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Μνήμη	Κικής	Αγγελάτου,
της	μάνας	που	έφυγε

1.	Η	 «νηφαλιότητα»1	 είναι	 το	 μείζον	 ζητούμενο	 των	κριτικών	αποτιμήσεων	 του	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	[στο	εξής:	Ι.Μ.Π.],	σε	συνθήκες	όπως	καίρια	ο	ίδιος	σημει-
ώνει	το	1942,	«πολικ[ής]	παγωνι[άς]»2,	αν	βέβαια	ο	κριτικός,	με	τα	λόγια	πάντα	
του	Ι.Μ.Π.,	έχει	επιλέξει	να	μην	αγκυροβολήσει	στην	ασφάλεια	της	«φρονιμάδας»,	
ασχολούμενος	μόνο	«με	νεκρούς»,	αλλά	να	μείνει	ζωντανός,	μη	διστάζοντας	άρα	
να	αντιμετωπίσει	τη	λογοτεχνική	και	πνευματική	πραγματικότητα	της	εποχής	του,	
τους	συγγραφείς	βέβαια	που	αξίζουν	αλλά	και	 τις	«εμβριθέστατες	μηδαμινότη-
τες»:	«να	τα	βάλ[ει]»,	ζωντανός	ο	ίδιος	«με	τους	ζωντανούς»,	αντιπαρατιθέμενος	
ριζικά	 (αυτό	 είναι	 το	 μείζον	 διακύβευμα)	 σε	 μια	 κατάσταση	 πραγμάτων,	 όπου	
«πρόσωπα	και	κείμενα»	είναι	«καθιερω[μένα]»	στη	συνείδηση	του	κοινού»	από	το	
«καθημερινό	φιλικό	λιβάνισμα»	(ό.π.).	

2.	Πρόκειται	για	 την	αντίληψη	μιας	αποστολής	που	αναλαμβάνει	ο	κριτικός	 εν	
ονόματι	 της	 εποχής	 του	 («Ανάγκη»,	 σημειώνει	 εμφατικά	 το	 1942,	 ο	 Ι.Μ.Π.,	 «να	
σταθούμε	στο	ύψος	της	εποχής»,	ό.π.,	σ.	239)	και	της	υπεράσπισης	της	«κοινής	
καλαισθησίας»,	της	«μόν[ης]	ελπίδ[ας]	του	αληθινού	δημιουργού»	(ό.π.,	σ.	238).	
Ακριβώς	γιατί	–και	από	εδώ	μπορούμε	να	περάσουμε	στο	κέντρο	της	παρούσας	
ανακοίνωσης–	η	λογοτεχνική	και	ευρύτερα	η	καλλιτεχνική	δημιουργία	μπορεί	να	
ευδοκιμεί	σε	συνθήκες	«καλαισθησίας»	του	κοινού,	καλαισθητικής,	αν	μου	επι-
τρέπετε	τη	διατύπωση,	πρόσληψης	της	λογοτεχνίας	και	της	Τέχνης·	για	τη	διοχέ-
τευση	και	την	εδραίωση	αυτής	της	«καλαισθησίας»	στην	πραγματική	κοινωνική	
ζωή,	μάχεται	ο	ζωντανός	κριτικός.	

1.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 «Α΄	 Γενικοί	 στοχασμοί»,	 Τα	 πρόσωπα	 και	 τα	 κείμενα.	 Β΄ Ανήσυχα	
χρόνια,	Οι	Εκδόσεις	των	Φίλων,	Αθήνα	1980	[2η·	1η:	1943],	σ.	7.
2.	«Επίλογος»,	ό.π.,	σ.	238.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΉΣ ΛΟΓΟΤΕχΝΙΑΣ:
Ο Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
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Ο	στόχος	κατά	συνέπεια	δεν	είναι	απλώς	και	μόνον	η	διατύπωση	αξιολογικών	
κρίσεων	για	το	τάδε	ή	το	δείνα	λογοτεχνικό	κείμενο,	αλλά	η	επείγουσα	ανάγκη,	
η	κριτική	να	«ξεπληρώσει»	την	«ευρύτερη	αποστολή»	της	(ό.π.),	αναπτύσσοντας	
στα	 χρόνια	 του	μεσοπολέμου,	 συστηματικές	αισθητικού	 χαρακτήρα,	 θεωρήσεις	
και	ομόλογα	κριτήρια	λογοτεχνικής	και	καλλιτεχνικής	ευρύτερα	αξιολόγησης,	με	
κομβική	σημασία	για	τους	νέους	συναφείς	μεταπολεμικούς	προσανατολισμούς.	

