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Μ Ε Τ Α Τ Ο Π Ι Σ Η  Τ Ω Ν  Ο Ρ Ι Ω Ν : T Ο  Α Ρ Κ Α Δ Ι Κ Ο  Θ Ε Μ Α  « E T  I N  A R C A D I A  E G O »

Θεωρώντας ως πιθανή οδό προσέγγισης του δημόσιου χώρου του Κεραμεικού και του αντικειμένου εντός αυτού, την έννοια της στοχαστικής περιπλάνησης και του ερειπίου-θραύσματος, εντοπίζουμε τις μετατοπίσεις 

που υπέστη το Αρκαδικό θέμα  «Et In Arcadia Ego» μέσα στην Ιστορία, έτσι όπως εκφράζονται στο κείμενο του Panofsky: «Et In Arcadia Ego - Poussin et la tradition élégiaque» (στο βιβλίο του ιδίου: L’ oeuvre d’art 

et ses significations, ed. Gallimard). Στόχος μας είναι να αντιληφθούμε πώς φτάσαμε σε μια αντιμετώπιση του δημόσιου χώρου-Κήπου ως τόπου στοχαστικής περιπλάνησης μέσω της μελαγχολίας. Μια αντίληψη που 

χαρακτηρίζει τους Αγγλικούς Κήπους (16ος-18ος αι.) και που συνεχίζει να μετατοπίζεται μέχρι τις μέρες μας. Τέλος, θα αναφερθούμε ιδιαιτέρως σε έναν σύγχρονο  καλλιτέχνη που ασχολείται με το Αρκαδικό θέμα: τον 

Ian Hamilton Finley. 

«Melencolia I», 1514, Albrecht Dürer

«Arcadia», 1480, Sannazaro «Η Ψυχή του Τόπου», Εθνικός Κήπος, 2010, Βάνα Ξένου, φωτ. Δ.Ζαχαροπούλου«Mrs. Bouverie and Mrs. Crewe», 18ος αι., Sir J.Reynolds, «Et In Arcadia Ego», 1977, Ian Hamilton Finlay

«Et In Arcadia Ego», Ian Hamilton FinlayΑρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, φωτ. Δέσποινα Ζαχαροπούλου Αρχαίο Νεκροταφείο Κεραμεικού, φωτ. από το διαδίκτυο



2

1. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ PANOFSKY ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ «ET IN ARCADIA EGO»

  
 O Panofsky ξεκινά το κείμενό του με ένα συμβάν εξαιρετικής σημασίας, το οποίο λαμβάνει χώρα τον 18ο αιώνα, στην Αγγλία: πρόκειται για την αντίδραση του Βασιλιά Γεωργίου ΙΙΙ, όταν είδε τον πίνακα του sir 

Joshua Reynolds «Mrs. Bouverie and Mrs. Crewe», στον οποίο απεικονίζονται δύο γυναίκες να ατενίζουν στοχαστικά ένα ταφικό μνημείο με το επίγραμμα «Et In  Arcadia Ego», Ο Βασιλιάς με το που αντίκρυσε το έργο  

αναφώνησε: «Μα ναι, ο θάνατος υπάρχει ακόμη και στην Αρκαδία!». Η απόδοση του Βασιλιά υπονοεί μια τωρινή ευτυχία η οποία απειλείται από τον θάνατο, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίφαση με το Αρκαδικό θέμα έτσι 

όπως το γνωρίζουμε σήμερα: για μας το Αρκαδικό θέμα του «Et In Arcadia Ego», εκφράζει το αναδρομικό όραμα μιας ανυπέρβλητης ευτυχίας που γευόμασταν κάποτε, και την οποία δεν ξαναβρήκαμε αλλά θα μείνει 

πάντα ζωντανή μέσα στη μνήμη. 

Ο Panofsky, στο κείμενο «Et In Arcadia Ego - Poussin et la tradition élégiaque», μας αποδεικνύει ότι η μετάφραση του επιγράμματος «Et In Arcadia Ego» από τον Βασιλιά Γεώργιο ΙΙΙ ως «ο Θάνατος υπάρχει ακόμη 

και στην Αρκαδία»  αντιστοιχεί σε μια απόδοση γραμματικά σωστή, στην πραγματικότητα τη μόνη σωστή, της λατινικής έκφρασης «Et In Arcadia Ego», παρόλο που εμείς συνηθίζουμε να το μεταφράζουμε ως: «Και εγώ 

γεννήθηκα – ή έζησα- στην Αρκαδία». Όπως θα διαπιστώσουμε, σύμφωνα με τον Panofsky αυτή η βασική μετατόπιση οφείλεται σε έναν ζωγράφο: τον Poussin.    

