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Ο	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	ως	 γνωστόν,	 εμφανίστηκε	στα	γράμματά	μας,	 σχεδόν	
συγχρόνως,	με	δύο	ιδιότητες:	του	λογοτέχνη	(ποιητή	και	πεζογράφου)	και	του	κρι-
τικού·	αλλά,	και	καθ’	όλη	σχεδόν	τη	διάρκεια	της	ζωής	του,	θα	υπηρετήσει	τόσο	
τη	λογοτεχνία	όσο	και	την	κριτική1.	Είναι	αξιοσημείωτο	το	ότι,	παρά	το	νεαρό	της	
ηλικίας	του,	δεν	μπήκε	απαράσκευος	στην	κριτική	αλλά	δυναμωμένος	με	θεωρία	
και	μελέτη. Ο	ίδιος	μιλάει	για	«μια	κριτική	συνείδηση	που	εγκαταλείπεται	πάντα	
μ’	 εξαιρετική	απόλαυση	στη	θεωρία»2.	Ωστόσο,	όπως	έχει	 επισημάνει	ο	Αλέξης	
Ζήρας,	παρά	το	διαρκές	ενδιαφέρον	του	για	τη	θεωρία,	δεν	μας	έχει	αφήσει	αρκε-
τά	θεωρητικά	περί	κριτικής	κείμενα:

Αν	και	η	κριτική,	ως	διαδικασία	θεωρητική	που	ερμηνεύει	τη	λογοτεχνία,	αλλά	
και	ως	εφαρμογή	ορισμένων	αισθητικών	αρχών,	βρισκόταν	στα	άμεσα	ενδια-
φέροντα	του	 Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	από	τα	χρόνια	του	πρώιμου	Μεσοπολέ-
μου,	η	αλήθεια	είναι	πως	[…]	δεν	μπορεί	ο	σημερινός	ερευνητής	να	εντοπίσει	
έναν	ικανό	αριθμό	ανάλογα	προσανατολισμένων	κειμένων	3.	

1.	Η	διττή	υπόσταση	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου	αποτυπώνεται	ευκρινώς	στην	εργασία	της	Αννίτας	
Παναρέτου,	Εργογραφία	–	Βιβλιογραφία	(1916-1982)	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	ΣΩΒ,	Αθήνα	1990.
2. Τα	πρόσωπα	και	τα	κείμενα.	Α΄,	Δρόμοι	παράλληλοι,	Οι	Εκδόσεις	των	Φίλων,	Αθήνα 21979,	σ.	51.	
3. Βλ.	Αλέξης	Ζήρας,	«Η	άρνηση	της	φιλολογικής	στρατηγικής.	Ο	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος	για	την	
κριτική»,	στον	τόμο:	Ο	στοχασμός	και	ο	λόγος	του	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Θεοδόσης	Πυλαρινός	
(επιμ.),	Εκδόσεις	της	Σχολής	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Αθήνα	2003,	σ.	185-190	(:	σ.	185)·	αμέσως	
παρακάτω	(σ.	186),	ο	Ζήρας	συμπληρώνει:	«[Ο	Παναγιωτόπουλος]	απέφυγε,	κατά	τη	διάρκεια	
της	πολυετούς	παρουσίας	του	στα	γράμματα,	να	προχωρήσει	 “εξειδικευμένα”,	με	άλλα	λόγια	
ως	θεωρητικός	και	μόνο	νους,	σε	ζητήματα	που	άπτονται	της	συγκρότησης	και	της	ερμηνείας	
της	λογοτεχνίας».	Ας	σημειωθεί	ότι	και	άλλοι	κριτικοί	της	γενιάς	του	(και	όχι	μόνο)	δεν	άφησαν
αρκετά	 περί	 κριτικής	 θεωρητικά	 κείμενα·	 σημειώνω	 π.χ.	 το	 όνομα	 του	 Κλέωνος	 Παράσχου	
ή	του	Άλκη	Θρύλου	αλλά	και	του	Τέλλου	Άγρα.	Έχω	την	εντύπωση	ότι,	γενικά,	οι	κριτικοί	της	
τρέχουσας	λογοτεχνικής	παραγωγής	δεν	συνηθίζουν	να	γράφουν	άρθρα	ή	δοκίμια	«κριτικής	της	
κριτικής»,	στον	βαθμό	τουλάχιστον	που	οι	ποιητές	γράφουν	«ποιήματα	ποιητικής».	Ομολογώ	
ότι	δεν	έχω	υπόψη	μου	αρκετά	τέτοια	κείμενα	νεότερων	(συγχρόνων	μας)	κριτικών·	ενδεικτικά	
αναφέρω	μόνον	τα	εξής	δύο:	Ελισάβετ	Κοτζιά,	«Ο	κριτικός	λόγος	της	τρέχουσας	λογοτεχνικής	

