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Α΄)	Χαρτογράφηση	του	υλικού

Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	έχει	καθιερωθεί	στη	συνείδηση	του	αναγνωστικού	κοι-
νού	ως	ο	κατεξοχήν	κριτικός	των	ελληνικών	γραμμάτων.	Ωστόσο,	δεν	είναι	λίγες	
οι	περιπτώσεις	που	σε	δοκιμιακά	του	κείμενα	αναφέρεται	και	σε	ξένους	συγγρα-
φείς	καθώς	και	σε	ρεύματα	της	ευρωπαϊκής	λογοτεχνίας.	Και	θα	είναι	ενδιαφέρον	
να	συνεξετασθούν	στο	μέλλον	οι	απόψεις	του	με	εκείνες	του	Παναγιώτη	Κανελλό-
πουλου	στην	Ιστορία	του	ευρωπαϊκού	πνεύματος,	καθώς	και	με	εκείνες	του	Κωστή	
Παλαμά.	Συγκεκριμένα,	στον	Α΄	τόμο	της	σειράς	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα	που	
τιτλοφορείται	Δρόμοι	παράλληλοι	(1943),	περιλαμβάνεται	κείμενο	ομιλίας	του,	με	
θέμα	«Η	σύγχρονη	ελληνική	ποίηση»1,	στο	οποίο	εξετάζονται	οι	νεωτερικές	τά-
σεις	της	λογοτεχνίας	μας	σε	σχέση	με	δυτικές	επιδράσεις.	Ενδεικτικά	αναφέρω	τα	
μνημονευόμενα	ονόματα	των	Mallarmé,	Verlaine,	Edgar	Allan	Poe,	Jules	Romains,	
Marcel	Proust,	Aldous	Huxley.	Σε	αυτό	το	μελέτημα	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	διε-
ρευνά	επίσης	τα	χαρακτηριστικά	του	υπερρεαλισμού,	βασιζόμενος	στις	απόψεις	
του	Breton,	καθώς	και	σε	χαρακτηριστικά	κείμενα.	Στον	ίδιο	τόμο	περιλαμβάνε-
ται	δοκίμιο	για	τον	Moréas	(ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	παρουσιάζει	το	τελευταίο	μέρος	
του)2,	καθώς	και	ένα	άλλο	αισθητικότερο	δοκίμιο	για	την	«Ακμή	και	παρακμή	της	
ωραιολογίας»3,	 όπου	 εισαγωγικά	 γίνονται	 εκτενείς	 αναφορές	 στον	Oscar	Wilde	
και	στον	Gabriele	D’Annunzio,	ενώ	στη	συνέχεια	επισημαίνονται	τέσσερις	ενδει-
κτικές	περιπτώσεις	των	γραμμάτων	μας:	οι	Κωνσταντίνος	Χατζόπουλος	και	Πλά-
των	Ροδοκανάκης	από	τους	παλαιότερους,	και	οι	Κώστας	Ουράνης	και	Ζαχαρίας	

1.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	σύγχρονη	ελληνική	ποίηση»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα. Α΄ Δρόμοι	
παράλληλοι,	Αετός,	Αθήνα	1943,	σ.	7-37.
2.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Τριάντα	χρόνια	ύστερ’	από	το	θάνατο	του	Μορεάς»,	Τα	πρόσωπα	και	
τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	202-205.
3.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ακμή	και	παρακμή	της	ωραιολογίας»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,		
ό.π.,	σ.	216-219.

ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ Γ. ΖΏΡΆΣ
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Παπαντωνίου	από	τους	νεότερους.	Αλλά	και	στον	Ε΄	τόμο	της	ίδιας	σειράς	(1948),	
που	επιγράφεται	Ο	λυρικός	λόγος,	εξετάζοντας	το	έργο	του	Τέλλου	Άγρα,	ο	Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλος	θεωρεί	σκόπιμο	να	συμπεριλάβει	ένα	κεφάλαιο	σχετικά	με	«Το	
κλίμα	του	γαλλικού	συμβολισμού»4,	όπου	εξετάζεται	η	επιλεκτική	συγγένεια	του	
Έλληνα	ποιητή	με	γάλλους	ομοτέχνους	του,	ενώ	ακολουθεί	και	ειδικό	κεφάλαιο	
για	τον	«Jean	Moréas»5.	Ομοίως	στον	ΣΤ΄	τόμο	(1955),	που	φέρει	τον	ενδεικτικό	
τίτλο	Τα	ελληνικά	και	τα	ξένα,	περιλαμβάνεται	το	εκτενές	δοκίμιο	«Η	πορεία	του	
λυρικού	λόγου	(1901-1950)»6,	στο	οποίο	γίνονται	αναφορές	σε	κορυφαίους	ταγούς	
των	ευρωπαϊκών	γραμμάτων,	όπως	οι	Γάλλοι	Lautréamont,	Rimbaud,	Apollinaire,	
Verlaine,	Régnier,	Mallarmé,	Valéry,	Claudel,	Péguy,	οι	Αμερικανοί	Eliot	και	Pound,	
οι	 Γερμανοί	 George	 και	 Rilke,	 οι	 Ρώσοι	 Blok,	 Pasternak,	 Majakovskij,	 οι	 Ιταλοί	
Marinetti,	Montale,	Quasimodo,	Ungaretti,	 ενώ	το	μελέτημα	τελειώνει	–όπως	χα-
ρακτηριστικά	τονίζει	ο	συγγραφέας	του–	«με	τ’	όνομα	το	θλιμμένο	του	Federico	
Garcia	Lorca».	Ακολουθεί	 δοκίμιο	 με	 θέμα:	 «Ο	συμβολισμός	 και	 οι	Νεοέλληνες	
λυρικοί»7.	Στον	 ίδιο	τόμο	περιλαμβάνονται	και	τέσσερα	κείμενα	για	 ισάριθμους	
ξένους	λογοτέχνες:	τους	Gide8,	Hugo9,	Andersen10	και	Hamsun11.	Είναι	ενδιαφέρον	
το	γεγονός	ότι	μέρος	του	υλικού	και	της	έμπνευσής	του	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	
το	αποκόμισε	κατά	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού	του	στη	δυτική	Ευρώπη,	το	1952	(που	
το	ακολούθησε	και	ένα	δεύτερο	ταξίδι,	τέσσερα	χρόνια	αργότερα,	το	1956).	Έτσι,	
πολλές	αντίστοιχες	αναφορές,	παρατηρήσεις	και	επισημάνσεις	περιλαμβάνονται	
και	στο	 ταξιδιωτικό	 έργο	 του	Ευρώπη.	Δώδεκα	κεφάλαια	λυρικής	γεωγραφίας 
(1953	και	1962).	Εδώ	συναντούμε	τις	κορυφαίες	μορφές	των	 Ιταλών	Dante12	και	
Machiavelli13,	των	Γάλλων	Stendhal14	και	Mistral15,	του	Ολλανδού	Έρασμου16,	των	

