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Εισαγωγικά	

Η	απόπειρα	σκιαγράφησης	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	ως	κριτικού,	μελετητή	και	
ένθερμου	λάτρη	της	τέχνης,	ειδικότερα	της	ζωγραφικής	και	της	γλυπτικής,	πρέπει	
να	 ενταχθεί	 στο	πλαίσιο	 της	περίφημης	πολυμέρειας	 και	 της	ανήσυχης	 ιδιοσυ-
γκρασίας	 του	συγγραφέα,	καθώς	και	 της	πληθωρικής	 τάσης	 του	να	καλλιεργεί	
ή	και	να	συνδυάζει	όλα	τα	λογοτεχνικά	είδη,	να	ανοίγεται	σε	πλάτος	και	να	προχω-
ρεί	σε	βάθος,	στην	επίμονη	προσπάθειά	του	να	εκφράσει	τον	εαυτό	του	μέσω	μιας	
πολυειδούς	γραφής,	μέσα	στην	οποία	ανιχνεύονται	η	εξομολογητική	αφήγηση	και	
η	λυρική	πρόζα,	η	επίμονη	αυτοανάλυση,	ο	εγωτισμός,	η	μυθοπλασία,	ο	δοκιμια-
κός	και	ο	κριτικός	λόγος,	η	εξωτερική	περιγραφή	και	η	απόδοση	της	εσωτερικής	
περιπέτειας.	Η	σύμμειξη	αυτή	των	ειδών,	διαρθρωμένη	ωστόσο	με	μεγάλη	εσω-
τερική	συνάφεια	και	μέσω	μιας	βαθύτερης	συνεκτικής	ενότητας,	περιστρέφεται	
επίσης	γύρω	από	μια	οντολογική	αναζήτηση	της	τέχνης	ως	καλλιτεχνικής	μορφής	
και	ουσίας.	Ο	αναγνώστης	διαπιστώνει,	διαβάζοντας	τα	βιβλία	του	Ι.Μ.Παναγιω-
τόπουλου,	δοκιμιακά,	ταξιδιωτικά	ή	μυθοπλαστικά,	ότι	σε	ολόκληρο	το	έργο	του	
ο	συγγραφέας	ενεργοποιεί	μια	παλίμψηστη	γραφή,	μέσα	από	την	οποία	αναδύο-
νται	έργα	τέχνης,	πίνακες,	γλυπτά	και	μορφές	καλλιτεχνών	από	την	ανεξάντλητη	
παρακαταθήκη	των	αιώνων.	Η	τέχνη	ενυπάρχει	στη	γραφή	του	Ι.Μ.Παναγιωτό-
πουλου	και	συνυφαίνεται	στο	λόγο	ως	μόνιμη	και	επαναλαμβανόμενη	διακειμενι-
κή	αναφορά,	ως	συνειρμός	ή	ανάμνηση,	συνδυασμένη	με	τη	μυθοπλαστική	φαν-	

ΤΖΊΝΑ ΚΑΛΟΓΉΡΟΥ

«ΠΟΣΕΣ ΝΥχΤΕΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣΕ ΜΕΣΑ ΜΟΥ Ο ΑΝΕΜΟΣ Ο ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΑΡΛΗΣ»:

Ο Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕχΝΗΣ
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τασία	και	την	ονειροπόληση,	ή	ως	πεδίο	προσωπικής	και	έντονα	υποκειμενικής	
κριτικής	θέασης	που	πηγάζει	από	εσώτερη	ψυχική	ανάγκη.	Επομένως,	η	ερμηνευ-
τική	προσέγγιση	των	απόψεων	και	του	κριτικού	έργου	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	
για	την	τέχνη	θα	έπρεπε	να	στηρίζεται	στη	μελέτη	ολόκληρου	του	πολυδύναμου	
έργου	του.	Στα	στενά,	ωστόσο,	όρια	μιας	ανακοίνωσης	η	συνολική	και	εποπτική	
αυτή	προσέγγιση	είναι	ουτοπική,	αφού	ο	συγγραφέας,	ενασχολούμενος	για	εξή-
ντα	χρόνια	με	όλα	τα	είδη	του	λόγου,	φρόντισε	να	εγκατασπείρει	τις	αναφορές	του	
στις	πλαστικές	τέχνες	σε	ποικίλα	και	πολυάριθμα	κείμενα.	Πέρα	από	τη	δίτομη	
Γενική	ιστορία	της	τέχνης	(1926-1927)	και	τα	δοκίμια	και	μελετήματα	για	μεγάλες	
μορφές	καλλιτεχνών	και	άλλα	καλλιτεχνικά	θέματα	που	συμπεριλήφθηκαν	στην	
posthumus	συλλογή	Η	τέχνη και	ο	άνθρωπος	(1993),	καθώς	και	στη	συλλογή	Τα	
γράμματα	και	η	τέχνη	(1967),	η	τεχνογνωσία	του	συγγραφέα	ανιχνεύεται	τόσο	στα	
ταξιδιωτικά	όσο	και	στα	δοκιμιακά	του	έργα,	ακόμη	και	σε	ποιήματά	του1.	Στην	
εργασία	αυτή	θα	αναφερθούμε	σε	ορισμένες	από	τις	σημαντικότερες	απόψεις	του	
για	την	τέχνη	και	την	τεχνοκριτική,	έτσι	όπως	διατυπώθηκαν	κυρίως	στα	τεχνο-
κριτικά	του	κείμενα	και	κατά	δεύτερο	λόγο	στo	ταξιδιωτικό	του	βιβλίο	Ευρώπη.	
Κεφάλαια λυρικής γεωγραφίας.	

Ο	pèlerin	passionné	και	η	συνάντησή	του	με	την	τέχνη

Οι	αναφορές	του	συγγραφέα	στην	τέχνη	είναι	προϊόν	αστείρευτης	ευρυμάθειας,	
μελέτης	και	τεχνογνωσίας·	ωστόσο,	πολύ	συχνά	ο	συγγραφέας	προσεγγίζει	διαι-
σθητικά	την	πολύπλοκη	ουσία	της	καλλιτεχνικής	δημιουργίας,	θέτοντας	στο	προ-
σκήνιο,	με	τρόπο	απόλυτα	πειστικό,	τη	μαγεία	που	χαρακτηρίζει	τη	συνάντηση	
του	υποκειμένου	με	την	τέχνη,	καθώς	και	την	όλη	εμπειρία	της	πρόσληψης	του	
καλλιτεχνικού	έργου.	Παρά	το	ότι	αναγνωρίζει,	όπως	χαρακτηριστικά	αναφέρει,	
την	ανάγκη	για	«κατάταξη	και	τοποθέτηση»2	του	έργου	στην	εποχή	του,	ο	ίδιος	
πολύ	συχνά	προχωρεί	σε	μια	ελεύθερη	περιήγηση	στο	χώρο	της	τέχνης,	μέσω	της	
οποίας	 επιτυγχάνει	 μια	 λυρική	 ανάπλαση,	 λεκτική	 μετουσίωση	 ή	 μια	 ελεύθερη	
αναπόληση	του	έργου	τέχνης,	διακρίνοντας	την	εγκεφαλική	σύλληψή	του	από	τη	
συναισθηματική	πρόσληψή	του	μέσω	μιας	διαδικασίας	προσοικείωσης:	«αναγνω-
ρίζουμε	[γράφει],	θεωρητικά,	εγκεφαλικά	ένα	έργο,	αλλά	δεν	το	κάνουμε	δικό	μας,	
δεν	επιθυμούμε	να	το	αναπολήσουμε,	να	το	ονειρευτούμε»3.	Επομένως,	η	κριτική	
προσέγγιση	του	έργου	και	η	ανάλυση	των	ιδιαίτερων	γνωρισμάτων	του	διαποτί-
ζονται	πάντοτε	από	την	υποκειμενικότητα	του	συγγραφέα	και	την	επιθυμία	του	

1.	Ορισμένα	ποιήματα	από	τη	συλλογή	Ο	κύκλος	των	ζωδίων.	Τα	ποιήματα,	ό.π.,	εμπνέονται	από	
τις	μορφές	κορυφαίων	ζωγράφων	όπως	ο	Vincent	Van	Gogh	και	ο	Paul	Gauguin.
2.	Η	τέχνη	και	ο	άνθρωπος,	δοκίμια	και	μελετήματα	για	μεγάλες	μορφές	 ελλήνων	και	 ξένων	
καλλιτεχνών,	στολισμένα	με	πολλούς	αντιπροσωπευτικούς	πίνακες,	επιμέλεια	 -	προλεγόμενα,	
Π.Β.Πάσχου,	«Αστήρ»	–	Αλ.	και	Ε.	Παπαδημητρίου,	Αθήνα	1993,	σ.	65.	
3.	Η	τέχνη	και	ο	άνθρωπος,	ό.π.,	σ.	142.

ΤζΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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να	μεταγγίσει	στο	λόγο,	αλλά	και	ταυτόχρονα	στο	ίδιο	το	έργο	τέχνης,	τους	δικούς	
του	ψυχικούς	κραδασμούς,	την	αισθησιακή	του	διάθεση,	την	υπαρξιακή	του	αγω-
νία,	την	αβρή	και	ραφιναρισμένη	αίσθηση	μελαγχολίας	που	τον	διακατέχει.	

Η	γραφή	του,	πλούσια	σε	υποβολή	και	λεπταισθησία,	συνδυάζει	με	άνεση	τη	
λογοτεχνία	και	την	τέχνη	με	αναφορές	στη	θρησκεία,	τη	φιλοσοφία	ή	την	ιστορία.	
Μέσα	από	εναλλασσόμενες	τροπικότητες	και	επίπεδα	λόγου,	περνώντας	από	την	
περιγραφή	στην	αφήγηση	και	από	την	«έκφραση»4	στην	πιο	εξειδικευμένη	τεχνο-
κριτική	ανάλυση,	ο	συγγραφέας	κατορθώνει	να	συνδυάζει	και	να	συνενώνει	όλα	
αυτά	τα	στοιχεία	σε	έναν	λόγο	προσωπικό,	με	γνήσια	λυρική	υφή,	που	στρέφεται	
ολοένα	προς	τα	μέσα,	προς	την	ανάλυση	της	ψυχικής	ενδοχώρας	του	υποκειμένου.	
Η	τέχνη	αποτελεί	πάνω	απ’	όλα	για	τον	συγγραφέα	εσώτερη	ψυχική-βιωματική	
ανάγκη	 και	 συνιστά	 ανυπέρβλητη	 εμπειρία	 που	 τρέφει	 τη	 λυρική	 διάθεση,	 την	
ονειροπόληση	και	την	ανάγκη	του	στοχασμού.	Πολλές	φορές,	η	συνάντησή	του	με	
την	τέχνη	και	η	εμπειρία	της	θέασης	του	έργου	πραγματοποιείται	με	όχημα	το	τα-
ξίδι,	την	περιπλάνηση	στο	γεωγραφικό	χώρο,	γι’	αυτό	και	συνδυάζεται	με	τη	δίψα	
του	για	το	άγνωστο,	τη	λαχτάρα	για	το	απροσδόκητο	και	την	ασίγαστη	επιθυμία	
της	περιπλάνησης5.	Ο	συγγραφέας,	προσπαθώντας	να	διατρέξει	το	γεωγραφικό	
χώρο,	επιχειρεί	επίσης	μία	απόπειρα	στο	επίπεδο	της	γραφής	να	διασχίσει	ταυ-
τόχρονα	το	λογοτεχνικό	‘χώρο’,	παράγοντας	κείμενα	ειδολογικά	αμφίσημα,	που	
συγχωνεύουν	την	ταξιδιωτική	εντύπωση,	την	τεχνοκριτική,	τη	λυρική	πρόζα	και	
το	δοκίμιο.

Συχνά,	 στον	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο,	 συγγραφέα	 που	 καλλιέργησε	 με	 μεγάλη	
επιτυχία	 το	 είδος	 της	 ταξιδιωτικής	 αφήγησης,	 ο	 περί	 τέχνης	 λόγος	 ενσωματώ-
νεται	στην	ταξιδιωτική	αφήγηση	και	φιλτράρεται	μέσω	της	υποκειμενικής	εντύ-
πωσης	του	συγγραφέα.	Από	αυτήν	την	άποψη,	το	κορυφαίο	ταξιδιωτικό	βιβλίο	
του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Ευρώπη.	Κεφάλαια	λυρικής	γεωγραφίας6,	μπορεί	να	
θεωρηθεί	όχι	μόνο	ένα	βιβλίο	ταξιδιωτικών	εντυπώσεων	αλλά	και	ένα	άτυπο	βι-
βλίο	τέχνης,	το	«φανταστικό	μουσείο»	(musée	imaginaire)7	του	συγγραφέα,	και	το	

4.	Ο	Γιάννης	Ρηγόπουλος	στη	σημαντική	μελέτη	του	για	την	παρουσία	της	τέχνης	στο	έργο	του	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	 «‘Et	 nos	 in	Arcadia	 fuimus	 ή	 το	 ‘δι’	 όψεως	 ηδύ’	 λόγος	αυτογνωσίας»,	
Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Πρακτικά	της	4ης	Επιστημονικής	Συνά-
ντησης,	που	οργανώθηκε	από	το	Ελληνικό	Εκπαιδευτήριο	-	Σχολή	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	στις	
12 και	13	Απριλίου	2002,	επιμ.	Θεοδόσης	Πυλαρινός,	Εκδόσεις	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπου-
λου,	Αθήνα	2003,	σ.	233,	θεωρεί	ότι	ο	συγγραφέας	μεταγράφει	την	αισθητική	συγκίνηση	που	του	
προκαλεί	το	έργο	τέχνης,	σε	μικρά	«poèmes	en	prose».
5.	Ο	Θεοδόσης	Πυλαρινός	διαπιστώνει	χαρακτηριστικά	ότι	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	είναι	ένας	
«ακάματος	και	άπληστος	περιηγητής,	στην	πράξη	και	στη	σκέψη,	[…]	για	τον	οποίο	το	ταξίδι	
αποτελεί	ζωτική	ανάγκη».	Βλ.	«Από	τους	αταξίδευτους	της	Χαμοζωής	στις	τερπνές	περιηγήσεις	
του	ελληνικού	χώρου	και	τα	μεγάλα	ταξίδια	του	εξωτερικού»,	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.
Παναγιωτόπουλου,	ό.π.,	σ.	146.
6.	Ευρώπη.	Κεφάλαια	λυρικής	γεωγραφίας,	γ΄	έκδοση	συμπληρωμένη,	«Αστήρ»	–	Αλ.	και	Ε.	Πα-
παδημητρίου,	Αθήνα	1979.	
7.	Βλ.	André	Malraux,	“Museum	without	walls”,	The	Voices	of	Silence:	Man	and	his	Art,	translated	by	
Stuart	Gilbert,	Bollingen	Series	XXIV.	A,	Princeton,	NJ,	Princeton	University	Press,	σ.	13-130,	και	
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λογοτεχνικά	εκπεφρασμένο	προσκύνημά	του	στα	«μεγαλουργήματα»,	στα	«κο-
ρυφαία	 αριστουργήματα»,	 τα	 «μεγαλοφυή	 σχεδιάσματα»	 (χρησιμοποιώ	 όρους	
που	επανέρχονται	συχνά	στο	κριτικό	λεξιλόγιο	του	Παναγιωτόπουλου)	και	τους	
καλλιτεχνικούς	θησαυρούς	 των	αιώνων,	με	 τις	 επισκέψεις	 του	στα	μουσεία	και	
τη	 θέαση	 των	 έργων	 in	 situ,	 σε	 αρχαιολογικούς	 χώρους,	 σπίτια	 ζωγράφων,	 να-
ούς,	 παρεκκλήσια	 και	 επιτάφια	 μνημεία.	 Υιοθετώντας	 συχνά	 την	 persona	 ενός	
pèlerin	passionné8,	ο	συγγραφέας	αναφέρεται	στην	τέχνη	ως	δύναμη	υποβλητική	
που	ξυπνά	την	εσώτερη	αίσθηση	των	πραγμάτων,	φτάνοντας	 ίσαμε	την	ποίηση	
και	 τη	μουσική9.	Συγκλίνοντας	με	 τον	αισθητισμό	 του	Walter	 Pater,	 του	οποίου	
την	 εμβληματική	Αναγέννηση10 συχνά	μνημονεύει11,	 διατυπώνει	πολλαπλώς	 την	
άποψη	ότι	η	ζωγραφική,	όπως	η	ποίηση	και	η	μουσική,	είναι	οι	τέχνες,	στις	οποί-
ες	μπορεί	να	μεταφερθεί	με	τη	μέγιστη	δυνατή	λεπτομέρεια	κάθε	λεπτότητα	των	
σκέψεων	και	των	συναισθημάτων	που	προσιδιάζουν	στη	στοχαστική	συνείδηση	
του	καλλιτέχνη.	Η	 ζωγραφική,	 ειδικότερα,	 με	 τις	πλούσιες	αποχρώσεις	 της	 και	
τις	εξαίσιες	φωτοσκιάσεις	της	προβάλλει	σε	εξωτερική	μορφή	ό,τι	είναι	ενδόμυχο,	
πάθη	και	συναισθήματα.	Ας	δούμε,	πώς	ο	συγγραφέας	μετουσιώνει	σε	λογοτεχνι-
κό	λόγο,	πλούσιο	σε	μεταφορές	και	συναισθησίες,	την	κριτική	του	για	το	έργο	του	
Μπουζιάνη,	του	«ερημίτη	της	Δάφνης»,	όπως	τον	ονομάζει,	στο	έργο	του	οποίου	
η	αγωνία	της	γραμμής	αναπληρώνει	την	αγωνία	του	χρώματος:	«Από	πίνακα	σε	
πίνακα	βλέπεις	να	ξαναγυρίζει	 το	 ίδιο	επίμονο	αίτημα,	να	εξουσιάζει	 τα	πάντα	
ένα	 δίλημμα	 –	 ανάμεσα	 σε	 ζωή	 και	 σε	 θάνατο.	 Υπάρχει	 πάντα	 ένας	 σκοτεινός	
στοχασμός,	που	εκφράζεται	μ’	ένα	ζοφερό	γαλάζιο,	μ’	ένα	ζεστό	και	υγρό	πράσι-
νο,	μ’	ένα	κόκκινο	–	το	κόκκινο	που	ξεκινάει	από	την	ξαναμμένη	επιδερμίδα	της	

