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\iΚHΦOΡoΣ ΛΥTPΑΣ ΣΤo MoNΑXo MΑΘΗTΕΙΑ ΙaAΙ EΡΓA

:ι]/.1σμo6ζ και φλθγoν τo εθνικ6 πρ6βλημα,37 εi1ε ανdγκη oαφιilν εθνικιbν

οτo7'ωι',- εθνικ69 παιδαγωγ69 και ζωγρd,φοg (6τoι ο Δημητριog Γρ. Kαμπoιi_

i.oγ)'ουζ38 απoκd,λεoε τον Λfτρα. <Bαλαωρiτην τoυ xρωoτηροqr>)'" ο iδιog ο

\υτραq 6λεγε: <o καλλιτ6pηq διαπλdσσων τα ηθη τoυ λαori διd, των 6ργων

τι1υ 7iνεται και εiναι o καλδτερoq και oπoυδαι6τεροq παιδαγωγ6q αυτoli>> η,

'-; αi'λη ευκαιρiα, <o καλλιτ6xνηg 6oτι9 παρdγει και εμφανiζει 6ργα πρog

--Ομ.οCOσ1V των ηθιbν τoυ λαof θεωρεiται και εiναι o εθνικ6q καλλιτ6xvηq>.ai)

': ^-ο αν&λoγo εθνικιoτικ6 πρioμα εiδε τoν Λfτρα και τη ζωγραφικη τoυ μετd
:- \Ιικραoιατικη Καταοτροφη, το 193Ο, ο Ξενoφcbν Σcilxog oτo βιβλiο τoυ
Ξ:).t1ι'ε; Καλλιτ6y3αι. Εκατoνταετηρ[q ]82]-Ι930 |: Λεδκωρια" Ελληνων Kαλ-
:'":εv'cbι,. ΙιΙικηφδρoq Λδτραg ]832-]904l, αυτoo1€δια, μ6τρια μoνoγραφ[α,
--ε 7-ρηoιμo β6βαια υλικ6 εκ των εν6ντων. Kαι δεv γεwdται καμiα αμφιβο-
,.iα 'i ια τo 6τι η καλλιτεxvικη δημιoυργiα τoυ Λr1τρα υπoτιμηθηκε στoν και-

'-,_i τι'lυ και αρκετd. 1ρoνια αργ6τερα, oε θνα dδικo, τυφλ6 κλiμα απ6ρριψηq

:-"; ,,ακαδημαTκηg> ζωγραφικηq τηg ελληνικηg αoμdδα-c του Mονd.xoυ>.]1
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.:..'_, Γ' 'βoριi-lι'oν. Επιoκδπηoη τηg νεoελληνικljq ιc,τιlρ[αq' Mετdφραoη Αικατερiνr1 Αoδρα1α.
lηγ6q Σπ1jρoq Ι. Αoδραxdg, Αθηνα 1988 (ενδ6κατη 6κδooη), 89-99.: _ '-1.'-/μ1αoικo: ο0ηγoζ Ιπυρoζ Ι.,{σoραχαζ, Avrινα Ιyδδ ιι;VOδKuιΙl I,KOυOΙ|.r, οy-yy.

: : - . : : ''. \ηιιr1τριo Γρ. Kαμπoιiρογλου και την πρooφoρ6 τoυ, βλ. Eυγενiαq Ζωyρaφoν, o ιευ)'ο-

1 iΗ17γx'ιο^,ιραφοq Δημητρη -c 
Γρ. Καμπoδρoyλoυ. Mια προlτoπoριακη μορφlj' H ζωli κeιι τ, ι

' . 
'-1:-]942), 

ΑΘηνα 1996.
.:ι: -ιil1ου, 6'π.,54.

]',., ..u οoα γρ0φει θναg απι1 τoυg υπ6ρμαxoυζ τηζ αρνητικηg επiδραoηg πoυ αoκη-

ll' ,-:1 ;oU Moνα1ουl> oτην ελληνικη ζωγραιρικη τoυ 19"'αιιilνα, o Αλθ'Eανδρog Ξυδη-c

_-. l o δμloμιoq τoυ Moν&1oυ>>, πεp. Zυyδg, τx. 1|-Ι2, Σεπτ6μβριοq-oκτιbβριog 1956.

- _:5':--.: του iδιoυ, Πρoτ(l'oειq yια την Ιoτoρ[α τηq Νεoελληι,ικiE Tt;αηs' τ. Α': Διαμ[lρ'
- Ξ-,...-','. '\θi1ι'α 1976, 55): <Η γερμανικl1 ζωγραφικη τoυ 19"" αιιbνα υπηρξε pιια απ6

__ ' '::_-:: ::ηr'Ευριbπη, και μθοα oτη Γερμανiα' τo M6να1o, ιδiωq oτo δεfτερo μιοδ τoυ

:':_'..::ι-ιr' για την πειoματdρικη πρoοηλωoη του oε 'ξεπεραoμ6νεq τεxvοτροπiεg και
.:.: Ξ::. :: ιiιloτυχεiζ'Ελληνεg καλλιτ61νε9 που oτθλνοr,ταν εκεi γεμ6τοι νεανικ6 ενθoυ-

- 1. ]. l-_:'-.-α. αi'i'iι και oυ1νd με ταλθντο 61ι τυ1αio, πθφτανε oταxtρι,α των καθηγητιilν
___i:- iι)il \1οr'α7"oυ, των διαφ6ρων Lδ1Τιz, Ρiloty, Max, Diez κλπ., που εiναι ξ1τημα

'ι-'l.'.(κε: βαυαρικθg πινακοΘηκεg δεixνουνε οr1μερα 6ργα τουg. Στo M6να1ο παι'τcυq

:.: -^:-.:.'.:εi.iα.Πιυ'.επειτααπ'αυτd,νααπoρt1οεικανεiq6τανβρioκειτoνΛιiτρακαιτoν
-_ ::_ -.l_.jοι. το 1876, r,α βιdζονται να γυρiooυv οτo M6να1ο, γιατi δε βρηκανε τiπoτα r,α

: - 1:J.:-.::;l το εr'διαφθρoν τη 1ρoνι6 που 6βραζε 6λ11 η πoλιτεiα με τη δεtτερη 6κθεo11 των

-:_-::-..]'.:Ξ:ι;]\': Τα γραμιμιατα του Γ6ζη εiναι απολιjτωg κενd απ6 κdθε μι,εiα του γεγoν6τo9. o
' . '_ i: *:.Γ' - 7ροr'ια μεγα}ωτερoq τoυ Cdzanne, o Γιiζηg τρiα μικρoτερoq. Η τραγικ6τητα αυ-

:-: :-: _'l,lc:αυριυοη; δi1ω-c αναγvιi.lριοη βαραiνει, περο6τερo απ6 τoυq iδιoιlg, oλoκληρη την

