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ΠΡΟΚΛΗΗ
ο

Γύν ηειεπηαίεο εθδειώζεηο από ηνλ θύθιν Όψεις της ελληνικής πεζογραφίας τον 19 αιώνα
κε νκηιήηξηα ηελ Άννα Καηζιγιάννε,
επίθνπξε θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Λ.. Καινγεξόπνπινο
Λ. . Καλογεπόποςλορ: Ο Φιώξνο κεηαμύ Λεηβαδηάο θαη Υαιθίδαο
ο
Ο θύθινο εθδειώζεσλ : Ότειρ ηηρ ελληνικήρ πεζογπαθίαρ ηον 19 αιώνα
ζπλερίδεηαη κε αθηέξσκα ζην έξγν ηνπ Λ. . Καινγεξόπνπινπ
ηελ Σεηάπηε 22 Δεκεμβπίος , ώξα 8.30 μ.μ. ζην ρώξν ηνπ Πνιύεδξνπ.
Ο Φλώπορ είλαη ην κόλν έξγν πνπ δεκνζίεπζε ν Λ.. Καινγεξόπνπινο, γηα ηνλ νπνίν δελ έρνπκε θακηά άιιε
πιεξνθνξία. Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ εληζρύνπλ ηελ πηζαλόηεηα ν Καινγεξόπνπινο λα είλαη ην ίδην πξόζσπν κε ηνλ Λ.
Καινγεξόπνπιν, ζπγγξαθέα ελόο επηζηνιηθνύ κπζηζηνξήκαηνο κε ηίηιν Ο επημίηηρ Παύλορ. Παξά ην γεγνλόο όηη από
ηνλ πξόινγν ηνπ Φλώπος πξνθύπηεη πσο ν ζπγγξαθέαο είλαη λένο, ε πνηόηεηα γξαθήο ηνπ Λ. . Καινγεξόπνπινπ –ζε
κηαλ επνρή πνπ ε ειιεληθή κπζηζηνξία θάλεη ηα πξώηα ηεο βήκαηα- καο νδεγεί ζηε ζθέςε όηη ην κπζηζηόξεκά ηνπ δελ
κπνξεί λα είλαη ην πξώην ηνπ πεδνγξάθεκα.

Έξγα ηνπ:
Ο Φιώξνο, 1847

Αιέμαλδξνο νύηζνο
(1803-1863)
Παλαγηώηεο νύηζνο
(1806 - 1868)
Η πεδογπαθία ηων αδελθών ούηζος:
Αλέξανδπορ Σούηζορ: Ο «πνηεηήο» ηνπ γέισηα θαη ηεο ηζηνξίαο
Παναγιώηηρ Σούηζορ: Ο ιπξηθόο νδνηπόξνο ηνπ ξνκαληηζκνύ
ο

Ο θύθινο εθδειώζεσλ : Ότειρ ηηρ ελληνικήρ πεζογπαθίαρ ηον 19 αιώνα
ζπλερίδεηαη κε αθηέξσκα ζηελ πεδνγξαθία ησλ αδειθώλ
ούηζος ,Αλέξανδπος θαη Παναγιώηε
ην άββαηο 06.11 .2010 , ώπα 1μ.μ. ζην ρώξν ηνπ Πνιύεδξνπ.
Ο Αλέξανδπορ ούηζορ γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Φνίηεζε ζηε ρνιή ηεο Υίνπ, γαιιηθή θηινινγία ζην
Παξίζη θαη έδεζε κειεηώληαο ζηελ Ιηαιία σο ην 1825, νπόηε θαηέβεθε ζηελ επαλαζηαηεκέλε Διιάδα. Αξρηθά
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Καπνδίζηξηα, αιιά ε ζπλεξγαζία ηνπο δηαθόπηεηαη, όηαλ αληηιακβάλεηαη πσο ν δεύηεξνο δελ
πξόθεηηαη λα παξαρσξήζεη ζύληαγκα.. Γξάθεη ζαηηξηθά πνηήκαηα θαη ζεαηξηθά έξγα γηα ηα θαθώο θείκελα. Ο
Αιέμαλδξνο νύηζνο είλαη γλσζηόο θπξίσο σο ζαηηξηθόο πνηεηήο. Σν έξγν ηνπ Ο Δμόξηζηνο ηνπ 1831, θαηαγγειία ηεο
πνιηηηθήο ηνπ Ισάλλε Καπνδίζηξηα, απνηέιεζε ην πξώην λενειιεληθό κπζηζηόξεκα πνιηηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη
εληάζζεηαη ζηελ πξσηνπνξία ηεο λενειιεληθήο πεδνγξαθίαο ηόζν ζεκαηηθά, όζν θαη πθνινγηθά. εκαληηθή ζηάζεθε
ηέινο ε επίδξαζε ηνπ Αιέμαλδξνπ νύηζνπ ζην έξγν ησλ ξνκαληηθώλ πνηεηώλ ηεο Α΄ Αζελατθήο ρνιήο. Πέζαλε ην
1863 ζηε κύξλε.