Ο	Ι.Μ.Π.	έχει	επίγνωση	αυτής	της	ανάγκης	όπως	και	των	συνισταμένων	της,	
της	«καλαισθητικής»	δηλαδή	αγωγής	του	κοινού	αφενός,	της	ωφέλειας	των	ίδιων	
των	δημιουργών	αφετέρου.	Και	αυτή	την	επίγνωση	αποδεικνύει	η	απόφαση	να	
συγκεντρώσει	τα	κριτικά	του	κείμενα	–στην	περίπτωση	που	εξετάζουμε	εδώ,	όσα	
αφορούν	στις	πεζογραφικές	πραγματώσεις	της	περιόδου	1920-1940–,	σ’	«ένα	μα-
κρότατο	μελέτημα	[…]	ξανακοιταγμένο	και	συμπληρωμένο»	(ό.π.)	που	τυπώνεται	
αυτοτελώς	πλέον	το	19433.	Κριτικά	κείμενα	βέβαια	που	δημοσιευμένα	νωρίτερα	
από	το	1933	και	μετά	θα	επανασυντονιστούν	το	1943	εν	είδει	«μελετήματος»	πλέον,	
καθιστώντας	ευκρινέστερο	το	στίγμα	όχι	μόνο	του	αισθητικού	συστήματος	των	
κριτικών	αναφορών	του	Ι.Μ.Π.	στη	μεσοπολεμική	πεζογραφία,	αλλά	ασφαλώς	και	
των	προθέσεών	του	να	παρέμβει	στην	«πνευματική	ζωή	του	τόπου»,	απειλούμενη	
άμεσα	από	«επικίντυνο	υπερσιτισμό»	και	«εμβριθέστατες	μηδαμινότητες»	(ό.π.),	
όπως	άλλωστε	είχε	κάνει	και	με	τη	συμμετοχή	του	στο	περιοδικό	Μούσα	είκοσι	
περίπου	χρόνια	πριν,	μαχόμενος	απέναντι	στην	«πνευματική	στείρωση	της	Αθήνας»4.

3.	Το	σύστημα	αυτό	που	διαμορφώνεται	σταδιακά	από	την	εποχή	ακριβώς	των	
κριτικών	 κειμένων	 του	 στο	 περιοδικό	 Μούσα	 και	 ορίζεται	 σε	 συμφραζόμενα	
συνειδητοποιημένης	 παρέμβασης	 στα	 πνευματικά	 και	 καλλιτεχνικά/λογοτεχνι-
κά	δρώμενα	της	νεοελληνικής	κοινωνίας,	αποδίδει	τον	αισθητικό	στοχασμό	του	
Ι.Μ.Π.,	θεμελιωμένο	στέρεα	σε	δύο	αλληλένδετα	εννοιολογικά	πεδία	και	στα	κρι-
τήρια	που	τους	αναλογούν,	όλα	θεματοποιημένα	στην	πρώτη	ενότητα	του	«μελε-
τήματος»	του	1943,	με	τίτλο	«Γενικοί	στοχασμοί»5.	

Το	πρώτο	αφορά	στην	έννοια	του	ειδολογικού	κανόνα	και	αναδεικνύει	τη	συ-
γκρότηση	του	Ι.Μ.Π.	ως	ιστορικού	της	λογοτεχνίας·	το	δεύτερο	αφορά	στην	έν-
νοια	της	καλλιτεχνικής	μορφής	ή	μορφοποίησης,	μικρο	και	μακρο-δομικά	θεωρη-
μένης,	που	αναδεικνύει	την	κριτική	του	συγκρότηση.	Πρόκειται	ακριβώς	για	έναν	
επεξεργασμένο,	 ισορροπημένο	 –όπως	 θεματοποιείται	 στον	 τίτλο	 της	 παρούσας	