André	Malraux,	Το	φανταστικό	μουσείο,	μετάφρ.,	Ν.	Ηλιάδης,	επιμ.	Α.	Μαρκοπούλου,	Πλέθρον,	
Αθήνα	2007.	To	φανταστικό	μουσείο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	θυμίζει	το	φανταστικό	μουσείο	
στο	 έργο	 του	Marcel	 Proust.	 Το	 Αναζητώντας	 τον	 χα	μένο	 χρόνο	 μπορεί	 αναμφίβολα	 να	 θεω-
ρηθεί	ένα	ευρύ	πανόραμα	καλλιτεχνών,	ζωγράφων,	έργων	τέχνης,	ίσως	το	πιο	ενδιαφέρον	και	
συναρπαστικό	«φανταστικό	μουσείο»	της	λογοτεχνίας.	Βλ.,	σχετικά,	Yann	le	Pichon,	Le	Musée	
Retrouvé	de	Marcel	Proust	(πρόλογος	François	Mitterrand),	Ed.	Stock,	Paris	1995.	–	Eric	Karpeles,	
Η	ζωγραφική	στο	έργο	του	Προυστ.	Ένας	εικαστικός	οδηγός	στο:	Αναζητώντας	τον	χαμένο	χρό-
νο,	 επιστημονική	επιμέλεια,	Π.	Πούλος,	μετάφρ.,	Μ.	Κιτροέφ,	Π.Α.Ζάννας,	Π.	Πούλος,	Εστία,	
Αθήνα	2008.	–	Richard	Bales,	“Proust	and	the	fine	arts”,	The	Cambridge	Companion	to	Proust,	edited	
by	Richard	Bales,	Cambridge	UK,	Cambridge	University	Press,	2001,	σ.	183-199.
8.	Για	την	προσωπικότητα	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	ως	pèlerin	passionné,	βλ.	Tzina	Kalogirou	
and	 Konstantinos	 D.	 Malafantis,	 “Literature	 as	 an	 Imaginative	Map	 of	 the	 Universe:	 Travel	 and	
the	Cartographic	 Imagination	 in	Books	 for	Children”,	 υπό	 δημοσίευση	 στον	 εκτυπούμενο	 τόμο	
Geographical	Literacy	and	European	Heritage:	A	Challenging	Convention	in	the	Field	of	Education.
9.	Η	τέχνη	και	ο	άνθρωπος,	ό.π.,	σ.	235-236.
10.	Walter	Pater,	The	Renaissance:	Studies	in	Art	and	Poetry,	edited	with	an	introduction	and	notes	
by	Adam	Phillips,	Oxford	and	New	York,	Oxford	University	Press,	1873/1998.	Βλ.	και	την	ελληνική	
μετάφραση	 του	 έργου,	 Η	Αναγέννηση.	Μελέτες	 για	 την	 τέχνη	 και	 την	 ποίηση,	 μετάφρ.	Άρης	
Μπερλής,	Αλεξάνδρεια,	Αθήνα	2011.
11.	Σύμφωνα	με	την	έρευνα	του	Ρηγόπουλου,	«Et	nos	in	Arcadia	fuimus	ή	το	‘δι’	όψεως	ηδύ’	λόγος	
αυτογνωσίας»,	ό.π.,	σ.	224,	το	βιβλίο	του	Pater	(στη	γαλλική	έκδοση)	υπήρχε	στη	βιβλιοθήκη	του	
συγγραφέα	από	το	1922.
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νεανικής	ηλικίας	για	να	γίνει	το	αιματοστάλαχτο	χρώμα	των	σπλάχνων,	και	για	
να	καταλήξει,	σε	μια	στιγμή	ησυχασμού,	σ’	ένα	γλυκό	πορτοκαλί,	κάτι	σαν	ανοι-
ξιάτικο	ηλιόγερμα.	Μερικές	φορές,	μέσ’	από	την	αγωνία	του	χρώματος	φέγγουν	
δυο	μάτια:	τόσο	ζωηρά,	τόσο	ανθρώπινα,	τόσο	γεμάτα	ψυχή,	που	αισθάνεσαι	πως	
ο	Μπουζιάνης	προσπάθησε	να	εκφρασθεί	ολόκληρος	ανάμεσά	τους»12.

Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	συναντά	την	τέχνη	ταξιδεύοντας	ως	περιπαθής	προ-
σκυνητής,	ως	pèlerin	passionné:	ο	όρος	παραπέμπει	σε	προσφιλείς	στον	Ι.Μ.Πανα-
γιωτόπουλο	συγγραφείς,	όπως	o	Jean	Moréas13,	ο	Marcel	Proust	και	ο	John	Ruskin	
–οι	δύο	τελευταίοι	είναι	ίσως	οι	πιο	αντιπροσωπευτικοί	συγγραφείς	για	τους	οποί-
ους	το	ταξίδι	σε	πόλεις	ύψιστης	καλλιτεχνικής	ομορφιάς,	όπως	η	Βενετία,	ήταν	
ένα	περιπαθές	προσκύνημα	στην	Τέχνη	και	 την	Ομορφιά.	Η	σύγχρονη	 εκδοχή	
του	περιπαθούς	προσκυνητή	θα	μπορούσε	να	θεωρηθεί	η	μορφή	τού	μελετημέ-
νου	με	έγκυρους	κοινωνιολογικούς	και	γραμματολογικούς	όρους,	«λογοτεχνικού	
τουρίστα»14,	 ο	 οποίος	 ταξιδεύει	 για	 να	 αποτίσει	 φόρο	 τιμής	 στα	 έργα	 που	 έχει	
αγαπήσει,	που	τα	έχει	κάνει	δικά	του	μέσω	της	αναπόλησης	και	τη	φαντασίας.	
Όμως,	ο	περιπαθής	προσκυνητής,	σύμφωνα	μάλιστα	με	τον	ίδιο	τον	συγγραφέα,	
ο	οποίος	χρησιμοποιεί	τον	όρο,	διαθέτει	μια	άλλη,	εντελώς	διαφορετική	ποιότητα,	
ανώτερης	 υφής,	 που	 του	 επιτρέπει	 να	 συλλαμβάνει	 με	 αφοσίωση	 και	 ευλάβεια	
το	εξαίσιο	θέαμα	της	ομορφιάς,	αφιερώνοντας	χρόνο	στην	ενσυναισθητική	πρό-
σληψη	του	έργου	τέχνης:	«Λοιπόν,	πρέπει	να	πάρεις	μέσα	σου	πολλή	μοναξιά	και	
ν’	αφήσεις	το	χρόνο	να	τρέχει	αδέσποτος	επάνου	στα	θολά	νερά	του	Άρνου	και	
να	γίνεις	ένας	ερωτόπαθος	προσκυνητής,	ένας	pèlerin	passionné,	κ’	ένας	πειρατής	
της	ομορφιάς	και	να	μοιράσεις	την	ύπαρξή	σου	σε	στιγμές	αιώνιες,	για	να	μπορέ-
σεις	να	συλλάβεις	αυτό	το	εξαίσιο	θέαμα,	αυτή	την	εξαίσια	συνείδηση,	που	είναι	
η	Φλωρεντία»15.	Το	βλέμμα	του	περιπαθούς	προσκυνητή	μυθοποιεί	 το	έργο	και	
τον	καλλιτέχνη,	αναγνωρίζοντας	στον	ένα	το	μέγα	και	ανερμήνευτο	μυστήριό	του,	
στον	άλλον	τη	δημιουργική	φαντασία,	την	πηγαία	ιδιοφυΐα,	αλλά	και	την	σταδι-
ακή	αποδέσμευσή	του	από	τα	δεσμά	της	ύλης,	έτσι	ώστε	να	κατακτήσει	ύψιστες	
σφαίρες	πνευματικότητας.	Το	βλέμμα	του	περιπαθούς	προσκυνητή	διανοίγει	τον	
καλλιτεχνικό	χώρο	κειμενοποιώντάς	τον	και	αποδίδοντάς	τον	στις	λεκτικές	του	
ανυψώσεις	και	λυρικές	προοπτικές.	Το	βλέμμα	του	προσκυνητή	επομένως	δεν	εί-
ναι	 το	ριζικά	έτερο	και	αλλοιωμένο	από	τις	κοινωνικές	αντιφάσεις	 ‘τουριστικό	
βλέμμα’	του	John	Urry16,	το	οποίο	είναι	ένα	βλέμμα	εταστικό,	που	υποσκάπτει	την	

12.	Η	τέχνη	και	ο	άνθρωπος,	ό.π.,	σ.	144.
13.	Βλ.	τη	συλλογή	ποιημάτων	του	Jean	Moréas,	Le	pèlerin	passionné,	Vanier,	Paris	1891.	Διαθέσι-
μη	ηλεκτρονικά	σε	έκδοση	facsimile:	https://archive.org/details/leplerinpassio00mor.
14.	 N.J.Watson,	 The	 Literary	 Tourist:	 Readers	 and	 Places	 in	 Romantic	 and	 Victorian	 Britain,	
Palgrave	Macmillan,	Basingstoke	and	New	York	2006.	Βλ.,	σχετικά,	και	Anne	D.	Wallace,	Walking,	
Literature,	 and	 English	 Culture.	 The	Origins	 and	Uses	 of	 Peripatetic	 in	 the	 Nineteenth	 Century,	
Clarendon	Press,	Oxford	1994.
15.	Ευρώπη.	Κεφάλαια	λυρικής	γεωγραφίας,	ό.π.,	σ.	89.
16.	John	Urry,	The	Tourist	Gaze:	Leisure	and	Travel	in	Contemporary	Societies,	Sage,	London	1990,	
John	Urry	and	Jonas	Larsen,	The	Tourist	Gaze	3.0.	Sage,	London	2011.	
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ομαλότητα	και	τη	γαλήνια	επιφάνεια	του	τοπίου,	στην	οποία	εντρυφά	συστηματι-
κά	ο	κοινωνιολόγος,	αναζητώντας	τις	ρήξεις	και	τις	ρωγμές	του.	Είναι	ένα	βλέμμα	
που	επιμένει	στη	μυθοποίηση	και	την	εξιδανίκευση	του	καλλιτεχνικού	έργου.	Τον	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο	δεν	τον	απασχολεί	(στη	σύνολη	κριτική	του	προσέγγιση	και	
στη	μελέτη	συλλήβδην	του	φαινομένου	της	 τέχνης)	να	αναδείξει	 τις	κοινωνικές	
σχέσεις,	τις	μεταλλαγές,	και	τους	κλονισμούς	εκείνους	που	επηρεάζουν	τους	μη-
χανισμούς	των	συνθηκών	παραγωγής	του	έργου	τέχνης,	δεν	εντάσσει,	δηλαδή,	το	
έργο	τέχνης	ή	και	τον	καλλιτέχνη	μέσα	στο	σύνθετο	πλέγμα	των	σχέσεων	εξουσίας	
που	διαπερνούν	απ’	άκρη	σ’	άκρη	το	κοινωνικό	σώμα,	όπως	ενδεχομένως	θα	το	
έκανε	σήμερα	ο	μελετητής,	αξιοποιώντας	για	την	ερμηνεία	του	έργου	τέχνης	σύγ-
χρονους	όρους,	όπως	το	υποσυνείδητο,	η	ταυτότητα,	η	εξουσία,	ο	λόγος.	Όμως,	
η	προσήλωση	αυτή	του	συγγραφέα	σε	μια	ρομαντική,	ανιστορική,	αλλά	εξίσου	
στοχαστική	και	ενορατική,	προσέγγιση	του	έργου	τέχνης,	είναι	απόλυτα	συνεπής	
στην	προσωπικότητα	και	την	ευαισθησία	του	ίδιου	ως	συγγραφέα	και	κριτικού	
και	στην	πεποίθησή	του	ότι	η	εκτίμηση	της	ομορφιάς	στην	τέχνη	και	τη	ζωή	προ-
ϋποθέτει	μια	βαθύτερη	οικείωση	με	την	τέχνη,	σε	όλες	της	τις	εκφάνσεις,	και	μια	
βαθύτερη	καλαισθησία.	

Το	έργο	τέχνης:	τόπος	του	ετασμού	και	του	αινίγματος	

Ο	αληθινός	καλλιτέχνης	(γράφει	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	μιλώντας	για	τον	αγα-
πημένο	του	καλλιτέχνη	Pieter	Bruegel	τον	Πρεσβύτερο),	έχει	τη	δύναμη	«ν’	ανοίγει	
δρόμους	στη	φαντασία	και	να	φτερώνει	την	ψυχή,	δείχνοντας	με	τον	τρόπο	τούτο,	
πως	ο	άνθρωπος,	παρ’	όλα	τα	υλικά	του	δεδομένα,	πέρ’	από	τις	καθορισμένες	θυ-
μικές	καταστάσεις	του,	πέρ’	από	τις	βιαιότητες	κι	από	τα	πάθη	του,	είναι	πλασμέ-
νος	κι	από	μιαν	άλλη	ουσία	που	ξεφεύγει	από	την	αίσθηση,	που	είναι	αστάθμητη	
κι	ακαθόριστη	και	που	ωστόσο	δεν	είναι	λιγότερο	πραγματική»17.	