. - 'ι: :;'i''n. _{ι,iδεη πια ακολoιiΘηοε τo δρι1μo πoυ τ]lζ 6γραγlεν η καλη και αφεληg προαiρε-

ιl

l4
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o Στ6φανοζ Ξεν6πoυλoga2 oυν6ψιζε -6oτω, απλοTκd- oε 6ρθρo τoυ γ1α τoν
Λ6τρα: <Δυoτυ1ιilg 6ζηoεv ειq μiαν επo1ην 6πoυ και 6ooι ηγdπων την τ6γvην
δεν εφαντ&ζovτo 6τι τα tργα τηq τ6xvηg εi1oν και εμπoρικην αξiαν, και 6τι
6ργα πωλor5μεvα τ6τε αντi oλiγων εκατoντ&δων δραxμιilν και oπανiωc,γιΜα-
δων θα ηξιζαν μετ'oλiγον εκατομμ6ρια>>.a3

oη των Bαυαρrilν λατρcbν τηg κλαoικτ]q Eλλdδαg. [...] Eiναινα λυπdται κανεig κατd'καρδα που
o Λδτρα6, ο Γtiζηg κι oι d.λλoι δεν μπ6ρεoαν να π0ρoυν εiδηoη πoιεg δυνατ6τητε9, να δcbooυν
6ργo μεγαλιiτερo, περιμ6νανε δiπλα τoυg iναγeρι, fνα μdτι να τιg αδρd.ξει>). Εixε προηγηθεi
o i\γελoq Γ. Πρoκoπioυ, ο oπoiog επιoημαινε αφoριoτικd (Nεoελληνικη Ttyνη. Βιβλ[o πρcbτo;

Εφτανηoιcbτικoq νατουραλιoμd6, Aθηνα |936' 21-22): <To M6να1ο καθυoτfρηoε την καλλιτε-
xvικl] ζωη τoυ τ6πoυ, 6πω9 η καΘαρεioυoα την πvευματικr]. Aπoμ6νωoε την Eλλdδα απ6 τιg
μεγ6λεq 1ρωματικ69 κατα1τηoειg τηg γαλλικηg τ6pηg, 6κoψε τo νliμα ηζ ιοτoρικηg αυνθ1ειαg

με τον εφτανησιιbτικo νατoυραλιoμ6, 6ρριξε τη ζωγραφικη o'εvα 1ριbμα λαoπερ6 πoυ μ6νo οε
ιδιooυγκραoiεq φiνεg και ανιbτερεg oαν τoυ Nικoλ6oυ Γδζη μπoρεi και oυγ1ωρo6με. Η πεντd,δα
των ρωμαντικιbν τη6 o1oληg τoυ Moνd,1oυ [ενν. Γδζηq, Λι5τραg, Βρυζακηq, Boλανακηq, Ιακωβi-
δηq] επΕδραoε o'6λη ην πρoπoλεμικη ζω,i τηg Eλλ6δαg. Δημιoυργηθηκε μια o1oλ( επιγ6νων
πoυ καλλι6ργηoε επi μιo6ν αιιbνα τα πvευματικ6 και μoρφωτικd οτoιxεiα τoυ ρωμαντιoμof>.
Για μιαν απdντηoη oτην dπoψη τηg o'υντηρητικr]g <Σ1oλl]6 τoυ Moνdxoυ>, βλ. Στ6λιου Λυδdκη,
6.π.' 1|6-1'21,6πoυ η αντiδραoη εoτιd,ζεται κυρiωg oτo ιδεoλ6γημα τηq ελληνικ6τητα9. Tην
απoρριπτl.κη Θ6oη για τη <Σ1oλη τoυ Moνd1oυ> η N6λλη Mιoιρλη (6.π.,21-28) αυνδ6ει με (την
επiδραοη των νεωτερlστικrbν ιδειbν του Ιμπρεoιoνιoμo6> οτη Γαλλiα και oωoτd εκτιμd <6τι
αρκετoi 6λληνε9 καλλιτ61vεq ζoιioαν εκεiνη την επofi oτη γαλλικ] πρωτa5oυoα 1ωρig να 61oυν
εντα1Θεi oε καν6να απ6 ταπροlτoπoριακ6 κινfματα>.

42Για τoν ζωγρdφo, oκιτooγρdφo, γελoιoγρdφo, ψηφoθ6τη, διακoομητη και τε1vοκρiτη Στ6φα-
νo Ξεν6πoυλo (|87213-|950), αδελφ6 τoυ ο'υγγραφ6α Γρηγ6ριoυ, βλ. Δημητρη Παυλ6πoυλoυ,
<Διoνtlοιog Kαψoκ6φαλog - Στdφανog Ξεν6πoυλo9. Δlio παρα1νωριoμ6νoι Zακυνθινoi εικαστι-
κob, περ. Εlττανηoιακd' Φδλλα,ΖaκυνΘoq, τ. KΙ', τy.5_6, ΦΘιν6πωρo 2003,950-962'

43 <iEλληνεg ζωγρdφoι: Nικηφ6ρog Λι1τραg>, περ' Mεyαλη Ελληνικη Εyκυκλoπαιδεiα, τγ. 41, 5

Δεκεμβρioυ \926'8.
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To κτηριo τηg Bαoιλικηq Bαυαρικηg Aκαδημiαg των Kαλιbν Τε1vιbν τoυ Moνd,1ου και η

t ett.

'&*&,#

Nικηφ6ρoυΛ"ilτρα, Η Αντιyονη (Η Αντιyoνη μτρoσταστoνyεκρδ Πoλυ1'εiκη),1865,εΧαιoγραφiα

σε μoυσαμd, 109 X l57 εκ., Εθνικη Πινακoθηκη και Moυσεiο Αλεξdνδρου Σofτζoυ.

μνημειακη πρoσoΨη τηζ.
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Franz von Lenbach, Πρooο.lπclyρα-

φ{α του Καrl Theodor νon PiloQ'
ελαιoγραφiα oε μoυoαμd, },Ι6α Πμ
νακοθηκη Moνd.1oυ.

KarΙ Theodor v on P ιl oty' o α'oτ ρ ο )"δ y o 
-c

Seni μπροoτα oτoν νεκρδ Wαllenstein,
1855, ελαιoγραφiα oε μoυoαμ6, Nεα

Πινακοθηκη Moνd1ου.