4.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Το	κλίμα	του	γαλλικού	συμβολισμού»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	
Ε΄ Ο	λυρικός	λόγος,	Αετός,	Αθήνα	1949,	σ.	70-74.
5.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Jean	Moréas»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	75-78.
6.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 «Η	 πορεία	 του	 λυρικού	 λόγου	 (1901-1950)»,	 Τα	 πρόσωπα	 και	 τα	
κείμενα.	ΣΤ΄	Τα	ελληνικά	και	τα	ξένα,	Αετός,	Αθήνα	1955,	σ.	9-58.
7.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	συμβολισμός	και	οι	Νεοέλληνες	λυρικοί»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κεί-
μενα,	ό.π.,	σ.	93-111.
8.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Απόψεις	του	έργου	του	Gide»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	113-132.
9.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	Ουγκώ	από	μακριά»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	208-214.
10.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	μνήμη	του	Άντερσεν»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	ό.π.,	σ.	215-219.
11.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 «Απόψεις	 του	 έργου	 του	Χάμσουν»,	Τα	πρόσωπα	και	 τα	 κείμενα,	
ό.π.,	σ.	220-228.
12.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Συνέχεια	και	τέλος	του	Ιταλικού	ταξιδιού»,	Ευρώπη.	Δώδεκα	κεφάλαια	
λυρικής	γεωγραφίας,	Β΄	έκδοση	συμπληρωμένη,	Εκδοτικός	Οίκος	Αστήρ,	Αθήνα	1962,	σ.	90-91.
13.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Πολιτείες	του	Νότου»,	Ευρώπη,	ό.π.,	σ.	13.
14.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	άλλος	Νότος»,	Ευρώπη,	ό.π.,	σ.	144-149.
15.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	παρένθεση	του	Βαν	Γκογκ»,	Ευρώπη,	ό.π.,	σ.	174.
16.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Το	εντελβάις»,	Ευρώπη,	ό.π.,	σ.	121,	και	«Περιστατικά	και	θεάματα	
της	Ολλανδίας»,	Ευρώπη,	ό.π.,	σ.	272.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Γ. ΖΩΡΑΣ



179

Βέλγων	 Verhaeren17	 και	 Rodenbach18,	 του	 Δανού	 Grundtvig19.	 Πρέπει	 να	 μνημο-
νευθούν	και	οι	μεταφράσεις	που	φιλοτέχνησε	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	από	έργα	
των	D’Annunzio	(1924)20	και	Alfred	de	Musset	(1929)21.	Επίσης	δημοσίευσε	άρθρα	
στην	εφημερίδα	Ελευθερία	για	τους	Moréas	(1956)22,	Huxley	(1958)23,	Shakespeare	
(1964)24,	Dante	(1965)25,	καθώς	και	σε	άλλες	εφημερίδες	της	εποχής,	που	αργότε-
ρα	αναδημοσιεύθηκαν	στις	σειρές	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα	και	Οι	γίγαντες	
του	πνεύματος.	Γενικότερου	ενδιαφέροντος	είναι	διάφορα	λήμματα	στη	Μεγάλη	
Ελληνική	 Εγκυκλοπαιδεία	 του	Πυρσού,	 σχετικά	 με	 τις	 τέχνες	 στη	Δανία	 (τ.	 Η,́	
σ.	867-868),	την	Ισπανία	(τ.	ΙΓ ,́	σ.	260-261)	και	την	Ιταλία	(τ.	ΙΓ ,́	σ.	314-316).