Στο	δοκίμιο	«Η	μάχη	με	το	πρόσωπο»18	ο	συγγραφέας	εκφράζει	την	άποψη	ότι	
απ’	όλα	τα	είδη	της	ζωγραφικής	η	προσωπογραφία	είναι	το	δυσκολότερο,	καθώς	
αποτελεί	καθεαυτήν	μέσον	πνευματικής	έκφρασης	και	απόδοση	της	πεμπτουσίας	
του	ανθρώπινου	προσώπου.	Η	πνευματικότητα	που	λανθάνει	στην	προσωπογρα-
φία	κάποτε	απορροφά	το	δεδομένο	υλικό	και	το	διαποτίζει	με	μια	φαντασιακή	
ιδέα.	Για	τον	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλο	το	έργο	τέχνης	είναι	αίνιγμα,	όχι	γρίφος,	και	
μόνο	ως	αίνιγμα,	εσαεί	ανερμήνευτο	και	στη	βαθύτερη	ουσία	του	μυστηριώδες,	
πρέπει	να	προσεγγίζεται.	Το	έργο	τέχνης,	επομένως,	μπορεί	να	νοηθεί	ως	ο	τό-
πος	του	ετασμού	και	του	αινίγματος,	και	ταυτόχρονα	ως	πεδίο	της	άσκησης	του	
λυρικού	λόγου	και	της	εναγώνιας	έκφρασης	του	πνεύματος.	Το	καλλιτεχνικό	αρι-
στούργημα	είναι	μυστηριώδες	και	αντιστέκεται	στην	ορθολογικοποιημένη	εκφο-
ρά	του	λόγου,	αφήνοντας	στην	κριτική	προσέγγιση	ένα	ανθιστάμενο	ίχνος,	και	με-

17.	Η	τέχνη	και	ο	άνθρωπος,	ό.π.,	σ.	195.
18.	Στο	ίδιο,	σ.	65-71.

ΤζΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ



193

ταγγίζοντας	στο	λόγο	ένα	μυστικό	απόθεμα	που	δεν	αποδίδεται	εύκολα	μέσω	της	
γλώσσας.	Ο	συγγραφέας	καταφεύγει	στη	μεταφορά	της	«σιωπής»,	προκειμένου	
να	αποδώσει	το	μεγαλείο	του	καλλιτεχνικού	αριστουργήματος:	«Τα	έργα	τούτα	
βρίσκονται	στο	σύνορο	της	σιωπής.	Δε	μπορώ	να	πω	τίποτε	σημαντικότερο	για	
χάρη	τους.	Στο	σύνορο	της	σιωπής»19,	ενώ	για	τον	Δομήνικο	Θεοτοκόπουλο,	γρά-
φει	χαρακτηριστικά,	ότι	μόνο	αυτός	κατόρθωσε	να	πραγματώσει	με	το	έργο	του	
«την	έκφραση	του	ανέκφραστου»20.

Σε	ολόκληρο	σχεδόν	το	έργο	του	ο	συγγραφέας	επανέρχεται	στην	έννοια	της	
μεγαλοφυΐας	του	καλλιτέχνη	και	προβάλλει	το	ρομαντικό	μύθο	του	μοναχικού	και	
ψυχικά	απομακρυσμένου	καλλιτέχνη,	ο	οποίος	πληρώνει	το	τίμημα	της	μεγαλοφυ-
ΐας	του	με	την	τραγική	του	απομόνωση,	την	υπαρξιακή	μοναξιά	ή	την	ταραγμένη	
και	τραγική	ζωή	του.	Είναι	πραγματικά	εντυπωσιακή	η	συχνότητα,	με	την	οποία	
ο	συγγραφέας	εξυμνεί	καλλιτέχνες	ως	ημίθεους	και	προφήτες,	βλέποντάς	τους	ως	
θεόπνευστες	φιγούρες	που	έζησαν	σταθερά	προσηλωμένοι	στην	τέχνη,	αφοσιω-
μένοι	σε	μια	διαρκή	πνευματική	άνοδο,	από	αναβαθμό	σε	αναβαθμό:	Leonardo	
Da	Vinci,	Michelangelo,	Δομήνικος	Θεοτοκόπουλος,	Rembrandt,	Van	Gogh,	είναι	
οι	ήρωες	που	τρέφουν	τη	φαντασία	και	το	στοχασμό	του	Ι.M.Παναγιωτόπουλου,	
στων	οποίων	την	ψυχογράφηση	εστιάζει,	ανατρέχοντας	σε	ρομαντικές	βιογραφί-
ες	και	ψυχογραφίες	των	καλλιτεχνών	αυτών	και	επιμένοντας	στην	εγκωμιαστική	
ανάδειξη	του	καλλιτεχνικού	υποκειμένου	ως	προσωπικότητας	που	ενσαρκώνει	τα	
χαρακτηριστικά	 της	 μεγαλοφυΐας.	 Γράφει	 χαρακτηριστικά:	 «Υπάρχουν,	 βέβαια,	
ένα	σωρό	μορφές	μεγαλείου.	Αλλά	το	μεγαλείο	της	ψυχής	είναι	το	υψηλότερο	και	
το	διαρκέστερο	απ’	όλα.	Ο	Ρέμπραντ	κατέχει	αυτό	το	μεγαλείο.	Ποιος	ζωγράφος	
θα	μπορούσε	να	ζωγραφίσει	ένα	σφαγμένο	και	ξεκοιλιασμένο	βόδι	και	να	δώσει	
όχι	μια	περιγραφική	σελίδα,	στυγνού	έστω	ρεαλισμού,	αλλά	ένα	πίνακα	αληθινά	
τραγικό;	Πίσω	από	κάθε	έργο	του	Ρέμπραντ	υπάρχει	το	πνεύμα	της	τραγωδίας.	
Είναι	μια	σκοτεινή,	θλιμμένη	και	στοχαστική	μεγαλοφυΐα,	που	μόνο	με	τη	μεγα-
λοφυΐα	του	Γκρέκο	θα	μπορούσε	να	την	παραβάλει	κανείς.	Όλοι	οι	μεγάλοι	άν-
θρωποι	είναι	βαθύτατα	πονεμένοι.	Γιατί	βρίσκονται,	είτε	το	θέλουν	είτε	όχι,	αντί-
κρυ	πάντα	στο	πεπρωμένο	του	ανθρώπου	και	στο	Θεό.	Ο	Ρέμπραντ	συγκλονίζει	
το	θεατή	του.	Δεν	του	προσφέρει	την	απλή	αισθητική	ευαρέστηση.	Αναμοχλεύει	
τα	σπλάχνα	του,	καθώς	του	σφαγμένου	βοδιού»21.	«Εθυμήθηκα	τον	Βαν	Γκογκ.	
Η	συνείδηση	της	τραγικής	ουσίας	τού	υπάρχειν,	που	ήταν	η	βέβαιη	συνείδηση	του	
Βαν	Γκογκ,	υπήρξε	και	του	Μπουζιάνη	η	βέβαιη	συνείδηση.	Η	δραματική	αγωνία	
της	γραμμής	του	ανταποκρίνεται	σε	μια	βαθύτερη	σύλληψη	του	κόσμου,	όχι	σε	μια	
τεχνοτροπία»22.	

19.	Ευρώπη.	Κεφάλαια	λυρικής	γεωγραφίας,	ό.π.,	σ.	90.
20.	Στο	ίδιο,	σ.	81.
21.	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη.	Μελετήματα	και	προσωπογραφίες,	«Αστήρ»	–	Αλ.	και	Ε.	Παπαδη-
μητρίου,	Αθήνα	1967,	σ.	411-412.
22.	Η	τέχνη	και	ο	άνθρωπος,	ό.π.,	σ.	143.
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Όμως,	αυτό	ακριβώς	το	χαρακτηριστικό	της	τραγικότητας	και	της	υπαρξιακής	
μοναξιάς,	το	οποίο	ο	συγγραφέας	θεωρεί	ότι	είναι	ενδιάθετο	χαρακτηριστικό	της	
καλλιτεχνικής	μεγαλοφυΐας,	αλλά	και	αποτέλεσμα	των	περιστάσεων	ενός	πολυ-
τάραχου	και	βασανισμένου	ατομικού	βίου,	ίσως,	αν	ζούσε	σήμερα,	να	το	ερμήνευε	
σε	σχέση	με	το	γενικότερο	κοινωνικό	πλαίσιο	του	εκάστοτε	καλλιτέχνη	και	με	τη	
διάρθρωση	ενός	ολόκληρου	συστήματος	κοινωνικών	και	θεσμικών	σχέσεων,	μέσα	
στις	οποίες	ο	καλλιτέχνης	δημιουργεί.	Όπως	χαρακτηριστικά	διαπιστώνει	ο	Νίκος	
Δασκαλοθανάσης23,	αυτός	ο	 ιδιαίτερα	ανθεκτικός	στο	χρόνο	ρομαντικός	μύθος	
της	απομονωμένης	και	εκκεντρικής	καλλιτεχνικής	μεγαλοφυΐας,	που	έφτασε	στο	
απόγειό	του	τον	19ο	αι.	και	δεν	υποχώρησε	ούτε	τον	20ό αι.,	όταν	οι	μοντέρνοι	
καλλιτέχνες	 γνώρισαν	 την	 καταξίωση	 και	 τη	 δόξα,	 είχε	 ανέκαθεν	 να	 κάνει	 με	
την	απώλεια	 του	συλλογικού	οράματος	μιας	ολόκληρης	κοινωνίας.	Οι	κοινωνι-
κές	αντιφάσεις	και	οι	ποικίλες	εντάσεις	που	βίωνε	ο	καλλιτέχνης	και	εντός	των	
οποίων	δημιουργούσε	είχαν	ως	αποτέλεσμα	την	αναδίπλωση	του	καλλιτεχνικού	
υποκειμένου	και	τον	περίφημο	κοινωνικό	μετεωρισμό	του.	