Χ.Λ.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

ΤΙ, ΙΣΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΟΝ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ; 
(ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΉΣ ΕΠΟχΉΣ)
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Μολοντούτο,	από	τα	λίγα	κείμενα	που	έχουμε	στη	διάθεσή	μας	συνάγεται	ότι	
ο	Παναγιωτόπουλος	είχε	διαμορφώσει	μια	σχετικώς	σαφή	αντίληψη	για	την	κρι-
τική.	Αυτήν	ακριβώς	θα	επιχειρήσω	εδώ	να	παρουσιάσω.	Στον	κύριο	 τίτλο	του	
παρόντος	κειμένου	διατυπώνεται	το	κεντρικό	ερώτημα:	Με	απασχολεί	όχι	η	κρι-
τική	ως	πράξη,	όχι	η	εφαρμοσμένη	κριτική,	αλλά	η	«θεωρία»	της,	η	αντίληψη	του	
Παναγιωτόπουλου	για	το	έργο	και	την	αποστολή	της4.	Ο	υπότιτλος	δηλώνει	ότι	
η	πραγμάτευση	του	θέματος	έγινε	μέσα	από	ένα	ιστορικό	πρίσμα,	δηλαδή	μέσα	
από	 την	 ένταξή	 του	 στους	 προβληματισμούς	 της	 εποχής5.	 Ειδικότερα,	 έλαβα	
υπόψη	μου	μια	γενική	αλλά	μεθοδολογικά	χρήσιμη	παρατήρηση	του	Μέγιερ	Έι-
μπραμς	 (M.H.Abrams,	 1912-2015),	 ότι	 οι	 κριτικές	 θεωρίες,	 από	 την	 αρχαιότητα	
μέχρι	 σήμερα,	 είναι	 προσανατολισμένες	 κυρίως	 σε	 έναν	από	 τους	 τέσσερις	πα-
ράγοντες	της	λογοτεχνίας/τέχνης,	ήτοι:	α)	στον	δημιουργό,	β)	στο	ίδιο	το	έργο,	γ)	
στον	αποδέκτη	και	δ)	στη	σχέση	του	έργου	με	τον	εξωτερικό	κόσμο.	Στην	ιστορία	
των	κριτικών	θεωριών,	ο	Έιμπραμς	διαπιστώνει	ότι	το	ενδιαφέρον	της	κριτικής	
μετατοπίζεται	από	τον	έναν	παράγοντα	στον	άλλο6.	