3.	 Για	 ένα	 συνοπτικό	 διάγραμμα	 της	 πορείας	 που	 ακολούθησε	 με	 το	 κριτικό	 του	 έργο	
ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	από	το	1921	και	μετά	βλ.	Ε.Ν.Μόσχος,	«Διάγραμμα	κριτικής	πορείας»,	
Αφιέρωμα	στον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο	(επιμ.	Εμμ.	Κριαράς),	Μαλλιάρης-Παιδεία,	Αθήνα,	[χ.χ.],	
σ.	204-207.
4.	Βλ.	Μούσα,	Β ,́	2/14	(Σεπτέμβριος	1921),	σ.	32	[=Ανακοίνωση	της	«Φοιτητικής	Συντροφιάς»].	
Για	 τη	 συνεργασία	 του	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	 με	 το	 περιοδικό	 Μούσα	 βλ.	 ειδικότερα,	
Π.Δ.Μαστροδημήτρης,	 «Ο	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	 και	 το	 περιοδικό	 Μούσα»,	 Αφιέρωμα	 στον	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο,	 σ.	 165-189.	 Για	 μια	 συστηματική	 θεώρηση	 του	 περιοδικού	 Μούσα,	
βλ.	Χ.Λ.Καράογλου,	Το	περιοδικό	«Μούσα»	(1920-1923),	Νεφέλη,	Αθήνα	1991.
5.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Α΄	Γενικοί	στοχασμοί»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Β΄,	σ.	7-38.

δΉΜΉΤΡΉΣ ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
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ανακοίνωσης–	συνδυασμό	γνώσης	(του	ιστορικού	της	λογοτεχνίας)	και	εγρήγορ-
σης	(του	κριτικού	της	λογοτεχνίας),	διόλου	αυτονόητο	στα	συμφραζόμενα	της	νε-
οελληνικής	κριτικής	του	μεσοπολέμου	(ωστόσο,	το	κρίσιμο	και	άκρως	ενδιαφέρον	
αυτό	ζήτημα	δεν	θα	με	απασχολήσει	εδώ).

Ειδικότερα	τώρα,	τα	εξαρτώμενα	από	τα	δύο	παραπάνω	εννοιολογικά	πεδία	
κριτήρια,	αφορούν	από	τη	μια	πλευρά,	στους	ιστορικούς	όρους	διαμόρφωσης	των	
λογοτεχνικών	ειδολογικών	παραδόσεων	σε	νεοελληνική	και	ευρωπαϊκή	κλίμακα,	
τις	γραμμές	συνέχειας	δηλαδή	και	τις	τομές,	που	διέπουν	τη	λογοτεχνική	εξέλιξη	
των	μορφών,	ή	όπως	σημειώνει	ο	Ι.Μ.Π.,	τόσο	τις	«γέφυρες»	που	«ενώνουν	[...]	με	
τα	περασμένα»	(ό.π.,	σ.	22),	όσο	και	τη	«δύναμη»	που	χρειάζεται,	για	να	«δικαι-
ώσουν»	οι	συγγραφείς	«το	σπάσιμο»	του	«καλουπι[ού]	του	είδους»	(ό.π.,	σ.	33).	

Πρόκειται	συνεπώς	για	την	ενίστορη	συνείδηση	που	χρειάζεται	να	διέπει	όχι	
μόνον	τους	κριτικούς	αλλά	και	από	τους	ίδιους	τους	συγγραφείς,	δηλαδή	για	
τη	γνώση	των	«πηγ[ών]»,	της	«μορφολογί[ας]	των	ειδών»	και	των	«μεγάλ[ων]	
δασκάλ[ων]»	(ό.π.,	σ.	32),	η	«μεγαλοφυΐα»	των	οποίων	δεν	φτάνει	ούτε	αυτή	να	
«μετασχηματί[σει]	οριστικά	και	πάγια	τον	ειδολογικό	κανόνα»	(ό.π.,	σ.	33),	γι’	αυτό	
και	οι	«‘ασπούδαχτοι’»,	δεν	αποτελούν,	όπως	σημειώνεται,	παρά	«περιπτώσεις	που	
μετατοπίζουν	τα	ενδιαφέροντά	μας	από	το	καθάριο	αισθητικό	στοιχείο	σε	στοιχεία	
άλλα	εξωκαλλιτεχνικά»	(ό.π.,	σ.	32).	Δεν	«αρκεί»,	υπογραμμίζει	ο	Ι.Μ.Π.,	«να	σπας	
τα	καλούπια	του	είδους·	πρέπει	και	νάχεις	τη	δύναμη	να	δικαιώσεις	το	σπάσιμο	
τούτο	με	ρωμαλέες	αντιπροσφορές»	(ό.π.,	σ.	33).	Και	βέβαια	εδώ	δεν	μπορεί	κανείς	
παρά	να	αναγνωρίσει	την	υποτύπωση	της	αντίληψής	του	αυτής,	στην	αντίθεση	
που	διατύπωνε	ήδη	το	1922	με	αφορμή	τη	μελέτη	του	Θ.Μ.Μουστοξύδη,	Στοιχεία	
αισθητικής	(Ελευθερουδάκης,	Αθήνα	1922),	στα	«αληθινά	αναξιόλογ[α]»	«αριστουρ-
γήματα»	που	«εττικετάρ[ο]νται	ως	τέτοια,	σύμφωνα	μ’	ένα	οποιοδήποτε	κριτήριο»6.