Τίθεται το ερώτημα: -Γιατί η Αρκαδία καθιερώνεται ως ιδεατό βασίλειο ανείπωτης ευτυχίας που περιβάλλεται από μια αύρα μελαγχολίας;

Η Αρκαδία ως τόπος ποιμενικής ζωής συνδέθηκε με τις 2 καταγωγικές καταστάσεις του ανθρώπου από την αρχή της κλασσικής αρχαιότητας οι οποίες εκφράζονται από τους αντιθετικούς πριμιτιβισμούς: «σκληρός» 

και «ελαφρύς». 

 Σε όλη τη μοντέρνα λογοτεχνία, η Αρκαδία προσιδιάζει στον πριμιτιβισμό «ελαφρύς», αυτός που ανήκει σε μια «χρυσή εποχή», ενώ στην πραγματικότητα, η Αρκαδία έτσι όπως υπήρξε και μας την περιγράφουν οι 

έλληνες συγγραφείς είναι σχεδόν το αντίθετο. Σύμφωνα με τον Παυσανία  η Αρκαδία ήταν το Βασίλειο του Πανός, τόπος σκληροτράχηλος, με κατοίκους που φημίζονταν για την εμμένειά τους στα σκληρά ήθη και την 

έμφυτη κλίση τους στη μουσική. Ο Πολύβιος, περιγράφοντας  αυτή την αληθινή Αρκαδία και πατρίδα του, αποτίει φόρο τιμής αναφερόμενος στην απλότητα της ψυχής και τα μουσικά της χαρίσματα, περιγράφοντάς την 

ταυτοχρόνως και ως άγονη, βραχώδη, δυσπρόσιτη, απογυμνωμένη από όλες τις χαρές της ζωής.

 Έτσι, δεν είναι τυχαίο που ο Θεόκριτος τοποθετεί τα «Ειδύλλιά» του με κάδρο δράσης τη Σικελία, έναν τόπο προικισμένο και πλούσιο σε αντίθεση προς την αληθινή Αρκαδία.

 Όμως, η βασική μετατόπιση, καθώς και η είσοδος της Αρκαδίας στη σκηνή της Παγκόσμιας λογοτεχνίας οφείλεται στη Λατινική Ποίηση και όχι στην Ελληνική. Εδώ έχουμε 2 αντίθετες προσεγγίσεις. Και οι 2 

βασίζονται στον Πολύβιο αλλά ακολουθούν αντιδιαμετρικά αντίθετους δρόμους: η μία οφείλεται στον Οβίδιο και η άλλη στον Βιργίλιο. 

α.  Ο  Ο β ί δ ι ο ς  περιγράφει τους Αρκάδες όπως τους Άγριους των Πρώτων Χρόνων, οι οποίοι ανήκουν σε εκείνη την περίοδο στην οποία αναφέρεται ο Samuel Butler: « …που προϋπήρχε της γέννησης του Δία και της 

Δημιουργίας της Σελήνης». Ο Οβίδιος παρομοιάζει τη ζωή των Αρκάδων  με αυτή των άγριων ζώων, καθιστώντας την Αρκαδία του Πολύβιου ακόμα πιο σκληροτράχηλη από αυτό που ήταν.

β.  Ο  Β ι ρ γ ί λ ι ο ς , αντιθέτως, στις «Εκλογές» και στα «Βουκολικά», οδηγείται σε μια εξιδανίκευση της Αρκαδίας. Τονίζει τις αρετές της αληθινής Αρκαδίας, προσδίδοντάς της επιπλέον χαρακτηριστικά που δεν είχε 

ποτέ: πλούσια φύτευση, αιώνια άνοιξη και ευδαιμονία. Συντελείται με αυτόν τον τρόπο μια μετατόπιση των «Ειδυλλίων» του Θεόκριτου σε ένα χώρο Φανταστικό με το όνομα Αρκαδία. Με αυτή τη χειρονομία, ο Βιργίλιος 

πραγματοποιεί κάτι πολύ περισσότερο από τη σύνθεση ανάμεσα στους πριμιτιβισμούς «σκληρός» και «ελαφρύς», ανάμεσα στα πεύκα της Αρκαδίας και τα άλση της Σικελίας, ανάμεσα στην αυστηρότητα των Αρκάδων και 

την ελαφρότητα των Σικελών: Μεταμορφώνει δύο πραγματικότητες σε μία Ουτοπία. 