ΔΗMΗTPHΣ ΠAYΛoΠoYΛoΣ
. Kαθ' Ιoτoρiαq T6pηq Πανεπιoτημiου Αθηνιilν

o NΙKHΦoPoΣ ΛYTPAΣ ΣTo MoNAxo
MAΘHTEΙA KAΙ EPΙλ'-

Ειg την τiyνην o ανθρωπog ε{ναι ελευθερoq
Nικηφ6ρoq Λιiτραg

Nικηφ6ρoq Λ6τρα9 6εfz-ινo+) εγγρdφεται oτη Bαoιλικη Bαυαρικη
Aκαδημiα των KαλιbνTεpιbν τoυ Moνd1oυ στιζ 20 Ιουνioυ 1860.2
Ιδρυμενη τo l808 απ6 τoν παππo6 τoυ βαoιλιd, τηg Eλλ&δog'oθωνα,

βαoιλι& τηq B αυαρiαg Mαξιμιλιαν6 Ιωoηφ A' (|7 5 6 - 1 825) και oργανω μεvη oτο
πρ6τυπo των Ακαδημιrilν τoυ Bερoλiνoυ, τηg Δρ6oδηζ και τoυ Nτioελντορφ, η
Bαoιλικη Bαυαρικη Ακαδημiα των Kαλctlν ΤεxvcΙlν τoυ Mον01oυ (Κδnigliche
Bayerische Akademie der Bildenden Kiinste in Mιinchen), μεταγεv6oτερo πρcb-
τo κ6ντρo καλλιτεxvικηq διδαoκαλiαg,3 παραμ€νει &o'ημη oτην πρcilτη περioδ6
τηζ, με διευθυντη τoν μαθητη τoυ κλαoικιoτη ζωγρdφoυAnton RaphaelMengs
(1728-|779), ζωγρdφo και 1αλκoγρdφo Johann Peter von Langer (l756-1824),
πoυ ειγε γεwηθεi oτo Nτioελντoρφ. o φιλ6oοφo9 Friedrich Schelling (1775-
1854) διoρiζεται γενικ69 γραμματ6α9 και εiναι εκεiνοζ πoυ oυντd,ooει τον
oργανιoμ6 τηq.a To 1825 o επ6μεvoq βαoιλι&g τηg Bαυαρiαq Λoυδoβiκog A'

1 - Η ανακoiνωoη oτηρiζεται εν πoλλoig oτo dρΘρo τoυ Δημl]τρη Παυλ6πoυλoυ <Η μαθητεiα oτo
M6να1o. "... o'Eλλην Λtiτραq εiναι o κατ' ευΘεiαν απ6γoνoq τoυ Απελλo6.. .>>, εφ. Η Καθημε-
ρινη (Επτd Hμ{ρεq)' Ι4 Mαρτioυ 1999 [<Nικηφ6ρoqΛ6τρα9>, επιμ6λεια Π6γκυ Koυνεvdκη], τo
oπoiο αναθεωρεi και oυμπ\ριbνει.

2 To απ6oπαoμα τηζ εγγραφηg τoυ παραΘ6τει μεταφρασμ6νo απ6 τo Σπουδαoτικ6 Mητριbo τηg
Ακαδημiαg (Grundbuch der Studierenden der Kδnigliοher Αkademie der Bildenden Kιinste) τα
xρ6νια 1841-84 η Niνα-Mαρiα AΘαν6o'oγλου οτη θεμελιcilδη για τη μελ6τη τoυ Nικηφ6ρoυ Λli_
τρα δακτυλoγραφημ6νη διδακτορικη διατριβf τηg o ζωyραφοg Nικηφδρoq Λδτραq (Ι 83 2-Ι 904) ,

Αθηνα 1976 (o. 13): <Aριθ. 1682, T6πo9 γεwlioεωg: απ6 η νηoo Tηνo oην Eλλ6δα, Γoνεi6:
Γλιiπτηg,'Eλλην, Ηλικiα:28, Tdξιq: Αntikenklasse, Hμ6ρα εγγραφηg:20 Ιoυνioυ 1860, Παρατη-
ρi1oειg: oτιg 20 Ιoυλioυ 6λαβε την εγγραφη του>.

3 o 1αρακτηριoμ69 ανηκει oτην N6λλη Mιoιρλη (Γδζ1q, AΘ"i|να \995'29).
4 Ηorst Ludwig, <Franz von Stuοk als Lehrer an der Αkademie von 1895-1928 und das breite

Spektrum seiner Sοhiiler), στoυ iδιoυ, Frαnz νon Stuck und seiner Schijler. Gemcilde und
Zeichnungen, κατdλoγοq 6κθεο'ηq, Vi1la Stuck, M6ναxo 1989,22.

lι
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Itre
(l786-l868). γιoζ τoυ Mαξιμιλιαvoυ Ιωoηφ Α'και παfποΙg του*oθωvα. διo-

ρiζει διευθυντη τηg Ακαδημiαg των Kαλcbν Tε1vιbν τoυ Moνd1oυ τoν επio'ηq

απ6 τo Nτio'ελντoρφ κλαoικιoτη ζωγρ6φo Peter von Cornelius (1783-1876),

τoν oπoiον εi1ε καλ6oει ηδη τo 1819 για να διακoομησει με τoι1oγραφiεg τη

Γλυπτoθηκη τoυ Moνd1ου. Toν Cornelius, πoυ τo 1831 o1εδι&ζει τιg νωπoγρα-

φiεg των θ6λων oε οτο6q τηg Παλαι&g Πινακoθηκηg5 και παραμενει oτη θ6oη

τoυ διευθυντη τηζ Aκαδημiαq των Kαλιbν Tεxvrbν τoυ Moνd1oυ μ61ρι το l841,
διαδ6xεται ο αρ1ιτ6κτων τoυ μεγ&ρoυ τηζ Boυξq των Ελληνων Friedrich von
Gδrtner (1792-|847), o οπoiοg διευθfνει την Ακαδημiα 6ω9 τoν θ0νατ6 τoυ.

To 184'7 διευθυντηg τηg διορiζεται ο κλαoικιοτηq ζωγρ&φoζ κα1 λιθoγρ&φog

Heinrich Maria von Ηess ( 1798- 1863). To 1846 o oργανιoμ69 τηg αναoυντ&o-
σεται, μετ& απ6 απαfτηoη τεοοdρων καθηγητcbν τηq' πλ6ον η διδαoκαλfα μπo-

ρεi να υπooτηρiζει περιoo6τερo την <ατoμικη αν6λιξη τoυ ταλ6ντoυ>.6 Aπ6
τ6τε πρoετoιμ0ζεται η χρυση επoγf1 τηζ, πoυ τυπικ& αργiζει" το 1849, οπ6τε

αναλαμβ&νει διευθυντηq τηg o κλαoικιoτηg ζωγρdφoq Wilhelm von Kaulbach
(1sΟ5-ls74) και υπηρετεi oτo αξiωμα αυτ6 μ6xρι τo τ6λo9 τηq ζωηg τoυ.7

Eπi διευθ6νoεω9 Κaulbach φoιτ& oτην Aκαδημiα και o Λιiτραg. Eμφανiζε-
ται να παρακολoυθεi αρμκ6 τα μαθηματα τoυ μαθητη του Cornelius, υoτερο-