Από	 την	 άλλη	 πλευρά,	 υπάρχουν	 τα	 κριτήρια	 που	 αφορούν	 στην	 κριτικού	
χαρακτήρα	επίγνωση	για	 την	αξία	 της	καλλιτεχνικής	μορφής,	βασισμένης	αφε-
νός	στην	κατάκτηση	μιας	άρτια	επεξεργασμένης	γλώσσας,	αφετέρου	στην	υπο-
λογισμένη	«σύνθεσ[η]»	και	«αρχιτεκτονική»,	κατά	την	προσφιλή	διατύπωση	του	
Ι.Μ.Π.,	«διάρθρωσ[η]	του	υλικού»7,	των	αφηγηματικών	δηλαδή	μερών.	

Τα	δύο	αυτά	κριτήρια	έχουν,	ήδη	από	τη	δεκαετία	του	1920,	δεσπόζοντα	ρόλο	
στην	αισθητική	αντίληψη	του	Ι.Μ.Π.,	εκπεφρασμένα	είτε	επί	συγκεκριμένων	περι-
πτώσεων	–όπως	π.χ.	με	αφορμή	την	«πείρα»	που	εντοπίζει	στις	λέξεις	του	Φ.	Κό-
ντογλου	και	την	«υπομονητική	μαστοριά»	του	που	«στρογγυλεύει	την	περίοδο»8 
στο	Pedro Cazas,	ανάλογη	μ’	εκείνην	του	Π.	Πικρού	στα	Χαμένα	κορμιά9–,	είτε	
σε	ευρύτερη	κλίμακα	(π.χ.,	«[…]	τέχνη	προ	παντός	σημαίνει	μορφή»,	γι’	αυτό	και	

6.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 «Η	 αισθητική	 και	 οι	 αισθητικοί»,	Μούσα,	 Β ,́	 11/23	 (Ιούνιος	 1922),	
σ.	164-168·	η	αναφορά:	σ.	168.
7.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Α΄	Γενικοί	στοχασμοί»:	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Β΄,	σ.	22.
8.	Βλ.	τη	σχετική	βιβλιοκρισία:	Μούσα,	Γ ,́	11/35	(Ιούνιος	1923),	σ.	199.
9.	Βλ.	τη	σχετική	βιβλιοκρισία:	Μούσα,	Γ ,́	8/32	(Μάρτιος	1923),	σ.	147.
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«[…]	από	τον	καλλιτέχνη	πρέπει	να	ζητούμε	την	εντέλεια	της	μορφής,	κύριο	και	
μοναδικό	σκοπό	της	τέχνης»10)	και	ενίοτε	με	ιδιαίτερη	ένταση	(π.χ.:	«Στην	Ελλάδα	
τα	ξαίρουμε	όλα:	σχολές,	τεχνοτροπίες,	ιδεώδη,	φιλοσοφικές	θεωρίες,	αισθητικά	
και	καλλιτεχνικά	συστήματα	[…].	Μονάχα	ένα	δεν	καταφέραμε	να	μάθουμε:	τη	
σημασία	 των	 λέξεων,	 την	 τεχνική	 τους	αξία,	 το	βάθος	και	 το	πλάτος	 τους,	 τον	
τρόπο	χρησιμοποιήσεώς	τους»,	ό.π.,	σ.	110).	

Με	 τη	μορφή	 είναι	 ασφαλώς	 οργανικά	 συντονισμένη	 η	 θεματική	 των	 λογο-
τεχνικών/πεζογραφικών	 κειμένων,	 η	 οποία	 και	 επικεντρώνεται	 στον	 κοινωνικό	
άνθρωπο,	στο	«συνταίρια[σμα]	τ[ου]	ατόμ[ου]	με	τον	ολόγυρά	του	κόσμο»11,	μέσα	
από	το	οποίο	μπορεί	να	μορφοποιηθεί	ο	«καθολικός»	(ό.π.,	σ.	203)	χαρακτήρας	
του,	σε	μια	τέχνη	«νεοελληνική,	που	να	έχει,	όπως	σημειώνει	ο	Ι.Μ.Π.	ήδη	το	1922,	
«όλα	τα	στοιχεία	της	καθολικότητος»12.	