Ο	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	απολαμβάνει	 και	 εγκωμιάζει	 το	 έργο	 τέχνης,	 υπο-
κλίνεται	μπροστά	στο	μυστήριο	της	καλλιτεχνικής	ιδιοφυΐας,	συλλαμβάνοντας	το	
έργο	ρομαντικά,	κυρίως	ως	αποτέλεσμα	του	έμφυτου	ταλέντου	και	εν	μέρει	της	
ατομικής	βιογραφίας	και	της	ιδιαίτερης	ψυχοσύνθεσης	του	καλλιτέχνη	(στοιχεία	
στα	οποία	έδωσε	 ιδιαίτερη	έμφαση	ο	ρομαντισμός)24	και	τονίζοντας	πρωτίστως	
την	αισθητική	αυτονομία	 του	 έργου	 και	 τα	αισθητικά	 του	 χαρακτηριστικά	 και	
λιγότερο	την	κοινωνική	διάστασή	του	ή	τη	δυναμική	σχέση	του	με	την	κοινωνία,	
μέσα	στην	οποία	δημιουργήθηκε.	Η	βάση	της	καλλιτεχνικής	ιδιοφυΐας	σύμφωνα	
με	τον	συγγραφέα	βρίσκεται	στη	δύναμη	να	συλλαμβάνει	την	ανθρώπινη	φύση	με	
τρόπο	πρωτόφαντο	και	 εντυπωσιακό,	να	ορθώνει	 το	δικό	της	αυτόνομο	κόσμο	
στη	θέση	του	ευτελούς,	καθημερινού	μας	κόσμου,	να	επιλέγει	και	να	αναμορφώ-
νει	την	πραγματικότητα	κατά	τις	μεγαλοφυείς	συλλήψεις	του	καλλιτεχνικού	νου.	
Μιλώντας	για	τον	Μιχαήλ	Άγγελο	γράφει:	«Η	ένταση	της	αγωνίας	του	ήταν	μεγα-
λύτερη	από	όση	θα	μπορούσε	να	χωρέσει	το	θέμα.	Άλλωστε,	οι	μεγαλοφυείς	δεν	
έχουν	θέματα,	έχουν	αφορμές.	Τα	θέματα	είναι	τα	σημεία	της	αφετηρίας.	Αναγκα-
σμένος	να	υποταχθεί	στη	μεγαλοφυΐα	του	ο	Μιχαήλ	Άγγελος,	αναγκασμένος	να	
μην	υπάρχει	έξω	από	τη	μεγαλοφυΐα	του,	έσπερνε	την	αγωνία	του	σε	κάθε	κομμάτι	
πέτρας,	σε	κάθε	επιφάνεια,	που	έπεφτε	στα	χέρια	του»25.

23.	Στο	βιβλίο	του	Ο	καλλιτέχνης	ως	ιστορικό	υποκείμενο	από	τον	19ο	στον	21ο	αιώνα,	Άγρα,	
Αθήνα	2012.
24.	Βλ.	σχετικά,	M.H.Abrams,	Ο	καθρέφτης	και	το	φως.	Ρομαντική	θεωρία	και	κριτική	παράδο-
ση, μετάφρ.,	Α.	Μπερλής,	Κριτική,	Αθήνα	2001.	
25.	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη,	ό.π.,	σ.	423.
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Οι	καλλιτεχνικές	μεταμορφώσεις	του	στοχαστή	

Μία	καλλιτεχνική	μορφή	που	επανέρχεται	στο	 έργο	του	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	
με	τη	συχνότητα	μοτίβου	με	μεγάλη	συμβολική	και	ψυχογραφική	σημασία	είναι	η	
μορφή	του	σκεπτόμενου,	του	στοχαστή26,	η	οποία	γνωρίζει	πολλαπλές	μεταμορ-
φώσεις	στην	τέχνη,	ξεκινώντας	από	το	ανάγλυφο	της	σκεπτόμενης	θεάς	Αθηνάς	
και	τη	γοτθική	χίμαιρα	της	Παναγίας	των	Παρισίων	και	φτάνοντας	έως	τον	«Στο-
χαστή»	του	Auguste	Rodin,	με	κορυφαία	όμως	ενσάρκωσή	του	τον	Σκεπτόμενο 
(Pensieroso)	Λαυρέντιο	των	Μεδίκων	του	Michelangelo,	στα	επιτύμβια	μνημεία	του	
Ιουλιανού	και	 του	Λαυρέντιου	στο	παρεκκλήσιο	 των	Μεδίκων	στη	Φλωρεντία,	
έργα	στα	οποία	ο	συγγραφέας	επανέρχεται	χρησιμοποιώντας	υψηλούς	εγκωμια-
στικούς	τόνους.	Η	μορφή	του	σκεπτόμενου,	μέσα	από	τις	πολλαπλές	καλλιτεχνι-
κές	της	μεταμορφώσεις,	καθώς	και	το	έθος	του	στοχασμού	διαπερνούν	το	έργο	του	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	 και	 αποτελούν	 καταστατικό	 στοιχείο	 της	 κοσμοθεωρίας	
του	και	της	προσωπικής	του	μυθολογίας: «Λοξό	φεγγάρι	φωτίζει	πάνω	σε	ακρω-
τηριασμένο	βράχο	τον	άνθρωπο	που	στοχάζεται.	Δεν	είναι	μήτε	ο	καταπονημέ	νος	
εκείνος	του	Μιχαήλ	Αγγέλου	στον	τάφο	του	Μέδικου	μήτε	ο	άλλος	του	Αυγού-
στου	Ροντέν	ο	γυμνός.	Θα	τον	παρομοίαζα	με	τις	χίμαιρες	της	μεγάλης	γοτθικής	
Παναγίας	του	Παρισιού	[...]»27.	Στο	έργο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	αυτές	οι	καλ-
λιτεχνικές	μορφές	αποκτούν	την	περιω	πή	συμβόλου,	αντιπροσωπεύουν	την	ίδια	
τη	σκέψη	και	τη	στοχαστική	ζωή,	δηλαδή	το	«δαιμόνιο»	του	στοχασμού,	ένα	από	
τα	πολλαπλά	δαιμόνια,	τα	οποία,	όπως	ο	ίδιος	ο	συγγραφέας	ομολογεί,	εξουσιά-
ζουν	την	ύπαρ	ξη,	την	προσωπικότητά	και	τη	συγγραφική	φυσιογνωμία	του: «ένα	
ζοφερό	και	πονεμένο	πνεύμα,	με	το	κεφάλι	σκυμμένο	ανάμεσα	στα	κουρασμένα	
του	χέρια,	το	δαιμόνιο	που	στοχάζεται,	καθώς	ο	Μέδικος	της	Φλωρεντίας	ή	πολύ	
σωστότερα,	καθώς	ο	γοτθικός	γρύπας	της	Παναγίας	του	Παρισιού»28.	Στην	Ευ-
ρώπη	γράφει	χαρακτηριστικά:	«Ίσαμε	πού	μπορεί	να	φτάσει	η	πλαστική	δύναμη	
του	ανθρώπου;	Το	δίχως	άλλο,	ίσαμ’	εκείνη	τη	«Νύχτα»,	τη	στημένη	απάνω	στον	
τάφο	του	Ιουλιανού	των	Μεδίκων,	του	δούκα	του	Νεμούρ,	και	τον	«Pensieroso»,	
τον	ανυπέρβλητο	στοχαστή,	το	Λαυρέντιο	το	Μεγαλοπρεπή	δηλαδή,	καθισμένον,	
με	τόνα	πόδι	μπροστά,	απάνω	στο	δικό	του	τον	τάφο»29.	Επανέρχεται	γράφοντας:	
«Το	μνημείο	των	Μεδίκων	στη	Φλωρεντία	μας	προσφέρει	τρεις	μορφές:	τη	Μέρα,	
τη	Νύχτα	και	το	Λορέντσο,	το	‘Στοχαστή’,	αυτές	κυριότατα.	Η	Μέρα,	περισσότερο	
από	 τις	 άλλες,	 πάει	 να	 γλιστρήσει	 από	 το	 γερτό	 επίπεδο	που	 την	 έχει	 τοποθε-