ρoμαντικo6 ζωγρ&φoυ Mοritz vοn Schwind (1804-1871) -πιθαν6τερα 6μωq

oπουδ&ζει κoντ6 oτoν Alexander Straehuber (1814-18B2), διoρθωτη o1εδioυ
οτην Tdξη Aντιγραφηq Aρ1αiων Πρoτ6πων (Antikenk1asse), και κοντd, oτoν
Ηerman Αnschiitz (1802-188Ο), πoυ δiδαoκε oτην T&ξη Σxεδioυ εκ τoυ φυ-
oικoιi με Moντ6λο (Naturk1asse). Αλλd πραγματικ6q δdoκαλ6q τoυ θα εiναι
o ακαδημαTκ6q ρεαλιoτηg ζωγρdφοq Karl Theodor von Piloty (1826-1886)
-<ητo ιερ6 η αν&μνηοιq τoυ διδαoκd,λου τoυ Πιλ6τυ>, γρ&φει ο μαθητηq τoυ

Λ6τρα o'τo Σ1oλεio των Τεγvrilν τηg Αθηναg, ζωγρ&φog Πα6λo9 Mαθι6πoυ-

5 Peter Bδttgeη Die Αlte Pinαkοthek in Mιinchen. Αrchitektuη Αusst()tung und museαles Prοgrαmm.
Mit einem Αnhαng" Αbdruck des frihester Gemcildeνerzeichnisses der Pinαkothek αus dem Jαhre
]838 νon Georg νon Dillis. Nαch den heutigen Ιnνentaι'nummern identifiziert νon Giselα Scheffier

f: Studien zur Κunst des ]9' Jαhrhunderts, τ. 15], M6να1o 1972, |81-193.
6 Horst Ludwig, 6.π.

7 Περιoo6τερα για την ιoτoρiα και την oργdνωοη τηg Bαoιλικljq Bαυαρικηg Ακαδημiαq των Kα_

λcilν Tεxvιilν τoυ Moν61oυ, βλ. Eugen von Stleler, Die Κδnigliche Αkαdemie der Βildenden Kiinste
zu Miinchen Ι808-]858. Festschrift zur Ηundertjαhηfeier, M6να1o 1909'Birgit Angerer" Die
Miinchner Κunstαkαdemie zννischen Αu./klcirung und Romαntik,Μoνα1o 1984' Thomas Ζacharias
(επιμ.), Τrαdition und Widerspruch. ]75 Jαhre Κunstαkαdemie Miinchen, M6να1o l985.
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λoq (1876-1956) oτιg 28 Δεκεμβρioυ |927.8 Kαι oυνεfζει: <Δι6 τoν Λriτραν
τ61vη και Πιλ6τυ ηοαν oυνcilνυμα' κατ'αυτ6ν μ6νoν μεγdλαg αρετdq εi1εν o

Πιλ6τυ' ελ6ττωμα oυδ6ν>.9

Γεwημενoq oτo M6ναxο, γιoζ τoυ λιθoγρ6φου Ferdinand Pilofy (|786-
|844), o Karl Theodor von Piloty μελ6τηoε oε νεαρη ηλικiα τη ζωγραφικη
μ6νoq τoυ στo πατρικ6 λιθογραφεiο, 6πoυ τυπιΙlνονταν τα περiφημα €ργα τηg

Παλαι&q Πινακoθηκηg τoυ Moν6χoυ, και απ6 το 1840 πηρε μαθηματα απ6

τoν γαμπρ6 τoυ, καθηγητη τηζ Aκαδημiαg του Moν61oυ Karl Schorn (1803-

1850), ο οπoiοg αντιμετωπiζει, πριbτog oτo M6να1o, με ρεαλιoτικ6 6φo9

ιoτoρικ6q oκην6q. H 6κθεoη των B6\ων ζωγρdφων πoυ o νεαρ69 Pi1οty εiδε

oτo M6να1ο το 1843, oι επιoκ6ψειζ τoυ τo |847 o'τη Bενετiα, τo 1852 oτην

Αμβ6ρoα, 6πoυ βρ6θηκε μπρooτd oτη ζωγραφικη τoυ B6λγoυ Louis Gallait
(1s10-1887), και κατ6πιν oτo Παρioι,6πoυ ηρθε oε επαφη με 6ργα τoυ ζω_

γρ&φoυ ιoτoρικων θεμ6των Pau1 (Ηippolyte) Delaroche (|797-1856) και τoυ

ρoμαντικof ζωγρ&,φoυ και λιθογρ6φου Joseph Nicolas Robert-Fleury (1'791-

1 890), τo 1 858 oτη Pιbμη, 6πoυ, oτo ταξiδι τoυ με τoν oμ6τε1v6 τoυ Franz vοn
Lenbach (1836-1904), ενθoυoιdστηκε απ6 μεγ&λα 6ργα τηqAναγ6wηoηq, oυ-
ν6τειναν απoφασιστικd, oτoν προoανατoλιoμ6 τoυ'1ο o Γερμαν6q τε1voκρiτηq

F. Th. Vischer παρατηρεi γ1α τoν Piloty: <θφερε π&λι oτo M6να1o, σε εκτετα-

μ6νη κλiμακα και με απ6λυτη κυριαρ1iα oτα τεxvικ& μ6oα, εκεiνo πoυ εi1αν

ανακαλ6oει oτη μνr]μη μαζ πριν απ6 1ρ6νια oι B6λγοι, την πξρη απ6δοoη
τoυ οπτικοf, την πραγματικη ζωγραφικη).'' Στα 1ρ6νια τoυ ((η Aκαδημiα τoυ

Moν6xoυ εiναι η πιo πoλυoιiχVαστη oτη Γερμανiα. Περιοo6τεροι απ6 1000

καλλιτ61vεg oυγκεντριbνονται γriρω απ6 το εργαοτηριο τoυ Piloty, πoυ παiζει
6να πολιi μεγ6λο ρ6λo oτη o'r5γxρoνη γερμανικη τ6χVη' Xρωματιoτηg δε6τε_

ρηζ κατηγoρiαg ο tδιoq, εiναι ωoτ6oο αυτ69 που παρακινεi τουq ν6oυ9 πρoζ τo

χρ6μα και εiναι αυτ6q πoυ 61ει δriloει θ&ρρog και βoηθεια στoυζ καλδτερoυq

και περιoo6τερoυζ ζωγρ6φoυq τηq ν6α9 κiνηoηq>.12 Aπ6 τo 1856, πoυ &ρμoε

8 Ξενoφioντog Σιb1oυ, 'Ελληνεg Καλλιτtyναι. Εκατoνταετηρiq ] 82 ] - ] 930 L: Λεδκοlμα Ελληνων Καλ-
λιτεxνδν. Nικηφδρoq ΛΔτραq Ι832-Ι904], AΘηνα |930 [1'929l' 45.