Άρα λοιπόν, οφείλεται μόνο στη φαντασία του Βιργιλίου- και μόνο του Βιργιλίου!- η γέννηση της ιδέας της Αρκαδίας όπως μας είναι οικεία: η μεταμόρφωση μιας περιοχής της Ελλάδας ας φανταστικό Βασίλειο 

Τέλειας Ευδαιμονίας. Όμως, από τη στιγμή που αυτή η καινούργια Αρκαδία, αυτή η Αρκαδία της Ουτοπίας, είδε το φώς της μέρας, ξεκινά μια ασυμφωνία μεταξύ της υπερφυσικής τελειότητας εντός της Ουτοπίας και των 

περιορισμών που επιβάλλει η φύση εντός της πραγματικότητας. Έτσι, τα δύο βασικά δράματα της ζωής, ο Έρως αντιτιθέμενος στον Θάνατο, απεικονίζονται με ανάγλυφο τρόπο και έρχονται στο προσκήνιο.

Στον Θεόκριτο, η αντίθεση Έρωτα και Θανάτου περιγράφεται τόσο πραγματικά όσο και το Σικελικό τοπίο εντός του οποίου διαδραματίζεται, απαντά τόσο φυσικά όσο και η ζωή της φύσης.
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Αντιθέτως, στον Βιργίλιο και στην Ιδανική Αρκαδία του, ο ανθρώπινος πόνος και η υπερφυσική τελειότητα του φυσικού κάδρου δημιουργούν μια δυσαρμονία, η οποία με το που εμφανίζεται πρέπει να επιλυθεί. 

 Η επίλυσή της έγκειται στη μελαγχολία, η οποία συνιστά ίσως και την πιο προσωπική συνεισφορά του Βιργιλίου στην ποίηση. Προβάλλει το δράμα είτε στο μέλλον είτε, κατά προτίμηση, στο παρελθόν, μεταμορφώνει 

μια αλήθεια μυθική σε συναίσθημα ελεγειακό. Αυτή η ανακάλυψη της Ελεγείας, η οποία αποκαλύπτει την αληθινή διάσταση στο παρελθόν, και που θα συνεχιστεί έκτοτε από μια μακρά σειρά ποιητών με κορύφωση το 

έργο του Thomas Grey, είναι η συνεισφορά των «Βουκολικών» του Βιργιλίου, ελάχιστα εξαρτώμενη από τα ελληνικά πρότυπα, αποτελεί το έργο μιας ιδιοφυίας.  Ένα ακόμα στοιχείο που εισάγει ο Βιργίλιος είναι το Ταφικό 

Μνημείο: Στην 5η από τις «Εκλογές» το δράμα του Δάφνιδος -γνωστό ήδη από τον Θεόκριτο-  εμφανίζεται διαθλώμενο μέσα από τις ελεγειακές αναμνήσεις των φίλων του που επιζούν οι οποίοι προετοιμάζουν μια τελετή, 

πρόκειται να αναγείρουν στη  μνήμη του ένα Ταφικό Μνημείο («…et tumulum facite»).  Σε αυτούς τους στίχους είναι που εμφανίζεται για πρώτη φορά το θέμα του «Τάφου στην Αρκαδία», το οποίο έγινε αναπόσπαστο 

κομμάτι της Αρκαδίας στην ποίηση και τις Καλές Τέχνες.

Παρόλαυτά, το ταφικό μνημείο και η Αρκαδία του Βιργιλίου ξεχάστηκαν για κάποιους αιώνες……

«Little Sparta», Ian Hamilton Finlay Αρχαίο Νεκροταφείο Κεραμεικού, φωτ. από το διαδίκτυο «Crossing The Brook», 1815, William Turner, Wave Field, 1981, Maya Linn

Vietnam Veterans Memorial, 1981, Maya LinnKew Gardens, Λονδίνο Πλουτώνιον, Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, φωτ. Δέσποινα Ζαχαροπούλου
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Μεσαίωνας
Στον Μεσαίωνα, η ευτυχία αναζητείται στο υπερπέραν και όχι στο επέκεινα, όσο τέλειο και αν είναι. Η βουκολική ποίηση υιοθετεί πλέον ένα τόνο πιο ρεαλιστικό και ηθικολογικό, τελείως απομακρυσμένο από 

οποιαδήποτε Ουτοπία.

 Ο Boccace, τοποθετεί το ν τεκόρ του «Ameto», στην Τοσκάνη, επανεμφανίζοντας την Αρκαδία του Βιργιλίου μετά από 13 αιώνες. Παρόλαυτά, η Αρκαδία εκπροσωπείται μόνο μέσω ενός προσώπου: του ποιμένα 

«Alcesto di Arcadia».

Αναγέννηση
 Κατά την Αναγέννηση, αναδύεται και πάλι από τα βάθη των αιώνων η Αρκαδία του Βιργιλίου. Η σημασία της όμως αλλάζει: παραμένει μια Ουτοπία Ευδαιμονίας και Ομορφιάς αλλά αυτή τη φορά γίνεται  αντικείμενο 

νοσταλγίας (πιο κοντά στην Αρχαιοελληνική περιοχή της Αρκαδίας), -όπως και όλο το κλασσικό Αρχαιοελληνικό σύμπαν. Αποκτά την έννοια μιας γαλήνιας  όασης, προστατευμένης από την ατελή πραγματικότητα και από 

ένα παρόν υπό αμφισβήτηση.