Β΄)	Δειγματοληπτική	παρουσίαση

Ακολούθως	 θα	 παραθέσουμε	 ορισμένα	 αποσπάσματα	 κριτικών	 παρατηρήσεων	
του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	και	του	τρόπου	που	προβαίνει	στις	επισημάνσεις	του.	
Για	τον	λόγο	αυτόν,	θα	δώσουμε	παραδείγματα	της	κριτικής	σκέψης	του:	α΄)	όταν	
έχει	συγκριτολογικό	χαρακτήρα	ανάμεσα	στην	ελληνική	και	την	ξένη	λογοτεχνία,	
β΄)	όταν	αναφέρεται	αποκλειστικά	σε	διάφορους	ευρωπαίους	λογοτέχνες,	γ΄)	όταν	
εστιάζεται	σε	έναν	και	μόνον,	και	δ΄)	όταν	συνδέει	τόπους	και	χώρες	με	τους	αν-
θρώπους	των	γραμμάτων.

Ξεκινάμε	με	την	πρώτη	κατηγορία,	τη	συγκριτολογική.	Το	1940,	μιλώντας	για	
τη	«Σύγχρονη	ελληνική	ποίηση»,	ο	Παναγιωτόπουλος	κάνει	μία	συνθετική	αποτί-
μηση	των	ευρωπαϊκών	γραμμάτων	της	εποχής:	«Ο	δέκατος	ένατος	αιώνας	έκλεισε	
τη	σελίδα	του	με	μια	θαυμαστή	εκδίκηση:	εκδικήθηκε	τη	ρομαντική	περισσολογία	
που	είχε	μεταβληθεί	σε	ακολασία	της	ανεύθυνης	λογομανίας	και	 το	ρεαλιστικό	
ασκητισμό	που	είχε	 ξεπέσει	σε	αποθέωση	της	ασήμαντης	λεπτομέρειας	και	ρυ-
παρογραφία	χωρίς	δικαίωση,	αντιπαραθέτοντας	στον	Hugo,	το	Mallarmé	και	το	
Verlaine,	 στον	Courbet,	 το	Manet	 και	 το	Renoir,	 στο	 Zola	 την	 αφηγηματική	 πε-
ζογραφία	του	Edgar	Poe,	μεταφυτευμένη	στο	γαλλικό	έδαφος	από	το	Mallarmé.	
Η	εποχή	μας	συνεχίζει	με	αδιάκοπες	αναζητήσεις,	με	πηδήματα	και	καθιζήσεις	και	
αλλότροπες	 περιπλανήσεις	 την	 παράδοση	 κείνη.	Η	πεζογραφία	 καλλιεργεί	 τον	
εσωτερικό	μονόλογο.	Στα	πεζά	έπη	του	ρεαλισμού	αντίκρυ	τοποθετεί	τους	πολυ-

17.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Οδοιπορικό	του	Βελγίου»,	Ευρώπη,	ό.π.,	σ.	227-228.
18.	Ό.π.,	σ.	236-241.
19.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Το	φάσμα	του	Άμλετ»,	Ευρώπη,	ό.π.,	σ.	307.
20.	Γαβριήλ	ντ’	Αννούντσιο,	«Το	μαρτύριο	του	Αγίου	Σεβαστιανού	(απόσπασμα),	μετάφρ.	Ιω.	Μ.	
Παναγιωτόπουλου»,	Νέα	Γράμματα,	τχ.	6	(Ιούνιος	1924),	σ.	175-183.
21.	 Alfred	 de	 Musset,	 Νεανικά	 χρόνια,	 μετάφρ.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	 Εκδοτικός	 Οίκος	
Μαρσύας,	Αθήναι	19129,	σ.	104.
22.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	δόξα	του	Μορεάς»,	Ελευθερία,	16	Δεκεμβρίου	1956.
23.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	πανικός	του	Χάξλεϋ»,	Ελευθερία,	16	Δεκεμβρίου	1956.
24.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	χρονιά	του	Shakespeare»,	Ελευθερία,	26	Ιανουαρίου	1964.
25.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	χρονιά	του	Ντάντε»,	Ελευθερία,	23	Μαΐου	1965.
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σέλιδους	τόμους	του	Jules	Romains	και	του	Marcel	Proust.	Αποθεώνει	τον	Aldous	
Huxley.	Χρησιμοποιεί	για	θερμοκήπιο	του	ποιητικού	λόγου	το	μυθιστόρημα,	το	δι-
ήγημα	και	το	δοκίμιο.	Και	ξαφνιάζεται	ο	καθένας,	σα	συντυχαίνει	και	σε	όσων	
μνημόνεψα	και	σε	πολλών	άλλων	τα	πεζογραφήματα	λυρικά	ευρήματα,	φράσεις	
και	διαθέσεις	και	καταστάσεις	γεμάτες	λυρικόν	οίστρο,	που	θα	θύμωναν	το	Balzac	
ή,	μεταγενέστερα,	 το	Zola,	οικοδόμους	του	αφηγήματος	που	αποτελεί	καθαρό-
αιμη,	 εκατό	 τοις	 εκατό,	 πεζογραφία.	Συμπεραίνω,	 πως	 οι	 καιροί	 μας	 σημαδεύ-
ουν	αξιοθαύμαστες	μεταστροφές	του	ποιητικού	λόγου»26.	Και	προχωρώντας	στον	
υπερρεαλισμό	τονίζει	ότι	αυτός	«όχι	μονάχα	τη	στίξη	και	τη	λογική	διάρθρωση	
των	 εννοιών	 καταργεί,	 μα	 και	 τον	 ίδιο	 τον	 έναρθρο	 λόγο	 αποσυνθέτει.	Παρα-
μορφώνει	όχι	μονάχα	τα	νοήματα,	μα	και	τις	λέξεις,	προσθέτει	ή	αφαιρεί	φθόγ-
γους,	δημιουργεί	νέες	λέξεις,	και	γλώσσα	ανύπαρκτη,	γέννημα	της	τύχης,	που	δεν	
την	παραδέχεται	παρά	για	μια	μονάχα	στιγμή	–όσο	αντιστοιχεί	σ’	ένα	πρόχειρο,	
παροδικό	βίωμα–	και	που	δεν	την	αναγνωρίζει,	μόλις	το	βίωμα	τούτο	περάσει.	
Κ’	έχουμε	σ’	ελληνικά	βιβλία	της	τελευταίας	εσοδείας	μερικά	χαρακτηριστικά	πα-
ραδείγματα»27.	Ωστόσο,	στη	συνέχεια	παραθέτει	το	ποίημα	«Φράγμα»	του	Ανδρέα	
Εμπειρίκου,	από	την	Ενδοχώρα,	διαπιστώνοντας	ότι	«αυτό	δεν	είναι	καθαρόαιμο	
υπερρεαλιστικό	ποίημα.	Γιατί	διασώζει	κάποια	λογικά	σχήματα».	Το	θεωρεί	δη-
λαδή	πιο	παραδοσιακό	απ’	ό,τι	θα	έπρεπε.	Και	για	να	τεκμηριώσει	 την	άποψή	
του	παραθέτει	μεταφρασμένους	μερικούς	στίχους	από	το	ποίημα	«Picasso»	του	
Benjamin	Péret,	το	οποίο	θεωρεί	επιτυχές	δείγμα	υπερρεαλιστικής	έκφρασης:

