηή.
88

 Με ηελ άπνςε φηη ε κνπζηθή ζξέθεη ηα εζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπνπ θαη βιέπνληάο ηε σο εξγαιείν πξνπαγάλδαο ππέξ ηεο 

εζληθήο αλαζηήισζεο ηεο Γαιιίαο, νη δεκνθξαηηθνί απφ ην 1879 θαζηεξψλνπλ ηελ 

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζεαηξηθψλ ζθελψλ θαη θπξίσο ησλ παξαζηάζεσλ ηεο 

φπεξαο.
89

 

ζνλ αθνξά ηε κνπζηθή, ην πην ραξαθηεξηζηηθφ θαη επηβιεηηθφ ίδξπκα γηα ηελ 

θπξίαξρε αηζζεηηθή, ηφζν εμσηεξηθά-αξρηηεθηνληθά, φζν θαη κε βάζε ην πεξηερφκελν 

ησλ παξαζηάζεψλ ηνπ, είλαη ε πεξα ή Académie Royale de Musique, ζην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη θπξίσο φπεξεο ζην ζηπι ηεο γαιιηθήο «grand opera»
90

θαη 

παξαζηάζεηο κπαιέηνπ. χκθσλα κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηδξχκαηνο, φπσο είλαη 

γξακκέλε ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν, ε Βαζηιηθή Μνπζηθή Αθαδεκία γεληθά 

απηνρξεκαηνδνηείηαη θαη κφλν κέρξη ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε δέρεηαη ππφ φξνπο 

θξαηηθή νηθνλνκηθή βνήζεηα.
91

 Άιια ηδξχκαηα ζηα νπνία παξνπζηάδεηαη θπξίσο ε 

ιφγηα θαη ζνβαξή κνπζηθή είλαη ην Σhéâtre National del' Opéra Comique, ην νπνίν 
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ζεσξείηαη έλα εμαηξεηηθά ζπληεξεηηθφ ίδξπκα, αιιά πξννδεπηηθά παξνπζηάδεη 

φπεξεο κε πξσηνπνξηαθή ζεκαηνινγία (θηψρεηα, έζραην γήξαο, ίληξηγθα), φπσο ε 

«Κάξκελ» ηνπ George Bizet, κε απψηεξφ ηνπ ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε 

ησλ πξνθαινχκελσλ ζθαλδάισλ
92

, αιιά θαη ην Σhéâtre Lyrique. ην Σhéâtre Lyrique 

έρνπλ θάλεη πξεκηέξα φπεξεο ησλ Charles Gounod, George Bizet θαη Hector Berlioz, 

αιιά θαη πνιιέο γαιιηθέο πξνζαξκνγέο ηηαιηθψλ θαη γεξκαληθψλ κνπζηθψλ έξγσλ ή 

παιαηάο κνπζηθήο. Ζ ελζσκάησζε ησλ ηδξπκάησλ απηψλ ζηε γαιιηθή αζηηθή 

θνηλσλία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ κνπζηθνχ ηχπνπ, 

αιιά θαη ηελ εηζαγσγή ηεο κνπζηθνθξηηηθήο απφ έκπεηξνπο κνπζηθνχο ζε πεξηνδηθά 

ηέρλεο.
93

 

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επαθή ησλ πνιηηψλ κε ηε ιφγηα δεκηνπξγία θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο γαιιηθήο κνπζηθήο παίδνπλ νη θχθινη ζπκθσληθψλ ζπλαπιηψλ πνπ 

θαζηεξψλνληαη απφ ηελ Société des Jeunes Artistes (ε νπνία ηδξχεηαη απφ ηνλ Jules 

Pasdeloup θαη παξνπζηάδεη θπξίσο έξγα γεξκαληθνχ ξεπεξηνξίνπ φπσο Mendelssohn 

θαη Schumann) θαη απφ ηελ Société des Concerts du Conservatoire (ζεκεξηλή 

Οξρήζηξα ηνπ Παξηζηνχ) ππφ ηνλ Charles Lamoureux.
94

 εηξά ζπκθσληθψλ 

ζπλαπιηψλ δίλεη θαη ε Association Artistique des Concerts (ππφ ηνλ Edouard 

Colonne), εξκελεχνληαο γηα πξψηε θνξά έξγα Wagner, Berlioz, Debussy θαη 

Ravelθαη ε Société National de Musique (κε δηεπζπληή ηνλ César Franck), δίλνληαο 

πξνηεξαηφηεηα ζην ζχγρξνλν γαιιηθφ ξεπεξηφξην, ε νπνία φκσο δε γλσξίδεη κεγάιε 

δεκνηηθφηεηα ιφγσ ηεο ρακειήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δέρεηαη απφ εηαηξίεο 

θαηαζθεπάζηξηεο πηάλνπ.
95

 Ηδηαίηεξα ιανθηιείο θαη επηδξαζηηθέο γηα ηελ κνπζηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ εμνηθείσζε ελφο επξχ θνηλνχ κε ηε ιφγηα κνπζηθή θνπιηνχξα, 

απνδεηθλχνληαη νη «Γεκνθηιείο πλαπιίεο Κιαζζηθήο Μνπζηθήο» πνπ θαζηεξψλεη 

απφ ην 1861 θάζε Κπξηαθή ν Pasdeloup. Οη ζπλαπιίεο απηέο εηζάγνπλ επίζεο έλαλ 

λέν ηξφπν αθξφαζεο ηεο κνπζηθήο,πνπ έθηνηε θπξηάξρεζε,  έλα λέν ηππηθφ ζχκθσλα 
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κε ην νπνίν ν θφζκνο νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κέζα ζε κία αίζνπζα ζπλαπιηψλ: 

ζπλέπεηα ζηελ ψξα, ρεηξνθξφηεκα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο θαη απφιπηε εζπρία.
96

 

Ζ κνπζηθή εθπαίδεπζε δηακνξθψλεηαη κνλνπσιηαθά απφ ην Ωδείν ηνπ Παξηζηνχ, ην 

νπνίν δέρεηαη κφλν ηνπο θαιχηεξνπο ζπνπδαζηέο γηα ηελ εξκελεία νξγάλσλ ή ηε 

ζχλζεζε, δηακνξθψλνληαο έηζη ην ζπλζεηηθφ ζηπι αιιά θαη ην κνπζηθφ γνχζην 

νιφθιεξσλ γελεψλ κνπζηθψλ.
97

 Γεληθά, ζηηο αξρέο ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19νπ 

αηψλα παξαηεξείηαη έληνλε αλαβίσζε ησλ παιηψλ κεγάισλ Γάιισλ δεκηνπξγψλ 

(Rameau, Lully), ελψ απνθεχγνληαη πιήξσο νη εξκελείεο έξγσλ ηνπ γεξκαληθνχ 

ξεπεξηνξίνπ. ηαδηαθά, ε λέα γεληά ζπλζεηψλ θαη κνπζηθψλ επαλαπξνζδηνξίδεη ηε 

ζρέζε ηεο κε ηε γεξκαληθή κνπζηθή παξαγσγή, ελψ ηαπηφρξνλα έξρεηαη ζε επαθή κε 

ηνπο ζπκβνιηζηέο πνηεηέο κεινπνηψληαο θείκελά ηνπο (ν Fauré κεινπνηεί Verlaine, ν 

Debussy Mallarmé).
98

 

Σέινο, ην ζέαηξν γλσξίδεη κεγάιε άλζεζε θαηά ην 19ν αηψλα ζε φιε ηε Γαιιία θαη 

φρη κφλν ζηελ πξσηεχνπζα.
99

 Απηφ νδεγεί ζηε κνλνπσιηαθή ρξήζε ηνπ ζεαηξηθνχ 

ξεπεξηνξίνπ κφλν απφ ζεαηξηθέο ζθελέο, απνθιείνληαο έηζη απφ ην πξφγξακκα 

κνπζηθψλ ζθελψλ, φπσο ηα  café-concerts, απνζπάζκαηα απφ κηνχδηθαι ή 

κνπζηθνζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, αθφκα θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ζεαηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ.
100

 ρεδφλ φιεο νη πφιεηο δηαζέηνπλ ηε κηθξή ζεαηξηθή ηνπο ζθελή 

(αθφκα θαη ζην πίζσ κέξνο ελφο θαθέ) ή θάπνην δεκνηηθφ ρψξν πνπ δηαηίζεηαη γηα 

παξαζηάζεηο ζεάηξνπ απφ ηνπηθνχο ή πεξηπιαλψκελνπο ζηάζνπο. ην Παξίζη 

βξίζθνληαη ηα πην πνιπηειή θαη κεγάια Θέαηξα, ζηα νπνία ζπξξέεη ε bourgeoisie ηεο 

πφιεο, αιιά θαη επθαηάζηαηνη επηζθέπηεο απφ φιε ηε γαιιηθή χπαηζξν, 

ζπλδπάδνληαο έηζη, ην ζέακα κε ηελ θαηαλάισζε. ηνπο ρψξνπο απηνχο, θπζηθά, ην 

εηζηηήξην ηζνχηαη κε ηνλ εξγαηηθφ κηζζφ αξθεηψλ εκεξψλ θαη, ζχκθσλα κε ηελ 

άπνςε ηνπ Weber, ην θνηλφ ηνπο απνηειείηαη απφ «απηνχο πνπ έρνπλ ηα νηθνλνκηθά 

κέζα θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν λα εθηηκήζνπλ ηελ ηέρλε θαη λα ηελ θαηαλαιψζνπλ».
101

 

                                                      
96 Weber, France. Fin de Siècle, 144-145 
97 Brand, "Le Chat Noir" 
98 Weber, France. Fin de Siècle, 144 
99 Θέαηξα ππάξρνπλ ζε πνιιέο επαξρηαθέο πφιεηο ηεο ρψξαο, αθφκα θαη ζηηο κηθξφηεξεο θαη κάιηζηα, 

πξνζειθχνπλ κεγάιν αξηζκφ ζεαηψλ.  Mayer θαη Reberioux, The Third Republic, 120 
100 Bernard Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club. Popular Music and the Avant-Garde (Λνλδίλν θαη 

ηθάγν: University of Chicago Press, 2002), 49 
101 Weber, France. Fin de Siècle, 159-171 
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ζνη φκσο δελ ηα έρνπλ ή ηα απνξξίπηνπλ, θηηάρλνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο παξάιιεινπο 

ηφπνπο δηαζθέδαζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο, αξρηθά ζε γεηηνληέο ηνπ Παξηζηνχ 

(Quartier Latin), αξγφηεξα ζην ιφθν ηεο Μνλκάξηεο θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα 

ζην Μνλπαξλάο. Απηνί νη «παξάιιεινη ηφπνη» αληαλαθινχλ έλα θνκβηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γαιιηθήο θνηλσλίαο ηνπ ηέινπο ηνπ αηψλα, απηφ ηνπ 

δηαρσξηζκνχ θαη ηεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ηεο επίζεκεο ηέρλεο θαη ηνπ 

κνληεξληζκνχ.
102

Σν θαηλφκελν επεθηείλεηαη θαη ζηε ζθαίξα ηνπ ηξφπνπ δσήο. 

Έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζηελ αλάδπζε ηεο αζηηθήο ηάμεο (bourgeoisie), ζηηο 

ζπλήζεηέο ηεο θαη ζηελ ηέρλε πνπ απηή εθπξνζσπνχζε. ηνλ αληίπνδα, έρνπκε ηε 

δηακφξθσζε κηαο λέαο αζηηθήο θνπιηνχξαο, ήδε απφ ην 1830, ε νπνία αλαπηχζζεηαη 

ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ, ακθηζβεηεί ηνπο θαηεζηεκέλνπο 

ζεζκνχο θαη ηα κεγάια ηδξχκαηα, ηνπο αλαληίξξεηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, εθθξάδεη 

θαη εμσηεξηθεχεη ηνπο ζχγρξνλνπο θνηλσληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, απνζηξέθεηαη ηελ 

bourgeois αηζζεηηθή θαη ηνλ ειηηηζκφ πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη, φρη ηφζν ιφγσ πνιηηηθψλ 

ή ηδενινγηθψλ δηαθσληψλ, φζν εμαηηίαο ηεο ηαχηηζήο ηεο κε ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία 

θαη ην δεκφζην ηνπίν. Ζ λέα απηή αζηηθή θνπιηνχξα, πνπ εμειίζζεηαη παίξλνληαο 

δηάθνξεο κνξθέο κέζα ζην ρξφλν,αλάινγα κε ηνπο αζηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο, 

παίξλεη ην φλνκα «Bohème», θαη «Bohemia» θαηά ηνπο αγγιφθσλνπο ηζηνξηθνχο πνπ 

έρνπλ κειεηεζεί.103 

1.3.2. Bohemia 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζηνλ φξν απηφ, ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο νιφθιεξεο γεληάο θαιιηηερλψλ, αξηζηνθξαηψλ πιαλφδησλ, 

δηαλννχκελσλ, πεξηζσξηαθψλ, κηαο κεηξφπνιεο φπσο ην Παξίζη θαη κάιηζηα, θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ. Άιισζηε, ζε απηέο αθξηβψο 

                                                      
102 ην ζεκείν απηφ ρξεζηκνπνηψ ηνλ φξν «κνληεξληζκφο», έρνληαο θαηά λνπ ηελ αλάιπζε ηεο Mary Gluck ζην 

βηβιίν "Popular Bohemia".Ο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ avant-garde θαη ιατθήο ηέρλεο ζεσξείηαη απηνλφεηνο ζηα 

πιαίζηα ηεο ηαχηηζεο θαη ησλ δχν κνξθψλ δεκηνπξγίαο κε ηελ απηή εκπεηξία, ηε δσή ζην αζηηθφ θέληξν, ηελ 

αλάγθε γηα αηζζεηηθή αλαλέσζε ή πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα. χκθσλα κε ηελ ίδηα ηε Gluck, «ε avant-garde 

αλαθάιπςε ηνλ εαπηφ ηεο ηαπηηδφκελε κε ην πεξηζψξην, κε κε-θαιιηηερληθέο κνξθέο έθθξαζεο θαη πξνβνιήο». 

πκθσλψληαο κε ηελ άπνςε απηή, ζεσξψ πσο θαη ηα cabarets artistiques σο ελαιιαθηηθνί ηφπνη δηαζθέδαζεο, 

έρνπλ ζηνηρεία ηφζν κνληέξλαο ηέρλεο, φζν θαη ιατθήο (popular). Gluck, Popular Bohemia, 3 
103 Πξνζσπηθά, ζα ρξεζηκνπνηήζσ θπξίσο ηνλ αγγιηθφ φξν. Οη ιφγνη απηήο ηεο επηινγήο δελ είλαη 

επηζηεκνινγηθνί. Έρνληαο ην βαζηθφ φγθν ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα, είκαη πεξηζζφηεξν 

εμνηθεησκέλε ζηελ αγγιηθή νξνινγία, ηελ νπνία πηζηεχσ φηη κπνξψ λα αλαπαξάγσ ζηελ εξγαζία κνπ κε 

κεγαιχηεξε ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ν αγγιηθφο φξνο «bohemia» ζπλεηξκηθά  κνπ πξνθαιεί κία 

αίζζεζε ηνπ ρψξνπ, γεγνλφο πνιχ πξνσζεηηθφ γηα ηελ αλάιπζή ηνπ, πνπ επηθπξψλεηαη κάιηζηα θαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία. 
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ηηο θνηλσληθέο νκάδεο είλαη πνπ ζα εζηηάζνπκε, ιφγσ ηεο ζρέζεο πνπ θαιιηέξγεζαλ 

κε ηα θαιιηηερληθά θακπαξέ ή ηνπο παξεθθιίλνληεο θχθινπο ηεο Μνλκάξηεο. 

Δηπκνινγηθά ε ιέμε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηγγάληθε παξάδνζε («Βνεκία»- ε 

νλνκαζία κεγάινπ παξαδνζηαθνχ ηκήκαηνο ηεο Σζέρηθεο Γεκνθξαηίαο), γεγνλφο 

θαζφινπ πεξίεξγν, αθνχ ε πεξηπιάλεζε θαη ν λνκαδηζκφο απνηεινχλ βαζηθά 

γλσξίζκαηα ηεο κπνέκηθεο δσήο. Αθφκα θαη κεηαθνξηθά, ε αίζζεζε ηνπ λα ληψζεη 

θαλείο «άζηεγνο κέζα ζηελ θνπιηνχξα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο», 

πεξηζσξηαθφο, λα αδηαθνξεί ή λα αληηηίζεηαη ζηηο παγησκέλεο ζπκβάζεηο, λα 

απνκαθξχλεηαη απφ ηηο αζηηθέο αμίεο, απνηεινχλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο πλεπκαηηθήο 

θαη εζηθήο ζηάζεο ηνπ κπνεκηζκνχ. Καηά ηνλ Jerrold Seigel, απηφ πνπ νπζηαζηηθά 

ραξαθηεξίδεη ηνπο κπνέκ είλαη ην βίσκα ησλ θνηλσληθψλ εληάζεσλ θαη αληηθάζεσλ 

ηνπ ηέινπο ηνπ αηψλα θαη ε πξνζπάζεηα αλάδεημεο θαη δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο. Ζ 

αλάγθε εμσηεξίθεπζεο  θαη έθθξαζεο, ζπλήζσο κε ηξφπνπο δεκηνπξγηθνχο, ηεο 

γεληθήο αγσλίαο, ηεο δπζαξέζθεηαο θαη ηεο ππαξμηαθήο αλαδήηεζεο.104 

Οη κπνέκ είλαη άλζξσπνη θαηά θχξην ιφγν λένη105 κε αζπκβίβαζηε γηα ηα θπξίαξρα 

πξφηππα ηεο επνρήο εκθάληζε, νη νπνίνη ξέπνπλ πξνο ην αιθνφι θαη ηα λαξθσηηθά, 

δελ έρνπλ ζηαζεξή ζηέγε νχηε απνδέρνληαη ζεμνπαιηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

πξνηηκνχλ ηηο λπρηεξηλέο πεξηπιαλήζεηο.106 Διεπζεξηαθή θαη αζπκβίβαζηε, ε θηγνχξα 

ηνπ κπνέκ απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, ζπγθεληξψλεη ραξαθηεξηζηηθά 

απφ ην «κε θαλνληθφ, ην αληηδξαζηηθφ, ην πεξηζσξηαθφ», αιιά φπσο ζπκβαίλεη 

ζπρλά ζηελ ηζηνξία ησλ θνηλσληθψλ ηάζεσλ, ζην ηέινο νπδεηεξνπνηείηαη θαη  απνθηά 

κία εκπνξηθή δηάζηαζε, θπξίσο ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

καδηθήο ιατθήο δηαζθέδαζεο. Γηα ηε Gluck ν κπνεκηζκφο απνηειεί έλα ζχκβνιν ηνπ 

                                                      
104 Jerrold Seigel, Bohemian Paris: Culture, Politics and the Boundaries of Bourgeois  Life, 1830-1930 (Νέα 

Τφξθε: Viking, 1986), 11 
105 Ζ λεφηεηα παίξλεη άιιε ρξνηά ζηε Γαιιία ηνπ ηέινο ηνπ αηψλα. Με ηζρπξή παξαθαηαζήθε ηηο αιιεπάιιειεο 

εμεγέξζεηο απέλαληη ζηηο λέεο δνκέο πεηζαξρίαο ζε ιχθεηα, παλεπηζηήκηα (1883-5) θαη αλακνξθσηήξηα γηα λένπο 

(1886-7),  ε λενιαία θαίλεηαη λα απνθηά θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ ηξφπν νηθνδφκεζεο ηεο λέαο δσήο ζηελ 

πφιε. Μεηά ην πέξαο ησλ 18 ρξφλσλ, νη έθεβνη απνρσξνχλ απφ ηελ παηξηθή ζηέγε θαη αλαδεηνχλ καζεηεία ή 

εξγαζία απφ εξγνζηάζην ζε εξγνζηάζην, φπνπ θαη πάιη αληηκεησπίδνληαη σο εηδηθή θαηεγνξία εξγαηψλ. "Σν 

πνιηηηθφ κνληέιν ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο θαηέζηεζε αλήιηθνπο ηνπο λένπο...", ηνπο αληηκεησπίδεη δειαδή ζαλ 

παηδηά θαη ιηγφηεξν ζαλ λένπο αλζξψπνπο πνπ θνληεχνπλ ηελ ελειηθίσζε. Σν γαιιηθφ θξάηνο, απνθιείνληάο ηνπο 

απφ ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνδηαγξάθνληαο ην ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο καζεηείαο ηνπο, ηνπο 

νδεγεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο, ζην λα νκαδνπνηνχληαη απζφξκεηα ζε αληίδξαζε πξνο ηελ θνηλσλία 

πνπ δελ ηνπο αλαγλσξίδεη θακία ζπιινγηθή ηαπηφηεηα. Michelle Perrot, «Οη "Απάρεδεο", Πξψηεο πκκνξίεο λέσλ 

ζηε Γαιιία ηεο Belle Epoque» ζην Οη πεξηζωξηαθνί θαη νη Απνθιεηζκέλνη ζηελ Θζηνξία, Bernard Vincent (επηκ.), 

(Αζήλα: Ρνέο Γνθίκηα, 1994), 221-224 
106 Kenny, "Je Cherche Fortune" 
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κνληεξληζκνχ θαη κε απην ηνλ ηξφπν νθείιεη λα κειεηάηαη. Ζ ηαχηηζή ηνπ κε ηε 

δεκνθηιή θνπιηνχξα, ην δεκφζην ρψξν, αιιά θαη ηε κνληέξλα ηέρλε θαζνξίδεη ην 

πνιηηηζηηθφ απηφ θαηλφκελν σο ξίδα ηνπ επξσπατθνχ avant-garde.107 

Ζ Bohemia, ν «ρψξνο» κέζα ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ νη κπνέκ, έρεη εξκελεπηεί θαη 

νξηζηεί κε πνιινχο ηξφπνπο απφ ηνπο κειεηεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ φξν. Ο 

Seigel νξίδεη σο bohemia ηελ έθθξαζε θαη δηαπξαγκάηεπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη 

θαιιηηερληθψλ αληηθάζεσλ, ε Elizabeth Wilson εξκελεχεη ηνλ φξν σο έλαλ πνιηηηθφ, 

«νπηνπηθφ ρψξν» απ' φπνπ νη θπξίαξρεο αμίεο ηεο bourgeois θνπιηνχξαο ζέηνληαη 

ππφ πξφθιεζε θαη έκπξαθηε ακθηζβήηεζε, ελψ ε Gluck, ζπλδένληαο ηνλ φξν κε ηελ 

εκθάληζε ηεο avant-garde ζηηο πφιεηο, ζεσξεί πσο ε «bohemia» απνηειεί ην ζεκείν 

κέζα ζην νπνίν κνληέξλα ηέρλε θαη ιατθή θνπιηνχξα ζπλπθαίλνληαη 

επαλαπξνζδηνξηδφκελεο, δεκηνπξγψληαο λέεο πηζαλφηεηεο ζηελ πνξεία ηεο 

θαζεκεξηλήο θαη θαιιηηερληθήο δσήο.108 Απφ ηνλ Wilson, ν φξνο εξκελεχεηαη σο 

πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν. «Ο κπνεκηζκφο γίλεηαη αληηιεπηφο σο κία ππνθνπιηνχξα 

θνηλή ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, αιιά κε ζαθή γαιιηθή πξνέιεπζε», πνπ έρεη θνηλνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαζπλδέζεηο κε ην θνηλσληθφ πεξηζψξην, ελψ παξάιιεια 

εκθαλίδεη κία αθνζίσζε πξνο ηελ ηέρλε θαη ηα αλαηξεπηηθά ηδεψδε. Ζ ηειεπηαία 

απηή εξκελεία ηνπ φξνπ ζα κειεηεζεί μερσξηζηά ζην 4
ν
 κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο.109 

 Απινπζηεχνληαο θαη ζπλζέηνληαο ηηο εξκελείεο ησλ αλαιπηψλ απηψλ, ζα θαηέιεγα 

ζηελ παξαδνρή κε ηελ νπνία μεθίλεζα. Με ηνλ φξν bohemia βξίζθεη ιεθηηθή 

έθθξαζε ε λέα πεξηζσξηαθή αζηηθή θνπιηνχξα ε νπνία ακθηζβεηεί θαη εθθξάδεη ηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσληθέο αληηθάζεηο, αξρηθά βηψλνληάο ηεο ζε απφιπην βαζκφ, κέζσ 

ηεο πεξηπιάλεζεο θαη ηεο πλεπκαηηθήο αλαδήηεζεο θαη κεηέπεηηα κεηνπζηψλνληάο 

ηεο δεκηνπξγηθά. ηα πιαίζηα απηά, έξρεηαη ζε επαθή, θαζνξίδεη θαη θαζνξίδεηαη απφ 

ηε κνληέξλα ηέρλε. 

 

 

                                                      
107 Gluck, Popular Bohemia, 3 
108 Gluck, Popular Bohemia, 9 
109 Michael L., Wilson, «The Eccentric Masculinity of Aristide Bruant» ζηνProceedings of the Western Society for 

French History Vol. 36, Donna Ryan θαη April Shelford, εθδ. (University of Michigan, 2008), 196. 16 Μαξηίνπ, 

2014, http://quod.lib.umich.edu/w/wsfh/0642292.0036.015/--eccentric-masculinity-of-aristide-

bruant?rgn=main;view=fulltext 
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Κεθάλαιο 2ο 

Τα καλλιηετνικά καμπαρέ ηης Μονμάρηης. 
 

2.1. Η Μονμάρηη: κένηρο πολιηιζμού, κοινόηηηα αμθιζβήηηζης και 

παραβαηικόηηηας. 
 

«Γχξσ απφ ην Boulevard de Clichy θαη ην Boulevard de Rochechouart, πνπ 

ρσξίδνπλ ηελ πεξηνρή ηεο Μνλκάξηεο απφ ηνλ αζηηθφ ππξήλα ηνπ Παξηζηνχ, είρε 

δηακνξθσζεί, θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1870 θαη 1880, έλα είδνο «ειεχζεξεο δψλεο» 

αθηεξσκέλεο ζηε βηνκεραλία ηεο δηαζθέδαζεο, κία αιινπξφζαιιε ζπλνηθία ηεο 

λχρηαο...»
110

 

Ο κπνεκηζκφο, ε λέα απηή κνξθή αζηηθήο ηαπηφηεηαο, βξήθε ην ρψξν έθθξαζήο ηνπ, 

εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Μνλκάξηεο, κηαο πεξηνρήο, πνπ έρνληαο ήδε θαηαζηεί ην 

ζχκβνιν ηεο Παξηζηλήο Κνκκνχλαο, απνπλέεη ειεπζεξηφηεηα εζψλ, αλεθηηθφηεηα, 

θνηλσληθή θαη ηαμηθή πνηθηιία. Σελ πεξίνδν κεηαμχ 1970 θαη 1900 ε Μνλκάξηε 

γίλεηαη ην θέληξν ηεο ιατθήο δηαζθέδαζεο ηνπ Παξηζηνχ, ηεο θαιιηηερληθήο θαη 

πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο, «ηφπνο ηεο απφιαπζεο» (lieu de plaisir). 

Αξρηθά, ε ζπλνηθία, αξηζκεί ιίγνπο θαηνίθνπο θαη έρεη ππαίζξην ραξαθηήξα, κε 

ρσξάθηα, κχινπο άιεζεο ζηηαξηνχ θαη ηαβέξλεο. Έλα ρσξηφ, ιίγν έμσ απφ ην Παξίζη, 

ην νπνίν επηζθέπηνληαη ζπρλά ην θαινθαίξη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο, ιφγσ ηνπ θζελνχ 

πνηνχ θαη θαγεηνχ.111 Σν 1840 ε Μνλκάξηε έρεη πεξηζζφηεξν πξναζηηαθφ παξά 

ππαίζξην ραξαθηήξα, κε ηνπο ιφθνπο ηεο λα ζθχδνπλ απφ θαιιηηέρλεο θαη 

δσγξάθνπο πνξηξέησλ θαη ηνπίσλ112, θαη ηειηθά ην 1860, ππφ ηα ζρέδηα ηνπ Baron 

Haussmann, ελζσκαηψλεηαη ζην Παξίζη απνηειψληαο ην θαηαθχγην γηα ρηιηάδεο 

εξγάηεο πνπ εθδηψθνληαη απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. Με ηνλ θαηξφ, ιφγσ ηνπ 

γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αίζζεζεο ηεο ζπληξνθηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

θαηνίθσλ, ηνπ θσηφο, θαη ησλ ρακειψλ ηηκψλ, φιν θαη πεξηζζφηεξα θαιιηηερληθά 

ζηνχληην αλνίγνπλ, απφ δσγξάθνπο πνπ επηδηψθνπλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ 

πεξηνρή επηξξνήο ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Παξηζηνχ, αιιά θη απφ ην λέν θαη 

                                                      
110 Valva θαη der Heyde, ΜεγάινηΖωγξάθνη-Toulouse Lautrec, 44 
111 Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κέρξη ην 1860, ε Μνλκάξηε κέλεη εθηφο αζηηθήο θνξνινγίαο. Οη ρακειέο ηηκέο νδεγνχλ 

ζηελ ίδξπζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ ηαβεξλψλ, θαθέ θαη νίθσλ αλνρήο. Adcock, "The Republic of Pleasure.", 9 
112 Philippe Jullian, Montmartre (Oxford: Phaidon, 1977), 26. Ο Jullian αλαθέξεη επίζεο ηελ χπαξμε πνιιψλ 

αηειηέ ζην ιφθν ηεο Μνλκάξηεο ήδε απφ ην 1920. 
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εκπνξηθφ πξφζσπν πνπ έδσζε ζην Παξίζη ε κεγάιε αλαζηήισζε.113 Αλαπφθεπθηα, ε 

Μνλκάξηε θαζηεξψλεηαη σο ζεκαληηθφ θέληξν δηαζθέδαζεο κε απεχζπλζε ζε 

εξγάηεο ηεο πεξηνρήο, κηθξνεηζνδεκαηίεο («petit bourgeoisie»), θαιιηηέρλεο θάζε 

ειηθίαο, πφξλεο θαη πξναγσγνχο, νη νπνίνη ζπγθεληξψλνληαη ζηα ιεγφκελα dance 

halls, ζηα θαθέ θαη ζηηο δεκφζηεο ρνξνεζπεξίδεο.114 

Έσο ην 1971 ε ζπλνηθία έρεη απνθηήζεη θπξίσο εξγαηηθφ πξφζσπν θαη ηδηαίηεξα 

θησρνχο θαηνίθνπο, γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη ζηε ζηάζε ηνπο θαηά ηελ Κνκκνχλα, 

αιιά θαη κεηά ην ηέινο ηεο.115 «Μπνξεί λα εηπσζεί φηη ε Κνκκνχλα γελλήζεθε ζηε 

Μνλκάξηε», θαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηά ηεο, ηα θαθέ θαη ηα dance halls κεηαηξέπνληαη 

ζε πνιηηηθνχο ρψξνπο ζπλάληεζεο, φπνπ γίλνληαη νκηιίεο θαη ζπλειεχζεηο. Ζ 

αηκαηνρπζία ηνπ 1971 θαηαζηεί ηελ πεξηνρή ηφπν καξηπξηθφ γηα ηνπο θνκκνπλάξηνπο 

επαλαζηάηεο θαη φζνη επηδνχλ, ζπρλάδνπλ ζηα θαθέ θαη ηνπο νίθνπο αλνρήο 

κεηακθηεζκέλνη, θνβνχκελνη ηηο δηψμεηο.116 

Ο παξάδνζε ηεο Μνλκάξηεο ηαπηίδεηαη κε ηελ θηψρεηα θαη ηελ εμεγεξηηθφηεηα θαη 

εχθνια δεκηνπξγεί ηε θήκε κηαο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο πεξηνρήο, ελφο 

πεξηζσξηαθνχ αζηηθνχ ηφπνπ. Ο Nicholas Hewitt, βξεηαλφο κειεηεηήο, ππνζηεξίδεη 

φηη ην πεξηζσξηαθφ ζηνηρείν ηεο ζπλνηθίαο νθείιεη πνιιά ηφζν ζε δεκνγξαθηθνχο, 

φζν θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο. Ζ Μνλκάξηε βξίζθεηαη ρσξνηαμηθά, κεηαμχ δχν 

ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία κεηαθέξνπλ ηνπξίζηεο ζην Παξίζη, αιιά θαη 

ζηξαηησηηθνχο ζηηο βάζεηο εθπαίδεπζεο, ελψ θπζηθά, πξνζθέξνπλ εξγαζία ζε 

πνιινχο απφ ηνπο θαηνίθνπο. Πνιηηηζηηθά, ε ίδξπζε ησλ πξψησλ θακπαξέ, 

κεηαηνπίδεη ην θέληξν ηεο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πφιεο απφ ην  Quartie 

Latin ζηε Μνλκάξηε, ελψ επηηπγράλεη κία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε 

                                                      
113 Jullian, Montmartre, 33-34. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ην 1833 ν Hector Berlioz, φληαο λεφλπκθνο, 

επέιεμε ηε Μνλκάξηε γηα κφληκν ηφπν δηακνλήο, ελψ κάιηζηα ζπρλά θηινμελνχζε ηνπο: Liszt, Chopin, Alfred de 

Vigny, Alexander Dumas. ηε Μνλκάξηε ζπλέζεζε ηε ζπκθσλία «Harold en Italie» θαη ηελ φπεξα «Benvenuto 

Cellini». Δπέζηξεςε ζην θέληξν ηνπ Παξηζηνχ κεηά απφ ιίγα ρξφληα, αιιά ην 1867 εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζηε 

Μνλκάξηε. 
114 Jullian, Montmartre, 43. Οη πινχζηνη επηζθέπηεο θαη ε αξηζηνθξαηία πξνηηκνχλ ηελ πεξηνρή θνληά ζην θέληξν 

ηεο πφιεο (Champs-Elysees, Κήπνο ηνπ Παξηζηνχ), ελψ νη θνηηεηέο ηα dance halls ηνπ Left Bank, ηεο λφηηαο 

αθηήο ηνπ εθνπάλα, πεξηνρή φπνπ αλέθαζελ ζχρλαδαλ θαιιηηέρλεο θαη ινγνηέρλεο. 
115 ηελ πεξηνρή εγθαζίζηαληαη νη εμφξηζηνη ηεο Κνκκνχλαο κεηά ηελ ακλεζηία ηνπ 1880, ελψ σο ζχκβνιν 

εμηιέσζεο απφ ηηο ακαξηίεο ηνπ εμεγεξηηθνχ παξειζφληνο, αλεγείξεηαη ζην ιφθν ηεο Μνλκάξηεο ε εθθιεζία 

Sacre-Coeur, ε χπαξμε ηεο νπνίαο δηράδεη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα.  Adcock, "The Republic of Pleasure.", 9-10,  

John Kim Munholland, "Republican Order and Republican Tolerance" ζην Montmartre and the Making of Mass 

Culture, Gabriel P. Weisberg (επηκ..), (New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press, 2001), 16 
116 Jullian, Montmartre, 44-48 
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κεηαμχ ηεο θνπιηνχξαο ηνπ κπνεκηζκνχ θαη ηεο εκπνξηθήο δηαζθέδαζεο.117 «Ζ 

Μνλκάξηε κνηάδεη κε πβξίδην εκπνξηθήο δηαζθέδαζεο θαη πξσηνπνξηαθήο 

αληηθνπιηνχξαο»118, ζπλδπάδνληαο κε επηηπρία ηε ιατθφηεηα θαη ηνπο ραιαξνχο 

ξπζκνχο κηαο γεηηνληάο πνπ έγηλε αζηηθφ πξνάζηην κε ηελ πλεπκαηηθφηεηα θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο θαιιηηερληθήο πξσηνπνξίαο.  

Ζ Μνλκάξηε έρεη ζθηαγξαθεζεί σο ηφπνο ακθηζβήηεζεο ηεο εμνπζίαο ηνπ επίζεκνπ 

θξάηνπο θαη ηεο εθθιεζίαο, θαζψο θαη ηνπηθήο απηνλνκίαο, κε ηάζεηο απφζρηζεο απφ 

ην Παξίζη.119 Ζ ηαχηηζή ηεο κε ηνλ θφζκν ηεο κνληεξληθφηεηαο, αθνξά ηελ ηέρλε πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ ζπλνηθία, ε νπνία ήηαλ πξνθιεηηθή γηα ηνπο ζπληεξεηηθνχο, 

αιιά θαη ηνπο κεηξηνπαζείο δεκνθξάηεο, ζαηπξηθή, θξηηηθή θαη άκεζε, φπσο επίζεο, 

αθνξά θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. Σα παξαδνζηαθά φξηα θαη νη θνηλσληθέο ζπκβάζεηο 

θαηαξξίπηνληαη ζηε γεηηνληά, νη θνηλσληθέο νκάδεο θαη νη ηάμεηο ζπλαλαζηξέθνληαη 

θαη αιιειεπηδξνχλ θαζεκεξηλά, ην αιθνφι θαη ηα λαξθσηηθά θπθινθνξνχλ ρσξίο λα 

πξνβιεκαηίδνπλ θαλέλα, ε απνδνρή ηνπ νκνθπιφθηινπ εξσηηζκνχ επλνείηαη απφ 

ηνπο θαιιηηερληθνχο θχθινπο θαη ε ρξηζηηαληθή θαζνιηθή ζξεζθεία βξίζθεη 

αληηθαηαζηάηεο.120 Σν θιίκα απηφ, κε ηε ζπλεηδεηή θαη παξεκβαηηθή παξνπζία ησλ 

θαιιηηερλψλ ζηελ θαζεκεξηλή ξνπηίλα, νδεγεί ζηε δηακφξθσζε κίαο «απηήο, 

εκπεηξηθήο αίζζεζεο ηνπ ρψξνπ»,121 ζηε δεκηνπξγία ελφο «άιινπ ηφπνπ»,φπνπ ε 

νπηνπία ηνπ κπνεκηζκνχ βξήθε πξφζθνξν έδαθνο έθθξαζεο θαη ν κνληεξληζκφο, 

άκεζα ζπλδεφκελνο κε ηελ εκπεηξία ηνπ ρψξνπ θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, άξρηζε λα 

αλαδχεηαη. 

Κιείλνληαο ζην ζεκείν απηφ, θη αθνχ αλαθεξφκαζηε ζηελ νπηνπία, αμίδεη κία 

αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα φζα κειεηάκε, 

νπψο απηή ηίζεηαη απφ ηνλ Φνπθψ ζην θείκελφ ηνπ «Πεξί αιινηηλψλ ρψξσλ». Ο 

ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν δνχκε δελ είλαη θελφο λνεκάησλ θαη ζρέζεσλ. Αληίζεηα, 

ζπληζηά «έλα ζχλνιν απφ ζρέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ζέζεηο απαξάβαηεο θαη ζε 

                                                      
117 Nicholas Hewitt, "Shifting Cultural Centers in Twentieth- Century Paris" ζην Parisian Fields, M. Sheringham 

(επηκ.), (Λνλδίλν, ReaKtion: 1996), 33-34   
118 Valva θαη der Heyde, Μεγάινη Ζωγξάθνη-Toulouse Lautrec, 47 
119 Brigstocke, «The Life of the City» 
120 Gabriel P. Weisberg, "Montmartre's Lure. An Impact on Mass Culture" ζην Montmartre and the Making of 

Mass Culture, Gabriel P. Weisberg (επηκ..), (New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press, 

2001), 4 
121 Brigstocke, «The Life of the City». Αμίδεη, ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη νη θαιιηηέρλεο πνπ επέιεμαλ ηε 

Μνλκάξηε γηα ηφπν θαηνηθίαο, αιιά θαη δεκηνπξγίαο ήηαλ κεξηθνί απφ ηνπο πην επηδξαζηηθνχο ηνπ αηψλα: Degas, 

Renoir, Manet, Toulouse-Lautrec, Picasso, Miguel Utrillo. Mariel Oberthur, Cafes and Cabarets of Montmartre, 

Sheila Azoylai (κεηαθξ.), (Salt Lake City: Peregrine Smith Books, 1984), 12-13  
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θακία πεξίπησζε ππεξθείκελεο κεηαμχ ηνπο». Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη νξηζκέλεο 

ζέζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα ζρεηίδνληαη κε φιεο ηηο ππφινηπεο αιιά 

ηαπηφρξνλα, λα ηηο αλαηξνχλ. Μία ηέηνηα ζέζε είλαη θαη ε νπηνπία. Ζ νπηνπία είλαη 

έλαο κε ηφπνο, κία εμηδαλίθεπζε ή αληηζηξνθή ηεο ππάξρνπζαο θνηλσλίαο, έλα 

θαληαζηαθφ πνπ νξίδεη κία ηδαληθή θαηεχζπλζε. Μία δεχηεξε αληίζηνηρε ζέζε είλαη 

ε εηεξνηνπία, πνπ απνηειεί ππαξθηφ ρψξν, ιεηηνπξγηθφ θαη ζεζκηθφ, αιιά ηείλεη λα 

αλαηξεί ή λα αλαηξέπεη ην ζχλνιν ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζρέζεσλ πνπ πθίζηαληαη 

ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ηφπν. πρλά, κία νπηνπία κπνξεί λα εηδσζεί θαη σο 

εηεξνηνπία, έλαο κε ρψξνο ππφ ην πξίζκα ηεο απνπζίαο απφ έλαλ αιινρψξν.122 Με 

απηή ηε ινγηθή, κπνξνχκε λα θάλνπκε ηνλ εμήο ζπζρεηηζκφ: ε νπηνπία ηνπ 

κπνεκηζκνχ απνηειεί ζίγνπξα έλαλ αλχπαξθην ηφπν, αιιά ηαπηφρξνλα θαη κία 

απνπζία απφ έλαλ ππαξθηφ, απηφλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ θνηλσληθά ζεζκνζεηεκέλεο 

θαη αλαιινίσηεο ζρέζεηο. 

O Φνπθψ παξαζέηεη δηάθνξα είδε εηεξνηνπηψλ, ζρεηηδφκελα κε ηελ απφθιηζε, ηελ 

ηζηνξηθή κλήκε, ηελ απνκφλσζε θαη ηε ζπζζψξεπζε ηνπ ρξφλνπ, αιιά ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, θαη κε ηελ άζθνπε δηαρείξηζή ηνπ. Ζ ηειεπηαία απηή θαηεγνξία πνπ 

ζπλάπηεηαη κε ηε κνξθή ηνπ γιεληηνχ θαη ηεο γηνξηήο θαίλεηαη λα θαηαξγεί ην ρξφλν 

ή λα ηνλ επαλνεκαηνδνηεί.123 Αθφκα έλαο ζπζρεηηζκφο είλαη δπλαηφο. Ζ ζεσξία ηνπ 

Φνπθψ γηα ηελ έλλνηα ηεο εηεξνηνπίαο θαη εηδηθφηεξα γηα κία απφ ηηο πνιιέο ηεο 

πεξηγξαθέο, απηή ηνπ γηνξηηλνχ ραξαθηήξα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη δηαπλέεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ ιατθψλ δηαζθεδάζεσλ ζηε Γαιιία ηνπ ηέινπο ηνπ αηψλα. Ζ εθήκεξε 

εθδνρή ηνπ ρξφλνπ θαη ε άκεζε εκπεηξία ζην παξφλ έξρνληαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ 

νξηνζεηεκέλε εκπεηξία ζηελ πφιε, έζησ θαη σο ςεπδαίζζεζε, σο κία πξνζσξηλά 

πξαγκαησκέλε νπηνπία. 

2.2. Η ιδιαίηερη καλλιηετνική δραζηηριόηηηα ζηη Μονμάρηη: από ηα 

πρώηα cafés μέτρι ηην εμθάνιζη ηοσ πρώηοσ cabaret artistique. 

 

Καηά ηελ αλαδήηεζε ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο απφ ηελ νπνία μεπήδεζε ε 

δεκηνπξγία ηνπ θαιιηηερληθνχ θακπαξέ, γίλεηαη εκθαλήο ε παξνπζία ρψξσλ 

δηαζθέδαζεο ηαπηηδφκελσλ κε ην ηξαγνχδη θαη ην ρνξφ ζηε Γαιιία, απφ ηα κέζα ηνπ 

                                                      
122 Μηζέι Φνπθψ, Οκηιίεο θαη Γξαπηά 1984. «Πεξί Αιινηηλψλ Υψξσλ» (δηάιεμε ζηε ιέζρε αξρηηεθηνληθψλ 

κειεηψλ, 14 Μαξηίνπ 1967), Architecture, Mouvement, Continuité, vol 5 (1984): 46-49 
123 .π. 
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17νπ αηψλα.  Άιισζηε, ν θσλφγξαθνο είλαη εμαηξεηηθά ζπάληνο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ην δσληαλφ ηξαγνχδη γίλεηαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο 

δηαζθέδαζεο. Μέρξη ην ηέινο ηνπ αηψλα, νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο παίδεηαη δσληαλή 

κνπζηθή πνιιαπιαζηάδνληαη, δηακνξθψλνληαο εθ λένπ ηε ιατθή δηαζθέδαζε.124 

Μεηά ηελ άλνδν ηεο δεκνηηθφηεηαο ηνπ αιεζκέλνπ θαθέ, ν νπνίνο εηζήρζεθε ζηε 

γαιιηθή αγνξά γχξσ ζην 1650, μεθηλά ε ίδξπζε ησλ θαθέ ζηε Γαιιία, κε ην πξψην 

λα εκθαλίδεηαη ην 1672.125 Έπεηηα, θαη ηδίσο θαηά ηνλ 19ν αηψλα, ηα θαθέ απνηεινχλ 

ρψξν ζπλάληεζεο θαη δηάδξαζεο ζηελ πφιε, ζπλαλαζηξνθήο κεηαμχ ησλ ξνκαληηθψλ 

αιιά θαη ησλ παξεθθιηλφλησλ θαιιηηερλψλ, ζπζπείξσζεο ησλ πξψησλ ινγνηερληθψλ 

νκάδσλ.126 Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο ρψξνη δεκηνπξγίαο θαηά ηηο λπρηεξηλέο 

ψξεο, ιφγσ ηεο απνπζίαο θσηφο ζηα αηειηέ θαη ηεο επθνιίαο εχξεζεο ζεκάησλ 

απεηθφληζεο θαη πξφζπκσλ κνληέισλ.127 Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά θαθέ128 ηεο 

Μνλκάξηεο είλαη ην θαθέ Guerbois, φπνπ ζπρλάδεη ν Emille Zola, ν Manet θαη ε 

παξέα ηνπ, θαη απνηειεί ρψξν ζπλάληεζεο ησλ κνληεξληζηψλ δσγξάθσλ κεηαμχ 

1866 θαη 1875, θαηά ηελ πεξίνδν δηνξγάλσζεο ηεο πξψηεο ηκπξεζζηνληζηηθήο 

έθζεζεο πνπ έγηλε ην 1874. Σν «Nouvelle Athénes» γίλεηαη ζηέθη ησλ Degas, Manet, 

Pissarro, Mallarmé, Richepin ελψ εδψ ζπλαληψληαη θαη γλσξίδνληαη γηα πξψηε θνξά 

νη Maurice Ravel θαη Erik Satie. Σέινο, ην παιηφηεξν θαθέ ηεο Μνλκάξηεο, ην «Rat 

Mort», πνπ ηδξχζεθε πξηλ ηελ Κνκκνχλα, δέρεηαη ηηο ζπρλέο επηζθέςεηο ηνπ Rimbaud 

θαη ηνπ Verlaine, απνηειεί ρψξν εχξεζεο κνληέισλ γηα ηνπο δσγξάθνπο, αιιά θαη 

έθθξαζεο ησλ νκνθπινθηιηθψλ ζρέζεσλ αλνηρηά θαη δεκφζηα, ελψ απεηθνλίδεηαη ζε 

αξθεηά απφ ηα έξγα ησλ Manet θαη Degas.129 

Μπνξεί ηα θαιιηηερληθά θακπαξέ λα πξψην-εκθαλίδνληαη ζην ιφθν ηεο Μνλκάξηεο 

απφ ην 1881, σζηφζν, ε έλλνηα ηνπ θακπαξέ πξνυπάξρεη θαη δε δηαθέξεη πνιχ απφ 

                                                      
124 Charles Rearick, "Song and Society in Turn-of-the-Century France", Journal of Social History 22, No.1 (1988): 

45 
125 Bettina L. Knapp, "The Golden Age of Chanson", Yale French Studies, No. 32, Paris in Literature (1964): 86, 8 

Οθησβξίνπ 2013, http://www.jstor.org/stable/2929433 
126 Karen Dees, "The Role of the Parisian Café in the Emergence of Modern Art: An Analysis of the Nineteenth 
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απηή ηνπ café-chantant. Σν πξψην café-chantant θαίλεηαη λα δεκηνπξγήζεθε 

απζφξκεηα ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα, φηαλ έλα εζηηαηφξην-θειάξη, επνλνκαδφκελν 

«Café des Aveugles», εκπινχηηζε ην πεξηβάιινλ ηνπ κε δσληαλή νξρήζηξα πνπ 

έπαηδε ζπλήζσο γξήγνξνπο ρνξνχο θαη αξγφηεξα, κε ηξαγνπδηζηέο θαη ρνξεπηέο. Ωο 

απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο εκπνξηθήο επηηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο, ηδξχνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξα παξφκνηα εζηηαηφξηα, ηα νπνία πξννδεπηηθά ελζσκαηψλνπλ έλαλ θχθιν 

ρνξεπηψλ θαη ηξαγνπδηζηψλ κε ηελ αληίζηνηρε αλαγλσξηζηκφηεηα.130 Σν 1860 

πεξίπνπ, νη ρψξνη απηνί κεηνλνκάδνληαη ζε café-concerts θαη νη ζακψλεο ηνπο 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ελψ νη ηξαγνπδηζηέο θαη 

νη ηξαγνπδίζηξηεο αλαδεηθλχνληαη ζε πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο.131 Παξφια απηά, 

κέρξη ην 1867, ηα café-concerts, δέρνληαη πεξηνξηζκνχο απφ ην θξάηνο, θαζψο 

ινγνθξίλνληαη πνιιά απφ ηα ηξαγνχδηα, ελψ απαγνξεχεηαη ζηνπο ηξαγνπδηζηέο λα 

θνξνχλ θνζηνχκηα ή κάζθεο, ή λα ρξεζηκνπνηνχλ ζεαηξηθφ εμνπιηζκφ. ηαδηαθά, νη 

ρψξνη απηνί θαζηεξψλνληαη θαη απνθηνχλ ζεκαληηθφηεηα ζηε γαιιηθή δηαζθέδαζε 

θαη ζπλεπψο, ηνπο παξαρσξνχληαη ειεπζεξίεο. Κάπνηεο δεθαεηίεο αξγφηεξα, ζε κία 

πεξίνδν πνπ έρνπλ ήδε αξρίζεη λα ηδξχνληαη ηα πξψηα κεγάια θέληξα δηαζθέδαζεο 

(music halls) θαη θάπνηνη πξψηκνη θηλεκαηνγξάθνη, ηα café-concerts θιείλνπλ θαη 

δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηηο λέεο κνξθέο καδηθήο ςπραγσγίαο.132 

Ηδηαίηεξα δσληαλή, αλ θαη κε αγξνηηθή ρξνηά, ήηαλ ε αηκφζθαηξα θαη ζηηο 

«brasseries», ζηηο νπνίεο ζεξβίξεηαη κπχξα θαη ε πειαηεία ηνπο πεξηιακβάλεη θπξίσο 

ρσξηθνχο θαη Γεξκαλνχο ηαμηδηψηεο. Θακψλεο ηεο brasserie γίλνληαη ακέζσο νη 

ξεαιηζηέο δσγξάθνη, νη νπνίνη βξίζθνπλ ζε απηή ηα ζέκαηά ηνπο, θνπξαζκέλνπο 

γεσξγνχο, αιθννιηθνχο θαη αζπλήζηζηνπο ηαμηδηψηεο.133 Με αθνξκή ηνλ πίλαθα ηνπ 

Manet «Bon Bock» (Παξάζεκα ΗΗ, λν. 1), ν νπνίνο εθηέζεθε ζην επίζεκν Salon ηνπ 

1873, ν Emille Bellot (πνπ απεηθνλίδεηαη ζην έξγν) δηνξγαλψλεη έλα γεχκα ζε έλα 

εζηηαηφξην ηεο Μνλκάξηεο, ζην νπνίν πξνζθαιεί ηνπηθνχο θαη Γεξκαλνχο 

δσγξάθνπο θαη θαιιηηέρλεο. Σν γεχκα παίξλεη ηφζν δηαζθεδαζηηθή δηάζηαζε πνπ 

                                                      
130 Knapp, “The Golden Age of Chanson”, 86.  

John Houchin, “The Origins of the Cabaret Artistique”, The Drama Review, ηνκ.28, Νν.1, French Theatre 

(1984):5 
131 Ζ Yvette Guilbert απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Ήηαλ ε πεξηζζφηεξν γλσζηή ηξαγνπδίζηξηα ηεο 

επνρήο, έρεη απεηθνληζζεί ζε ιηζνγξαθίεο ηνπ Toulouse-Lautrec θαη πίλαθεο δσγξαθηθήο, αιιά παξάιιεια 

δηαηεξνχζε δεζκνχο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα θαιιηηερληθά θακπαξέ. Knapp, "The Golden Age of Chanson", 

88 
132 Rearick, “Song and Society”, 46 
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θαζηεξψλεηαη σο ζπληξνθηθφο ζεζκφο δχν θνξέο ην κήλα θαη νη θαιιηηέρλεο 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε βξαδηά κε πνηήκαηα, πξσηφηππα ηξαγνχδηα θαη έξγα ηέρλεο. 