Ο	Μεσοπόλεμος	 έχει	 χαρακτηρισθεί	 ως	 εποχή	 «ευφορίας	 της	 κριτικής»	 και	ως	
εποχή	«κριτικής	της	κριτικής».	Σημειώνω	ενδεικτικά	δύο	πολύ	σημαντικά	γεγο-
νότα:	πρώτον,	την	εισαγωγή,	στα	1927,	της	διδασκαλίας	της	λογοτεχνίας	στο	νε-
οϊδρυθέν	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκης7	και,	δεύτερον,	την	πιο	έντονη	παρουσία	

παραγωγής»,	περ.	Ποίηση,	τχ.	11	(άνοιξη-καλοκαίρι	1998),	σ.	219-232.	–	Βαγγέλης	Χατζηβασι-
λείου,	«Η	κριτική	της	λογοτεχνίας	στον	Τύπο:	σημεία	και	κώδικες»,	περ.	Ποίηση, τχ.	16	(φθινό-
πωρο-χειμώνας	2000),	σ.	172-175.	Σημειώνω,	επίσης,	ότι,	στις	4-5	Μαΐου	1998,	το	Εθνικό	Κέντρο	
Βιβλίου	και	τα	ΜΜΕ	του	Πάντειου	Πανεπιστημίου	οργάνωσαν	συμπόσιο	με	θέμα	«Βιβλίο	και	
ΜΜΕ»,	στο	πλαίσιο	 του	οποίου	 έγιναν	ανακοινώσεις	 των	Δημ.	Κούρτοβικ,	Μάνου	Λουκάκη,	
Annti	Majander,	Παντ.	Μπουκάλα	και	Μικέλας	Χαρτουλάρη,	οι	οποίες	εκδόθηκαν	αυτοτελώς	σε	
ολιγοσέλιδο	τεύχος	του	ΕΚΕΒΙ,	με	τίτλο	Η	κριτική	βιβλίου	και	η	παρουσίαση. 
4.	 Όπως	 όμως	 υποδηλώνει	 το	 «ίσως»	 του	 τίτλου,	 το	 έδαφος	 δεν	 είναι	 σταθερό	 και	 βέβαιο·	
η	ολισθηρότητά	του	οφείλεται	και	στο	ότι,	σε	μιαν	εισήγηση	για	την	κριτική	δεν	μπορεί	να	τεθούν	
σφαιρικά	όλα	τα	σχετικά	ζητήματα,	αφού	πρόκειται	για	μια	έννοια	σύνθετη	και	πολύπτυχη,	για	
έναν	όρο	γενικό,	όρο	γένους,	υπό	τον	οποίον	στεγάζονται	ποικίλα	είδη	και	μορφές.	
5.	 Τα	 σχετικά	 κείμενα	 του	 Παναγιωτόπουλου	 αποτελούν	 τμήμα	 ενός	 πλούσιου	 προβληματι-
σμού,	που	αναζωπυρώνεται	το	1940,	γύρω	από	την	έννοια	της	κριτικής,	στον	οποίο	συμμετέχουν	
αρκετοί	ακόμη	γνωστοί	δόκιμοι	λογοτέχνες	και	κριτικοί.	Αναφέρω	ενδεικτικά	μόνον	τα	εξής:	
Κ.	Βάρναλης,	«Συγγραφείς	και	κριτικοί»,	εφημ.	Πρωία,	2.4.1940.	–	«Το	αλληλοφάγωμα»,	Πρωία,	
3.4.1940.	–	«Αλληλοφάγωμα»,	εφ.	Πρωία,	30.10.1942.	–	Κ.Θ.Δημαράς,	«Το	δικαίωμα	της	κριτι-
κής»,	εφημ.	Ελεύθερον	Βήμα,	13.2.1942	[=	Σύμμικτα,	Δ΄.	Λόγια	περί	μεθόδου,	τόμος	πρώτος	1931-
1963,	Μουσείο	Μπενάκη	και	ΜΙΕΤ,	Αθήνα	2013,	σ.	114-116].	–	Μ.	Καραγάτσης,	«Περί	κριτικής»,	
Πρωία,	3.11.1943.	–	Λέων	Κουκούλας,	«Η	κριτική	και	το	κοινόν»,	Πρωία,	19.12.1942	και	9.1.1943.	
–	Μιχ.	 Ροδάς,	 «Πεζογράφοι	 και	 ποιηταί»,	Ελεύθερον	 Βήμα, 25.12.1942.	 –	 Άγγελος	 Τερζάκης,	
«Η	κριτική	της	κριτικής»,	Πρωία,	4.3.1943.	–	Παύλος	Φλώρος,	«Κριτικοί	και	λογοτέχνες»,	Πρωία,	
9	και	10.3.1943.
6. Μ.Η.Abrams,	Ο	καθρέφτης	 και	 το	 φως.	Ρομαντική	 θεωρία	 και	 κριτική	 παράδοση,	 μετάφρ.	
Άρης	Μπερλής,	Εκδόσεις	Κριτική,	Αθήνα	2001,	σ.	22-24.
7. Η	εισαγωγή	της	διδασκαλίας	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας	στο	Πανεπιστήμιο	σήμαινε	και	την	
εμφάνιση	ενός	νέου	είδους	κριτικής	και	ενός	νέου	τύπου	κριτικού:	της	φιλολογικής	κριτικής	και	
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της	δοκιμιακής	κριτικής8.	Δίπλα	ή,	καλύτερα,	απέναντι	στον	επιστήμονα	και	στον	
δοκιμιογράφο,	βρίσκεται	ο	κριτικός	που,	σε	τακτική	στήλη	εφημερίδας,	παρακο-
λουθεί	συστηματικά9	και	κρίνει	την	πνευματική	και	καλλιτεχνική	επικαιρότητα10.	
Αυτό	το	είδος	της	κριτικής	είναι	το	πιο	διαδεδομένο	και	το	υπηρετούν	είτε	καθα-
ρόαιμοι	κριτικοί	(Φώτος	Πολίτης,	Αιμ.	Χουρμούζιος	κ.ά.)	είτε	κριτικοί-λογοτέχνες	
–	μεταξύ	των	οποίων	και	ο	Παναγιωτόπουλος.	