Quattrocento
 Στο απόγειο του Quattrocento, η απόσταση ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν γεφυρώνεται μέσω της αλληγορικής φαντασίας. Η Αρκαδία αναγνωρίζεται στο περιβάλλον της Villa Medici και οι Αρκάδες Ποιμένες 

στα πρόσωπα του κύκλου των Ουμανιστών. Το «Βασίλειο του Πανός»  διαβάζεται στον ομώνυμο πίνακα του Signorelli.

Bocacce «La mort existe même en Arcadie», Giovanni Battista CiprianiΝεκροταφείο Pere Lachaise, Παρίσι, φωτ. Δέσποινα Ζαχαροπούλου
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Giovanni Francesco Guercino 

 Μεταξύ του 1621 και 1623, στη Ρώμη, o Giovanni Francesco Guercino ζωγραφίζει για πρώτη φορά το θέμα του Θανάτου στην Αρκαδία: είναι σε αυτόν τον πίνακα που για πρώτη φορά συναντάμε το επίγραμμα « Et 

In Arcadia Ego».

 Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι ο Giulio Rospigliosi (μετέπειτα παπας Clement ΙΧ) θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο εφευρέτης αυτού του γνωστού επιγράμματος, το οποίο δεν εμφανίζεται πουθενά 

πριν από τον πίνακα του Guercino.

 Ενώ συνήθως μεταφράζουμε «Και εγώ επίσης γεννήθηκα –ή έζησα- στην Αρκαδία» (Moi aussi je suis né, où j’ai vécu en Αrcadie) αποδίδοντας την φράση σε έναν αποθανόντα κάτοικο της Αρκαδίας, όλες αυτές οι 

προσεγγίσεις δεν συνάδουν με τη λατινική σύνταξη, αφού πρόκειται για μια πρόταση ελλειπτική, σε χρόνο παροντικό. Σύμφωνα με τη γραμματικά σωστή απόδοση του επιγράμματος, η μετάφραση θα ήταν: « Ακόμα και 

στην Αρκαδία υπάρχω» (Même en Arcadie  j’existe). Μπορούμε να συμπεράνουμε, λοιπόν,  ότι αυτός που μιλά δεν είναι ένας αποθανών Αρκάς αλλά ό ίδιος ο Θάνατος. Έτσι η απόδοση του Γεωργίου ΙΙΙ φαίνεται γραμματικά 

σωστή, όπως και ο πίνακας του Guercino, από πλευράς εικονογραφίας.

 Ο Θάνατος προσωποποιημένος με τη μορφή του (ομιλούντος)  κρανίου μπροστά στη θέα του οποίου σταματούν αίφνης οι δύο ποιμένες στον πίνακα του Guercino, ήταν ένα μοτίβο οικείο στην τέχνη και τη 

λογοτεχνία του 16ου-18ου αι. (πχ. Falstaff-Amlet, Henry IV). Εκφράζει την υπενθύμιση της θνητότητας, το «…remember mine end» (Henry IV, Shakespeare) και αυτό είναι επακριβώς το μήνυμα του συγκεκριμένου έργου 

του Guercino. Πρόκειται για μια προειδοποίηση χωρίς να υπάρχει τίποτα το ελεγειακό. Όπως και στον πίνακα «Les trois Vifs et les trois Morts», ο θάνατος μέσω της έκπληξης υποχρεώνει στον στοχασμό επάνω στην 

έννοια της θνητότητας-παροδικότητας. Φαίνεται ότι ο πίνακας είναι ένα μεσαιωνικό memento mori μεταμφιεσμένο με ένα ένδυμα ουμανισμού: μια θρησκευτική ηθικολογία μετατοπισμένη στην ειδυλλιακή ατμόσφαιρα 

του κλασσικού ποιμενικού τοπίου. 

 Είναι ενδιαφέρον να σχολιάσουμε το γεγονός ότι Reynolds γνώριζε τον πίνακα του Guercino, από τον οποίο είχε κάνει ένα σκίτσο, συνδέοντας το συγκεκριμένο έργο με τον δικό του πίνακα αλλά και με την 

ευρύτερη καθαρά αγγλική παράδοση που συνδέεται με το memento mori.

 Ο Giovanni Battista Cipriani, μένοντας πιστός στην ιδέα της ενθύμησης του Θανάτου, στον πίνακά του «La mort existe meme en Arcadie», ενισχύει τη σημασία του τοπίου, τοποθετώντας Νεοκλασσικά Ερείπια. 