Γηαπλεφκελνη απφ δεκνθξαηηθέο πνιηηηθέο απφςεηο θαη ερζξηθνί πξνο ηελ επίζεκε 

ηέρλε, νη θαιιηηέρλεο ησλ Bon Bock γεπκάησλ, ζπλέρηζαλ λα ζπλαληψληαη απφ ην 

1879, ζηε brasserie du Bob Bock, ε νπνία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο «La Grande 

Pinte»134 θαη «L' Auberge du Clou», απνηέιεζε ηελ πξψηε θαιιηηερληθή brasserie, φρη 

κφλν ιφγσ ησλ ζακψλσλ ηεο, αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο δηαθφζκνπ, 

απνηεινχκελνπ απφ έξγα ζχγρξνλσλ θαιιηηερλψλ.135 χκθσλα κε ηνλ Cate, ηα 

γεχκαηα BonBock απνηεινχλ ηνλ πξνάγγειν ησλ ζπιινγηθψλ θαιιηηερληθψλ 

ζπλαληήζεσλ ησλ «Hydropathes» θαη ησλ «Incohérents»136, αιιά θαη ηνπ Chat Noir, 

αθνχ νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληέο ηνπο, κεηέπεηηα αζρνιήζεθαλ θαη 

ελζσκαηψζεθαλ ζηηο νκάδεο απηέο.137 

2.2.1. «Hydropathes» 

Ζ θαιιηηερληθή νκάδα ησλ Hydropathes ηδξχεηαη ην 1878 απφ ηνλ Emile Goudeau. 

Πξφθεηηαη γηα κία θνηλφηεηα ζπγγξαθέσλ, πνηεηψλ θαη άιισλ θαιιηηερλψλ, 

εηεξφθιεησλ κεηαμχ ηνπο, νη νπνίνη ζπλαληψληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε ζηα θαθέ ηνπ 

Quartier Latin, παξνπζηάδνληαο ηελ ηέρλε ηνπο ν έλαο ζηνλ άιιν θαη κνηξαδφκελνη 

νξγαλσηηθέο ηδέεο γηα ηελ εμέιημή ηνπο, πέξα απφ ηηο επίζεκεο θαιιηηερληθέο 

ζπκβάζεηο.138 Ζ νκάδα είλαη αξρηθά θιεηζηή (έπεηηα αλνίγεη ζε θάζε θαιιηηέρλε-

                                                      
134 ην βηβιίν ηεο Oberthur, ην «La Grande Pinte» θαηεγνξηνπνηείηαη σο ην πξψην θαιιηηερληθφ θαθέ ηεο 

Μνλκάξηεο  θαη ζε απηή ηελ άπνςε ζπκθσλεί θαη ν Gendron, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί γηα ην ρψξν ηνλ φξν «café a 

decor». Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ην δηαθνζκεί κε κεζαησληθή ηέρλε, δίλνληάο ηνπ ην ραξαθηήξα ηεο γθαιεξί, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζπιιέγεη έξγα απφ ηνπο δσγξάθνπο-ζακψλεο. ην «Grande Pinte» ζπρλάδεη θαη ε ινγνηερληθή νκάδα 
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γλσξηκίαο γελληέηαη ην πξψην θαιιηηερληθφ θακπαξέ, ην Chat Noir. Καηά ηνλ Gendron, κάιηζηα, ν Salis αξρηθά 

ήζειε απιά λα δεκηνπξγήζεη έλα αθφκα εγρείξεκα ζαλ ην «Grande Pinte», κέρξη πνπ γλψξηζε ηνλ Goudeau.  
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135 Phillip Dennis Cate, "The Spirit of Montmartre" ζηνThe Spirit of Montmartre. Cabarets, Humor and the Avant-

Garde, 1875-1905, Phillip Dennis Cate θαη Mary Shaw (επηκ.), (New Jersey: Rutgers, 1996), 2-5 
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πξσηνηππία ζηα κέζα θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο, κε ηεξαξρηθή δνκή, θπληζκφ, θνηλσληθή θξηηηθή θαη 
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ζεαηή πνπ ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη), σζηφζν δελ έρεη κία θνηλά δηακνξθσκέλε 

αηζζεηηθή αληίιεςε, φπσο πξνγελέζηεξα ινγνηερληθά ξεχκαηα θαη νκάδεο (φπσο νη 

Jeunes-France139 ή νη Παξλαζζηζηέο). χκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ Goudeau, ζηφρνο ηεο 

νκάδαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ θνηλνχ γηα ηελ ηέρλε, απνηεινχκελνπ απφ λένπο 

πνπ απνδεηνχλ ηελ νηθνλνκηθή επηηπρία θαη θηιφδνμνπο θνηηεηέο, ζηφρνο πνπ 

επηηπγράλεηαη, θαζψο ηα 70 άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ πξψηε εβδνκάδα, 

γίλνληαη 500 ηνπο επφκελνπο κήλεο.140 ηνλ θχθιν ησλ Hydropathes κπήθαλ κεηαμχ 

άιισλ νη πνηεηέο Jean Moréas, Charles Cros, Maurice Rollinat, André Gill, νη 

ηξαγνπδνπνηνί Maurice MacNab θαη Jules Jouy, ν "γεισηνπνηφο" (fumiste141) 

Alphonse Allais θαη ε κνλαδηθή γπλαηθεία παξνπζία, ε πνηήηξηα θαη ζπλζέηξηα Maria 

Krysinska. Έρνληαο, ζρεδφλ φινη ην ιφγν σο δεκηνπξγηθφ κέζν, νη Hydropathes είλαη 

πεξηζζφηεξν πξνθιεηηθνί ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ παξά θφξκαο, κε ζεκαηνινγία 

ζαηπξηθή, θπληθή, εκπλεφκελε απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα (αιθνφι, γπλαίθεο, αδέζπνηα 

δψα, βξαδηέο ζηα θαθέ, θξηηηθή ζην ρξηζηηαληζκφ θ.α.).142 Ο θαζέλαο απφ απηνχο είρε 

ηα δηθά ηνπ δεκηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη φζνλ αθνξά ηνπο ηξαγνπδνπνηνχο, 

απηά ζα αλαιπζνχλ μερσξηζηά ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. 

Ζ χπαξμε ηεο νκάδαο απηήο ζεσξείηαη θνκβηθή γηα ηελ εκθάληζε ησλ θαιιηηερληθψλ 

θακπαξέ, o Segel κάιηζηα, αλαθέξεηαη ζηηο απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο ηνπο σο 

«proto-cabaret». Πξαθηηθά, νη ζπλαληήζεηο απηέο έρνπλ ειεχζεξε θαη απζφξκεηε 

                                                      
139 Οη Jeunes-France θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα θαθέ ηνπ Παξηζηνχ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1840 θαη δπλακηθά 
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λα δηαρσξίζνπλ πιήξσο ηελ ηέρλε απφ θάζε πξαθηηθή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ή απφ εζηθέο/πνιηηηθέο/θνηλσληθέο 

επηηαγέο (ε ηέρλε σο πςειφ θαη "θαζαγηαζκέλν" κέζν εμ' νξηζκνχ), επηιέγνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δσή ζε κνξθή ηέρλεο, αηζζεηηθνπνηψληαο ηε κέζσ εμεδεηεκέλεο ελδπκαζίαο θαη αζπκβίβαζησλ ηξφπσλ 

ζπκπεξηθνξάο, δεκφζησλ απηνζρεδηαζηηθψλ πξαθηηθψλ κε ρξήζε λαξθσηηθψλ, δεκφζησλ ηνηρνγξαθηψλ, 

πλεπκαηηθψλ ζπλαζξνίζεσλ, ζεκαηηθψλ πάξηπ θηι. Με απηφ ηνλ ηξφπν, θαηά ηνλ Gendron, δεκηνπξγνχλ κία 

γθάκα πξαθηηθψλ πνπ αξγφηεξα κεηνλνκάδνληαη «bohemian» θαη νπζηαζηηθά εηζάγνπλ γηα πξψηε θνξά 

δεπηεξεχνπζεο αηζζεηηθέο πξαθηηθέο θαηά ηε δεκφζηα παξνπζίαζε έξγσλ ηέρλεο. Ο Gendron αληηιακβάλεηαη ηελ 

θαηλνηνκία ηνπο απηή σο ην πξψην «ζχκπησκα ηεο γέλλεζεο ηνπ κνληεξληζκνχ». Gendron, Between Montmartre 

and the Mudd Club, 34-35 
140 Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club, 40-41 
141 Ο φξνο «fumisme» (ην θχζεκα ηνπ θαπλνχ) ππνδειψλεη ηηο κνξθέο ζπιινγηθνχ ρηνχκνξ θαη ζάηηξαο ησλ 

θαιιηηερλψλ ζηα θακπαξέ. Πξαθηηθά, πξφθεηηαη γηα κηα εμεπγεληζκέλε κνξθή θξηηηθήο, δηαθσκψδεζε ησλ 

θπξίαξρσλ  πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο κε εθιεπηπζκέλν θαη εηξσληθφ ιεμηιφγην, ε νπνία κέζσ ηεο κίκεζεο 

ζηνρεχεη ζηελ πεξηθξφλεζε. Ο Goudeau, φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Wilson πεξηγξάθεη ην fumisme σο "έλα είδνο 

απαμίσζεο γηα ηα πάληα, κία ελδφκπρε πεξηθξφλεζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηα πξάγκαηα". Ζ ζπιινγηθή απηή 

έθθξαζε ηνπ ρηνχκνξ έγηλε ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζην πξφγξακκα ησλ θακπαξέ θαη μεθνχξαδε κεηά απφ 

απαγγειίεο πνίεζεο ή ινγνηερλίαο, αιιά πεξηιακβαλφηαλ θαη ζηα έληππα πνπ ην θάζε θακπαξέ δεκνζίεπε, ζηηο 

αθίζεο θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπο. Michael L. J. Wilson, "Portrait of the Artist as a Louis XIII Chair" ζην 

Montmartre and the Making of Mass Culture, 182-183 
142 Harold B. Segel, Turn-of-the-Century Cabaret. Paris, Barcelona, Berlin, Munich, Vienna, Cracow, Moscow, 

St. Petersburg, Zurich (New York: Columbia University Press, 1987), 5-16 



39 

 

δνκή, πεξηιακβάλνπλ πνιιά είδε θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη απεπζχλνληαη 

απνθιεηζηηθά ζε θαιιηηέρλεο.143 Σν θνηλφ κπνξεί λα απνδνθηκάδεη, λα θσλάδεη, λα 

δεηά εμεγήζεηο, θαη ε πξάμε ηνπ απηή λα έρεη ηελ ίδηα βαξχηεηα κε ηελ performance 

πνπ εθηπιίζζεηαη ζηε «ζθελή». Καηά ηνλ Gendron, ε δηάδξαζε απηή δελ είλαη παξά 

έλα αθφκα κνληεξληζηηθφ ζηνηρείν, αθνχ ηα δηάθνξα αλαπάληερα αληηκεησπίδνληαη 

κε ρηνχκνξ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δηνξζσζνχλ.144 Σν ρηνχκνξ θαηέρεη εμέρνπζα 

ζέζε σο κέζν θξηηηθήο θαη θνηλσληθήο αλαθνξάο ζηε ινγνηερλία ηνπ ηφηε, πξαθηηθή 

νπζηαζηηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πλεχκαηνο ησλ θαιιηηερληθψλ θακπαξέ εμίζνπ.145 

Οη Hydropathes δελ θαηέρνπλ ζπνπδαία ζέζε ζηελ ηζηνξία ηεο γαιιηθήο ινγνηερλίαο, 

ίζσο επεηδή δελ ζπζρεηίζηεθαλ κε θάπνην κεγάιν ίδξπκα ή ινγνηερληθή ζρνιή. 

Μάιηζηα, ηνπο αζθείηαη ζθνδξή θξηηηθή απφ ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπο θξηηηθνχο ηέρλεο, 

γηα ηνπο νπνίνπο ε νκάδα είλαη «έλαο ειεπζεξνηεθηνληζκφο ειηζείσλ» θαη νη 

ινγνηερληθέο ηεο πξαθηηθέο αληινχλ επραξίζηεζε απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ςπρνινγηθψλ θαηλνκέλσλ ζε κία εμ‟ νινθιήξνπ παξάινγε γιψζζα πνπ επλνεί ηελ 

αιινηξίσζε, φπσο αθξηβψο θάλνπλ, θαηά ηα ιεγφκελά ηνπο, ν Rimbaud θαη 

Maeterlinck. Ζ θξηηηθή δηεπξχλεηαη θαη ζηε ζθαίξα ηεο δσγξαθηθήο, κε απνζηξνθή 

ζηελ απεηθφληζε ηνπ γπκλνχ, αιιά θαη ζηελ θιεηζηή κνξθή ηεο νκάδαο πνπ 

εθιακβάλεηαη σο απηναλαθνξηθφηεηα θαη απηαπφδεηθην δεδνκέλν ηεο κε 

θαηαλφεζήο ηεο απφ ηελ επξχηεξε θαιιηηερληθή θνηλφηεηα. «Πηζηεχνπλ φηη ε ηέρλε 

ηεο δσγξαθηθήο ηειείηαη απιψο απφ ην άδεηαζκα ιαδηψλ πάλσ ζηνλ θακβά θαη ηε 

κείμε ησλ ρξσκάησλ ζηελ παιέηα;», αλαθέξεη έλα άξζξν θξηηηθήο ηνπ 1893. Ζ ηέρλε 

ηεο αθίζαο ακθηζβεηείηαη επίζεο, ζεσξείηαη ππεξεθηηκεκέλε, θαζψο ε απεηθφληζε 

δεπγαξηψλ θαη ρνξεπηξηψλ απεηιεί ηα επεπφιεπηα ήζε.146 

Eληνχηνηο, ν ξφινο πνπ νη Hydropathes δηαδξακάηηζαλ ζπλέβαιιε ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ζχγρξνλεο ινγνηερληθήο θνπιηνχξαο, θαη απηφ γηαηί «κεηέηξεςαλ δεπηεξεχνπζεο 

θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο (secondary practices) ηεο αλεπίζεκεο κπνέκ 

αηζζεηηθνπνίεζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ζε δνκεκέλν θαη επηζεηηθφ ζέαηξν, 

αλακεηγλχνληάο ηεο κε πξσηεχνπζεο (πνίεζε κεινπνηεκέλε ζε ιατθφ ζθνπφ), ή 

θάλνληάο ηεο λα ζπλππάξρνπλ (ζχγρξνλε ζάηηξα πνπ αθνινπζείηαη ζην πξφγξακκα 

                                                      
143 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret,  17 
144 Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club, 42 
145  Kenny, "Je Cherche Fortune" 
146 Αλψλπκνπ, «Notes on the Fin-de-Siecle Movement in Parisian Art and Literature», The Art Critic, vol 1, no 1 

(Ννέκβξηνο 1893), 4-9. http://www.jstor.org/stable/20494208 
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απφ απαγγειία πνίεζεο) ». Ζ κεγάιε θαηλνηνκία έγθεηηαη ζηε ζπλερή ρξήζε ηνπ 

ιατθνχ ηξαγνπδηνχ σο κέζνπ κεηαθνξάο ηεο πνίεζεο, επθνιφηεξα αληηιεπηνχ θαη 

εχγεζηνπ γηα ην «δχζθνιν θαη ηαξαρψδεο» θνηλφ.147 

Σν 1879, εθδίδεηαη ην εβδνκαδηαίν έληππν «L' Hydropathe», κε ινγνηερληθά θείκελα 

θαη απεηθνλίζεηο έξγσλ ηέρλεο κειψλ ηεο νκάδαο (πξνάγγεινο κηαο ζεηξάο 

ζαηπξηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ εληχπσλ πνπ θπθινθνξνχλ απφ νκάδεο ή θακπαξέ ζηε 

Μνλκάξηε ηνπ ηέινπο ηνπ αηψλα, βι. Παξάξηεκα ΗΗ, λν. 2).148 Σν 1881 νη 

Hydropathes δηαζπψληαη ιφγσ δηαθσληψλ, θάπνηνη απφ απηνχο δεκηνπξγνχλ 

κηθξφηεξεο θαη βξαρχβηεο νκαδνπνηήζεηο (φπσο ε νκάδα «Hirsutes»), αιιά νη 

πεξηζζφηεξνη μαλαζπλαληηνχληαη, ζπλεξγαδφκελνη πηα θάησ απφ ηελ ζθέπε ηνπ Chat 

Noir Cabaret Artistique. 

2.3. Cabaret Artistique du Chat Noir 

2.3.1. 1881-1885: Ζ Πξψηε Πεξίνδνο 

Σν Chat Noir είλαη ην πξψην θαιιηηερληθφ θακπαξέ πνπ ηδξχεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μνλκάξηεο. Ζ ίδξπζε ηνπ Chat Noir ζηε Μνλκάξηε ην 1881 ζεκαηνδνηεί ηελ 

αθεηεξία ηεο ηζηνξίαο ηνπ θαιιηηερληθνχ θακπαξέ σο πνιηηηζηηθνχ θαηλνκέλνπ. ην 

θεθάιαην απηφ παξαηίζεηαη κία πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο 

ηνπ θακπαξέ ηνπ Chat Noir, ζε επίπεδν θαιιηηερληθήο ζχζηαζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο, 

αιιά θαη κία αλάιπζε ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ έθεξε ζηελ ηέρλε θαη ηα ζεάκαηα ηνπ 

ηέινπο ηνπ αηψλα. 

ια μεθηλνχλ απφ ηε γλσξηκία ηνπ Rodolphe Salis, ελφο κέηξηνπ ηερληθά δσγξάθνπ 

κε επηρεηξεκαηηθέο θηινδνμίεο θαη ηνπ Emile Goudeau, πνηεηή θαη ηδξπηή ησλ 

Hydropathes. Ζ γλσξηκία απηή θαηαιήγεη ζηελ ίδξπζε ηνπ θακπαξέ θαη ζηε 

ζπκκεηνρή ζε απηφ ηνπ Goudeau θαη άιισλ πξψελ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ.  

Εσγξάθνη, νη oπνίνη θαη ιφγσ ηεο θαιιηηερληθήο ηδηφηεηαο ηνπ Salis είλαη πάληα 

εππξφζδεθηνη ζην θακπαξέ, φπσο νη Théophile Steinlen, Alphonse Willette, Henri 

Riviére, Caran d' Ache θαη Henri Pille πιαηζηψλνπλ ην εγρείξεκα, αιιά θαη 

ζπγγξαθείο πξψελ κέιε ησλ Hydropathes φπσο νη GeorgeLorin, AlphonseAllait, 

Sapeck θαη Maurice Rollinat. Σν κνπζηθφ πξφγξακκα αλαιακβάλνπλ νη 

                                                      
147 Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club, 43-44 
148 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 17 
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ηξαγνπδηζηέο/ηξαγνπδνπνηνί Maurice Mac-Nab, Jules Jouy θαη Victor Meusy, αιιά 

θαη νη κνπζηθνί/πηαλίζηεο Albert Tinchant, George Fragerolle θαη Charles de Sivry.149 

Ζ ζχζηαζε ηεο νκάδαο αλαλεψλεηαη ζπρλά θαη ζηαδηαθά εκπιέθεηαη ε νκάδα ησλ 

Incohérents, ν ζπλζέηεο ErikSatie, ν νπνίνο πξνζειήθζε σο δεχηεξνο πηαλίζηαο απφ 

ην Salis πξνθεηκέλνπ λα ζπλνδεχεη ζην πηάλν ηνλ ηξαγνπδηζηή Vincent Hyspa, αιιά 

θαη ν ηδηαίηεξα θεκηζκέλνο γηα ηελ θαξηέξα ηνπ ζηα café-concerts,Aristide Bruant, ν 

νπνίνο ζπκκεηείρε ζην ChatNoir γηα πεξίπνπ έλα ρξφλν, κεηά απφ ηελ πξνηξνπή ηνπ 

θίινπ ηνπ JulesJouy. Ο Bruant κάιηζηα, έγξαςε ην ηξαγνχδη-ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ 

θακπαξέ κε ηίηιν «Ballade du Chat Noir»150 ην 1884: 

Je cherche fortune, 

Autour du Chat Noir, 

Au clair de la lune, 

A Montmartre, le soir! 

(Αλαδεηψ ηελ ηχρε κνπ 

γχξσ απφ ην ChatNoir. 

Τπφ ην θσο ηεο ζειήλεο, 

ζηεΜνλκάξηε, ηελχρηα!)
151 

 

                                                      
149 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 23-24. Ο Segel αλαθέξεη πσο ν Salis ήηαλ αξθεηά επηθπιαθηηθφο κε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ζπγγξαθέσλ ζην θαιιηηερληθφ πξφγξακκα ηνπ θακπαξέ ζηελ αξρή. Σειηθά φκσο, νη ίδηνη πήξαλ 

πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηακφξθσζή ηνπ, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ξεπεξηνξίνπ ηξαγνπδηψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο κνπζηθνχο. 
150 Σν ηξαγνχδη δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ζην πεξηνδηθφ ηνπ θακπαξέ, «Le Chat Noir», ζηηο 9 Απγνχζηνπ 

ηνπ 1884, φπσο παξαηίζεηαη παξαθάησ.  
151 Derek B. Scott, Sounds of the Metropolis. The 19th Century Popular Music Revolution in London, New York, 

Paris and Vienna(New York: Oxford University Press, 2008), 198-199 
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1.  «La Ballade du Chat Noir», Le Chat  Noir Journal no 135 (9/8/1884), 9 Μαρηίοσ, 2015. Gallica. 

Bibliothèque Nationale de France. 

 

ηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, ν Goudeau αλαθέξεη πσο «ν Salis [...] νλεηξεχηεθε λα 

επαλαθέξεη ηελ νριαγσγία, ηελ "ηξέια" θαη ην ηξαγνχδη ζηηο «μελέξσηεο» ζπλήζεηέο 

καο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, αληηιακβαλφκελνο θαιά φηη φιεο νη ηέρλεο είλαη αδέξθηα, 

αλαξσηήζεθε γηαηί νη ινγνηέρλεο δελ ζπλεπξίζθνληαη κε πνηεηέο πνπ ζα ηνπο 

δαλείζνπλ κεξηθέο θεπγαιέεο ζπιιαβέο, ίζσο δηαθνζκεκέλεο κε ερεηηθέο 

ξίκεο».152Σν φξακα ηνπ Salis ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ «φπνπ φια ηα είδε 

                                                      
152 Emile Goudeau, Dix Ans de Bohéme (Παξίζη: A la Libraire Illusrée, 1888), 16 Ηνπλίνπ 2014, Gallica. 

Bibliothèque Nationale de France, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109158q.r=emile+goudeau.langEN 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2F&ei=ad2eU8-AEavOygPOo4CoAg&usg=AFQjCNFZwga1UBw0DtMuNfSEWU1HHT3iBA&bvm=bv.68911936,d.bGQ
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θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ζα ζπλππάξρνπλ αιιεινεμαξηψκελα153, φπνπ θαιιηηέρλεο 

ζα έξρνληαη ζε επαθή, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεία ηνπο ζε 

έλα αλεπίζεκν πεξηβάιινλ, φπνπ ν απηνζρεδηαζηηθφο θαη αλεπηηήδεπηνο ραξαθηήξαο 

ησλ δξψκελσλζααπνηειεί θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηακνξθψλνληαο 

παξάιιεια θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ».154 

 

Ο ζηφρνο απηφο θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη θαη ην πξφγξακκα πνπ πξνζθέξεη ην 

πξψηκν Chat Noir είλαη απηνζρεδηαζηηθφ, πξσηνβνπιηαθφ θαη αλεπηηήδεπην. Κάζε 

Παξαζθεπή θαη άββαην, κε πξσηνβνπιία ηνπ Goudeau, ιακβάλνπλ ρψξα 

ινγνηερληθέο βξαδηέο, ελψ άηαθηα, θάπνηεο Σεηάξηεο δηνξγαλψλνληαη ηα ιεγφκελα 

«Literary Absinthes», πνηεηηθέο θαη ινγνηερληθέο βξαδηέο κε ζπλνδεπηηθή ηελ 

θαηαλάισζε αςέληη, πνπ γίλνληαη δεκνθηιείο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

βνεζψληαο ηνπο ζπγγξαθείο λα θαζηεξσζνχλ ψζηε λα δεκνζηεχζνπλ ηηο ζπιινγέο 

ηνπο.155 Ζ θαηλνηνκία πνπ απνγείσζε ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ θακπαξέ ήηαλ ε θαη' 

εμαίξεζε εηζαγσγή ηνπ πηάλνπ ζην εγρείξεκα, ην νπνίν απαγνξεπφηαλ γεληθά βάζεη 

δεκνηηθνχ θαλνληζκνχ.156 Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί λίθε γηα ηελ ηζηνξία ησλ 

θακπαξέ παγθνζκίσο, θαζψο ελίζρπζε ην θαιιηηερληθφ πξφγξακκα κε κνπζηθή θαη 

ηξαγνχδη θαη ζπλαθφινπζα, ρνξφ, κνπζηθνχο απηνζρεδηαζκνχο, απζφξκεηεο 

κεινπνηήζεηο θαη δηαζθεπέο-παξσδίεο γλσζηψλ θνκκαηηψλ. Γεληθά, ηα πξψηα ρξφληα, 

ην γαιιηθφ ηξαγνχδη άλζηζε ζην θακπαξέ θαη απνηέιεζε ην θεληξηθφ ζπζηαηηθφ ησλ 

βξαδηψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Παξφιε ηελ απήρεζή ηνπ βέβαηα, παξέκεηλε 

απηνζρεδηαζηηθφ, ζπκβαδίδνληαο κε ην γεληθφηεξν θιίκα ηνπ Chat Noir, πνπ ζα 

ιέγακε φηη ζχκηδε έλα ζεκεξηλφ «jam session».157 

Με ην κεγαιχηεξν φγθν ησλ δξψκελσλ λα κελ είλαη πξνζπκθσλεκέλα θαη θπξίσο, 

λα κε θαηαγξάθνληαη κε θαλέλα ηξφπν, αληηιακβαλφκαζηε πσο νη βξαδηέο ζην 

θακπαξέ (γεληθά, θαη φρη κφλν ζην Chat Noir) είλαη δσληαλέο, άκεζεο (real-time acts) 

                                                      
153 Ζ ηδέα απηή, θαηά ην Segel, πξνζνκνηάδεη ζηε ζεσξία ηνπ Richard Wagner πεξί νιηθνχ έξγνπ ηέρλεο 

(Gesamtkunstwerk), ην νπνίν θαηαξξίπηεη ηα παξαδνζηαθά φξηα κεηαμχ ησλ ηερλψλ ράξηο ζηνλ ακνηβαίν 

εκπινπηηζκφ ηνπο πξνο ζηελ θαηεχζπλζε κηαο λέαο ηέρλεο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη φιεο ηηο άιιεο καδί. Με 

απηφ ην ζθεπηηθφ θαη δεδνκέλεο ηεο ζπλχπαξμεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ζηνπο 

θφιπνπο ηνπ, ην θακπαξέ απνηππψλεηαη σο κία λέα κνξθή ηέρλεο, κηληαηνχξα ηνπ νιηθνχ έξγνπ ηέρλεο. Segel, 

Turn-of-the-Century Cabaret, 20 
154 Goudeau, Dix Ans de Boheme,  
155 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 24-25 
156 Cate, "The Spirit of Montmartre", 26-27 
157 Brand, "Le Chat Noir".Απηφλ ηνλ φξν ρξεζηκνπνηεί ε Brand γηα λα ραξαθηεξίζεη κε ζεκεξηλνχο φξνπο ηνλ 

ηξφπν πνπ δηακνξθψλνληαη ηα δξψκελα ζην θακπαξέ. 
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θαη κε επαλαιακβαλφκελεο (ηνπιάρηζηνλ πνηέ κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν) θαη άξα 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ ηειείσο δηαθνξεηηθά απφ ηα 

πξνεηνηκαζκέλα ζεάκαηα θαη ηηο παξαζηάζεηο. Απνηεινχλ δειαδή απηφ πνπ ζήκεξα 

ζα νλνκάδακε «performance», αλ ζθεθηνχκε πσο ν ρξφλνο, ν ρψξνο θαη ε ζρέζε κε 

ην θνηλφ ζπληζηνχλ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηνπ είδνπο.158 Γηα ην ιφγν απηφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζεζή κνπ λα πξνσζήζσ ηελ ηδέα ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ 

θαιιηηερληθψλ θακπαξέ θαη ησλ κνληεξληζηηθψλ (θαη κεηέπεηηα, 

κεηακνληεξληζηηθψλ) πξαθηηθψλ ζην ίδην ηζηνξηθφ ζπλερέο, πξνηηκψ ηνλ φξν 

«performer», φηαλ αλαθέξνκαη ζηνπο θαιιηηέρλεο ηνπο. 

Πέξα απφ ην γαιιηθφ ιατθφ ηξαγνχδη (chanson), έλα αθφκα θνκβηθφ ζηνηρείν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο αηκφζθαηξαο ηνπ Chat Noir, ην νπνίν 

επίζεο ραξαθηήξηζε ην θαιιηηερληθφ θακπαξέ σο είδνο, είλαη ε ρξήζε ελφο ηδηαίηεξνπ 

πεξηπαηθηηθνχ-πεξηθξνλεηηθνχ ρηνχκνξ, πνπ πξψηνη νη Hydropathes εηζήγαγαλ ζηηο 

κεηαμχ ηνπο ζπλαληήζεηο (fumisme-βι. ππνζεκείσζε λν. 30). χκθσλα κε ηνλ Cate 

κάιηζηα, ην ζηνηρείν απηφ απνηειεί ηε βαζηθή θηινζνθία πάλσ ζηελ νπνία 

δνκήζεθαλ πξσηνπνξηαθέο θαιιηηερληθέο νκαδνπνηήζεηο, αιιά θαη ην ίδην ην 

ζθεπηηθφ ησλ δξψκελσλ ζην Chat Noir.159 Σν ρηνχκνξ απηφ, ην νπνίν πιαζάξεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην θακπαξέ σο ην ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ, ρξεζηκεχεη σο 

κέζν πνιηηηζηηθήο θαη πνιηηηθήο/θνηλσληθήο δηαθσκψδεζεο, αιιά θαη σο ηξφπνο 

απηνδηαθήκηζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ρψξνπ, κε πνιχ κεγάιε επηηπρία κάιηζηα.160 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ ηχπνπ ρηνχκνξ είλαη ε νλνκαζία «l' Institut» 

(Ηλζηηηνχην) πνπ πήξε απφ ηνλ Salis ην πίζσ θαη ζθνηεηλφ δσκάηην ηνπ θακπαξέ, 

ζαηηξίδνληαο ηε Γαιιηθή Αθαδεκία πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην φλνκα απηφ γηα ην 

θεληξηθφ ηεο θηήξην ζην θέληξν ηνπ Παξηζηνχ. ε θσκηθή αληηζηνηρία κε ηελ 

Αθαδεκία, ζην «Institut» ηνπ  Chat Noir εηζέξρνληαη κφλν νη θαιιηηέρλεο ηνπ ζηελνχ 

θχθινπ ηνπ θακπαξέ.161 Σα αηζζεηηθά εξγαιεία ησλ «ρξεζηψλ» ηνπ fumisme δελ 

είλαη άιια απφ ηελ παηδηθή αθέιεηα, ηελ ηάζε γηα εκπαηγκφ θαη θνξντδία, ηελ 

επζχηεηα θαη ην εηξσληθφ ςέκα. Πξφθεηηαη γηα ηξφπν δσήο, ηνλίδεη ν Cate, αιιά θαη 

                                                      
158 Σα ηέζζεξα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο performanceart, φπσο παξαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ MoMA (ηνπ 

Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο ηεο  Νέαο Τφξθεο) είλαη ν ρψξνο, ν ρξφλνο, ε δηάδξαζε κε ην θνηλφ θαη ην ζψκα 

ηνπ θαιιηηέρλε. “Performance into Art”, Conceptual Art, MoMA Learning, 20 Φεβξνπαξίνπ, 2015. 

http://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/conceptual-art/performance-into-art 
159 Cate, "The Spirit of Montmartre", 23 
160 Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club, 46 
161 Cate, "The Spirit of Montmartre", 26 
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γηα κία κνξθή ηέρλεο βαζηζκέλε ζην ζθεπηηθηζκφ, ε νπνία αληηδξά ζηελ 

επηθαλεηαθφηεηα θαη ηελ αιαδνλεία πνπ δηέπεη κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο.162 

Ζ «γνεηεία» ηνπ fumisme, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο ζεαηέο 

ηνπ Chat Noir λα παξέκβνπλ ελεξγά, ζρνιηάδνληαο, «αλεβαίλνληαο ζηε ζθελή» θαη 

ζπκκεηέρνληαο θπζηθά, θέξεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ζακψλσλ. Πνιχ 

γξήγνξα, ην θακπαξέ επηζθέπηνληαη επηθαλείο δεκνζηνγξάθνη, θνζκηθνί, θαη άηνκα 

πξνεξρφκελα απφ ηελ αζηηθή ηάμε, θαζψο, ζχκθσλα κε ηε Brand, κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

έζησ θαη βξαρχβηα, απνθφπηνληαη απφ κία νκνγελνπνηεκέλε θαη πξνβιεπφκελε, 

παξφηη θνζκηθή, δηαζθέδαζε.163 Πξάγκαηη, ην θαιιηηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Chat 

Noir, ηδίσο θαηά ηα πξψηα ηνπ ρξφληα, είλαη κία πξσηφγλσξε εκπεηξία πνπ 

πξνζθέξεη αλαπάληερε πνηθηιία, ζπκκεηνρηθφηεηα, πξφθιεζε θαη θαζεκεξηλέο 

εθπιήμεηο164, ελψ ε αηκφζθαηξα είλαη ραιαξή θαη θηιηθή, ζε αληίζεζε κε ην 

ηππνπνηεκέλν πξφγξακκα ησλ concerthalls, ην νπνίν δνκείηαη πάλσ ζηε ζθεληθή 

παξνπζία ηνπ ηξαγνπδηζηή θαη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα θαη  επηηπρεκέλα γαιιηθά 

ηξαγνχδηα. Ζ Elena Cueto-Asin ζην άξζξν ηεο «The Chat Noir's Théâtre d' Ombres» 

εκβαζχλεη θνηλσληνινγηθά ζηε (θαηλνκεληθά αζπκβίβαζηε) ζχλδεζε ησλ 

αληηζπκβαηηθψλ ζεακάησλ ηνπ θακπαξέ κε έλα κεζναζηηθφ θνηλφ, αλαθέξνληαο πσο 

νη κεγάιεο κεηξνπφιεηο ηεο Δπξψπεο ηνπ fin de siècle «ιεηηνπξγνχλ ζπρλά νη ίδηεο 

σο ζεάκαηα θαη αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζηαζεξφ ζέιγεηξν γηα ηνπο επθαηάζηαηνπο θαη 

εηδηθά ηνπο άληξεο [...]». Θα ιέγακε φηη πξφθεηηαη γηα απηφ πνπ νξίδεηαη σο 

θνζκνπνιηηηζκφο, ε δπλαηφηεηα δειαδή (θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή) ηεο δηαθπγήο 

απφ ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ηηο θαηαπηεζηηθέο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο, κέζσ ηεο 

εμεξεχλεζεο πξσηφγλσξσλ ηφπσλ, ηεο αλαδήηεζεο ηεο θαληαζίαο, ηνπ 

                                                      
162 Cate, "The Spirit of Montmartre”, 23 
163 Brand, "Le Chat Noir" 
164 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ε δεκφζηα αλαγγειία ζαλάηνπ ηνπ Salis ζην έληππν ηνπ Chat Noir, ε νπνία 

κάιηζηα θαιεί ηνλ θφζκν λα πελζήζεη καδί κε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζην θακπαξέ. «Σν έληππν απηφ, 

ζπλήζσο ηφζν ραξνχκελν, πνπ αληηκεησπίδεηαη απφ ην θνηλφ ηνπ σο έλα μέζπαζκα γέιηνπ, είλαη ππνρξεσκέλν λα 

ληπζεί κε πέλζηκε πεξηβνιή. Ο Rodolphe Salis, ηδξπηήο καο, θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο θαη ζπρλά ζπλεξγάηεο καο, 

είλαη λεθξφο.» Segel, Turn-of-the-CenturyCabaret, 30 

Ωο αηηία ζαλάηνπ ηνπ Salis παξνπζηάδεηαη κία ππνηηζέκελε βαξηά θαηάζιηςε ιφγσ ηεο πεπνίζεζήο ηνπ φηη ν 

Emile Zola ηνπ «έθιεςε ηηο ινγνηερληθέο ηδέεο» κε ζθνπφ λα ηηο εθδψζεη ζε έλα ξεαιηζηηθφ δηήγεκα κε ηίηιν 

"Pot-Bouille". Cate, "The Spirit of Montmartre", 28 
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απαγνξεπκέλνπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζε επίπεδν ηερλψλ, δηαζθεδάζεσλ θαη ηξφπσλ 

ζπκπεξηθνξάο.165 

Παξάιιεια, ζην Chat Noir κεηαζρεκαηίδεηαη θαη ν ξφινο ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηηέρλε-

performer.166 Δπλννχκελνο απφ ηε κηθξή ζθελή θαη ηελ εγγχηεηα κε ην θνηλφ, 

απεπζχλεηαη επζέσο ζηνπο ζακψλεο, ζηα πιαίζηα κηαο αλεπίζεκεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ίζσλ, ελψ πνιιέο θνξέο ηνπο ρξεζηκνπνηεί σο αληηθείκελα ελφο 

απηνζρεδηαζκνχ ηχπνπ stand-up comedy.167 Έηζη, ην «θαληαζηαθφ ηείρνο» πνπ 

δεκηνπξγεί ην παξαδνζηαθφ ζέαηξν κεηαμχ επαγγεικαηία performer θαη ζεαηψλ 

πέθηεη θαη ζπκπαξαζχξεη κία ζεηξά παγησκέλσλ θαη επίζεκσλ θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο ζην ρψξν ησλ ζεακάησλ.168 εκαληηθφ θαη ζπλάκα θαηλνηφκν 

αηζζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ εμάιεηςε απηνχ ηνπ ηείρνπο απνηειεί θαη ε ρξήζε ησλ 

θαηά πξφζσπν πξνζβνιψλ, θπξίσο απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ Salis, αιιά θαη ηνπ Bruant, 

νη νπνίεο ζεσξνχληαη απφ ηνπο ζακψλεο κέξνο ηεο «ηειεηνπξγίαο ηνπ θακπαξέ». 

Μέιε ηεο πςειήο ηάμεο, ζπλεζηζκέλα ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

έθθξαζεο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ζεακάησλ ή ζηελ επηβνιή ηεο ζησπήο, ζην Chat 

Noir έξρνληαη αληηκέησπα κε ηελ αληηζηξνθή ησλ πξνλνκίσλ ηνπο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ 

αθνξά ηελ θπξίαξρε λφξκα ζπκπεξηθνξψλ.169 Ζ Cueto-Asin αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά πσο «νη επηρεηξεκαηίεο πιήξσλαλ έλα πνιχ αθξηβφ εηζηηήξην 

εηζφδνπ, απιψο γηα λα επηηξέςνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο λα γεινηνπνηεζνχλ, έηζη 

αληέζηξεθαλ ηε δνκηθή αμία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία δηαηεξεί ηε 

ζέζε εμνπζίαο-ηζρχνο γηα απηφλ πνπ πιεξψλεη».170 

Σν «ζεσξεηηθφ επηζηέγαζκα» φισλ φζσλ ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά ζην θακπαξέ, 

απνηειεί απφ ην 1882 κέρξη ην 1895 ην πεξηνδηθφ «Le Chat Noir». Σν έληππν, πνπ 

θπθινθνξεί ζε εβδνκαδηαία βάζε (θάζε άββαην), αξηζκεί ηέζζεξηο ζειίδεο θαη 

                                                      
165 Elena Cueto-Asin, "The Chat Noir's Théâtre d' Ombres. Shadow Plays and the Recuperation of Public 

Space"ζηνMontmartre and the Making of Mass Culture, Gabriel P. Weisberg (επηκ.), (New Brunswick, New 

Jersey, London: Rutgers University Press, 2001),  242 
166 Έλα αθφκα ζηνηρείν ζπζρεηηζκνχ ησλ ηξφπσλ παξαζηαηηθφηεηαο ζηα θακπαξέ κε ηελ performanceart ή 

αθφκα, κε ηα Happenings ησλ Fluxus ή ησλ Νηαληατζηψλ. 
167 H Brand αλαθέξεη πσο απηφ ην «παηρλίδη» κε ηνπο ζακψλεο ήηαλ ε θαη' εμνρήλ ελαζρφιεζε ηνπ Salis. O 

ηδηνθηήηεο ηνπ Chat Noir είρε ην ξφιν ηνπ νηθνδεζπφηε, θέξλνληαο ηνπο πειάηεο ηνπ ζην επίθεληξν ηνπ ζεάκαηνο, 

ζαξθάδνληαο ή επηδεηθλχνληάο ηνπο. Brand, "Le Chat Noir" 
168 Lisa Appignanesi, Cabaret. The First Hundred Years, (London: Methuen, 1984), 12 
169 Ζ ζησπή θαη γεληθφηεξα ε δηαθξηηηθή παξνπζία, ρσξίο θσλέο θαη εμάξζεηο, γίλεηαη θξηηήξην γηα ην θνηλσληθφ 

θαη νηθνλνκηθφ δηαρσξηζκφ ησλ ζεαηψλ ησλ παξαζηάζεσλ. 
170 Cueto-Asin, "The Chat Noir's Théâtre d' Ombres", 243. 
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ζπκίδεη ην πξνγελέζηεξν «L' Hydropathe».171 Ο Emile Goudeau είλαη ν ππεχζπλνο 

έθδνζεο κέρξη ην 1884, νπφηε αληηθαζηζηάηαη απφ ηνλ Alphonse Allais, ελψ ζηαζεξά 

ή άηαθηα έρνπλ ζπλεηζθέξεη θείκελα, άξζξα, ζάηηξεο θαη πνηήκαηα ηφζν νη 

ζπγγξαθείο ηνπ θακπαξέ, φζν θαη ν Paul Verlaine, ν Charles Baudelaire, oJean 

Moréas θαη ν Jean Lorrain. Σν πεξηνδηθφ ζπκπεξηιακβάλεη εκεξνιφγην ησλ 

δξψκελσλ ζηε Μνλκάξηε, λέα ηνπ θακπαξέ, παξνπζηάζεηο πνίεζεο ή ινγνηερλίαο, 

απνθιεηζηηθέο δεκνζηεχζεηο ζηίρσλ, δηεγήκαηα θαη θάξζεο, ρσξίο λα ζηεξείηαη θαη 

πνιηηηθψλ αλαθνξψλ, θπξίσο ζρεηηθά κε ηηο γαιινπξσζηθέο εληάζεηο κεηά ηνλ 

πφιεκν ηνπ 1870-1, αιιά θαη ελάληηα ζε πνιηηηθά πξφζσπα φπσο ν Πξφεδξνο ηεο 

Γεκνθξαηίαο (θαηά ην 1879) Jules Grévy θαη ν ππνπξγφο Léon Gambetta.172 Οη 

εηθνλνγξαθήζεηο γίλνληαη απφ ηνπο Théophile Steinlen, Alphonse Willette (ν νπνίνο 

θαζηεξψζεθε απφ ην ζέκα ηνπ πηεξφηνπ-ζπκβφινπ ηνπ ζχγρξνλνπ πεξηπιαλψκελνπ 

θαιιηηέρλε- φπσο ν «pierrot fumiste» γηα παξάδεηγκα173), Henri Riviére, Caran d' 

Ache θαη André Gill θαη πεξηιακβάλνπλ ζε θάζε ηεχρνο, ρσξίο εμαίξεζε, κία 

δσγξαθηζκέλε καχξε γάηα ζε πεξηπέηεηεο.174 Σν πεξηνδηθφ ηνπ Chat Noir, δελ 

απνηέιεζε απιψο έλα κέζν δηαθήκηζεο ηνπ θακπαξέ (αλ θαη θαηά ηα ηειεπηαία ηνπ 

ρξφληα πήξε θπξίσο ηέηνηα ρξνηά), αιιά εγθαζίδξπζε κία λέα ηάζε ζηε Μνλκάξηε. 

Έρνληαο ζε ζπλδπαζκφ ηνλ αληηζπκβαηηθφ θαη πξνθιεηηθφ γξαπηφ ιφγν ησλ 

ζπγγξαθέσλ (αθφκα θαη νη ηίηινη ησλ άξζξσλ απνηεινχζαλ ινγνπαίγληα θαη ιεθηηθέο 

εηξσλείεο) θαη ηηο ρηνπκνξηζηηθέο-απηνζαξθαζηηθέο εηθνλνγξαθήζεηο ησλ δσγξάθσλ, 

ην Le Chat Noir Journal άλνημε ην δξφκν γηα ηελ έθδνζε πνιιψλ αθφκα παξφκνησλ 

εληχπσλ πξσηνπνξηαθήο αηζζεηηθήο θαη θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Οπζηαζηηθά, 

δεκηνχξγεζε έλαλ θχθιν ελαιιαθηηθψλ ζαηηξηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ πεξηνδηθψλ, ηα 

νπνία κπνξεί λα κελ ήηαλ αμηφπηζηα, ή λα κελ κεηέθεξαλ «γεγνλφηα θαη αιήζεηεο», 

αιιά απηή αθξηβψο ε αρλή δηάθξηζε κεηαμχ πξαγκαηηθφηεηαο θαη θαληαζίαο ππήξμε 

ζηνηρεηψδεο γηα ηελ κπνέκ θνπιηνχξα. Ζ Olga Anna Dull αλαθέξεη πσο κε ην 

πνιππνίθηιν πεξηερφκελφ ηνπο, ηε θφξκα ηνπο θαη ηελ επξεία θπθινθνξία πνπ έρνπλ, 

                                                      
171 To L' Hydropathe θπθινθνξνχζε απφ ηελ νκάδα ησλ Hydropathes. Ζ πξαθηηθή απηή, ηεο έθδνζεο πεξηνδηθψλ 

θαιιηηερληθψλ εληχπσλ απφ δηάθνξα θακπαξέ, μεθίλεζε ζηε Μνλκάξηε απφ ην Chat Noir, αιιά γεληθεχηεθε. 

Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 27 
172  Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 28-30 . Δμψθπιιν ηνπ ηεχρνπο 185, παξαηίζεηαη. Παξάξηεκα ΗΗ, λν. 3. 
173 Cate, "The Spirit of Montmartre", 37. 

