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Κατ’	 αρχάς	 είναι	 χρήσιμη	 η	 διευκρίνιση	 των	 όρων.	Ο	προσδιορισμός	 «παλαιός	
ελληνικός	κόσμος»	χρησιμοποιείται	εδώ	συμβατικά	για	την	γραμματολογική	πε-
ρίοδο	προ	της	Επανάστασης.	Η	τομή	αυτή	εξ	άλλου	υιοθετήθηκε	και	από	τον	Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλο	στα	εκπαιδευτικά	Στοιχεία	ιστορίας	της	νεοελληνικής	λογοτε-
χνίας	(η	δεύτερη	οριστική	και	βελτιωμένη	έκδοση	κυκλοφορήθηκε	το	1938).	Η	προ	
της	Άλωσης	παραγωγή	σε	δημώδη	γλώσσα	ορίζεται	από	τον	Παναγιωτόπουλο	ως	
«βυζαντινή».	Η	περίοδος	μετά	την	Άλωση	αποτελεί	ενότητα	με	δύο	διακριτές	φά-
σεις.	Τα	χρόνια	της	Οθωμανοκρατίας	αποτελούν	την	«Μεταβυζαντινή»	περίοδο.	
Η	καθ’	εαυτήν	«Νεοελληνική»	περίοδος	εκτείνεται	μετά	την	Επανάσταση.	Εκτός	
των	 συμβατικών	 περιοδολογήσεων	 η	 εν	 λόγω	 τομή	 συνιστά	 επιπλέον	 κρίσιμη	
παράμετρο	 της	 οπτικής	 του	 και	 κάποιων	αμιγώς	 κριτικών	αποτιμήσεών	 του·	 ο	
«παλαιός	κόσμος»	δεν	εκδηλώνεται	μόνον	στην	προ	της	κυρίως	«Νεοελληνικής»	
περίοδο,	αλλά	καθόρισε	και	μεταγενέστερες	εξελίξεις	και	φαινόμενα1.	

Προκαταβολική	γενική	διαπίστωση	είναι	ότι	ο	Παναγιωτόπουλος	δεν	άσκη-
σε	την	κριτική	του	δεξιότητα	στην	προεπαναστατική	λογοτεχνία	–	τουλάχιστον	
όχι	με	την	συστηματικότητα	και	στον	βαθμό	που	το	έπραξε	για	την	μεταγενέστε-
ρη	παραγωγή2.	Δίνει	την	εντύπωση	ότι	θεωρούσε	την	«παλαιότερη»	λογοτεχνία	

1.	 Ι.Μ.Παναγιωτοπούλου,	Στοιχεία	 ιστορίας	 της	 νεοελληνικής	 λογοτεχνίας,	 Δευτέρα	 έκδοσις	
βελτιωμένη,	Αθήναι	1938,	σ.	8.	Ο	Παναγιωτόπουλος	διευκρινίζει	ότι	εξετάζει	της	«μεταβυζαντι-
νής	και	νεωτέρας	λογοτεχνία	τας	κατευθύνσεις,	τα	γνωρίσματα	και	τα	προβλήματα».	Πραγμα-
τευόταν	δε	και	την	ύστερη	βυζαντινή	δημώδη	λογοτεχνία,	καθότι	εκεί	ανιχνευόταν	η	απαρχή	
πολλών	μετέπειτα	κατευθύνσεων,	γνωρισμάτων	και	προβλημάτων.
2.	Προκαταρκτικά	πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	η	διερεύνηση	των	κρίσεων	του	Παναγιωτόπουλου	για	
την	«παλαιότερη»	λογοτεχνία	μας	δεν	μπορεί	παρά	να	επεκταθεί	και	σε	δημοσιεύματά	του	πέ-
ραν	του	κυρίως	προβεβλημένου	κριτικογραφικού	σώματος	που	συγκροτούν	Τα	πρόσωπα	και	τα	
κείμενα.	Συνεξετάζονται	επιπλέον	τα	Στοιχεία	ιστορίας	και	η	συναγωγή	κριτικών	και	άλλων	ση-
μειωμάτων	του,	που	περιελήφθησαν	στον	τόμο	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη.	Έχει	σημειωθεί	άλλω-
στε	ότι	αυτά	τα	δύο	βιβλία	συμπληρώνουν	–θα	προσέθετα:	ενίοτε	και	διαφωτίζουν–	ουσιαστικά	
το	κυρίως	κριτικό	έργο	του	Παναγιωτόπουλου.	Βλ.	ανάλογα	Ε.Ν.Μόσχος,	«Διάγραμμα	κριτικής	
πορείας»,	 στο:	 Ε.	Κριαράς	 (επιμ.),	Αφιέρωμα	 στον	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο,	Θεσσαλονίκη,	Μαλ-