26.	Βλ.,	σχετικά,	Τζίνα	Καλογήρου,	«‘Τα	βιβλία	είναι	καθώς	οι	μποτίλιες	που	ρίχνουν	οι	ναυαγοί	
στη	θάλασσα’:	Οι	έννοιες	του	βιβλίου	και	της	ανάγνωσης	στο	έργο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»,	
Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	ό.π.,	σ.	467-470.
27.	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος,	Οι	Εκδόσεις	των	Φίλων,	Αθήνα	31994,	σ.	163.	Βλ.	και	Τζίνα	Καλογή-
ρου,	«‘Τα	βιβλία	είναι	καθώς	οι	μποτίλιες	που	ρίχνουν	οι	ναυαγοί	στη	θάλασσα’:	Οι	έννοιες	του	
βιβλίου	και	της	ανάγνωσης	στο	έργο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»,	ό.π.	σ.	469.
28.	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος,	ό.π.,	σ.	15.	
29.	Ευρώπη.	Κεφάλαια	λυρικής	γεωγραφίας,	ό.π.,	σ.	90.
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τήσει	ο	καλλιτέχνης.	Θα	επερίμενε	κανείς	μιαν	έκφραση	πρόσχαρη,	μια	κίνηση	
ζωηρή,	μια	στάση	αναμονής	για	κάθε	απρόοπτο.	Με	τα	χείλη	μισάνοιχτα,	με	το	
ένα	πόδι	τεντωμένο,	το	άλλο	αναδιπλωμένο,	φαίνεται	να	συνεχίζει	μια	πρόωρη	
και	οδυνηρή	και	βραδυκίνητη	αφύπνιση.	Η	Νύχτα	είναι	συλλογισμένη.	Ένας	πι-
κρός	στοχασμός	βρίσκεται	αποτυπωμένος	στο	κλειστό	στόμα	της.	Δεν	είναι	μια	
σωστή	ανάπαυση.	Είναι	μια	καταβύθιση.	Η	καταβύθιση	που	ολοκληρώνεται	στο	
‘Στοχαστή’,	 στην	 αυτοσυγκεντρωμένη	 ανησυχία»30.	 Σύμφωνα	 με	 την	 περίφημη	
νεοπλατωνική	εικονολογική	ανάλυση	του	Erwin	Panofsky31	ο	Σκεπτόμενος	Λορέ-
ντζο	αντι	προσωπεύει	τη	στοχαστική	ζωή,	τη	ζωή	του	πνευματικού	στοχασμού	και	
κατά	τη	νεοπλατωνική	αντίληψη	είναι	ένα	γνήσιο	τέκνο	του	Κρόνου	–	ο	δείκτης	
του	 αριστερού	 του	 χεριού	 καλύπτει	 το	 στόμα	 σε	 μια	 χειρονομία	 «κρόνιας»	 σι-
ωπής.	Αντίθετα,	ο	Τζουλιάνο	χαρακτηρίζεται	ως	vir	activus,	τέλειος	οπαδός	του	
Δία.	Παρά	την	κοινή	τους	εξαΰλωση,	οι	δύο	μορφές	εκφράζουν	την	αντίθεση	με-
ταξύ	ενεργού	και	στοχαστικής	ζωής,	καθώς	αναδύονται	μέσα	από	την	αδρανή	ύλη	
συνοδευόμενες	από	τις	τέσσερις	φάσεις	της	Ημέρας:	την	Ημέρα,	τη	Νύχτα,	την	
παρθένο	Αυγή	και	το	ηλικιωμένο	Λυκόφως.	Μάλιστα,	ο	Walter	Pater	θεωρεί	ότι	οι	
τίτλοι	που	έχουν	δοθεί	κατά	παράδοση	στις	τέσσερεις	αλληγορικές	μορφές	είναι	
πολύ	συγκεκριμένοι	 –	οι	 μορφές	αυτές,	 καθαρά	συμβολικές	συλλήψεις,	 εκφρά-
ζουν,	ως	«υπαινικτικές	αποχρώσεις	ενός	μουσικού	κομματιού»32,	το	ιδανικό	του	
ασώματου	πνεύματος.	

Οι	 μορφές	 του	Michelangelo	στο	παρεκκλήσιο	 των	Μεδίκων	αποκτούν	 ίσως	
τη	σημασία	ενός	ερμηνευτικού	κλειδιού	για	το	έργο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	
καθώς	σε ολόκληρο	το	έργο	του,	αφηγηματικό	και	δοκιμιακό,	ο	συγγραφέας	προ-
σπαθεί	σταδιακά	να	σμιλεύσει	και	να	ολοκληρώ	σει	την	persona	τού	σιωπηλά	δια-	
λογιζόμενου	σκεπτόμενου,	που	προβάλλει	 διαρκώς	 την	ανάγκη	 της	κατανυκτι-
κής	περισυλλογής	ή	της	εποπτικής	και	εταστικής	θεώρησης	της	ζωής.	Ενισχύει	τη	
ροπή	προς	μια	vita	contemplativa,	που	γνώρισμά	της	έχει	τον	εντατικό	στοχασμό,	
τη	συστηματική	αυτοκαλλιέργεια	και	την	ενατένιση.	Σε	δοκίμιά	του	ο	συγγραφέ-
ας	αναφέρεται	στο	αναγκαίο	έθος	του	στοχασμού,	το	οποίο	επιτρέπει	στο	άτομο	
όχι	μόνο	να	εμπλουτίσει	και	να	εμβαθύνει	την	εσωτερική	του	ύπαρξη,	αλλά	και	να	
οργανώ	σει	με	νηφαλιότητα	το	χάος	των	άμεσων	εντυπώσεων.	Όμως,	το	πάθος	της	
σκέ	ψης	συνυπάρχει	διαλεκτικά	με	την	επιθυμία	για	εντατική	«βίωση»	της	ζωής	
με	όλες	τις	αισθήσεις	σε	εγρήγορση.	Η	χαρά	του	«υπάρχειν»,	η	πλήρης	κατάφαση	
στις	αισθησιακές	χαρές,	«ο	ηδονισμός	μπροστά	στον	υλικό	άνθρωπο	και	τον	υλικό	
κόσμο»33,	η	πλησμονή	των	αισθήσεων	και	η	εκρηκτική	ζωτικότητα	(μια	αίσθηση	
καζαντζακικού	βιτα	λισμού)	 μπορούν	 να	συμπληρώνουν	 τη	 στιβαρότητα	και	 τη	
δύναμη	της	σκέψης,	σύμφωνα	πάντοτε	με	το	ιδανικό	του	συγγραφέα34. 