Σν ζέκα ηνπ πηεξφηνπ, πνπ απνηειεί δηαρξνληθφ ήξσα ηεο γαιιηθήο ιατθήο παληνκίκαο, πήξε θσκηθά ζηνηρεία 

απφ ηηο εηθνλνγξαθήζεηο ηνπ Willette ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ επεμεγεκαηηθέο ιεδάληεο. Ζ κε δηακεζνιάβεζε 

ηεο γιψζζαο πξνσζεί ηελ άκεζε εζηίαζε ζην ζψκα, ηε ζσκαηηθή γιψζζα θαη ζπλεπψο, ηελ αίζζεζε θαη φρη ηελ 

αλαπαξάζηαζε. Brigstocke, «The Life of the City» 
174 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 31 
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ζπκβάιινπλ ζε απηφ πνπ Benjamin νλφκαζε εμαθάληζε ηεο «αχξαο ηνπ έξγνπ ηέρλεο 

ζηελ επνρή ηεο κεραληθήο αλαπαξαγσγήο», θαζψο ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηζρπξέο 

αηζζεηηθέο αμίεο, κε ηελ ελζσκάησζε ηεο κίκεζεο, ηεο ζπλερνχο αλαπαξαγσγήο θαη 

ηεο αληίζεζεο ζηελ έλλνηα ηνπ πξσηφηππνπ.175 

Ζ ζπλχθαλζε ηφζσλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θαη πξσηφηππσλ θαιιηηερληθψλ κέζσλ, 

δε κπνξεί παξά λα έρεη κεγάιε απήρεζε γηα ην θακπαξέ. Ζ νινέλα απμαλφκελε 

δεκνηηθφηεηα αιιά θαη θάπνηνη βίαηνη θαβγάδεο ηνπ Salis κε πξναγσγνχο ηεο 

πεξηνρήο, θέξλνπλ ηελ αλάγθε γηα λέν κεγαιχηεξν ρψξν.176 Ζ κεηαθφκηζε γίλεηαη ην 

1885 κε κία κεγαιεηψδε πνκπή, ε νπνία μεθηλά απφ ηνλ παιηφ ρψξν (ζηελ νδφ 

Rouchechouart) θαη θαηαιήγεη ζηνλ θαηλνχξγην ζηελ νδφ VictorMassé, ιίγα 

ηεηξάγσλα παξαθάησ. ηε βξαδηλή απηή  παξέιαζε, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ 

κνπζηθνχο (θξνπζηά, βηνιηά θαη νξηζκέλα πλεπζηά), ν Salis θνξά θνζηνχκη λνκάξρε, 

έλαο κεηακθηεζκέλνο δηάβνινο δηεπζχλεη ηελ θπθινθνξία θαη φινη νη θαιιηηέρλεο θαη 

νη ζακψλεο θνπβαινχλ ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ πξνεγνχκελν ρψξν, κε 

έκθαζε ζην παλφ πάλσ ζην νπνίν είλαη δσγξαθηζκέλε ε γλσζηή καχξε γάηα θαη ζην 

«Parce Domine» (Παξάξηεκα ΗΗ, λν. 4), έξγν κεγάισλ δηαζηάζεσλ ηνπ Willette, 

εηδηθή παξαγγειία ηνπ Salis γηα ην Chat Noir. ινη ηξαγνπδνχλ ην γαιιηθφ εζληθφ 

χκλν, νη πεξηζζφηεξνη είλαη κεηακθηεζκέλνη θαη ρνξεχνπλ.177 

 

 

                                                      
175 Olga Anna Dull, «From Rabelais to the Avant-Garde: Wordplays and Parody in the Wall-Journal Le Mur» 

ζηνThe Spirit of Montmartre,  208 
176 Θεσξψ ζεκαληηθφ λα παξαζέζσ παξαθάησ ηνπο ιφγνπο ηεο αιιαγήο ηνπ ρψξνπ ηνπ θακπαξέ, δηφηη πέξαλ ηνπ 

φηη παξέρνπλ ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσληθή δσή ζηε λπρηεξηλή Μνλκάξηε, θαηαδεηθλχνπλ θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζθεπηηθφ (άξα θαη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζδνθίεο) ηνπ ηδηαίηεξα πεηπρεκέλνπ πηα Salis. ηελ πεξηνρή 

θνληά ζην Chat Noir δηνξγαλψλνληαη αλνηρηνί ππαίζξηνη ρνξνί κε κεγάιε απήρεζε θαη αλνίγνπλ ηα πξψηα 

δεκνθηιή dance halls. Ο Salis γηα ιφγνπο αληαγσληζκνχ επηιέγεη λα αιιάμεη γεηηνληά. Segel, Turn-of-the-

CenturyCabaret, 23 θαη Oberthur, Cafes and Cabarets, 62. 

Δπηπιένλ φκσο, ε λπρηεξηλή Μνλκάξηε είλαη θαθφθεκε θαη αθηιφμελε πξνο ηνπο αζηνχο.  Οη θαινληπκέλνη 

επηζθέπηεο ηνπ Chat Noir ζπρλά δέρνληαη πξνζβνιέο θαη επηζέζεηο θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην θακπαξέ απφ 

πξναγσγνχο θαη θαηνίθνπο. Δλψ αξρηθά νη επηζέζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ρηνχκνξ απφ ηνλ Salis θαη 

γίλνληαη  θνκκάηη ηνπ απξφβιεπηνπ ραξαθηήξα ηνπ θακπαξέ, ηειηθά νδεγνχλ ζε έλαλ κεγάιν θαβγά κεηαμχ ηνπ 

ηδηνθηήηε θαη ησλ πξναγσγψλ, πνπ ζηνηρίδεη ηε δσή ελφο ζεξβηηφξνπ ηνπ Chat Noir. Appignanesi, Cabaret, 20 

θαη Segel, Turn-of-the-CenturyCabaret, 23. 

Σν γεγνλφο απηφ εμφξγηζε ηνπο γείηνλεο αιιά θαη ηελ αζηπλνκία, ε νπνία επαλεηιεκκέλα είρε ζπζηήζεη ηελ 

κεηαθφκηζε ηνπ θακπαξέ ζην παξειζφλ.  Brand, "Le Chat Noir" 
177 Ζ πξαθηηθή ησλ παξειάζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε μαλά απφ ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ Chat Noir λσξίηεξα ηνλ ίδην 

ρξφλν, φηαλ δηνξγάλσζαλ επηθήδεηα πνκπή πξνο ηηκήλ ηνπ Victor Hugo ζηε Μνλκάξηε. Ζ πνκπή είρε ηεξάζηηα 

ζπκκεηνρή.  Appignanesi, Cabaret, 20 
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2.3.2. 1885-1897: Ζ Γεχηεξε Πεξίνδνο 

Ζ κεηαθνξά ηνπ θακπαξέ ζην λέν ηνπ ρψξν, ζεκαηνδνηεί ηελ απαξρή ηεο λέαο ηνπ 

επνρήο. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ηνπ Chat Noir (1885-1889) ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ 

λέν θαη πην δηεπξπκέλν θνηλφ (ηνπξίζηεο θαη άηνκα πςειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ), 

γεγνλφο πνπ θπζηθά επεξεάδεη θαη ην είδνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζεακάησλ. Πιένλ, ε 

πνηθηιία, φπσο θαη ην κέγεζνο, ησλ δξψκελσλ είλαη κεγαιχηεξε, θαζψο ν ηξηψξνθνο 

λένο ρψξνο επλνεί ηηο κεγάιεο παξαγσγέο κε ηα νγθψδε ζθεληθά.178 

Ζ ζχζηαζε ησλ θαιιηηερλψλ δελ δηαθνξνπνηείηαη ηδηαίηεξα, πέξαλ κεξηθψλ 

ζεκαληηθψλ απνρσξήζεσλ, φπσο απηήο ηνπ Emille Goudeau, ν νπνίνο θαίλεηαη 

αληίζεηνο πξνο ηελ λέα εκπνξεπκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ δίλεη ζην εγρείξεκα ν 

ηδηνθηήηεο ηνπ.179 Πνηεηέο θαη ηξαγνπδηζηέο κίαο λέαο γεληάο πξνζηίζεληαη ζηελ 

θαιιηηερληθή νκάδα, φπσο ν Vincent Hyspa (ηνλ νπνίν ζπλφδεπε ζην πηάλν ν Erik 

Satie180), ν Maurice Donnay, ν Pierre Trimouillat θαη νη δηάζεκεο Yvette Guilbert θαη 

Thereza.181 Δπηπιένλ, πνιιέο θνξέο γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεγάισλ παξαζηάζεσλ ν 

Salis πξνζιακβάλεη κεραληθνχο, επαγγεικαηίεο κνπζηθνχο, εζνπνηνχο, αθφκα θαη 

ρνξσδίεο.182 

Απηφ πνπ έρεη ραξαθηεξίζεη ηε δεχηεξε πεξίνδν ηνπ Chat Noir είλαη αλακθηζβήηεηα 

ε θαηλνηφκα εηζαγσγή ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ (Théâtre d' Ombres). Σν ζέαηξν ζθηψλ, κία 

δεκνθηιήο «παξαδνζηαθή» πξαθηηθή ςπραγσγίαο ησλ θνηλνηήησλ, έρεη ηζηνξηθφηεηα 

πνπ εθηείλεηαη σο ηελ αξραηφηεηα. Με απαξρή ηελ Κίλα, ε πξαθηηθή απηή 

εμαπιψζεθε ζηελ Αζία θαη κέζσ ηεο κεηαθίλεζεο ησλ θπιψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

έθηαζε ζηελ Σνπξθία θαη ηειηθά ηε δχζε. Καηά ην Segel, ην δπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα 

ην ζέαηξν ζθηψλ αλαδεηθλχεηαη ηνλ 17ν αηψλα, αιιά κφλν απφ ηνλ 18ν θη έπεηηα ε 

πξαθηηθή απηή απνθηά θνηλφ.183 Γηα ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ Chat Noir, νη νπνίνη, θαηά 

ην γεληθφηεξν θιίκα ηεο επνρήο (ιφγσ ηεο Έθζεζεο Ηαπσληθψλ Σερλψλ πνπ έγηλε ζην 

Παξίζη ην 1883), είλαη επεξεαζκέλνη απφ ηελ ηαπσληθή ηέρλε θαη ην αλαγελλεκέλν 

                                                      
178 Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club, 57 
179  Kenny, "Je Cherche Fortune" 
180 Ο Satie θαη ν Hyspa ζπλέρηζαλ λα ζπλεξγάδνληαη γηα θαηξφ, ζηήλνληαο κάιηζηα ην 1890 κία ζαηηξηθή 

ρξηζηνπγελληάηηθε παξάζηαζε ζεάηξνπ ζθηψλ ζην λέν θακπαξέ πνπ ζπκκεηείρε ν Hyspa (αιιά θαη πνιινί πξψελ 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ Chat Noir) κε ην επθάληαζην, θαη αληαγσληζηηθφ πξνο ην Chat Noir, φλνκα «Chien Noir» 

(Μαχξνο θχινο). Σε κνπζηθή αλέιαβε ν Satie θαη ηα ζθεληθά ν Καηαιαλφο Miquel Utrillo. Segel, Turn-of-the-

Century Cabaret, 79 
181 Oberthur, Cafes and Cabarets, 64 
182 Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club, 58 
183 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 66 
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ελδηαθέξνλ πξνο ηε ραξαθηηθή θαη ηε ιηζνγξαθία, ην μεθίλεκα γίλεηαη ην 1887. 

Μέξνο ηνπ θαιιηηερληθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη απφ πξσηχηεξα νη παξαζηάζεηο 

καξηνλέηαο ησλ Henry Somm θαη George Auriol, νη νπνίεο δίλνπλ ην έλαπζκα ζηνλ 

Henry Riviére λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο πξνζζέηνληαο έλα ιεπθφ παλί 

ζην άλνηγκα-ζθελή ηνπ «ζεάηξνπ καξηνλέηαο», πξνθεηκέλνπ λα ζπλνδεχζεη, 

απηνζρεδηάδνληαο κε απνθφκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ αζηπλνκηθνχο, ηνλ ηξαγνπδηζηή 

Jules Jouy ζην ηξαγνχδη ηνπ «Sergot» («Ο αζηπλνκηθφο»). Ζ πξψηε απηή πξνζπάζεηα 

επηθξνηείηαη ηφζν απφ ηνπο ζακψλεο ψζηε ην ζέαηξν ζθηψλ γίλεηαη δνκηθφ θνκκάηη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην κφλν παξαζηαηηθφ, θαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηηπρίεο ζε 

επίπεδν δεκνηηθφηεηαο πνπ είρε πνηέ ην θακπαξέ.184 

Οη παξαζηάζεηο ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ εκπλένληαη απφ ηζηνξηθά θαη παηξησηηθά ζέκαηα 

(ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην εμαηξεηηθά δεκνθηιέο θαη ζεακαηηθφ «L' Epopée» 

ηνπ Caran d' Ache πνπ πξσηνπαίρηεθε ην 1889), ζξεζθεπηηθά θαη βηβιηθά («La 

Marche à l' étoile»ηνπ Georges Fragerolle, ην νπνίν είρε ηε δνκή νξαηνξίνπ θαη 

«αλέβεθε» γηα πξψηε θνξά ην 1890 ζε ζθεληθά ηνπ Riviére θαη ην «La Tentation de 

Saint Antoine» θαηά ηελ αθήγεζε ηνπ Flaubert, ζην νπνίν ηε κνπζηθή επηκειήζεθε ν 

Albert Tichant) θαη ηέινο, θσκηθά («Phryné», «Ailleurs» ηνπ Maurice Donnay ζε 

ζθεληθά ηνπ Riviére θαη κνπζηθή ηνπ CharlesdeSivry, θαη ηα δχν ηνπ 1891). 

Πξφθεηηαη γηα παξαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κε ηνπο ζπγγξαθείο ζπλεξγάδνληαη ρσξίο 

επαγγεικαηηθνχο δηαρσξηζκνχο, πνιινί θαιιηηέρλεο ηνπ θακπαξέ βνεζψληαο ζηε 

κνπζηθή, ηα ζθεληθά, ηε δηαθφζκεζε, ηα θψηα θαη ηηο αλαγγειηηθέο ηνπο αθίζεο, ελψ 

ν Salis ζπλήζσο απαγγέιεη ή παξνπζηάδεη.
185

 «ηελ πξάμε, αλ φρη θαη απφ πξφζεζε, 

ην ζέαηξν ζθηψλ ήηαλ ε απάληεζε ηνπ Chat Noir ζηελ αλάγθε γηα ηελ ηδέα ηνπ 

Gesamtkunstwerk, πνπ ηφηε ππήξμε ζηε κφδα», αλαθέξεη ν κάιηζηα Gendron.
186

 

Ωο κνξθή ηέρλεο, ην Théâtre d' Ombres, κπνξεί λα ζπγθαηαιερζεί ζην θίλεκα ηνπ 

πκβνιηζκνχ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηε Γαιιία ηνπ 1880 θαη εγθαζπδξχεηαη κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ καληθέζηνπ ηνπ Jean Moréas ζηε LeFigaro ην 1886. Ζ δξακαηηθή 

ρξήζε ηεο θηγνχξαο πνπ δεκηνπξγείηαη θαζψο θσηίδεηαη απφ ην θσο, ε δηηηή θχζε 

ηεο ζθηάο πνπ αληηπξνζσπεχεη κία θπζηθή κνξθή, αιιά παξάιιεια κπνξεί λα 

εμαυιψλεηαη θαη λα κεηαζρεκαηίδεηαη, λα γιηζηξάεη θαη λα απνπξνζαλαηνιίδεη, είλαη 

                                                      
184 Cueto-Asin, «The Chat Noir's Théâtre d' Ombres», 226-227 
185 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 69-80 
186 Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club, 58 
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ζηνηρεία ηα νπνία δίλνπλ ζηηο παξαζηάζεηο έλα πλεπκαηηθφ θαη ππεξβαηηθφ 

ραξαθηήξα.
187

Ο κπζηηθηζκφο έρεη ήδε έλα έληνλν θνηλσληθφ έξεηζκα θαη πνιιέο απφ 

ηηο παξαζηάζεηο ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ απνηεινχλ ζπκβνιηζηηθά «λεν-κπζηήξηα», φπσο 

ηα νλνκάδεη ν Segel, αιιά θαη ν Γάιινο θξηηηθφο ηέρλεο Jules Lemaître(1853-1914), 

ν νπνίνο έρεη γξάςεη δηζπξακβηθέο θξηηηθέο γηα ηηο παξαζηάζεηο ηνπ Chat Noir, φληαο 

επηθξνηεηήο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ πκβνιηζηηθνχ Κηλήκαηνο πξνο ηε δεκηνπξγία 

ελφο λένπ είδνπο ηέρλεο, ηνπ πνηεηηθνχ δξάκαηνο κε κεηαθπζηθή θαη ζξεζθεπηηθή 

ζεκαηνινγία.188 

Ζ ζπκβνιηζηηθή απηή ηδέα πξνήιζε απφ ηελ απφξξηςε ηνπ ζεάηξνπ απφ πιεπξάο ησλ 

ζπκβνιηζηψλ ζεσξεηηθψλ, ιφγσ ηεο ζπλχθαλζήο ηνπ κε ηελ αζηηθή ηάμε θαη ηηο 

άθακπηεο θαιιηηερληθέο ζπκβάζεηο ηεο. Αληί γηα ην ζέαηξν ινηπφλ, αλαπηχζζνπλ ηελ 

πνίεζε, σο ηε κφλε κνξθή δεκηνπξγίαο, κέζα απφ ηελ νπνία, κε εξγαιεία ην 

ζχκβνιν θαη ηελ ηδέα θαη ρσξίο δηακεζνιαβήζεηο ή πξνζσπνπνηήζεηο, είλαη δπλαηφ 

λα εθθξαζηεί ε θξπθή εζσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Σνζπκβνιηζηηθφ 

δξάκα δελ πεξηέρεη ππνθξηηηθή, αιιά απαγειιία, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηε θσλή 

σο θεληξηθφ εθθξαζηή ηεο ηδέαο θαη ζπλεπψο, κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ φπεξα, σο 

κία ιπξηθή εθδνρή δηαρείξηζεο ηνπ θεηκέλνπ.189 ην Théâtre d' Ombres ε χπαξμε ηεο 

ζθηάο ή ηεο καξηνλέηαο αληηθαζηζηά ηνλ εζνπνηφ ρσξίο λα κηιάεη, απιά 

ζπλνδεχνληαο κε θηλήζεηο ηε κνπζηθή ή ηελ απαγγειία. Έηζη, θαηαιήγεη λα απνηειεί 

ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζπκβνιηζηηθνχ ηδαληθνχ ηεο «πνίεζεο ελ θηλήζεη», φπσο ην 

νλνκάδεη ε Cueto-Asin.190 

Οη παξαζηάζεηο απνηεινχλ νκαδηθέο δνπιεηέο, ραξαθηεξίδνληαη απφ εθιεθηηθηζκφ 

κέζσλ θαη ινγνηερληθψλ πεγψλ θαη ζηαδηαθά γίλνληαη φιν θαη πην δαπαλεξέο θαη 

πεξίπινθεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν Riviére πεηξακαηίδεηαη πνιχ κε ην θσηηζκφ 

θαη ηα πιηθά απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδεη ηηο θηγνχξεο, κε ηνλ θαηξφ πεηπραίλεη κία 

κεγάιε γθάκα ρξσκαηηζκψλ ηνπ γθξη θαη ηειηθά, ρξεζηκνπνηψληαο γπαιί θαη ρξψκα. 

θαηαθέξλεη λα πξνβάιιεη ελ θηλήζεη έγρξσκεο ζθελέο («La Tentation de Saint 

Antoine»), πξναλαγγέιινληαο, φπσο αλαθέξεη ν Segel ηνλ έγρξσκν 

                                                      
187  Cueto-Asin, «The Chat Noir's Théâtre d' Ombres», 233 
188 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 71-77 
189 Danae Stefanou, «Symbolist Language and Sense of Drama in Claude Debussy‟s Pelléas et Mélisande » (MA 

Thesis, University of Nottingham, 2000) 
190 Cueto-Asin, «The Chat Noir's Théâtre d' Ombres», 236-238 
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θηλεκαηνγξάθν.191 Ζ κνπζηθή είλαη θαηά θχξην ιφγν απηνζρεδηαζηηθή θαη πηαληζηηθή, 

ελψ ζπκπιεξψλεηαη απφ απαγγειία ή (ρηνπκνξηζηηθή θαηά πεξηπηψζεηο) αθήγεζε.192 

Οξηζκέλεο θνξέο ππάξρεη θαη ηξαγνπδηζηήο ή αθφκα θαη ρνξσδία, ελψ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθέ αλέκσλ θαη βξνρήο.193 Ο πξνζβιεηηθφο ζρνιηαζκφο ηνπ Salis 

έγηλε ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θαη γηα ην ζέαηξν ζθηψλ κε ην φλνκα piece bonimontée. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαζηάζεσλ, ν ηδηνθηήηεο, εηδηθφο ησλ ιεθηηθψλ 

απηνζρεδηαζκψλ θαη γλσζηφο ζηνπο θχθινπο ηνπ θακπαξέ κε δηάθνξα επθάληαζηα 

πξνζσλχκηα, απηνζρεδίαδε ζρνιηάδνληαο ή ζαηηξίδνληαο ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ 

παξάζηαζε.194 

ηνηρεία κνληέξλαο θαη δεκνθηινχο ηέρλεο αλακεηγλχνληαη ηφζν πεξίηερλα πνπ 

πιένλ δε δηαρσξίδνληαη θαη ε εμέιημή ηνπο δεκηνπξγεί απηφ πνπ ν Gendron 

επηζεκαίλεη σο «ηξίην είδνο αηζζεηηθήο παξαγσγήο, θαζαξά νξηνζεηεκέλν απφ 

ρακειφ θαη ην πςειφ, ηνπνζεηεκέλν αθξηβψο ζηε κέζε ησλ δχν». Σν γεγνλφο φηη νη 

παξαγσγέο είλαη κεγάιεο θαη ζεακαηηθέο θαη νη θξηηηθέο άθξσο ζεηηθέο, θέξλεη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ηελ θαιιηηερληθή θαη νηθνλνκηθή ειίη κέζα ζην θακπαξέ θαη 

νπζηαζηηθά δηεπξχλεη ην ππνζηεξηθηηθφ πξνο ην κνληεξληζκφ θνηλφ, πξνάγνληαο ην 

Chat Noir απφ έλα πεηξακαηηθφ ρψξν έθθξαζεο ζε έλα θνζκνπνιίηηθν ζέαηξν, ην 

νπνίν κάιηζηα πεξηφδεπζε ζε γεηηνληθέο ρψξεο θαη ζηηο γαιιηθέο απνηθίεο.195 

Σν ηέινο ηνπ Chat Noir έξρεηαη ην 1897, κε ην ζάλαην ηνπ Salis. Ήδε απφ λσξίηεξα, 

ν ηδηνθηήηεο ηνπ θακπαξέ επηζπκνχζε λα πνπιήζεη ην πεξηνδηθφ, πξάγκα πνπ έθαλε 

κε ην θακπαξέ έλα ρξφλν πξσηχηεξα, ελψ ήιπηδε λα θξαηήζεη κφλν ην ζέαηξν ζθηψλ. 

Οιφθιεξε ε θαιιηηερληθή ηνπ ζπιινγή πιεηζηεξηάζηεθε κεηαμχ 1897 θαη 1904.196 

Πάλησο, πξηλ ην ζάλαην ηνπ Salis, θπθινθνξνχλ πνιιέο εθδφζεηο απφ ην ίδην ην 

θακπαξέ, νη νπνίεο επλννχλ ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπ θαη δεκηνπξγνχλ κία θηινινγία 

γχξσ απφ ηελ αηζζεηηθή θαη ηα  θαιιηηερληθά ηνπ δξψκελα, φπσο άικπνπκ κε έξγα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ δσγξάθσλ θαη πνίεζε ησλ πνηεηψλ, βηβιία ηα νπνία 

                                                      
191 H Appignanesi αληίζηνηρα, ραξαθηεξίδεη ηε δνπιεηά ηνπ Riviére σο «πξν-θηλεκαηνγξαθηθή». Appignanesi, 

Cabaret, 21 
192 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 68 
193 Oberthur, Cafes and Cabarets, 64-65 
194 Appignanesi, Cabaret, 22 
195 Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club, 58-59 
196 Oberthur, Cafes and Cabarets, 65 
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παξνπζηάδνπλ ηα έπηπια θαη ηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη 

ζπιινγέο ηξαγνπδηψλ ή παξακπζηψλ.197 

Σν Chat Noir δεκηνχξγεζε έλα θαιιηηερληθφ θίλεκα, ην θίλεκα ησλ θακπαξέ, ηα 

νπνία παξείραλ ηνλ ηφπν κέζα ζηνλ νπνίν επηηεχρζεθε ε ζπλχπαξμε θαη δηάδξαζε 

ζθεπηφκελσλ θαη αληηζπκβαηηθψλ θαιιηηερλψλ ζηα πιαίζηα ηνπ κνληεξληζκνχ. 

Μέζα ζε έλαλ ρψξν, επηζεκαίλεη ε Cueto-Asin, έγηλε εθηθηή ε ζπλέλσζε 

πλεπκαηηθψλ θχθισλ θαη δηαλννχκελσλ κε ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ησλ 

ρακειφηεξσλ θνηλσληθά ζηξσκάησλ, απνθιείνληαο απφ ηε δηάδξαζε ηε κεζαία-

αζηηθή ηάμε, ε νπνία είρε θνηλσληθά πεξηραξαθσζεί.198 Γε ζα ήηαλ θαζφινπ 

ππεξβνιηθφ λα αλαθέξακε ην Chat Noir σο έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο ρψξνπο ζηελ 

Δπξψπε πνπ πξνψζεζαλ ηελ παξνπζίαζε avant-garde πξαθηηθψλ. 

2.4. LeMirliton 

 

Σν θίλεκα ησλ θακπαξέ, κε πξσηνζηάηε ην Chat Noir, εμαπιψλεηαη ζε φιε ηε 

Μνλκάξηε θαη κε πνιινχο ηξφπνπο δηακνξθψλεη ηε λπρηεξηλή δσή ζηελ πεξηνρή. 

ηαλ ην Chat Noir κεηαθνκίδεη ζηνλ λέν ηνπ ρψξν, ην 1885, έλαο απφ ηνπο 

ηξαγνπδηζηέο ηνπ θακπαξέ, ν Aristide Bruant δηαρσξίδεηαη, παξακέλεη θαη θξαηάεη ην 

ρψξν αλνηρηφ, κεηνλνκάδνληάο ηνλ ζε «Le Mirliton». Σν φλνκα ζεκαίλεη ζσιήλα 

απφ θαιάκη θαη ζηελ αξγθφ, άηερλε πνίεζε, γεγνλφο πνπ ν Wilson ζπζρεηίδεη κε ηε 

δηάζεζε ηνπ Bruant γηα ζχλδεζε κε ηελ «ρακειή θνπιηνχξα» θαη δηαθνξνπνίεζε 

απφ ηα ππφινηπα θέληξα λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο.199 

Ο Aristide Bruant (1851-1925), γφλνο κηαο φρη ηδηαίηεξα επθαηάζηαηεο νηθνγέλεηαο, 

θάλεη πξηλ απφ ην 1880 ηηο πξψηεο ηνπ εκθαλίζεηο ζε café-concerts, ζπρλά έρνληαο 

καδί ηνπ θαη κία ηξαγνπδίζηξηα- πφξλε κε ην φλνκα Nimi θαη αξγφηεξα, κεηά ην 

1880, εξγάδεηαη ζε κεξηθά απφ ηα γλσζηφηεξα ηεο Μνλκάξηεο. ληαο ήδε θίινο ηνπ, 

ν Jules Jouy ηνλ θέξλεη ην 1884 ζην Chat Noir, φπνπ είλαη απφ ηνπο ειάρηζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ρσξίο «πλεπκαηηθή εθπαίδεπζε» θαη κε πξαγκαηηθή εκπεηξία ζηε 

ρεηξνλαθηηθή εξγαζία, ζηε δσή κέζα ζηηο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο θαη κε γλψζε ησλ 

                                                      
197 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 81 
198 Cueto-Asin, «The Chat Noir's Théâtre d' Ombres», 230 
199 ηελ αξρή ηνπ, ην Mirliton δηαθνξνπνηείηαη έληνλα θαη απφ ην λέν Chat Noir, ην νπνίν γίλεηαη ην θέληξν ηεο 

λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο κε αξθεηνχο ζακψλεο πςειψλ ηάμεσλ. Ο Bruant κάιηζηα δηαθσκσδεί ηνλ πιηζκφ θαη ηελ 

αιαδνλεία ηνπ Salis ζε πνίεκα-ζθεηο πνπ γξάθεη κφιηο ην θακπαξέ αλνίγεη. Michael L., Wilson, «The Eccentric 

Masculinity of Aristide Bruant», 204 
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εζηθψλ θσδίθσλ ησλ πεξηζσξηαθψλ νκάδσλ (θπιαθηζκέλνη, πφξλεο θαη 

πξναγσγνί).200 Ζ παξνπζία ηνπ ζην θακπαξέ εμειίζζεη ην ξεπεξηφξηφ ηνπ θαη ν ίδηνο 

αθήλεη πίζσ ηα ζπλεζηζκέλα ηξαγνχδηα ησλ café-concerts θαη εξκελεχεη θνκκάηηα 

ξεαιηζηηθά, ηα νπνία απνηππψλνπλ ηελ θνηλσληθή αδηθία ζην πεξηζψξην ηεο γαιιηθήο 

θνηλσλίαο, ζηνηρείν γεληθά αζπλήζηζην ζηηο performances ηνπ Chat Noir.201 

Αλνίγνληαο ην δηθφ ηνπ θακπαξέ, o Bruant δελ έθαλε ππεξβνιέο ζηε δηαθφζκεζε ηνπ 

ρψξνπ. Ζ κηληκαιηζηηθή αηζζεηηθή ηνπ Mirliton έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

επηβιεηηθή κνξθή ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, ν νπνίνο είλαη νπζηαζηηθά ν κνλαδηθφο 

performer ζην θακπαξέ, κε εμαίξεζε δχν λέεο ηξαγνπδίζηξηεο θαη έλαλ πηαλίζηα. Ζ 

ζθελή δελ έρεη ρξεζηηθφηεηα θαη ν ίδηνο θηλείηαη ζε φιν ην ρψξν, ιφγσ ηεο 

πεπνίζεζήο ηνπ πσο ε χπαξμε κηαο πιαηθφξκαο νξηνζεηεί ηνλ παξαζηαηηθφ ζθεληθφ 

ρψξν απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.202 Ωο νηθνδεζπφηεο, «θαισζνξίδεη» θαπζηηθά ηνπο 

πειάηεο ηνπ κε πξνζβνιέο απφ επίζεηα ηεο παξηδηάληθεο αξγθφ, ζαηηξίδεη θαη 

αθνξίδεη ηελ «θαιή θνηλσλία», δηεθδηθεί ηελ πξνζνρή θαη αληηζηξέθεη ηε ζέζε 

ηζρχνο ησλ ζεαηψλ, θάλνληαο ην θακπαξέ «ηελ επηηνκή ηεο ρακειήο 

δσήο».203Απξνζδφθεηα, απηή ηνπ ε ζηάζε, αληί λα πξνζβάιιεη, θαίλεηαη λα εμάπηεη 

ηνπο ζακψλεο θαη κε ηνλ θαηξφ, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεηδεηά απφ ηνλ ίδην σο αηζζεηηθή 

πξαθηηθή, ε νπνία, θαηά ηνλ Gendron, αξγφηεξα δίλεη ην εξέζηζκα ζηνπο ληαληατζηέο 

θαη άιια πξσηνπνξηαθά θηλήκαηα ηνπ 20νχ αηψλα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

πξφθιεζε θαη ηελ ελφριεζε ηνπ θνηλνχ σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν πξνψζεζεο.204 Ο 

Bruant δελ θάλεη σξαηνπνηήζεηο, νχηε ζπκβηβαζκνχο θαη πξνζπαζεί λα ζπλζέζεη 

κέζα ζηελ ίδηα ηελ persona ηνπ, δχν έλλνηεο πνπ ζπλππάξρνπλ ζηνλ φξν «bohemian»: 

ην ραξαθηήξα ηνπ θαιιηηέρλε κε απηφλ ηνπ θνηλσληθνχ πεξηζσξίνπ.205 

πσο καο γίλεηαη γλσζηφο απφ ηε γλσζηή αθίζα ηνπ Lautrec, o Bruant είλαη ν 

πξψηνο πνπ αλαπηχζζεη κία θηγνχξα πξαγκαηηθά εθθεληξηθή. Σν θνζηνχκη- ζήκα 

θαηαηεζέλ ηνπ (καχξν βεινχδηλν θνζηνχκη κε ην παληειφλη κέζα ζηηο κπφηεο ηνπ, 

                                                      
200 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 48-49, Wilson, «The Eccentric Masculinity of Aristide Bruant», 198, 

Wilson, "Portrait of the Artist", 191 
201 Wilson, «The Eccentric Masculinity of Aristide Bruant», 201. O Wilson αλαθέξεη επίζεο πσο ν Bruant δελ 

γίλεηαη εχθνια απνδεθηφο απφ ηνπο ινγνηερληθνχο θχθινπο ηνπ Chat Noir, αθφκα θη αλ νη εκθαλίζεηο ηνπ έρνπλ 

επηηπρία. Σα ηξαγνχδηα ηνπ δεκνζηεχνληαη πνιχ ζπάληα ζην πεξηνδηθφ ηνπ θακπαξέ θη έηζη ν ίδηνο απνθαζίδεη λα 

εθδφζεη θαη λα πνπιήζεη ηηο παξηηηνχξεο ηνπ κφλνο. 
202 Scott, Sounds of the Metropolis, 203 
203 Appignanesi, Cabaret, 27 
204 Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club, 60 
205 Wilson, «The Eccentric Masculinity of Aristide Bruant», 204 
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θφθθηλε κπινχδα, καχξν καθξχ θαπέιν, θφθθηλν θνπιάξη θαη κπαζηνχλη206) δε 

κπνξεί λα ζπγθαηαιερζεί ζηπιηζηηθά ζε θάπνηα θαηεγνξία, αιιά είλαη απηφ πνπ ηνλ 

μερσξίδεη, επηθνξηίδνληάο ηνλ κε κία μεθάζαξε αληξηθή ζεκεηνινγία, δηαθνξεηηθή 

φκσο απφ απηήλ ηεο ιατθήο ηάμεο ή ηεο αζηηθήο. Ζ persona απηή ηνπ επηηξέπεη λα 

ελζαξθψλεη έλαλ αθεγεηή, νπνίνο θαηέρεη κία ζέζε κεηαμχ ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

εξψσλ, ησλ νπνίσλ ηηο πεξηπέηεηεο ζθηαγξαθεί. «Δίλαη έλαο πξνλνκηνχρνο 

δηακεζνιαβεηήο, ηνπ νπνίνπ ε εμππλάδα θαη ε ζπκπάζεηα είλαη δηθά ηνπ κφλν, ρσξίο 

λα είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ ή ζηνπο ραξαθηήξεο ησλ ηξαγνπδηψλ».207 

Βέβαηα, φζν γίλεηαη δηάζεκνο, γίλεηαη νινέλα θαη πην εχπνξνο, ελψ ε πειαηεία είλαη 

θπξίσο κεζναζηηθή, γεγνλφο πνπ αληηβαίλεη ζην χθνο ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπ θαη ζηα 

επηθξηηηθά πξνο ηελ αζηηθή θνπιηνχξα ζρφιηά ηνπ.208 Σν 1895 απνθαζίδεη λα θάλεη 

κία πεξηνδεία ζηε Γαιιία θαη έπεηηα λα απνρσξήζεη απφ ην θακπαξέ (παξαρσξψληαο 

ηε δηεχζπλζε ηνπ ρψξνπ ζηνλ ηφηε πηαλίζηα ηνπ, ν νπνίνο ην κεηνλνκάδεη ζε 

«Cabaret Aristide Bruant», ρσξίο φκσο κεγάιε αληαπφθξηζε), θαζψο απνδέρεηαη ηε 

ζέζε ηνπ δηεπζπληή ζε έλα πνιχ γλσζηφ café-concert. Ζ ηειεπηαία ηνπ δεκφζηα 

εκθάληζε γίλεηαη ην 1924.209 

Απηφ πνπ ζην ζεκείν απηφ αμίδεη λα θαηαγξαθεί είλαη ε ζπγγξαθηθή θχζε ηνπ, ε 

νπνία εθθξάζηεθε κέζσ ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ εμέδηδε, ελ νλφκαηη «Le Mirliton», θαηά 

ην πξφηππν ηνπ εληχπνπ ηνπ Chat Noir. Σν πεξηνδηθφ θπθινθνξεί άηαθηα, απφ ην 

1884 κέρξη ην 1894, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηηο ζειίδεο ηνπ ηξαγνχδηα ηνπ Bruant, 

αιιά θαη αλαπαξαγσγέο έξγσλ ηνπ ζηελνχ θίινπ θαη ζαπκαζηή ηνπ Toulouse-

Lautrec. Πέξα φκσο απφ απηά, ην «Le Mirliton» πεξηέρεη ζηαζεξέο ζηήιεο κε παιηά 

γαιιηθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα, αλέθδνηα θαη ηζηνξίεο ησλ αλζξψπσλ ηεο πξν-

βηνκεραληθήο Γαιιίαο. Απηή ε αλάδεημε ηεο ππαίζξηαο ιατθήο παξάδνζεο κπνξεί λα 

εξκελεπηεί σο αλάγθε γηα ηζηνξηθφηεηα ή ηζηνξηθή ζχλδεζε θαη άξα, απζεληηθφηεηα. 

Ο Wilson αλαθέξεη πσο ε ιατθή παξάδνζε απνηειεί ηνλ πξφγνλν ησλ ιατθψλ 

(εξγαηηθψλ- ρακειψλ θνηλσληθά) ζηξσκάησλ ηνπ ηέινπο ηνπ αηψλα θαη απηή ε 

παξαδνρή θαηαιήγεη ζην φηη νη ιατθέο ηάμεηο είλαη νη θιεξνλφκνη ηεο «απζεληηθήο 

γαιιηθήο θνπιηνχξαο». Μέζα ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ, ηα ηξαγνχδηα ηνπ Bruant 

                                                      
206

  Ζ αθίζα απφ ηελ νπνία θαζηεξψλεηαη ην θνζηνχκη απηνχ είλαη έξγν ηνπ Lautrec. Παξάξηεκα ΗΗ, 

λν. 88. 
207 Wilson, «The Eccentric Masculinity of Aristide Bruant», 204 
208 .π., 207 
209Segel, Turn-of-the-Century Cabaret,, 53 
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θαίλεηαη λα εθπξνζσπνχλ ηε γαιιηθή παξάδνζε θαη ν ίδηνο λα ελζσκαηψλεη ην ξφιν 

ηνπ ζχγρξνλνπ ηξνβαδνχξνπ.210 Δθηφο απφ ην έληππν ηνπ θακπαξέ, ηα επφκελα 

ρξφληα, ν ηξαγνπδηζηήο εθδίδεη  ζπιινγέο κνλνιφγσλ θαη ηξαγνπδηψλ ηνπ, κία 

λνπβέια, έλα ιεμηθφ ηεο παξηζηλήο αξγθφ θαη κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα κε 

ηζηνξίεο, άξζξα πνηθίιεο χιεο, ηξαγνχδηα θαη εηθφλεο.211 

2.5. Cabaret «Les Quat' Z' Arts» 

 

To Cabaret «Les Quat' Z' Arts» ηδξχεηαη ην 1893 απφ ηνλ Francois Trombert θαη δίλεη 

ζπλέρεηα ζηελ παξάδνζε ησλ θαιιηηερληθψλ θακπαξέ ζηε Μνλκάξηε, ε νπνία 

δηαξθεί γηα κεξηθά ρξφληα κεηά ηελ αιιαγή ηνπ αηψλα. Σν φλνκά ηνπ, εκπλεπζκέλν 

απφ ηνπο ηέζζεξεηο θιάδνπο ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Παξηζηνχ 

(αξρηηεθηνληθή, δσγξαθηθή, γιππηηθή θαη ραξαθηηθή), πξνθχπηεη κεηά απφ κία 

πνξεία- ηχπνπ parade κεηακθηεζκέλσλ πνπ δηνξγαλψλνπλ νη θνηηεηέο ηεο ζρνιήο κε 

ην φλνκα «Bal des Quat' Z' Arts». Ζ πνξεία απηή πξνθαιεί θαη ζνθάξεη ηα εζηθά φξηα 

αλνρήο ησλ αζηψλ ηεο Σξίηεο Γεκνθξαηίαο, αιιά ζπλάκα πξνζθέξεη έλα πνιχ 

επθάληαζην φλνκα ζην θακπαξέ.212 

Αθξηβψο επεηδή ην θακπαξέ αλνίγεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ αηψλα, απαξηίδεηαη απφ 

ήδε γλσζηνχο θαιιηηέρλεο ηεο Μνλκάξηεο, νη νπνίνη είηε απνρψξεζαλ απφ άιια 

αληίζηνηρα εγρεηξήκαηα, είηε ζπκκεηείραλ πεξηζηαζηαθά ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα, 

αιιά θαη απφ κία λέα γεληά δεκηνπξγψλ. Σελ πεξίνδν εθείλε, επίζεο, είλαη πιένλ 

δηαθξηηή ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ Βαξθειψλεο θαη Παξηζηνχ ζε θαιιηηερληθφ 

επίπεδν, κε ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ θακπαξέ ζηελ πξψηε θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

πνιιψλ Καηαιαλψλ θαη γεληθφηεξα Ηζπαλψλ θαιιηηερλψλ ζην δεχηεξν, θαη ηδίσο ζηε 

Μνλκάξηε. Ζ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο πάλησο θαη ε ζπληξνθηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

θαιιηηερλψλ απνηειεί ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηφζν ηεο επνρήο, φζν θαη ηεο 

πεξηνρήο, θαη απνηππψλεηαη απφ ηηο ζπλερείο κεηαθηλήζεηο ηνπο, νη νπνίεο δείρλνπλ 

πσο πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπο αθνξά ε θαιιηηερληθή δηάδξαζε απφ ηελ πξνζσπηθή 

ρξεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο επηηπρίαο ηνπ εθάζηνηε θακπαξέ-θαιιηηερληθνχ 

εγρεηξήκαηνο. Καιιηηέρλεο φπσο ν Emile Goudeau θαη ν Alphonse Willette 

ζπκκεηέρνπλ ζην Quat' Z' Arts νξγαλψλνληαο ζεκαηηθά parades ζην ιφθν ηεο 

                                                      
210 Wilson, «Portrait of the Artist», 195 
211 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 54 
212 Dull, «From Rabelais to the Avant-Garde», 206 
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Μνλκάξηεο, ν Abel Truchet ησλ Incohérents αλαιακβάλεη ην δηαθνζκεηηθφ κέξνο, 

ελψ νη λένη θαιιηηέρλεο Auguste Roedel θαη Guirand de Scévola θαηαπηάλνληαη κε ηα 

έληππα ηνπ θακπαξέ. ε κνπζηθφ επίπεδν, ζπκκεηέρνπλ ν, ζηαζεξφο γηα δέθα ρξφληα 

ζην θακπαξέ, πνηεηήο θαη ηξαγνπδηζηήο Yon Lug (ConstantJ acquet), o Jehan Rictus 

(Gabriel Randon), o Charles de Sivry ηνπ ChatNoir, ν ιεγφκελνο «πξίγθηπαο ησλ 

ηξαγνπδηζηψλ ησλ θακπαξέ» Xavier Privas, ν Vincent Hyspa, ν Marcel Legay θαη 

πνιινί άιινη.213 

Σν Quat' Z' Arts πξνζνκνηάδεη δηαθνζκεηηθά ζηνλ εθιεθηηθηζκφ ηνπ Chat Noir θαη 

εκπλέεηαη απφ ην παξειζφλ, πξνσζψληαο ηαπηφρξνλα, κία λέα ηάζε, απηή ηεο 

επηζηξνθήο ζηνλ αλζξσπηζκφ θαη ην γαιαηηθφ πλεχκα ηεο θνηλφηεηαο, ηεο ήξεκεο 

δσήο θαη ηνπ αλζξσπηζκνχ, φπσο απηά εθθξάδνληαη κέζα απφ ην έξγν ηνπ Francois 

Rabelais «Γαξγαληνχαο θαη Παληαγθξπέι». Ζ νπηνπία πνπ παξνπζηάδεη ν Rabelais, ε 

νπνία πνιχ λσξίηεξα έρεη επηδξάζεη ζηε ζθέςε ησλ Γάιισλ επαλαζηαηψλ, ηψξα 

θαίλεηαη ζαλ «ε θαιχηεξε ζεξαπεία ελάληηα ζηε βαξεκάξα, ηελ εζηθή θαηάπησζε 

θαη ηε δηαζηξνθή πνπ εκπνηίδνπλ ηνλ θφζκν ηνπ ηέινπο ηνπ αηψλα».  Έηζη, ν αζηείνο 

θαη πξσηφηππνο κχζνο, ε θηγνχξα ηνπ γίγαληα Γαξγαληνχα, γίλεηαη ν παηξηθφο 

ραξαθηήξαο πνπ αλαδεηά ε θαιιηηερληθή θνηλφηεηα ηεο Μνλκάξηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ηε θαζνδεγήζεη ζε αληηζεζκηθέο, ζπιινγηθέο πξαθηηθέο θαη απζφξκεηε αηζζεηηθή. 

Καιιηηερληθά, απηφ κεηαθξάδεηαη ζε αθνκνίσζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ηνπ χθνπο ηνπ 

Rabelais, δειαδή ζε ρξήζε ινγνπαηγλίσλ, «αθνπζηηθήο γιψζζαο» (oral language), 

πξνθιεηηθψλ θαη «άζεκλσλ» ιέμεσλ, ζεμνπαιηθψλ ππνλννπκέλσλ θαη βξηζηψλ, 

εηθνλφγξηθσλ θαη παξσδίαο, ηα νπνία εξκελεχνληαη σο «φπια ελάληηα ζηνλ 

εθθνβηζκφ» απφ ηνπο ζξεζθεπηηθνχο, ζηξαηησηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζεζκνχο.214 

Μέζα ζην γεληθφ απηφ ζπιινγηθφ θιίκα ηνπ Quat' Z' Arts, αλαδχνληαη λέα 

θαιιηηερληθά είδε, πέξα απφ ηελ παληνκίκα, ην ζέαηξν ζθηψλ θαη ηηο καξηνλέηεο.215Ζ 

ζεαηξηθή επηζεψξεζε («revue») είλαη έλα λέν δξψκελν, πνιχ θνληά ζην είδνο ηνπ 

δξψκελνπ πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε happening, ην νπνίν έρεη εθήκεξν ραξαθηήξα, 

ζην βαζκφ πνπ, φπσο ζεκεηψλεη ε Gull, μερληέηαη ηελ επφκελε αθξηβψο εκέξα. 