9'o.π'
1O Niναg-Mαρiαq Aθανdooγλoυ, 6.π.,145-146, οημ. 6' Στ6λιου Λυδdκη, H ιoτορiα τηE νεoελληνι-

κηg ζωyραφικηq (16";-20οq αιc[lναq) [: oι'ΕλληνεE ζωyρdφoι, τ. 3], Aθηνα 1976, 106_115.

11 Ηermann Uhde-Bernays, Die mijnchner Mαlerei im neunzehnten Jαhrhundert' τ. 2, Μ6ναao
1922.80-82.

12 ΠαρdΘεμα απ6 τo βιβλiο των Th. Biais - E. Chesneau - Durarιty,κ'α', L'αrt moderne d l'Εxpclsition
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να διδ&<rκει oτην Aκαδημiα τoυ Moνd1oυ, oδηγηoε τη διδαoκαλiα oτη σχoλTl
πρoζ τo π&θοg και τ1ζ μεγαλειιbδειq μoρφ69 τoυ oκηνoθετημ6νoυ παρελθ6-
ντoq, σε oυνδυαoμ6 με τα xρcbματα των βελγo-γαλλικcilν διατυπcΙloεων.i3

To καλοκαiρι τoυ 1860, οπ6τε o Λriτραg φτ&νει οτο M6να1o και εγγρd-

φεται στην Ακαδημiα, δεν 61oυν περdoει παρd τ6ooερα 1ρ6νια απ6 τ6τε πoυ
o πoλfq Piloty 61ει αναλdβει καθηγητηq τηq Ιoτoριoγραφικηq Zωγραφικηg
(Historienmalerei) και 6xει αρ1ioει να καθορtζει την <επioημη> ηθογραφικη
ζωγραφικη τoυ τρiτoυ τ6ταρτoυ τoυ 19o'αιcilνα oτη Γερμανiα.ιa Eπιoημαivoυ-
με 6τι, εκτ69 απ6 τη Γλυπτoθηκη Moν&xου με τα κoομoλdλητα αρxαiα γλυπτd
και την Παλαιd, Πινακoθηκη Moνd1oυ με τoυζ ονoμαoτor5q πiνακεg ζωγρ&-
φων τηζ Αναγ6wηoηg, η N6α Πινακοθηκη Mονd.xoυ, πoυ λειτουργofoε απ6
τo 1853, παρoυoiαζε 6ργα oυγxρoνων τoυ Λ6τρα ζωγραφων. Το 1854, oλo-
κληρrilθηκε oτo M6ναxο το Γυd,λινo Παλdτι (G1aspa1ast), εκθεo"ιακ6 κεντρo
των συντηρητικcilν ζωγρ6φων τηq π6ληq, ενcΙl τo 1856 ιδρ6θηκε η Kαλλιτε1vι-
κη Eταιρεiα Moν&xoυ (Miinchner Kiinstlergenossenschaft), πoυ διoργ&νωνε
εκθ6oει9 καθιερωμ6νων ζωγρdφων και φρ6ντιζε την αγορ& 6ργων τoυq απ6 τo
κρ&τog. Σε αντιδιαoτολη προg την Kαλλιτεxvικη Eταιρεiα Moν6xoυ δραoτη-

ριoπoιoriνταν o Kαλλιτεxvικ6q Σιiλλoγοg Moνdxoυ (Miinchner Kunstverein),
στoυζ κ6λπoυq τoυ oπoioυ εντdoooνταν oι νεωτεριστθq καλλιτ6pεq. Tρiα
1ρ6νια μετd την &φιξη τoυ Λ6τρα oτo M6ναxo, τo 1863, o νoμικ69 και διπλω-
μdτηζ, βαρ6νοq Αdo1fFriedrich von Sοhaοk (1815-1894) επιδiδεται αφεv6q
oτη oυλλογη 6ργων ofγxρoνcbν τoυ Γερμανιbν ζωγρ6φων και αφετ6ρoυ oε
παραyγε}'iεq για αντiγραφα πιν&κων μεγdλων ζωγρd,φων τηq Αναγ6wηοηq
και τoυ Mπαρ6κ απ6 νε6τερoυq, 6πωq τoν Arnold Bδοk1in (|827 -1901).'5 τον
Franz von Lenbaοh και τoν Hans vοn Mardes (1837-1887).l6

de ] B78, Παρioι 1879' τo μεταφρ&ζει o i\γελog Γ. Πρoκoπioυ (Ιoτορiα τη; Τεv'l1; ] - 5Γl- Ι 9 5 0. τ.
Β': Poμαντιoμοg - Pεαλιoμδg - Εpιπρεoιoνιopιdq, ΑΘηνα 1.1. [1968], 35a).

13 Ηοrst Ludwig, 6.π.
1 J Για την ηΘoγραφικη ζωγραφικη oτη Γερμανiα τoυ 1 9o' αιιbνα. βλ. και lνIιi'τιαδη Πα;αιrκoz.αoυ,

H d"ληνtκη ηθoyραφικη ζωyραφικη του δbκατoυ iνατου αιcbνα' διδακτoρικη διατριβη. Αρroτοτd-
i.ειo Πανεπιoτημιo Θεooαλoνiκη6, Θεooαλoνiκη 1 97 8. 48-5 5.

1-i Ειδικd για τα 6ργα τoυ Bδcklin oτη oυλλoγη Schack o Γερμαr'o: ιuτρεorιlιroτη: _ιοτραφoq
Loι,is Corinth (1858-1925) yρ6φει(GesαmmeΙτe Schrifτeιl. Bεροi.ir'ο 19]0. o.-1Ei: .,Πηγαir,αμε

[ .] oαν oε λειτoυργiα o'την γκαλερi Schack για ι,α θαυμdooυμε εκεi τα εp'/α ioυ Bocklin> (η
uετdφραoη τη-c N6λληq Mιoιρλη, o.π.,27)'

1 6 Για το καλλιτεxvικ6 περιβdλλoν και τo 6λo πολιτιoτικ6 κ.,'iμα oτo \Ιοι'α7o τηι' ετo7η τoυ φταr,ει
ο .\υτρα-c. βλ. Niναg-Mαρiαg Aθανdοoγλου, 6.π.. 13_1.1' ΝεiJ_η: \Ιιαιρi-τ1. o.τ.. ]9-32.
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Tο 1855 1ρoνoλoγεiται 6να 6ργo τoυ Piloty, o αατρoλδyοq Seni μπρooτα
oτoν νεκρδ Wαllenstein, πoυ βρioκεται στη N6α Πινακoθηκη Moν6χoυ, πρo-

γραμματικ6 τηq μεγαλεπηβoληq, νεoμπαρ6κ υπoβdθρoυ ζωγραφικηq τoυ και
τηg ακαδημαTκηq διδαoκαλiαg τoυ. Yπ6ρμαχοζ τηζ ιδεoλoγιrο1q τ&oηg μιαq d,ρ-