ΓΙΆΝΝΗΣ ΞΟΎΡΙΆΣ

ΕΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ 
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πεδίο	 μάλλον	 του	 γραμματολόγου	παρά	 του	κριτικού3.	Οι	 διάσπαρτες	 σχετικές	
γραμματολογικές	και	κριτικές	σκέψεις	του	μπορούν	εν	τούτοις	να	συνθέσουν	ένα	
συνολικό	σχήμα.	Ο	κεντρικός	άξονας	που	σχηματοποιεί	αυτό	το	σποραδικό	υλικό	
είναι	 το	γνωστό	αντιθετικό	δίπολο:	λογιοσύνη/λογοτεχνία.	Η	λογιοσύνη	 νοείται	
ως	προτεραιότητα	της	γνώσης	και	της	παιδείας	(του	«φωτισμού»),	αλλά	συνήθως	
φέρει	και	την	αρνητική	συνδήλωση	του	λογιοτατισμού.	Όχι	μόνον	στα	γραπτά	του	
Παναγιωτόπουλου,	αλλά	και	ευρύτερα	οι	δύο	πόλοι	προσλαμβάνονται	ως	αντιμα-
χόμενες	παραδόσεις,	που	αναλόγως	και	αντιστοίχως	οδηγούν	στην	διαστρέβλωση	
ή	στην	ανάδειξη	της	φυσιογνωμίας	του	νέου	ελληνισμού.	Και	κατά	τον	Παναγιω-
τόπουλο	η	αληθής	ουσία	του	νέου	ελληνισμού	και	της	λογοτεχνίας	του	είναι	«λαϊ-
κή»4.	Το	επόμενο	παράθεμα	συμπυκνώνει	το	σχήμα:

Ήδη	από	της	εποχής	εκείνης	[ενν.	της	υστεροβυζαντινής]	θα	ίδωμεν	εκδη-
λότατα	εμφανιζόμενα	τα	δύο	σημαντικώτατα	ρεύματα,	τα	οποία	ρέουν	παραλ-
λήλως	καθ᾽	όλους	τους	μετά	ταύτα	αιώνας:	το	ρεύμα	της	λογίας	και	το	ρεύμα	
της	δημώδους	παραδόσεως.

Λέγοντες	λογίαν	παράδοσιν	εννοούμεν	εκείνην,	η	οποία	δημιουργουμένη	
από	σοφούς,	κατά	το	πλείστον,	μελετητάς	της	κλασσικής	λογοτεχνίας	θεωρεί	
μόνον	αρμόδιον	μέσον	εκφράσεως	την	αρχαίαν	ή	αρχαΐζουσαν	γλώσσαν	και	
προσπαθεί	ν’	αναστήση	εις	τας	σελίδας	της	το	πνεύμα	της	ελληνικής	αρχαιό-
τητος.

Διά	 του	 όρου	 δε	 δημώδης	 ή	 δημοτική	 παράδοσις	 εννοούμεν	 εκείνην,	 η	
οποία	στηρίζεται	εις	την	γλώσσαν	και,	ως	επί	το	πλείστον,	εις	τον	ψυχικόν	και	
διανοητικόν,	κατά	τους	παλαιοτέρους	ιδίᾳ	χρόνους,	πλούτον	του	λαού5.