                                                      
213 .π., 205 
214 Σα έξγα ηνπ Rabelais αλαδεηθλχνληαη θαηά ην 19ν αηψλα, εμαηηίαο ηνπ γεληθφηεξνπ ελζνπζηαζκνχ γηα ηνπο 

Ρνκαληηθνχο ζπγγξαθείο, ηζηνξηθνχο θαη θαιιηηέρλεο, φπσο ν Victor Hugo, ν Jules Michelet θαη άιινη. Dull, 

«From Rabelais to the Avant-Garde», 199-201 
215 Ζ νκάδα ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ, πξαγκαηνπνίεζε πνιιέο παξαζηάζεηο ζην Quat' Z' Arts, αιιά 

θαη ζε άιια θακπαξέ, κεηά ην θιείζηκν ηνπ ChatNoir θαη κέρξη ηνλ Ά Παγθφζκην Πφιεκν. Cueto-Asin, «The 

Chat Noir's Théâtre d' Ombres», 226 
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Γηάινγνη, κνλφινγνη θαη ηξαγνχδηα εξκελεχνληαη απηνζρεδηαζηηθά απφ ηνλ 

performer (πνηεηή θαη/ή ηξαγνπδηζηή), ρσξίο ρξήζε ζεαηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ζθεληθψλ, αιιά κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη παξέκβαζε ηνπ θνηλνχ, θαη αθνξνχλ 

δεηήκαηα επηθαηξφηεηαο θαη θαζεκεξηλήο δσήο. Σν είδνο, ιφγσ επηηπρίαο ζην Quat' 

Z' Arts εμαπιψζεθε θαη ζε πνιιά απφ ηα ππφινηπα γεηηνληθά θακπαξέ.216 ην 

«chanson en marchant» («ηξαγνχδη ηνπ πεξηπάηνπ» ζα ην κεηαθξάδακε), νη ζακψλεο 

κπαίλνπλ ζε έλα "δηαγσληζκφ", θαηά ηνλ νπνίν ζπλζέηνπλ ν θαζέλαο ηξαγνχδηα 

ζρεηηθά κε πεξηπάηνπο θαη βφιηεο, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζην θακπαξέ. Καη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο είλαη μεθάζαξε ε αιιαγή ηεο αληίιεςεο πεξί δηαρσξηζκνχ ή 

δηάθξηζεο θνηλνχ θαη θαιιηηέρλε. Μέζα ζην θακπαξέ φινη ζπκκεηέρνπλ, φινη είλαη 

δεκηνπξγνί.217 

Αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Chat Noir θαη ηνπ Le Mirliton, ην θακπαξέ εθδίδεη 

ην δηθφ ηνπ πεξηνδηθφ, κε πξσηνζηάηε ζηελ έθδνζε ηνλ έκπεηξν Emile Goudeau. Ζ 

πξαγκαηηθή θαηλνηνκία φκσο, έξρεηαη ην 1894, κε ηε δεκηνπξγία κηαο «εθεκεξίδαο 

ηνίρνπ» κε ην φλνκα «Le Mur». Ζ «εθεκεξίδα» απηή έρεη ηε κνξθή θνιάδ, 

απνηεινχκελνπ απφ γεινηνγξαθίεο, εηθνλνγξίθνπο, απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ ή 

θφκηθ, δηεγήκαηα ζε ζεηξέο, πνηήκαηα, πνιηηηθή ζάηηξα, θαξηθαηνχξεο, βηνγξαθηθέο 

ηζηνξίεο ή εηθφλεο, παξηηηνχξεο, ςεχηηθεο εηδήζεηο ή αλαιεζείο αλαθνξέο ζηελ 

επηθαηξφηεηα, θάξζεο. Γελ πξφθεηηαη γηα έληππν ην νπνίν εθδίδεηαη θαη θπθινθνξεί, 

αιιά γηα ζπλερψο εμειηζζφκελε δεκηνπξγία κέζα ζην ρψξν ηνπ θακπαξέ. ιεο νη 

ζπλεηζθνξέο είλαη ρεηξφγξαθεο θαη ζπλήζσο πξφρεηξεο θαη θνιιηνχληαη ή 

θαξθηηζψλνληαη ζε έλα γπκλφ ηνίρν απφ ηνλ «ππεχζπλν έθδνζεο», ν νπνίνο αιιάδεη 

θάζε κέξα. Ζ ζπκκεηνρή είλαη κεγάιε θαη νη ζπλεηζθνξέο καδεχνληαη ζε θαζεκεξηλή 

βάζε, ελ είδε ξνπηίλαο ηνπ θακπαξέ, δεκηνπξγψληαο έλα αηζζεηφ θιίκα θνηλφηεηαο 

κε ζπρλνχο εηθνληθνχο «ηζαθσκνχο» θαη απαληήζεηο ζε άξζξα ή πνηήκαηα, αιιά θαη 

έληνλε ηελ ζπιινγηθή θξηηηθή πξνο ηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο, ηελ εζηθνπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο θαηαπίεζεο θαη ηηο θαιιηηερληθέο ζπκβάζεηο.218 

Αληί γηα έλα έληππν, ην νπνίν αλαπαξάγεηαη καδηθά θαη απιά πεξηέρεη ηα 

δεκηνπξγήκαηα δηάθνξσλ θαιιηηερλψλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζην Quat' Z' Arts 

θηηάρλνπλ έλα θνιιάδ δεκηνπξγεκάησλ δσγξαθηθψλ, κνπζηθψλ ή ινγνηερληθψλ ζε 

                                                      
216 Dull, «From Rabelais to the Avant-Garde», 207-208 θαη Steven Moore Whiting, «Music on Montmartre» ζην 

The Spirit of Montmartre, 187-188 
217 Dull, «From Rabelais to the Avant-Garde», 207-208 
218 Dull, «From Rabelais to the Avant-Garde»,  210 
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πξαγκαηηθφ ρξφλν, ην νπνίν ζπλερψο κεηακνξθψλεηαη θαη αιιάδεη. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ζέηνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηεο ηππνγξαθίαο, ε 

νπνία πιένλ επηηξέπεη ηελ καδηθή έληππε αλαπαξαγσγή, θαη άξα ηελ 

επαλνεκαηνδφηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, επηθξίλνπλ ην 

κεραληζκφ πνπ θηλείηαη γχξσ απφ ηηο εθδφζεηο, έλα κεραληζκφ πνπ πεξηέρεη 

ινγνθξηζία, κάξθεηηλγθ θαη απηνδηαθήκηζε. Πέξα φκσο απφ φια απηά, ην νπζηαζηηθφ 

είλαη φηη ε πξνζσπηθή δεκηνπξγία ηνπ θαζελφο, αληί λα απνκνλψλεηαη θαη λα 

πεξηραξαθψλεηαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα ηνπ φξνπ «έξγν ηέρλεο», απνηειεί θνκκάηη 

ελφο ζπιινγηθνχ δεκηνπξγήκαηνο, ειεχζεξεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, φπνπ δελ 

ππάξρνπλ θαλφλεο, απνθιεηζκνί θαη ηεξαξρία. Σν Le Mur γίλεηαη έλα «ζπλεξγαηηθφ 

happening» ζε ηνίρν, ην νπνίν ζπλδπάδεη πνίεζε θαη ινγνηερλία κε εθήκεξα 

δεκνζηνγξαθηθά λέα πξνο καδηθή θαηαλάισζε, κε ην έλα ζηνηρείν λα δίλεη λνήκαηα 

ζην άιιν θαη φια καδί ζπλεθηηθά λα ιεηηνπξγνχλ σο απνηππψζεηο ηεο θνηλήο 

αληίιεςεο πάλσ ζε ηζηνηηθά δεηήκαηα (φπσο ε απνηθηνθξαηία πνπ εθείλε ηελ επνρή 

απνθηά πνιινχο ζηαζψηεο) κέζσ ελφο «κνληέξλνπ θνιάδ».219 

Οιφθιεξε ε ζπιινγή ηνπ Le Mur έρεη απνκαθξπλζεί πηα απφ ην ρψξν ηνπ Quat' Z' 

Arts θαη ζπληεξείηαη σο κέξνο ηεο ζπιινγήο ηνπ Zimmerli Art Museum ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Rutgers ζην New Jersey ησλ Ζ.Π.Α.220 

2.6. Lapin Agile ή Cabaret des Assassins 

 

Ζ Appignanesi αθηεξψλεη ζην θακπαξέ «Lapin Agile» έλα νιφθιεξν θεθάιαην ηνπ 

βηβιίνπ ηεο, κε ηίηιν «Lapin Agile: ην Salon ηεο avant-garde». Πξάγκαηη, ην 

θακπαξέ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ θαη ιφγσ ηεο πεξηφδνπ πνπ άλνημε, απνηειεί ρψξν 

ζπλάληεζεο θαη ζπλαλαζηξνθήο κεξηθψλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο επξσπαίνπο 

θαιιηηέρλεο ηνπ 20νχ αηψλα. «Σν θακπαξέ ήηαλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ avant- 

garde [...], ην έλα δεκηνχξγεζε ην άιιν θαη ζηε ζπλέρεηα επεξεάζηεθε απφ απηφ».221 

Μπνξεί λα κελ έρνπκε πνιιά λα αλαθέξνπκε γηα ην θαιιηηερληθφ ηνπ πξφγξακκα ή 

γηα ηα δξψκελα πνπ εηζάγεη, αιιά ζα ιέγακε πσο σο ρψξνο γίλεηαη ε κήηξα ηνπ 

κνληεξληζκνχ ιφγσ ησλ πλεπκαηηθψλ δπκψζεσλ θαη ησλ θαιιηηερληθψλ 

ζπλαληήζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα εθεί. 

                                                      
219 .π., 208 
220 Dull, «From Rabelais to the Avant-Garde», 211. Δπίζεο, βι. Παξάξηεκα ΗΗ, λν. 9. 
221 Appignanesi, Cabaret, 64 
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Ηδξχεηαη ην 1880 κε ην φλνκα Cabaret des Assassins θαη ην 1903 αγνξάδεηαη απφ ηνλ 

AristideBruant, ν νπνίνο αξγφηεξα παξαρσξεί ηελ ηδηνθηεζία ζην FrédéricGerard, 

κία θηγνχξα γλσζηή ζηελ Μνλκάξηε. Καιιηηέρλεο φπσο ν Picasso, ν Apollinaire, ν 

Max Jacob, ν Francis Carco, ν Roland Dorgelés θαη ν Maurice Utrillo, εθπξφζσπνη 

θηλεκάησλ, φπσο ν θπβηζκφο ή ν ζπκβνιηζκφο, ζπλαληψληαη, θνπβεληηάδνπλ θαη 

αιιειεπηδξνχλ, γελλψληαο λέεο θαιιηηερληθέο ηδέεο ζην μεθίλεκα ηνπ αηψλα.222 ην 

θακπαξέ παξνπζηάδνληαη πνίεζε θαη απηνζρεδηαζηηθνί κνλφινγνη, εθηίζεληαη ηα 

έξγα ηνπ Picasso θαη ηεο παξέαο ηνπ, ελψ θαηά θαηξνχο εκθαλίδνληαη νη Jules Jouy, ν 

Aristide Bruant θα αξθεηνί πξψελ Hydropathes.223 

Σν θακπαξέ αθφκα θαη ζήκεξα είλαη γλσζηφ κε ην φλνκα Lapin Agile, εμαηηίαο ηεο 

καθέηαο πνπ θηηάρλεη ν ζαηηξηθφο δσγξάθνο-«θαξηθαηνπξίζηαο» André Gill γηα ην 

εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ. Ο Gill δσγξαθίδεη έλαλ ιαγφ λα ρνξεχεη πάλσ ζε κία 

θαηζαξφια, θξαηψληαο έλα κπνπθάιη θαη θνξψληαο έλα εξγαηηθφ θαζθέην θαη 

θφθθηλν παπηγηφλ. Σν έξγν απηφ, πνπ πνηέ δελ ζεσξήζεθε θάηη παξαπάλσ απφ κία 

καθέηα θαηαζθεπαζκέλε γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο, παξφιν πνπ ζηνπο κπνέκ θχθινπο 

δέρεηαη αλαγλσξηζηκφηεηα θαη αμία,224 πεξηθιείεη πνιιά θνηλσληθά θαη πνιηηηθά 

ζπκθξαδφκελα θαη ηειηθά απνηειεί ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ην θακπαξέ κεηνλνκάδεηαη 

ζε Lapin Agile. Γηαηεξψληαο ηελ παξάδνζε ησλ ινγνπαηγλίσλ σο ερεηηθψλ θαξζψλ, 

ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά σο ζπζηαηηθφ κέξνο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ ρηνχκνξ 

ησλ θακπαξέ, ν ιαγφο ηνπ Gill (Lapin a Gill) γίλεηαη ην ζχκβνιν ηνπ θακπαξέ θαη 

ηαπηφρξνλα, ην λέν ηνπ φλνκα.225 

                                                      
222 Ηδηαίηεξα γλσζηή θαη αζηεία είλαη ε ηζηνξία πνπ ζθαξθίδεηαη ν Dorgelés πξνθεηκέλνπ λα ζαηηξίζεη θαη λα 

πξνθαιέζεη ηνπο Κπβηζηέο. Δπηλνεί έλαλ θαιιηηέρλε κε ην φλνκα Boronali, ν νπνίνο απηναπνθαιείηαη ν «αξρεγφο 

ελφο λένπ θαιιηηερληθνχ θηλήκαηνο», ηνπ Δμεζηβηζκνχ (Excessivism) θαη δεκνζηεχεη έλα καληθέζην-θαξηθαηνχξα 

ηνπ αληίζηνηρνπ θνπηνπξηζηηθνχ. ε ζπλδπαζκφ κε ην ηηαιηθφ φλνκα ηνπ εκπλεπζηή, ην καληθέζην γίλεηαη 

πηζηεπηφ θαη ν Dorgelés αλαθνηλψλεη φηη έξγν-δείγκα ηεο δνπιεηάο ηνπ θηλήκαηνο ζα παξνπζηαζηεί ζην Salon des 

Indépendants. Γηα λα δεκηνπξγήζεη ην έξγν, επηιέγεη σο θαιιηηέρλε έλα γατδνχξη (ην νπνίν ήηαλ ππφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ θακπαξέ) θαη ηνπ βάδεη κπνγηέο ζηελ νπξά θαη ζηα πέηαιά ηνπ. Σειηθά, ην έξγν 

εθηίζεηαη θαη κάιηζηα αλαθέξεηαη ζε αξθεηέο θξηηηθέο, νη νπνίεο δε δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα απφ απηέο έξγσλ ηνπ 

Matisse ή Van Dongen ζηελ ίδηα έθζεζε! Απηφ απνηειεί έλα πνιχ ζηνρεπκέλν ζρφιην αλαθνξηθά κε ηηο εθζέζεηο 

ηέρλεο, ηνπο επηζθέπηεο ηνπο θαη ηνπο θξηηηθνχο. Οη άλζξσπνη πνπ είδαλ ηα έξγα δε κπφξεζαλ λα δηαθξίλνπλ ην 

«πξαγκαηηθφ έξγν» απφ ηε θάξζα-δεκηνχξγεκα κηαο νπξάο αιφγνπ. Appignanesi, Cabaret, 65-67 
223 Seigel, BohemianParis, 340 
224 Ο Gill έρεη ηαπηηζηεί κε ηε καθέηα απηή, φζν θαη ην Lapin Agille. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν πνπ καδηθήο 

θνπιηνχξαο κε ιατθά ζηνηρεία, ην νπνίν φκσο απνηππψλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επνρή ηνπ, φζνλ 

αθνξά ηνλ θαξλαβαιηθφ ηνπ ραξαθηήξα (carnivalesque), ηε ζέζε πνπ δίλεη ζην αιθνφι, ην ξφιν ησλ αμεζνπάξ 

(παπηγηφλ, θαπέιν) θηι. Παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ, λν. 10. Howard G. Lay, «Pictorial Acrobatics» ζην 

Montmartre and the Making of Mass Culture, 150-152 
225 Lay, «Pictorial Acrobatics», 150-152 
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ην Lapin Agile, ην νπνίν ζεξβίξεη θηελφ πνηφ θαη θαγεηφ κε πίζησζε, νη ζακψλεο 

είλαη ζπλήζσο θαιιηηέρλεο, πφξλεο θαη εξγάηεο. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ νπινθνξεί θαη 

κάιηζηα, ππάξρνπλ θνξέο πνπ θαζψο ην βξαδηλφ πξφγξακκα θπιάεη, αθνχγνληαη 

ππξνβνιηζκνί πνπ νδεγνχλ ζε δεκηέο ζην ρψξν. ε έλα αληίζηνηρν επεηζφδην, ην 

1911, ράλεη ηε δσή ηνπ ν γηνο ηνπ Gerard, Victor, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο 

κίαο επνρήο. Δθείλε ηελ πεξίνδν, νη θαιιηηερληθνί θχθινη ηεο Μνλκάξηεο έξρνληαη 

ζε ηφζν ζηελή επαθή κε κηθξνεγθιεκαηίεο θαη θησρνχο πεξηζσξηαθνχο, πνπ ζπρλά νη 

δχν νκάδεο είλαη αδηαρψξηζηεο κέζα ζηνπο ρψξνπο πνπ θηλνχληαη θαη κε βάζε ηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπο. Ο Carco ζε θείκελα πνπ έρεη γξάςεη, παξαδέρεηαη πσο ν 

κπνεκηζκφο αλέπηπμε έλα είδνο δηάδξαζεο κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ην πεξηζψξην 

θη απηή ε παξαδνρή, αλ θαη πξνζσπηθή ηνπ, ρξίδεη πνιιψλ εξκελεηψλ πνπ ζα δνζνχλ 

ζηελ πνξεία απηήο ηεο έξεπλαο.226 Οη εμάξζεηο βίαο δελ γίλνληαη αλεθηέο απφ ηνλ 

θαιιηηερληθφ θφζκν θαη πνιινί θάηνηθνη, κε πξσηνζηάηε ηνλ Apollinaire, θεχγνπλ 

απφ ην ιφθν θαη εγθαζίζηαληαη αιινχ. Ο Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο είλαη πξν 

ησλ ππιψλ θαη αλαπφθεπθηα, ην θίλεκα ησλ θακπαξέ παγψλεη. 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
226 Seigel, Bohemian Paris, 345 

227Appignanesi, Cabaret, 71 
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Κεθάλαιο 3ο 

Η Μοσζική ζηα Καλλιηετνικά Καμπαρέ: Ανιτνεύονηας μία 

άγραθη κληρονομιά. 
 

3.1. Belle époque: Η τρσζή εποτή ηοσ γαλλικού Chanson 

Καηά ην πέξαζκα απφ ηνλ 19ν ζηνλ 20φ αηψλα παξαηεξείηαη ε αηζζεηή άλζεζε ηνπ 

γαιιηθνχ δεκνθηινχο ηξαγνπδηνχ (chanson), ην νπνίν βέβαηα, έρεη καθξηά θαη 

πνιπεπίπεδε ηζηνξία.228 Ζ άλζεζε απηή, αλαγέλλεζε ζα ιέγακε, ζπκπίπηεη ρξνληθά 

κε ηελ αλάδπζε ησλ θαιιηηερληθψλ θακπαξέ ζηε Μνλκάξηε θαη πξσηαξρηθά, κε ηελ 

ίδξπζε ηνπ Chat Noir. Πέξα φκσο απφ ηελ επαλαθνξά ησλ παιηφηεξσλ 

ηξαγνπδηψλ229, απηή ηελ επνρή αλαδεηθλχεηαη απηφ πνπ ν Gendron νλνκάδεη «la 

chanson à Montmartre». Σν είδνο απηφ230 ηζνξξνπεί κεηαμχ δεκνθηινχο ηξαγνπδηνχ 

θαη πνίεζεο, ρξσκαηίδεηαη ηφζν απφ ηε ιατθφηεηα, ηελ απιφηεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα ηνπ, φζν απφ ηελ πςειή ηέρλε θαη ηελ αλάγθε γηα θαιιηηερληθή 

θαηλνηνκία.231 To Chat Noir, απφ ηε ζηηγκή πνπ αλνίγεη θαη απνθηά θήκε, γίλεηαη ην 

βαζηθφ θέληξν-ζεκείν αλαθνξάο ηνπ λένπ ηξαγνπδηνχ ηνπ Παξηζηνχ, έρνληαο 

δεκηνπξγήζεη κάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα θαη δξακαηνπξγφ ηεο δεχηεξεο 

πεξηφδνπ ηνπ θακπαξέ Maurice Donnay «ηε ζρνιή ηνπ λένπ chanson πνπ 

ελαληηψλεηαη ζηε βιαθεία θαη ηελ αδηθία [...]» 232 

                                                      
228«Οιφθιεξε ε Γαιιηθή ηζηνξία κπνξεί λα εηδσζεί κέζα απφ ηα ηξαγνχδηα θάζε πεξηφδνπ», επηζεκαίλεη ε 

Knapp. Ζ γαιιηθή παξάδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ μεθηλά απφ ηε Γαιαηηθή επνρή, νπφηε βάξδνη δηαζθέδαδαλ ηνλ 

θφζκν ζηα κεγάια ζπκπφζηα, πεξλάεη απφ ηελ πεξίνδν ησλ ηξνβαδνχξσλ θαη ησλ ηξνπβέξσλ θαη θηάλεη κέρξη 

ηνπο Charlés d‟ Orleans, Francois Villon θαη ηνπο πνηεηέο ηεο Πιεηάδαο ηνπ 16νπ αηψλα, νη νπνίνη απήγγεηιαλ 

ξπζκηθά ηελ πνίεζή ηνπο. Knapp, "The Golden Age of Chanson", 82 
229 ε κία πεξίνδν κνπζηθψλ "εηζαγσγψλ", νπφηε ε κνπζηθή επηξξνή ησλ γαιιηθψλ απνηθηψλ, ηνπ ακεξηθάληθνπ 

ragtime (θπξίσο κεηά ην 1900) θαη ησλ κεζνγεηαθψλ ηδησκάησλ θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηα ηξαγνχδηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ  café-concerts, ηα θακπαξέ πξνσζνχλ πεξηζζφηεξν ην "απζεληηθφ γαιιηθφ ηξαγνχδη", κε κία 

δφζε ηνπηθηζκνχ θαη εζληθήο πεξεθάληαο. Oη ζπλζέηεο GeorgeFragerolle, LéopoldDauphin θαη CharlesdeSivry 

αζρνινχληαη κε ηα παξαδνζηαθά (folk) ηξαγνχδηα ηεο γαιιηθήο ππαίζξνπ, νξηζκέλνη ηξαγνπδηζηέο φπσο ν 

ThéodoreBotrel εμεηδηθεχνληαη ζην είδνο, ελψ ην θακπαξέ Quat' z' arts δηνξγαλψλεη βξαδηέο αθηεξσκέλεο ζην 

ηνπηθφ παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη. Steve Moore Whiting, "Music on Montmartre"ζην The Spirit of Montmartre, 161-

162 
230 Ο φξνο «είδνο» δελ είλαη δφθηκνο γηα λα ραξαθηεξίζεη απφιπηα ην λέν δεκνθηιέο ηξαγνχδη πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζηε Μνλκάξηε. Οη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο αλαθέξνληαη ζε απηφ σο «new chanson», «cabaret chanson» ή απιά 

«chanson». Ο Gendron είλαη ν κφλνο πνπ ην θαηεγνξηνπνηεί σο είδνο (κε εμαίξεζε κία αλαθνξά πνπ θάλεη ν Segel  

ζην άξζξν ηνπ "Fin de Siècle Cabaret") θαη κάιηζηα ηνπ απνδίδεη κία ηνπηθφηεηα, ην ηνπνζεηεί δειαδή 

απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Μνλκάξηεο θαη αθφκα πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα ζηα θαιιηηερληθά θακπαξέ. 

Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club, 46 
231 Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club, 46 
232 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 36 
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"Δίλαη ε πνίεζε ηεο κεγαινχπνιεο, ηνπ πεδνδξνκίνπ [...]".
233 

Πξάγκαηη, ε λέα γεληά ηξαγνπδνπνηψλ («chansonniers», νη νπνίνη δηαθξίλνληαη απφ 

ηνπο ηξαγνπδηζηέο- «chanteurs», ζην φηη γξάθνπλ ηελ πνίεζε πνπ εξκελεχνπλ θαη 

νξηζκέλεο θνξέο ζπλζέηνπλ ή απιψο παίδνπλ ηε κνπζηθή) πξνζπεξλά ην 

παξαδνζηαθφ ξεπεξηφξην γηα ράξε ηξαγνπδηψλ κε θνηλσληθφ θαη εξγαηηθφ ραξαθηήξα 

θαη αληη-bourgeois θαηεχζπλζε. Ζ θχξηα δηάθξηζε κε ην παξειζφλ βξίζθεηαη ζην 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ είδνπο απηνχ, ην νπνίν είλαη αζηηθφ. Έηζη, αλαπφθεπθηα 

δηαθνξνπνηείηαη θαη ε ζεκαηνινγία ησλ ηξαγνπδηψλ, ηα νπνία πξνζαλαηνιίδνληαη ζε 

ζέκαηα αζηηθά, φπσο ε θησρή δσή ζην ζχγρξνλν Παξίζη, ην πξφβιεκα ησλ αζηέγσλ, 

ε πνξλεία, ην έγθιεκα θαη ε θνηλσληθή αδηθία.234 Σν λέν ηξαγνχδη ηεο πφιεο έρεη 

ινηπφλ, φρη απιψο ηνπηθφ, αιιά ηνπνγξαθηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ζθηαγξαθεί ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ πφιε, ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλνηθίεο ηεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ζε κεγάιε γθάκα ηξαγνπδηψλ, 

αιιά θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο.235 Πξφθεηηαη γηα έλα 

ξεπεξηφξην πνπ απνηειεί ηζηνξηθφ ηεθκήξην, θαηαδεηθλχεη ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή 

ζπγθπξία, ηελ θπξίαξρε, αιιά θαη ηε «ινχκπελ» εζηθή, ηε δσή ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηζσξίνπ θαη ηηο ζπλζήθεο ζηε θπιαθή θαη ζηελ εξγαζία. 

Σα ηξαγνχδηα δηαθξίλνληαη ζε πξσηφηππα-ζχγρξνλεο ζπλζέζεηο θαη δηαζθεπέο 

παιηφηεξσλ κεισδηψλ-παξσδίεο. ηελ πεξίπησζε ησλ δηαζθεπψλ, γίλεηαη ρξήζε ήδε 

γλσζηψλ κνπζηθψλ ζεκάησλ, φπσο κέξε έξγσλ γλσζηψλ ζπλζεηψλ (Bizet, 

Offenbach, Gounod, Massenet), παηδηθά ηξαγνχδηα, ν γαιιηθφο εζληθφο χκλνο θαη 

παξαδνζηαθά ηνπηθά ηξαγνχδηα.236 Ζ γλσζηή κεισδία δίλεη πεξηζζφηεξν ρψξν ζηε 

ζηηρνπξγηθή θαηαλφεζε θαη έηζη, επλνεί ηελ αλαδηαηχπσζε θαη ηε δηαθσκψδεζε, 

εξγαιεία βαζηθά γηα ηελ εξκελεία πνιηηηθψλ θαη ζαηηξηθψλ ηξαγνπδηψλ. Γεληθά, ε 

κνπζηθή ζπλνδεία ησλ ηξαγνπδηψλ δελ μεθεχγεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο αξκνληθέο 

ηερληθέο, αθνινπζεί δηαηνληθή θίλεζε θαη ζηξνθηθή θφξκα, θαζψο ε θχξηα έκθαζε 

                                                      
233 Harold B. Segel, "Fin de Siècle Cabaret", Performing Arts Journal  Vol.2 No.1 (1977): 51, 26 Μαξηίνπ 2013 

http://www.jstor.org/stable/3244964 
234 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 36 
235 Segel, "Fin de Siècle Cabaret", 52 
236 Γεληθφηεξα ζηα ηξαγνχδηα ησλ θακπαξέ, αιιά θπξίσο ζηα δηαζθεπαζκέλα, ζαηηξηθά ηξαγνχδηα, αθξηβψο 

επεηδή πξφθεηηαη γηα κεηαπνηήζεηο ήδε γλσζηψλ κεισδηψλ, δίλεηαη πνιχ ιίγε ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηνπ ζπλζέηε, 

σο δεκηνπξγνχ θαη πλεπκαηηθνχ ηδηνθηήηε ηνπ θνκκαηηνχ. Έηζη, ακθηζβεηείηαη ε κνπζηθή απζεληία θαη ε 

ηεξαξρία πνπ πξνσζείηαη σο ζέζθαην ζηνπο θχθινπο ηεο γαιιηθήο ιφγηαο κνπζηθήο ηνπ 19νπ αηψλα.  Brand, "Le 

Chat Noir" 



64 

 

δίλεηαη ζην θείκελν.237 Σα ηξαγνχδηα είλαη ζηξνθηθά ζε θφξκα ΑΒΑ ή ΑΑΒΑΑ, κε 

θνππιέ θαη ζπλήζσο επαλαιακβαλφκελν ξεθξέλ θαη πνηθίινπλ ζην κέγεζνο, αλάινγα 

πάληα κε ηνπο ζηίρνπο. Δξκελεχνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηε ζπλνδεία πηάλνπ. 

Τθνινγηθά, ην κνπζηθφ ζηπι θαίλεηαη λα εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην ζηηρνπξγηθφ 

πεξηερφκελν θαη ηελ εξκελεία. Ο Whiting επηζεκαίλεη άιισζηε πσο ηα είδε ησλ 

ηξαγνπδηψλ ησλ θακπαξέ είλαη φζα θαη νη εξκελεπηέο ηνπο. Σξαγνπδνπνηφο θαη είδνο 

ηαπηίδνληαη, δηακνξθψλνληαο κία ελφηεηα πνπ εθπξνζσπείηαη απφ κία persona 

επηλελνεκέλε γηα ην ζθνπφ ηεο εξκελεπηηθήο επηηπρίαο.238 Γηα ην ιφγν απηφ ε 

πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ εηδψλ κπνξεί λα γίλεη είηε ππφ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηνπο ηξαγνπδνπνηνχο-ηξαγνπδηζηέο, είηε κε βάζε ηε 

ζεκαηνινγία ησλ θνκκαηηψλ. Δπηιέγσ ην δεχηεξν, πξνο φθεινο κίαο πεξηζζφηεξν 

εηζαγσγηθήο-γεληθήο πξνζέγγηζεο, θαη φρη πξνζσπνθεληξηθήο. 

3.1.1. πλαηζζεκαηηθφ Σξαγνχδη- Chanson Sentimental 

Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηξαγνχδη πνπ αλαπηχρζεθε ζηα 

θακπαξέ γελληέηαη απφ ην γαιιηθφ ξνκαληηθφ ηξαγνχδη (romance) ηνπ 18νπ θαη 19νπ 

αηψλα, γηα ην νπνίν ν Jean-Jacques Rousseau δίλεη ην 1767 (Dictionnaire de 

Musique) ηνλ εμήο, ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε, νξηζκφ:  

"(Δίλαη) ν αέξαο κε ηνλ νπνίν ηξαγνπδηέηαη έλα κηθξφ πνίεκα, ρσξηζκέλν 

ζε ζηξνθέο; ην ζέκα ηνπ ζπλήζσο έλα παξακχζη αγάπεο πνπ είλαη ζπρλά 

ηξαγηθφ. Καζψο ην romance νθείιεη λα είλαη γξακκέλν ζε απιφ θαη 

ζπγθηλεηηθφ ζηηι θαη κε ζπγθεθξηκέλε κεζαησληθή έκπλεπζε, ην χθνο 

πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην ραξαθηήξα ησλ ιέμεσλ, δελ πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ζηνιίδηα θαη καληεξηζκνί, αιιά γιπθηά, θπζηθή ππαίζξηα» 

κεισδία, πνπ ζα έρεη ηε δηθή ηεο επίδξαζε, αλεμάξηεηα κε ην πσο 

ηξαγνπδηέηαη. Σν ηξαγνχδη δε ρξεηάδεηαη λα είλαη πηθάληηθν, παξά απιφ, λα 

κελ επηζθηάδεη πνηέ ην θείκελν, αιιά λα ην αλαδεηθλχεη [...]. ια ηα 

θαινγξακκέλα romances κπνξεί λα κελ είλαη εληππσζηαθά θαη ζπλεπψο, 

φρη εμ' αξρήο ζπγθηλεηηθά, αιιά ε θάζε ζηξνθή πξνζζέηεη θάηη ζηελ 

                                                      
237 Brand, "Le Chat Noir" 
238 Whiting, "Music on Montmartre", 160-162 
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επίδξαζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη ην ελδηαθέξνλ απμάλεηαη ζπλεηδεηά 

[...]"
239 

ε απηφ ην χθνο δηακνξθψλεηαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηξαγνχδη ηνπ Chat Noir (θαηά ηε 

δεχηεξε πεξίνδφ ηνπ, ην 1886) απφ ηνλ Paul Delmet (1820-1904), ν νπνίνο μεθηλά 

εξκελεχνληαο ηα romances ησλ Jules Massenet θαη Georges Fragerolle κε ζπλνδεία 

ζην πηάλν. Ο Delmet είλαη βαξχηνλνο ηξαγνπδηζηήο κε λνζηαιγηθή θαη απαιή ρξνηά, 

αιιά πεξηνξηζκέλε κνπζηθή γλψζε θαη φηαλ απνθαζίδεη λα ζπλζέζεη ηηο δηθέο ηνπ 

κεισδίεο ζηεξίδεηαη γηα ηελ ελαξκφληζή ηνπο ζηνπο κνπζηθνχο ηνπ θακπαξέ. Οη 

ζηίρνη γξάθνληαη είηε απφ ηνλ πηαλίζηα ηνπ θακπαξέ Albert Tinchant, είηε απφ 

άιινπο ζακψλεο φπσο νη Maurice Boukay θαη Armand Silvestre. Σππηθά, ηα 

ηξαγνχδηα έρνπλ ραιαξφ ξπζκφ θαη ζπλήζσο ζχλζεην κέηξν (6/8, 9/8, 12/8 θηι., αλ 

θαη βξίζθνπκε δείγκαηα 4/4 ή 3/4) θαη κεγάιν κεισδηθφ εχξνο ζηε θσλή, κε απιντθή 

ηερληθά, σζηφζν κειαγρνιηθή ζηηο ζπλδέζεηο, αξκνλία.240 Ζ ζπλνδεία ηνπ πηάλνπ 

είλαη απιή ζπγρνξδηαθή θαη ξπζκηθή (ζπλήζσο παίδεηαη κία ζπγρνξδία ζε θάζε 

ρξφλν ηνπ κέηξνπ), κε ζπρλνχο αξπηζκνχο ζην δεμί ρέξη θαη βαζηθφ θξάηεκα ηεο 

αξκνλίαο ζην αξηζηεξφ. Έλα παξάδεηγκα γηα ην πψο θηλείηαη ε ζπλνδεία, ην εμήο, 

εξσηηθφ ηξαγνχδη «Toujours Vous!» (ην κέηξν είλαη 2/2): 

                                                      
239 Edward Lockspeiser, "The French Song in the 19th Century", The Musical Quarterly, Vol.26, No.2 (1940): 

193, 19 Ννεκβξίνπ 2013, http://www.jstor.org/stable/738847 
240 Whiting, «Music on Montmartre», 163 
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2. Paul Delmet, “Toujours Vous!”, Chansons des Femmes (Παρίζι: Enoch and Cie, 1896), 15. IMSLP. 

Petrucci Music Library. 

Με παξάδεηγκα ην ηξαγνχδη «Tout simplement» ζε πνίεζε ηνπ Boukay, κπνξνχκε λα 

αληρλεχζνπκε νξηζκέλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά. Γξακκέλν ζηε Αb 

κείδνλα θαη ζε κέηξν 6/8, ην ηξαγνχδη ζηηγκηαία δηαλζίδεηαη κειαγρνιηθά απφ ηε f 

ειάζζνλα ζηε κεηαβαηηθή θαληέληζα πνπ μεθηλά ζην κέηξν 8. Ζ ρξήζε ειαζζφλσλ 

θιηκάθσλ γηα ηνλ αξκνληθφ, αιιά θαη ζπγθηλεζηαθφ εκπινπηηζκφ ησλ ξνκαληηθψλ 

ηξαγνπδηψλ είλαη ζπρλή ζηα romances ηνπ Delmet θαη παξαηεξείηαη εμίζνπ ζην πνιχ 

γλσζηφ ηνπ «Le Vieux Mendiant». Ζ κεισδία ζην «Tout simplement» θηλείηαη 

παξάιιεια κε ηνπο ζηίρνπο, ζε ζπιιαβηθή δηάξζξσζε κε απιά ξπζκηθά κνηίβα πνπ 

επαλαιακβάλνληαη ζε θάζε ηεηξάκεηξε θξάζε ζε παξαιιαγή. 
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3. Maurice Boukay, Paul Delmet, «Tout Simplement», Nouvelles Chansons (Παρίζι: Ernest Flammarion, 

1895), 20, 24 Φεβροσαρίοσ 2015, Gallica. Bibliothèque Nationale de France. 

Οη ζηίρνη είλαη εθιεπηπζκέλνη, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ θαη ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ δεχηεξνπ πιεζπληηθνχ («Vous avez pris mon cœur»), θαηά ηελ 

απεχζπλζε ζηελ αγαπεκέλε θαη φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελφ ηνπο, πνηεηηθά εξσηηθνί 

θαζψο θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ξνκαληηθή γιψζζα κε πνιιέο παξνκνηψζεηο, 

κεηαθνξέο θαη επίζεηα, κε πην ραξαθηεξηζηηθή ηε ζηεξενηππηθή κεηαθνξά ηεο 

θαξδηάο ηνπ εξσηεπκέλνπ σο ινπινχδη ζηα ρέξηα ηεο αγαπεκέλεο.241 

"Tout simplement comme une rose 

Que l' on cueille un jour sans raison 

Vous avez pris mon cœur morose 

                                                      
241 Whiting, «Music on Montmartre» 
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En passant devant ma maison 

Mon cœur est une fleur d'automne 

Sans savoir pourquoi ni comment 

Vous l'avez pris, je vous le donne 

Tout simplement. 

(«Σφζν απιά φπσο έλα ηξηαληάθπιιν 

πνπ ην θφβνπκε κία κέξα ρσξίο αηηία 

πήξαηε ηελ θαξδηά κνπ ζθπζξσπή 

πεξλψληαο κπξνζηά απφ ην ζπίηη κνπ. 

Ζ θαξδηά κνπ είλαη έλα ινπινχδη ηνπ θζηλνπψξνπ 

ρσξίο λα γλσξίδεη ην πψο θαη ην γηαηί 

Σελ έρεηε πάξεη, ζαο ηε δίλσ. 

Σφζν απιά.») 

 

Ο Gabriel Montoya είλαη ν δεχηεξνο «romancier» ηνπ Chat Noir. Ζ κνπζηθή ησλ 

ηξαγνπδηψλ ηνπ ζπληίζεηαη κεηαμχ άιισλ απφ ηνπο Gaston Maquis, Marie Kryzinska, 

de Sivry θαη Legay, ελψ ηα θείκελά ηνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν ζαξθαζηηθφ θαη 

πξνθιεηηθφ πεξηερφκελν, ηφζν πνπ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο ζάηπξεο.242 ε πνιιά ηξαγνχδηα ηνπ ρξεζηκνπνηεί κεισδίεο 

ήδε ππάξρνλησλ ηξαγνπδηψλ, πνιιέο θνξέο αθφκα θαη ηξαγνπδηζηψλ ηνπ ChatNoir, 

φπσο ηνπ Bruant θαη ηνπ Mac Nab. Αλ θαη ν Whiting ηνλ θαηαηάζζεη ζηνπο 

«ξνκαληηθνχο» ησλ θακπαξέ, πξνζσπηθά ζα θαηεγνξηνπνηνχζα ηνλ Montoya κε 

κεγάιε ζηγνπξηά ζηνπο παξσδνχο γηα ηνπο δχν παξαπάλσ ιφγνπο (αζηείν, αλ θαη 

εξσηηθφ ζηηρνπξγηθφ πεξηερφκελν θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δαλεηζκέλε κνπζηθή). 

Οη κεισδίεο ηεο θσλήο είλαη απιέο θαη δηαηνληθέο θαη ζε θακία πεξίπησζε δε 

θηάλνπλ ηελ έθηαζε ηνπ Delmet. Έλα ηξαγνχδη ηνπ ζε πξσηφηππε κνπζηθή γξακκέλε 

απφ ηνλ Maurice Petitjean είλαη ην «En fermant les yeux»: 

                                                      
242 Whiting, «MusiconMontmartre», 166.  
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4. Gabriel Montoya, Maurice Petitjean, “En Fermant les Yeux”, (Παρίζι: M. Labbè, 1909).  24 

Φεβροσαρίοσ 2015. Gallica. Bibliothèque Nationale de France.  

Σν romance, φπσο επηζεκαίλεη ν Whiting, απνηειεί ην πην αλαγλσξηζκέλν είδνο 

ηξαγνπδηνχ ζηα θακπαξέ θαη θπζηθά, ην ιηγφηεξν εηξσληθφ. πιινγέο κε ηηο 

παξηηηνχξεο ησλ ηξαγνπδηψλ ησλ Delmet θαη Montoya θπθινθνξνχλ θαη πσινχληαη 

καδηθά ζε εηθνλνγξαθήζεηο ησλ Steinlen θαη Willette, ελψ ηαπηφρξνλα εκπινπηίδνπλ 

ην ξεπεξηφξην ησλ γλσζηψλ café-concerts. πσο είλαη αλακελφκελν, ηα ηξαγνχδηα 

απηά, κε ηελ δεκνηηθφηεηα πνπ απνθηνχλ, γίλνληαη νη θαηαιιειφηεξνη ππνδνρείο 

ζαηηξηθψλ δηαζθεπψλ απφ ηνπο ηξαγνπδνπνηνχο παξσδηψλ ησλ θακπαξέ.243 

 

 

 
                                                      
243 Whiting, «MusiconMontmartre», 166 
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3.1.2 Παξσδία θαη άηηξα 

Ζ πξαθηηθή ηεο παξσδίαο βαζίδεηαη ζε κία παξάδνζε αηψλσλ ζην γαιιηθφ 

ηξαγνχδη.244 Με ζεκείν αλαθνξάο ηε κεισδία, ν αθξναηήο κπαίλεη ζε κία δηαδηθαζία 

ζπζρεηηζκνχ ηνπ απζεληηθνχ θεηκέλνπ πνπ επαλέξρεηαη θπζηθά ζηε κλήκε θαη ηνπ 

λένπ πνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ ζχγρξνλν ηξαγνπδηζηή, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε 

θαληαζία ηνπ κπαίλεη ζε κία ζπγθξηηηθή δηεξγαζία ζηίρνπ πξνο ζηίρν.245 Αλ ζέιακε 

λα ηηο θαηεγνξηνπνηήζνπκε, ζα ιέγακε πσο νη παξσδίεο είλαη ηξηψλ εηδψλ: δηαζθεπέο 

γλσζηψλ ζχγρξνλσλ νπεξεηηθψλ ηξαγνπδηψλ, δηαζθεπέο άιισλ ηξαγνπδηψλ ηνπ 

θακπαξέ (ζπλήζσο ξνκαληηθψλ-ζπλαηζζεκαηηθψλ) θαη θνκκάηηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

κεισδίεο γλσζηέο, αιιά «αγλψζηνπ πξνέιεπζεο» (γαιιηθά παξαδνζηαθά ή παηδηθά 

ηξαγνχδηα). Οη παξσδίεο, κε ηε ζπρλφηεηα πνπ γίλνληαη (πνιιέο θνξέο 

δεκηνπξγνχληαη πνιιαπιέο δηαζθεπέο ελφο ηξαγνπδηνχ, ε κία δηαθσκσδψληαο ηελ 

πξνεγνχκελε), δηεπξχλνπλ ηνλ φγθν ηνπ ξεπεξηνξίνπ ησλ θακπαξέ θαη 

εγθαζηδξχνληαη σο είδνο ηφζν ζην δεχηεξν Chat Noir, φζν θαη ζηα ππφινηπα 

θακπαξέ πνπ ηδξχνληαη εθείλε ηελ πεξίνδν.246 

Μέζα απφ ηα ζαηηξηθά ηξαγνχδηα, νη ηξαγνπδνπνηνί επηδηψθνπλ ηε δηαθσκψδεζε 

ησλ πνιηηηθψλ ζθεληθψλ ηεο επνρήο (ηδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηα πνιηηηθά ζθάλδαια 

πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί αιιά θαη ζηηο πξνζσπηθέο αηαζζαιίεο ησλ γλσζηψλ 

πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), θάλνπλ πξνζσπηθνχο ζρνιηαζκνχο ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ηελ 

αζηηθή θαζεκεξηλφηεηα, ρξεζηκνπνηνχλ ην ιφγν σο εξγαιείν δηαζηξέβισζεο 

                                                      
244 Ο Whiting ελδεηθηηθά αλαθέξεη ηα «mazarinades» ηνπ Fronde (1648-1653, πεξίνδνο εκθχιηνπ πνιέκνπ κεηαμχ 

ηνπ βαζηιηά θαη ηεο αξηζηνθξαηίαο ηεο Γαιιίαο) θαη ηηο «comedies en vaudevilles». Σα mazarinades είλαη 

ζαηπξηθά θπιιάδηα, πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ ηππψλνληαη θαη κνηξάδνληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ κε 

ζθνπφ ηελ πνιηηηθή πξνπαγάλδα θαη ηε γεινηνπνίεζε πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαη επγελψλ. Μεγάιε ζπιινγή απφ 

mazarinades δηαζέηνπλ βηβιηνζήθεο θαη αξρεία παλεπηζηεκίσλ παγθνζκίσο. Marc Barrister, «The Mediatization 

of Politics during the Fronde: Condé‟s Bureau de Presse», Cahiers du Dix-Septiéme. An Interdisciplinary Journal, 

Vol.x, No. 1 (2006) : 31-43, http://se17.bowdoin.edu/files/BannisterCahiers17X1%282005%29_31_43.pdf 

Οη «comedies en vaudevilles» είλαη θσκηθά δξψκελα πνπ παίδνληαη ζε ιατθέο γηνξηέο. Βξίζθνπλ ηελ πξνέιεπζή 

ηνπο ζηελ ηηαιηθή Comedia dell‟ Arte θαη πεξηιακβάλνπλ δεκνθηιή ηξαγνχδηα θαη vaudevilles κε 

δηαζθεπαζκέλνπο, ζαηπξηθνχο, βάζε επηθαηξφηεηαο, ζηίρνπο. Θεσξείηαη φηη απφ ηηο comédiesenvaudevilles 

πξνέθπςε ε Opéra Comique, θαζψο ην 1715 νη δηάθνξεο νκάδεο πνπ ηα δηνξγαλφλνπλ θηηάρλνπλ ζην Παξίζη ην 

Théâtre de l‟ Opéra Comique. «Opéra Comique». Encyclopeadia Brittanica. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/429835/opera-comique#ref14464. 19 Φεβξνπαξίνπ, 2015. 

Παξσδίεογίλνληαη επίζεο θαη ζην ρψξν ηεο γαιιηθήο φπεξαο ην 18ν θαη 19ν αηψλα. πρλά ηα γλσζηά ιπξηθά 

δξάκαηα μαλαγξάθνληαη κε θσκηθά ζηνηρεία, δίλνληαο δειαδή ηνπο πξσηαγσληζηηθνχο ξφινπο ζε «άμεζηνπο» θαη 

θαζεκεξηλνχο ραξαθηήξεο θαη δηαζθεπάδνληαο ηε κνπζηθή κε ηελ πξνζζήθε δεκνθηιψλ ζεκάησλ. Σα έξγα απηά 

δελ έρνπλ δηαζσζεί. Αλαζηαζία Α. ηψςε, Η Μνπζηθή ζηελ Επξώπε ηνπ 19νπ Αηώλα (Αζήλα: Σππσζήησ-Γηψξγνο 

Γάξδαλνο, 2005), 236 
245 Whiting, «MusiconMontmartre», 161 
246

 Brand, "Le Chat Noir" 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/429835/opera-comique#ref14464
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(ινγνπαίγληα) θαη ακνηβαίνπ εκπαηγκνχ κεηαμχ ηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο θαη 

ηεο νηθεηφηεηαο πνπ αλαπηχζζνπλ ιφγσ ησλ θνηλψλ ηνπο θχθισλ. Βέβαηα, ε παξσδία 

ελέρεη κία παξνδηθφηεηα, αθνχ πξσηαξρηθά αλαθέξεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα γηα λα 

επηηχρεη ηελ θαπζηηθφηεηα θαη ην πξνζδνθψκελν γέιην. Γεληέο κεηαγελέζηεξεο πνπ 

αγλννχλ ηφζν ην κνπζηθφ θείκελν (άξα ην βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο κηαο παξσδίαο), 

φζν θαη ηνπο πξσηφηππνπο ζηίρνπο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν, ην ελλνηνινγηθφ 

πεξηερφκελν ησλ δηαζθεπαζκέλσλ ζηίρσλ (θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλζήθε ηεο 

εθάζηνηε επνρήο), αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ παξσδία ζην ζχλνιφ ηεο.  Γηα ην 

ιφγν απηφ, επηζεκαίλεη ν Whiting, πσο φζνη ζχγρξνλνη κειεηεηέο πξνζπαζνχλ λα 

αλαθαηαζθεπάζνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα ηξαγνχδηα θαη λα εμεγήζνπλ ηα πεξηερφκελά 

ηνπο, δελ θαηαθέξλνπλ λα πξνθαιέζνπλ ην αβίαζην γέιην ή αθφκα, ηελ φπνηα 

θαηαλφεζε. Έηζη, θαίλεηαη πσο απφ ηα ζαηηξηθά ηξαγνχδηα ησλ θακπαξέ, απηά πνπ 

αληέρνπλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ είλαη φζα θαηαδηθάδνπλ ηελ αζηηθή θνπιηνχξα 

θαη εζηθή θαη φζα απνηεινχλ πξσηφηππεο κνπζηθέο ζπλζέζεηο.
247

 

Παξσδίεο θαη ζαηηξηθά ηξαγνχδηα έρνπλ «ζπλζέζεη» θαη εξκελεχζεη θπξίσο νη 

Vincent Hyspa, Jules Jouy, Léon Xanrof θαη Pierre Trimouillat, ν θαζέλαο ζην δηθφ 

ηνπ χθνο θαη κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ Xanrof (1867-1953), 

ηνπ νπνίνπ ηα ηξαγνχδηα γλσξίδνπλ κεγάιε απήρεζε ζηα θακπαξέ θαη παξακέλνπλ 

ζην ξεπεξηφξηφ ηνπο αθφκε θαη κεηά ηελ απφζπξζή ηνπ απφ ηηο κνπζηθέο ζθελέο, ζα 

ιέγακε πσο έλα απφ ηα πην δεκνθηιή θαη ραξαθηεξηζηηθά θνκκάηηα ηνπ είδνπο είλαη 

ην «Le Fiacre» («Σν θάξν» ή «Ζ άκαμα»). Σν ηξαγνχδη, εκπλεπζκέλν απφ αιεζηλφ, 

κα φρη πξνζσπηθφ γεγνλφο, πξαγκαηεχεηαη ηε ζπδπγηθή απηζηία αθήλνληαο κία 

αίζζεζε απξνζπκίαο γηα ζπκκφξθσζε κε ηελ αζηηθή εζηθή. Οη ζηίρνη πεξηέρνπλ 

θξάζεηο ηεο ηνπηθήο αξγθφ, θνκκέλεο θαηαιήμεηο θαη πνιιά επαλαιακβαλφκελα 

επηθσλήκαηα πνπ δίλνπλ ξπζκηθή ζπλνρή ζε θάζε πεληάκεηξεζηξνθή. Ζ κεισδία, 

γξακκέλε ζηελ ια χθεζε κείδνλα, επαλαιακβάλεηαη αλαιινίσηε ζε φιν ην ηξαγνχδη. 

Derriér' les stores blaissés, 

Cahin, caha 

Hu'dia, Hop là! 

 Derriér' les stores blaissés, 

On entendit des baisers. 
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 Whiting, "Music on Montmartre", 180 
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Puis, un' voix disant: "Léon!" 

Cahin, caha 

Hu'dia, Hop là! 

Puis, un' voix disant: "Léon, 

tu m' fais mal, 'ot' ton lorgnon!" 

 

Un vieux Monsieur qui passait, 

Cahin, caha 

Hu'dia, Hop là! 

Un vieux Monsieur qui passait, 

s' écri: "Mais on dirait qu'c'est  

 

Ma femm' dont j'entend la voix!" 

Cahin, caha 

Hu'dia, Hop là! 

Ma femm' dont j'entend la voix! 

L' s' lanc' su' l' pavé en bois. 

 

Mais i' gliss' su' l' sol mouillé,  

Cahin, caha 

Hu'dia, Hop là! 

Mais i' gliss' su' l' sol mouillé,  

Crac, il est escrabouillé! 

 

Du fiacre un' dam' sort et dit: 

Cahin, caha 

Hu'dia, Hop là! 

Du fiacre un' dam' sort et dit: 

"Chouett', Léon, c'est mon mari!" 

 

Y a plus besoin d' nous cacher! 

Cahin, caha 

Hu'dia, Hop là! 

Y a plus besoin d' nous cacher! 

Donn' donc cent sous au cocher!
248
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 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 46-47 
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(«Πίζσ απφ ηα θαηεβαζκέλα ζηφξηα (ηνπ θάξνπ)  

[...] 

Σα θηιηά κπνξνχλ λα αθνπζηνχλ. 

Έπεηηα, κία θσλή λα ιέεη: «Léon... 

...κε πνλάο, άζε ην κπηνηζίκπηδφ ζνπ (εξγαιείν ζαλ ηελ πέλζα)» 

Έλαο γέξνο άληξαο πνπ πεξλνχζε 

θψλαμε: «Μα, ζα νξθηδφκνπλ πσο 

είλαη ηεο γπλαίθαο κνπ ε θσλή πνπ αθνχσ!» 

Καη ρηχπεζε ην κπαζηνχλη ηνπ ζην πεδνδξφκην. 

Αιιά γιίζηξεζε ζην πγξφ έδαθνο 

θαη έπεζε θάησ! 

Μία γπλαίθα ηφηε βγήθε απφ ηελ άκαμα θαη είπε 

«Ο, Léon είλαη ν ζχδπγφο κνπ! 

Καιχηεξα λα θξπθηνχκε!» 

Γψζε ινηπφλ ζηνλ ζχδπγν εθαηφ πεζίκαηα!») 
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5. Léon Xanrof, “Le Fiacre”, Chansons sans gêne (Παρίζι: G. Ondet, 1870), 61. Gallica. Bibliothèque 

Nationale de France. 