χoυσαζ τ&ξηq oτα xρ6νια 1860-90, o Piloty υπooτηριζε 6τι o &νθρωπoq εiναι
πoυ πρ6πει να δεoπ6ζει, ωg <<π&ντων 1ρημdτων μ6τρow. Στoν πiνακ6 τoυ αυ-

τ6ν, -τoν oπoioν 61ει εμπνευoτεi απ6 τo 6ργo τoυ Ρaul (Hippolyte) Delaroche

H δολοφoν{α τoυ δoδκα τηE Guise oτoν πδρyo τoυ Βlois (1834, Moυoεiο του

Chanti11y),17- καθιilg και σε &λλουg με θθματα απ6 τη γερμανικη μυθoλoγiα και
την αρ1αiα ελλr1νικη και ρωμαTκη ιoτορiα (H Θoυoν6λντα στoν θρlαμβo τoυ

Γερμανικoδ και o θανατοq τoυ Mεyαλου Αλεξανδρoυ, H δολoφoν{α του Καioα-

ρoζ -τα δr5o oτη N6α Πινακoθηκη Moν&χoυ και τo τρiτο oτo Aν6βερo)' δiνει
τη α6νθεoη τoυ θεατρικ6, oκηνoγραφημ6νη: o φωτιoμ69 πλdΘει τα 1ρcbματα,
και oι 1ρωματικ6q αντιθ6oειq, υλoπoιιbνταq την τραγικ6τητα τηζ oτιγμηq, ανα-

δεικvrioνται πρωταρμκ6 oτoι1εio τηq oliνθεoηζ.'' Δεν εiναι, dλλωoτε, 1ωρig
oημαoiα το γεγον69 6τι δ6κα 1ρ6νια αργ6τερα, τo 1 865, o Λ6τραq μιμεiται ουν-

θετικ6 τo 6ργo τoυ δαoκ&λoυ τoυ oτo δικ6 τoυ H Αντιyδνη (H Αντιyδνη μπρoατα
oτoν νεκρ6 Πoλυνεiκη), πoυ με θ6μα απ6 την τραγωδiα τoυ Σoφoκλη oιδ[πoυq

Tδραννoq εκτ6θηκε τον oκτrilβριo τoυ 1866 oε αiθoυoα τoυ Πoλυτεxvεioυ19 και
τo 1867 oτην Παγκ6oμια'Eκθεoη Παριοιori, βρ6θηκε τo 1968 oτo Marchd aux

Puοes απ6 τoν'Eλληνα φιλ6τεxvo Αλ6ξανδρo M6τη κα1 τo 1969 αγoρdστηκε

απ6 την Eθνικη Πινακοθηκη και Moυoεiο Aλεξ6νδρου Σoιiτζoυ.2ο
'Eνα 6λλο 6ργο του Λfτρα πoυ βγαiνει μ€oα απ6 τη διδαοκαλiα τoυ Ρilοty,

o απαyxoνιoμλE τoυ Πατριαρyoυ Γρηyoρfoυ Ε' εν Κωνoταντινoυπ6λει (Απαy-

x6νηoιg τoυ Πατριαρyoυ Γρηyορloυ Ε' i1Tο μαρτδριoν τoυ Πατριαρyoυ Γρηyo-

ρioυ Ε ), λανθdνει -κατ6 ανεπιβεβαiωτη π\ροφορiα,2l βριoκ6ταν oτα Αν&-

κτoρα Mon Repos oτην Κ6ρκυρα. To γvωρiζoυμε απ6 μiα παλι& φωτoγραφiα
και απ6 μiα μικρη oπουδη oτην Eθνικη Πινακoθηκη και Mουoεiο Αλεξdν-

1 7 Niναg-Mαρiαq Aθαν0οoγλoυ, 6.π., 52.

1 8'o.π., 5 1 -52. Bλ. και Στ6λιoυ Λυδdκη, 6.π., 1 06' N6λληq Mιoιρλf1, 6'π., 3 L.

19 <Η Aντιγ6νη, εικιbνN. Λιiτρα>>, εφ. Παλιyyενεo[α,20 oκτωβρioυ 1866. Bλ. και Ιωdwη N. Mπ6λη, ol
κα)λιτεyνικtq εκθtoειg. oι καλλιτlxνεq και το κoινδ τουg oτην Αθηνατoυ ]9"" αιcilνα, δακτυλoγραφη_

μ6νη διδακτoρικη διατριβη, Αριοτoτι1λειo Πανεπιoτημιo Θεοoαλoνiκηg, ΘεooαλoνΦ 2000, 140.

20 Νiναg-Mαρiαg ΑΘανdοoγλoυ, 6.π., 237' Στ6λιoυ Λυδ6κη, 6.π', l41.
] 1 Φιbτου Γιoφ'b}"λη, Ιoτoρ[α τηq νεοελληνικηq τiχνηq (ζωyραφικηq, yλυππικηg, yαρακτικηg, αρyιτεκτονικηg

και δια.κοoμητικiq) 1821-]94], τ. Α', Αθηνα |Ι962], 179'Niναq-MαρiαqΑθαν0ooγλoυ, 6.π.'233.
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δρoυ Σoriτζoυ. Παραγγελiα τoυ πρεoβευτη τηg Eλλ&δoq oτη Bιεvνη, βαρ6νoυ
Σiμωνα Γ. Σiνα (l810-1876), μαικηνα του Λ6τρα oτα 1ρ6νια των oπουδcbν
τoυ στo M6να1o,22 xρoνoλoγεiται τo 1864, 6ναν xρ6νo πριν απ6 την Αντιy6νη '

Kατ6 τoν εθvικιoτικ& φoρτιoμ6νο Tηνιακ6 δικηγ6ρo, εραοιτ6xvη μελετητη
τηg τηνιακηζτeχνηq, ξ6δελφo τoυ γλfπτη Λ6ζαρoυ N. Σcil1oυ, Ξενοφcbντα
Σrb1o, πoυ δημooιε6ει και τη φωτoγραφiα τoυ θργου, <[...] o μ6γαζ oriτoq
πiναξ, Γ...] εvιb αφ' εν69 δεικv6ει την αυτoθυoiαν τoυ μεγio'του των Πατρι-
αργ(ον, αφ' ετ6ρoυ oκoπεi να χρησιμε6η ειg τoν κληρoν και ειζ το'EΘνog oλ6-
κληρoν, ωg διδαμ αυταπαρνηoεωζ, πρoζ την υψηλην ιδ6αν τηq ελευθερiαq,
κα1 πρoζ την υψηλην τηg θρηoκεiαg ιδ6αν' dμα δε να εμπvεtioη καινα εμπv6η
ειζ τoυζ Πανθλληναg την ιδ6αν τηg εκδικηoεωq κατ6 τoυ επιδρoμ6ωq και κα-
τακτητoιi, και την εμμoνην αυτcbν v'αναπετd,oσωσι την Eλληνικην oημαiαν,
αργ6 η γρηγορα, ειζ την Bαoιλiδα των π6λεων, ητιg εiναι αναφαiρετoν κτημα
τηq πατρrbαg κληρονoμiαq [...]." o Λ6τρα9 τo 6oτειλε oτην Eλλdδα τo κα-
λoκαiρι τoυ 1864 και τo 6ργo εκτ6θηκε στην oικiα Nικολ&oυ Αντ. Ndζoυ,2a