λιάρης-Παιδεία,	 χ.χ.,	 σ.	 203-207	 και	Π.Δ.Μαστροδημήτρης,	 «Θέματα	και	 προβληματισμοί	 στα	
Πρόσωπα	και	τα	κείμενα	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	(Μια	συνοπτική	εξέταση)»,	στο:	Θεοδόσης	
Πυλαρινός	 (επιμ.-εισαγ.)	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	 του	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	4η	 επιστημονι-
κή	συνάντηση	που	οργανώθηκε	από	το	Ελληνικό	Εκπαιδευτήριο-Σχολή	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	
σε	συνεργασία	με	τον	Σύλλογο	Αποφοίτων	Ελληνικού	Εκπαιδευτηρίου	στο	Γαλλικό	Ινστιτούτο	
Αθηνών,	στις	12	και	13	Απριλίου	2002	υπό	την	αιγίδα	του	Υπουργείου	Πολιτισμού,	Εκδόσεις	της	
Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Αθήνα	2003,	σ.	171,	σημ.	1.
3.	Πρβ.	την	σχετική	(αλλά	όχι	ταυτόσημη)	διαπίστωσή	του:	«Και	για	τούτο	δεν	έχουν	καμιά	θέση	
στην	αισθητική	μας	συνείδηση	πολλά	κείμενα	που	συγκινούσαν	τους	γραμματολόγους,	τα	γλωσ-
σικά	και	τα	ιστορικά	μνημεία	τα	στιχηρά	και	τα	γυμνά	από	ποιητική	ουσία.»	(Τα	πρόσωπα	και	
τα	κείμενα.	ΣΤ ΄	Τα	ελληνικά	και	τα	ξένα,	Αθήνα	21985,	σ.	11).
4.	Πρβ.,	 ενδεικτικά,	Στοιχεία	 ιστορίας	 της	 νεοελληνικής	 λογοτεχνίας,	 ό.π.,	 σ.	 57:	 «Εξέχουσαν	
θέσιν	 εν	 τῃ	 ιστορίᾳ	της	νέας	ελληνικής	λογοτεχνίας	κατέχει	η	δημοτική	ποίησις,	η	οποία	είτε	
εις	 μεμονωμένους	ποιητάς	απηχούντας	 το	κοινόν	συναίσθημα	και	 την	κοινήν	σκέψιν	 είτε	 εις	
πολυπληθείς	 λαϊκάς	 ομάδας,	 διαμορφούσας	 διά	 βραδείας	 ασυνειδήτου	 κατεργασίας	 αρχικόν	
τινα	πυρήνα	οφείλεται,	εκφράζει	κατά	τρόπον	πολλάκις	θαυμάσιον	τας	ποικίλας	απόψεις	του	
βίου,	του	συναισθήματος	και	του	στοχασμού	του	Έθνους	παρέχει	λαμπράν	εικόνα	τής	διά	μέσου	
των	αιώνων	ανελίξεως	της	γλώσσης	και	διά	τον	εν	τοις	πλείστοις	αυθόρμητον	και	πηγαίον	της	
χαρακτήρα	αποτελεί	μίαν	των	πολυτιμοτάτων	αφετηριών,	εξ	ών	ωρμήθη	η	έντεχνος	λογοτεχνία	
της	νεωτέρας	Ελλάδος.»
5.	Στοιχεία	Ιστορίας	της	Νεοελληνικής	Λογοτεχνίας,	ό.π.,	σ.	8.

ΓΙΑΝΝΗΣ ξΟΥΡΙΑΣ
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Η	θεμελιώδης	αυτή	διάκριση	χρησιμοποιήθηκε	επίσης,	προκειμένου	ο	Πανα-
γιωτόπουλος	να	ερμηνεύσει	και	μεταγενέστερες	(ας	πούμε	«μετεπαναστατικές»)	
λογοτεχνικές	εξελίξεις·	π.χ.	βάσει	της	διάκρισης	αυτής	αντιλαμβανόμαστε	εντός	
ευρύτερης	προοπτικής	την	κριτική	αντιμετώπιση	του	αθηναϊκού	κλασικορομαντι-
σμού	και	εν	συνεχεία	του	παλαμικού	έργου.

Το	 κρίσιμο,	 ιστορικά	 προσδιορισμένο	 και	 εξελισσόμενο,	 δίπολο	 λογιοσύνη/
λογοτεχνία	προφανώς	αποτυπώνεται	κυρίως	στον	διχασμό	λόγιας	αρχαΐζουσας	
και	λαϊκής	δημώδους	γλώσσας.	Η	κριτική	στάση	του	Παναγιωτόπουλου	έναντι	της	
παλαιάς	λογιοσύνης	διαμορφωνόταν	και	υπό	τους	όρους	που	είχε	δημιουργήσει	
ο	μαχητικός	δημοτικισμός.	Πάντως,	μολονότι	το	γλωσσικό	κριτήριο	είναι	καθο-
ριστικό	της	σκέψης	του,	τον	βαραίνει	σχετικώς	λιγότερη	γλωσσική	προκατάληψη	
από	ό,τι	εν	γένει	την	εποχή	του.	«Έχω	μια	ειδική	ευαισθησία	για	ό,τι	αναφέρεται	
στους	λόγιους	της	Τουρκοκρατίας	και	της	πρώτης	μετεπαναστατικής	εποχής.	Βρί-
σκω,	πως	ο	εθνικός	νεοπλουτισμός	–και	τι	νεοπλουτισμός!–	στην	αρχή,	η	ορμή	
του	δημοτικισμού	κατόπιν,	αυτή	η	άγια,	βέβαια,	ορμή,	έκαμαν	ώστε	πολλές	από	
τις	αξιόλογες	φυσιογνωμίες	του	αμέσου	ή	του	κάπως	μακρινότερου	παρελθόντος	
να	έχουν	λησμονηθεί.	Αυτό	δεν	είναι	σωστό.»6