75 

 

Σα ηξαγνχδηα ηνπ Xanrof έρνπλ ζπιιερζεί ζηα άικπνπκ «Chansons sans gêne», 

«Chansons à rire» θαη «Chansons ironiques» ην 1870, 1892 θαη 1895 αληίζηνηρα. 

ηαλ ε πξψηε ζπιινγή πέθηεη ζηα ρέξηα ηεο γλσζηήο εξκελεχηξηαο ησλ café-

concerts, Yvette Guilbert, ηα ηξαγνχδηα (κεηαμχ απηψλ θαη ην «Le Fiacre») 

αλαπφθεπθηα γίλνληαη κέξνο ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο θαη ηξαγνχδηνληαη απφ απηήλ, 

αθφκα θη φηαλ ν ίδηνο απνζχξεηαη.
249

 

 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Vincent Hyspa είλαη δηαθνξεηηθή. Ο ηξαγνπδνπνηφο 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ην είδνο ηεο παξσδίαο απφ ην 1892, νπφηε μεθίλεζε λα 

δηαθσκσδεί ηα  romances ηνπ Delmet ζην Chat Noir.
250

 Ο Hyspa έρεη ζαλ βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ην παηρλίδη κε ηηο ιέμεηο ηνπ πξσηφηππνπ ηξαγνπδηνχ. Έλα 

παξάδεηγκα ηεο δνπιεηάο ηνπ είλαη ην ηξαγνχδη «Le Noyau qui ne passé pas», ζάηηξα 

ηνπ «Femme qui passé», ηξαγνχδη πνπ εξκελεχεη ν Delmet ζε πνίεζε ηνπ Henri 

Maigrot. Σν πξσηφηππν πνίεκα αθεγείηαη ζε ηέζζεξεηο ζηξνθέο ηηο πξνηάζεηο ελφο 

άληξα ζε κία άγλσζηε γπλαίθα πνπ πεξλά, κε γιψζζα δηαλζηζκέλε θαη ρξήζε 

ξεηνξηθψλ δηαδεπθηηθψλ εξσηήζεσλ φπσο: «Δίζαη ε θαθία ή ε αξεηή;», «Δίζαη ν 

άγγεινο ή ν δαίκνλαο;». ηελ ηξίηε ζηξνθή ε ηπραία ζπλάληεζε κεηαηξέπεηαη ζε 

εηδχιιην, αιιά ν άληξαο ζπγθξαηεί ηνλ έξσηά ηνπ γηαηί δελ ηελ εκπηζηεχεηαη, ελψ 

ζηελ ηειεπηαία, κε ηε θξάζε «J' étais jeune, elle était jolie» απνθαζίδεη λα ηεο 

ραξίζεη ηελ θαξδηά ηνπ αηψληα θαη θαηαιήγεη ζην φηη «ν νπξαλφο είλαη κπιε, ν 

έξσηαο είλαη βαζηιηάο». Μνπζηθά, ην πξσηφηππν ηξαγνχδη, γξακκέλν ζηελ κη χθεζε 

κείδνλα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπ Delmet, κε απιή ζπγρνξδηαθή 

ζπλνδεία ζην πηάλν. Παξαηίζεηαη ην ξεθξέλ: 
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 Knapp, "The Golden Age of Chanson", 94 
250

 Απηφ πνπ έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αηκφζθαηξα θνηλφηεηαο θαη ζπιινγηθφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ε 

θαιιηηερληθή ζπκκεηνρή ζην θακπαξέ είλαη φηη νη δχν ηνπο (Hyspa θαη Delmet) θάλνπλ ζπρλά θνηλέο εκθαλίζεηο 

ζε δηάθνξα θακπαξέ, φπσο ζην Chien Noir ην 1895. Πξψηνο εκθαλίδεηαη ν Delmet κε ηα ξνκαληηθά ηνπ 

ηξαγνχδηα θαη έπεηηα αλεβαίλεη ζηε ζθελή ν Hyspa, ν νπνίνο δηαζθεπάδεη ηα ηειεπηαία θνκκάηηα πνπ εξκήλεπζε 

ν πξνεγνχκελνο, κηκνχκελνο ηε θσλή ηνπ θαη θάλνληαο ινγνπαίγληα. Whiting, "Music on Montmartre", 166 
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6. Paul Delmet, “Femme pui passe”, Chansons des Femmes, 35. Gallica. Bibliothèque Nationale de 

France. 

Ο Hyspa αλαπηχζζεη ηελ παξσδία ηνπ ζε ηξεηο ζηξνθέο θάλνληαο έλα θνιάδ 

επηιεγκέλσλ ζηίρσλ ηνπ Maigrot πξνο δηαζηξέβισζε, ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

αξρηθή ηνπο ζεηξά ή ην λφεκά ηνπο. Σν ξνκαληηθφ ηξαγνχδη ράλεη ηελ πξσηαξρηθή 

ηνπ αίγιε θαη ν αλαπάληερνο έξσηαο κεηαηξέπεηαη ζε «σδή γηα ηελ ηπραία θαη αηπρή 

θαηάπνζε ελφο θνπθνπηζηνχ».  

J'étais jeune et plein d' esperance. 

Un soir, en mangeant des pruneaux, 

je laissai passer un noyau 

et depuis, je suis dans les transes! 

Petit noyau pointu, 

petit noyau ou t' en vas-tu? 

 

(«Ήκνπλ λένο θαη γεκάηνο ειπίδα. 

Έλα απφγεπκα, θαζψο έηξσγα δακάζθελα 

άθεζα έλα θνπθνχηζη λα πεξάζεη (λα θπιήζεη ζην ιαηκφ) 

θαη απφ ηφηε είκαη κεο ζηελ έθζηαζε! 

Μηθξφ θνπθνχηζη, 

κηθξφ θνπθνχηζη, πνχ παο;») 
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Οη θξάζεηο ηνπ αξρηθνχ πνηήκαηνο αιιάδνπλ, αιιά ν Hyspa θξνληίδεη πάληα λα 

θξαηά ην ζηηρνπξγηθφ χθνο αλαιινίσην. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κεινδξακαηηθή 

εξψηεζε ηνπ πξσηφηππνπ «Άγλσζηε γπλαίθα, πνχ παο;» αιιάδεη ζε «Μηθξφ 

θνπθνχηζη, πνχ παο;», ε δηαδεπθηηθή εξψηεζε «Δίζαη ην παξειζφλ, είζαη ην κέιινλ;» 

κεηαηξέπεηαη ζε «Ζιίζην θνπθνχηζη, έρεηο θχγεη, ζα θχγεηο;» θηι. Ηδηαίηεξε είλαη 

φκσο ε δηαρείξηζε ηνπ φζνλ αθνξά ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ πξσηφηππνπ πνπ 

πξναλαθέξακε: «ν νπξαλφο είλαη κπιε, ν έξσηαο είλαη βαζηιηάο», θαζψο ε ιέμε 

«βαζηιηάο» επλνεί ζπλεθδνρηθά κία πεξηζζφηεξν πνιηηηθή θξηηηθή. λησο, ν 

ηξαγνπδνπνηφο δηεπξχλεη ην πεδίν ηεο ζάηηξάο ηνπ, θάλνληαο εηξσληθή αλαθνξά ζηα 

εθδηθεηηθά-παηξησηηθά ηξαγνχδηα (chansons revanchardes), ηα νπνία γλσξίδνπλ 

άλζηζε ζηα café-concerts ζε φιε ηε Γαιιία κεηά ηελ ήηηα ηνπ 1871 απφ ηνπο 

Πξψζνπο: 

Je l' attend à bréve échéance 

et je fêterai son retour. 

Qu'il soit d' Agen, qu'il soit de Tours 

C'est un noyau qui vient de France! 

Petit enfants, chantez plus bas, 

Sentinelles, ne tirez pas!
251

 

(«Σν πεξηκέλσ ζχληνκα 

θαη ζα γηνξηάζσ ηελ επηζηξνθή ηνπ. 

Δίλαη απφ ην Agen ή ην Tours, 

είλαη έλα θνπθνχηζη δακάζθελνπ πνπ έξρεηαη απφ ηε Γαιιία. 

Παηδηά, ηξαγνπδήζηε πην απαιά, 

Φξνπξνί, κελ παξαδίλεζηε!») 

Ζ κνπζηθή παξακέλεη αθξηβψο ε ίδηα, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηε κεισδία ηνπ 

ηξαγνπδηνχ. Σν ξεθξέλ ηνπ Hyspa μεθηλά ζην 11
ν
 κέηξν, κε ηε κεισδηθή θάζνδν κη-

ζη-ζνι-θα, φπσο αθξηβψο θαη ηνπ πξσηφηππνπ πνπ ππάξρεη παξαπάλσ. ηα 

ηξαγνχδηα ηνπ Hyspa, φπσο απηά έρνπλ δεκνζηεπηεί, δελ ππάξρεη θαηαγξακκέλε 

ζπλνδεία, ίζσο γηαηί απηή είλαη πξντφλ απζφξκεηνπ απηνζρεδηαζκνχ ή πνιχ πηζαλφλ 

λα κελ θαηαγξάθεηαη γηαηί αθνινπζεί απηή ηνπ πξσηφηππνπ. Έηζη δπζηπρψο, δελ 

ππάξρεη, πξνο ην παξφλ, θάπνηα παξαπάλσ γλψζε πάλσ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εξκελεχνληαη ηα ηξαγνχδηα απηά νξγαληθά:  

                                                      
251 Whiting, "Music on Montmartre", 168 
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7. Vincent Hyspa, «Le Noyau qui ne passe pas», Chansons d’Humour (Παρίζι: Enoch and Cie, 1903), 

167. Ψηθιακό Αρτείο. University of Ottawa. 

 

Μία αθφκα, άμηα αλαθνξάο παξσδία ηνπ Hyspa είλαη απηή ηνπ γαιιηθνχ εζληθνχ 

χκλνπ. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Erik Satie, ν Hyspa  γξάθεη έλα ηξαγνχδη κε ηίηιν «Un 

diner à l' Elysée», ην νπνίν κάιηζηα είλαη πξσηφηππε ζχλζεζε θαη κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί σο ην πξψην ηξαγνχδη ηνπ Satie γηα θακπαξέ. Δκπλεπζκέλν απφ 

κία δεμίσζε πνπ θαιεί ν ηφηε Πξφεδξνο ηεο γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο Émile Loubet 

ζην Elysée Palace, κε θαιεζκέλνπο πνιινχο Γάιινπο θαιιηηέρλεο, ελ φςε ηνπ 

εηήζηνπ Salon, ε ζαηηξηθή εθδνρή ησλ δχν κνπζηθψλ έρεη πνιιέο δηαθσλίεο κνπζηθά, 

ζηηρνπξγηθά θαη ξπζκηθά, γηα λα απνδψζεη ηελ ακνηβαία ηνπο απνζηξνθή γηα απηνχ 



79 

 

ηνπ είδνπο ηηο ππνθξηηηθέο θαη δηπισκαηηθέο εθδειψζεηο κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη 

θαιιηηερληθψλ θχθισλ.  

Δλψ ζηελ ηππσκέλε παξηηηνχξα ππάξρεη κφλν ε κεισδία ησλ θνππιέ ηνπ Satie θαη 

ην ξεθξέλ νξίδεηαη σο α θαπέια απαγγειία φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο παξηηηνχξα νξίδεηαη πσο φηαλ ν Hyspa απαγγέιεη ηνπο ζηίρνπο ηνπ 

ξεθξέλ, ν Satie μεθηλά λα παίδεη ζην πηάλν έλα απφζπαζκα απφ ηε «Marseillaise». Σα 

θνππιέ απαξηίδνληαη απφ 5 ηεηξάκεηξεο θξάζεηο (κέηξα 1-20) θαη κία 2κεηξε 

θαηάιεμε (κέηξα 21-22) κε ειάρηζηε κεισδηθή αληηζηνηρία κεηαμχ ηνπο. Ο ξπζκφο 

είλαη γξήγνξα ελαιιαζζφκελνο, κε ηνληζκνχο πνπ ζε ζεκεία δελ επλννχλ ηελ 

απφδνζε ησλ ζηίρσλ απφ ηνλ ηξαγνπδηζηή.252 

 

                                                      
252

 Steve Moore Whiting, «Eric Satie and Vincent Hyspa: Notes on a Collaboration». Music and Letters 77, No. 1 

(1996): 72. 22 Ηαλνπαξίνπ 2015. http://jstor.org/stable/737537 
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8. Vincent Hyspa, «Un diner à l' Elysée», Chansons d’Humour, 109-110.  

Οη ζηίρνη είλαη εμαηξεηηθά δεηθηηθνί θαη απνδεηθλχνπλ γηα αθφκα κία θνξά ηελ άςνγε 

δηαρείξηζε ηεο γιψζζαο απφ ηνλ Hyspa. 

Κνππιέ: Le Président, d'une façon fort civile, 

avait invité nos grands peintres français 

A venir gouter de sa cuisine à l' huile. 

On raconte que ce fut vraiment parfait. 

Après la soupe, radis et caviar  

pour faire plaisir ou Czar, 

Ρεθξέλ: Ca sentait bon- et le moment fut supreme- 

Et la musique du soixante-quatorziéme de ligne jouait  

(Ne nous déplaise), La Marseillaise,  

Hymne vraiment français 

(ou française) 

(«Ο πξφεδξνο, φζν πνιηηηθφο κπνξεί λα είλαη 

είρε πξνζθαιέζεη ηνπο κεγάινπο καο Γάιινπο δσγξάθνπο, 

λα έξζνπλ γηα λα γεπηνχλ ηελ θνπδίλα ηνπ κε ην ιάδη. 

Λέλε φηη ήηαλ πξαγκαηηθά ηέιεηα. 

Μεηά ηε ζνχπα, ξαπαλάθη θαη ραβηάξη  

γηα λα επραξηζηεζεί ν Σζάξνο. 

Ζ γεχζε ήηαλ θαιή, ε ζηηγκή ππέξνρε 

θαη ε κπάληα ηνπ 64νχ  ηκήκαηνοέπαηδε (είηε ζαο αξέζεη είηε φρη) 

ηε Marseillaise, 

χκλν πξαγκαηηθά γαιιηθφ (ή κήπσο είλαη γαιιηθή;)»)
253

 

                                                      
253 ην ζεκείν απηφ θαη κε αθνξκή ην επθπέο απηφ θνκκάηη, εξρφκαζηε κπξνζηά ζην πξφβιεκα ησλ ζχγρξνλσλ 

κειεηεηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα κεηαθέξνπλ ηα λνήκαηα ησλ παξσδηψλ ζην παξφλ. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζαηηξηθήο αληηζηνηρίαο, νθείιεη λα εηπσζεί πσο ην «cuisine à l' huile» ζπκίδεη πνιχ ην peinture à l' huile (ηε 

δσγξαθηθή κε ιάδηα), αιιά παξάιιεια κπνξεί λα θαηαδεηθλχεη ηε κεζνγεηαθή θνπδίλα κε ηε γελλαηφδσξε ρξήζε 
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Ο Pierre Trimouillat ζπλεζίδεη λα δηαζθεπάδεη mélodies254 ηνπ Jules Massenet, ν 

νπνίνο ηελ επνρή εθείλε αλαδεηθλχεηαη σο «ην είδσιν ηεο θαιιηεξγεκέλεο αζηηθήο 

ηάμεο». Καηά ην παξάδεηγκα ηνπ Hyspa, o Trimouillat ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο 

θξάζεηο ησλ ηξαγνπδηψλ πνπ ζαηηξίδεη, αιιάδνληάο ηνπο απιά ην λφεκα ή 

ηνπνζεηψληαο ηεο ζε δηαθνξεηηθφ λνεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Έλα ηππηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ην πνίεκα «Les Enfants» («Σα παηδηά») ηνπ Georges Boyer πνπ εξκελεχεη ν 

Massenet θαη ην νπνίν πεξηγξάθεη ηελ αζσφηεηα ηεο παηδηθφηεηαο.  

9. Jules Massenet, «Les Enfants», Mélodies, Cahier III (Παρίζι: Heugel and Cie, 1891). IMSLP. 

Petrucci Music Library. 

                                                                                                                                                       
ιαδηνχ, ηελ νπνία ίζσο πξνηηκά ν Πξφεδξνο Loubet ιφγσ θαηαγσγήο. Δπηπιένλ, ε ακθηηαιάληεπζε φζνλ αθνξά 

ην γέλνο ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν ηνπ ξεθξέλ ζρεηίδεηαη κε ηε ιέμε «hymne»- χκλνο, ε νπνία ζηα γαιιηθά φηαλ έρεη 

θνζκηθή ρξνηά είλαη αξζεληθφ, ελψ φηαλ έρεη ζξεζθεπηηθή είλαη ζειπθφ νπζηαζηηθφ. Απηφ κπνξεί λα απνηειεί έλα 

πνιχ εχζηνρν ζρφιην ησλ δχν θαιιηηερλψλ φζνλ αθνξά ην ζπζρεηηζκφ ησλ δπλάκεσλ κεηαμχ πνιηηηθήο θαη 

εθθιεζηαζηηθήο εμνπζίαο πξνο φθεινο ηεο δεκηνπξγίαο κίαο επίπιαζηεο εζληθήο ελφηεηαο θαη θνηλήο ηαπηφηεηαο.  

254 Σν είδνο απηφ αλαπηχρζεθε ζηε Γαιιία κεηά ην Γαιινπξσζηθφ Πφιεκν σο ην αληίπαιν δένο ηνπ lied. Δίλαη 

απιφ θαη κηθξφ ζηε θφξκα ηνπ θαη κέλεη άγλσζην εθηφο Γαιιίαο, πέξα απφ νξηζκέλα παξαδείγκαηα ησλ Debussy, 

Fauré θαη Reynaldo Hahn. Σν πεξηερφκελφ ηνπ είλαη κεινδξακαηηθφ θαη άθξσο ζπλαηζζεκαηηθφ. Lockspeiser, 

«The French Song», 192 

http://imslp.org/wiki/Jules_Massenet:_M%C3%A9lodies
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Ο Trimouillat ην κεηαπνηεί θαη ην θάλεη «Les Gouvernants» («Οη θπβεξλψληεο») 

θξαηψληαο ηελ πιεηνςεθία ησλ ζηίρσλ, αιιά αιιάδνληαο ην λφεκα ηφζν, πνπ 

θαηαιήγεη λα κηιά γηα ηελ θξαηηθή απζαηξεζία. Σν ίδην πνίεκα δηαζθεπάδεηαη θαη 

απφ ηνλ Hyspa, κε ηνλ ηίηιν «LesEléphants», θαη δηαηεξεί έλα αζπλάξηεην χθνο, 

θξαηψληαο σζηφζν ην κεγαιχηεξν φγθν ησλ ζηίρσλ,αιιά θαη ηε κνπζηθή αλέπαθα:255 

 

10. Vincent Hyspa, «Les Eléphants», Chansons d’Humour, 333. 

Ο Jules Jouy (1855-1897) είλαη κία πξνζσπηθφηεηα γλσζηή ζηε Μνλκάξηε απφ ηελ 

επνρή ησλ Hydropathes. ηαλ αλνίγεη ην Chat Noir o Jouy ην πιαηζηψλεη ακέζσο θαη 

εληάζζεηαη ελεξγά ζηελ θαιιηηερληθή ηνπ νκάδα. Σα ηξαγνχδηα ηνπ έρνπλ θνηλσληθφ 

πεξηερφκελν, θαηαθξίλνπλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αληζφηεηα, κεηαθέξνπλ ηε 

δσή ησλ θησρψλ θαη ππφζρνληαη εθδίθεζε. Ζ πνιηηηθνπνίεζε ηνπ Jouy είλαη 

νινθάλεξε ζε φιε ηελ πνξεία ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ ζπκκεηνρήο ζηα θακπαξέ θαη ε 

θαηεχζπλζή ηεο ζνζηαιηζηηθή. ε απηφ ην θιίκα θηλνχληαη θαη νη παξσδίεο πνπ 

γξάθεη, αλ θαη είλαη ειάρηζηεο ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά ηνπ ηξαγνχδηα. Ωζηφζν, 

ζχκθσλα κε ην Segel, ζην ζχλνιν ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπ, ζπάληα ζπλζέηεη ηε δηθή ηνπ 

κνπζηθή, παξά ρξεζηκνπνηεί ή παξαιιάζεη γλσζηά κνπζηθά ζέκαηα, γξάθνληαο ηνπο 

ζηίρνπο.256 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζηα βηβιία κε ηα ηξαγνχδηα ηνπ, πνπ εθδίδνληαη 

ην 1888 θαη 1889, κε ηίηινπο «Chansons del‟ année» θαη «Chansons de Bataille» 

αληίζηνηρα, δελ ππάξρεη θακία παξηηηνχξα, παξά κφλν νη ζηίρνη θαη ζε παξέλζεζε ην 

πξσηφηππν ηξαγνχδη απφ ην νπνίν δαλείδεηαη ηε κνπζηθή. 

                                                      
255 Whiting, «Music on Montmartre», 168-170 
256 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 37 
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Ωο παξάδεηγκα κπνξνχκε λα δψζνπκε ην ηξαγνχδη «Cri du pleuple», γξακκέλν ην 

1887 ζρεηηθά κε ηελ επηθείκελε επηζηξνθή ηνπ Boulanger απφ ην καθξηλφ θαη 

απνθεληξσκέλν πφζην πνπ ηνπ δφζεθε, πίζσ ζην Παξίζη. Ο ηξαγνπδνπνηφο, 

εθθξάδνληαο ηελ ελαληίσζή ηνπ πξνο ην ιατθηζηηθφ πξνζσπείν ηνπ Boulanger θαη 

πξνο ηηο επηδηψμεηο ηνπ γηα κηα παηξησηηθή δηαθπβέξλεζε, δηαζθεπάδεη έλα 

επηηπρεκέλν ηξαγνχδη ηνπ ξεπεξηνξίνπ ησλ café-concerts ην νπνίν πεξηγξάθεη ηνλ 

ηξφπν πνπ κία γαιιηθή νηθνγέλεηα απνιακβάλεη ηε ζηξαηησηηθή παξέιαζε θαηά ηε 

Μέξα ηεο Βαζηίιεο. Ο ηίηινο ηνπ είλαη «En rev'nant de la revue» θαη ε κεισδία έρεη 

ραξαθηεξηζηηθά εχζπκνπ ζηξαηησηηθνχ εκβαηεξίνπ θαη πφιζθα,  ζε γξήγνξν ηέκπν 

2/4.257 Οη πξσηφηππνη ζηίρνη ηεο ηειεπηαίαο ζηξνθήο ζε κεηάθξαζεείλαη νη εμήο: 

Ζ γιπθηά κνπ ζχδπγνο ρεηξνθξνηεί φηαλ πεξλνχλ ηα νη άκαμεο ηνπ Saint-

Cyr (Γαιιηθή ηξαηησηηθή Αθαδεκία) 

Ζ πεζεξά κνπ θσλάδεη δπλαηά φζν αληηθξίδεη ηα ζψκαηα Spahis 

(πξφθεηηαη γηα ηνπο ζηξαηηψηεο ησλ απνηθηψλ ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο) 

Κη εγψ, δελ θάλσ ηίπνηα, παξά ζαπκάδσ ην γελλαίν καο Πξφεδξν 

Boulanger. 

Ο Jouy, πξνεξρφκελνο απφ ηειείσο δηαθνξεηηθφ πνιηηηθφ πιαίζην, δηαηεξεί ηε 

κεισδία ηνπ πξσηφηππνπ, αιιά ηίπνηα απφ ηνπο απζεληηθνχο ζηίρνπο. Γεληθφηεξα, ε 

ηαθηηθή ηνπ ζηηο παξσδίεο δηαθνξνπνηείηαη απφ απηή ησλ Hyspa θαη Trimouillat, 

θαζψο δελ επηδηψθεη θαλέλα ζπζρεηηζκφ κε ην πξσηφηππν θείκελν, αιιά κφλν κε ηε 

κνπζηθή ζπλνδεία.  

«Il s'est fait, pour ce jeu d' cach'-cache, 

Couper la barbe et la moustache, 

C' est lui donnait, à lui si beau 

la mine d' un vulgair' cabot 

(Il) est r'venu, 

et personn' ne l' a vu 

(Il) est rentré par u- 

n' porte de derrière.» 

                                                      
257  Ζ παξηηηνχξα ηνπ πξσηφηππνπ ηξαγνπδηνχ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ, λν.11. Ζ ίδηα κεισδία 

ρξεζηκνπνηείηαη κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα απφ ηνλ ηξαγνπδνπνηφ ηνπ Chat Noir Jacques Ferny (1863-1936), κε 

ηειείσο αληίζεηε πνιηηηθή θφξηηζε, πάιη φκσο εθθξάδνληαο ηελ πνιηηηθή επηθαηξφηεηα ηεο επνρήο. Σν ηξαγνχδη 

αληηηάζζεηαη ζηε δηαδήισζε ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ Dreyfus, ε νπνία δηνξγαλψλεηαη ζην Παξίζη, ελψ ν 

Πξφεδξνο Loubet πξφθεηηαη λα παξαθνινπζήζεη ην Grand Prix ζην Longchamp. 
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(«Λφγσ ηνπ θξπθηνχ πνπ παίδεη 

έθνςε ηα γέληα ηνπ θαη ην κνπζηάθη, 

θη απηφ έδσζε ζε απηφλ ηνλ «νκνξθνληφ» 

ηνλ αέξα ελφο θνηλνχ πξναγσγνχ. 

Έρεη επηζηξέςεη 

θαη θαλέλαο δελ ηνλ είδε 

Ξεγιίζηξεζε απφ ηελ πίζσ πφξηα.») 

Ζ παξσδία θαη ε ζάηηξα γίλνληαη θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα ηνπο ηξαγνπδνπνηνχο θαη 

ηνπο ζπγγξαθείο ησλ θακπαξέ. Γηαθσκσδψληαο κπνξνχλ επθνιφηεξα λα κεηαθέξνπλ 

ηνπο πξνζσπηθνχο ή θνηλσληθνχο ηνπο ζρνιηαζκνχο, ρσξίο λα γίλνληαη θνξηηθνί θαη 

βαξπζήκαληνη θαη ρσξίο λα θαηεγνξεζνχλ γηα πξνπαγάλδα. Δπηπξφζζεηα, 

αλαπηχζζνπλ θαη νη ίδηνη ηηο αληνρέο ηνπο, θαζψο ε πξαθηηθή απηή γίλεηαη θηήκα φιν 

θαη πεξηζζφηεξσλ, ψζπνπ θαηαιήγνπλ λα πεξηγεινχλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Μάιηζηα, 

πνιινί δεκνζηνγξάθνη, γχξσ ζην 1900 αλαθέξνπλ ζε άξζξα θαη θξηηηθέο πσο νη 

ηξαγνπδνπνηνί ηεο Μνλκάξηεο θαίλεηαη λα έρνπλ ράζεη ηελ έκπλεπζή ηνπο, αθνχ 

απηνπεξηνξίδνληαη θάλνληαο ρηνχκνξ κεηαμχ ηνπο.258 

3.1.3. Μαθάβξην Σξαγνχδη- Chanson Macabre 

Σν είδνο απηφ αλαπηχζζεηαη θπξίσο κέζα ζην Chat Noir, θαηά ηελ πξψηε ηνπ 

πεξίνδν απφ ηνπο ηξαγνπδνπνηνχο Jules Jouy, Maurice Rollinat θαη Maurice Mac-

Nab. Σα πνηήκαηα θαη ησλ ηξηψλ έρνπλ ζθνηεηλφ πεξηερφκελν θαη αληινχλ ρηνχκνξ ή 

εχζπκε δηάζεζε απφ ηα πην αηκαηεξά θαη ζιηβεξά πεξηζηαηηθά, φπσο απηνθηνλίεο θαη 

θάζε είδνπο ζάλαηνη. Οη ζεκαηηθέο απηέο δελ είλαη ηπραίν πσο πξνβάιινληαη 

θπξίαξρα απφ ηνπο ηξεηο απηνχο δεκηνπξγνχο. Σν παξειζφλ ηνπο ζηελ θαιιηηερληθή 

νκάδα ησλ Hydropathes, ηεο νπνίαο ζεκαληηθφ ινγνηερληθφ θαη κνπζηθφ ζπζηαηηθφ 

είλαη ην καχξν ρηνχκνξ θαη ε άληιεζε γέιηνπ απφ ηελ αζηηθή κηδέξηα, ζπληειεί ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ, ηνπιάρηζηνλ γηα δχν κε ηξία ρξφληα κεηά ηελ 

ίδξπζε ηνπ θακπαξέ, νπφηε θαη ράλεηαη.259 

                                                      
258 Whiting, «Music on Montmartre», 176-179. Ζ δεκηνπξγία ελφο κηθξφθνζκνπ θαη ε ζπλερφκελε ζπλαλαζηξνθή 

κεηαμχ ηεο θαιιηηερληθήο θνηλφηεηαο ζηε Μνλκάξηε κπνξεί λα αλαδείμεη πνιιά δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 

εμσηεξίθεπζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ εκπνξεπκαηηθή ηνπο ρξήζε. Δλψ ε νηθεηφηεηα είλαη θπζηθφ 

λα κεηαθξάδεηαη ζε ρηνχκνξ θαη εκπαηγκφ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, φηαλ απηή παξνπζηάδεηαη δεκφζηα σο κέξνο 

ελφο θαιιηηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, δε κπνξεί παξά λα είλαη κία απηναλαθνξηθή θαη εζσζηξεθήο θαηάζηαζε θαη 

έλα εχπεπην ζέακα, ην νπνίν εθκεηαιιεχεηαη εκπνξηθά ηελ θαιιηηερληθή ή δηαπξνζσπηθή θαζεκεξηλφηεηα. 
259  .π., 182 
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Υσξίο λα ζηεξνχληαη θνηλσληθήο αλαθνξάο, ηα ηξαγνχδηα απηά εκπλένληαη απφ ηα 

κνπληά θείκελα ηνπ Baudelaire θαη εθθξάδνπλ κία αζηηθή θαζεκεξηλφηεηα φπνπ ν 

ζάλαηνο απνηειεί κία βαζηθή αγσλία θαη ζπρλά, κία ηξαγηθή ξνπηίλα, είηε ζηηο 

εξγαηηθέο γεηηνληέο κε ηα απμεκέλα πνζνζηά παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο, είηε κέζα ζηε 

θπιαθή, είηε ζηηο ζπλνηθίεο ηεο λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο, φπσο είλαη ε Μνλκάξηε. 

Ο Maurice Rollinat (1846-1903) είλαη απφ ηνπο πξσηνζηάηεο ησλ Hydropathes θαη 

απνθηά κεγάιε θήκε κεηά απφ κία εκθάληζε πνπ δίλεη ην 1882 σο θαιεζκέλνο ζε 

κία θαιιηηερληθή βξαδηά. Ζ παξνπζία ηνπ δεκηνπξγεί εμαηξεηηθέο εληππψζεηο θαη 

κάιηζηα ιακβάλεη δηζπξακβηθή θξηηηθή ζην εμψθπιιν ηεο «Le Figaro». πλζέηεη 

ελζηηθησδψο θαη απηνζρεδηαζηηθά, αγλνψληαο, αιιά θαη πεξηθξνλψληαο ηνπο 

θαλφλεο ηεο αξκνλίαο θαη ηξαγνπδά ζε εχξνο πέληε νθηάβσλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

νπξιηαρηά, ςηζχξνπο θαη  γξπιίζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ν ίδηνο δε κεηαγξάθεη νχηε 

έλα δείγκα ησλ ζπλζέζεψλ ηνπ, πέξα απφ ηε δπζθνιία πνπ απηφ ελέρεη, γηαηί ηνπ 

είλαη άγλσζην θαη αδχλαην, θη έηζη ην αθήλεη ζηελ επζχλε ησλ κνπζηθψλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ θακπαξέ.260 Ζ Knapp αλαθέξεη πσο ν Rollinat είλαη, ηελ 

πεξίνδν ησλ εκθαλίζεψλ ηνπ ζην θακπαξέ, πνιχ αιιφθνηνο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαη «κεξηθψο ηξειφο»261, ελψ ηα ηξαγνχδηα ηνπ πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο απφ 

επηθήδεηεο ηειεηέο κέρξη ηελ ίδηα ηε ζηηγκή ηεο ηαθήο.262 Γηα ην ιφγν απηφ ε πνηεηηθή 

ηνπ ζπιινγή «Les Nèvroses» απνθαιείηαη απφ θξηηηθνχο ηέρλεο σο «ε πην 

ηξνκαθηηθή θαη αεδηαζηηθή ζπιινγή ζηελ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο».263 Σν 1883 είλαη 

ν πξψηνο πνπ απνρσξεί απφ ην Chat Noir απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ ηξνπή πνπ εηθάδεη 

φηη ην εγρείξεκα κπνξεί λα πάξεη, θαη αξγφηεξα εγθαηαιείπεη ην Παξίζη.264 To 1892 

εθδίδεηαη κία ζπιινγή κε κεινπνηήζεηο ηνπ ζε πνίεζε ηνπ Charles Baudelaire. 

Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κία εηθφλα ηεο κνπζηθήο άπνςεο ηνπ Rollinat, αθνινπζεί έλα 

κέξνο ηεο κνπζηθήο πνπ ν ίδηνο γξάθεη γηα ην γλσζηφ πνίεκα ηνπ Baudelaire “Le Jet 

d‟eau” (νιφθιεξν ην ηξαγνχδη ππάξρεη ζην Παξάξηεκα ΗΗ, λν.12). ην κέηξν 17 φπνπ 

                                                      
260 Whiting, "Music on Montmartre", 181 
261 ην ζεκείν απηφ επηζπκψ λα εθθξάζσ ηελ απνζηξνθή κνπ γηα ηέηνηνπ ηχπνπ ραξαθηεξηζκνχο θαη 

θαηεγνξηνπνηήζεηο, φρη επεηδή ηηο ζεσξψ πβξηζηηθέο, αιιά εμ' αηηίαο ηεο δηαθσλίαο κνπ κε ηελ ελ γέλεη 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ηα θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλα δίπνια 

"θπζηνινγηθφο-αθχζηθνο" θαη "πγηήο-ηξειφο", ρσξίο απηά λα εμεηάδνληαη σο ζπλέπεηα κίαο νξηζκέλεο θνηλσληθήο 

ή ζεζκηθήο δηεξγαζίαο.  
262 Knapp, "The Golden Age of Chanson", 92 
263 Αλψλπκνπ, «Notes on the Fin-de-Siecle Movement» 
264 Whiting, "Music on Montmartre", 182 
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κπαίλεη ε κεισδία ηεο θσλήο, παξαηεξνχκε πσο ην δεμί ρέξη ζην πηάλν ηε 

ληνπκπιάξεη αθξηβψο, κε νξηζκέλεο κφλν ζπγρνξδηαθέο πξνζζήθεο: 

 

11. Maurice Rollinat, “Le Jet D’Eau”, Six Nouvelles Poèsies de Charles Baudelaire. Mises en musique 

par Maurice Rollinat. (Παρίζι: Au Mènestrel, 1892), 16 Ιοσνίοσ 2014, Gallica. Bibliothèque 

Nationale de France. 

Ο Jouy, δηαηεξεί ην θνηλσληθφ χθνο ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπ, αθφκα θαη φηαλ ζπλζέηεη 

καθάβξηα θνκκάηηα θαη αληιεί έκπλεπζε απφ ηε ζαλαηηθή πνηλή, ηελ παηδηθή 

ζλεζηκφηεηα θαη ην ζάλαην απφ ηηο επηδεκηθέο αξξψζηηεο. ην ηξαγνχδη ηνπ «La 

Veune» («Ζ γθηινηίλα») παξνπζηάδεη ην εξγαιείν απηφ ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο σο 

δνηηθή εξσκέλε. 

"Appelant le mâle attendu 

La veune à lui s' offre, coquette 

[...] 

Dans un accouplement hideux, 

l' homme crache son dernier râle  

Car ses amants, claquant du bec, 

truès dés la première épreuve, 
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ne couchent qu'une fois avec 

La veune." 

(«Καιψληαο ηνλ άληξα πνπ πεξίκελε 

ε γθηινηίλα ηνπ πξνζθέξεηαη κε ράξε 

[...] 

ε έλα θξπθφ αληάκσκα 

ν άληξαο βγάδεη ηνλ επηζαλάηηφ ηνπ ξφγρν  

γηα ηεο αγαπεκέλεο ηνπ ηα "δφληηα" 

θνηψλεηαη ηελ πξψηε θνξά, 

δελ θνηκήζεθε πάξα κφλν κία θνξά κε ηε (ρήξα) γθηινηίλα») 

 

Ο Mac-Nab κνηξάδεηαη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ Jouy, φζνλ αθνξά ηελ 

πνηθηιία ησλ ηξαγνπδηψλ πνπ γξάθεη, αιιά θαη ηηο αληίζηνηρεο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο αλεζπρίεο πνπ εθθξάδεη κέζα απφ απηά. Απηφ πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί είλαη 

ε έληνλε θαη ζηαζεξή ρξήζε ηνπ καχξνπ ρηνχκνξ απφ πιεπξάο ηνπ Mac-Nab, 

ζηνηρείν πνπ δελ ππάξρεη ζηα «ζνβαξά» πνηήκαηα ηνπ Jouy. Ωο ηξαγνπδηζηήο έρεη 

γξαθεί πσο είλαη εμαηξεηηθά θάιηζνο, γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε 

ηνλ Tinchant, ν νπνίνο φκσο παξακέλεη ν πξνηηκψκελνο ζπλνδφο ηνπ ζην πηάλν.265 Ζ 

Brand αλαθέξεη πσο ε παξαθσλία ηνπ είλαη «ηδηνζπγθξαζηαθή επηινγή» θαη ην 

αηηηνινγεί παξαζέηνληαο έλα απφζπαζκα απφ ηελ ζπιινγή ηξαγνπδηψλ ηνπ 

«Chansons du Chat Noir»: «O Mac-Nab θαηείρε ηελ πην ζθιεξή, ηελ πην θάιηζα 

θσλή πνπ κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί. [...] Αιιά απηφ δελ ηνλ απαζρνινχζε. 

Σξαγνπδνχζε παξφια απηά, αδηαθνξψληαο γηα ηηο απεγλσζκέλεο ρεηξνλνκίεο ηνπ 

Albert Tinchant, ηνπ πηαλίζηα ηνπ. Δίρε ηξεηο ρεηξνλνκίεο λα ζπκάηαη, φπσο είρε θαη 

ηξεηο λφηεο ζηε θσλή ηνπ. Αιιά ηη ρεηξνλνκίεο, θαη ηη λφηεο! Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

αθαηακάρεην[...]».266 

ην ηξαγνχδη ηνπ «Le Pendu» ν ηξαγνπδνπνηφο ιέεη ηελ ηζηνξία ελφο πιεγσκέλνπ 

εξαζηή πνπ απνθαζίδεη λα θξεκαζηεί, αιιά αξλείηαη λα πεζάλεη. Πεξαζηηθνί 

ζπγθεληξψλνληαη γχξσ ηνπ, ιφγσ ηνπ αμηνπεξίεξγνπ ζεάκαηνο, κα θαλείο δελ ηνλ 

βνεζά. Ζ θξάζε «Ίζσο λα κελ είλαη λεθξφο» επαλαιακβάλεηαη ζην ηέινο θάζε 

ζηξνθήο γηα έκθαζε, ε νπνία φκσο ηειηθά ππνβηβάδεη ηε ζεκαζία ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

Ζ θφξκα ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη ζηξνθηθή (θφξκα ηξαγνπδηνχ κε επαλάιεςε ηεο 

                                                      
265 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 39-40 
266 Brand, "Le Chat Noir" 
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ηειεπηαίαο θξάζεο), ηχπνπ ΑΑΒΑΑ. Ζ αξκνλία είλαη απιή- ηππηθή ελφο ηξαγνπδηνχ 

ηνπ πξψηκνπ Chat Noir, ζηε θα κείδνλα, κε θχξηεο βαζκίδεο ζην ΑΑ κέξνο (κέηξα 1-

4 θαη απηνχζηα επαλάιεςε ζηα 4-8) θαη κφλν κία κηθξή απφθιηζε ζην Β κέξνο, κε  

θαληέληζα ζην 8
ν
 κέηξν, ζηελ V. Κάζε ζηξνθή απνηειείηαη απφ 8 ηεηξάκεηξεο 

θξάζεηο, νη νπνίεο δηαξζξψλνληαη ζπιιαβηθά ζε ζρέζε κε ηε δηαηνληθή κνπζηθή 

ζπλνδεία:267 

 

                                                      
267 Brand, "Le Chat Noir" 
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12. Maurice MacNab, «Le Pendu», Chansons du Chat Noir (Παρίζι: Eu Menestrel), 83.  

Ο Mac-Nab δε κέλεη γηα πνιχ ζην θακπαξέ. Σν 1888 αλαγθάδεηαη λα κεηνηθίζεη ιφγσ 

θπκαηίσζεο θαη ην 1889 πεζαίλεη.268 

Οη ηξεηο απηνί δεκηνπξγνί (Jouy, Rollinat θαη Mac-Nab), κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 

Aristide Bruant,  είλαη απηνί πνπ επέδξαζαλ πεξηζζφηεξν ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ 

γαιιηθνχ ηξαγνπδηνχ. Σν πην αμηνζεκείσην ζηνηρείν φκσο είλαη πσο νη εθηειέζεηο 

ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηνπο είλαη αδχλαηνλ λα επαλαιεθζνχλ, αθφκα θαη εξκελεπκέλεο 

απηνχζηα, φπσο θαίλνληαη ζηηο παξηηηνχξεο. Ζ παξηηηνχξα δε κπνξεί παξά λα δψζεη 

κία κηθξή κφλν γεχζε ησλ δσληαλψλ εξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο απνηεινχλ 

                                                      
268 Whiting, "Music on Montmartre", 182-183. ην Chat Noir, ν Mac-Nab αληηθαζηζηάηαη απφ ηνλ Vincen Hyspa, 

ν νπνίνο ζηελ αξρή εξκελεχεη κφλν ην ξεπεξηφξην ηνπ Mac-Nab. Σν 1892, νξγαλψλεη έλα ηειεπηαίν πνηεηηθφ 

αθηέξσκα ηηκψληαο ηνλ ηξαγνπδνπνηφ θαη έθηνηε ζηακαηά λα ηνλ αλαπαξάγεη αξρίδνληαο λα ζπλζέηεη ν ίδηνο. 
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«εμσπξαγκαηηθέο» performances. Ο Rollinat θαίλεηαη αιινπξφζαιινο, θιαίεη θαη 

νπξιηάδεη, ν Jouy, αλεμαξηήησο ηφλνπ, ζπλνδεχεη φια ηα θνκκάηηα ηνπ ζην πηάλν 

παίδνληαο κία ζπλερφκελε αιιεινπρία λην θαη ζνι κείδνλαο ζην πςειφηεξν 

ξεηδίζηξν ηνπ νξγάλνπ, κε ζθνπφ λα γίλεη ελνριεηηθφο, ελψ ν Mac-Nab ηξαγνπδά 

ζθφπηκα παξάθσλα. χκθσλα κε ην Whiting, απηφο ν ζπγθεθξηκέλνο ρεηξηζκφο ηνπο 

πάλσ ζηελ πξνθνξά ηνπ ιφγνπ θαη γεληθά, ε ηάζε ηνπο λα αδηαθνξνχλ γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ιφγνπ θαη λα ηελ παξακνξθψλνπλ πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ 

ζεαηξηθφηεηα θαη ζπλαίζζεκα, θάλεη ηνπο ηξεηο ηξαγνπδνπνηνχο λα ζεσξνχληαη 

πξφγνλνη ησλ κεηαγελέζηεξσλ παξσδψλ ηνπ Chat Noir θαη ησλ ππφινηπσλ 

θαιιηηερληθψλ θακπαξέ, κέρξη θαη ησλ εξψσλ ηνπ Μπξερη θαη ηνπ Ηνλέζθν.269 

3.1.4. Κνηλσληθφ- νζηαιηζηηθφ Σξαγνχδη- "Socialo" 

Σα ηξαγνχδηα κε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλαθνξά απνηεινχλ κία πνιπεπίπεδε 

θαηεγνξία. Οξκνχληαη απφ ηελ πνιηηηθή ζπλζήθε, ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε, πνιιέο 

θνξέο πεξηέρνληαο θαη εξγαηηθέο αλαθνξέο (ζα ηα νλνκάδακε "θνηλσληθά- εξγαηηθά") 

ή εκπλένληαη απφ ηνηελ πφιε, ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ αζηηθή εζηθή κέζα απφ 

ηελ παξαηήξεζε ηνπ πεξηπιαλψκελνπ (ζα ηα νλνκάδακε «αζηηθά ηξαγνχδηα ή 

ηξαγνχδηα αζηηθήο παξαηήξεζεο»). ηα «αζηηθά ηξαγνχδηα» ε έκθαζε κεηαηνπίδεηαη 

απφ ηνπο θησρνχο θαη θαηαπηεζκέλνπο, ζηνπο νηθείνπο θαη ηνπο θαζεκεξηλνχο, σο 

θνκκάηηα ελφο αγαπεηνχ αζηηθνχ ηνπίνπ, πνπ αμίδεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ κία 

αδηάθνξε καηηά.270 

ρεδφλ φινη νη ηξαγνπδνπνηνί αζρνινχληαη κε ηηο δχν απηέο ππνθαηεγνξίεο θαη 

αθφκα θαη αζπλείδεηα, θάλνπλ επηθαλεηαθέο θνηλσληθέο αλαθνξέο ζηα πεξηζζφηεξα 

ηξαγνχδηα ηνπο. O Jouy είλαη φκσο απηφο πνπ πεξηζζφηεξν απ' φινπο αλαπηχζζεη ην 

είδνο, ηδηαίηεξα ηελ πξψηε ππνθαηεγνξία κε βαζηθέο ηνπ ζεκαηηθέο ηνλ πνιηηηθφ 

απηαξρηζκφ θαη ηε δηαθζνξά, ηε θηψρεηα, ηελ πεξηζσξηαθή δσή. Έλα απφ ηα 

γλσζηφηεξα θνκκάηηα ηνπ κε ηίηιν «Les Temps des Crises» («Ο Καηξφο ησλ 

Κξίζεσλ») ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Segel σο «πηθξή θνηλσληθή δηακαξηπξία».  

"Vous regretterez le beau temps des crises 

quand, pauvres sans pain et riches graves, nous serons aux prises. 

Les drapeaux de Mars flotterant aux brises, 

                                                      
269 Whiting, "Music on Montmartre", 183 
270 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret,43 
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les drapeaux vermeils sur qui vous bavez. 

Vous regretterez le beau temps des crises 

quand viendra le Peuple en haut des pavès."271 

 

(«Θα κεηαληψζεηε ηηο θαιέο επνρέο ησλ θξίζεσλ 

φηαλ εκείο, νη θησρνί ρσξίο ςσκί θαη νη engorged πινχζηνη, ζα ελσζνχκε 

γηα ηε ζχγθξνπζε. 

Οη παληηέξεο ηνπ Άξε ζα θπκαηίδνπλ ζηνλ αέξα, 

νη θφθθηλεο παληηέξεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζαο ηξέρνπλ ηα ζάιηα. 

Θα κεηαληψζεηε ηηο θαιέο επνρέο ησλ θξίζεσλ 

φηαλ ν ιαφο ζα βγεη ζηνπο δξφκνπο») 

H κνπζηθή είλαη δαλεηζκέλε γηα αθφκα κία θνξά απφ έλα δεκνθηιέο ηξαγνχδη κε ηνλ 

ηίηιν «Les temps des cerises» ζε ζηίρνπο ηνπ Jean-Baptiste Clèment θαη κνπζηθή ηνπ 

Antoine Renard, ζε ζηπι pastoraleγηα πηάλν θαη θσλή, γξακκέλε ζηε ζνι χθεζε 

κείδνλα θαη ζε κέηξν 3/4. Μέξνο ηεο παξαθάησ: 

 

 

 

                                                      
271 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 37 
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13. «Les Temps des Cerises», Jean-Baptiste Clèment- Antoine Renard, Alain M. Jacques (αγγλική 

μεηάθραζη), IMSLP. Petrucci Music Library. 

ε παξφκνην χθνο είλαη ην ηξαγνχδη ηνπ Mac-Nab κε ηίηιν «L' Expulsion» («Ζ 

Απνθαζήισζε»). Με θαλεξφ ην αληηθαζεζησηηθφ αίζζεκα, ν ηξαγνπδνπνηφο 

απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα θάλεη ρηνχκνξ ζε θάζε πεξίζηαζε, αθφκα θαη φηαλ 

δείρλεη ηελ απέρζεηά ηνπ πξνο ην πνιηηηθφ γίγλεζζαη. 

"On n' en finira donc jamais 

avec tous ces N. de D. d' princes! 

Faudrait qu' on les expulserait  

et l' sang du peuple il cri' vingince! 

Porquoi qu' ils ont des trains royaux, 

qu' ils èclabouss' avec leur lusque 

Les conseillers mènicipaux 

que peut pas s' payer des bell' frusques? 



93 

 

D' abord les d' Orlèans, pourquoi 

qu' ils marie pas ses fill' en France, 

avec un bon vieux zig comm' moi 

au lier du citoyen Bragance? 

C' est-il ça d' la fraternitè? 

C' est-il ça d' la dèlicatesse?"
272

 

 

(«Γε ζα ηειεηψζνπκε πνηέ 

κε φινπο απηνχο ηνπο πξίγθηπεο θαη ηνπο ζηηιάηνπο ηίηινπο ηνπο! 

Πξέπεη λα απνθαζεισζνχλ 

θαη ην αίκα ηνπ ιανχ ζα δεηά εθδίθεζε! 

Γηαηί πξνέξρνληαη απφ αξηζηνθξαηηθή γεληά 

θαη πηηζηινχλ  κε ηελ πνιπηέιεηά ηνπο 

ηηο δεκνηηθέο αξρέο 

πνπ δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ ηα αθξηβά ξνχρα. 

Αο αξρίζσ κε απηνχο ηνπ Οίθνπ ηεο Οξιεάλεο, γηαηί 

δελ πάληξεςαλ ηηο θφξεο ηνπο ζηε Γαιιία 

κε έλαλ σξαίν ηχπν ζαλ θη εκέλα 

αληί γηα ηνλ δνχθα Bragance; 

Δίλαη απηφ αδειθφηεηα; 

Δίλαη απηφ επγέλεηα;») 

                                                      
272 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 40-41 
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14. Maurice MacNab, «L’Expulsion», Chansons du Chat Noir, 13. 