Αντικαθιστά το κρανίο και τη λίθινη τοιχοποιία του Guercino με περίτεχνο Νεοκλασσικό Ταφικό Μνημείο, αποδίδοντας φόρο τιμής στον ζωγραφο που οδήγησε σε μια άλλη βασική μετατόπιση του Αρκαδικού θέματος: τον 

Nicolas Poussin. 

«Les trois vifs et les trois morts» «Still Life With A Skull», c1671, Philippe de Champaigne «For the Love of God», 2007, Damien Hirst«Et In Arcadia Ego», 1621-23, Giovanni Francesco Guercino 



6

Nicolas Poussin

Ο Nicolas Poussin φτάνει στη Ρώμη το 1624 ή 1625, 1 ή 2 χρόνια αφού την είχε αφήσει ο Guercino. Γύρω στο 1630 δημιουργεί την ά εκδοχή του πίνακα με θέμα το « Et In Arcadia Ego». Καθοδηγούμενος από έναν 

ιδιαίτερο Κλασσικισμό  και πιθανότατα όντας αναγνώστης του Βιργιλίου, ο Poussin βασίζεται στη σύνθεση του Guercino αλλάζοντας όμως διάφορα στοιχεία: προσθέτει τον Θεό-ποταμό της Αρκαδίας Αλφειό, μεταμορφώνει 

την τοιχοποιία σε σαρκοφάγο της Αρχαιότητας η οποία φέρει το επίγραμμα: «Et In Arcadia Ego». Προσθέτοντας στα πρόσωπα που απεικονίζονται και μια βοσκοπούλα, ο Poussin  τονίζει την Ειδυλλιακή ατμόσφαιρα της 

Αρκαδίας. Παρά τις αλλαγές, ο πίνακας του Poussin φανερώνει την καταγωγή του από το έργο του Guercinο διατηρώντας ως ένα βαθμό το δραματικό στοιχείο της έκπληξης. Επίσης, εμφανίζεται και πάλι το κρανίο 

το οποίο βέβαια είναι πιο μικρό αυτή τη φορά και τοποθετημένο πάνω στη σαρκοφάγο πάνω από τη λέξη « Arcadia». Οι ποιμένες μοιάζουν να είναι περισσότερο γοητευμένοι από το επίγραμμα παρά ξαφνιασμένοι από 

το κεφάλι του Θανάτου. Τέλος, ο πίνακας φέρει ακόμα ένα μήνυμα  ηθικολογικό, μια προειδοποίηση (παρόλο που είναι πιο διακριτικά από ότι σ τον Guercino). Και στους δύο πίνακες, είναι ο Θάνατος αυτός στον οποίο 

αντιστοιχεί το επίγραμμα «Et In Arcadia Ego» και μεταφράζεται: «Ακόμα και στην Αρκαδία εγώ ο Θάνατος βασιλεύω». Πρόκειται πάλι για ένα memento mori.

Παρόλαυτά, 5 ή 6 χρόνια αργότερα, ο Poussin δημιουργεί τη 2η εκδοχή –και τελευταία- του Αρκαδικού θέματος, είναι ο γνωστός πίνακας του Λούβρου. Δεν πρόκειται πλέον για ένα memento mori, αλλά για μια 

καθολική ρήξη με την παράδοση του Μεσαίωνα. Δεν χωράει αμφιβολία, λοιπόν, ότι εδώ η ερμηνεία του Αρκαδικού θέματος έχει υποστεί μια βασική μετατόπιση. Οι Αρκάδες ποιμένες δεν απειλούνται από ένα αμείλικτο 

μέλλον έτσι ώστε να στοχάζονται με νοσταλγία πάνω στην ιδέα ενός παρελθόντος καθαρής ομορφιάς. Φαίνεται ότι αυτό που τους θέτει σε σκέψη είναι περισσότερο αυτός που κείται μέσα στο ταφικό μνημείο, ο οποίος 

κάποτε γεύτηκε τις ίδιες χαρές που γεύονται αυτοί τώρα. Το ταφικό μνημείο τους προσκαλεί «να θυμηθούν ότι είναι θνητοί στο μέτρο που προκαλείται η ανάμνηση ενός όντος το οποίο βρισκόταν εδώ που είναι σήμερα εκείνοι». 

Ο πίνακας του Λούβρου δεν αναπαριστά μια δραματική συνάντηση με τον θάνατο αλλά μια ενατενιστική σκέψη πάνω στην ιδέα της θνητότητας. Ένα μάθημα ηθικής καλυμένο με διαφανές πέπλο μεταμορφώνεται, πλέον, 

σε συναίσθημα ελεγειακό.Είναι εν τέλει η μεγάλη διαφορά που διαγράφεται στην αντιμετώπιση του Αρκαδικού  θέματος  από τους Λατίνους. Είναι η Τρίτη Μετατόπιση.