Κατά	τον	Παναγιωτόπουλο	η	Οθωμανοκρατία	(η	«Μεταβυζαντινή»	γραμματο-
λογική	περίοδος)	κυριαρχείται	από	την	λογιοσύνη	εις	βάρος	της	λογοτεχνίας.	Η	
λογοτεχνία	επιβιώνει	μέσω	της	δημώδους	παράδοσης	που	εκπροσωπείται	πρωτί-
στως	από	την	δημοτική	ποίηση	και	δευτερευόντως	από	την	κρητική	αναγέννηση7.	
«Τοιουτοτρόπως,	η	πανελλήνιος	δημοτική	ποίησις	αφ’	ενός,	η	κρητική	λογοτεχνία	
αφ’	ετέρου	είναι	αι	δύο	στερεαί	βάσεις,	επί	των	οποίων	ηδύνατο	και	ώφειλεν	ευ-
θύς	εξ	αρχής	να	στηριχθή	ολόκληρος	η	νεοελληνική	παραγωγή	της	νεωτέρας	Ελ-
λάδος.»8	(Ας	προσεχθεί	ιδιαιτέρως	το	«ώφειλεν»).	Κατ’	επέκτασιν,	ό,τι	δεν	πηγάζει	
από	αυτήν	 την	διπλή	πηγή	αποτελεί	ουσιαστικά	παρέκκλιση	και	 εμπόδιο	στην	
φυσιολογική	εκδίπλωση	της	εθνικής	λογοτεχνίας.	

Αφ’	ετέρου	ο	μακρύς	18ος	αιώνας	παραμένει	μάλλον	αδικαίωτος	στην	κρίση	
του	Παναγιωτόπουλου.	Ο	Δαπόντες,	παρά	 τις	 κάποιες	αρετές	 του,	πάσχει	από	
«ακατάσχετον	φλυαρίαν,	ήτις	τον	εμποδίζει	να	υποβάλη	εις	σοβαράν	κατεργασίαν	
τας	εμπνεύσεις	του»9.	Ο	Ρήγας	«δεν	αντέχει	εις	λεπτολόγον	κριτικήν	έρευναν»10.	
Ο	Βηλαράς	κρίνεται	«μέτριος	ως	ποιητής»,	αλλά	«σημαντικώτατος	ως	διανοούμε-
νος	και	ως	ανανεωτής»11.	Ο	Χριστόπουλος	«υπήρξε	λογοτέχνης	ανωμάλου	ταλά-
ντου»	και	«σήμερον	φαίνεται	πολύ	κατώτερος	της	φήμης	την	οποίαν	απέκτησε	εις	

6.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη.	Μελετήματα	και	προσωπογραφίες, Αθήνα 
1967,	σ.	115.
7.	Στοιχεία	ιστορίας	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας,	ό.π.,	σ.	57	κ.ε.
8.	Ό.π.,	σ.	57.
9.	Ό.π.,	σ.	78.
10.	Ό.π.
11.	Ό.π.,	σ.	81.
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το	παρελθόν»12.	Η	λογοτεχνία,	ευρισκόμενη	στην	σκιά	της	λογιοσύνης	(εννοού-
μενης	είτε	ως	παιδείας	είτε	συνήθως	ως	λογιοτατισμού),	ατροφεί	και	μαραίνεται.	

Η	θέση	του	Παναγιωτόπουλου	γίνεται	ευκρινέστερη	με	την	εφαρμογή	του	δι-
πόλου	λογιοσύνη/λογοτεχνία	 στην	 ανάλυση	 των	 μετέπειτα	 εξελίξεων.	Η	πεποί-
θησή	του	είναι	ότι	η	προεπαναστατική	λογιοσύνη	επιβιώνει	σε	μεγάλο	χρονικό	
βάθος	εντός	του	νέου	Κράτους.	Πρόκειται	για	την	«παράδοση,	που	πηγάζει	από	
τους	προεπαναστατικούς	καιρούς	και	κατηφορίζει	ίσαμε	τους	επίγονους	του	Φα-
ναριωτισμού»13.	Οι	Φαναριώτες,	που	απλώνουν	την	δράση	τους	πριν	από	και	μετά	
το	ορόσημο	της	Επανάστασης,	θεωρούνται	φορείς	ενός	παρωχημένου	ήθους	και	
ύφους	 ενάντια	 στην	 ροή	 της	 εθνικής	 λογοτεχνικής	 εξέλιξης.	 Η	 λογοτεχνία	 του	
αθηναϊκού	κέντρου	μέχρι	το	1850	προσδιορίζεται	ως	η	«φαναριώτικη	παράδοσις»,	
σε	αντιδιαστολή	προς	την	επτανησιακή	(ήτοι	λαϊκή)	παράδοση14.	Στο	κείμενό	του	
για	τον	νεοελληνικό	ρομαντισμό,	δημοσιευμένο	το	1954,	ο	Παναγιωτόπουλος	ανέ-
πτυσσε	 την	 ιδέα	στις	πολλαπλές	 (γλωσσικές,	πολιτισμικές,	 ιστορικές,	πολιτικές)	
διαστάσεις	της:

Ο	παλιός,	από	τα	βυζαντινά	ήδη	χρόνια	καλλιεργημένος	αττικισμός,	και	
όχι	μόνο	ο	γλωσσικός,	στρέφει	τη	ράχη	του	προς	το	αληθινό	νόημα	της	Επανά-
στασης	και	βρίσκει	την	ευκαιρία	εκεί	που	είταν	μια	πνευματική	τάση	να	γίνει	
Κράτος·	δηλαδή	να	επηρεάσει	βαθύτερα	και	μονιμότερα	την	Επανάσταση	και	
σε	πολλά	σημεία	να	την	αναστοιχειώσει·	να	γίνει	ένα	πνευματικό	καθεστώς·	
η	Επανάσταση	 είταν	 το	δημοτικό	 τραγούδι	 μεταμορφωμένο	σε	πράξη	 ζωής·	
ο	αττικισμός	το	δημοτικό	τραγούδι	δεν	το	καταδέχεται	και	το	μεταφράζει	σε	
αρχαΐζουσα	γλώσσα·	δηλαδή	προσπαθεί	ν’	αποκαταστήσει	την	εθνική	συνέ-
χεια	όχι	μονάχ’	από	την	άποψη	της	ουσίας,	μα	και	από	την	άποψη	της	μορφής.	
Να	γίνει	ο	 ίδιος	μια	έκφραση.	Οι	Φαναριώτες,	πολύτιμοι,	κατά	τ’	άλλα,	στο	
νεοσχηματισμένο	Κράτος,	είναι,	έξω	από	ελάχιστες	εξαιρέσεις,	οι	φανατικοί	
της	κλασσικιστικής	αυτής	ροπής.	[…]	Μα	οι	Φαναριώτες	δεν	έχουν	παρά	δυο	
πατρίδες:	το	Φανάρι	και	το	Παρίσι.	Οι	μικρές	αυλές	των	παραδουνάβιων	ηγε-
μονιών,	 πριν	 από	 την	Επανάσταση,	 είναι	 φανατικά	φροντιστήρια	 γαλλικής	
παιδείας	και	τέχνης15.

12.	Ό.π.,	σ.	81-82.
13.	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	τ.	ΣΤ ,́	ό.π.,	σ.	73.
14.	Στοιχεία	ιστορίας	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας,	ό.π.,	σ.	83.
15.	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	τ.	ΣΤ ,́	ό.π.,	σ.	71-72.	Και	επίσης:	«Η	Επανάσταση	έχασε	το	νόημά	
της	μέσα	στο	κράτος,	που	μπόρεσε	να	δημιουργήσει	η	ίδια.	Έγινε	καθαρεύουσα.	Είναι	και	τούτο	
ένα	σημείο	αξιοπρόσεχτο.	Και	καθαρεύουσα	όχι	γλώσσα	μονάχα.	Πνεύμα,	ψυχή,	τάση,	όνειρο,	
φαντασία	[…].	Η	μετεπαναστατική	εποχή,	ενώ	κατά	το	μέγιστο	μέρος	της	ζει	από	την	Επανάσταση,	
δεν	παύει	να	την	υπονομεύει,	να	καταρρακώνει	το	πνεύμα	της,	ν’	αντιστρατεύεται	το	νόημά	της.	
Ο	λαός,	στον	καιρό	της	σκλαβιάς,	είχε	το	τραγούδι	του,	πορευόταν	με	κείνο.	Τώρα,	οι	πολέμαρ-
χοι	που	επιζούν	δεν	κατορθώνουν	οι	δύσμοιροι	ν’	αναγνωρίσουν	τον	εαυτό	τους.	Ακούνε	το	νέο	
τραγούδι	τους,	το	γραμμένο	από	τους	σοφολογιότατους	και	δεν	το	καταλαβαίνουν.»	(ό.π.,	σ.	75).
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Από	το	αρχικό	δίπολο	παρήχθησαν	άλλα	αντιθετικά	ζεύγη	που	έδειχναν	τον	
γενικό	διχασμό.	Αξιοπρόσεκτο	παράγωγο	είναι	η	αντιδιαστολή	Έθνους	και	Κράτους:	
«Ο	Σολωμός	είναι	το	Έθνος·	ο	φαναριωτισμός	είναι	το	Κράτος.	Το	Έθνος	μιλεί	τη	
ζωντανή	του	γλώσσα,	ζει	αυτοδύναμα	την	ιστορία	του,	συνοψίζει	στην	όλη	του	
υπόσταση	την	πνευματικότητα,	την	αιώνια	εφηβεία,	το	αίσθημα	και	το	πάθος	της	
φυλής.	Ο	φαναριωτισμός	είναι	η	λογιότητα·	η	γραφειοκρατία·	και	η	εθιμοτυπία.»16

