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γαλλοπρωσικό πόλεμο και την Παρισινή
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βλιογραφία για τους πολέμους της μνήμης, και ειδικότερα για την ιστορική
μοναδικότητα του Ολοκαυτώματος, αλλά και απέναντι στην αναζωπύρωση ξενοφοβικών, ρατσιστικών και αντισημι
τικών νεοναζιστικών κινημάτων στη
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γηραιά ήπειρο, η προσέγγιση του Κόκ
κινου, με τη συνθετική και συγκριτική
της δύναμη, αποτελεί ουσιαστική συμ
βολή.
KΩΣΤΑΣ ΓΑΓΑΝΑΚΗΣ

Ξένια Μαρίνου, Αναζητώντας Οδοφράγματα. Αστικός Τύπος και ελληνικές συμμετοχές στον γαλλοπρωσικό πόλεμο και την Παρισινή Κομμούνα, Αθήνα, Εκδό
σεις ΚΨΜ, 2015, 408 σ.
To βιβλίο της Ξένιας Μαρίνου, βασισμέ
νο στη διδακτορική της διατριβή στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελεί εξαι
ρετική και πρωτότυπη συμβολή στην
ιστοριογραφία της Παρισινής Κομμούνας. Το βιβλίο επικεντρώνεται στις διαδοχικές και αντιθετικές προσλήψεις του
γαλλοπρωσικού πολέμου και της εξέ
γερσης στο Παρίσι από τον αθηναϊκό
Τύπο της εποχής, για να φωτίσει μια
ιδιαίτερη –και παραμελημένη– πτυχή
της ιστορίας του πολέμου και της Κομ
μούνας: τη συμμετοχή εθελοντικών ένοπλων σωμάτων στο πλευρό της Γαλ
λίας, και ιδιαίτερα τη συμμετοχή Ελ
λήνων στα δραματικά γεγονότα του
1870-1871.
Στο πρώτο κεφάλαιο προσφέρεται
μια πυκνή σύνθεση, κατά την άποψή
μου, του ιστορικού πλαισίου του γαλλο
πρωσικού πολέμου και της Παρισινής
Κομμούνας, η πληρέστερη στην ελληνι
κή βιβλιογραφία ώς σήμερα. Πέρα από
τη συστηματική χρήση των πρωτογε
νών πηγών και της δευτερογενούς δι
εθνούς βιβλιογραφίας, στο κεφάλαιο
αυτό η Μαρίνου διαλέγεται κριτικά και
με την ιστοριογραφία της Κομμούνας,
δίνοντάς μας ένα πολύ διαφωτιστικό
πανόραμα των ερμηνευτικών προσεγ

γίσεων του επαναστατικού φαινομένου.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι όμως η
συμβολή της Μαρίνου και στο μείζον
ζήτημα της «ελληνικής εμπλοκής» στα
γεγονότα του γαλλοπρωσικού πολέμου
και της Κομμούνας. Κινούμενη σε δύο
παράλληλες αφηγήσεις, η Μαρίνου ανασυνθέτει τα δραματικά γεγονότα της πε
ριόδου 1870-1871 και προτείνει μια δι
εξοδική ανάλυση και κριτική αποτίμη
ση των προσλήψεων των γαλλικών γε
γονότων στον αθηναϊκό Τύπο αλλά και
στη διπλωματική αλληλογραφία (ελληνική, γαλλική) της εποχής. Η Μαρί
νου εκκινεί τη διερεύνησή της από τις
διαδρομές διεθνών επαναστατών στα
εδάφη του ελληνικού βασιλείου την περίοδο 1870-1871 και προτείνει μια προκλητική ανάγνωση της ιδεολογικής ζύμωσης που αυτές προκάλεσαν. Κεντρικό
της επιχείρημα είναι ότι η συμμετοχή
τουλάχιστον 1.500 ελλήνων εθελοντών
στον γαλλοπρωσικό πόλεμο και αρκε
τών από αυτούς στην κατοπινή εξέγερση στο Παρίσι δεν συνδεόταν μόνο με
τη «διεθνιστική κινητικότητα» των ευρωπαϊκών επαναστατικών στοιχείων της
εποχής (με κυρίαρχους τους Γαριβαλ
δινούς), αλλά εξέφραζε και προβληματισμούς, φανερώνοντας ένα βαθμό ταξι-
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κής συνειδητοποίησης από τμήματα της
ελληνικής κοινωνίας.
Η Μαρίνου αντιμετωπίζει με τόλ
μη το πρόβλημα των πηγών αναφορικά
με την παρουσία ελλήνων κομμουνάρων
στη διάρκεια της εξέγερσης στο Παρίσι. Συνδυάζει πληροφορίες από τη βα
σική πηγή πληροφόρησης, τη Journal
Officiel της Κομμούνας, και τις πηγές
του κατασταλτικού μηχανισμού (στρατοδικεία, εκθέσεις στρατιωτικών, αρ
χείο γαλλικού Υπουργείου Εξωτερι