Από	τη	δεκαετία	του	1920	η	«κριτική	της	κριτικής»	αναδεικνύεται	σε	μείζον	
ζήτημα·	 έως	 και	 τα	 τέλη	 της	 δεκαετίας	 του	 1940,	 πιο	 έντονα	από	 όσο	 στο	πα-
ρελθόν,	τίθενται	εκ	νέου	ερωτήματα	γύρω	από	την	έννοια	και	την	αποστολή	της	
κριτικής11.	Μάλιστα,	ο	προβληματισμός	συχνά	παίρνει	τον	χαρακτήρα	της	αντί-
θεσης	μεταξύ	τριών	ειδών:	της	φιλολογικής	κριτικής,	της	δοκιμιακής	κριτικής	και	
της	επικαιρικής/δη	μο		σιο	γρα	φικής	κριτικής.	Τα	δύο	πρώτα	είδη	–νέα	τότε	και	τα	
δύο–	διεκδικούν	την	πρώτη	θέση	στην	ιεραρχία	της	κριτικής,	ενώ	το	τρίτο	επικρί-
νεται	σφοδρά	για	έλλειψη	αμεροληψίας,	υποκειμενικότητα,	αναξιοπιστία	κ.ά.π.,	
σε	βαθμό	που	να	αμφισβητείται	ακόμη	και	η	αναγκαιότητα	της	ύπαρξής	του.	Οι	
εναντίον	της	αιτιάσεις	είναι	πολλές,	βαθιά	ριζωμένες	στο	παρελθόν	αλλά	πάντα	
επίκαιρες:	ότι	η	κριτική	είναι	περιττή	ή	ότι	η	ανάπτυξή	της	αποτελεί	εκδήλωση	
παρακμής	και	υποχώρησης	της	καλλιτεχνικής	δημιουργίας	ή	ότι	κριτικός	γίνεται	
ο	αποτυχημένος	καλλιτέχνης.	