Αν	λίθος	λαξευτός	πιο	μεταχειρισμένος	
από	παληό	δάχτυλο
γαντιού	κραυγάζει	σα	λυσσασμένο	λάχανο
αν	σπουργίτης	πούπεσε	από	τη	
φωλιά	ζητήσει	άλλη	μια	βελόνα
που	θάρτει	ν’	απεικονίσει	πάνω	στο	ραμφί	του	
το	σχέδιο	της	μάχης	της	Μάρνης
καθώς	και	οι	σολομοί	ανεβαίνουν	πάλι	του	ποταμού	το	δέλτα.

(Si	la	pierre	de	taille	plus	usée	qu’un	vieux	doigt	de	gant	crie
comme	une	choucroute	enragée
si	le	moineau	tombé	du	nid	réclame	encore	une	aiguille
qui	viendra	reproduire	le	schéma	de	la	bataille	de	la	Marne
sur	son	bec
à	la	façon	des	saumons	remontant	un	estuaire).

26.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	σύγχρονη	ελληνική	ποίηση»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	ό.π.,	
σ.	13.
27.	Ό.π.,	σ.	27.
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Απεναντίας,	 πλήρη	απομάκρυνση	από	 λογικά	σχήματα	παρουσιάζει,	 σύμφωνα	
με	τον	Παναγιωτόπουλο,	ένα	χωρίο	πεζού	κειμένου,	παρμένο	–χωρίς	να	το	δηλώ-
νει–	από	Το	Σόλο	του	Φίγκαρω	του	Γιάννη	Σκαρίμπα,	το	οποίο	θεωρεί	ανεπιτυχές	
δείγμα	υπερρεαλιστικής	γραφής.	Βέβαια,	ο	Ευβοέας	συγγραφέας,	με	το	συγκεκρι-
μένο	κείμενό	του,	ήθελε	μάλλον	να	σατιρίσει	τις	νεωτεριστικές	τάσεις	της	ποίησης:	
«Έλεγα:	Δύο	γαλαί	αναρριχηθείσαι	επί	του	τοίχου.	Κίκι	σαμπατάν	νατρ	ανεφίσβλ	
ήρχισαν	εν	νι-α-ουρισμα	τέλειον	ιλ	πιπρόν	ζιφς	αραμάουερ	φαρβτ…	Αραμάουερ	
φαρβτ;	Μου	κάνει	ένα	σπίτι	εκεί	δα…	είσαι	βέβαιος;	Και	φαινόταν	νάχει	επιφυλά-
ξεις	για	τούτο.	Στάθηκα	μια	στιγμή	και	το	κοίταξα.	Στην	πόρτα	του	η	ερημιά	μου	
αλυχτούσε.	–Ναι,	του	λέω,	αραμάουερ	φαρβτ.	Πώς	καλλίτερα	αλλοιώς	θα	το	πης	
στα	βιεννικά	το	νιαούρισμα;».	Ο	Παναγιωτόπουλος,	αν	και	έχει	αναφέρει	αυτά	τα	
δύο	παραδείγματα,	θεωρεί	πως	«ανάμεσα	στη	ρουτίνα	των	παραδομένων	μορφών	
και	στην	ακολασία	των	υπερβατικών	[…]	αρχίζει	να	πλάθεται	μια	νέα	ποιητική	
παράδοση	καθαρώτερα	ελληνική,	τολμηρή	στη	φαντασία,	νεωτεριστική	στην	έκ-
φραση,	πολέμια	της	ασημαντολογίας,	πλούσια	σε	ψυχικό	περιεχόμενο,	που	μπο-
ρεί	να	ξενίζει	σήμερα	τους	αμύητους	και	να	συγχέεται	πότε	με	τον	άκρατο	υπερρε-
αλισμό	και	πότε	με	άλλες	τεχνοτροπίες,	μα	και	που	προσφέρει	τη	βεβαιότητα	μιας	
αυτόνομης	κι	αυτοδύναμης	μελλοντικής	καλλιέργειας»28.	Σε	άλλο	δοκίμιό	του,	θα	
αναφερθεί	στο	προηγούμενο	ρεύμα,	εκείνο	του	συμβολισμού	και	τη	διάδοσή	του	
στην	Ελλάδα:	«Ο	συμβολισμός	προετοιμάζει	το	έδαφος	για	τον	υπερρεαλισμό	και	
τη	νεοτερική	ποίηση.	Ανάμεσα	στις	δυο	τούτες	εκδοχές	βρίσκονται	σφηνωμένοι	
δυο	επαμφοτερίζοντες:	ο	Guillaume	Apollinaire	κι	ο	κόμητας	de	Lautréamont.	Με	
τον	τελευταίο	βρισκόμαστε	πολύ	σιμά	στον	υπερρεαλισμό.	Με	τον	πρώτο	πολύ	
σιμά	στη	νεοτερική	ποίηση.	Του	συμβολισμού	οι	ακραίες	μορφές	προς	τα	πάνου	
είναι	ο	Μαλλαρμέ,	ο	Βαλερύ,	ο	Ρίλκε.	Προς	τα	κάτου	–και	με	τούτο	δε	θέλω	να	πω	
οι	χειρότερες,	οι	οικειότερες,	οι	πιο	ευκολονόητες	θέλω	να	πω–	ο	Σαμαίν,	ο	Ανρύ	
ντε	 Ρενιέ,	 ο	 Ρόντεμπαχ,	 ο	 βαν	Λερμπέργκε,	 ο	 πρώτος	Μάτερλιγκ	 κι	 άλλοι	 πα-
ρόμοιοι.	Αυτοί	οι	λιγότερο	απόκρημνοι	–και	μάλιστα	ένας	πολύ	σημαντικότερός	
τους,	ο	Βερλαίν–	είταν	οι	πιο	σιμά	στη	νεοελληνική	λυρική	ευαισθησία,	καθώς	δια-	
μορφώθηκε	από	το	1900	ίσαμε	το	1930.	Τριάντα	χρόνια.	Και	μάλιστα	όχι	τριάντα	
σωστά.	Αυτή	είναι	η	εποχή	του	νεοελληνικού	συμβολισμού.	Που	κορυφώνεται	στο	
πρώτο	μισό	του	λεγόμενου	μεσοπολέμου»29.