βραβευ6μενo τo 1874 oτην Παγκ6oμια'Eκθεoη τηg Bιενvηζ." Στη oπουδη
τηg EΘνικηg Πινακoθηκηg και Moυoεioυ Aλεξdνδρoυ Σοδτζoυ -πoυ παρoυ-
oι6oτηκε oτην αναδρoμΦ 6κθεoη 6ργωv του Λfτρα oτην Aνωτ&τη Σ1oλη
Kαλrbν Tεpιbν τo \933, ανηκονταg τ6τε oτoν oυλλ6κτη Αντci:νιo E. Mπενdκη
(1873-1954), πoυ την κληρoδ6τηoε oτην Eθνικη Πινακoθηκη και Moυoεio
Αλεξdνδρoυ Σοriτζoυ τo 195526- απεικoνtζεται η ιilρα τoυ μαρτυρioυ oαν
π6ζα θεατρικηg παρ6oτασηζ περιoo6τερo. Tην iδια επo1η, γ6ρω oτo 1864,
Θα πρ6πετνα 1ρoνoλoγηooυμε κα1 τoν πiνακα τoυ Λ6τρα Πηνελoπη (ΔιαλυoιE
υφαoματoq υπδ τηg Πηνελ6πηE),6ργo υπερβoλικ6 oτη oτ&οη και την 6κφρρoη
τηζ γυναικεiαg μoρφηg, τo oπoio αντλεi τo θ6μα τoυ απ6 την αφηγηofflτηq

I

22Εφ' Κλειcb, Τεργ6oτη, 9/21 oκτωβρioυ 1864. Bλ. Niναg-Mαρiαq Αθανdooγλoυ, 6.π., 16.

23'o'π'38.
24 <ι,Καχαi T6xναι. Γραφικη>, nερ. ΧρυoαλλiE, τγ' 40,30 Αυγorioτoυ |864' 493-494. Bλ. και Ιωαwη

N. Mπ6λη, 6'π. o Λriτραg oτα 1ρ6νια 1 850-60 εi1ε εικoνoγραφfoει με τoι1oγραφiεq τoν μικρ6 να6
τoυ Α:yioυ Γεωργioυ oτo Nεκρoταφεio Xαiδαρioυ (dλλoτε o να6q ηταν παρεκκληoιo τηq 6παυλη9
τoυ διοικητη τηc Αoφαλιoτικη6 Eταιρεiαq <Φoiνιξ>, εliπoρoυ Tηνιακori Nικολdoυ Αντ. Ndζoυ

[t1888], υπooτηρικτf και πεθερoli απ6 κ6ρη τoυ φiλoυ τoυ Λliτρα, επioηq Tηνιακoli ζωγρ&φoυ
Nικoλ&oυ Γι5ζη [1842-1901]). Bλ. Nivαg-Mαρiαq ΑΘαν&ooγλoυ, 6.π., 38-41. Για τoν Nικoλαo
Αντ. N6ζo, βλ. Nικoλdoυ Γ. Σακελλiωνoq,Συλλoyη βιoyραφιδν διαφδρων Tην[οlν, Πρoλεγ6μενα -

Σημειιboειq - Eυρετηρια _ Eκδoτικη επιμ6λεια Δημητpioυ Ζ. Σoφιανor5, Aθηνα 1994, Ι02.
25 Ξεvoφιbντoq Σιi1oυ" o.π.
26 Niναg-Mαρiαq Αθαν&ooγλoυ, 6.π.' 233 .
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Πηνελ6πη9 oτην oδδooεια (τ' 149'1'50).

H Σ1ολη τoυ Piloty, γvωoτη ωg <Σxολη του Mον&1ου>, επι1εiρησε την

κραoη τηζ ψυχρηζ ιστoριoγραφικηζ με τη θερμ6τερη ηθoγραφικη ζωγραφι
κη. Η Σxoλη αυτη δ6oπoσε στον γερμανικ6 χωρo. <H ιoτoρiα τηg τθxvηq oτη
ι'oτια Γερμανiα εδcb και 20 xρ6νια δεν εiναι τiπoτε &λλo παρ& η ιoτoρiα τηq

Σ7_οληg τoυ Piloty>, παρατηρoιioε τo 1879 Γερμαν6q τεxvoκρiτηg.27 To ν6o

<(u1χτ6)) εiδoq, το oποiο γρηγoρα απ6κτηoε διδακτικ6-μoρφωτικ6 τ6νo, <<νo-

uιμoπoιo6ν> ζωγρdφoι πoυ μαθητευοαν δtπλα oτoν Pi1oty, 6πω9 οι Ludwig
ι-on Ηagn (1s19-1898), Anton Seitz (1829-1900), Theodor Christoph Schiiz
r1830-1900), Franz vοn Defregger (1835-1921), Matthias Schmid (1835-

Ι923)' Wilhelm von Diez (1839-1907), Eduard Kurzbauer (184Ο_1879),

Ηans Makart (1s40-1884),28 Gabriel Cornelius Ritter von Max (1840-1915),29

Josef von Brandt (184\-\928), Albert von Keller (1844-1920), Ludwig von
Lofftz (1845_1910), Eduard Griitzner (1846-1915) και Ernst Karl Georg
Zimmermann (1852-1901).30 Η <επioημη> ζωγραφικη oτo M6να1ο αυτd τα

7-ρoιrα βαiνει παρdλληλα με εκεivη των ζωγρdφων τoυ oτυλ Biedetmeier,
οι οπoioι δoυλεrjoυν κατd, την περioδo του Vormδrz, τα 1ρ6νια ανdμεoα oτo

Συι'εδριo τηq Bιεvνηg και στην Eπανdoταoη τoυ Mαρτioυ (1815-1848), oκη-
l'ε: απ6 την καθημερινη ζωη τηq αγρoτικηζ και τηζ αοτικηg oικoγ6νειαq. Tο

1iνolια Biederrneier εiναι ουνδυαoμ69 απ6 το πρrilτo και τo δεfτερo oυνθε-

:ικo τωr, επωvriμων δfο oτενoκ6φαλων ΓερμανcΙlν τr5πων Φιλιoταiων, των
,,Biedermann)) κα1 <<Bumme1meier>>, πoυ επιν6ηoε o Viktor von Scheffel
το 18.18 oτα Fliegende Βlcitter αλλd επ€βαλε o Ludwig Eichrοdt τo 1850

]- Τh. Biais - Ε. Chesneau - Duranty, κ.d., 6.π., o. 119.

iS Συμφοιτητηg τoυ Λr1τρα oτην Ακαδημiα Kαλrbν Tεpιilν τoυ Moνdι1oυ και αγαπημ6νo9 φiλog
του. Στη Συλλoγη τoυ Ιδριiματog Eυριπiδη Κoυτλiδη (Αρ. Κατ. 1 0) βρioκεται πρooωπoγραφiα

τoυ Ηans Makaι1, φιλoτε1νημwη απ6 τoν Λ6τρα. Bλ. Δημη.ρη Παπαοτdμoυ, Κατd'λοyοq Συλ-

) ο',' fi ': Ε υ ρ ιπi τ\η ΚoυτλΙδη' AΘ"fiν α |91 1' 1 5 1, αρ. 6 1 6.