Τα	παραπάνω	ειδολογικά	και	μορφολογικά	κριτήρια	ο	Ι.Μ.Π.,	ιστορικός	ταυ-
τόχρονα	και	κριτικός	της	λογοτεχνίας,	θα	εφαρμόσει	συστηματικά	στις	αξιολο-
γικές	του	κρίσεις	για	την	πεζογραφική	και	δη	μυθιστοριογραφική	παραγωγή	του	
μεσοπολέμου,	που	συγκροτούν	το	σώμα	της	δεύτερης	ενότητας	του	«μελετήμα-
τος»	 του	 1943,	 τιτλοφορούμενης	 «Οι	 άνθρωποι	 και	 τα	 βιβλία»13,	 εμβαθύνοντας	
πλέον	και	προωθώντας	τις	συντομευμένες	κατ’	ανάγκη	κρίσεις	του	στα	Στοιχεία	
ιστορίας	της	ελληνικής	λογοτεχνίας	του	193614.	

4.	Τα	ζητούμενα	του	Ι.Μ.Π.	στα	Ανήσυχα	χρόνια	για	την	παραπάνω	πεζογραφική	
παραγωγή	διαρθρώνονται	σε	κεφάλαια	για	είκοσι	έναν	συγγραφείς,	γυναίκες	και	
άνδρες,	από	τον	Κόντογλου	μέχρι	τον	Μ.	Λουντέμη,	με	πέντε	μυθιστορήματα	να	
αξιολογούνται	στην	υψηλότερη	ποιοτική	κλίμακα:	δύο	 του	Π.	Πικρού	 (Χαμένα	
κορμιά,	1922·	Τουμπεκί,	1927),	δύο	του	Κ.	Πολίτη	(Εκάτη,	1933·	Eroica,	1938)	και	
ένα	της	Λιλίκας	Νάκου	(Παραστρατημένοι,	1935).

Στον	άξονα	αυτό	της	μεσοπολεμικής	πεζογραφίας,	θα	στραφεί	λοιπόν	στην	
αναζήτηση	και	το	σχολιασμό	των	πτυχών	εκείνων	που	ορίζουν	τον	επιτυχημένο	
συνδυασμό	ειδολογικών	και	μορφικών	απαιτήσεων	σ’	ένα	άρτιο	καλλιτεχνικό	προ-
ϊόν	και	ειδικότερα	σ’	ένα	άρτιο	μυθιστόρημα	(γιατί	περί	αυτού	κυρίως	πρόκειται).	

Επιτυχημένο	καλλιτεχνικό	συνδυασμό	ως	αποτέλεσμα	βέβαια	 της	«συνθετι-
κής	 ικανότητας»15,	 κάτι	 που	 για	 τον	 Ι.Μ.Π.	 σημαίνει	 επιλογές,	 διά	 των	 οποίων	

10.	 Βλ.	 τη	 βιβλιοκρισία	 του	 για	 το	Φως	 που	 καίει	 (Αλεξάνδρεια	 1922)	 του	 Δ.	 Τανάλια	 [=Κ.	
Βάρναλη],	Μούσα,	Γ ,́	6/30	(Ιανουάριος	1923),	σ.	111.
11.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Α΄	Γενικοί	στοχασμοί»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Β΄,	σ.	26.
12.	Η	διατύπωση	στη	βιβλιοκρισία	του	για	την	ανθολογία	που	επιμελήθηκε	ο	Τ.	Άγρας	[Οι	Νέοι	
(Εκλογή	από	το	έργο	των	νέων	Ελλήνων	ποιητών,	1910-1920)]:	Μούσα,	Γ ,́	2/26	 (Σεπτέμβριος	
1922),	σ.	35.
13.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 «Β΄	 Οι	 άνθρωποι	 και	 τα	 βιβλία»,	 Τα	 πρόσωπα	 και	 τα	 κείμενα.	Β΄ 
σ.	39-237.
14.	 Βλ.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 Στοιχεία	 ιστορίας	 της	 ελληνικής	 λογοτεχνίας,	 Γραφείο	
Πνευματικών	Υπηρεσιών,	Αθήνα	1936	[2η:	1938].
15.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Α΄	Γενικοί	στοχασμοί»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Β ,́	σ.	29.
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οι	 συγγραφείς	 και	 δη	 οι	 μυθιστοριογράφοι	 μορφοποιούν	 καλλιτεχνικά	 «βιωμέ-
νους	 ανθρώπινους	 τύπους»	 (η	 διατύπωση	 με	 αφορμή	 τους	Παραστρατημένους	
της	 Λιλίκας	 Νάκου)16.	Μορφοποιούν	 μ’	 άλλα	 λόγια	 πραγματικούς	 ανθρώπους,	
κινούμενους	μέσα	στο	στρόβιλο	της	παροντικότητας	μιας	κοινωνίας	που	«ολοένα	
σχηματίζεται»17,	όχι	όμως	στην	περιοριστική	ατομικότητά	τους	αλλά	εν	είδει	«τύ-
πων»,	αναγνωρίσιμων	και	«αντιπροσωπευτικών»	 (ό.π.)	 ευρύτερων	ομάδων,	στη	
μακροδομική	 βάση,	 ασφαλώς,	 ενός	 αφηγηματικού	 «αρχιτεκτονικού	 σχέδιου»18,	
μιας	«καλοϋπολογισμένης	αρχιτεκτονικής	σύνθεσης»	(ό.π.,	σ.	88),	και	ταυτόχρο-
να	στη	μικροδομική	βάση	της	«προχωρημέν[ης]	μαστοριάς	της	έκφρασης»	(ό.π.,	
σ.	104)	και	το	«σφιχτό	δέσιμό»	της19.