κών, αρχείο Αστυνομίας Παρισιού) και
από πλήθος άλλων αναφορών και κατα
γραφών της εποχής, επιχειρώντας, ανάμεσα σε άλλα, να ρίξει φως στο μεγά
λο κενό που προκύπτει για τις κατα
γεγραμμένες εκτελέσεις κομμουνάρων
από τον στρατό της κυβέρνησης των
Βερσαλλιών και τις επιτόπιες αναφορές
για τα θύματα στο Παρίσι. Ιδιαίτερα
διεισδυτική είναι η ανάλυση των κατα
λόγων των απελάσεων από το γαλλικό
έδαφος που ακολούθησαν έναν περίπου

Βιβλιοκρισίες

χρόνο μετά την καταστολή της Κομ
μούνας. Εδώ, με βάση και τη διπλωμα
τική αλληλογραφία (Γαλλία – Βρετανία
– Βέλγιο), η Μαρίνου αποκαλύπτει και
την παρελκυστική πολιτική της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία χαρακτήριζε
«ποινικούς» τους πολιτικούς κρατού
μενους που απέλαυνε, για να αποφύγει
την αντίδραση γειτονικών χωρών, τη
στιγμή που η ίδια απαιτούσε με ιδιαί
τερη επιμονή την επιστροφή από τη
Βρετανία διαφυγόντων κομμουνάρων,
τους οποίους χαρακτήριζε πολιτικούς
εγκληματίες. Στο μείζον ζήτημα της
ελληνικής συμμετοχής, και με βάση το
πρωτογενές της υλικό (ιδιαίτερα επι
στολές ελλήνων εθελοντών στον γαλ
λοπρωσικό πόλεμο), η Μαρίνου εικάζει
–με βάση και την ελληνική διπλωματι
κή αλληλογραφία από το Παρίσι– πως
αυτή συγκροτούνταν πρωτίστως από
«ταπεινούς» του ελλαδικού χώρου και
της ελληνικής διασποράς, ειδικότερα
από όσους συνδέονταν με τη στρατολο
γική δράση του Gustave Flourens, όχι
όμως από μέλη της εγκατεστημένης
στο Παρίσι ελληνικής κοινότητας.
Σε ό,τι αφορά τη στάση του αθη
ναϊκού Τύπου, έπειτα από εκτενή χαρ
τογράφηση του πεδίου, η Μαρίνου επι
σημαίνει εύστοχα πως η μετάβαση από
τις αρχικά αλληλοσυγκρουόμενες προσλήψεις του γαλλοπρωσικού πολέμου σε
μια εμφανώς συγκροτημένη και κοινή
στάση, καταδικαστική για την Παρι
σινή Κομμούνα, εκφράζει μια ελληνική αστική τάξη πιο «θαρραλέα» ως προς
την ταξική της αυτοσυνειδησία από ό,τι
αφήνει συνήθως να εννοηθεί η ελληνική
ιστοριογραφία. Μέσα από τις πολλαπλές
αποτυπώσεις των δραματικών γαλλικών
γεγονότων της περιόδου 1870-1871 στον
αθηναϊκό Τύπο, η Μαρίνου ανιχνεύει
μια ιδεολογική αντιπαράθεση συνδεό
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μενη άμεσα ή υπόρρητα με την πολι
τειακή μορφή του ελληνικού βασιλείου
αλλά και με το ζήτημα της θρησκείας
και του αντικληρικαλισμού ενός μέρους
της ελληνικής αστικής τάξης.
Η αναδυόμενη καταδικαστική για
την Κομμούνα μονοφωνία στον ελληνικό
Τύπο της περιόδου 1871-1872, ιδιαίτερα οι πολλαπλές και επαναλαμβανό
μενες υπομνήσεις της Γαλλικής Επα
νάστασης του 1789, τη φορά αυτή στη
«σκοτεινή», αναρχίζουσα εκδοχή της,
φανερώνουν στην υπόθεση της Μαρίνου
μια συνειδητή ταξική επιλογή, στην
ουσία μια ταξική συσπείρωση της αστικής τάξης απέναντι στην τρομοκρατι
κή προοπτική που άνοιγε η εμπειρία
της Παρισινής Κομμούνας. Απέναντι
σε αυτή την αστική τάξη, στοιχεία του
ελληνικού πολιτικού περιθωρίου επιλέγουν να συστρατευθούν με την Κομμού
να, εκφράζοντας έναν ριζοσπαστισμό,
σε ευθεία αντιπαράθεση με την κυρίαρ