Με την ερμηνεία του Poussin παρουσιάζονται οι τομές που συμβαίνουν σε αυτή τη θεματική του Αρκαδικού θέματος. Τελικά επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με το πνεύμα του Κλασσικισμού στη θεωρία της τέχνης η οποία 

αντιτίθεται στα «παράδοξα αντικείμενα», τέτοια όπως η δραματική και μακάβρια εμφάνιση του κεφαλιού του θανάτου. Ο θάνατος υποβάλλεται από τον τάφο του Δάφνιδος έτσι όπως παρουσιάζεται στην 5η Εκλογή του 

Βιργιλίου. Ο πίνακας του Poussin φαίνεται να σχετίζεται με το έργο του Sannazaro  στο οποίο περιγράφεται ο «Τάφος στην Αρκαδία» ως μια μελαγχολική αναφορά σε έναν τόπο όπου κάποιος έζησε κάποτε και σήμερα 

αναπαύεται σε αυτή την όμορφη΄πέτρα (επιτάφιο) τοποθετημένη στους λόφους της Τοσκάνης εκεί που οι βοσκοί θα έλθουν ευλαβικά  να αποτίσουν φόρο τιμής ίσως λέγοντας με χαμηλή φωνή «Και εγώ έζησα στην 

Αρκαδία» όπου ζείτε και εσείς τώρα, έζησα αυτή τη χαρά και ένιωσα πόνο στην καρδιά από συμπόνοια και οίκτο, τώρα ιδού ο θάνατος είναι θαμμένος. 

Ενώ στο έργο του Guercino  το κεφάλι του θανάτου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο όπου υποτίθεται ότι το επίγραμμα αντιστοιχούσε στα δικά του λόγια: « Ακόμη και εγώ υπάρχω στην Αρκαδία», αντιθέτως, στο έργο του 

Λούβρου ο θεατής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκλάβει το επίγραμμα σύμφωνα με τη σωστή μετάφραση η οποία συνάδει με το λατινικό συντακτικό. Φαίνεται ότι με την απουσία του κρανίου το επίγραμμα και η 

σημασία του  αναφέρονται πλέον στον ίδιο τον τάφο. Άλλωστε ήταν πολύ σύνηθες στην ταφική ποίηση της εποχής να μιλά ο τάφος. Αυτές οι συνεχείς μεταθέσεις από τη σημασία του τάφου του Δάφνιδος στον Βιργίλιο 

μέχρι τη σημασία του τάφου της Φύλλιδος στον Sannazaro επιτείνουν τις λεπτές αποχρώσεις αλλά και τις διαφορές που υφίσταται η σημασία του επιγράμματος σε σχέση με το ίδιο το αρχιτεκτονικό κτίσμα-μνήμα-τάφο.

Έτσι, ο Poussin χωρίς να μεταβάλλει το επίγραμμα, μας καλεί, ή ακόμα περισσότερο  μας αναγκάζει, να το μεταφράσουμε μεταθέτοντας το «Ego» στον θανόντα και όχι στον τάφο, να συνδέσουμε το «et» με  το «ego», 

και όχι με την Αρκαδία. Επεξεργαζόμενος την ζωγραφική ματιά του, ο Poussin υπερβαίνει τη λογοτεχνική φόρμουλα: θα μεταφράσει το  «Et In Arcadia Ego» ως «Και εγώ επίσης έζησα στην Αρκαδία» (Moi aussi j’ai vecu en 

Arcadie) αντί του « Υπάρχω ακόμη και στην Αρκαδία» (Meme en Arcadie j’existe). Μεταθέτει τον τάφο, τον απόντα-θανόντα και την φράση ολόκληρη την προβάλλει στο παρελθόν με κίνδυνο να υποκατασταθεί η ανάμνηση, 

έτσι η φράση σημαίνει πλέον ότι ο θάνατος υπάρχει ακόμη και στους πιο ευτυχισμένους ως μια σκέψη του θεατή όπου συνδέει με μια διπλή έννοια το  «ego»: συνδυάζοντας τη διαπίστωση ότι  ακόμη και στην Αρκαδία 

«εγώ ο θάνατος υπάρχω» με τη φράση  ότι «και εγώ έζησα στην Αρκαδία».