Έτσι,	το	πραγματικό	ως	γενεσιουργός	μήτρα	ακατάπαυστης	και	υψηλής	τά-
σης,	 πολύπτυχης	 ενέργειας	 συναρτάται	 με	 τους	 τύπους	 και	 δεν	 «σπαταλάται»	
στην	 αδιάφορη	 προφάνεια,	 κάτι	 που	 χαρακτηριστικά	 επισημαίνει	 ο	 Ι.Μ.Π.	 με	
αφορμή	την	Eroica	του	Κ.	Πολίτη:	«μια	στοχαστική	και	γεμάτη	τρυφερή	ευαισθη-
σία	και	λυρική	διάθεση	επισκόπηση	των	ανθρώπινων,	ένα	κομμάτι	τραγικού	βίου,	
που	διατηρεί	ίσαμε	την	τελευταία	του	σελίδα	τον	καθολικό,	τον	πανανθρώπινο	χα-
ρακτήρα	του.	Τα	περιστατικά	και	τα	πρόσωπα	κινούνται	γύρω	από	μια	κεντρική	
σκέψη:	η	ζωή	δεν	είναι	έχταση,	είναι	ένταση»20.	

Οι	γλωσσικά	και	δομικά/αρχιτεκτονικά	δουλεμένοι	τύποι	ορίζουν	–θα	διευκρι-
νίζαμε–	μια	σε	βάθος	ανάλυση	του	πραγματικού,	της	ίδιας	δηλαδή	της	πραγματι-
κής	κοινωνικής	ζωής, ως	προς	τη	δυνητική,	δυνάμει,	πιθανή	ένταση	που	μπορεί	να	
κυοφορεί,	και	τη	διάρκεια	αυτής	της	έντασης.	Σ’	αυτό	το	μήκος	κύματος,	ο	Ι.Μ.Π.	
σχολιάζει	δραστικά	την	επείγουσα	καλλιτεχνική	διάκριση	μεταξύ	«αληθινού»	και	
«σαν	αληθινού»	(η	υπογράμμιση	του	ίδιου):	«Έχει	παρατηρηθεί	πολλές	φορές,	πως	
η	αληθοφάνεια	βαραίνει	στην	καλλιτεχνική	δημιουργία	πολύ	περισσότερο	από	την	
αλήθεια.	Για	τούτο	κι	ο	τεχνίτης	χρειάζεται	να	μπορεί	να	προσφέρει	και	το	αληθινό	
σ	α	ν		α	λ	η	θ	ι	ν	ό.	Άκουσα	συχνά	μωρότατους	νεαρούς	να	ξαφνιάζονται	που	δε	με	
συγκίνησε	το	παραμύθι	τους	και	μου	παρατηρούν:	“μα	αυτό	έχει	γίνει!”.	Δεινότα-
τη	παρανόηση.	Από	την	πραγματικότητα	[…]	ίσαμε	το	βιβλίο	υπάρχει	απόσταση	
τεράστια	[…]·	η	τέχνη	θα	την	μετουσιώσει	<την	πραγματικότητα>	σε	μορφή	και	θα	
την	προικίσει	με	διάρκεια,	τη	διάρκεια	που	δεν	κατέχει	από	φυσικού	του	το	πραγ-
ματικό	περιστατικό,	αυτό	που	ολοένα	αλλάζει	και	που	δεν	είναι	παρά	μια	στιγμή	
ανάμεσα	σ’	ένα	σωρό	άλλες	διαφορετικές	στιγμές»	(ό.π.,	σ.	143-144).