Συνθετικότερο	και	εκτενέστερο	είναι	το	δοκίμιο,	το	επιγραφόμενο	«Η	πορεία	του	
λυρικού	λόγου	(1901-1950)»,	με	το	οποίο	ο	Παναγιωτόπουλος	κάνει	μια	αναδρο-
μή	στη	νεότερη	ευρωπαϊκή	ποίηση.	Αυτό	αποτελεί	χαρακτηριστικό	παράδειγμα	
της	 δεύτερης	 κατηγορίας,	 καθώς	 ο	 κριτικός	 δείχνει	 αμιγές	 ενδιαφέρον	 για	 την	
ευρωπαϊκή	λογοτεχνία,	χωρίς	να	προβαίνει	σε	αναφορές	στα	δικά	μας.	Ξεκινάει	

28.	Ό.π.,	σ.	29.
29.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	συμβολισμός	και	οι	Νεοέλληνες	λυρικοί»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κεί-
μενα,	τ.	ΣΤ ,́	ό.π.,	σ.	110-111.
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υπενθυμίζοντας	τις	απαρχές:	«Κ’	είναι	σωστό	να	θυμηθούμε,	πως	ο	δέκατος	ένα-
τος	αιώνας	ανοίγει	με	τους	νεοκλασσικούς	και	προχωρεί	με	τους	ρομαντικούς	και	
τελειώνει	με	τους	ρεαλιστές,	τους	εμπρεσσιονιστές	και	τους	συμβολιστές.	Μορφές	
του	σημαντικότατες	μας	φαίνονται	και	σήμερ’	ακόμη	πρωτοποριακές,	να	ο	κόμι-
τας	de	Lautréamont,	να	ο	Arthur	Rimbaud,	να	ο	Guillaume	Apollinaire,	τόσοι	άλλοι	
ακόμη.	Δεν	είναι	μια	σταματημένη,	παλιά	εποχή	αυτός	ο	αιώνας.	Είναι	μια	ζω-
ντανή	παρουσία.	Ζούμε	ίσαμε	τώρα	τις	ιδέες	του,	με	τα	ρεύματά	του,	με	τα	βιβλία	
του,	με	τα	καλλιτεχνικά	του	επιτεύγματα»30.	Στη	συνέχεια	κάνει	εκτενέστερο	λόγο	
για	 τον	συμβολισμό:	 «Ο	συμβολισμός	κληροδότησε	στους	 μετασυμβολιστές	 και	
στους	νεορομαντικούς	τη	συνείδηση	της	διάθεσης,	της	ατμόσφαιρας,	τη	λατρεία	
της	σιωπής,	την	υποβλητική	μουσικότητα,	την	προτίμηση	προς	το	ελάχιστο.	Απο-
θέωσε	το	λιγόστιχο	ποίημα,	το	ποίημα	χωρίς	θέμα,	χωρίς	ηρωισμό,	χωρίς	κραυγή.	
Ο	ρομαντισμός	αφανίστηκε	μέσα	στον	ίδιο	του	τον	πάταγο.	Ο	συμβολισμός	τελ-
ματώθηκε	στη	σιωπή	του.	Μα,	ενώ	η	κληροδοσία	του	ρομαντισμού	στάθηκε	για	το	
συμβολισμό	άχρηστο	φορτίο,	που	το	απόρριξε	τούτος	πεισματικά,	η	κληροδοσία	
του	συμβολισμού	και	 της	παράλληλής	του	τέχνης,	που	“παρασυμβολιστική”	θα	
μπορούσαμε	να	την	πούμε,	είταν	ένας	πολύτιμος	θησαυρός,	που	ακόμη	και	προσ-	
περνώντας	τον	δεν	τον	αγνόησε	πέρα	για	πέρα	η	νεότερη	ποίηση.	Κατά	βάθος	
η	ποίηση	του	συμβολισμού	δεν	είταν	παρά	ένας	εσωτερικός	μονόλογος,	γεμάτος	
ρυθμό,	μουσική	και	λέξη	νοημένη	στην	αληθινή	και	καταγωγή	και	αρμογή	της.	
Δάσκαλος	της	σχολής,	ο	Στέφανος	Μαλλαρμέ,	δογμάτισε,	πως	το	ποίημα	πλάθεται	
με	τις	λέξεις	μονάχα	και	μια	σειρά	λέξεις,	με	μαστοριά	και	διακριτική	ικανότητα	
πολύ	 γυμνασμένη	 τοποθετημένες,	 είναι.	 Το	 ίδιο	πίστευε	 κι	 ο	Βαλερύ.	Ο	Ρεμπώ	
κατάντησε	 στη	 λεκτική	 και	 φραστική	 ακροβασία»31.	 Για	 τον	 Παναγιωτόπουλο	
η	σύγχρονη	ποίηση	είναι	μία	ποίηση	που	«στοχάζεται»,	αλλά	ταυτόχρονα	χαρα-