Έξγα ηνπ:
Ποιήμαηα: άηπξαη, 1827- Παλόξακα ηεο Διιάδνο, 1833- Ο πεπιπλανώμενορ, 1839
Ελλάρ, 1850
Πεδά: Histoire de la revolution grecque, 1829- Ο Εξόπιζηορ ηος 1831, 1835
Θεαηπικά: Άζυηορ, 1830- Ππυθςποςπγόρ, 1843- Αηίθαζορ ποιηηήρ, 1843

Η Τοςπκομάσορ

Ο Παναγιώηερ ούηζορ, αδεξθόο ηνπ Αιέμαλδξνπ νύηζνπ, γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 1806. Ήηαλ γηνο
ηνπ δηπισκάηε Κσλζηαληίλνπ νύηζνπ. Από ην 1818 σο ην 1820 καδί κε ηνλ αδεξθό ηνπ παξαθνινύζεζε καζήκαηα ζηε

ρνιή ηεο Υίνπ θαη θαηόπηλ κεηέβε ζην Παξίζη, όπνπ ηα δπν αδέξθηα ζηάιζεθαλ από ηνλ ζείν ηνπο, Μηραήι νύηζν, ν
νπνίνο ήηαλ εγεκόλαο ηεο Μνιδαβίαο. ην Παξίζη ηα δύν αδέξθηα έκεηλαλ πεξίπνπ γηα δύν ρξόληα θαη πέξαζαλ άιια
ηξία ρξόληα ζηελ Ιηαιία (Πάληνβα - Βελεηία), κέρξη ηελ αλαρώξεζή ηνπο γηα ηελ Διιάδα ην 1825. Ο Παλαγηώηεο
νύηζνο είλαη ν εηζεγεηήο ηνπ ξνκαληηζκνύ ζηελ πνίεζε θαη ηελ πεδνγξαθία ηεο Α΄ Αζελατθήο ρνιήο κε ην πνίεκα
Οδοιπόπορ (1831) θαη ην κπζηζηόξεκα Λέανδπορ (1834).

Έξγα ηνπ:
Ποίεζε: Ποιήζειρ, 1831- Η Κιθάπα, 1835
Πεδογπαθία: Ο Λέανδπορ, 1834- Η Χαπιηίνη ή Το Κάλλορ ηηρ Χπιζηιανικήρ θπηζκείαρ, 1864- Απομνημονεύμαηα ενόρ
τιηηακού- Ο Τπιζσιλιόπησορ
Θέαηπο: Ο Μεζζίαρ, 1839- Ο Εςθύμιορ, 1839- Ο Καπαφζκάκηρ, 1842
Δοκίμιο: Νέα Σσολή ηος γπαθομένος λόγος ή Ανάζηαζιρ ηηρ απσαίαρ ελληνικήρ εννοοςμένηρ ςπό πάνηυν, 1853

Σα ηειεπηαία ρξόληα ε εηθόλα πνπ είρακε γηα ηελ πεδνγξαθία ησλ πξώησλ πελήληα ρξόλσλ
(1830-1880 ξνκαληηθή πεξίνδνο) ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο έρεη αιιάμεη.
Η αλαθάιπςε ιεζκνλεκέλσλ ή άγλσζησλ έξγσλ θαη ε πξνζεθηηθόηεξε κειέηε ηώλ
γλσζηώλ πεδνγξαθεκάησλ έδεημαλ όηη ε πεξηγξαθή θαη ν ραξαθηεξηζκόο ηεο
πεδνγξαθηθήο παξαγσγήο ηεο πεξηόδνπ, ιίγν αληαπνθξηλόηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ο
αξηζκόο ησλ έξγσλ δελ ήηαλ ηζρλόο, όπσο πηζηεπόηαλ, αιιά πνιύ κεγαιύηεξνο.
Καη ζε απηό ην κεγαιύηεξν ζύλνιν έξγσλ πεξηιακβάλνληαη θαη έξγα αμηόινγα, ηα νπνία,
πξνθαλώο επεηδή ήηαλ γξακκέλα ζηελ θαζαξεύνπζα, πεξηέπεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
δεκνηηθηζηηθνύ αγώλα ζε ιήζε θαη παξέκεηλαλ μεραζκέλα.
Αιιά θαη νξηζκέλα από ηα έξγα απηήο ηεο πεξηόδνπ πνπ δελ είραλ μεραζηεί, είλαη
ζεκαληηθόηεξα απ’ όηη ηα παξνπζίαδε ε δεκνηηθηζηηθώλ πξνθαηαιήςεσλ θξηηηθή.
Σα πιένλ αμηόινγα έξγα ηεο πεξηόδνπ είραλ δηακνξθώζεη γηα ηνπο αλαγλώζηεο ηεο επνρήο
κηα πεδνγξαθηθή παξάδνζε, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα κειεηήζνπκε, αλ ζέινπκε λα
θαηαιάβνπκε θαιύηεξα ηε ινγνηερλία εθείλεο ηεο επνρήο.
Ο θύθινο ησλ νκηιηώλ απηώλ ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηελ
πεδνγξαθία ησλ δύν ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ ηνπ 19νπ αηώλα (Γ. Βηδπελόο , Μηρ. Μεηζάθεο,
Αιεμ. Παπαδηακάληεο, Δκκ. Ρνΐδεο θιπ)· δηόηη αλ θαη κεηά ην 1880, κε ηελ εκθάληζε λέσλ
ζπγγξαθέσλ, ε πεδνγξαθία καο πνξεύεηαη ζε λέεο θαηεπζύλζεηο, ζα ήηαλ ιάζνο λα
πηζηεύνπκε όηη δε ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνύκελε πεδνγξαθηθή παξαγσγή. Οη νκηιεηέο –
απηνύ ηνπ θύθινπ εθδειώζεσλ- είλαη όινη κειεηεηέο ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ 19νπ αηώλα θαη
νη νκηιίεο ηνπο ζηεξίδνληαη ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα.

ΠΟΛΤΕΔΡΟ

Καλαθάξε 147 26221 Πάηξα

ηει. 2610 277342 e-mail: polyedro1@hol.gr