Έτσι,	αναδρομικά,	φωτίζεται	σαφέστερα	η	στάση	του	Παναγιωτόπουλου	και	
έναντι	της	«παλαιότερης»	(προεπαναστατικής)	λογοτεχνίας.	Ιδιαιτέρως	χρήσιμο	
από	αυτήν	την	άποψη	είναι	το	βιβλίο	του	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη.	Πρόκειται	
για	συναγωγή	κειμένων	επετειακών	και	ευκαιριακών,	με	αρκετή	εγκυκλοπαιδι-
κή	πληροφόρηση	αλλά	και	σποραδικές	μεν,	διαφωτιστικές	δε,	κριτικές	νύξεις.	Τα	
πρόσωπα	που	εικονογραφούνται	κυρίως	επιβλήθηκαν	από	εξωτερικές	περιστά-
σεις.	Δυνητικά	θα	μπορούσαν	να	είναι	περισσότερα,	λιγότερα	ή	διαφορετικά.	Δι-
ατηρούν	όμως	την	αξία	τους	για	την	διάγνωση	ορισμένων	σταθερών	αντιλήψεων	
του	Παναγιωτόπουλου.

Η	 δεύτερη	 ενότητα	 του	 βιβλίου	 επιγράφεται	 με	 τον	 χαρακτηριστικό	 τίτλο	
«Ένας	 παλιός	 ελληνικός	 κόσμος».	 Περιέχονται	 σχετικώς	 σύντομα	 σημειώματα	
για	τους	Ιωάννη	Πρίγκο,	Νικήτα	Νηφάκη,	Κωνσταντίνο	Οικονόμο,	Ν.Ι.Σαρίπολο,	
Στέφανο	Ξένο	και	Γεώργιο	Βιζυηνό17.	Έχουμε	δηλαδή	αρκετή	λογιοσύνη	και	λίγη	
λογοτεχνία	–διαβρωμένη	ωστόσο	και	πάλι	από	την	λογιοσύνη–	με	ιστορικό	πεδίο	
δράσης	τον	18ο	αιώνα	και	 επιβιώσεις	μέχρι	 το	τέλος	του	19ου.	Η	συμπερίληψη	
του	Βιζυηνού	στην	ενότητα	δικαιολογείται,	ακριβώς	επειδή	τα	όρια	μεταξύ	του	
«παλαιού»	και	του	«νέου»	κόσμου	χαράσσονται	βάσει	 του	διπόλου	λογιοσύνη/
λογοτεχνία:

Άλλωστε,	και	ολόκληρος	ο	δέκατος	ένατος	ελληνικός	αιώνας	και	μάλιστα	
οι	δύο	σχολές	 της	Αθήνας,	 η	φαναριώτικη	και	 η	παλαιά	σχολή,	 έξω	από	 το	
λαμπρό	παράδειγμα	 της	Επτανήσου	 και	 μερικές	 σποραδικές	 εξαιρέσεις,	 ζει	
μέσα	σε	πλήρη	παρανόηση	των	δεδομένων	και	των	σκοπών	της	καλλιτεχνικής	
δημιουργίας.	[…]	Πίσω	από	τον	Βιζυηνό	υπάρχει	ένας	Φαναριώτης:	η	καθα-
ρεύουσα	βρίσκεται	μέσα	στο	ήθος	του.	[…]	ο	Βιζυηνός	θα	μπορούσε	να	υπάρξει	
μια	κορυφαία	μορφή	των	γραμμάτων	μας.	Θα	μπορούσε	να	είχε	υπερνικήσει	
μέσα	του	το	καθαρολόγο	Φανάρι	του	παλιού	καιρού,	να	είχε	νιώσει	πλατύτερα	
και	βαθύτερα	τη	διδαχή	του	Σολωμού	[…]18.

Το	ίδιο	πνεύμα	αναφαίνεται	κάποτε	και	στις	λοιπές	προσωπογραφήσεις	όσων	
αποδόθηκαν	στον	«παλιό	κόσμο».	Έτσι,	επισημαίνονται	στοιχεία	της	ζωής	και	του	

16.	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	τ.	ΣΤ ,́	ό.π.,	σ.	72.
17.	Στην	ενότητα	αυτήν	δεν	περιλαμβάνεται	ο	Ευγένιος	Βούλγαρις,	παρ’	όλο	που	«είναι	ο	δέ-
κατος	όγδοος	αιώνας»	(Τα	γράμματα	και	η	τέχνη,	ό.π.,	σ.	82).	Ενσωματώνεται	λόγω	καταγωγής	
στην	ενότητα	για	την	επτανησιακή	παράδοση	–μάλλον	άστοχα.
18.	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη,	ό.π.,	σ.	144-146.	(Η	υπογράμμιση	δική	μου).

ΕΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ



100

έργου	τους,	τα	οποία	τεκμηριώνουν	τον	πολιτισμικό	διχασμό	του	νέου	ελληνισμού.	
Για	τον	λόγιο	έμπορο	του	18ου	αιώνα	Ιωάννη	Πρίγκο	γράφει	με	συγκινητική	συ-
μπάθεια,	ακριβώς	επειδή	σε	αυτόν	ανακαλύπτει	μια	πρώιμη	εκδοχή	του	Μακρυ-
γιάννη	–δηλαδή,	έναν	ακόμη	πρόγονο	του	δημοτικισμού:

Ο	Πρίγκος	έμαθε	τα	ελληνικά	γράμματα	μόνος	του.	Αυτοδίδακτος	καθώς	
ο	Μακρυγιάννης	και	συνεπαρμένος	από	τον	πόθο	να	εκφράσει	τον	εσωτερικό	
του	κόσμο	και	να	διατυπώσει	τους	στοχασμούς	και	τα	συναισθήματα	που	τον	
καταπλημμυρούσαν,	μας	αφήκε	ολοζώντανα	κείμενα,	όπου	η	λαϊκή	ελληνική	
γλώσσα	του	αιώνα	του,	συχνά	μπολιασμένη	με	κοινόχρηστες	τότε	ιταλικές	και	
τούρκικες	λέξεις,	διασώζεται	άνετη	και	γραφική19.

Πιο	διαφωτιστικό	είναι	το	κείμενο	για	τον	Μανιάτη	ριμαδόρο	Νικήτα	Νηφάκη.	
Ο	Παναγιωτόπουλος	δεν	περιορίζεται	απλώς	στην	βιοεργογραφική	πληροφόρηση	
και	την	γραμματολογική	τοποθέτηση.	Αναλύει	το	παλαιικό	έργο	με	όρους	τρέχου-
σας	κριτικής.	Καθώς	οι	ριμάδες	της	Οθωμανοκρατίας	αναπτύχθηκαν	στο	μεταίχ-
μιο	της	δημοτικής	και	της	λόγιας	δημιουργίας,	το	δίπολο	επανεμφανίζεται:

Ο	Νικήτας	Νηφάκης	[…]	ανήκει	στη	σειρά	των	αυτοσχέδιων	«ριμαδόρων»,	
που	τόσο	άφθονοι	είναι	κατά	τα	χρόνια	της	Τουρκοκρατίας,	όχι	των	«ριμα-
δόρων»,	που	προέρχονται	από	την	ανώνυμη	παράδοση	του	λαού	και	χρησι-
μοποιούν	κατά	προτίμηση	τη	γλώσσα	του,	αλλά	των	άλλων	εκείνων,	που	δεν	
τους	 λείπει	 κάποια	 αρματωσιά	 λογιότητας	 και	 που	 πιστεύουν,	 ασυνείδητα	
ίσως,	πως	η	«περιποιημένη	γλώσσα»	προσθέτει	θέλγητρο	στην	έκφρασή	τους.	
Οι	Φαναριώτες	της	Πόλης	και	των	παραδουναβίων	ηγεμονιών	αγαπούσαν	να	
στιχουργούν	κατά	τον	τρόπο	των	«ευπαιδεύτων»20.

Οι	κρίσεις	θίγουν	επίσης	ζητήματα	αισθητικής:

Όπως	όλοι	οι	όμοιοί	του,	είναι	και	ο	Νηφάκης	δέσμιος	της	μορφής	του	στί-
χου,	αιχμάλωτος	του	δεκαπεντασύλλαβου,	κατά	πρώτο	και	κύριο	λόγο.	Δεν	
έχουμε	παρά	να	στήσουμε	αντίκρυ	στα	κείμενά	του	τους	δεκαπεντασύλλαβους	
του	δημοτικού	τραγουδιού,	για	να	νιώσουμε	τη	συντριπτική	διαφορά.	Στο	δη-
μοτικό	τραγούδι	ο	στίχος	βρίσκεται	στα	μέτρα	της	φυσικής	ανάσας	και	βγαίνει	
αναβρυστικός·	εδώ,	κατασκευάζεται	σαν	ένας	τοίχος,	γεμάτος	αταίριαστα	λι-
θαράκια,	κομμάτια	λάσπη	κι	ασβέστη.	Οι	σφήνες,	οι	επαναλήψεις,	οι	ταυτολο-
γίες,	οι	πλεονασμοί	και	τ’	άλλα	όλα	όσα	εξυπηρετούν	τη	στιχουργική	άνεση,	
αλλ’	όχι	και	τη	στιχουργική	σύνεση	καταστρέφουν	κάθε	απόπειρα	αισθητικής	
ηδονής21.