κτηρίζεται	από	«το	ξεμάκρεμά	του	από	την	κοινή	ή	τη	μη	κοινή	λογική»32.	Τονίζει	
μεταξύ	άλλων:	«Αν	ίσαμε	τότε	η	ποίηση	κατείχε	το	δικαίωμα	να	υπερβαίνει	το	σύ-
νορο	της	λογικής	ή	να	δημιουργεί	τη	λογική	της,	μια	παράλληλη	λογική,	από	τον	
υπερρεαλισμό	και	μάλιστ’	από	το	ντανταϊσμό	και	πέρα	η	ποίηση	βρίσκεται	δώθε	
από	τη	λογική.	Αναβρύζει	όχι	από	τη	συνείδηση,	από	το	ασυνείδητο.	Ο	υπερρεα-
λισμός	καθιερώνει	όχι	το	σύμβολο,	την	εικόνα	και	της	εικόνας	συνθετική	αφορ-
μή	τον	τυχαίο	συνειρμό.	Δεν	αγνοεί	το	λογικό	σχήμα,	το	αποφεύγει,	το	μάχεται,	
κι	όπου	του	πέφτει,	χωρίς	κι	εκείνος	να	το	θελήσει,	το	αποσυνθέτει	συστηματι-
κά»33.	Αλλά	λίγο	παρακάτω	σημειώνει:	«Ύστερ’	από	τον	πάταγο	της	υπερρεαλι-
στικής	ορθοδοξίας	ακολούθησε	ο	κατευνασμός.	Ο	λυρικός	λόγος	μπολιάστηκε	με	

30.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	πορεία	του	λυρικού	λόγου	(1901-1950)»,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	
ΣΤ΄,	ό.π.,	σ.	13-14.
31.	Ό.π.,	σ.	21.
32.	Ό.π.,	σ.	31.
33.	Ό.π.,	σ.	32.
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κάπως	περισσότερη	λογική»34.	Στη	συνέχεια	επισημαίνει	ένα	από	τα	βασικότερα	
στοιχεία	της	ποίησης:	«Η	νεότερη	ποίηση	μορφολογικά	στηρίζεται	στον	εσωτερι-
κό	ρυθμό.	Κι	ο	εσωτερικός	ρυθμός,	που	δεν	είναι,	φυσικά,	ανακάλυψη	της	στερνής	
τούτης	στιγμής,	που	είναι	ο	αναγκαίος	όρος	της	κάθε	ποίησης,	απορρέει	άμεσα	
από	 τα	 έγκατα	 της	 λυρικής	 ιδιοσυγκρασίας,	 είναι	 ο	 ρυθμός	 της	ψυχής,	 ο	 ρυθ-
μός	της	εσωτερικής	μας	ύπαρξης	ακέριας	και	λεύτερης.	Και	μόνο	τούτο	δικαιώ-
νει	το	λεύτερο	στίχο»35.	Ακολούθως	προβαίνει	σε	εκτενείς	αναφορές	στους	σημα-
ντικότερους	ποιητές	της	εποχής36,	έστω	και	αν	διατηρεί	μερικές	επιφυλάξεις	για	
κάποιους.	Από	τους	Γάλλους	αναφέρει	τους	Paul	Claudel,	Jules	Supervielle,	Paul	
Eluard,	Louis	Aragon,	Pierre-Jean	Jouve,	Benjamin	Peret,	από	τους	Αγγλοαμερικα-
νούς	τους	Thomas	Stearns	Eliot	και	Ezra	Pound,	από	τους	Γερμανούς	τον	Stefan	
George	και	τον	Rainer	Maria	Rilke,	από	τους	Ρώσους	τον	Αλέξαντρο	Μπλωκ	και	
τον	Βλαδίμηρο	Μαγιακόφσι,	από	τους	Ιταλούς	τους	Ugo	Betti,	Eugenio	Montale,	
Salvatore	 Quasimodo,	 Giuseppe	 Ungaretti,	 και	 τελειώνει	 την	 περιήγησή	 του	 στα	
ξένα	«με	τ’	όνομα	το	θλιμμένο	του	Federico	Garcia	Lorca»37.	Μόνον	στο	τέλος	του	
κειμένου	του	ο	Παναγιωτόπουλος	θα	αναφερθεί	σε	Έλληνες	ποιητές,	περιοριζό-
μενος	 σε	 τέσσερα	 μόνον	 ονόματα,	 αυτά	 των	Καζαντζάκη,	 Σικελιανού,	Παλαμά	
και	Καβάφη,	η	λυρική	καρποφορία	των	οποίων,	παρά	τις	όποιες	μεταφυτεύσεις	
ρευμάτων	και	επιδράσεις,	«διατηρεί,	στα	κορυφαία	της,	φυσικά,	φανερώματα	το	
δικό	μας	τόνο,	την	ευαισθησία	μας,	τη	λογική	μας,	τη	φυλετική	μας	ιδιοτυπία	και	
τη	μνήμη	του	δικού	μας	παραδομένου»38.