299

χη ιδεολογία. Οι έλληνες «ταπεινοί»
που κινητοποιήθηκαν τη στιγμή που ο
γαλλοπρωσικός πόλεμος είχε εμφανώς
αμετάκλητα κριθεί, ίσως να ήταν εθε
λοντές σε έναν επερχόμενο ταξικό πό
λεμο. Η παρουσία και η δράση του Gustave Flourens στην Ελλάδα ίσως να
αποτελεί πράγματι τον συνδετικό κρί
κο ανάμεσα στους έλληνες ριζοσπάστες
και στο διεθνές επαναστατικό κίνημα
που εκφράστηκε στις ομάδες των ξέ
νων εθελοντών στην παρισινή εξέγερση.
Βασισμένο σε εξαιρετικά πλούσιο
πρωτογενές υλικό και σε πραγματικά
ενδελεχή μελέτη της διεθνούς βιβλιο
γραφίας, το βιβλίο της Μαρίνου στέ
κεται επάξια στη διεθνή βιβλιογραφία,
εντασσόμενο σε μια αναδυόμενη νέα
ενασχόληση των ιστορικών με τις συ
γκλονιστικές πτυχές του επαναστατι
κού φαινομένου τον ύστερο 19ο αιώνα.
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΓΑΝΑΚΗΣ

Anne Surgers, Σταθμοί της σκηνογραφίας του Δυτικού θεάτρου, μετάφραση Ίλια
Λακίδου, Αιγόκερως, 2014, 320 σ.
Μολονότι η σκηνογραφία έχει πλούσια
ιστορία στον τόπο μας και έχει ανα
δείξει καλλιτέχνες διεθνούς φήμης, δεν
διαθέτει ακόμη επαρκή ελληνόγλωσση
βιβλιογραφία, κατάλληλη για εκπαι
δευτικούς σκοπούς.
Το βιβλίο Σταθμοί της σκηνογρα
φίας του Δυτικού θεάτρου, όπως απο
δόθηκε στην ελληνική του μετάφραση
το γαλλικό διδακτικό εγχειρίδιο της
Anne Surgers Scénographies du théâ
tre occidental (Armand Colin, 2007),
αποτελεί συμβολή στην κάλυψη αυτού
του κενού. Το βιβλίο αφηγείται την εξέλιξη της σκηνογραφίας από τις απαρ

χές της στην ελληνική αρχαιότητα έως
το τέλος του 19ου αιώνα, ολοκληρώνε
ται δηλαδή πριν από την εκκίνηση των
μοντερνιστικών κινημάτων με τον Adolphe Appia και τον Edward Gordon
Craig. Αυτή η επιλογή της Γαλλίδας
συγγραφέως στερεί βέβαια από τον ση
μερινό αναγνώστη την περιπέτεια των
πρωτοποριών του 20ού αιώνα και των
ποικίλων μορφών έκφρασης της σκη
νογραφίας, που επηρεάστηκαν βαθιά
τόσο από τα ρεύματα στις εικαστικές
τέχνες και την αρχιτεκτονική όσο και
από τις εξελίξεις στη θεατρική σκηνο
θεσία. Αυτό οφείλεται στην άποψη της
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