Τα	ζητούμενα	της	καλλιτεχνικής	μορφοποίησης	στην	πεζογραφία	και	ειδικά	
στο	μυθιστόρημα,	ευθέως	ανάλογα	με	τις	κατακτήσεις	του	ευρωπαϊκού	μυθιστο-
ρήματος	του	19ου	και	των	πρώτων	δεκαετιών	του	20ού	αιώνα,	στις	οποίες	συχνά	

16.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Β΄	Οι	άνθρωποι	και	τα	βιβλία»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	165.
17.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Α΄	Γενικοί	στοχασμοί»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	28.
18.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Β΄	Οι	άνθρωποι	και	τα	βιβλία»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	103.
19.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Α΄	Γενικοί	στοχασμοί»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	12.
20.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Β΄	Οι	άνθρωποι	και	τα	βιβλία»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	203.
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αναφέρεται	ο	Ι.Μ.Π.,	μνημονεύοντας	τον	Balzac,	τον	Flaubert,	τον	Zola,	τον	Hardy,	
θα	 τον	 οδηγήσουν	 εν	 ονόματι	 ακριβώς	 αυτών	 των	 κατακτήσεων	 αλλά	 και	 της	
ίδιας	της	νεοελληνικής	πεζογραφικής	παράδοσης	της	ίδιας	εποχής,	στον	«[π]εζο-
γράφο	στο	αληθινό	όνομα	του	όρου»	που	«στάθηκε	ο	Ροΐδης»	λ.χ.,	τον	«ασύγκρι-
το»	Παπαδιαμάντη,	τον	Ξενόπουλο	που	«θα	δημιουργήσει	το	νεοελληνικό	αστικό	
μυθιστόρημα»,	ή	τον	Θεοτόκη	που	«θα	οργανώσει	το	νεοελληνικό	ρεαλισμό,	τοπο-
θετημένο	σε	πλαίσια	κοινωνιστικά»21,	σε	ριζικές	αντικρούσεις:	της	αυτοβιογραφί-
ας22	και	του	αμετουσιώτου	μορφικά	«πλούσι[ου]	βιώμα[τος]»	(ό.π.,	σ.	77),	της	«ει-
σβολ[ής]	της	λυρικής	φράσης	στην	πεζογραφία»	(ό.π.,	σ.	215)	ή	της	«διαπότισ[ης]»	
της	τελευταίας	«από	τα	στοιχεία	του	ποιητικού	ύφους»23,	 του	κοσμοπολιτισμού	
και	του	«άδει[ου],	τ[ου]	αδυσώπητ[ου],	τ[ου]	θανάσιμ[ου]	άδει[ου]»24	που	τον	χα-
ρακτηρίζει,	της	«παρανόησ[ης]	του	ρεαλισμού»	(ό.π.,	σ.	182),	η	οποία	οδηγεί	στην	
απόδοση	αρνητικών	μόνον	όψεων	προσώπων	και	καταστάσεων,	των	«̔ ασπούδα-
χτων’»	(ό.π.,	σ.	230)	συγγραφέων,	ακόμα,	που	είναι	οριστικά	έξω	από	την	τέχνη.

5.	Ο	Ι.Μ.Π.	αντιμετώπισε	τη	λογοτεχνία	όχι	ως	«γυμνή	ηδονή»,	αλλά	ως	«ευρύτε-
ρη	κοινωνική	αποστολή»,	γι’	αυτό	και	προχώρησε	πέρα	από	την	αποτίμηση	της	
«αφήγησης»	μιας	«συγκινητικ[ής]	ιστορί[ας]»,	και	εννόησε	σε	βάθος	ότι	η	λογοτε-
χνία	«[π]ρέπει»	να	εκφράζει	«μια	στάση	αντίκρυ	στη	ζωή	γενικότερα,	και	στη	νε-
οελληνική	πραγματικότητα	ειδικότερα»:	«Πρέπει	να	δείξουμε»,	σημειώνει,	«πόσο	
έχουμε	πονέσει,	πόσο	έχουμε	υποφέρει·	πρέπει	να	πασκίσουμε	όχι	μονάχα	να	κα-
ταλάβουμε,	μα	και	να	αισθανθούμε	τον	άνθρωπο,	που	πορεύεται	δίπλα	μας,	να	
τρυπήσουμε	το	τομάρι	του	και	ν’	αδράξουμε	τη	ζεστή	του	ψυχή»25.