Και	 προχωράμε	 στην	 τρίτη	 κατηγορία.	 Ως	 δείγμα	 απασχόλησης	 του	 Πανα-
γιωτόπουλου	με	ένα	μόνον	δημιουργό	αναφέρουμε	το	δοκίμιό	του	«Απόψεις	του	
έργου	του	Gide»39,	όπου	αποδεικνύεται	το	βάθος	της	σκέψης	του	κριτικού.	Έχο-
ντας	παρουσιάσει	τις	σημαντικότερες	πτυχές	του	έργου	του	κορυφαίου	γάλλου	
συγγραφέα,	προβαίνει	σε	καίριες	αποτιμήσεις:	«Ο	Ζιντ	είν’	ένας	άνθρωπος	όλος	
σάρκα	φλεγόμενη	και	ψυχή	ανήσυχη	και	πνεύμα	ικανό	να	εννοήσει	τ’	απρόσιτα,	
ένα	πνεύμα	που	λιπαίνεται	ολοένα	με	άφθονη	παιδεία.	Είναι,	στις	ώρες	του,	και	
μια	διάθεση	αμφιδέξια,	γεμάτη	ευφυΐα,	ειρωνεία	ή	σαρκασμό,	γεμάτη	τόλμη	και	
μετεωρισμό.	Κι	ο	πόθος	της	αρμονίας	είναι	ο	πιο	ακατάλυτος	πόθος	του.	Πρέπει	
να	συνδέσει	σ’	αράγιστη	ενότητα	τα	κομμάτια	του	εαυτού	του,	δεν	είναι	ο	ομω-
σμένος	κι	ο	απογνωσμένος	άπιστος,	δεν	είναι	ο	αδιάφορος.	Είναι	ο	άρρωστος	των	
αντιφάσεων,	έτσι	θα	μπορούσα,	από	κάποιες	πλευρές,	να	τον	ονομάσω,	που	άλλο	

34.	Ό.π.,	σ.	33.
35.	Ό.π.,	σ.	39.
36.	Ό.π.,	σ.	43-56.
37.	Ό.π.,	σ.	56.
38.	Ό.π.,	σ.	57.
39.	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	 «Απόψεις	 του	 έργου	 του	Gide»,	Τα	πρόσωπα	και	 τα	κείμενα.	ΣΤ΄, 
ό.π.,	σ.	113-132.
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δεν	ποθεί	παρά	να	ταξινομήσει	το	μέσα	του	χάος»40.	Και	λίγο	πριν	από	το	τέλος	
του	δοκιμίου	τονίζει:	«Ο	Ζιντ	δεν	είναι	μόνο	ένας	συγγραφέας	με	ύφος	απόλυτα	
προσωπικό,	αυτό,	όσο	σπουδαίο	κι	αν	θεωρείται,	θα	είταν,	στην	περίπτωσή	του,	
το	μικρότερο.	Δεν	είναι	κ’	ένας	δάσκαλος	ύφους	μόνο.	Κατέχει	και	μια	ειδική	ποιό-
τητα	ύφους,	που	δείχνει	συνειδητή	καλλιέργεια	και	συνειδητή	σύνδεσή	του	με	την	
καλύτερη	παράδοση	του	τόπου	του,	την	κλασσική.	Και	τη	γλώσσα	του	τόπου	του	
την	αισθάνεται	ιστορικά,	φθογγολογικά,	εννοιολογικά	και	την	πονεί,	την	προστα-
τεύει	σαν	ιερή	παρακαταθήκη,	που	χρέος	του	είναι	να	την	επαυξήσει,	όχι	να	την	
εξευτελίσει.	Ο	Ζιντ	δεν	καταδέχεται	να	χρησιμοποιήσει	την	άναρθρη	κραυγή	του	
ζώου,	για	να	εκφράσει	τον	άνθρωπο.	Θέλει	τη	γλώσσα	στο	ύψος	του	ανθρώπου	
κ’	ενός	ανθρώπου	με	σύνθετο,	με	πολύμορφο	εσωτερικό	κόσμο,	ικανό	να	προβαί-
νει	σε	λεπτότατες	διακρίσεις	και	διευκρινήσεις»41.