30.	Τα	γράμματα	και	η	τέχνη,	ό.π.,	σ.	424.
31.	Erwin	Panofsky,	Μελέτες	εικονολογίας.	Ουμανιστικά	θέματα	στην	τέχνη	της	Αναγέννησης,	
μετάφρ.,	Ανδρέας	Παππάς,	Νεφέλη,	Αθήνα	1991,	σ.	293-347.
32.	Η	Αναγέννηση.	Μελέτες	για	την	τέχνη	και	την	ποίηση,	ό.π.,	σ.	101-102.
33.	Η	τέχνη	και	ο	άνθρωπος,	ό.π.,	σ.	243.
34.	Βλ.	Τζίνα	Καλογήρου,	«‘Τα	βιβλία	είναι	καθώς	οι	μποτίλιες	που	ρίχνουν	οι	ναυαγοί	στη	θάλασ-
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Οι	δύο	αντίρροπες	τάσεις,	η	τάση	προς	τη	vita	contemplativa	και	η	ορμή	προς	
τη	vita	activa,	των	οποίων	η	εικαστική	αφετηρία	ανιχνεύεται,	όπως	είδαμε,	στις	
μορφές	 του	 Michelangelo	 στο	 ταφικό	 μνημείο	 των	 Μεδίκων	 στη	 Φλωρεντία,	
σκιαγραφού	νται	 με	 γλαφυρό	 τρόπο	 και	 στα	 παραπληρωματικά	 μυθοπλαστικά	
πρόσωπα	 των	 μυθιστορημάτων	 του	 συγγραφέα	 (Αιχμάλωτοι,	 Αστροφεγγιά),	 οι	
χαρακτήρες	 των	οποίων	 ενσαρκώνουν	 τις	αντίθετες	ροπές	προς	 τη	στοχαστική	
ή	την	ενεργητική	ζωή35.	

Μέσα	από	το	παράξενο	πέπλο	των	ματιών	του	

Η	πολύπλευρη	και	ζωτική	σχέση	του	συγγραφέα	με	την	τέχνη	θέτει	πολλά	θέματα	
ενδιαφέροντα	για	περαιτέρω	ανάλυση.	Αναφέρω,	ενδεικτικά,	τον	τρόπο,	με	τον	
οποίο	ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	μεταγράφει	λογοτεχνικά	το	έργο	του	Bruegel	του	
Πρεσβύτερου,	ενός	ζωγράφου	που	αγαπούσε	ιδιαίτερα,	την	κριτική	του	για	τους	
Προραφαηλίτες	ζωγράφους,	τους	ιμπρεσιονιστές,	ή	ειδικότερα	για	το	αριστούρ-
γημα	της	Μόνα	Λίζα,	την	οποία	σχολιάζει	διαβάζοντας	παράλληλα	την	Αναγέν-
νηση	του	W.	Pater.	Θα	παραλείψω	επίσης	την	κριτική	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	
για	γενικότερα	καλλιτεχνικά	θέματα	όπως	το	‘άνθος’	ή	η	‘άνοιξη’	στην	τέχνη,	ή	τις	
απόψεις	του	για	την	ολλανδική	ζωγραφική	του	χρυσού	17ου	αιώνα	και	τα	λεπτο-
μερή	σχόλια	που	κάνει	για	τις	ολλανδικές	ρωπογραφίες,	τις	ηθογραφικές	σκηνές,	
τις	 τοπιογραφίες	ή	τις	ανθογραφίες	των	Ολλανδών	ζωγράφων	του	17ου	αιώνα,	
καθώς	και	 τα	σημαντικά	θέματα	που	θέτει	κατά	τη	διάρκεια	των	ταξιδιών	του	
στην	Ευρώπη	και	τα	οποία	αφορούν	ακόμη	και	τη	διαδικασία	της	πρόσληψης	του	
έργου	από	τον	θεατή.	

Ο	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	 είναι	 αναμφίβολα	 ένας	 ευρυμαθής,	 πληθωρικός,	
απόλυτα	 καταρτισμένος,	 οξυδερκής	 όσο	 και	 ευαίσθητος,	 κριτικός	 της	 τέχνης.	
Πάνω	απ’	όλα,	όμως	υπήρξε	ένας	λογοτέχνης	με	οξεία	καλλιτεχνική	διαίσθηση,	
αιώνιος	εραστής	και	λάτρης	της	τέχνης,	ο	οποίος	συνήθιζε	να	μεταστοιχειώνει	την	
αισθητική	του	συγκίνηση	σε	λόγο	λυρικής	υφής,	με	έντονη	πολλές	φορές	ποιητι-
κή	διάθεση	και	φανερή	ευαισθησία.	Το	έργο	τέχνης	φτάνει	στον	συγγραφέα	–για	
να	δανειστώ	μια	έκφραση	του	Pater–	«μέσα	από	το	παράξενο	πέπλο	των	ματιών	
του»36,	στο	φως	της	μέρας	ή	της	νύχτας	ή	στο	αδύναμο	λυκόφως	ή	σε	κάποιο	σύ-
ντομο	διάλειμμα	βροχής	που	πέφτει	από	την	αυγή.	

σα’:	Οι	έννοιες	του	βιβλίου	και	της	ανάγνωσης	στο	έργο	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»,	ό.π.,	σ.	470.	
35.	Βλ.	Τζίνα	Καλογήρου,	«‘Όλα	γίνονται	τραγούδι	μέσα	μας’:	Οι	μυθιστορηματικοί	χαρακτήρες	
της	Αστροφεγγιάς	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου»,	διαθέσιμο	ηλεκτρονικά:	http://archeia.moec.gov.
cy/sm/301/kalogirou_g_astrofeggia.pdf.
36.	Η	Αναγέννηση.	Μελέτες	για	την	τέχνη	και	την	ποίηση,	ό.π.,	σ.	117.
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Abstract

The	chapter	seeks	to	explore	the	prolific	critical	writing	of	I.M.Panagiotopoulos	about	
art	and	to	outline	some	of	the	most	fundamental	aspects	of	his	art	criticism.	I.M.Pana-
giotopoulos’	art	writings	are	full	of	subtlety	and	imaginative	quality.	His	style	as	an	art	
critic	is	highly	subjective,	lyrical	and	allusive,	while	the	discursive	practices	he	uses	in	
his	writing	are	constantly	informed	by	different	areas	of	thought,	but	most	importantly	
by	his	personal	ambition	to	transcend	the	generic	boundaries	into	a	new	and	deeply	
personal	kind	of	writing.	Therefore,	he	masterfully	tackles	and	interweaves	into	his	art	
criticism	alternative	modes	and	registers,	 from	description	 to	storytelling,	and	from	
ekphrasis	 to	 contemplation	 and	 remembrance,	 to	 create	 a	 unique	 integrated	whole.	
However,	the	genuine	appreciation	of	art	and	the	judgment	of	particular	masterpieces,	
according	to	I.M.Panagiotopoulos,	are	rely	upon	a	certain	kind	of	temperament	,and	on	
the	power	of	the	critic	of	being	deeply	moved	by	the	presence	and	the	recognition	of	the	
artwork.	His	art	criticism	as	a	whole	also	exemplifies	the	author’s	desire	to	recognize	
the	significance	of	beauty	not	only	in	all	art	forms	but	also	in	all	life	experiences.

Art	is	often	associated	with	the	notion	of	a	“pilgrimage”	that	reveals	the	author’s	
deepest	desire	to	pay	tribute	to	particular	artists	and	artistic	places	he	has	known	for	
long	through	his	passionate	readings	in	literature,	philosophy,	art	history	and	criticism.	
For	I.M.Panagiotopoulos,	a	pilgrimage	signifies	not	only	a	physical	journey	to	a	special	
place,	but	also	an	inner	spiritual	journey	associated	with	the	pleasures	and	the	possibil-
ities	of	the	imaginative	and	empathetic	response	to	art.	The	author	adopted	the	persona	
of	a	“pèlerin	passionné”	who	was	constantly	seeking	art	and	beauty	in	every	place	he	
was	visiting.	His	principal	concern	as	a	pèlerin	passionné,	when	visiting	a	place,	was	to	
get	lost	in	museums,	galleries,	painters’	houses,	or	other	sites	of	cultural	heritage	and	
locations	of	natural	wonder,	in	order	to	assimilate	all	those	discrete	experiences	into	a	
coherent	lyrical	narrative.
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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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