του	«επαγγελματία»	κριτικού.	Η	επιστήμη	και	η	υψηλή	θέση	(του	πανεπιστημιακού)	εξασφαλί-
ζουν	το	κύρος	και	της	κριτικής	και	του	κριτικού,	καθώς	η	αντικειμενικότητά	τους	δεν	μπορεί	να	
τεθεί	υπό	αμφισβήτηση.	Βλ.	όσα	λέγει	ο	Ιωάννης	Συκουτρής	στα	1931	στο	Μελέται	και	άρθρα,	
Εταιρεία	Σπουδών	Νεοελληνικού	Πολιτισμού	και	Γενικής	Παιδείας,	Αθήνα	21982,	σ.	172-188.	
8.	Ουσιαστικά,	το	δοκίμιο	αρχίζει	να	καλλιεργείται	τον	Μεσοπόλεμο	(Γ.	Θεοτοκάς,	Δ.	Νικο	λα-
ρεΐζης,	Γ.	Σεφέρης	κ.ά.	Βλ.	σχετικά	Χ.Λ.Καράογλου,	«Ο	Δημήτρης	Νικολαρεΐζης	και	η	κριτική	
της	κριτικής»,	στο:	Δ.	Νικολαρεΐζης,	Δοκίμια	κριτικής	και	Ούγος	Φώσκολος	και	Ανδρέας	Κάλβος,	
επιμέλεια,	σημειώσεις	και	επιλεγόμενα	Χ.Λ.Καράογλου,	Άγρα,	Αθήνα	2011,	σ.	522-524.
9. Θα	πρόσθετα	«και	επαγγελματικά»,	θεωρώντας	ότι,	σε	αρκετές	περιπτώσεις,	η	εργασία	τους	
είναι	αμειβόμενη·	δηλαδή,	οι	βιβλιοκριτικοί	είναι	πια	«επαγγελματίες»	κριτικοί.	Ο	επαγγελματι-
σμός	προσδίδει	κύρος	και	στην	ίδια	την	κριτική·	χαρακτηριστικά	είναι	όσα	λέγει	ο	Τέλλος	Άγρας	
το	1932,	πως	η	κριτική,	για	να	«περάσει	από	τα	ταπεινά	σύνορα	της	βιβλιοκρισίας	σε	κάτι	αξιο-
πρεπέστερο»,	πρέπει	να	βρει	τη	«φυσική	θέση»	της	ως	«επάγγελμα»·	μάλιστα,	ο	Άγρας	προτείνει	ο	
κριτικός	να	πληρώνεται	«από	πού	αλλού,	από	τους	ίδιους	τους	συγγραφείς,	από	200	δρχ.	π.χ.	για	
κάθε	βιβλίο»,	ώστε	«να	μπορέσει	ν’	αφήσει	κάθε	άλλη	εργασία,	βιοποριστική,	και	ν’	αφοσιωθεί	
σ’	 αυτήν»	 (Κριτικά,	 φιλολογική	 επιμέλεια	 Κώστας	 Στεργιόπουλος,	 Ερμής,	 Αθήνα	 1995,	
τ.	Δ,́	σ.	378).	Την	πρόταση	του	Άγρα	υιοθετούν	ο	Κώστας	Ουράνης	(«Κρίτρα»,	Νέα	Εστία,	 τχ.	
181	[1	Ιουλίου	1934],	σ.	613)	και	ο	Πέτρος	Χάρης	(«Κριτικοί	και	κρίτρα»,	ό.π.,	τχ.	182	(15	Ιουλίου	
1934),	σ.	660),	ο	οποίος	την	επαναφέρει	το	1944	(«Αι	επιφυλλίδες	της	Πρωίας.	Συγγραφείς	και	
κρίτρα»,	Πρωία,	25.1.1944).
10.	Για	τη	βιβλιοκρισία	ή	και	το	βιβλιοκριτικό	σημείωμα	που	φιλοξενείται	στον	Τύπο	(κυρίως	
στον	ημερήσιο)	χρησιμοποιείται	ο	όρος	κριτική,	είτε	χωρίς	επιθετικό	προσδιορισμό	είτε	με	έναν	
από	 τους	 προσδιορισμούς	 επικαιρική,	 καθημερινή,	 δημοσιογραφική	 κριτική· όμως,	 συχνά,	
η	αναφορά	σε	αυτό	το	είδος	κριτικής	είναι	υποτιμητική.	
11.	Βλ.	Χ.Λ.Καράογλου,	«Η	κριτική	της	κριτικής.	Προβληματισμοί	και	αντιπαραθέσεις	στη	δεκα-
ετία	του	1920»,	στο:	Για	μια	ιστορία	της	ελληνικής	λογοτεχνίας	του	εικοστού	αιώνα.	Προτάσεις	
ανασυγκρότησης,	θέματα	και	ρεύματα,	Πρακτικά	συνεδρίου	στη	μνήμη	του	Αλέξανδρου	Αργυ-
ρίου,	Ρέθυμνο	20-22	Μαΐου	2011,	επιμ.	Αγγέλα	Καστρινάκη,	Αλέξης	Πολίτης,	Δημήτρης	Τζιόβας,	
ΠΕΚ	και	Μουσείο	Μπενάκη,	Ηράκλειο	2012,	σ.	83-98.
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Η	αμφισβήτηση	της	αξίας	και	του	ρόλου	της	επικαιρικής	κριτικής	ισοδυναμεί,	
βέβαια,	με	απαξίωση	της	υπόστασης	και	του	κριτικού.	Είναι,	επομένως,	φυσικό	
κάποιοι	να	αναλάβουν	την	υπεράσπιση	της	εργασίας	και	του	έργου	τους.	Οι	συ-
νήγοροι,	χωρίς	να	παραβλέπουν	πάντα	τα	παθολογικά	συμπτώματα	στον	χώρο	
της	σύγχρονής	τους	κριτικής,	χωρίς	να	αρνούνται	ότι	υπάρχουν	ανίκανοι	ή	προ-
κατειλημμένοι	κριτικοί,	υπογραμμίζουν	ότι,	υπό	προϋποθέσεις,	και	η	επικαιρική	
κριτική	έχει	θέση	στην	πνευματική	ζωή	του	τόπου	και	τονίζουν	τον	ουσιαστικό	
της	ρόλο.	