Τέλος,	θα	φέρουμε	ένα	παράδειγμα	της	διασύνδεσης	πατρίδας	και	λογοτέχνη.	
Στο	ταξιδιωτικό	του	Ευρώπη,	ο	Παναγιωτόπουλος	–βρισκόμενος	στη	Γρενόβλη–	
θα	θυμηθεί	ένα	μεγάλο	συγγραφέα	που	πρωτόειδε	εκεί	το	φως:	«Ο	Stendhal	γοη-
τεύει	με	τη	φαινομενική	του	απάθεια.	Είν’	ένας	ερευνητής.	Μεταφόρτωσε	τη	λογο-
τεχνία	σ’	επιστήμη.	Στάθηκε	αντίκρυ	στους	ανθρώπους,	αντίκρυ	στον	εαυτό	του	
με	το	νυστέρι.	Κ’	ένα	νυστέρι	που	δεν	ήξερε	το	έλεος,	την	επιείκεια,	τη	συγγνώμη.	
Η	φράση	 του	 είναι	αράγιστη.	Η	 εντέλεια	όλη	 του	λόγου	δοσμένη	μ’	 ένα	 τρόπο	
θαυμαστά	ανένδοτο.	Θα	πίστευε	κανείς,	πως	του	έλειψε	το	πάθος	ή	η	ικανοποίη-
ση	του	πάθους,	κάποιος	χορτασμός,	επιτέλους!	Τίποτε	πιο	ασύστατο	από	τούτο!	
Ο	Stendhal	είταν	ένα	πολύμορφο	πάθος	ολοένα	ζεστό,	ζωντανό	και	πρόθυμο,	την	
πάσα	στιγμή,	να	ξεσπάσει.	Δεν	ξέσπασε.	Κ’	όχι	για	τίποτες	άλλο	παρά	μόνο	και	
μόνο,	γιατί	ο	 ίδιος	θα	αισθανόταν	πολλή	αηδία	μπροστά	σ’	ένα	πάθος	ανοιχτό,	
έρμαιο	του	καθενός	[…].	Η	ηδυπάθειά	του	είταν	ισόμετρη	προς	τη	φιλοδοξία	του.	
Κ’	η	παρατηρητικότητά	του,	με	σκληρό	πάντα	μάτι,	ισόμετρη	προς	τη	συνείδηση	
του	έντεχνου	λόγου.	Η	γοητεία,	που	πηγάζει	από	το	έργο	του	άφθονη,	κατέχει	την	
αρετή	της	μοναδικότητας.	Ο	Stendhal	είναι	μια	μοναξιά.	Αυτή	η	μοναξιά	γεμίζει	
την	πρώτη	νύχτα	μου	στη	Γρενόβλη»42.

Με	τα	παραπάνω	παραδείγματα	διαφαίνεται	ότι	η	κριτική	ματιά	του	Ι.Μ.Πα-
ναγιωτόπουλου	διεισδύει	εξίσου	βαθιά	και	αποκαλυπτικά	τόσο	στις	μορφές	και	τα	
κείμενα	των	ελληνικών	γραμμάτων	όσο	και	των	ξένων.	Με	βάση	αυτό	το	δίπολο,	
έκανε	επισημάνσεις	για	την	εξέλιξη	των	γραμμάτων	του	20ού	αιώνα,	οι	οποίες	σήμερα	
με	την	πάροδο	του	χρόνου	αποδεικνύονται	όλο	και	πιο	εύστοχες	και	προφητικές.

40.	Ό.π.,	σ.	119.
41.	Ό.π.,	σ.	128.
42.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Ο	άλλος	Νότος»,	Ευρώπη.	Δώδεκα	κεφάλαια	λυρικής	γεωγραφίας,	
ό.π.,	σ.	146.
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Abstract

I.M.Panagiotopoulos	has	been	established	in	the	consciousness	of	the	Greek	people	as	the	
main	critic	of	the	Greek	literature.	However,	there	were	many	cases	in	which	his	essays	
refer	to	foreign	writers	as	well	as	to	drifts	of	the	European	literature.	It	would,	also,	be	
interesting	to	co-examine	his	opinions	with	the	opinions	of	Panagiotis	Kanellopoulos,	
as	well	as	with	those	of	Kostis	Palamas.	Panagiotopoulos	makes	many	references	to	
French	authors,	such	as	Hugo,	Proust,	Mallarmé,	Verlaine,	Lautréamont,	Rimbaud,	
Apollinaire,	Gide,	Régnier,	Valéry,	Claudel,	Pégury,	to	Americans,	such	as	Eliot	and	
Pound,	to	Germans,	such	as	Goerge	and	Rilke,	to	Russians	such	as	Block,	Pasternack,	
Majakovskij,	to	Italians,	such	as	D’Annunzio,	Marinetti,	Montale,	Quasimodo,	Ungaretti,	
as	well	as	to	Belgians,	such	as	Verchaeren	and	Rodenbach.	Sometimes,	he	writes	essays	
especially	for	some	of	them,	some	other	times	he	mentions	them	in	comparison	to	the	
Greek	writers,	and	elsewhere,	he	connects	them	with	their	homeland.
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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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