19.	Ό.π.,	σ.	105.
20.	Ό.π.,	σ.	109-110.
21.	Ό.π.,	σ.	110.
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Ο	Νηφάκης	εν	τέλει	δεν	είναι	ποιητής·	είναι	απλώς	στιχουργός.	Η	ετυμηγορία	
του	Παναγιωτόπουλου	δεν	ερείδεται	μόνον	σε	γλωσσικά	ή	άλλα	κριτήρια	έξω	από	
τους	όρους	 της	 τέχνης:	 «Είτε	από	ανυπαρξία	πραγματικού	ποιητικού	θησαυρί-
σματος	είτε	από	αθέλητη	ή	και	θελητή	σπουδή	είτε	από	τυφλή	προσήλωση	σε	μια	
δημιουργημένη	ήδη	κακή	παράδοση	ο	Νηφάκης	ενδιαφέρεται	περίπου	αποκλει-
στικά	για	το	τι	έχει	να	πει	παρά	για	το	πώς	θα	το	πει.	Αλλ’	η	τέχνη	αρχίζει	ίσια	
ίσια	από	αυτό	το	πώς.»22	Είναι	η	ίδια	αισθητική	αρχή	βάσει	της	οποίας	ο	Πανα-
γιωτόπουλος	επικρίνει	σε	άλλα	σημεία	της	κριτικογραφίας	του	την	προχειρολόγο	
παραγωγή	των	δύο	Αθηναϊκών	σχολών23.

Η	επόμενη	(μετά	το	τμήμα	«Ένας	παλιός	ελληνικός	κόσμος»)	ενότητα	του	βι-
βλίου	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη	τιτλοφορείται	«Από	“Το	Ταξίδι	μου”	και	πέρα»·	
λοιπόν,	εκεί	–από	τον	Ψυχάρη,	δηλαδή,	και	πέρα–	μπορούμε	να	θεωρήσουμε	ότι	
εκτείνεται	ο	«νέος»	κόσμος.	Για	τον	Παναγιωτόπουλο	ο	δημοτικισμός,	παρά	τις	
υπερβολές	του,	αποκατέστησε	την	κλονισμένη	συνέχεια:

[…]	ο	δημοτικισμός	κατεβαίνει	από	πολύ	μακριά:	από	το	δημοτικό	τραγού-
δι,	από	την	κρητική	καρποφορία,	από	τον	Σοφιανό	και	τον	Σκούφο	και	τον	
Μηνιάτη,	από	τ’	«Άνθη	ευλαβείας»,	από	τον	Βηλαρά	και	τον	Καταρτζή,	από	
τον	Διονύσιο	Σολωμό	και	τη	λαμπρή	πλειάδα	της	επτανησιακής	σχολής,	από	
πλήθος	άλλες	ζωντανές	και	τίμιες	παρουσίες24.

Résumé

La	littérature	néohellénique	antérieure	à	la	Révolution	grecque	(la	littérature	«	post-by-
zantine	»	d’après	le	terme	de	I.M.Panagiotopoulos)	ne	semble	pas	faire	l’objet	d’une	
critique	systématique	de	sa	part.	Par	conséquent,	ses	commentaires	critiques	sur	des	
écrivains	et	des	œuvres	littéraires	de	la	période	prérévolutionnaire	sont	courts	et	spora-
diques.	Son	approche	de	cette	période	littéraire	se	fait	dans	la	perspective	de	la	concur-
rence	entre	 l’érudition	 (logiossini)	et	 la	 littérature.	À	son	avis	 l’éducation	en	 langue	
savante	a	nui	à	la	littérature	en	grec	démotique	et	l’a	empêchée	de	s’épanouir.	En	plus,	
cette	approche	pourrait	nous	aider	à	mieux	comprendre	le	point	de	vue	de	Panagioto-
poulos	sur	la	littérature	postérieure	à	la	Révolution	(la	littérature	«	néo-hellénique	»).

22.	Ό.π.,	σ.	111-112.	(Η	υπογράμμιση	δική	μου).
23.	Πρβ.,	ενδεικτικά,	Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα,	τ.	ΣΤ ,́	ό.π.,	σ.	76:	«Οι	περισσότεροι	από	τους	
ρομαντικούς	της	Αθήνας	δεν	κατέχουν	τη	συνείδηση	της	μορφής.	Δημιουργούν	επιφάνειες.	Και	
πρέπει	να	ομολογηθεί,	πως	ο	νεοελληνικός	ρομαντισμός	–και	μάλιστα	ο	καθαρολόγος–	είν’	ένας	
επιδέξιος	κατασκευαστής	επιφανειών.»
24.	Τα	γράμματα	και	 η	 τέχνη,	 ό.π.,	 σ.	 154.	 (Η	υπογράμμιση	 δική	μου).	Πρβ.	 και	 την	ανάλογη	
γενεαλόγηση	της	«ζωντανής»	παράδοσης	στο	βιβλίο	του	για	τον	Παλαμά,	Τα	πρόσωπα	και	τα	
κείμενα, 	Γ ,́	Κωστής	Παλαμάς,	Αθήνα	1944,	σ.	211.
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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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