Ο	Παναγιωτόπουλος,	που	ασκεί	συστηματικά	το	είδος	επί	σειρά	ετών,	το	1940	
δημοσιεύει	 το	 άρθρο	 «Δοκιμιογραφία	 και	 κριτική»	 –	 μια	 θερμή	 συνηγορία	 της	
επικαιρικής	κριτικής·	συγκρίνοντάς	την	με	το	κριτικό	δοκίμιο,	τη	θεωρεί	όχι	υπο-
δεέστερή	του	αλλά,	απλώς,	είδος	διαφορετικό12,	με	αποστολή,	ωστόσο,	δύσκολη	
και	εξαιρετικά	σημαντική:	

Κριτικός	δεν	είναι	μονάχα	ο	δοκιμιογράφος.	Είναι	κι	εκείνος	που	παρακολου-
θεί	από	την	τακτική	του	στήλη	την	τρεχούμενη	πνευματική	ζωή	και	την	ελέγχει	
και	την	ερμηνεύει	και	την	ταξινομεί	και	την	καθοδηγεί	και	προσφέρει	με	τον	
τρόπο	τούτο	πραγματική	υπηρεσία	στους	ολόγυρά	του	φωτισμένους	συνοδοι-
πόρους	και	παρακολουθητές,	άμα,	φυσικά,	στέκει	 στο	ύψος	 της	αποστολής	
του	και	διαθέτει	 τα	αρμόδια	 εφόδια	και	δεν	παρασέρνεται	από	αταίριαστη	
φιλοδοξία,	 από	κακή	πίστη	 ή	από	προκατάληψη.	Η	καθημερινή	 κριτική,	 το	
σημείωσα	ήδη,	νομίζω	πως	είναι	«εφαρμοσμένη	αισθητική».	[…]	[Η	καθημερι-
νή	κριτική,]	αυτός	ο	απαραίτητος	οδηγός	που	φέρνει	σε	επαφή	τον	τεχνίτη	με	
το	πλήθος	και	που	κατέχει	την	ικανότητα	να	ανεβάσει	το	πολιτιστικό	επίπεδο	
ενός	λαού,	να	κεντρίσει	τις	κοιμισμένες	δυνάμεις,	να	τοποθετήσει	προβλήματα	
κι	ερωτηματικά,	να	ξεδιαλύνει	απορίες,	να	γεννήσει	θαυμασμούς,	να	προλάβει	
παραστρατήματα	[…]13.	