	Κάτι	τέτοιο	δεν	θα	μπορούσε	να	επιτευχθεί,	να	μορφοποιηθεί	δηλαδή,	καλλιτε-
χνικά,	παρά	με	μόχθο:	στην	εξήγηση	και	στην	εμβάθυνση	των	όρων	και	των	απαι-
τήσεων	αυτού	του	μόχθου	αφοσιώθηκε	ο	Ι.Μ.Π.,	«αληθινά	ζωνταν[ός]»	στο	«ύψος»	
που	απαιτούσε	η	«εποχή»26	–	και	σίγουρα	δεν	ήταν	λίγα	όσα	εκείνη	απαιτούσε.

21.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Α΄	Γενικοί	στοχασμοί»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	18.
22.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Β΄	Οι	άνθρωποι	και	τα	βιβλία»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	74.
23.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Α΄	Γενικοί	στοχασμοί»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	14.
24.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Β΄	Οι	άνθρωποι	και	τα	βιβλία»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	152.
25.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Α΄	Γενικοί	στοχασμοί»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	36.
26.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Β΄	Οι	άνθρωποι	και	τα	βιβλία»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	239.
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Abstract

The	aim	of	the	paper	is	to	analyze	from	an	hermeneutical	point	of	view	the	specific	
conception	of	I.MPanagiotopoulos	on	the	Modern	Greek	prose	fiction	of	the	1920-1940	
period	as	well	as	on	the	key	importance	role	of	the	above	prose	fiction	in	the	new	post-
war	literary	orientations	in	Greece.

The	criteria	of	his	conception	are	linked	to	the	demands	of	historiographical	and	
critical	evaluations	of	modern	literary	texts.

In	particular,	 these	criteria	are	related,	on	 the	one	hand,	 to	 the	historical	condi-
tions	of	shaping	the	literary	generic	traditions	on	a	Modern	Greek	and	European	scale,	
namely	the	lines	of	continuity	and	the	intersections	governing	the	evolution	of	literary	
forms,	or,	as	noted	by	I.M.Panagiotopoulos,	both	the	«bridges»	that	«join	[...]	with	the	
past»,	and	the	«power»	it	needs	to	«justify»	the	writers	«breaking»	the	«generic	mold»	
(Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Β΄	Ανήσυχα	χρόνια,	[1943],	p.	21	and	33).	On	the	other	
hand,	the	criteria	are	related	to	the	critical	character	awareness	of	the	value	of	literary	
artistic	formations,	based	on	the	acquisition	of	a	well-crafted	language,	as	well	to	the	
calculated	«composition»	and	«architecture»	(op.	cit.,	p.	22)	of	narrative	parts.

Thanks	to	the	these	demanding	criteria	from	the	history	and	the	criticism	of	liter-
ature,	I.M.Panagiotopoulos	was	able	to	deal	with	the	major	challenge	of	judging	his	
contemporary	prose	writers	and	expressing	as	historian	and	at	the	same	time	as	critic	
of	 literature,	 hermeneutical	 remarks	of	particular	 importance,	 for	which	 it	 is	worth	
doing	a	more	systematic	approach.
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Το κριτικό έργο του Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου αποτελεί 
σπάνιο δείγμα του τρόπου, με τον οποίο διαμορφώνε-
ται, εξελίσσεται και μετακενώνεται η κριτική σκέψη. Και 
τούτο για τους εξής λόγους: πρώτον, επειδή, αυτοδί-
δακτος στην κυριολεξία, θήτευσε εξ απαλών ονύχων, 
από την ηλικία των δεκατεσσάρων μόλις ετών, στον 
κριτικό προβληματισμό και μέσω της κριτικής μυήθηκε 
σταδιακά στα της τέχνης· δεύτερον, επειδή ασχολήθη-
κε με πολλά είδη του κριτικού λόγου, από έφεση προς 
τα γράμματα αλλά και από βιοποριστικές ανάγκες κι-
νούμενος· και τρίτον, διότι με την πάροδο των ετών και 
έπειτα από πολύμοχθο φιλολογικό έργο αξιοποίησε 
την κριτική σκευή του, μεταφέροντας παραγωγικά τους 
καρπούς της ακόμη και στα λογοτεχνικά δημιουργήμα-
τά του. Ο Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος ανδρώθηκε ως κριτι-
κός και μέσω αυτής της ιδιότητάς του προσέγγισε την 
πρωτογενή πνευματική δημιουργία.
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