 

Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία εθπξνζσπείηαη θπξίσο απφ ηνλ Léon Xanrof. Ζ θαζεκεξηλή 

παξαηήξεζε ησλ ξπζκψλ ζηελ πφιε, ε άγλσζηε πιεπξά ηνπ Παξηζηνχ, νη ηνπηθέο 

ζπλήζεηεο είλαη ηα ζέκαηα πνπ ν ηξαγνπδηζηήο δηαρεηξίδεηαη κε κεγάιε επθξίλεηα. 

Εψληαο ζηε Μνλκάξηε θαη γλσξίδνληαο ηνπο εθεί θαιιηηερληθνχο θχθινπο, γξάθεη 

ηξαγνχδηα γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο ή ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ 

ζπλαληά. Ζ εηξσλεία, βέβαηα δε ιείπεη απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ, αιιά απνδίδεηαη κε 

πηθξία θαη φρη κε επηζεηηθφηεηα.273 ην θνκκάηη «Les Bohèmes» δίλεη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ δεηθηηθή άπνςε ζρεηηθά κε ην κνληέξλν αζηηθφ θαηλφκελν ηνπ κπνεκηζκνχ ηνπ 

                                                      
273 Knapp, "The Golden Age of Chanson", 93 
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ηέινπο ηνπ αηψλα, απνδεηθλχνληαο πσο ε «ηαπηφηεηα» απηή δελ απνηειεί θηήκα θαη 

επηδίσμε φισλ ησλ θαιιηηερλψλ, αιιά αληηζέησο, κπνξεί λα πξνθαιεί απνγνήηεπζε 

θαη ππνηίκεζε: 

"Dans des cafès au style ètrange, 

les ratès et les insoumis  

drapès de paletots à frange 

disent du mal de leurs amis. 

Ou, faisent des vers de bohèmes 

de leur bock ils fixent le fond... 

[...] 

Et dans la nuit enfin venue 

sans que nul mette le holà 

le clan des ratès continue 

crachant ici, bavant par là 

"Mort aux repus! Place aux Prophètes!" 

Et tous ces braves, l' oeil ardent, 

font des projects d' oeuvres parfaites... 

Et des dettes,- en attendant."
274

 

 

(«Μέζα ζηα θαθέ κε ηελ πεξίεξγε δηαθφζκεζε 

νη «αξνπξαίνη» θαη νη επαλαζηάηεο, 

ηπιηγκέλνη ζηα παιηφ ηνπο, 

κηιάλε άζρεκαγηα ηνπο θίινπο ηνπο. 

Ή ζπλζέηνπλ κπνέκ ζηίρνπο 

θνηηνχλ ηνλ πάην ηνπ πνηεξηνχ ηεο κπχξαο  

[...] 

Καη θαζψο επηηέινπο θηάλεη ε λχρηα, 

ρσξίο θαλέλαο λα βάδεη ηέινο 

ε θιίθα ησλ πεξηζσξηαθψλ ζπλερίδεη 

θηχλνληαο απφ 'δσ, ζαιηαξίδνληαοαπφ 'θεη 

«Θάλαηνο ζηνπο θνξεζκέλνπο!Κάληε ρψξν γηα ηνπο πξνθήηεο!» 

Καη φινη απηνί νη άμηνη άλζξσπνη,  

θαίγνληαο ην ιάδη (ηεο ιάκπαο) 

θαηαζηξψλνπλ ζρέδηα γηα ηα ηέιεηα έξγα 

ελψ ηα ρξέε ηνπο, πεξηκέλνπλ.») 

                                                      
274 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 44 
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3.1.5. Ρεαιηζηηθφ Σξαγνχδη- Chanson Rèaliste 

Ο φξνο «ξεαιηζκφο» ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα λα απνδψζεη ην ινγνηερληθφ θίλεκα 

ηνπ ξεαιηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ην 19
ν
 αηψλα (ζηε Γαιιία έρεη σο αθεηεξία 

ηελ πξφδα ηνπ Μπαιδάθ), είηε γηα λα εθθξάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αλαθνξάο 

θαη αλαπαξάζηαζεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη εκπεηξίαο, θαηά ηα πξφηππα ηνπ 

ξεαιηζηηθνχ ινγνηερληθνχ θηλήκαηνο. Σν θίλεκα ηνπ ξεαιηζκνχ δηακνξθψλεηαη 

καθξπά απφ εξσνπνηήζεηο θαη εμηδαληθεχζεηο, απνηππψλεη ηε κεηξηφηεηα, ηε 

ζπλεζηζκέλε δσή κε πξσηαγσληζηέο ηνπο ζπλεζηζκέλνπο αλζξψπνπο, εξρφκελν ζε 

αληίζεζε κε απηφ ηνπ ξνκαληηζκνχ, ην νπνίν κεηαθέξεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ αλ φρη 

ηδαληθή, ζίγνπξα πην πεξηπεηεηψδε απ‟ φηη είλαη.275 

Ο Aristide Bruant, έρνληαο ζπλδηαιιαγεί κε ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

ππνθνπιηνχξαο ζηε Μνλκάξηε, καζαίλεη απφ απηφλ θαη δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ γιψζζα ζηε ζπγγξαθή ησλ ζηίρσλ ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν 

πνπ απεπζχλεηαη ζην θνηλφ θαηά ηηο εκθαλίζεηο ηνπ. Ζ άπηαηζηε ρξήζε ηεο παξηζηλήο 

θαζνκηινπκέλεο, ηεο πεξηζσξηαθήο θαη εξγαηηθήο αξγθφ, ε αλαθνξά ζπλήζσο ζε 

πξψην πξφζσπν, ε ρξήζε ε πεξηγξαθή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξσλ, ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ ηεο επνρήο, απνηεινχλ ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηεο ζηηρνπξγηθήο ηνπ θαη νπζηαζηηθά, νξίδνπλ ην είδνο ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ 

ν ίδηνο ν Bruant ιαλζάξεη: ην chanson réaliste, επεξεαζκέλν απφ ηνλ Emile Zola. 

Γεληθά, απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην χθνο ησλ ηξαγνπδηψλ είλαη ην θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηερφκελν απφ κία ξηδνζπαζηηθή γηα ηελ επνρή ζθνπηά. Ζ Knapp αλαθέξεη πσο ην 

αθεγεκαηηθφ ζηηι ηνπ ηξαγνπδηζηή είλαη απηφ πνπ νπζηαζηηθά εθαξκφδνπλ νη 

λαηνπξαιηζηέο ζπγγξαθείο, νη νπνίνη αξλνχληαη θάζε είδνπο σξαηνπνίεζε.276 

Πνιιά απφ ηα ηξαγνχδηα ηνπ είλαη ξεαιηζηηθέο ηνπηθέο απεηθνλίζεηο ηεο δσήο ζην 

δξφκν θαη νη ηίηινη ηνπο («Ά la Villette», «Ά la Bastille», «A Montpernesse», «A St. 

Lazare») ραξάζζνπλ κία θνηλσληθή γεσγξαθία ηεο πφιεο, παίξλνληαο φλνκα απφ ηα 

αζηηθά «ζχλνξα» πνπ δηαρσξίδνπλ ην θέληξν ηεο απφ ηα πξνάζηηα θαη ζπλάκα, ηελ 

                                                      
275 Ο ξεαιηζκφο αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν θηινινγηθφ ηξφπν απφδνζεο ησλ ηζηνξηψλ, ιεηηνπξγεί κε νξηζκέλεο 

ζπκβάζεηο (απιή γισζζα ή δηάιεθηνο, ζπκβαηηθνί πξσηαγσληζηέο, θαζεκεξηλέο ή εξγαζηαθέο αλαθνξέο), νη 

νπνίεο βνεζνχλ ηνλ αλαγλψζηε λα θπζηθνπνηήζεη ηελ ηζηνξία θαη λα ηε δεη σο αληαλάθιαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. M.H. Abrams,A Glossary of Literary Terms,5th Edition. (San Francisco: Holt, Rinehart and 

Winston, Inc., 1988), 152-153.  
276 Knapp, "The Golden Age of Chanson", 96 
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εκπνξηθφηεηα, ηε βνή θαη ηελ αζηηθή εζηθή απφ ηελ παξαλνκία θαη ηελ πεξηζσξηαθή 

δσή.277 

Ο Bruant έρεη ηε ζπλήζεηα λα γξάθεη ηνπο ζηίρνπο ηνπ ζην πξψην πξφζσπν. Αληί λα 

αθεγείηαη κία ηζηνξία ηξίησλ, πξνηηκά λα εκπιέθεηαη θαη λα ελζαξθψλεη ξφινπο, 

φπσο απηνί ηνπ κηθξνεγθιεκαηία, ηεο πφξλεο, ηνπ εηνηκνζάλαηνπ θπιαθηζκέλνπ, ηνπ 

παξαβαηηθνχ.278 ρεδφλ πάληα πξφθεηηαη γηα πξφζσπα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηζσξίνπ, 

ηα νπνία δελ παίξλνπλ πνηέ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην γαιιηθφ ηξαγνχδη λσξίηεξα, 

δηφηη δελ πξνθαινχλ ηελ απαξαίηεηε ηαχηηζε ζηνλ αθξναηή. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν 

ηξαγνπδνπνηφο δεκηνπξγεί αληη-ήξσεο θαη ηνπο ρξεζηκνπνηεί πξνβνθάξνληαο, θαζψο 

εθθξάδνπλ ηελ ακθηζβήηεζε ηεο εζηθήο, ηελ ειεπζεξηφηεηα, ην απαγνξεπκέλν, ηελ 

αλεξγία, αιιά θαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηα ζέκαηα, φπσο ε κνλαρηθφηεηα ή ε 

νξθαληά, ζηνηρεία δειαδή πνπ δελ απνηεινχλ θνκκάηηα (ηνπιάρηζηνλ θαηλνκεληθά) 

ηεο αζηηθήο εηθφλαο γηα ηνλ άληξα. Σν πξφηππν ηνπ αληξηζκνχ πνπ ν Bruant 

πξνβάιιεη ζηoπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπ δελ αληηζηνηρεί ζε ηθαλφηεηα 

παξαγσγήο εξγαζίαο, άξηζηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο 

ή νηθνγελεηαθή θαη πνιηηηθή εμνπζία, αιιά αθξηβψο ζηηο ειιείςεηο απηψλ279: 

"Il avait pas encor' vingt ans. 

I' connaissait pas ses parents. 

On l' app'lait Toto Laripette 

A la Villette... 

[...] 

De son mètier i' faisait rien. 

Dans l' jour i' baladait son chien 

la nuit i' comptait ma galette, 

AlaVillette..." 

 

(«Γελ ήηαλ αθφκα 20 ρξνλψλ. 

Γελ γλψξηδε ηνπο γνλείο ηνπ. 

Σνλθψλαδαλ Toto Laripette 

ζηε Villette... 

                                                      
277 Scott, Sounds of the Metropolis, 199-200 
278 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 56 
279 Wilson, "The Eccentric Masculinity of Aristide Bruant". Απηφ βέβαηα, δε ζεκαίλεη πσο αιιάδεη ν ζπζρεηηζκφο 

κε ην γπλαηθείν θχιν, ην αληίζεην κάιηζηα, ε γπλαίθα εκθαλίδεηαη ζρεδφλ πάληα επάισηε, θαηεγνξείηαη γηα 

κνηρεία θαη ρξήζε  αιθνφι ή λαξθσηηθψλ, γηα θινπέο θαη δφιν. Δλζαξθψλεη, φπσο ζπλήζσο, έλα ξφιν κε 

ραξαθηεξηζηηθά αλεζηθφηεηαο ή ην ιηγφηεξν, ραιαξψλ εζψλ.  
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Γελ έθαλε ηίπνηα γηα δνπιεηά. 

Σελ εκέξα έθαλε βφιηα ηνλ ζθχιν ηνπ, 

ηε λχρηα κνηξαδφηαλ ηα ιεθηά κνπ,  

ζηε Villette...»)
280 

 

 

15. Aristide Bruant, “A la Villette” (Παρίζι: Auteur Editeur, 1888). Gallica. Bibliothèque Nationale 

de France. 

 

Μνπζηθά, ηα ηξαγνχδηα ηνπ Bruant ζπλήζσο δελ αθνινπζνχλ ζηξνθηθή θφξκα ΑΒΑ. 

Ζ κεισδία ηεο θσλήο είλαη απιή, δηαηνληθή ρσξίο εμάξζεηο θαη αιιαγέο ζηελ ηνληθή 

πεξηνρή, κε ήπηα θιηκάθσζε ζην ηέινο ησλ ζηξνθψλ θαη επαλαιακβάλεηαη απηνχζηα 

ζε φιν ην ηξαγνχδη, έρνπκε δειαδή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κηα θφξκα ΑΑΑ. Ζ 

θσλή αθνινπζεί ηνπο ζηίρνπο ζπιιαβηθά, ρσξίο κεγάιε θίλεζε, ελψ ε ζπλνδεία ηνπ 

πηάλνπ, πνηέ δελ κπαίλεη ζην πξνζθήλην, παξά πξνζθέξεη κία αξκνληθή ζηήξημε. Οη 

ξπζκνί είλαη απινί θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ην θνκκάηη, απφ 2/4 ζε αξγέο 

κπαιάληεο, κέρξη 6/8, πνπ είλαη θαη ην ζχλεζεο γηα ηα αθεγεκαηηθά ηξαγνχδηα. ην 

«Ά laVillette» ε 10κεηξε κεισδία επαλαιακβάλεηαη 13 θνξέο, ρσξίο αιιαγέο. 

 

ην ίδην θιίκα είλαη θαη ην ηξαγνχδη "A Montpernesse". ηηρνπξγηθά παξνπζηάδεηαη 

ε πνιχ ηππηθή ζην Bruant, ζρέζε (ζπρλά εξσηηθή) πξναγσγνχ-πφξλεο, κε ηνλ άληξα 

λα θαηέρεη ην ξφιν ηνπ αθεγεηή ηνπ ηξαγνπδηνχ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί απφ ηνλ ηξαγνπδνπνηφ. Σν ηξαγνχδη πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία κίαο 

                                                      
280 Πξφθεηηαη γηα ην ηξαγνχδη "Ά la Villette" (ζηίρνη 1νο θαη 6νο). Scott, Sounds of the Metropolis, 201 
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πφξλεο πνπ ζηαδηαθά θπιάεη ζηνλ αιθννιηζκφ, γηαηί ληψζεη εχζσκε θαη άζρεκε, 

πίλνληαο ζηα θξπθά, θιέβνληαο ηνλ αγαπεκέλν ηεο, πνπ ηπραίλεη λα είλαη ν 

πξναγσγφο ηεο θαη ηππηθά, ν ξφινο πνπ παίξλεη ζηε ζθελή ν Bruant. Σειηθά, ν 

αθεγεηήο θαηαιήγεη ζηε θπιαθή λα πεξηκέλεη ηελ γθηινηίλα ακεηαλφεηνο γηαηί:  

 

C' est pour ça qu' j' y cardais la peau 

et que j' yai crevè la paillasse, a Montpernesse. 

 

(„Γη' απηφ ηελ έγδαξα 

θαη θξάηεζα ην δέξκα ηεο, ζην Μνλπαξλάο.») 

 

Υσξίο ν ίδηνο λα θαίλεηαη πσο έρεη ηελ νπνηαδήπνηε πξνζδνθία θνηλσληθήο αιιαγήο, 

ν Bruant σζηφζν κηιά ζην θνηλφ ηνπ γηα ηε θηψρεηα θαη ηελ ηαμηθή δηαίξεζε, ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηηο επζχλεο ηηο θνηλσλίαο απέλαληη ζε φια απηά, φπσο 

επίζεο θαη γηα ην θνκκάηη ηεο πφιεο πνπ δε γλψξηδαλ, γηα ηηο θπιαθέο, ηελ πνξλεία, 

ηε βία θαη ηνλ αιθννιηζκφ ζηηο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο θαη ηελ εζηθή ησλ 

πεξηζσξηαθψλ.281 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα, ην ηξαγνχδη «Marche des Dos» («Ζ 

πνκπή ησλ Πξναγσγψλ»)  παξαθάησ: 

"A bas la romance et l' idylle,  

Les oiseaux, la forêt, le buisson,  

Des marlous, de la grande ville,  

Nous allons chanter la chanson! [...] 

Marlous, nos marmites sont belles,  

Le bourgeois les adore, à genoux,  

Et Paris, qui compte avec elles,  

Est forcé d'compter avec nous." 

(«Μαθξηά απφ ην ξνκάληδν θαη ην εηδχιιην 

ηα πνπιηά, ην δάζνο, ηνπο ζάκλνπο 

ζα ηξαγνπδήζνπκε, αληί γηα απηά  

γηα ηνπο πξναγσγνχο ηεο κεγάιεο πφιεο! 

 

Πξναγσγνί, νη πφξλεο καο είλαη φκνξθεο. 

Οη αζηνί ηηο ιαηξεχνπλ πάλσ ζηα γφλαηά ηνπο. 

                                                      
281 Appignanesi, Cabaret, 28-29.  
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Καη ην Παξίζη, πνπ ππνινγίδεη ζε απηέο, 

νθείιεη λα ππνινγίδεη θαη ζε εκάο επίζεο»...)
282 

 

 

16. Aristide Bruant, «Marche des Dos», Dans la Rue.Chansons et  Monologues. (Παρίζι: Auter 

Editeur, 1893). Gallica. Bibliothèque Nationale de France.  

 

O Bruant είλαη έλαο ηξνβαδνχξνο ζηελ επνρή ηνπ θαη ε αξξελσπή θσλή ηνπ, 

κεηαιιηθή θαη βαζηά, ζεσξείηαη εκβιεκαηηθή γηα ην λέν γαιιηθφ chanson. Γλσξίδεη 

ηεξάζηηα επηηπρία ηξαγνπδψληαο ζην Mirliton γηα 10 ρξφληα θαη κεηέπεηηα ζηα 

γλσζηφηεξα café-concerts ηνπ Παξηζηνχ. Σα ηξαγνχδηα ηνπ έρνπλ εθδνζεί ζηνπο δχν 

ηφκνπο «Dans la Rue» ην 1889 ζε εηθνλνγξάθεζε ηνπ Steinlen θαη ζηνπο 3 ηφκνπο κε 

ηίηιν «Chansons et Monologues» ην 1896. Μεηά ηελ απφζπξζή ηνπ απφ ηηο κνπζηθέο 

ζθελέο, ην 1899, εθδίδεη έλα ηειεπηαίν βηβιίν- ζπιινγή ηξαγνπδηψλ κε ηίηιν «Sur la 

Rue», ην νπνίν δε κπνξεί παξά λα ππελζπκίζεη ην πξψην ηνπ πφλεκα.283  

                                                      
282 Segel, Turn-of-the-Century Cabaret, 59 
283 .π., 54. Σν θαηλνχξγην ζηνηρείν πνπ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ ηειεπηαία απηή ζπιινγή είλαη ε ρξήζε ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ πεξηπιαλψκελνπ ή ηνπ άζηεγνπ, ε νπνία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην 

αζηηθφ ηνπίν θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ χπαηζξν. 

 



101 

 

3.2. Η Μοσζική ως Σσζηαηικό Σηοιτείο ζηο Θέαηρο Σκιών.284 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ ζην πξφγξακκα ησλ 

θακπαξέ, νη ηξαγνπδνπνηνί θαη γεληθά, νη κνπζηθνί, πήξαλ έλα δεπηεξεχνληα ξφιν, νη 

ίδηεο νη παξαγσγέο ηνπ ζεάηξνπ, απαηηνχλ ηελ χπαξμε κνπζηθήο ζπλνδείαο. Αλάινγα 

κε ηελ παξαγσγή θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο, ε κνπζηθή κπνξεί λα είλαη 

θπξίσο απηνζρεδηαζηηθή, πάλσ ζηε δξάζε πνπ εθηπιίζζεηαη ζην παλί, ζηξαηεγηθή 

πνπ αθνινπζνχλ ηδίσο ν Charles de Sivry θαη Albert Tinchant, ή λα είλαη ζην ζχλνιφ 

ηεο γξακκέλε απφ πξηλ, σο κνπζηθή ππφθξνπζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο παξάζηαζεο, 

θάηη πνπ αθνινπζεί ν Georges Fragerolle. 

Ξεθηλψληαο, ε παξάζηαζε «La Tentation de Saint Antoine» ζπλδπάδεη θαη ηηο δχν 

πξνζεγγίζεηο. χκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο, ν Fragerolle παίδεη ζην 

πηάλν (θαηά άιιεο πεγέο παίδεη ν Tinchant), ν Alphonse Allais δηεπζχλεη ηνπο 

ηέζζεξεηο παίθηεο θξνπζηψλ, νη νπνίνη παξάγνπλ ηα ερεηηθά εθέ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη νη Jouy θαη Mac-Nab, ελψ ν Salis είλαη ν αθεγεηήο. Ο Tinchant είλαη ν 

ππεχζπλνο φιεο ηεο νξρήζηξαο. 

Ζ κνπζηθή θηλείηαη ζπλνδεχνληαο ηηο εηθφλεο ηεο παξάζηαζεο, απνηειψληαο είλαη 

έλα θξάκα ηδεψλ θαη ζεκάησλ, νξηζκέλσλ απζεληηθψλ ζπλζέζεσλ ηνπ Tinchant ζε 

ζπλδπαζκφ κε κνπζηθά απνζπάζκαηα, φπσο ην «Traumerei» ηνπ Schumann, ην 

δηάζεκν «Ritt der Walküren»ηνπ Wagner θαη ην«Orphée aux anfers»ηνπ Offenbach. 

Ζ παξηηηνχξα ηνπ έξγνπ ζπζηήλεη κία κνπζηθή ππφθξνπζε δηαθνπηφκελε θαη φρη 

ζπλερφκελε, ιεηηνπξγψληαο, φπσο αλαθέξεη ν Whiting, αληηζηηθηηθά πξνο ηηο 

θηγνχξεο ζην παλί θαη ηελ αθήγεζε.285 

ηηο παξαζηάζεηο ησλ Maurice Donnay θαη Charles de Sivry, φπσο ην θσκηθφ 

«Ailleurs», δελ ππάξρεη παξηηηνχξα, παξά νξηζκέλεο νδεγίεο ηνπ πξψηνπ ζηνλ 

κνπζηθφ Sivry, πξνθεηκέλνπ απηφο λα γλσξίδεη ζε πνην χθνο λα απηνζρεδηάζεη, πφηε 

πξέπεη λα ζηακαηήζεη θηι. Οη νδεγίεο ηνπ Donnay, νη νπνίεο κεηαβάιινληαη ζε θάζε 

αιιαγή tableau («ζθελήο» ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ) θηλνχληαη ζην εμήο ζηηι: «Ζ αφξαηε 

                                                      
284

Whiting, "MusiconMontmartre", 184-188 
285 Σν πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο ππάξρεη ζηα αξρεία ηνπ «FondationErikSatie» ζην Παξίζη. Έλα κέξνο ησλ 

ζθελνζεηηθψλ νδεγηψλ θαη ηεο κνπζηθήο παξηηηνχξαο κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζε θξηηηθή ηνπ JulesLemaitre ηνπ 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1888, ε νπνία αλαηππψζεθε ζηνλ 2ν ηφκν ηνπ «Impressions de Théâtre». Σναξρείνηνπ  

«Impressions de Théâtre» ππάξρεηζεειεθηξνληθήκνξθήζην Internet Archive, University of Toronto Libraries. 
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νξρήζηξα παίδεη κία αζαθή, άρξσκε κνπζηθή», ζην πξψην tableau, «Ζ νξρήζηξα 

παίδεη θάηη ζαλ επηθήδεην εκβαηήξην απφ ηνλ νπελράνπεξ» ζην πέκπην tableau. 

Πέξα απφ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο ηνπ Sivry, ε κνπζηθή εκπινπηίδεηαη κε ήδε γλσζηά 

κνπζηθά ζέκαηα ησλ Offenbach θαη Berlioz, κε έλα επαλαζηαηηθφ ηξαγνχδη ηεο 

επνρήο, κε ηίηιν «La Carmagnole», αθφκα θαη κε δηαθεκηζηηθά κνπζηθά ζπνη θαη 

απνζπάζκαηα απφ ηνλ ξσζηθφ θαη ην γαιιηθφ εζληθφ χκλν. Πξνο δηαθσκψδεζε ηνπ 

αλαπηπζζφκελνπ ηφηε γαιιηθνχ ζσβηληζκνχ, ν Sivry ρξεζηκνπνηεί πνιιά ζηνηρεία 

απφ ην ξεπεξηφξην ησλ «revachardes», ησλ εθδηθεηηθψλ/ παηξησηηθψλ ηξαγνπδηψλ, 

ψζηε λα ζπλνδεχζεη ηε δξάζε ζε κία απφ ηηο ζθελέο, ε νπνία αθηεξψλεηαη ζηελ 

έλλνηα ηνπ κηιηηαξηζκνχ. 

ην ζεκείν απηφ, βιέπνπκε πσο νη ηερληθέο ηεο ζχλζεζεο, δελ έρνπλ αιιάμεη. Ζ 

δηαζθεπή θαη ε παξσδία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζπλζέζεηο γηα ην ζέαηξν ζθηψλ, φπσο 

αθξηβψο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη ηξαγνπδνπνηνί. Οη «κνπζηθνί ππαηληγκνί» επλννχλ 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ε κνπζηθή παίδεη ξφιν βνεζεηηθφ, εκθαηηθφ 

κπνξνχκε λα πνχκε.286 

Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη νη ζπλζέηεο, φπσο ν GeorgesFragerolle, ν νπνίνο ζπλζέηεη εμ' 

νινθιήξνπ ην κνπζηθφ θείκελν πνπ αλαπαξηζηά ηε δξάζε θαη δελ έρεη πηα ην ξφιν 

ηνπ ζπλνδεπηή, ελψ παξάιιεια γξάθεη θαη ηελ πνίεζε πνπ πξφθεηηαη λα ηξαγνπδεζεί 

θαη πνπ ιεηηνπξγεί αθεγεκαηηθά. Γεκηνπξγψληαο κία παξάζηαζε κε «ζνβαξή 

ζεκαηηθή», φπσο ην «La Marche à l' étoile», ν ζπλζέηεο δελ αθήλεη ηίπνηα ζηνλ 

απηνζρεδηαζκφ, παξά γξάθεη κνπζηθή θαη πνίεζε, πνπ πξνζνκνηάδνληαη κε 

«νξαηφξην δσκαηίνπ». Ζ ζχλζεζε ρσξίδεηαη ζε δέθα ζπλερφκελα κέξε, ηα νπνία 

πνηθίινπλ ζε κέγεζνο, απφ ζπλζέζεηο 9 κέηξσλ, ζε κεγαιχηεξεο ησλ 33, νη νπνίεο 

εξκελεχνληαη απφ έλα ηζέκπαιν, έλα φκπνε θαη έλα βηνινληζέιν. Οη αθεγεηέο-

ηξαγνπδηζηέο είλαη ηξεηο (έλαο εθ ησλ νπνίσλ θαη ν Delmet), ελψ ζε κία ρξηζηηαληθή 

ιαηξεπηηθή ζθελή εκθαλίδεηαη κία παηδηθή ρνξσδία πνπ εξκελεχεη έλαλ ηεηξάθσλν 

θαλφλα κε ηίηιν “L‟ Adoration”: 

                                                      
286 Απηνχ ηνπ είδνπο νη απηνζρεδηαζηηθέο δηαδηθαζίεο επλννχλ ηελ αλάδπζε ηεο "επηζεψξεζεο" (revue) κέζα ζην 

θακπαξέ  Quat' Z' Arts. πσο έρεη πξναλαθεξζεί ζε απηήλ ζπκκεηέρνπλ ηξαγνπδνπνηνί, πνηεηέο θαη άηνκα απφ ην 

θνηλφ. 
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17. «L’ Adoration», La Marche à l' étoile.Mystére en 10 tableaux, Poéme et Musique de Georges 

Fragerolle (Παρίζι: C. Marpon et E. Flammarion, 1890), 34.  

 

Γεληθά, ην κνπζηθφ χθνο είλαη ξνκαληηθφ, ζπληεξεηηθφ ζηε ρξήζε ηεο αξκνλίαο θαη 

ζπλνιηθά εληφο ησλ κνπζηθψλ ζπκβάζεσλ ηεο επνρήο, κε ζαθείο ηηο επηξξνέο ηνπ 

Gounod. Υαξαθηεξηζηηθά, παξαζέησ ην πξψην κέξνο ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο, κεηά 

ηελ νπβεξηνχξα, κε ηίηιν “L‟Etoile”, πνπ ζπλνδεχεη ην πξψην ηακπιφ θαη ην 

θιείζηκν ηεο παξάζηαζεο, κε ηίηιν “Apothéose” (ηα ηακπιφ παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ, λν. 6-7): 
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18. «L’Etoile», La Marche à l' étoile, 12 

 

19. “Apothéose”,  La Marche à l' étoile, 38 

Ο ηχπνο απηφο ησλ παξαγσγψλ ηνπ ζεάηξνπ ζθηψλ αλαθέξεηαη σο «ombres 

lyriques», δειαδή ιπξηθφ ζέαηξν ζθηψλ θαη ζπλήζσο αθνινπζεί ηε ζπλζεηηθή 
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δηάξζξσζε κίαο φπεξαο. Δθηελείο πηαληζηηθέο θαη θσλεηηθέο ζπλζέζεηο, ξεηζηηαηίβν, 

επαλαιακβαλφκελα κνηίβα ηχπνπ leitmotifs εθηεινχληαη πιένλ απφ κεγάιεο ρνξσδίεο 

θαη πεξηζζφηεξνπο κνπζηθνχο. ε απηφ ην είδνο ζπγθαηαιέγνληαη ελδεηθηηθά ηα έξγα 

«Sainte Geneviène de Paris» ζε ιηκπξέηην θαη κνπζηθή ησλ Claudius Blanc θαη 

LèopoldDauphin, «Hèro et Lèandre» ησλ Lucien θαη Paul Hillermacher θαη«Clairs de 

lune»ηνπ Fragerolle. Οη παξαζηάζεηο απηέο, φπσο είλαη αλακελφκελν, ιφγσ ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπο (έπε, ζξεζθεπηηθή ιαηξεία, έξσηαο) 

παξνπζηάδνληαη, πέξα απφ ηα θακπαξέ, θαη ζε κεγάια ζέαηξα ηεο επνρήο. 
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Κεθάλαιο 4o 

Η μοσζική ηων καλλιηετνικών καμπαρέ ως έκθανζη μίας 

περιθωριακής κοσληούρας. Σσζτεηιζμοί και Ανηιθάζεις. 
 

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηεο θαιιηηερληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηα θακπαξέ ηεο Μνλκάξηεο, αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ 

θφληνπ πνπ απηή έρεη κε έλλνηεο φπσο απηή ηεο «ππνθνπιηνχξαο» ή ηεο 

«θνπιηνχξαο ηνπ πεξηζσξίνπ». Θα γίλεη πξνζπάζεηα δειαδή, ν ηξφπνο δσήο θαη ε 

λνεκαηνδφηεζή ηνπ, νη αλαπαξαζηάζεηο θαη νη ζπκβνιηζκνί ηνπο, ηα θαιιηηερληθά 

δξψκελα θαη ε χπαξμε ησλ ίδησλ ησλ θακπαξέ σο ρψξσλ αλάδεημεο φισλ απηψλ ησλ 

δηεξγαζηψλ, λα εηδσζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ππφ ην πξίζκα κίαο «άιιεο» θνπιηνχξαο, 

γίγνπξα εμσγελνχο απφ ηελ θπξίαξρε γαιιηθή ηεο ηφηε επνρήο. 

 

Γηα λα γίλεη απηφ εθηθηφ, έρεη ηδηαίηεξν λφεκα λα μεθαζαξηζηνχλ πξσηίζησο φξνη θαη 

ζπκθξαδφκελα, φπσο ε έλλνηεο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο ππνθνπιηνχξαο, αιιά θαη 

απηή ηνπ «θνηλσληθνχ πεξηζσξίνπ».  

4.1. Η έννοια ηης Κοσληούρας: Δννοιολογικά Πλαίζια και Οριζμοί.  

 

Ζ θνπιηνχξα είλαη κία έλλνηα πνιπδηάζηαηε θαη ζχλζεηε, πεξηγξαθηθή θαη 

αμηνινγηθή ζπγρξφλσο, ε νπνία βξίζθεη νξηζκνχο θαη ζπζρεηηζκνχο ζε δηάθνξα 

λνεκαηηθά πεδία. Ο θάζε κειεηεηήο ηεο απνδίδεη δηαθνξεηηθφ πξφζεκν αλάινγα κε 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηελ ηνπνζεηεί, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αδχλαηε 

ηε δηαηχπσζε ελφο θαζνιηθνχ θαη παγησκέλνπ, έζησ θαη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ, νξηζκνχ ηνπ φξνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο πνπ 

επηδηψθσ εμππεξεηνχλ θπξίσο νξηζκέλεο θνηλσληθέο- αλζξσπνινγηθέο θαη 

ςπρνθνηλσληθέο ηεο δηαζηάζεηο.  

Σν 1795, ν Friedrich Schiller αλαθέξεηαη ζηελ θνπιηνχξα σο κεραληζκφ εγεκνλίαο, 

ν νπνίνο θαηαζθεπάδεη ππνθείκελα πξνο φθεινο ηεο δεκηνπξγίαο κίαο λέαο εηξεληθήο, 

αληδηνηεινχο θαη εμειηγκέλεο πλεπκαηηθά «Πνιηηείαο». Ζ δηαδηθαζία απηή ζπληζηά 

βέβαηα, κία θνπιηνχξα παξεκβαηηθή θαη δηαξθψο θξηηηθή, πνπ ζα «εμνπδεηεξψλεη ηηο 

εζσηεξηθέο αληηζηάζεηο ηεο ίδηαο θνηλσλίαο ζηηο πλεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο». Απηή 

ε παξαδνρή δελ είλαη πνιχ καθξπά απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη ηζηνξηθά 
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ιεηηνπξγήζεη ε θνπιηνχξα, σο έλα «ηδενινγηθφ φπιν» δειαδή, «κία κνξθή 

θνηλσληθήο θξηηηθήο ή κία δηαδηθαζία δέζκηα ηνπ θαηεζηεκέλνπ».287 

Ζ θνπιηνχξα, ζπλαπηφκελε κε ζεκειηψδε θηινζνθηθά δεηήκαηα, έξρεηαη ζπρλά ζε 

αληηζηνηρία θαη ζχγθξνπζε κε ηε θχζε («ην ηερλεηφ-εζειεκέλν»-«ην πεγαίν-ην 

θπζηθφ»), έρεη ζρεηηζηεί κε έλλνηεο, φπσο απηέο ηεο επηβνιήο ή ηεο απζεληίαο, ηεο 

δηαξθνχο αλαδήηεζεο ηεο νπηνπίαο θαη ηεο θξηηηθήο ζηελ θνηλσληθή δσή. Ο T.S. 

Eliot δηέθξηλε ηελ θνπιηνχξα, κε ηελ έλλνηα ηεο πνιπεπίπεδεο αλάπηπμεο, ζε 

αηνκηθή, νκαδηθή-ηαμηθή θαη επξέσο θνηλσληθή, δηεπθξηλίδνληαο πσο ε θνπιηνχξα 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ είλαη απηή πνπ σθείιεη λα κειεηεζεί πξψηα, θαζψο απφ 

απηήλ πξνθχπηνπλ θαη νη άιιεο δχν.288 

ηνλ επξσπατθφ θφζκν, ε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ βξήθε ηηο 

ξίδεο ηεο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ θξαηψλ, αιιά θαη ελφο νιφθιεξνπ νηθνλνκηθνχ θαη 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο. Σν θξάηνο, σο «ππεξβαηηθφ πεδίν», κέζα ζην 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη αιιεινεμαξηφληαη άηνκα κε πνηθίια θαη ζπγθξνπφκελα 

κεηαμχ ηνπο ζπκθέξνληα, θαηέρεη ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή-πξνσζεηή κηαο 

θνλσλίαο πνιηηψλ, κέζα ζηελ νπνία νη εληάζεηο θαη ε πφισζε σθείινπλ λα 

κεηξηαζηνχλ. Ζ δηαδηθαζία απηή, ηεο εζηθήο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ πνιηηψλ είλαη 

γλσζηή σο θνπιηνχξα, επηζεκαίλεη ν Eagleton. «Σν θξάηνο είλαη ε ελζάξθσζεο ηεο 

θνπιηνχξαο θαη ε θνπιηνχξα, κε ηε ζεηξά ηεο, ελζσκαηψλεη ηηο θνηλέο αλζξψπηλεο 

ηδηφηεηέο καο», νη νπνίεο ζεσξείηαη πσο ελππάξρνπλ θαη απιψο ρξεηάδνληαη λα 

αλαδεηρζνχλ.289 

ηελ εμέιημή ηεο, ε έλλνηα, έρνληαο πηα ζηακαηήζεη λα απνηειεί ζπλψλπκν ηνπ 

«πνιηηηζκνχ»290, απνθηά θπξίσο θνηλσληθφ πεξηερφκελν, θαζψο ε θαιιηέξγεηα 

πξνυπνζέηεη νξηζκέλεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη δελ επαθίεηαη 

απνθνκκέλα ζην άηνκν. Ο Marcuse, νξίδεη ηελ θνπιηνχξα σο «ην ζχκπιεγκα ησλ 

εζηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη αηζζεηηθψλ ζθνπψλ (αμηψλ), πνπ ζεσξνχληαη απφ κία 

θνηλσλία σο ν ζθνπφο ηεο νξγάλσζεο, ηνπ θαηακεξηζκνχ θαη ηεο θαηεχζπλζεο ηεο 

                                                      
287 Terry Eagleton, Η Έλλνηα ηεο Κνπιηνύξαο (Αζήλα: Δθδφζεηο Πφιηο, 2003), 46 
288 Σ.S. Eliot, εκεηώζεηο γηα ηνλ Οξηζκό ηεο Κνπιηνύξαο (Αζήλα:Πιέζξνλ, 1980), 23 
289  Eagleton, Η Έλλνηα ηεο Κνπιηνύξαο, 43 
290 Ο Eagleton αλαθέξεη πσο ε ιέμε «πνιηηηζκφο» απνδίδεηαη θπξίσο ζηνπο Γάιινπο, νη νπνίνη απηννξίδνληαη σο 

πνιηηηζκέλνο ιαφο, έλαο ιαφο πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ εμεπγεληζκφ θαη ηελ νπηνπία ζηελ πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή δσή. Ζ ιέμε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, παχεη λα ππνδειψλεη κία αμία θαη ην θελφ απηφ 

θαιχπηεηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο. Eagleton, Η Έλλνηα ηεο Κνπιηνύξαο, 46-49 
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εξγαζίαο ηεο, σο ην «θαιφ» πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί απφ ηνλ ηξφπν δσήο πνπ έρεη 

ζεζπίζεη ε θνηλσλία απηή».291 Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ε θνπιηνχξα απνθηά θαζεκεξηλή 

ρξνηά ζηε δσή ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, θαζψο απνδίδεη ηα λνήκαηά ηνπο, ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηηο αμίεο ηνπο, κέζσ ησλ ηερλψλ, ησλ ζεζκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο. 

Βέβαηα, αθξηβψο επεηδή λέα δεδνκέλα θαη επαλαπξνζδηνξηζκνί απνηεινχλ εμίζνπ 

κέξνο ηεο αλζξψπηλεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο, ε θνπιηνχξα ζρεηίδεηαη, πέξα απφ ην 

ζπκβαηηθφ θαη ην ξηδσκέλν, κε ηελ ελζσκάησζε δηαξθψο λέσλ ζηνηρείσλ βαζε 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Έηζη, ν Williams, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνζεγγίζεηο άιισλ 

κειεηεηψλ, ππνζηεξίδεη πσο ε θνπιηνχξα δελ εμαξηάηαη ηφζν απφ θάηη 

εμηδαληθεπκέλν θαη πςειφ, αιιά απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ 

ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο, απφ ηελ παξάδνζε θαη ηελ εκπεηξία.292 

Πξνζζεηηθά ζε φια απηά ηα λνήκαηα ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ζχλδεζε ηεο θνπιηνχξαο 

κε ηηο ηέρλεο θαη θπξίσο, ππνζηεξίδεη ν Eagleton, κε απηέο πνπ έρνπλ θαληαζηαθή 

επηδίσμε, φπσο ε κνπζηθή, ε πνίεζε ή ε δσγξαθηθή. Ζ επηδίσμε απηή αληαλαθιά κία 

θνηλσληθή αλάγθε θαη εμπςψλεηαη σο αμία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Καζψο 

κάιηζηα ε επξχηεξε πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (θηινζνθία, επηζηήκε, πνιηηηθή) 

ζεσξείηαη πσο δελ ελέρεη δεκηνπξγηθφηεηα ή θαληαζία θαη δε κπαίλεη ηφζν ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνπιηνχξαο, ηειηθά νη ηέρλεο (θαη ηδίσο νη «θαιέο» ιεγφκελεο) ρξεψλνληαη 

έλαλ βαξπζήκαλην θνηλσληθφ ξφιν, απηφλ ηεο ελζαξθσκέλεο θνπιηνχξαο, «ηνπ 

ζπκβφινπ ηεο αλζξψπηλεο επηπρίαο ή ηεο πνιηηηθήο δηθαηνζχλεο». Ζ δηαδηθαζία 

απηή πνπ αληηπξνηείλεη ηελ ηέρλε (ηελ θνπιηνχξα) σο αληίδνην ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ 

εμηζνξξφπεζε ησλ εληάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλσλίαο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα 

θαη επεθηείλεηαη αθφκα ζηελ απφξξηςε ησλ πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ κνλνκεξεηψλ, 

αγθπιψζεσλ θαη θαλαηηθψλ εθθξάζεσλ, γεγνλφο πνπ ηε ζέηεη εμ‟νξηζκνχ ζηε 

ζθαίξα ηεο πνιηηηθήο νπδεηεξφηεηαο. 293 

Δδψ είλαη πνπ έξρνληαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ φια ηα πνιηηηθά ζπκθξαδφκελα ηεο 

έλλνηαο, ηα νπνία αξρηθά άπηνληαη απηήο ηεο θαηλνκεληθήο ηεο νπδεηεξφηεηαο. Ο 

Marcuse αλαθεξφκελνο ζηελ θνπιηνχξα σο ηδενινγία, ζέηεη ην επηρείξεκα πσο απηή 

απνηειεί κία δηαδηθαζία πξαγκάησζεο ησλ αμηψλ θαη ησλ ζθνπψλ πνπ δηαγγέιιεη ν 

δπηηθφο πνιηηηζκφο, νη νπνίνη, πέξα απφ ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε 

                                                      
291 Υέξκπεξη Μαξθνχδε, «Παξαηεξήζεηο γηα έλαλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο θνπιηνχξαο», ζην Σέρλε θαη Μαδηθή 

Κνπιηνύξα (Αζήλα: Όςεινλ, 1984), 27 
292 Raymond Williams, Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism (Λνλδίλν: Verso, 1989), 3 
293 Eagleton, Η Έλλνηα ηεο Κνπιηνύξαο, 55-58 
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ηεο αλζξψπηλεο δσήο, πεξηιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν θνηλσληθψλ ελζηίθησλ φπσο ε 

επηζεηηθφηεηα θαη ε βία θαη ηε ζηεξέσζε κίαο παξαγσγηθήο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο.294 Οη αμίεο θαη νη ζθνπνί φκσο, πνπ θαηά ηνλ θηιφζνθν πξνσζνχληαη 

κέζσ ηεο θνπιηνχξαο, ζπαληφηαηα εθθξάδνπλ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, αιιά 

νξηζκέλα πξφζσπα θπξίσο πξνεξρφκελα απφ κία ζπγθεθξηκέλε ηάμε. Ζ ηάμε έρεη ην 

ξφιν λα δηαηεξεί ηα πνιηηηζηηθά εθείλα ζηνηρεία κέζα ζην ζχλνιν ηεο θνπιηνχξαο 

πνπ ηε ζπκθέξεη λα παγησζνχλ. Μάιηζηα, ζην παξειζφλ, ε δηαθχιαμε ηεο ηέρλεο, 

αιιά θαη κεγάινπ κέξνπο ηεο θηινζνθίαο, απνηειεί ηελ ελαζρφιεζε κίαο ειίη 

απαξηηδφκελεο απφ κέιε θπξίσο ηεο άξρνπζαο ηάμεο, αθνχ απηνί ζπλζέηνπλ ηνπο 

βαζηθνχο θαηαλαισηέο ηεο.295 Ζ παξαδνρή απηή καο νδεγεί ζηε ζεσξία ηεο 

«Γηάθξηζεο» ηνπ Pierre Bourdieu, ν νπνίνο κειεηψληαο ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο 

ζηελ θαηαλνκή ηεο πνιηηηζκηθήο γλψζεο (ή «πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ») δειψλεη πσο 

ε πξφζβαζε ζε απηήλ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε ζε άηνκα ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθά 

ηάμεσλ, ιφγσ ηεο κεηαβίβαζήο ηεο απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηεο ππάξρνπζαο πιηθήο 

ζηήξημεο. Με ηελ θαηνρή κεγαιχηεξνπ «πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ», νη ηάμεηο απηέο 

απνθηνχλ ηελ αηζζεηηθή ηθαλφηεηα ηεο δηάθξηζεο θαη εξκελείαο ηεο «πςειήο» 

δεκηνπξγίαο, επηζηξαηεχνληαο ηηο «αξρέο κηαο θαζαξήο αηζζεηηθήο», θάηη πνπ νη 

ππφινηπεο ηάμεηο είηε αγλννχλ αιιά αλαγλσξίδνπλ, είηε δελ αληηιακβάλνληαη, αθνχ 

έρνπλ αθφκα ηηο πιηθέο ηνπο αλάγθεο λα θαιχςνπλ.296 

ηε ζχγρξνλε επνρή, θαίλεηαη πσο ε πξνβιεπφκελε, εληφο πιαηζίσλ θνπιηνχξαο, 

ζπκπεξηθνξά πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηηο «θαζσζπξέπεη κεζναζηηθέο ηάμεηο 

παξά κε ηηο νξγηζκέλεο κάδεο», αθαηξψληαο εθθάλζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ ιφγνπ ή ηεο 

γθάκαο ζπκπεξηθνξψλ πνπ απνηεινχλ ηζηνξηθά θαη απνδεδεηγκέλα κέξε ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Ζ παξαγψκελε ηέρλε θαη νη πςειά ηζηάκελνη απνδέθηεο ηεο ζπγθξνηνχλ 

ηελ «πςειή θνπιηνχξα», ε νπνία θαηέρεη νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα δηφηη απνηειεί ην 

ζχλνιν ησλ ηειεηφηεξσλ αλζξψπηλσλ επηηεπγκάησλ. Έηζη, δηαθνξνπνηείηαη θαη 

αληηπαξαηίζεηαη πξνο ηε «ιατθή» θαη ηε «καδηθή» θνπιηνχξα, νη νπνίεο ζπρλά δελ 

απνθαινχληαη θαλ θνπιηνχξεο.297 «Ζ ππεξνρή κηαο θνηλσληθήο νκάδαο εθδειψλεηαη 

κε δχν ηξφπνπο, σο θπζηθή θπξηαξρία θαη σο δηαλνεηηθή εζηθή εγεζία», αλαθέξεη ν 

                                                      
294 Μαξθνχδε, «Παξαηεξήζεηο γηα έλαλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο θνπιηνχξαο», 27-28 
295 Eliot, εκεηώζεηο γηα ηνλ Οξηζκό ηεο Κνπιηνύξαο, 41-49 
296 Pierre Bourdieu, Η Δηάθξηζε: Κνηλωληθή Κξηηηθή ηεο Καιαηζζεηηθήο Κξηηηθήο (Αζήλα: Δθδφζεηο Παηάθε, 

2002), 78-83 
297 Γηψξγνο Γηαθνπκάθνο, «Πνιηηηζηηθέο Πξαθηηθέο θαη Πνιηηηθέο Αληηιήςεηο. Οη θεληξηθέο ειιεληθέο (πνιηηηθέο) 

Τπνθνπιηνχξεο (Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2010), 27 
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Antonio Gramsci, ν νπνίνο ζεσξεί πσο ε εγεζία απηή θαηαθηάηαη κέζσ ηεο πεηζνχο 

θαη ηεο ζπλαίλεζεο πνπ έξρνληαη σο απνηειέζκαηα ηεο πξνψζεζεο σο λφκηκεο ή 

θπξίαξρεο ηεο θνπιηνχξαο ηεο αλψηεξεο θνηλσληθήο νκάδαο. Ζ νκάδα απηή 

ιεηηνπξγψληαο εγεκνληθά, επεξεάδεη ην ζχλνιν ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο θνηλσλίαο, 

πξνζπαζψληαο λα θαζνξίζεη ηηο δηθέο ηεο πξαθηηθέο θαη ηδέεο σο θαζνιηθά 

επηζπκεηέο θαη ηαπηφρξνλα λα αθνκνηψζεη ή λα ζπκβηβάζεη ηηο αληηθξνπφκελεο ή 

ελαιιαθηηθέο θνπιηνχξεο.298 

Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο, ελψ απνθιείεη θαη πεξηραξαθψλεη 

ην αληηζπκβαηηθφ (φηαλ δε ην θάλεη ππάξρνπλ αίηηα πνπ σθείινπλ λα αλαδεηεζνχλ), 

ππνζηεξίδεη έλα θηιειεχζεξν πινπξαιηζκφ σο ππιψλα ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσληθήο 

δνκήο, έλαλ πινπξαιηζκφ πνπ δε ζα αληηηαρζεί αλνηρηά ζε θαηλφκελα φπσο απηφ ηνπ 

ξαηζηζκνχ, αιιά ζα ππεξαζπηζηεί κία πην κεηξηνπαζή ζηάζε. «ζν επγελέο299 θαη αλ 

είλαη ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ζπληαγνινγίνπ, ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη αζψν 

πνιηηηθά».300 

Ο Williams, σζηφζν, δε δέρεηαη πσο ε ζχγρξνλε θνπιηνχξα είλαη θπξίσο αζηηθή. 

Αληηζέησο, θάλεη ηελ εμήο δηάθξηζε: ππάξρεη ε αζηηθή θνπιηνχξα, πξνεξρφκελε απφ 

ηελ αζηηθή ηάμε θαη ε θνπιηνχξα ησλ θνηλνηήησλ ησλ αλζξψπσλ. Ζ αζηηθή ηάμε, 

θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ην δήηεκα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ έρεη ζαθψο 

πνιηηηζηηθή αμία, δεκηνπξγεί κία θνπιηνχξα δπλακηθή πνπ πξνσζείηαη κέζσ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη ησλ ιφγησλ ηδξπκάησλ θαη βξίζθεηαη ζε 

ζηελή ζρέζε κε ηα θέληξα ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Ο απνθιεηζκφο ηεο εξγαηηθήο π.ρ. 