Στην ερμηνεία του Goethe η ιδέα του θανάτου απουσιάζει για να ειπωθεί ως «Εγώ επίσης έζησα στη χώρα της χαράς και της ομορφιάς». Εδώ ο κύκλος ξανακλείνει. Το «Ακόμη και στην Αρκαδία ο Θανατος υπάρχει» του 

Guercino  στο σχέδιο του Fragonard γίνεται «Ακόμη και μέσα στον θάνατο η Αρκαδία υπάρχει».
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«Et In Arcadia Ego», ά εκδοχή, c.1630, Nicolas Poussin «Et In Arcadia Ego», ΄β εκδοχή, c.1635-6, Nicolas Poussin Vietnam Veterans Memorial,1981, Maya Linn 

«Η Ψυχή του Τόπου», Εθνικός Κήπος, 2010, Βάνα Ξένου, φωτ. Δ.Ζαχαροπούλου επιγραφή, «Little Sparta», 1969, Ian Hamilton Finlay
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2 . O  Α Γ Γ Λ Ι Κ Ο Σ  Κ Η Π Ο Σ  

Ο Αγγλικός Κήπος του 16ου-18ου αιώνα καθίσταται τόπος στοχαστικής περιπλάνησης και ενατένισης όπου ο επισκέπτης μέσα στην «τεχνητή άγρια φύση» ανάμεσα σε  ερείπια, ηλιακά ρολόγια και ταφικά μνημεία 

καλείται να περισυλλεγεί για να θεραπεύσει –ή να θρέψει- τη Μελαγχολία στοχαζόμενος πάνω στην παροδικότητα της ζωής.

Τον 17ο αιώνα, αυτή η έννοια της παροδικότητας της ζωής, ιδωμένη μέσα από το αδυσώπητο πέρασμα του χρόνου, εκφράστηκε με την τοποθέτηση ηλιακών ρολογιών, τα οποία, μάλιστα, αποτελούσαν και το κύριο 

διακοσμητικό στοιχείο του Κήπου. Ιδιαιτέρως τον 18ο αιώνα, εμφανίζεται η τάση τα ηλιακά ρολόγια στους Αγγλικούς Κήπους να αποκτούν τη μορφή μιας ανθρώπινης φιγούρας η οποία υποβαστά στους ώμους της το 

ρολόι, όπως ο μυθικός Άτλας ήταν αναγκασμένος να στηρίζει στις πλάτες του τον Κόσμο. Ταυτοχρόνως, ένα άλλο διακοσμητικό στοιχείο των Αγγλικών Κήπων που ενέτεινε τον στοχασμό πάνω στην παροδικότητα της 

ανθρώπινης ζωής, ήταν η χρήση τεχνητών ερειπίων. Άρα, το ερείπιο στον Αγγλικό Κήπο δεν εκφράζει τόσο μια αναπόληση του -κλασσικού- παρελθόντος αλλά περισσότερο μια ενατενιστική σκέψη πάνω στην έννοια 

του θανάτου. 

Temple of Ancient Virtue, Stowe Gardens Shepherd’s monument, Shugborough (Staffords) Portrait of Henry Percy, Nicolas Hilliard Emblemes,1635, Francis Quarles

«Apollo and the Muses on Mount Helion (Parnassus)»,1680, Claude Laurrain Οβελίσκος, «Little Sparta», 1982, Ian Hamilton Finlay «Shunnemunk Fork», 1990-91, Richard Serra

Ηλιακό ρολόι, Corpus Christi College Ηλιακό ρολόι, Titchborn Garden
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3 . I A N  H A M I L T O N  F I N L A Y 

Ο Βρετανός καλλιτέχνης Ian Hamilton Finlay, από τη δεκαετία του ’70, σε μια προσπάθειά του να μελετήσει την αλληλεπίδραση των πολιτιστικών δυνάμεων με το καταστρεπτικό φυσικό στοιχείο, εισάγει στο έργο 

του το θέμα της Αρκαδίας. Στις αρχές τις δεκαετίας του ’80, στην εξερεύνησή του σχετικά με το τί είναι σημαντικό στην πολιτιστική μας κληρονομιά, βρίσκει συνοδοιπόρους μια ομάδα καλλιτεχνών από το Yorkshire, τους 

επονομαζόμενους: New Arcadians.

Κύρια αναφορά του Finlay αποτελεί το κείμενο του Panofsky και οι σχετικοί πίνακες από την Ιστορία της Τέχνης που το συνοδεύουν. Μάλιστα, το 1977, εκπονεί μια πολύ σημαντική μελέτη με τίτλο: «Footnotes to an 

essay», όπου δίπλα σε σκίτσα γνωστών εικαστικών έργων τα οποία αναφέρει ο Panofsky, προσθέτει σχόλια και δικά του σκίτσα με παραλλαγές-ερμηνείες των έργων. Έτσι ο Finlay, όχι μόνο αποτίει φόρο τιμής στον 

Panofsky, αλλά συνεχίζει την ελεγειακή παράδοση που περιγράφεται στο κείμενο του “Et in Arcadia Ego”. Όπως στην Αρκαδία του Βιργιλίου, εντοπίζεται μια ασυμφωνία, ένα χάσμα ανάμεσα στην υπερφυσική τελειότητα 

εντός της Αρκαδικής Ουτοπίας και των περιορισμών που επιβάλλει η πραγματικότητα -δηλαδή η πρωταρχική σύγκρουση του Έρωτα με τον Θάνατο- έτσι και ο Ian Hamilton Finlay θεωρεί ως απαραίτητο συστατικό του 

έργου τέχνης, την έννοια της απόστασης-αποξένωσης.

