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Το Τµήµα Καλών Τεχνών, της Σχολής Καλών και Εφαρµοσµένων 
Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου, σας
προσκαλεί σε σειρά διαλέξεων, στα πλαίσια της θεµατικής:

Ο ‘µακρύς’ 19ος αιώνας: από τη Γαλλική Επανάσταση 

στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο

Όλες οι οµιλίες δίνονται στην ελληνική γλώσσα και είναι ανοικτές για το κοινό.

∆ιάλεξη 9η: Εθνικοί ποιητές τραυλίζουν το έθνος: Foscolo, 
Κάλβος, Σολωµός

∆ρ. Κωνσταντίνα Ζάνου  
Επίκουρη Καθηγήτρια Μεσογειακής Ιστορίας
(Τµήµα Ιταλικών Σπουδών), Columbia University,
New York και Visiting Fellow, Institut d’Études
Avancées de Paris

Θα ακολουθήσει συζήτηση, την οποία θα συντονίζει 
ο ∆ρ. Αντώνης ∆ανός, Επίκουρος Καθηγητής, 
Τµήµα Καλών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου.



Εθνικοί ποιητές τραυλίζουν το έθνος: Foscolo, Κάλβος, Σολωµός

Η διάλεξη διηγείται την ιστορία τριών ποιητών, οι οποίοι ξεκίνησαν
από το ίδιο νησί του Ιονίου, τη Ζάκυνθο, και κατέληξαν να γίνουν
οι «εθνικοί ποιητές» δύο διαφορετικών χωρών – της Ιταλίας
και της Ελλάδας. Ο Ugo Foscolo, ο Ανδρέας Κάλβος και ο ∆ιονύσιος 
Σολωµός γεννήθηκαν µε λίγα χρόνια διαφορά ο ένας από τον άλλο
(ο Φώσκολος το 1778, ο Κάλβος το 1792 και ο Σολωµός το 1798),
αλλά αρκετά ώστε να οδηγηθούν σε διαφορετικές επιλογές σε σχέση
µε τη γλώσσα, την ποίηση και την εθνική συνείδηση.
Οι αποκλίνουσες πορείες τους αντιµετωπίζονται εδώ ως µια µεταφορά 
για την κατάρρευση του µακραίωνου βενετικού «πολιτισµικού 
συνεχούς» της Αδριατικής. Οι ζωές των τριών ποιητών αντανακλούν τις 
προσπάθειες, άλλοτε πετυχηµένες άλλοτε όχι, µιας ολόκληρης γενιάς 
διανοούµενων που γεννήθηκαν σε αυτοκρατορίες, αλλά µεγαλώνοντας 
ήρθαν αντιµέτωποι µε το αναδυόµενο λεξιλόγιο του έθνους. Αυτή είναι 
µια ιστορία ανθρώπων που προσπαθούν να προσαρµοστούν σε ένα 
κόσµο που αλλάζει, ατόµων που αυτο-αναιρούνται και 
επανεφευρίσκουν τους εαυτούς τους σε µια πραγµατικότητα ταχύτατα 
εναλλασσόµενη ανάµεσα σε παλιές και νέες αυτοκρατορίες και σε 
έθνη-κράτη, και σε µια Μεσόγειο που ανακαλύπτει το νεωτερικό της 
πρόσωπο.