ηάμεο απφ ηελ θνπιηνχξα απηή είλαη απηαπφδεηθηνο, φκσο ν απνθιεηζκφο ηεο απφ 

ηελ θνπιηνχξα γεληθφηεξα δελ είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη, θαζψο ε ηάμε απηή έρεη ηα 

δηθά ηεο κέζα θαη ζεζκνχο θαη ζπρλά αξλείηαη ην ζπζρεηηζκφ κε ηελ «bourgeois» 

θνπιηνχξα. Οη ηέρλεο θαη ε παηδεία δελ είλαη πξντφληα κίαο αλψηεξεο ειίη, αιιά 

θιεξνλνκνχληαη απφ ηελ θνηλή θνηλσληθή εκπεηξία πνπ πηζαλά αληηβαίλεη ζηηο 

ζπλήζεηεο ηεο «ηάμεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ηψξα κε ππεξεθάληα ηηο 

θαηαλαιψλνπλ».301 Πξφθεηηαη γηα ην «πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν», ην νπνίν δελ απνηειεί 

πξνλφκην θακίαο ειίη, αιιά ππάξρεη θαη εμειίζζεηαη αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν 
                                                      
298  Γηψξγνο Γηαθνπκάθνο, «Πνιηηηζηηθέο Πξαθηηθέο», 39  
299 ην ζεκείν απηφ κε ηε ιέμε «επγελέο» ν Eagleton αλαθέξεηαη ζηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη κε βάζε 

ην θνηλσληθφ φθεινο, ηε ινγηθή θαη ηε κεηξηνπάζεηα σο έθθξαζε επαηζζεζίαο πξνο ηα ζπκθέξνληα ησλ 

ππνινίπσλ αλζξψπσλ. 
300 Eagleton, Η Έλλνηα ηεο Κνπιηνύξαο, 59 
301 Williams, Resources of Hope, 7 
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θνηλσληθήο αλάπηπμεο ελφο ιανχ. Παξφια απηά, είλαη θαλεξφ πσο ππάξρνπλ ζε 

αληηδηαζηνιή ηνπιάρηζηνλ δχν πνιηηηζκηθέο εθθξάζεηο: κία ιφγηα θαη κία ιατθή. Ζ 

χπαξμε πάλησο κίαο αλψηεξεο θνηλσληθήο (θαη ζπρλά θπξίαξρεο) ηάμεο θαη ζπλεπψο 

θνπιηνχξαο, είλαη δνκηθφ ζηνηρείν θάζε θνηλσληθήο δνκήο κε «αλεπηπγκέλεο ηαμηθέο 

αληηζέζεηο».302 

Φαίλεηαη ινηπφλ πσο είλαη πξνηηκφηεξν λα αλαθεξφκαζηε ζε «θνπιηνχξεο» πνιιέο 

θαη δηαθνξεηηθέο, εζλνηηθέο, ηαμηθέο, θνηλσληθέο, ηαμηλνκεκέλεο αλά ηζηνξηθή 

πεξίνδν θαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, παξά ζε κία παγησκέλε θνπιηνχξα.303Απηφ 

είλαη θάηη πνπ πξνθχπηεη ινγηθά, αλ ζθεθηνχκε πσο θαη νη ζπλαθφινπζεο έλλνηεο ηνπ 

νξηζκνχ ηεο θνπιηνχξαο, φπσο απηή ηνπ «ιανχ» ή ηεο «κάδαο» ρξήδνπλ πνιιαπιψλ 

λνεκάησλ. Αλ ε θνπιηνχξα απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ελζσκαησκέλσλ ζε έλαλ ιαφ 

θνηλσληθψλ θαηαλαγθαζκψλ, ηφηε ζα πξέπεη λα δνχκε απφ πνηα ζηνηρεία ζπληειείηαη 

ν φξνο «ιαφο». Ο Williams αλαθέξεη πσο «δελ ππάξρνπλ κάδεο, αιιά ηξφπνη λα δεηο 

ηνπο αλζξψπνπο σο κάδεο», ελλνψληαο πσο ε ιέμε απηή ζπζθνηίδεη αληί λα 

δηεπθνιχλεη ηελ έξεπλα, αθνχ αληηθαζηζηά ελλνηνινγηθά ηνλ «φριν», παξέρνληαο 

εμσγελψο θαη απζαίξεηα κία «επηθνηλσληαθή θφξκνπια» ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε φιε 

ε θηινινγία ηεο «καδηθήο θνπιηνχξαο» σο ρακειήο πνηνηηθά.304Ο Γακηαλάθνο ζέηεη 

ην δήηεκα εμίζνπ νινθιεξσκέλα θαη καο νδεγεί ζηε δεχηεξε λνεκαηηθή ελφηεηα 

πξνο αλάιπζε, απηή ηεο «ππνθνπιηνχξαο»: «Απηφ πνπ νλνκάδεηαη ιαφο δελ απνηειεί 

κία αδηαθνξνπνίεηε κάδα, αιιά ρσξίδεηαη ζε ηάμεηο θαη ζε θνηλσληθέο νκάδεο, θάζε 

κία απφ ηηο νπνίεο έρεη ηα δηθά ηεο θνηλσληνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ, θάησ απφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο, είλαη δπλαηφλ λα πξνεθηείλνληαη απφ ηδηφκνξθα πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζε ηξφπν ψζηε λα απνηεινχλ ζπγρξφλσο θαη ηδηαίηεξα ππν-

πνιηηηζκηθά ζχλνια (subcultures)».305 

4.2. Υποκοσληούρα: Οριζμοί, ηρόποι διάκριζης, βαζικές έννοιες. 

 

«Οη νξηζκνί θαη νη εθδνρέο πνιιαπιαζηάδνληαη θαη ε πξνέιεπζε είλαη 

αδηεπθξίληζηε», δειψλεη ν Jenks μεθηλψληαο ηελ αλάιπζε ηεο έλλνηα ηεο 

ππνθνπιηνχξαο, ιέμε ε νπνία θαίλεηαη λα κε ρξεζηκνπνηείηαη λσξίηεξα απφ ην ΄Β 

                                                      
302 ηάζεο Γακηαλάθνο, Κνηλωληνινγία ηνπ Ρεκπέηηθνπ (Αζήλα: Πιέζξνλ, 2001), 30-31 
303 Eagleton, Η Έλλνηα ηεο Κνπιηνύξαο, 51 
304 Williams, Resources of Hope, 9 
305 Γακηαλάθνο, Κνηλωληνινγία ηνπ Ρεκπέηηθνπ, 39  
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Παγθφζκην Πφιεκν.306 Παξφια απηά ην θηινινγηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλσληθή 

παξέθθιηζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «ππνθφζκνπ» πεγαίλεη πνιχ πίζσ, ζηα κέζα 

ηνπ 16
νπ

 αηψλα, νπφηε βξίζθνπκε ηα πξψηα δείγκαηα γξαθήο (“rogue literature”) 

ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηελ ηππνινγία ησλ κηθξναπαηεψλσλ θαη εγθιεκαηηψλ 

γχξσ απφ ηελ πφιε ηνπ Λνλδίλνπ. Ζ παξαβαηηθφηεηα σο απνηέιεζκα ησλ έληνλσλ 

θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ αλαιχεηαη ζε επηζηεκνληθά δνθίκηα θαηά ην ηέινο ηνπ 

19
νπ

 αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ, απνηππψλνληαο θαη αθνινπζψληαο ηηο 

παξεθθιίλνπζεο θηγνχξεο, φπσο απηή ηνπ πιαλψδηνπ, ηνπ άζηεγνπ ή ηεο πφξλεο, 

αιιά θαη ηελ δηάξζξσζε ησλ θνηλνηήησλ ηνπο ζηα πξνάζηηα ηεο πφιεο. Οη κειέηεο 

απηέο, αλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηηο παξαβαηηθέο θνηλφηεηεο σο «ππνθνπιηνχξεο», 

αλαγλσξίδνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο θχζε, ηελ εζηθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα, ηελ 

απνζηξνθή ηνπο πξνο ηελ εξγαζία, ηελ ηδηνθηεζία θαη ηελ νηθηαθή ζηαζεξφηεηα, 

αληηκεησπίδνληάο ηεο σο «θνηλφηεηεο ηνπ δξφκνπ».307 

Οη πξψηνη νξηζκνί ηεο έλλνηαο ηεο ππνθνπιηνχξαο έξρνληαη κεηά ην 1945. Οη 

Komarovsky θαη Sargent ππνζηεξίδνπλ, ην 1949, πσο ε ππνθνπιηνχξα αλαθέξεηαη 

ζε πνιηηηζκηθέο παξαιιαγέο πνπ εθδειψλνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη δε δηαθξίλνληαη απφ κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά αληίζεηα 

ζπληζηνχλ ζρεηηθά ζπλεθηηθά θνηλσληθά ζπζηήκαηα. «Δίλαη θφζκνη κέζα ζην 

κεγαιχηεξν θφζκν ηεο εζληθήο καο θνπιηνχξαο».308Αθξηβψο απηή ε εμάξηεζε ηεο 

ππνθνπιηνχξαο απφ ηελ έλλνηα ηεο «θπξίαξρεο» θαη θαζνιηθήο θνπιηνχξαο, θέξλεη, 

είθνζη ρξφληα αξγφηεξα, ην δήηεκα ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη ηεο νξηνζέηεζεο κεηαμχ ησλ 

δχν φξσλ θαη καδί κε απηφ, ηελ αιιειεπηθάιπςή ηνπο. Ο David Downes ην 1966 

γξάθεη ην εμήο γηα ηελ ππνθνπιηνχξα:  

«Κακία θνπιηνχξα δε κπνξεί λα εηδσζεί σο έλα ζπλνιηθά ζπλεθηηθφ 

ζχζηεκα. ιεο νη θνπιηνχξεο, φπσο νη πξνζσπηθφηεηεο [...] δηαπλένληαη 

απφ πξνθαλείο αληηθάζεηο. 

Ζ έλλνηα ηεο ππνθνπιηνχξαο ελζσκαηψλεη κία ηέηνηα αληίθαζε. Ση 

ζπληζηά ηελ θνπιηνχξα κίαο πεξίπινθεο θνηλσλίαο: φιεο ηηο νη 

ππνθνπιηνχξεο, νη νκνηνκνξθίεο ηνπο ή ε θπξίαξρε ππνθνπιηνχξα; Πνχ 

[...] ηειεηψλεη ε θνπιηνχξα θαη μεθηλά ε ππνθνπιηνχξα;» 
309 

                                                      
306 Chris Jenks, Subculture. The Fragmentation of the Social (Λνλδίλν: Sage Publications, 2004), 7 
307 Ken Gelder, Subcultures. Cultural Histories and Social Practice (London, New York: Routledge, 2007), 5-8 
308 Jenks, Subculture.7 
309 .π., 9 
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Λακβάλνληαο σο δεδνκέλε ηελ αλνκνηνγέλεηα ηεο θνπιηνχξαο κηαο θνηλσλίαο, 

ζπγρξφλσο αλαγλσξίδνπκε κέζα ηεο έλαλ ηξφπν δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο σο 

επηβαιιφκελν θνηλσληθά θαη γεληθά επηζπκεηφ, νξηζκέλεο κνξθέο ηέρλεο θαη 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο σο αηζζεηηθά απνδεθηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο αζηηθέο αμίεο σο 

αδηακθηζβήηεηεο. Ζ επηβνιή κηαο θνπιηνχξαο σο θπξίαξρεο κπνξεί λα επηθέξεη 

θνηλσληθνχο αληαγσληζκνχο, νη νπνίνη επηιχνληαη κέζσ ησλ ππνπνιηηηζκηθψλ 

νκάδσλ πνπ πξνζθέξνπλ έθνξν έδαθνο γηα ηελ επεμεξγαζία ζπιινγηθψλ ιχζεσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Αζηξηλάθε, ν νπνίνο έρεη κειεηήζεη ηελ ππνθνπιηνχξα ηεο 

βξεηαληθήο εξγαηηθήο ηάμεο θαηά ηηο δεθαεηίεο 1970-1990, «ε ππνπνιηηηζκηθή 

θαηλνηνκία είλαη επηλφεζε θαη επεμεξγαζία απαληήζεσλ ζε θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο δπζρέξεηεο ή αληηθάζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ αθφκε θνηλσληθά 

εθκαζεκέλεο ιχζεηο». Οη ππνθνπιηνχξεο ηαπηφρξνλα, ππνδειψλνπλ κία 

«πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία» θαη ελέρνπλ δπλαηφηεηεο γηα ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

πνιηηηζκηθήο έθθξαζεο.310 

Ο Downes ηαμηλνκεί ηηο ππνθνπιηνχξεο ζε ηξία βαζηθά είδε: ηηο εζληθέο ή 

κεηνλνηηθέο , δειαδή απηέο πνπ αλαπηχζζνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο θπξίαξρεο 

θνπιηνχξαο, φπσο απηή ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ νκάδσλ, ηηο ειηθηαθέο ή 

επαγγεικαηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ σο ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηηο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο θαη ηηο θαηεμνρήλ 

ππνθνπιηνχξεο πνπ δηακνξθψλνληαη σο κία αξλεηηθή απάληεζε ζηηο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο επηηαγέο.311 ηελ παξνχζα εξγαζία ζα κειεηεζνχλ νη ηειεπηαίεο.  

Οη ππνθνπιηνχξεο είλαη κηθξν-θνηλφηεηεο αηφκσλ, ελζσκαηψλνπλ δειαδή, ηφζν ην 

αηνκηθφ, φζν θαη ην ζπιινγηθφ σο αιιειέλδεηα ζηνηρεία γηα ηε δηακφξθσζή ηνπο. 

Έλλνηεο φπσο απηέο ηεο θνηλφηεηαο, ηεο γεληάο θαη ηεο ηαπηφηεηαο δηεξεπλφληαη θαη 

επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη κέζσ ησλ ππνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. 

Σν θνηλφ βίσκα ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ, αιιά θαη ησλ 

πνιηηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο δεκηνπξγίαο κίαο 

ππνθνπιηνχξαο, ζπληειεί ζε απηφ πνπ ν Hebdige νξίδεη σο «ζπλείδεζε γεληάο» θαη 

ην νπνίν ζεσξείηαη πσο πεξηιακβάλεη θαη ηαμηθά ραξαθηεξηζηηθά.312 Ζ έλλνηα ηεο 

                                                      
310 Αληψλεο Δ. Αζηξηλάθεο, Νεαληθέο Τπνθνπιηνύξεο. Παξεθθιίλνπζεο ππνθνπιηνύξεο ηεο λενιαίαο ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο. Η βξεηαληθή ζεώξεζε θαη ε ειιεληθή εκπεηξία. (Αζήλα: Δθδφζεηο Παπαδήζε, 1991), 8  
311 Αζηξηλάθεο, Νεαληθέο Τπνθνπιηνύξεο, 7-8 
312 Dick Hedbige, Τπνθνπιηνύξα: Σν Νόεκα ηνπ ηηι (Αζήλα: Δθδφζεηο Γλψζε, 1988), 103 
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γεληάο γηα ηνλ Γηαθνπκάθν φκσο, ζθηαγξαθεί ηελ θνηλή ηζηνξηθή εκπεηξία κεηαμχ 

ελφο ζπλφινπ αηφκσλ αλεμαξηήησο ηάμεο, θχινπ θαη θπιήο, ε νπνία αλακθηζβήηεηα 

επηδξά πάλσ ζηελ πνιηηηθή ζηάζε αιιά θαη ηε γεληθφηεξε ζεψξεζε θαη ηνλ ηξφπν 

δσήο ησλ αηφκσλ απηψλ σο έλαο «θαζνξηζηηθφο νκνγελνπνηεηηθφο παξάγνληαο».313 Ο 

παξάγνληαο απηφο γηα ηνλ Αζηξηλάθε εληνπίδεηαη ζηελ θνηλή ζέζε «δνκηθήο 

ππνηαγήο» απέλαληη ζηα θπξίαξρα ζπζηήκαηα ζεκαζηψλ, ε νπνία απαληάηαη κε ηελ 

αλάπηπμε άιισλ, ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ.314 Ζ θνηλή εκπεηξηθή αθεηεξία νδεγεί 

ηα άηνκα πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα ππνπνιηηηζκηθφ ζχλνιν ζηε δηακφξθσζε κίαο 

ζπλεθηηθήο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλέο ζπκθσλίεο, ην ζηπι, 

ηελ έθθξαζε, ην γνχζην, ηνλ ηξφπν θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζπρλά εμαθνινπζεί λα 

ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα γηα ρξφληα.  

Έλαο φξνο ηνπ νπνίνπ ην αλαθεξφκελν είλαη εμαηξεηηθά θνληά ζε απηφ ηεο 

ππνθνπιηνχξαο είλαη ε «θνηλφηεηα». Ζ θνηλφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη ηνπο 

«ππνπνιηηηζκηθνχο θφζκνπο» αλ θαη νη ζπλδειψζεηο ηεο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε 

ηνλ ππαίζξην ραξαθηήξα ηεο γεηηνληάο, ηε γεσγξαθηθή κνληκφηεηα, ηελ ακνηβαηφηεηα 

θαη ηηο αιιειέγγπεο ζρέζεηο.315Αληηζέησο, νη ππνθνπιηνχξεο ζηελ αλάπηπμή ηνπο 

ζεσξνχληαη θπξίσο αζηηθά θαηλφκελα, σζηφζν ν ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηελ θνηλφηεηα 

ηηο πξνζδίδεη πξσηφγνλα, ηδεαιηζηηθά θαη λνζηαιγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

αλαδεηθλχεη ηηο νπηνπηθέο ηνπο πιεπξέο, ηε «ξνκαληηθφηεηα ηνπ πεξηζσξίνπ». 

Άιισζηε, αθφκα θαη ε ίδηα ε πφιε σο θνξέαο κηθξφθνζκσλ δεκηνπξγεί ζπλερψο 

πηζαλφηεηεο γηα ηα άηνκα λα αλαθαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο αλζξψπσλ θαη 

λα κεηαθπινχλ απφ ηε κία ζηελ επφκελε, αιιάδνληαο ην εζηθφ ή θνηλσληθφ ηνπο 

θνξηίν. Οη ζρέζεηο κεηαιιάζζνληαη ζε αέλαε ξνή θαη απηφ δίλεη ζηελ πφιε έλαλ 

επκεηάβιεην ραξαθηήξα πνπ επηδξά πάλσ ζηε δηακφξθσζε ησλ αηνκηθνηήησλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ λέσλ, πνπ βξίζθνπλ ζηελ θηλεηηθφηεηα απηή ηε γνεηεία ησλ 

πνιιαπιψλ εξεζηζκάησλ θαη θηλήηξσλ.316 

Ζ ηνπηθφηεηα πάλησο αλαδεηθλχεηαη σο βαζηθφο ππιψλαο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ππνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, θαζψο ε εδαθηθή πεξηνρή έρεη κεγάιε θνηλσληθή ζεκαζία 

θαη «ν θπζηθφο ρψξνο κεηαηξέπεηαη ζε ζχκβνιν ελφο νιφθιεξνπ ηξφπνπ δσήο». Ζ 

«εδαθηθή ηαπηφηεηα» ζρεκαηίδεηαη θπξίσο ζηηο γεηηνληέο θαη ηηο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο 

                                                      
313  Γηαθνπκάθνο, «Πνιηηηζηηθέο Πξαθηηθέο» 
314  Αζηξηλάθεο, Νεαληθέο Τπνθνπιηνύξεο, 10 
315  Jenks, Subculture.13, Gelder, Subcultures.25-26 
316  Gelder, Subcultures.26-29 
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θαη ζεσξείηαη νπζηψδεο δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο νκαδηθνχο ζρεκαηηζκνχο (θαη 

θπξίσο γηα απηνχο πνπ έρνπλ θαη παξαβαηηθά ραξαθηεξηζηηθά), ιφγσ ηνπ θνηλσληθνχ 

ξφινπ πνπ παξέρνπλ: απηφλ ηεο ππεξάζπηζεο θαη άκπλαο, αιιά θαη ηεο 

ηδενινγηθνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο. Οη δηεξγαζίεο απηέο εληζρχνληαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν απφ ηε ιεγφκελε «κε-θηλεηηθφηεηα», ηφζν ζε γεσγξαθηθφ επίπεδν, φζν 

θαη ζε θνηλσληθφ. Ζ θαζήισζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηνπηθή εκβέιεηα, ζπρλά γηα ην 

ζχλνιν ηεο δσήο, ελέρεη θνηλσληθνπνιηηηθά ζπκθξαδφκελα πνπ αληρλεχνληαη ζηελ 

αδπλακία ησλ αηφκσλ γηα εξγαζηαθή απαζρφιεζε αιινχ, αιιά επίζεο θαη γεληθή 

αδπλακία κεηαθίλεζεο πξνο ην θέληξν ηεο πφιεο ή άιιεο γεηηνληέο ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο ζπγθνηλσληψλ. Απηφ ην γεγνλφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή απνκφλσζε ή λα «ξνκαληηθνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηεο θνηλφηεηαο». Καη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πάλησο, γίλεηαη ζαθήο ν δηαρσξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο 

νκάδαο απφ ην εμσηεξηθφ, ππφ ην πξίζκα ηεο δηαίξεζεο «εκείο-απηνί».317 

Ωζηφζν, ην βαζηθφηεξν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππνθνπιηνχξσλ είλαη ε 

θαηαπάηεζε ησλ θαλφλσλ, δειαδή ησλ θνηλσληθψλ θαηαλαγθαζκψλ, ησλ θνηλσληθά 

επηβαιιφκελσλ αμηψλ, είηε απηέο είλαη γισζζηθέο, είηε ζπκπεξηθνξηθέο θαη 

γεληθφηεξα, ε δηάζεζε γηα πξφθιεζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θσδίθσλ. Ζ ηεξφηεηα ηεο 

γιψζζαο ακθηζβεηείηαη, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ θαλνληθνπνηεκέλε θαζεκεξηλή 

απαζρφιεζε, ηνπο ξπζκνχο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ην ληχζηκν θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα 

ησλ δεζκψλ, παξαβηάδνληαο ζπκβνιηθά ηηο «θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηνπ 

δενληνινγηθνχ θφζκνπ».318 

Οη ακθηζβεηήζεηο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ ζέηνπλ δεκφζηα νη ππνθνπιηνχξεο ζπρλά 

πξνθαινχλ δχν αληηζεηηθέο αληηδξάζεηο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν: θφβν θαη 

έιμε.319 Ο θφβνο αληηθαηνπηξίδεη ηελ αδπλακία θαηαλφεζεο ηνπ άγλσζηνπ, αιιά θαη 

ηελ «εζηθή απνζηξνθή» απέλαληη ζε έλα ζχλνιν αμηψλ, ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ, ζαθψο 

αληηζεηηθψλ πξνο ην θπξίαξρν αζηηθφ ήζνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη, θαηά ηνλ 

Bourdieu, ηελ «θαλνληθή» εξγαζία, ηελ απνηακίεπζε, ηελ ηάμε, ηηο ζηεξήζεηο θηι.320 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο νη ίδηνη ιφγνη ζπληεινχλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

αηζζήκαηνο ηεο έιμεο, ε νπνία βέβαηα έρεη αθφκα πην έθνξν πεδίν «φζν ε 

ππνθνπιηνχξα αξρίδεη λα απνθηά δηθή ηεο εμέρνπζα εκπνξεχζηκε πφδα, φζν ην 

                                                      
317 Αζηξηλάθεο, Νεαληθέο Τπνθνπιηνύξεο, 28-29 
318 Hedbige, Τπνθνπιηνύξα, 123-125 
319  .π., 126 
320 Γακηαλάθνο, Κνηλωληνινγία ηνπ Ρεκπέηηθνπ, 87 
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ιεμηιφγηφ ηεο (νπηηθφ θαη ιεθηηθφ) γίλεηαη πεξηζζφηεξν νηθείν [...] θαη ηα πιαίζηα 

αλαθνξάο, ζηα νπνία κπνξεί επθνιφηεξα λα πξνζδηνξηζηεί, γίλνληαη πην πξνθαλή». 

Απηή ε ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ησλ λνεκάησλ θαη ησλ ζέζεσλ ηεο ππνθνπιηνχξαο 

ζπληειείηαη είηε κέζσ ηεο εκπνξεπκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπκβφισλ ηεο, είηε 

κέζσ ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ πξαθηηθψλ ηεο απφ ηηο θπξίαξρεο νκάδεο ειέγρνπ 

θαη πξνβνιήο (ηχπνο, αζηπλνκία).321 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, κε ηελ εκπνξεπκαηηθή αθνκνίσζε ησλ πξνεγνπκέλσο 

αθξαίσλ ππνπνιηηηζκηθψλ θαηλνηνκηψλ δεκηνπξγείηαη κία ελαιιαθηηθή βηνκεραλία 

θαη λέα εκπνξεχκαηα πνπ ζπλήζσο κεηαηνπίδνπλ ηελ ππνθνπιηνχξα ζηε ζθαίξα ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ρεηξαγσγψληαο ηηο πξνθιήζεηο ηεο πξνο αλαλέσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ζπκβάζεσλ. ηε δεχηεξε, ε ελζσκάησζε ιακβάλεη θπξίσο ηδενινγηθφ 

ραξαθηήξα θαζψο ιεηηνπξγεί σο δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηνπ ππνπνιηηηζκηθνχ 

θαηλνκέλνπ κε ηνπο φξνπο εθείλνπο πνπ ην ίδην ζέηεη εμ‟ αξρήο απέλαληί ηνπ. Ζ 

αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλαηξεπηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ελαληίσζεο 

θπξίσο απφ κεξηάο ηνπ ηχπνπ (θαη ησλ ΜΜΔ γεληθφηεξα) ζπληειεί ηειηθά ζηελ 

απνδνρή ηεο ππνθνπιηνχξαο θαη ηελ εμνπδεηέξσζή ηεο.322 

4.3. Η καλλιηετνική κοινόηηηα ηων  cabarets artistiques ηης Μονμάρηης 

ως σποπολιηιζμική κοινόηηηα: Τα σποκείμενα, οι κοινωνικοί δεζμοί και η 

ηοπικόηηηα.  

 

Ξεθηλψληαο ηε ζπγθξηηηθή κειέηε απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ θνηλφηεηα, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ζα ήηαλ άζηνρν λα 

αλαθεξζνχκε ζηνπο ζακψλεο θαη ηνπο θαιιηηέρλεο ησλ θακπαξέ ηεο Μνλκάξηεο σο 

έλα εληαίν ζχλνιν κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Σν θάζε έλα απφ ηα θακπαξέ έρεη ηε 

δηθή ηνπ θνηλσληθή πεξηθέξεηα βάζεη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξεη, ελψ ν 

θχθινο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαλεψλεηαη ζπρλά. Απηφο ν θχθινο επίζεο, δελ 

παξνπζηάδεη νκνηνθνξθία, θαζψο ε ηαμηθή πξνέιεπζε ησλ θαιιηηερλψλ πνηθίιεη, απφ 

ηελ κεζναζηηθή ησλ πξνλνκηνχρσλ θαιιηηερληθά Hydropathes, νη νπνίνη έρνπλ 

πνιηηηζκηθή παηδεία θαη θάπνηα νηθνλνκηθή άλεζε γηα λα πξαγκαηψλνπλ ηηο 

θαηλνηνκίεο ηνπο, κέρξη ηελ εξγαηηθή ηνπ Bruant, ν νπνίνο γαινπρείηαη κέζα ζηνπο 

πεξηζσξηαθνχο θχθινπο θαη ζηε θπιαθή. Αληίζηνηρα, ζην Chat Noir νη πειάηεο 

                                                      
321 Hedbige, Τπνθνπιηνύξα, 128 
322 .π., 126-135 
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απνιακβάλνπλ κία αλαπαξάζηαζε ηεο κπνέκ δσήο κεηνπζησκέλε ζε θαιιηηερληθά 

δξψκελα, ελψ ζην Mirliton κπαίλνπλ ακέζσο κέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ ππφθνζκνπ.323 

Παξφια απηά, αλεμαξηήησο ηαμηθνχ πιαηζίνπ πξνέιεπζεο, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, 

νη ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν ηνπηθφ πεδίν, νη θνηλέο 

αξλήζεηο θαη ζηνρεχζεηο πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ, 

ε αληίζηαζε ζην θνηλσληθά θαη ζεζκηθά επηβαιιφκελν, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

θνηλνί ηφπνη γηα ην ζπζρεηηζκφ ηεο θαιιηηερληθήο θνηλφηεηαο ηεο Μνλκάξηεο κε ηηο 

θνηλφηεηεο ησλ ιεγφκελσλ ππνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ.  

Οη ππνθνπιηνχξεο, άιισζηε, δελ επνηεινχλ πνιηηηζκηθέο θαη πξαθηηθέο αληηδξάζεηο 

ηεο λενιαίαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη κφλν, αζρέησο αλ απηέο είλαη πνπ έρνπλ θπξίσο 

κειεηεζεί, ιφγσ ησλ έληνλσλ θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ εγείξνπλ. 

Μάιηζηα, «νη ηαμηθέο δηαηξέζεηο θαη νη θνηλσληθνί δηαρσξηζκνί πθίζηαληαη θαη ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο θφιπνπο ησλ ππνπνιηηηζκψλ»324, δεδνκέλν απηαπφδεηθην ζηελ πεξίπησζε 

ηεο θαιιηηερληθήο θνηλφηεηαο ηεο Μνλκάξηεο, φπνπ ζπλππάξρεη ην εξγαηηθφ 

ζηνηρείν, ν πνιηηηθφο ξηδνζπαζηηζκφο ζε ζπλχθαλζε κε ηνλ αλαδπφκελν ηφηε 

αλαξρηζκφ, ην θνηλσληθφ πεξηζψξην (πφξλεο, αιθννιηθνί, ρξήζηεο νπίνπ θαη άιισλ 

νπζηψλ, κηθξναπαηεψλεο, ηδνγαδφξνη, άζηεγνη)- νξαηφ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

λπρηεξηλήο δσήο- θαη ν κπνεκηζκφο, σο θαηλφκελν ηεο λενιαίαο ησλ κεζαίσλ θαη 

αλψηεξσλ αζηηθψλ ηάμεσλ, πνπ έξρεηαη λα νηθεηνπνηεζεί απηή ηελ παξαβαηηθφηεηα 

πξνο φθεινο ηεο «δξακαηνπνίεζεο ηεο ακθηζπκίαο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ηνπ 

ηαπηφηεηα θαη θαηεχζπλζε».325 Απηφ ην θξάκα αηφκσλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ 

πξνειεχζεσλ θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί έλα θιίκα «πνιηηηζκηθήο δεκνθξαηίαο», ε 

νπνία ζνιψλεη ηα φξηα ησλ ηαμηθψλ δηαρσξηζκψλ θαη ακθηζβεηεί αθφκα θαη ηελ ίδηα 

ηελ χπαξμε ηεο ηαμηθήο ηαπηφηεηαο.326 

πλεθηηθφο θξίθνο φισλ απηψλ ησλ εηεξνηήησλ απνηειεί ην θνηλφ βίσκα ησλ 

θνηλσληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηεο επνρήο. ε κία επξσπατθή κεηξφπνιε, φπσο ην 

Παξίζη, ην νπνίν αλαδηαξζξψλεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε κία θαπηηαιηζηηθή 

                                                      
323 Wilson, "Portrait of the Artist", 199 
324 Αζηξηλάθεο, ΝεαληθέοΤπνθνπιηνύξεο, 175-176 
325 Seigel, Bohemian Paris, 11 
326 Gluck, Popular Bohemia, 125. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηή ε άπνςε ηίζεηαη θπξίσο ζην θνκκάηη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο κεηαμχ ησλ ηάμεσλ θαη δελ επεθηείλεηαη ζπλνιηθά. Ο Clark, θξηηηθφο, ν νπνίνο 

παξαηίζεηαη απφ ηε Gluck, αλαθέξεη κάιηζηα φηη απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο επηρεηξεκάησλ θαη ιφγνπ 

απφ πιεπξάο ησλ θακπαξέ ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο θαη ηελ ηαμηθή δηάξζξσζε ζηε γαιιηθή 

θνηλσλία, άπνςε πνπ απφ ηα δεδνκέλα πνπ δίλνληαη ζηελ εξγαζία απηή, ζεσξψ πσο αλαηξέπεηαη. 
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πξσηεχνπζα, ν εθηνπηζκφο ησλ κε παξαγσγηθψλ θαη δπλάκεη παξαβαηηθψλ 

θνηλσληθψλ θνκκαηηψλ απφ ην αζηηθφ εκπνξηθφ θέληξν ζπλαληάηαη κε ηε κεηαθνξά 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο απνκαθξπζκέλεο θαη ζηαδηαθά βηνκεραληθέο 

ζπλνηθίεο. Οη δχν απηέο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο αληηκεησπίδνληαο απφ θνηλνχ ηελ 

εκπεηξία ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο απφ ην πινχζην θαη ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν θέληξν 

(«ζπλείδεζε γεληάο»), αλαδεηνχλ ζπιινγηθέο ιχζεηο θαη δεκηνπξγνχλ θνηλφηεηεο. Ζ 

δηακφξθσζε ηεο θνηλφηεηαο, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αλάπηπμεο κίαο 

ππνθνπιηνχξαο, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ζηα 

θακπαξέ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθαιιηηερληθνχο δεζκνχο, θνηλνχο ζηφρνπο, 

θηινδνμίεο, αιιά θαη πξνβιεκαηηζκνχο θαη θαίλεηαη λα θαιχπηεη κία εζσηεξηθή 

αλάγθε, απηή ηεο αλαδήηεζεο ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο.  

Σν πέξαζκα ζηελ κνληεξληθφηεηα ζην ηέινο ηνπο 19
νπ

 αηψλα θέξλεη αλακθηζβήηεηα 

κία θξίζε ή αλαζεψξεζε ησλ ηαπηνηήησλ. ζν ε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε επηβάιιεη 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο λέαο πνιηηηθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα ππνθείκελα ζε αηνκηθφ θαη 

ζπιινγηθφ επίπεδν έξρνληαη αληηκέησπα κε εληάζεηο απηνπξνζδηνξηζκνχ. «ζν ν 

κπνεκηζκφο παξέρεη ζηνπο πινχζηνπο (ή κεζναζηνχο) λένπο ηελ επθαηξία ηεο 

ακθηζβήηεζεο ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ θνηλσλία, ε κνληεξληθφηεηα επηβάιιεη ζε φιε 

ηελ θνηλσλία ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο αίζζεζήο ηεο γηα ηνλ ζπιινγηθφ εαπηφ».327 

Κάηη πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηχπνπ. Ζ Appignanesi 

ππνζηεξίδεη πσο ην θαισζφξηζκα ηνπ έηνπο 1880 απφ δεκνθηιείο εθεκεξίδεο ηνπ 

Παξηζηνχ παίξλεη ηελ εμήο κνξθή: «Ήξζε ην 1880! Σν Έηνο ηεο Αηζρξφηεηαο». Καη 

ελψ ε επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή πιένλ πνιηηηθή εξεκία θαη ε νηθνλνκηθή 

θίλεζε ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν αλαπηχζζεη ξπζκνχο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, νη 

δξφκνη ηεο πφιεο παξακέλνπλ γεκάηνη επαίηεο, πφξλεο θαη αλήιηθνπο θιέθηεο. Ο 

ηχπνο ηεο επνρήο ζηξέθεη ηνπο πξνβνιείο αθξηβψο πάλσ ζε απηνχο ηνπο θνηλσληθά 

απφθιεξνπο, πξνζθέξνληαο «λνζεξά λαηνπξαιηζηηθά παξακχζηα». Ο ππνθξηηηθφο 

ελζνπζηαζκφο θαη ε εκκνλή γηα ηα ζέκαηα ηεο δσήο ηνπ πεξηζσξίνπ, απηή ε 

δεκνζηνγξαθηθή (θαη φρη ινγνηερληθή328) ζηξνθή ζην λαηνπξαιηζκφ, πέξα απφ ηηο 

εζηθέο πξνεθηάζεηο πνπ έρεη, αλαπαξάγεη θαηεγνξίεο θνηλσληθήο θαηάηαμεο, 

                                                      
327 Kenny, "JeChercheFortune" 
328 Ζ Appignanesi αλαθέξεη πσο ε ζπλερήο θαηαγξαθή λαηνπξαιηζηηθψλ ζεκάησλ, κε επηκνλή ζε ζέκαηα 

πνξλείαο, εγθιεκαηηθφηεηαο θαη αξξψζηεηαο απφ πιεπξάο ηνπ ηχπνπ ηεο επνρήο βξίζθεη ην ινγνηερληθφ 

λαηνπξαιηζκφ ηνπ Emile Zola ζε ζρεηηθή χθεζε. 
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αλαπαξηζηά ην «αιεζηλφ», δίλνληαο ζην δεθηή ηελ πνιπηέιεηα ηεο ζέαζεο ηνπ 

«αιεζηλνχ θφζκνπ» θαη παξάιιεια παξέρνληάο ηνπ αλψδπλα ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

απην-νξηζκνχ ηνπ.329 Έηζη, θαζψο νη θνηλσληθέο νκάδεο βηψλνπλ ζπλερφκελεο 

αιιαγέο ζε πνιιά πεδία ηεο δσήο ηνπο, ν ηχπνο ιεηηνπξγεί σο βάζε γηα ηε 

δεκηνπξγία εηθφλσλ πνπ πξνζθέξνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δσή, ηηο αμίεο θαη ηηο 

ζπλήζεηεο άιισλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Ζ Appignanesi ινηπφλ, ζεσξεί πσο ε 

δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ θακπαξέ απφ ηνλ Salis, ζηνλ αληίπνδα φισλ απηψλ, εηζάγεη 

ηε ζάηηξα θφληξα ζηε κφδα ηνπ λαηνπξαιηζκνχ γηα λα ζνθάξεη ηνλ κεζναζηφ ζεαηή 

θαη λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη φηη «νη αμηνζέβαζηεο αμίεο ηνπ είλαη απιψο έλα ιεπηφ θαη 

ζηηιπλφ εκπφδην πνπ θξχβεη ηελ επηζπκία ηνπ γηα ηνλ «ππφλνκν» πνπ θαη ν ίδηνο 

κεξηθψο βνήζεζε λα δεκηνπξγεζεί». Γηα ην ιφγν απηφ, ε Μνλκάξηε ζεσξείηαη ε 

θαιχηεξε επηινγή γηα απηφ ην μεθίλεκα, αθνχ ηα ππνθείκελα ηεο λαηνπξαιηζηηθήο 

θαηαγξαθήο θαηνηθνχλ, θπθινθνξνχλ θαη ζπλαζξνίδνληαη εθεί.330 

Ζ Μνλκάξηε, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη σο ηφπνο θαη ηα νπνία έρνπλ ήδε 

αλαιπζεί, απνηειεί έλα πεδίν ζπλεηδεηνχ πεηξακαηηζκνχ γηα ηνπο θαιιηηέρλεο 

πξσηίζησο, φπσο αλαθέξεη ν Brigstocke, κε ζθνπφ νη ίδηνη λα θαηαζθεπάζνπλ κία 

λέα εκπεηξία ηνπ ρψξνπ.331 Μέζσ ηεο εκπεηξίαο απηήο, ζε κία ππαίζξηα πεξηνρή, πνπ 

έρεη απνθηήζεη πεξηζσξηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λνκνηειεηαθά επλνεί ηελ αλάπηπμε 

ζηελψλ ζρέζεσλ θαη ζπιινγηθψλ, πξνζηαηεπκέλσλ απφ εμσγελείο παξάγνληεο, 

δεκηνπξγείηαη έλα πνιηηηζκηθφ θίλεκα, απηφ ησλ θαιιηηερληθψλ θακπαξέ. Ζ εδαθηθή 

πεξηνρή απνθηά ζεκαίλνληα ξφιν γηα ηελ έθθξαζε ηεο πνιηηηζκηθήο αληίζεζεο. Ζ 

Μνλκάξηε πνπ θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ ζηελ θπβέξλεζε ηεο Σξίηεο 

Γεκνθξαηίαο, ιφγσ παξέθθιηζήο ηεο απφ ηηο δεκνθξαηηθέο λφξκεο, αιιά θαη ζηελ 

αζηηθή θνηλσλία, ιφγσ ηεο θήκεο πνπ έρεη πεξί θηψρεηαο, δηαζηξνθήο θαη 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ιεηηνπξγεί ηειηθά σο ην θνηλσληθφ θαη ρσξνηαμηθφ πιαίζην απηήο 

ηεο έθθξαζεο. Ζ «παξαβαηηθή θνηλφηεηα» ηεο Μνλκάξηεο αλαδεηθλχεη κία ζεηξά 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα γελλήζνπλ κία λέα αίζζεζε γηα ηελ αληίιεςε ηνπ 

ρψξνπ. Αξρηθά, ε πεξηνρή γίλεηαη νξφζεκν ηεο ζεζκηθήο ακθηζβήηεζεο, θαζψο ηφζν 

ην θξάηνο, φζν θαη νη εθθιεζηαζηηθνί ζεζκνί πξνθαινχληαη αλνηρηά θαη δεκφζηα, κε 

ιφγν θαη δξάζεηο. Σν κέξνο αλαδεηθλχεηαη σο ην θέληξν ηεο κνληέξλαο δσήο, κε 

                                                      
329 Stuart Hall, “Recent Developments in Theories of Language and Ideology: A critical note” ζηνCulture, Media, 

Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79, Stuart Hall,Dorothy Hobson, Andrew Lowe, Paul Willis 

(εθδ.) (Λνλδίλν: Routledge, Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham: 1980), 149 
330 Appignanesi, Cabaret, 16 
331 Brigstocke,"The Life of the City". 
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δπλακηθά θαη αλαηξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη σο ηέηνην αλαπηχζζεη ηάζεηο 

απφζρηζεο απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη ηδίσο απφ ην Παξίζη.332Οη ζακψλεο ησλ 

θακπαξέ θαη νη θαιιηηέρλεο ηνπ ιφθνπ ηεο Μνλκάξηεο ζεσξνχλ ηνπο επαηνχο ηνπο 

απηφρζνλεο ηεο πεξηνρήο (“montmartrois”) θαη φρη «παξηδηάλνπο», εθπιεξψλνληαο 

έηζη ηελ εδξαησκέλε ηνπο εδαθηθή ηαπηφηεηα.333 «Ζ Μνλκάξηε βιέπεη ηνλ εαπηφ ηεο 

σο έλαλ θφζκν δηαρσξηζκέλν απφ ηηο θνζκηθέο απαηηήζεηο ηεο αζηηθήο εζηθήο θαη ηεο 

δεκνθξαηηθήο νδεγίαο»334, γίλεηαη ην θέληξν ηνπ θφζκνπ, ξνκαληηθνπνηείηαη θαη 

εμηδαληθεχεηαη σο «άιινο ηφπνο» φπνπ φια είλαη πηζαλά θαη ηέινο, απνθηά κία 

απηφλνκε θνηλσληθή θπζηνγλσκία πνπ επλνεί ηελ εκθάληζε ηνπ ππνπνιηηηζκηθνχ 

θαηλνκέλνπ.  

Αληίζηνηρα, ηα θαιιηηερληθά θακπαξέ, σο ρψξνη θαιιηηερληθήο θαη θνηλσληθήο 

ζπλαλαζηξνθήο, κπνξνχλ λα εηδσζνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ν Γακηαλάθνο κειεηά ηνπο 

ρψξνπο επθαηξηαθήο ή κφληκεο ζπλάζξνηζεο ησλ θαηψηεξσλ, νηθνλνκηθά θαη 

πνιηηηζκηθά, ζηξσκάησλ. Οη ρψξνη απηνί παίξλνπλ ηε κνξθή ξεαιηζηηθψλ δηεμφδσλ 

γηα ηελ απζφξκεηε θαιιηηερληθή δεκηνπξγηθφηεηα κε έληνλν ην ιατθφ ζηνηρείν (ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρσξνρξνληθήο πεξηφδνπ, ην ζηνηρείν απηφ 

αλακεηγλχεηαη θαη κε κνληέξλα-κνληεξληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά), ηνπ νπνίνπ «νη 

κνξθέο έθθξαζεο, ηφζν απφ πιεπξάο εμσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φζν θαη απφ 

πιεπξάο ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπνζεηνχληαη ζηνπο 

αληίπνδεο ηεο αλψηεξεο, ιφγηαο θνπιηνχξαο».335 Ζ αληίζεζε, αθφκε θαη κεηά ηελ 

έθθξαζή ηεο, έρεη πάληνηε αλάγθε απφ έλα «αιινχ» γηα λα ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη 

εγθαζηδξχνληαο κία ζπιινγηθή ηαπηφηεηα, ζρεηηθά απηφλνκε.336 Ο άιινο ηφπνο 

εθεπξίζθεηαη κέζσ ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ν νπνίνο αληίζεηα κε ηνλ ειηηηζκφ θαη ηελ 

                                                      
332 Brigstocke,"The Life of the City". 
333  Wilson, "Portrait of the Artist", 185 
334 Munholland, "Republican Order”, 17-22 
335 Γακηαλάθνο, Κνηλωληνινγία ηνπ Ρεκπέηηθνπ, 16 
336 Hedbige, Τπνθνπιηνύξα, 109.  

ην ζεκείν απηφ, γηα ηνλ απηφλνκν ραξαθηήξα ηεο κπνέκηθεο θνπιηνχξαο απφ ηελ νπνία γελληέηαη ην θίλεκα ησλ 

θαιιηηερληθψλ θακπαξέ, έρνπλ δηαηππσζεί δχν απφςεηο. Ο Seigel ζεσξεί ην κπνεκηζκφ θαη ηελ bourgeois 

θνπιηνχξα σο δχν αληίζεηα, αιιά ζπλεθηηθά ζηνηρεία, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην έλα πξυπνζέηεη θαη ειθχεη ην άιιν, 

νπζηαζηηθά θαζνξηδφκελα κέζα απφ ηελ αιιειεμάξηεζε απηή. Seigel, Bohemian Paris, 5.  

Ζ Gluck απφ ηελ άιιε, ζεσξεί ηελ άπνςε απηή κία ηαπηνινγία, ε νπνία φκσο δελ παξέρεη ηζηνξηθέο ιεπηνκέξεηεο 

γηα ηελ αλάιπζε ηεο θηγνχξαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ κπνέκ ζηελ ηζηνξία θαη ηελ ηέρλε. Ζ κπνέκηθε θνπιηνχξα 

κπνξεί λα εηδσζεί σο απηφλνκν πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν κε ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο, αλ ζπλππνινγηζηεί, πέξα απφ 

ηελ ηάζε ηνπ γηα πξφθιεζε θαη ζνθ πξνο ηελ αζηηθή θνηλσλία, ε δπλαηφηεηά ηνπ λα παξέρεη κία «ξηδνζπαζηηθή 

ελαιιαθηηθή» ζε απηή ηελ θνηλσλία. Mary Gluck “Theorizing the Cultural Roots of the Bohemian Artsist”, 

Modernism/modernity, vol.7, no 3 (2000): 356, 19 Ννεκβξίνπ 2013, 

http://muse.jhu.edu/journals/mod/summary/v007/7.3gluck.html 
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αλσλπκία ηεο αζηηθήο θνπιηνχξαο, ηαπηίδεηαη κε ηε κνληεξληθφηεηα. Ζ έλλνηα ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ γηα ηελ κπνέκηθε θνπιηνχξα απνθηά λφεκα κέζα απφ ηε ζχλδεζήο 

ηεο κε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγία κίαο δσηηθήο δεκφζηαο δσήο ζην κνληέξλν θφζκν 

θαη κίαο δεκφζηαο θνπιηνχξαο ζρεηηδφκελεο κε ηα θαθέ θαη ηα θακπαξέ.337 

Σν θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κειέηεο απηήο, ηδίσο ην 

κνπζηθφ, καο θέξλεη κπξνζηά ζε κία θνηλή κε ην Γακηαλάθν δηαπίζησζε. Μέζα απφ 

ηε κνπζηθή θαη ην ηξαγνχδη ησλ ππνπνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, είηε απηέο απνηεινχλ 

ιατθά θαηλφκελα ιανγξαθηθήο αμίαο, φπσο ην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη, είηε αζηηθέο 

παξεθθιίζεηο ζηε ζχγρξνλε βηνκεραληθή θνηλσλία, φπσο νη punks, αλαθαιχπηνπκε 

κία «βαζεηά δηαηνπηθή ελφηεηα πεξηερνκέλνπ». Ζ ελφηεηα απηή έγθεηηαη ηελ 

έθθξαζε ησλ δπζθνιηψλ ηεο δσήο ησλ απφθιεξσλ, ησλ θνηλσληθά 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ, ηεο αληίζεζεο πξνο ηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα θαη εζηθή, ηνλ 

επηβαιιφκελν ηξφπν δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο, πνιιέο θνξέο κάιηζηα, κε ηε ρξήζε 

ελφο ηδηαίηεξνπ ηχπνπ ρηνχκνξ θαη θνηλσληθήο πξφθιεζεο.338 Σα ζηνηρεία απηά είλαη 

παξαπάλσ απφ εκθαλή ζηε κνπζηθή δεκηνπξγία ησλ θαιιηηερλψλ ησλ θακπαξέ, 

φπσο ηα κειεηήζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ζ ζηηρνπξγηθή εηξσλεία, ην 

εθιεπηηζκέλν «fumisme», ε γεινηνπνίεζε ησλ αζηηθψλ ή δεκνθξαηηθψλ ζπκβφισλ 

(φπσο ε δηαθσκψδηζε ηνπ γαιιηθνχ εζληθνχ χκλνπ απφ ηνλ Hyspa) θαη νη ζπλερείο 

πξνζβνιέο ζηνπο νηθνλνκηθά εχξξσζηνπο πειάηεο ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ 

«ζπκβνιηθέο πξνθιήζεηο ζε κία ζπκβνιηθή ηάμε πξαγκάησλ»339, φπσο αθξηβψο θαη νη 

ζηπιηζηηθέο ηνπο θαηλνηνκίεο, νη ρεηξνλνκίεο ηνπο, ε παξνπζία ηνπο θαηά ηελ 

performance. 

Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζπλζέηνπλ ην ηδηαίηεξν θαη μερσξηζηφ ζηηι ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ θακπαξέ. «Μέζσ ηνπ ζηηι νη ππνθνπιηνχξεο αλαζηαηψλνπλ ηνπο 

εμέρνληεο θψδηθεο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ν θνηλσληθφο θφζκνο νξγαλψλεηαη θαη 

βηψλεηαη»340, αλαθέξεη ε Gluck. Αθφκα πεξηζζφηεξν, ακθηζβεηνχληαη νη θπξίαξρνη 

ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο, νη νπνίνη ηείλνπλ λα εμαιείθνπλ ην αθαηέξγαζην, ην 

ακθηιεγφκελν θαη αληηζπκβαηηθφ. Σα θαιιηηερληθά θακπαξέ αληαγσλίδνληαη απηφ ην 

ζεζκνζεηεκέλν ξφιν ηεο αλαπαξάζηαζεο, δηαδίδνληαο λένπο θαη αλαηξεπηηθνχο 

ηξφπνπο παξνπζίαζεο, φπσο ε παξσδία πνπ ήδε εμεηάζηεθε. πγθεθξηκέλα, κε ηνπο 

                                                      
337 Gluck, Popular Bohemia, 125 
338Γακηαλάθνο, Κνηλωληνινγία ηνπ Ρεκπέηηθνπ, 16-17 
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ηξφπνπο απηνχο ακθηζβεηείηαη ε θνπιηνχξα ηεο κνπζεηαθήο αλαπαξάζηαζεο πνπ 

θαηέρεη ην κνλνπψιην ηεο κεηάδνζεο ηεο ηζηνξηθήο θαη εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ 

ηερλψλ θαη φρη κφλν θαη ε νπνία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σξίηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο 

έιαβε εηδηθή θξαηηθή θξνληίδα. ηνλ αληίπνδα, ην Chat Noir απνθηά ραξαθηήξα 

αληη-κνπζείνπ, δηαθνζκεκέλν εζσηεξηθά κε ηξφπν πνπ πξνζνκνηάδεη θνιάδ. ηνηρεία 

απφ δηάθνξεο επνρέο δηαζθνξπηζκέλα κεζα ζην ρψξν, απφ ην κεζαίσλα, κέρξη ηε 

κνληέξλα επνρή, κε έκθαζε ζε απεηθνλίζεηο ιατθψλ γιεληηψλ θαη θαξλαβαιηνχ πνπ 

ζπκίδνπλ ηε ινγνηερλία ηνπ Rabelais. Ζ «δηάξζξσζε ησλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζην 

Chat Noir θαίλεηαη λα δηαζθνξπίδεη ην ρξφλν παληνχ» θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλεο ηηο 

πεξηφδνπο πνπ δελ αγγίδνληαη απφ ηελ επηζηήκε, ην εκπφξην θαη ηελ ηερλνινγία, θαη 

ζε εθείλεο ηηο πεξηζηάζεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ ην δηνλπζηαθφ πεξηερφκελν ησλ γηνξηψλ 

ζηηο ππαίζξηεο θνηλφηεηεο. Ο Salis κάιηζηα φλησο αληηκεησπίδεη ην ρψξν σο 

εθζεζηαθφ, θαζψο εθδίδεη έλαλ ζαηπξηθφ θαηάινγν ησλ «εθζεκάησλ» (Chat Noir 

Guide), ζηνλ νπνίν δηαθσκσδείηαη ε κνπζεηαθή νξνινγία, πνπ νπζηαζηηθά 

δηακεζνιαβεί κεηαμχ αληηθεηκέλνπ θαη ζεαηή, γίλνληαη θσκηθνί ζπζρεηηζκνί ησλ 

έξγσλ κε κεγάια επηηεχγκαηα ηεο γαιιηθήο ηζηνξίαο, ελψ, κέζα απφ ηελ επξεία 

ρξήζε ππεξβνιψλ, παξαηίζεληαη νη αμίεο ηνπ θακπαξέ θαη ε ζεσξήζε ησλ 

θαιιηηερλψλ ηνπ γηα ην ξφιν ηεο θνπιηνχξαο ζηε κνληέξλα πφιε.341Οη θαιιηηέρλεο 

ησλ θακπαξέ, αιιά θαη ε κπνέκηλε αηζζεηηθή γεληθφηεξα, απνθεξχζζεη ηνλ ειηηηζκφ 

ησλ αζηηθψλ κνπζείσλ θαη φισλ ηνπο ησλ πεξηερνκέλσλ (ν ξφινο ηνπ ζπιιέθηε, ν 

επαγγεικαηίαο θαιιηηέρλεο-παξαγσγφο έξγσλ ηέρλεο, ε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ 

επίζθεςε), πξνηάζζνληαο αληί γη‟ απηφλ, ηελ ακεζφηεηα ηεο απηήο εκπεηξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο, αθφκα θη αλ απηφ ζεκαίλεη αλππαξμία «αξηζηνπξγεκάησλ» πνπ 

αληέρνπλ ζην ρξφλν θαη έιιεηςε ηερληθήο ηειεηφηεηαο.342 

χκθσλα κε ηνλ Hebdige, κία ππνθνπιηνχξα ζεσξείηαη επηηπρεκέλε σο ζέακα κέζσ 

ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα θαηαδεηθλχεη ηα ζπκπηψκαηα ελφο ζπλφινπ ζχγρξνλσλ 

πξνβιεκάησλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ ελζσκάησζε λέσλ κειψλ θαη ζπλεπψο, ζηελ 

νινέλα θαη κεγαιχηεξε πξφθιεζε απφ πιεπξάο ζεζκψλ.343 Θα ιέγακε κε αζθάιεηα 

φηη ε παξαπάλσ πξφηαζε κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ 1881 

                                                      
341 Brigstocke,"The Life of the City" 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ θαηαιφγνπ: «Έθζεκα λν.17. Κηλέδηθν βάδν. Ήξζε απφ ην Nanjing απφ ηνλ 

Monsieur Janvier de la Motte θαη δφζεθε σο δσξεά ζην Chat Noir απφ ηνλ Monsieur W. Bouguereau.» 
342 Gluck, Popular Bohemia, 121 
343 Hedbige, Τπνθνπιηνύξα, 121 
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θαη 1885344, ηνπιάρηζηνλ γηα ην Chat Noir, αιιά θαη επξχηεξα γηα ηελ θαιιηηερληθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηε Μνλκάξηε, αθνχ πξφθεηηαη γηα ην δπλακηθφ μεθίλεκα κίαο 

ζεηξάο αληηζπκβαηηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη πεηξακαηηζκψλ ζε πνιιά επίπεδα, ην νπνίν 

έθεξε κεγάιε ζπγθέληξσζε θαιιηηερλψλ ζην ιφθν θαη ζπλεπψο, ηεξάζηηα αχμεζε 

ησλ θαιιηηερληθψλ ρψξσλ έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο. 

Ζ αθξηβψο επφκελε ρξνληθή πεξίνδνο, απφ ην 1885 θαη έπεηηα, κε ηελ αιιαγή ηνπ 

θαιιηηερληθνχ χθνπο ηνπ Chat Noir, μεθηλά ε δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο. 345Με ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ηεο λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο κέζα ζηα θαιιηηερληθά θέληξα 

ηεο Μνλκάξηεο, ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ απμάλεηαη αηζζεηά θαη αιιάδεη πνηνηηθά. 

Σν Chat Noir γίλεηαη ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν θαη ζεκείν ζπλάληεζεο ηεο bourgeois 

θνηλσλίαο, κε ζχλνιν 20.000 επηζθεπηψλ κέρξη ην 1884. Ζ θαηάζηαζε απηή θπζηθά 

επηδξά πάλσ ζηηο ζρέζεηο κέζα ζην θακπαξέ, κε ηνλ Salis λα ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν 

σο ηδηνθηήηεο-ππεχζπλνο ελφο καγαδηνχ, παξά σο ηζφηηκνο ζχληξνθνο ζε κία νκάδα 

θαιιηηερλψλ, ζπκπεξηθνξά πνπ απνκαθξχλεη πνιινχο απφ ηνπο ζπληειεζηέο θαη 

ζεκαηνδνηεί ηελ ίδξπζε άιισλ θακπαξέ ζηελ γχξσ πεξηνρή.346 Με ηνλ θαηξφ, νη 

θαιιηηέρλεο, θπξίσο νη πνηεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζην θίλεκα ηνπ πκβνιηζκνχ θαη 

ζηηο δηάθνξεο δηαζπαζεηο ησλ Hydropathes ζηακαηνχλ λα εκθαλίδνληαη ζην Chat 

Noir θαζψο «αηζζάλνληαη πίζσ απφ ηε θαλεξή πξνβνιή ησλ ηερλψλ θαη ησλ 

θαιιηηερλψλ ηελ θξπκκέλε έγλνηα γηα ην εκπφξην θαη ην θέξδνο»347 Οη ηξαγνπδνπνηνί 

αληίζηνηρα δνθηκάδνπλ ηελ ηχρε ηνπο ζε κεγαιχηεξα ζπλαπιηαθά θέληξα, κε κηζζνχο 

πνπ ζην παξειζφλ νχηε θαλ ζα θαληάδνληαλ, αλ θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο πιένλ 

γίλνληαη μεθάζαξα επαγγεικαηηθέο θαη δχζθακπηεο. 

Με ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θέξδνπο, ην νπνίν έξρεηαη πνιχ ζχληνκα ζηελ 

ηζηνξία ησλ θακπαξέ, παξαηεξνχκε κία ζηαζεξή δηαδηθαζία εκπνξηθήο 

εθκεηάιιεπζεο, φρη ηφζν ησλ θαιιηηερληθψλ θαηλνηνκηψλ σο ηέηνησλ, αιιά ηεο ίδηαο 

ηδέαο ησλ λπρηεξηλψλ θέληξσλ θαη ησλ αληηζπκβαηηθψλ ζεακάησλ ζε κία 

πξνεγνπκέλσο επηθίλδπλε θαη απξφζηηε πεξηνρή, φπσο ε Μνλκάξηε. Ο Hewitt 

                                                      
344 Σν 1885 κπαίλεη ζρεκαηηθά σο ζεκείν ιήμεο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ, ιφγσ ηεο ίδξπζεο ηνπ λένπ θακπαξέ ηνπ 

Chat Noir, ην νπνίν απνηειεί πφιν έιμεο γηα κεγάιε κεξίδα θφζκνπ θαζψο παξνπζηάδεη κεγάιεο θιίκαθαο 

παξαγσγέο, φπσο απηέο ηνπ Θεάηξνπ θηψλ. Ζ ζπξξνή απηή ηνπ θφζκνπ ζίγνπξα αιιάδεη ηα δεδνκέλα ηεο 

θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο κέζα ζην θακπαξέ αιιά θαη γεληθφηεξα, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
345 Δδψ λα μεθαζαξηζηεί, φηη παξφιε ηελ εκπνξηθή δηάζηαζε πνπ απνθηά, ε αιιαγή ηνπ χθνπο ησλ δξψκελσλ ηνπ 

Chat Noir, θπξίσο κε ηελ ελζσκάησζε κνληεξληζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δηαθαιιηηερληθψλ θαηλνηνκηψλ, ζεσξείηαη 

εμέρνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία ηεο ηέρλεο ηνπ 20νχ αηψλα θαη ζα αλαιπζεί ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα. 
346 Wilson, "Portrait of the Artist", 187. 
347 Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club, 66 
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επηζεκαίλεη πσο ηελ ίδξπζε ησλ θακπαξέ αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ησλ κεγάισλ 

dance halls κε γλσζηφηεξν ζε εκάο ην Moulin Rouge, ηζίξθσλ, variètè ζεακάησλθαη 

θηλεκαηνγξάθσλ, κε απνηέιεζκα κέρξη ην 1900 ε Μνλκάξηε λα γίλεηαη ην θέληξν 

ηεο βηνκεραλίαο ηεο δηαζθέδαζεο ζε φιε ηελ πφιε ηνπ Παξηζηνχ.348 

«Γψζε κνπ έλαλ πνηεηή θαη ζα ζνπ θηηάμσ δχν κνπζηθνχο, ν έλαο ηξγνπδνπνηφο 

(chansonnier) θαη ν άιινο πηαλίζηαο γηα ηε ζπλνδεία. Μέζα ζε κία ζηηγκή, ν 

ηξαγνπδνπνηφο ζα έρεη θηηάμεη ην δηθφ ηνπ θακπαξέ ζηε Μνλκάξηε. Μεξηθά ρξφληα 

αξγφηεξα, ν πηαλίζηαο ζα έρεη πεζάλεη απφ αιθννιηζκφ θαη ν ηξαγνπδνπνηφο ζα έρεη 

γίλεη πξίγθηπαο ή δνχθαο ή θάηη αθφκα θαιχηεξν» 

EricSatie
349

 

4.4. Υποκοσληούρα ή Ανηι-κοσληούρα; 

 

Μέζα ζην εχξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ έξεπλα απηή, 

δελ ππάξρνπλ παξά ειάρηζηνη ζπζρεηηζκνί ηεο θνπιηνχξαο ησλ θαιιηηερληθψλ 

θακπαξέ κε έλλνηεο φπσο απηέο ηεο ππνθνπιηνχξαο ή ηεο ελαιιαθηηθήο θνπιηνχξαο 

(αληηθνπιηνχξα). Γηα αξθεηνχο κειεηεηέο, θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηαπηνινγία θαη 

δελ κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία πεξαηηέξσ αλάιπζεο ησλ ζθεπηηθψλ πνπ ηνπο θάλνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε κία ή ηελ άιιε έλλνηα γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ην πνιηηηζκηθφ 

απηφ θαηλφκελν. Απφ ηελ άιιε, θαη κφλν ε απιή παξάζεζε κεξηθψλ απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, κπνξεί λα καο νδεγήζεη κε 

ζαθήλεηα ζε θάπνηα απφ ηηο δχν απηέο έλλνηεο, νη νπνίεο δελ είλαη απαξαίηεηα 

αληηπαξαζεηηθέο αλακεηαμχ ηνπο. 

Ζ αληηθνπιηνχξα ζρεκαηίδεηαη φηαλ κία νκάδα αηφκσλ απνξξίπηεη ηηο θπξίαξρεο 

αμίεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη θαη πξνζπαζεί λα ηηο αληηθαηαζηήζεη κε άιιεο, 

ελαιιαθηηθέο, ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία αληηθξνπφκελεο πξνο ηηο απνξξηπηέεο.350 

Πνιχ πεξηζζφηεξν, φπσο αλαθέξεη ν Roszak, ν νπνίνο θέξεηαη σο ν θχξηνο 

κειεηεηήο ηνπ φξνπ ηεο αληηθνπιηνχξαο, πξφθεηηαη γηα νκάδεο λέσλ θαη κάιηζηα 

ζπνπδαζηψλ- θνηηεηψλ, αλζξψπσλ δειαδή, κε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή παηδεία, νη 

νπνίνη βηψλνπλ ηηο αληηθάζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο κέζσ ηεο «πάιεο ησλ γελεψλ», 

                                                      
348 Hewitt, "Shifting Cultural Centers”, 34 
349 Steve Moore Whiting,«Eric Satie and Vincent Hyspa: Notes on a Collaboration». Music and Letters 77, No. 1 

(1996): 69. 22 Ηαλνπαξίνπ 2015. http://jstor.org/stable/737537 
350 James L. Spates, “Counterculture and Dominant Culture Values: A Cross-National Analysis of the 

Underground Press and Dominant Culture Magazines”, American Sociological Review, vol.41, no 5 (1976): 869 

http://www.jstor.org/stable/2094732 
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ηεο πνιηηηθήο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηεο 

ηερλνινγίαο θαη επηζπκνχλ έλαλ λέν θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ πνπ ζα θέξεη ειάρηζηα 

ηερλνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά.351 Ζ έλλνηα ηεο αληηθνπιηνχξαο ινηπφλ, θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε κία ζπλεηδεηή θαη ζηξαηεπκέλε ζηάζε ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο πνπ παξάγεη έλα πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν, ελψ επίζεο, γελλάηαη κέζα ζε 

δηαθνξεηηθφ, ζε ζρέζε κε ηελ θπξίσο ππνθνπιηνχξα, θνηλσληθφ ππφβαζξν (ηαμηθή 

ζέζε). Απηφ ην ζηνηρείν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαζψο πνιιέο θνξέο απνηειεί 

βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαηλνκέλσλ. Ζ 

αληηθνπιηνχξα, κε βάζε απηή ηεο ηε δηαθνξνπνίεζε, ζπληζηά κία δνκεκέλε (ζπρλά 

θαη κε ζεσξεηηθφ ππφβαζξν) απάληεζε ησλ λέσλ ηεο κεζζαίαο θπξίσο ηάμεο ζηελ 

θπξίαξρε θνπιηνχξα. ηε κνπζηθή, ν Αζηξηλάθεο ηαπηίδεη ηελ αληηθνπιηνχξα κε 

επηηεδεπκέλα κνπζηθά ζηηι πνπ απαηηνχλ δεμηνηερλία, θαιιηηερληθή απηνεπίδεημε, 

δνκεκέλεο θφξκεο θαη ερεηηθέο θαηλνηνκίεο (φπσο ην progressive rock) θαη φρη 

απζνξκεηηζκφ θαη ελεξγεηηθφηεηα.352  

Ο Kenny ζηελ κειέηε ηνπ «Je cherche fortune: Identity, Counterculture and Profit in 

Fin-de-Siecle Montmartre», δε δίλεη επηρεηξήκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ηεο 

«αληηθνπιηνχξαο» ζηνλ ηίηιν ηνπ, σζηφζν ζεσξεί πσο ε κπνέκηθε θνπιηνχξα 

γελλήζεθε κέζα απφ κία bourgeois λεαληθή θνηλφηεηα, αθελφο γηα λα αληηηαρζεί θαη 

άξα λα απνηηλάμεη απφ πάλσ ηεο ηηο γνλετθέο αμίεο, θαη αθεηέξνπ γηα λα απηννξηζηεί. 

Έρνπκε φλησο αξθεηά δείγκαηα θαιιηηερλψλ ησλ θακπαξέ, νη νπνίνη κέζα απφ ηελ 

θαιιηηερληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη γεληθφηεξε ζηάζε πξνθάιεζαλ πξαθηηθά ηηο 

γνλετθέο ηνπο θαηαβνιέο, κε ηνλ Salis λα απνηειεί βαζηθφ παξάδεηγκα, αιιά ζίγνπξα 

απηή είλαη κία κεκνλσκέλε παξάκεηξνο ζε έλα ζχλνιν άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Ζ Gluck, πεξηγξάθνληαο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη εκθάληζεο ησλ κπνέκ, ηνλίδεη πσο ε 

βαζχηεξε νπζία ηεο, πέξα απφ ην ζνθ πνπ πξνθαιεί ζηα αζηηθά ήζε θαη ηε 

δπλαηφηεηα απην-νκνινγίαο πνπ παξέρεη, είλαη ε δεκηνπξγία νπηηθψλ κελπκάησλ 

πνπ πξνβάιινπλ ηα ηδαληθά θαη ηηο αμίεο ηνπο. Απηή ε πξσηνηππία πξναλαγγέιεη ην 

θαηλφκελν πνπ ζηνλ 20φ αηψλα αξρίδεη λα παίξλεη ην φλνκα «θηλήκαηα λενιαίαο». 

Πξνθεηκέλνπ λα νξίζεη ηε κπνέκηθε θνπιηνχξα, ρξεζηκνπνηεί ηε ζεσξία ηνπ Hebdige 

πεξί «ζεακαηηθψλ ππνθνπιηνχξσλ», νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ζπιινγηθέο θαη αηνκηθέο 

                                                      
351 Theodore Roszak, The Making of a Counter Culture. Reflections on the Technocratic Society and its Youthful 

Opposition (Garden City, New York: Anchor Books, 1969), 1-7 
352 Αζηξηλάθεο, ΝεαληθέοΤπνθνπιηνύξεο, 199-200 
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ηαπηφηεηεο κέζα απφ ην δεκφζην ζέακα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά, επηλννχλ αληηθείκελα, 

ρεηξνλνκίεο θαη θαζεκεξηλέο αλαηξεπηηθέο πξαθηηθέο. Ζ κπνέκηθε πνιηηηζκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φρη κφλν ζπγθαηαιέγεηαη απφ ηε Gluck ζην πεδίν ηεο ζεακαηηθήο 

ππνθνπιηνχξαο, αιιά νξίδεηαη θαη σο πξφγνλνο φισλ ησλ ξηδνζπαζηηθψλ λεαληθψλ 

θηλεκάησλ ηνπ 20νχ αηψλα.353 

Ζ άπνςε ηεο Gluck είλαη εμαηξεηηθά εκπεξηζηαησκέλε θαη ζέηεη ην θίλεκα ησλ 

θακπαξέ ζε έλα ηζηνξηθφ ζπλερέο πνπ εμειίζζεηαη κέζα ζηνλ 20φ αηψλα. Ωζηφζν, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θαηαιεθηηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε ζχλδεζε ηνπ 

θηλήκαηνο απηνχ κε πνιηηηζκηθέο έλλνηεο, φπσο απηή ηεο ππνθνπιηνχξαο, ζα γίλεη 

κία πξνζπάζεηα λα εηδσζεί ην δήηεκα ζπλνιηθφηεξα. Έρνληαο ήδε παξαζέζεη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο ζηε Μνλκάξηε, ππφ ην 

πξίζκα πάληα ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ, παξαηεξνχκε πσο ε 

δηακφξθσζε θαη αλάπηπμή ηνπ βξίζθεη πνιιά θνηλά κε ηελ αληίζηνηρε κίαο 

ππνπνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο. Ζ ηνπηθή/εδαθηθή βάζε, ε ζπιινγηθφηεηα/θνηλφηεηα, 

ην θνηλφ βίσκα ηεο ρσξνρξνληθήο πεξηφδνπ, ε αλάπηπμε ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ ζηηι, 

ε ρξήζε ρηνχκνξ θαη πξνθιήζεσλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο γιψζζαο σο νκνινγία 

απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηηο θπξίαξρεο πνιηηηζκηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο λφξκεο, φια 

απηά απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ θάλνπλ δπλαηή ηε ζπγθαηαινγή ηνπ πνιηηηζκηθνχ 

θαηλνκέλνπ ησλ θακπαξέ ζην ρψξν ηεο ππνθνπιηνχξαο. Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν 

δηαθνξνπνίεζεο έγθεηηαη ζην φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ππνθνπιηνχξεο κπνξεί λα 

αλαπηχζζνπλ παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ελψ θάηη ηέηνην ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θακπαξέ κέλεη κφλν σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πεξίγπξνπ θαη κάιηζηα, 

ηεο πξψηεο ηνπο πεξηφδνπ (κέρξη ην 1885, δειαδή κε ηε κεηαθφκηζε ηνπ Chat Noir).  

Δπίζεο, ε ζχλζεζε ησλ εκπιεθφκελσλ ππνθεηκέλσλ-θαιιηηερλψλ θαίλεηαη ζην 

ζχλνιφ ηεο λα ηαηξίαδεη πεξηζζφηεξν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληίζηνηρσλ πνπ 

απαξηίδνπλ κία αληηθνπιηνχξα. Πξφθεηηαη δειαδή θπξίσο, γηα λένπο κε γλψζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο εμέιημεο θαη ησλ ζηαδίσλ ηεο ηέρλεο, ζπρλά εθπαηδεπκέλνπο κέζα ζηα 

ηδξχκαηα ηεο ιφγηαο θνπιηνχξαο θαη πνιηηηθά πξνβιεκαηηζκέλνπο. Δπίζεο, νη 

παξεθθιίζεηο πνπ απηνί εκθαλίδνπλ κπνξεί λα είλαη πξνθιεηηθέο ή ελνριεηηθέο, ζε 

θακία πεξίπησζε φκσο δελ δεκηνπξγνχλ ζνβαξφ πνιηηηθφ ή θνηλσληθφ 

πξφβιεκα.354Αλ εζηηάζνπκε, ηέινο, ηελ θαιιηηερληθή παξαγσγή ησλ θακπαξέ, κε 

                                                      
353  Gluck, Popular Bohemia, 33-34 
354 Munholland, "Republican Order”, 25 
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εμαίξεζε ην ηξαγνχδη πνπ απφ ηε θχζε ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν άκεζν σο θαιιηηερληθφ 

είδνο, αιιά εηδηθφηεξα ηελ πεξίνδν εθείλε ζρεηίζηεθε κε ηε ιατθή θπξίσο γαιιηθή 

παξάδνζε, παξαηεξνχκε πσο ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ δξψκελσλ δελ απεπζχλνληαη 

ζε «πνιηηηζκηθά αδαείο». Ζ απαγγειία πνίεζεο, νη ινγνηερληθέο βξαδηέο, νη 

κνλφινγνη θαη πην άκεζα, ε δηαθσκψδεζε ηεο κνπζεηαθήο νξνινγίαο ή ηεο άθακπηεο 

ζηάζεο ηεο Γαιιηθήο Αθαδεκίαο Καιψλ Σερλψλ, απνηεινχλ πξαθηηθέο πνπ 

απνθιείνπλ ηελ αδηακεζνιάβεηε θαηαλφεζε ζε έλα εξγαηηθφ ή απαίδεπην 

θαιιηηερληθά αθξναηήξην. Υαξαθηεξίδνληαη απφ εθεπξεηηθφηεηα, πεηξακαηηζκφ θαη 

ηάζεηο απηνπξαγκάησζεο, αιιά δελ έρνπλ ζθνπφ λα εθθξάζνπλ ρεηξνπηαζηέο 

αλάγθεο ή θαζεκεξηλέο αληηθάζεηο.355 

Καηαιήγνληαο ηε ζπγθξηηηθή απηή δηαδηθαζία, θηάλνπκε ζηελ παξαδνρή πσο ην 

θίλεκα ησλ θαιιηηερληθψλ θακπαξέ έρεη ζηνηρεία θαη ησλ δχν ππνπνιηηηζκηθψλ 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ. Θεσξψληαο εμαξρήο πσο νη δχν απηέο δελ είλαη αληηπαξαζεηηθέο 

κεηαμχ ηνπο θαη ζπλζέηνληάο ηεο, ζα θαηέιεγα πσο ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο ηεο 

δηακφξθσζεο, ηεο αληηζπκβαηηθήο ηνπηθφηεηάο ηεο θαη ησλ ζηπιηζηηθψλ ηεο 

θαηλνηνκηψλ ε κπνέκηθε θνπιηνχξα ηνπ ηέινπο ηνπ αηψλα εληάζζεηαη ζηνπο θφιπνπο 

ηεο ππνθνπιηνχξαο. Ωζηφζν, ζην επίπεδν ησλ θαιιηηερληθψλ πξντφλησλ φισλ ησλ 

παξαπάλσ παξαγφλησλ, κάιινλ εληάζζεηαη πην ηαηξηαζηά ζηελ εηδηθφηεξε θαηεγνξία 

ηεο αληηθνπιηνχξαο. Καη κφλν παίξλνληαο ην πξψην ζπλζεηηθφ θάζε κηαο εθ ησλ δχν 

ελλνηψλ, βιέπνπκε πσο ελψ ε πεξηνρή αλάπηπμήο ηεο, νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ πξνηάζζεη ζηέθνληαη ζε έλα επίπεδν «ππφ» ζε ζρέζε κε ηελ 

θπξίαξρε θνπιηνχξα, ε ηέρλε πνπ παξάγεη θαη ηα θαιιηηερληθά εγρεηξήκαηα πνπ 

δεκηνπξγεί ζηέθνληαη «αληί», ελαιιαθηηθά δειαδή πξνο ηελ ηειεπηαία. Ζ 

ελαιιαθηηθή πνπ ην θίλεκα ησλ θακπαξέ πξνζθέξεη απέλαληη ζηε ζεζκνζεηεκέλε 

ηέρλε ηεο επνρήο κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηα πξψηα avant-garde θηλήκαηα ησλ αξρψλ 

ηνπ 20νχ αηψλα.356 

 

 

 

                                                      
355 Πξνζνκνηάδνπλ, ζα ιέγακε, πεξηζζφηεξν ζε πξαθηηθέο θηλεκάησλ φπσο απηφ ησλ beatniks ή ησλ hippies. 

Κηλήκαηα πξνεξρφκελα θπξίσο απφ λένπο ησλ κεζζαίσλ θνηλσληθά ζηξσκάησλ, κε θηινζνθηθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ εκθπζνχληαη απφ ηδέεο «αλαίκαθηεο πνιηηηζκηθήο επαλάζηαζεο θαη 

ζπλείδεζεο ηεο ελσκέλεο γεληάο ησλ λέσλ». Αζηξηλάθεο, Νεαληθέο Τπνθνπιηνύξεο, 184 
356 Cate, "The Spirit of Montmartre", 73 
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Δπίλογος 
 

Σν θίλεκα ησλ θαιιηηερληθψλ θακπαξέ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρσξνρξνληθή ζπλζήθε 

ζηελ νπνία ππήξμε, επέδξαζε εμαηξεηηθά ζηελ πνξεία ηεο ηέρλεο ηνπ 20νχ αηψλα. Σα 

πεδία επίδξαζήο ηνπ βξίζθνληαη ζε δχν ζεκαληηθέο «ειεχζεηο» πνπ γλψξηζε ν 

αηψλαο, απηή ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο θαη απηή ηνπ κνηεξληζκνχ σο κία λέα επνρή 

γηα ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. 

Ζ καδηθή θνπιηνχξα έξρεηαη ζην Παξίζη, αθνχ πξψηα πεξάζεη απφ ηε Μνλκάξηε, 

φπνπ κε ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ θακπαξέ, μεθηλά ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο φιν 

θαη πεξηζζφηεξσλ ρψξσλ λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο. Ζ άλνδνο ηεο ιατθήο 

δηαζθέδαζεο πνπ γλσξίδεη ε θνηλσλία ηνπ 19
νπ

 αηψλα νθείιεηαη ζίγνπξα ζην 

θαηλφκελν ηεο αζηπθηιίαο, ην νπνίν δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε κίαο επηθεξδνχο αγνξάο 

ιατθνχ ζεάκαηνο θαη δηαζθέδαζεο ζε ζπλνηθίεο ησλ πφιεσλ πνπ πξνζειθχνπλ ην 

κπνέκ πεξηζψξην θαη ηνπο θαιιηηέρλεο.357 ηαδηαθά, κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ 

ρξεκαηηθνχ θέξδνπο, αλαπηχζζεηαη κία εμαηξεηηθά πξνζνδνθφξα βηνκεραλία πνπ 

πξνζθέξεη πνηθηιία θαη ππεξζέακα. Variété, κεγάια ή ζπλνηθηαθά café-concerts, 

dance halls θαη ην 1895, ν πξψηνο θηλεκαηνγξάθνο, δείρλνπλ λα δηαθνξνπνηνχλ ηε 

λπρηεξηλή δηαζθέδαζε θαη ηνπο ηξφπνπο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αθξναηεξίνπ.358 Ζ 

αλζξψπηλε ςπραγσγία καδηθνπνηείηαη θαη απνηειεί έλα ιακπεξφ εκπφξεπκα, ελψ ε 

παιηά επνρή πσιείηαη ηππσκέλε ζε θαξη-πνζηάι, αθίζεο θαη κπινπδάθηα.  

Ζ θαιιηηερληθή θνηλφηεηα ηεο Μνλκάξηεο ελζσκαηψλεη πνιιά απφ ηα εξγαιεία ή ηηο 

πξαθηηθέο ηεο εκπνξηθήο, κε θαιιηηερληθήο θνπιηνχξαο, φπσο αθίζεο, εθεκεξίδεο 

θαη δηαθεκίζηηθά ηακπιψ, αιιά θαη ηεο ιατθήο, δεκνθηινχο, φπσο ηα ηξαγνχδηα, ε 

παληνκίκα, ην ζέαηξν ζθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηελ θαιιηηερληθή ηεο 

αλαηξεπηηθφηεηα.359 Έηζη, αλαδεηθλχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκβνιηζηηθή πνίεζε, ην 

ζέαηξν θαη ηηο θαηλνηνκίεο ζηε δσγξαθηθή πνπ πξναλαγγέινπλ ην κνληεξληζκφ ζηελ 

ηέρλε, κία ζεηξά παξαγλσξηζκέλσλ θαιιηηερληθψλ πξαθηηθψλ πνπ ν Gendron 

νλνκάδεη δεπηεξεχνπζεο θαιιηηερληθέο πξαθηηθέο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ηξηψλ 

αληηζεηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη πνπ θαζηζηά ηελ παξάδνζε ησλ θακπαξέ ηφζν 

γνεηεπηηθή. Δκπνξηθή, ιατθή θαη κνληέξλα θνπιηνχξα ζπλπθαίλνληαη θαη καδί 

                                                      
357 Hobsbawm, Η Επνρή ηωλ Απηνθξαηνξηώλ, 366 
358 Rearick, "Song and Society", 54 
359 Wilson, "Portrait of the Artist", 181 
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νδεγνχλ ζηε γέλλεζε ηνπ θαιιηηερληθνχ avant-garde. Απηή ε άπνςε είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί θαζψο, επηθξαηεί κία ηάζε ππνβάζκηζεο ησλ θαιιηηερληθψλ 

πξαθηηθψλ ηεο ιατθήο παξάδνζεο, αιιά θαη ηεο δεκνθηινχο θνπιηνχξαο αξθεηά 

ζπρλά ζηνπο θφιπνπο ηεο ιφγηαο παξάδνζεο. Δίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθή απηή ε 

ζηάζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Erik Satie, ν νπνίνο απνδεδεηγκέλα ηζηνξηθά 

ζπζρεηίζηεθε κε ηνπο θχθινπο ησλ θαιιηηερλψλ ησλ θακπαξέ, έρνληαο κάιηζηα 

ζηαζεξέο ζπλεξγαζίεο θαη κνπζηθή δηάδξαζε κε αξθεηνχο απφ απηνχο. Ζ 

αιιειεπίδξαζε απηή θαη νη επηξξνέο πνπ έθεξε ζην κνπζηθφ χθνο ηνπ ζπλζέηε 

ηειηθά έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ κνπζηθνχ ηνπ ζηηι θαη ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ζπλζέζεψλ ηνπ. Παξφια απηά, ν Satie ζεσξείηαη θσηηζκέλνο πνπ 

ηειηθά βγήθε απφ ην ρψξν ηεο δεκνθηινχο κνπζηθήο ακφιπληνο νχησο ψζηε λα 

ζπλερίζεη ηε ζνβαξή ηνπ ζπλζεηηθή πνξεία. Σέηνηνπ ηχπνπ αληηιήςεηο ππνζθάπηνπλ 

ηελ αηζζεηηθή αμία ηεο δεκνθηινχο κνπζηθήο παξαγλσξίδνληαο φηη πξφθεηηαη γηα 

πξντφλ απζφξκεηεο έθθξαζεο,αδηακεζνιάβεηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, πεηξακαηηζκνχ 

θαη θαζεκεξηλήο αλζξψπηλεο αλάγθεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη θαη κία αληίζεηε ηάζε, απηή πνπ πξνζπαζεί λα 

πξνσζήζεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ έξγσλ ησλ θακπαξέ σο πξντφληα ηεο πςειήο 

θνπιηνχξαο πξνθεηκέλνπ λα ηα ζπλδέζεη κε ην κνληεξληζκφ.360 Ο κνληεξληζκφο 

φκσο, σο ξσγκή ζε κία θαλνληζηηθή πνξεία ζηελ ηζηνξία ησλ ηερλψλ, ζπλάπηεηαη κε 

έλλνηεο φπσο ε θαζεκεξηλε εκπεηξία ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, ζηνηρείν βαζηθφ ζην 

βίσκα ηεο ιατθήο κνπζηθήο θνπιηνχξαο θαη επίζεο, πεηξακαηίδεηαη κε ζεαηξηθά θαη 

κνπζηθά ζηνηρεία απφ ηε δεκνθηιή παξάδνζε. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν 

θαηεγνξηψλ ππάξρεη, ην δήηεκα είλαη αλ ζέινπκε λα ηε δνχκε. 

Σα θαιιηηερληθά θακπαξέ, πάλησο, ιεηηνπξγνχλ σο ρσλεπηήξη πξσηνπνξηαθψλ 

ηδεψλ, δεκνθηινχο ηξαγνπδηνχ, ζπκβνιηζηηθήο πνίεζεο, δηαθαιιηηερληθφηεηαο, 

θέξλνληαο ηε ζχλζεζε ηφζσλ κεηθηψλ κέζσλ, πξνεξρφκελσλ απφ δηαθνξεηηθά 

ππφβαζξα θαη δίλνπλ ζηελ ηέρλε ηνπ ηέινπο ηνπ αηψλα ηελ ψζεζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

λα εμειηρζεί θαη λα ζηνηρεηνζεηήζεη κία θαιιηηερληθή απάληεζε ζηελ αλάδπζε ηνπ 

κνληέξλνπ θφζκνπ. 

                                                      
360 Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club, 32-33 
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ίγνπξα, ε εξγαζία απηή δε δίλεη φιεο ηηο απαληήζεηο ζηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ, θη νχηε ζα κπνξνχζε άιισζηε, θαζψο πξφθεηηαη γηα κία θαιιηηερληθή 

παξάδνζε πνπ ζα κπνξνχζε λα εμεηαζζεί ζε ζπζρεηηζκφ κε κία πιεζψξα 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηελ αζηηθή εκπεηξία, ηελ 

άλνδν ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο θαη ηεο ιατθήο δηαζθέδαζεο, κερξη ην ζχγρξνλν φξν 

«gentrification», ηεο θνηλσληνινγίαο γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ηε 

ρξήζε ηεο ζάηηξαο θαη ηνπ ρηνχκνξ σο ζπζηαηηθά θνκκάηηα  πνιιψλ εηδψλ 

παξαζηαηηθφηεηαο, ην θίλεκα ησλ θαιιηηερληθψλ θακπαξέ μεδηπιψλεηαη 

πνιπδηάζηαην. Ζ βηβιηνγξαθία πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαιχπηεη έλα κεγάιν κέξνο 

ησλ ζπζρεηηζκψλ απηψλ, αιιά αλακθηζβήηεηα είλαη αλαγθαία ε πεξαηηέξσ 

ελαζρφιεζε ζεσξεηηθψλ κε ην δήηεκα, είηε απφ θνηλσληθή θαη αλζξσπνινγηθή 

ζθνπηά, είηε απφ θαιιηηερληθή θαη ζαθέζηαηα, απφ κνπζηθνινγηθή. Δίλαη πνιιά 

πεδία πνπ αλνίγνληαη ζην μεθίλεκα κίαο έξεπλαο ζαλ απηή θαη πνιιέο νη πηζαλέο 

ηξνπέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην πεξηερφκελν αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ κειεηεηή.  

Πξνζσπηθά, είλαη αιήζεηα πσο ακθηηαιαληεχηεθα αξθεηά σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

πνπ ήζεια λα πάξεη ε δνπιεηά απηή. πρλά, ηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα θνηλσληθά 

θαη πνιηηηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο ζπλέβαιαλ ζε κία πεξηζζφηεξν θηινινγηθή 

θαη αηζζεηηθή πξνζέγγηζε ζην ιφγν κνπ θαη κπνξεί ζε ζεκεία λα επηζθίαζαλ ην 

κνπζηθνινγηθφ ηεο χθνο. Δπίζεο, δεηήκαηα ζεαηξηθφηεηαο θαη ζχλδεζεο ησλ ηερλψλ 

δελ βξήθαλ ην πεδίν θαη ην ρσξηθφ πιαίζην λα αλαιπζνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ήζεια 

ζην μεθίλεκα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, αιιά ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηά 

εκπινπηηζκέλε ζηνλ ηνκέα απηφ. Με ηελ εξγαζία απηή ζέιεζα λα ζπλεηζθέξσ κε κία 

ειιελφθσλε κειέηε ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ηδηαίηεξνπ θαιιηηερληθνχ θηλήκαηνο, 

κέζα ζε κία ηδηαίηεξε ρσξνρξνληθή ζπλζήθε. 
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Παράρηημα Ι: Λίζηα ηων καλλιηετνών ζηα καμπαρέ361 

Emile Goudeau (1849-1906): Πνηεηήο θαη ζπγγξαθέaο, ηδξπηήο ηεο ινγνηερληθήο 

νκάδαο ησλ Hydropathes, αιιά θαη άιισλ πνηεηηθψλ θχθισλ. Τπεχζπλνο ηνπ Le 

Chat Noir Journal θαη ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ θακπαξέ Quat‟z‟Arts. πγθαηαιέγεηαη ζην 

ξεχκα ησλ Incohérents. 

Rodolphe Salis (1851-1897): Ηδξπηήο ηνπ Chat Noir. πγθαηαιέγεηαη ζην ξεχκα ησλ 

Incohérents.  

Théophile Steinlen (1859-1923): Εσγξάθνο, εηθνλνγξάθνο. Ηδηαίηεξα γλσζηφο γηα 

ηηο αθίζεο πνπ θηηάρλεη γηα ην Chat Noir, αιιά θαη ηηο ινγνηερληθέο θαη κνπζηθέο 

εθδφζεηο πνιιψλ θαιιηηερλψλ. 

Alphonse Willette (1857-1926): Εσγξάθνο, εηθνλνγξάθνο ηνπ Chat Noir. Έρεη 

εηθνλνγξαθήζεη πνιιέο κνπζηθέο εθδφζεηο ησλ ηξαγνπδνπνηψλ ηνπ Chat Noir θαη 

ζπγθαηαιέγεηαη ζην ξεχκα ησλ Incohérents. 

Henri Riviére (1864-1951): Σππνγξάθνο, εηθνλνγξάθνο. Τπεχζπλνο ηνπ Θεάηξνπ 

θηψλ ηνπ ChatNoir.  

Caran d' Ache (Emmanuel Poiré, 1858-1909): Δηθνλνγξάθνο. Αζρνιήζεθε θπξίσο 

κε ην Θέαηξν θηψλ ηνπ Chat Noir. πγθαηαιέγεηαη ζην ξεχκα ησλ Incohérents. 

George Lorin (Cabriol, 1850-1927): Εσγξάθνο, γιχπηεο θαη ζπγγξαθέαο. 

πκκεηείρε ζηελ νκάδα ησλ Hydropathes θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζην ξεχκα ησλ 

Incohérents. 

Alphonse Allait (ή Allais, 1854-1905): πγγξαθέαο θαη δεκνζηνγξάθνο. πκκεηείρε 

ζηελ νκάδα ησλ Hydropathes θαη ζην θακπαξέ ηνπ Chat Noir. 

Sapeck (Eugéne Bataille, 1853- 1891): Δηθνλνγξάθνο. πκκεηείρε ζηελ νκάδα ησλ 

Hydropathes θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζην ξεχκα ησλ Incohérents. 

Maurice Rollinat (1846-1903): Πνηεηήο, ζπγγξαθέαο θαη κνπζηθφο ζην Chat Noir. 

πκκεηείρε ζηελ νκάδα ησλ Hydropathes.  

Maurice Mac-Nab (Jean Mac-nab, 1856-1889): Πνηεηήο θαη ηξαγνπδνπνηφο ζην 

Chat Noir. πκκεηείρε ζηελ νκάδα ησλ Hydropathes.   

Jules Jouy (Louis Jouy, 1855-1897): Γεκνζηνγξάθνο θαη ηξαγνπδνπνηφο ζην Chat 

Noir. πκκεηείρε ζηελ νκάδα ησλ Hydropathes.  

Victor Meusy (1856-1922): Σξαγνπδνπνηφο θαη κνπζηθφο ηεο Μνλκάξηεο. Έρεη 

πεξηζηαζηαθά πεξάζεη σο ζπκκεηέρνληαο απφ πνιιά θακπαξέ ηεο πεξηνρήο. 

                                                      
361 Ζ ιίζηα είλαη ελδεηθηηθή θαη ζε απηήλ θαηαγξάθνληαη ηα νλφκαηα θαη νη ηδηφηεηεο φζσλ θαιιηηερλψλ 

αλαθέξνληαη ζηελ εξγαζία απηή. 
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Albert Tinchant (1860-1892): Ο κφληκνο πηαλίζηαο ηνπ Chat Noir. πλνδεχεη ηνπο 

ηξαγνπδνπνηνχο θαη ηηο παξαγσγέο ηνπ Θεάηξνπ θηψλ.   

George Fragerolle (1855- 1920): Σξαγνπδνπνηφο θαη ζπλζέηεο. Αζρνιήζεθε θπξίσο 

κε ηε κνπζηθή ζχλζεζε γηα ην Θέαηξν θηψλ. 

Charles de Sivry (1848-1899): Πηαλίζηαο θαη ζπλζέηεο. Τπεχζπλνο γηα ηε κνπζηθή 

ζην Chat Noir θαη αξγφηεξα, ζην Quat‟z‟Arts. πκκεηείρε ζηελ νκάδα ησλ 

Hydropathes. 

Erik Satie (1866-1925): Πηαλίζηαο θαη ζπλζέηεο. πκκεηείρε ζην Chat Noir σο 

αληηθαηαζηάηεο πηαλίζηαο. πλεξγάζηεθε ζηαζεξά κε ηνλ Vincent Hyspa 

VincentHyspa (Germain Hispa, 1887-1938): Σξαγνπδνπνηφο θαη πνηεηήο ζην Chat 

Noir. Έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηνπ Quat‟z‟Arts θακπαξέ. 

Aristide Bruant (1851-1925): Σξαγνπδηζηήο θαη performer ζην Chat Noir. Ηδξπηήο 

ηνπ Le Mirliton.  

André Gill (Louis Alexandre Gosset de Guines, 1840-1885): Εσγξάθνο θαη πνηεηήο. 

Αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ηηο θαξηθαηνχξεο, ελψ ζπκκεηείρε ζηελ έθδνζε πνιιψλ 

θαιιηηερληθψλ θαη ζαηηξηθψλ πεξηνδηθψλ. πκκεηείρε ζηελ νκάδα ησλ Hydropathes. 

Maurice Donnay (1859-1945): Πνηεηήο θαη ζπγγξαθέαο. Γξάθεη πνιιά απφ ηα 

ζελάξηα ησλ παξαζηάζεσλ ηνπ Θεάηξνπ θηψλ γηα ην Chat Noir. 

Pierre Trimouillat (1858-1929): Σξαγνπδνπνηφο θαη πνηεηήο. πκκεηείρε ζην Chat 

Noir θαη ζε πνιιά άιια θακπαξέ ηεο Μνλκάξηεο. 

George Auriol (Jean-Georges Huyot, 1863-1938): πγγξαθέαο θαη γηα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ππεχζπλνο ηνπ Le Chat Noir Journal.  

Henry Somm (Francois Sommier, 1844-1907): Δηθνλνγξάθνο ζην Chat Noir. 

Jehan Rictus (Gabriel Randon, 1867-1933): Πνηεηήο. Απήγγεηιε ηελ πνίεζή ηνπ ζην 

Chat Noir θαη ην Quat‟z‟Arts.  

Yon Lug (Constant Jacquet, 1864-1921): Πνηεηήο θαη ηξαγνπδνπνηφο ζην θακπαξέ 

Quat‟z‟Arts.  

Marcel Legay (Arthur-Marcel Legay, 1851-1915): Σξαγνπδνπνηφο θαη ζπλζέηεο ζην 

ChatNoir θαη ην Quat‟z‟Arts.  

Xavier Privas (Antoine Paul Taravel, 1863-1927): Σξαγνπδνπνηφο θαη ζπλζέηεο 

δεκνθηινχο κνπζηθήο. Γε ζπκκεηέρεη ζε θάπνην θακπαξέ ζε κφληκε βάζε, αιιά θαηά 

θαηξνχο δίλεη ζπλαπιίεο ζε δηάθνξεο ηαβέξλεο ζηε Μνλκάξηε. 
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Παράρηημα ΙΙ: Φωηογραθικό Υλικό και Παρηιηούρες 
 

1. «Le Bon Bock», Eduard Manet. Λάδη ζε θακβά (1873). Philadelphia Museum 

of Art, Gallery 161 (ΔπξσπατθήΣέρλε 1850-1900). 

http://www.philamuseum.org/collections/permanent/59213.html 
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2. «L‟ Hydropathe», Journal Littèraire Illustrè, No. 8 (8 Μαίνπ 1879). Gallica. 

Bibliothèque Nationale de France. ftp://ftp.bnf.fr/003/N0032436_PDF_1_-

1DM.pdf 
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3. «Le Chat Noir Journal». Δμψθπιιν, Νν. 185 (25 Ηνπιίνπ 1885). 

http://www.museeabsinthe.com/images/Chat-Noir-1885-196KB.jpg 
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4. Adolphe Willette, “Parce Domine”, Λάδη ζε θακβά (1884), Musee du Vieux 

Montmartre, Παξίζη. http://www.aumoneriedesartistes.com/page5.php. 

 

 
 

5. «La Marche à l' étoile». Mystére en 10 tableaux. Poéme et Musique de 

Georges Fragerolle. Δμψθπιιν. Παξίζη: C. Marpon et E. Flammarion, 1890. 
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6. «La Marche à l' étoile». Σακπιφ 1
ν
, «L‟ étoile». 

 
 

7. «La Marche à l' étoile». Σακπιφ 10
ν
, «Apothéose». 
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8. Henri de Toulouse-Lautrec, “Aristide Bruant, in His Cabaret”, Ληζνγξαθία ζε 

ηέζζεξα ρξψκαηα (1893). Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The 

Metropolitan Museum of Art, 2000. http://www.metmuseum.org/toah/works-

of-art/32.88.17. 

 
 

9. “Les Quatre Fils Pharamond”, Le Mur, Μνιχβη θαη θαθέ κειάλη (1895 

πεξίπνπ). πιινγή Zimmerli Art Museum, Rutgers University.Museum 

Purchase.http://www.zimmerlimuseum.rutgers.edu/le-mur-cabaret-des-

quat%E2%80%99z%E2%80%99arts 
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10. Andre Gill, “Le Lapin Agile”, Ξπινγξαθία (1880 πεξίπνπ).Musée de 

Montmartre, πιινγή musée de Montmartre. 

http://jardindesprit.forumgratuit.org/t1002-expositions-bohemes-grand-palais-

7-novembre-2012 
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11. «En revenant de la revue», Virginie Bazier, 1888. Gallica. Bibliothèque Nationale 

de France. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90734135.r=En+revenant+de+la+revue.lang

EN 
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12. Rollinat, Maurice, “Le Jet D‟ Eau”, Six Nouvelles Poèsies de Charles 

Baudelaire.Mises en musique par Maurice Rollinat. Παξίζη: Au Mènestrel, 

1892. Gallica. Bibliothèque Nationale de France. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52500303t/f1.image.r=maurice%20rollin

at.langEN
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