Ο	Παναγιωτόπουλος,	έχοντας	μια	τόσο	υψηλή	ιδέα	για	την	επικαιρική	κριτική	
και	 την	αποστολή	 της,	 δεν	θα	μπορούσε	παρά	να	καθορίσει	ανάλογες	προδια-

12.	Διαφορετική	είναι	η	γνώμη	του	Πέτρου	Χάρη,	ο	οποίος,	χωρίς	να	υποτιμά	την	επικαιρική	
κριτική,	τοποθετεί	το	δοκίμιο	μία	βαθμίδα	πάνω	από	την	κριτική,	η	οποία	αποτελεί	«προπόνηση	
για	το	δοκίμιο»·	βλ.	Πέτρος	Χάρης,	«Αι	επιφυλλίδες	της	Πρωίας.	Κριτικοί	και	δοκιμιογράφοι»,	
Πρωία,	9.2.1943.
13. «Δοκιμιογραφία	και	κριτική»,	περ.	Πειραϊκά	Γράμματα,	τχ.	4	(Οκτώβριος-Δεκέμβριος	1940),	
σ.	12.	(Οι	υπογραμμίσεις	δικές	μου.)	Ο	Παναγιωτόπουλος	δεν	είναι,	βέβαια,	ούτε	ο	πρώτος	ούτε	
ο	μόνος	συνήγορος	της	επικαιρικής	κριτικής·	όμως,	όσο	γνωρίζω,	στο	συγκεκριμένο	άρθρο,	πα-
ρουσιάζεται	ως	ο	πιο	 ένθερμος	υποστηρικτής	 της,	ως	ο	κριτικός	που	διευρύνει,	περισσότερο	
από	κάθε	άλλον,	το	περιεχόμενο,	τον	ρόλο	και	την	αποστολή	της:	η	κριτική	ελέγχει,	ερμηνεύει,	
ταξινομεί,	καθοδηγεί	την	πνευματική	ζωή,	έχει	την	ικανότητα	να	ανεβάσει	το	πολιτιστικό	επίπε-
δο	του	λαού,	διαμεσολαβεί	ανάμεσα	στον	«τεχνίτη»	και	στο	«πλήθος»	κ.τ.λ.	Θα	είχε	ενδιαφέρον	
η	σύγκριση	της	άποψής	του,	π.χ.,	με	τα	όσα,	την	ίδια	εποχή,	λέγει	ο	ομότεχνός	του	Τέλλος	Άγρας,	
που	άσκησε	το	είδος	επί	25	έτη·	βλ.	τα	σχετικά	άρθρα	του	στα	Κριτικά, φιλολογική	επιμέλεια	
Κώστας	Στεργιόπουλος,	Ερμής,	Αθήνα	1995,	τ.	Δ,́	σ.	275-284.
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γραφές	για	την	άσκησή	της·	ο	κριτικός,	για	να	ανταποκριθεί	στις	απαιτήσεις	της	
υψηλής	αποστολής	του,	πρέπει	να	είναι	άτομο	προικισμένο,	να	διαθέτει	αυξημένα	
πνευματικά	και	ψυχικά	προσόντα·	η	«αληθινή	κριτική»,	λέγει,	