]i Συμφoιτητηq τoυ Λilτρα oτην Aκαδημiα Καλιbν Tεpιbν τoυ Moν&1oυ.
_:,ι Γ1α τη διδαoκαλiα oτα 1ρ6νια τoυ Ρi1oty πιo πoλλd, βλ. του iδιoυ, <Pilοty' Diez und Lindenschmit.

\tiιnchner Αkademielehrer der Griinderzeit>>. oτo Die Miinchner Schule, κατaχoγoq θκθεοηg, M6-
ι,α7'o Ι979. Bλ. επιπλ6oν Karl Stieler, Die Piloιy-Schule,Βερo}"iνo 1881' Mor' Carridιe, <DreiBig

.Ιahre an derΑkademie der Bildenden Ktinste zu Miinchen. Lebenserinnerungen), περ. Westermαnns

i;lusπ.ierte Mοnαtshefte, τ. 65" 1888/89,51-'77'Friedrich Peοht, <Kar1 vοn Pi1οty. Ζιr zehnten
\\iederkehr seines Todestages,21 Juli 1886>, περ. Die Κunst.fir Αlle'τ. ||' 1 Αυγolioτου 1896.

r:1-'r23'Ηermann Uhde-Bemays, o.π.,79-94'Ηans Karlinger, Milnchen und die deutsche Κunst

.Ι.' ]9. Jhs., M6να1o 2Ι966,52 κε.
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στην πoιητιΦ oυλλογη τoυ Βiedermeiers Liederlust,6κδooη των Fliegende
Βlcitter.31'Eμφαoη δiνουν oι ζωγρ6φoι του oτυλ Biedermeier oτη ρεαλιoτικη
διαγραφη των λεπτoμερειrbν των προorbπων, των εoωτερικc[lν, των ενδυμα-
oιcbν και των αντικειμ6νων, oε oκηνικ& 1ιbρων πoυ τα oφραγiζει μια κ6πoια
εθνoγραφικη-λαoγραφικη xρoι&, ενCb η 6λη ατμ6oφαιρd, τoυg απoπv6ει την
τ&oη εξιδανtκευo'ηq. o κ6oμo9 των 6ργων τoυg δεν πρoβληματiζεται'πρoτ1-

μdεινα 1αiρεται αυτd,ρκηg τη ζωη τoυ.
o δ&o'καλog Piloty αγd,πηoε τoν μαθητη Λ6τρα: <[...] δι6κρ1νεν ειζ ταζ

γραμμdζ του Λriτρα τoν αρ1αiον κλαo'οικ6ν 1αρακτηρα' και πoλλdκιq ηκo6-
οθη o Piloty ε1ζ την Ακαδημiαν λ6γων 6τι o'Eλλην Λl5τραg εiναι κατ' ευθεi-
αν απ6γoνo9 τoυ Απελλoti, τoυ Zεriξιδoq κα1 τoυ Παραoioυ, των μεγdλων
τηg αρ1αι6τητo9 Eλξνων ζωγρ&φων)).32 Toν Λriτρα τον αγαπoriσαν και τoν
εκτιμοliοαν Kαι oι oυμφοιτητ69 του. oταν θμαθαν 6τι oε 6oxατη wδεια πηρε
την πριilτη 1ρηματικη δ6oη 2000 δρα1μιilν απ6 τoν Σiμωνα Γ. Σiνα, μετ& τη
διακoπη τηζ υπoτρoφiαg τoυ τoν No6μβριo τoυ |862,33 με την 6ξωoη τoυ
'oθωνα απ6 τoν ελληνικ6 θρ6νo, 6oπευοαν να πανηγυρiο"oυν: <Mε &νΘη και
oτεφ&νoυq εoτ6λιoαν την κλiμακα τηg Aκαδημiαζ' επi των τoixων δε 6λων
των δωματiων και εργαo'τηρiων 6γραιμαν, με μεγ&λα γρd,μματα, τoν αριθμ6ν
2ΟΟ0, τo πoo6v τηζ υπoτρoφiαg τoυ Λfτρα>.3a

Στη ζωγραφικη τoυ oΛ6τραq παγιcΙlνει ενα ιopρ6 προoωπικ6 ρεαλιoτικ6
ιδiωμα oτο πλαioιo τoυ ακαδημαToμori, oτηριγμ6νo oτo dψoγο τεκτονικ6
ox6διo και στην oγκoμετρικη αντiληψη τoυ 1ρrilματoq. Yπερdνω xρημdτων
(<6ταν διboητε ειζ τον καλλιτ61vην xλιδην και υλικην d,νεoιν, τoν εξεμηδε-
νioατε, και τoν μετεβ6λατε ειq κoιν6ν &νθρωπoν>, φ6ρεται να δηλcilνει),35

προoηλωμ6νo9, 1ωρiq οπoιεoδηπoτε παραχωρηοειg, οτην τ6xvη τoυ (<o καλ-
λιτ6pηq πρ6πει να εiναι αφooιωμ6νog oλoψrixωζ ε1ζ την τ6xvην' τoιαtiταg
61ει αξιriloειg η τ6pη>, πioτευε),36 θεωρηθηκε -σε μια εποxη γενικευμ6νηq
αναoυγκρ6τησηζ για την Eλλ&δα, η oποiα, στην πρoσπ&θεια κoινωνικof με-
τασχηματισμo6 τηq την περioδo l856-75, με ν6oυq πνευματικor5g πρooανα-

3 1 Johannes Jahn, Wδrterbuch der Κunst f: Κrδners Tαschenαusgαbe' τ. 165l' Στoυτγdρδη 1989,
88-89' Mιλτιdδη Παπανικoλdoυ, 6.π., 49, oημ. 120.

32 Ξενοφιbντo g Σωγoυ, o.π., 7.

33'o.π.'2|.
34'o.π.,7.
35 o'π.'42.
36'o'π.
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