Μετονομάζοντας τον κήπο του ως «Little Sparta» και αποκαλώντας τους καλλιτέχνες-φίλους του από το  Yorkshire, ως «Νέους Αρκάδες», ο Finlay προσπαθεί να αναβιώσει την πρωταρχική έννοια της Αρκαδίας του 

Παυσανία, του Πολύβιου και του Οβίδιου κάνοντας μια αναφορά στη σκληρή ζωή της Σπάρτης. Ο Κήπος «Little Sparta» αποτελεί μια εικαστική παρέμβαση του Finlay στο φυσικό τοπίο, όπου μπορεί κανείς να συναντήσει 

αρχαιοελληνικά ερείπια, ηλιακά ρολόγια, ταφικά μνημεία και επιγράμματα.

«Little Sparta», Ian Hamilton Finlay

« T h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  D e a t h  i s  a n  o b s c u r e  m e l a n c h o l y  w a l k »  -  I a n  H a m i l t o n  F i n l a y 
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4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

«280. Αρχιτεκτονική για τους ανθρώπους της γνώσης. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε μια μέρα, κι ίσως η μέρα αυτή δεν αργεί, τί λείπει κυρίως από τις μεγάλες πόλεις μας: ήσυχα και ευρύχωρα πολύ εκτεταμένα μέρη 

για στοχασμό, μέρη με μακριά και ψηλά περιστύλια για την κακοκαιρία και το λιοπύρι, όπου δεν θα έφταναν φωνές ή θόρυβοι αμαξιών και όπου η λεπτότερη ευπρέπεια θα απαγόρευε ακόμη και στον ιερέα να προσεύχεται με 

δυνατή φωνή: κτίρια και κήπους που ως σύνολο θα έκφραζαν την ευγένεια της περισυλλογής και του βαδίσματος χωριστά από τους άλλους. Πέρασε πια ο καιρός που η Εκκλησία είχε το μονοπώλιο του στοχασμού, που η vita 

contemplativa (θεωρησιακή ζωή) έπρεπε να είναι πρώτα απ’ όλα vita activa (πρακτική ζωή), κι ό,τι έχτισε η Εκκλησία εκφράζει αυτή τη σκέψη. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να μείνουμε ικανοποιημένοι με τα κτήριά της, ακόμη 

κι αν απογυμνώνονταν από τον εκκλησιαστικό τους προορισμό. Τα κτίρια μιλούν μια γλώσσα υπερβολικά μεροληπτική  ως οίκοι του θεού και πολυτελείς χώροι μιας εξωκοσμικής συναλλαγής, για να μπορούμε εμείς που είμαστε 

άθεοι να σκεφτούμε τις σκέψεις μας μέσα σε αυτούς. Θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας μεταφρασμένο σε πέτρα και σε φυτά., θέλουμε να κάνουμε περιπάτους μέσα μας, όταν περιπλανιόμαστε σ’  αυτά τα κτήρια και σε αυτούς τους 

κήπους.»

Friedrich Nietzche,  Η Χαρούμενη Επιστήμη, μτφρ. Ζήσης Σαρίκας, εκδ Νησίδες, Θες/νίκη 2004, σ. 168      

Η Ψυχή του Τόπου, Εθνικός Κήπος, 2010, Βάνα Ξένου, φωτ. Δ.Ζαχαροπούλου
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«Touch Of Wind Fiber Wave», 1992, Makoto Sei Watanabe «The Page», 1996, Zvi Hecker
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«Secant», 1977, Carl Andre «Time Garden: Ha Ha», 1993, William Furlong
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«Four seasons sundial», 1970, Ian Hamilton Finlay

«Azure & son», 1970,  Ian Hamilton FinlayΜνημείο Brion, Treviso,‘69-’78, Carlo Scarpa 

Swamp Garden, 1997, West 8 Landscape Architects ηλιακό ρολόι,St Paul’s Walden Bury
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«Sacred Grove», 1982, Ian Hamilton Finlay «Water Moods Garden», 1997, Barbara Hunt
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Η Ψυχή του Τόπου, Εθνικός Κήπος, 2010, Βάνα Ξένου, φωτ. Δ.Ζαχαροπούλου«Theatrum Botanicum», 1993-94, Lothar Baumgarten

«Incidents of Mirror», 1969, Robert Smithson «Incidents of Mirror», 1969, Robert Smithson«Hydra’s head», 1974, Nancy Holt
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«Woodland Garden with Herm», 1982, Ian Hamilton Finlay