προϋποθέτει	πολυμάθεια,	 χωρίς	 μωροσοφία	 και	 κούφια	 επίδειξη	 επιστημο-
σύνης,	 καλαισθησία	 χωρίς	 εκκεντρικότητα,	 αυστηρότητα	 χωρίς	 ανάλλαγη	
αρνητική	διάθεση	αντίκρυ	σε	όλα,	και	τα	κείμενα	και	τ’	αντικείμενα	και	τα	
πρόσωπα,	πλούτο	ψυχής,	 ικανότητα	να	αισθάνεται	και	να	νοεί,	και	το	μέγα	
δώρο	της	άψογης	έκφρασης14.

Όμως,	η	ελληνική	πραγματικότητα	απογοητεύει	τον	Παναγιωτόπουλο,	αφού	
διαπιστώνει	 ότι	 «το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 της	 νεοελληνικής	 κριτικής	 συγκομιδής	
αποτελείται	από	φυλλάδια,	συχνά	κακόπιστα	και	συχνότερα	μονότροπα	και	στε-
νοκέφαλα,	σημειώματα	και	άρθρα	επικαιρικά»,	ότι,	τελικά,	η	κριτική	του	Μεσο-
πολέμου	«υποφέρει	από	δυο	χρόνια	νοσήματα:	την	προχειρολογία	και	τη	φιλική	
παρέμβαση».	Για	ποιον	λόγο;	Διότι,	συχνά,	ασκείται	όχι	από	κριτικούς	αλλά	από	
πρόσωπα	ανεπαρκή	ή	αναρμόδια:	από	τη	μια,	«ο	με	μέτρια	μόρφωση	και	με	τα-
πεινή	καλαισθησία	δημοσιογράφος»	που	«βαφτίζεται	κριτικός»·	από	 την	άλλη,	
«ο	αληθινός	λόγιος	που	ξεπέφτει	στην	εφημερίδα,	γιατί	δεν	υπάρχει	άλλος	τρό-
πος	να	ασκήσει	την	ευεργετική	του	συχνά	επίδραση	στα	ευρύτερα	στρώματα	του	
κοινού,	υποχρεωμένος	να	διαβάζει	εκατό	τόμους	μωρολογίας	και	ακαλαισθησίας	
κι	έναν	τόμο	της	προκοπής,	αρχίζει,	χωρίς	να	το	αισθάνεται,	να	γίνεται	συγκατα-
βατικός,	[…].	Γίνεται,	με	άλλα	λόγια,	δημοσιογράφος»15·	καταλήγοντας	ο	Πανα-
γιωτόπουλος,	συμπεραίνει:

πλάι	στο	νεοέλληνα	κριτικό	πορεύονται	αταίριαστοι	συνοδοιπόροι:	ο	παρα-
στρατημένος	επιστήμονας,	που	παραμερίζει	το	κύριο	έργο	του,	για	να	μαζέ-
ψει	 πρόχειρες	 επιδοκιμασίες,	 ο	 στενοκέφαλος	 και	 στενόκαρδος	 δάσκαλος	
που	εμπορεύεται	τη	λιγοστή	του	παγωμένη	σοφία	και	–ύδρα	πολυπλόκαμη–	
ο	ανεύθυνος	δημοσιογράφος,	που	σκεπάζει	 όλους	 τους	άλλους	με	 το	ηχερό	
κύμβαλό	του.	Η	κριτική	είναι	πράξη	ζωής	και	συνείδηση	ευθύνης·	δεν	είναι	

14. Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	νεοελληνική	κριτική»,	Πειραϊκά	Γράμματα,	τχ.	5	(Νοέμβριος	1942),	
σ.	215.	(Οι	υπογραμμίσεις	δικές	μου).	Πρβ.	και	όσα	λέγει	στον	τόμο	42	της	Βασικής	Βιβλιοθήκης 
Νεοελληνική	κριτική, επιμ.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Διον.	Ζακυθηνού,	Ε.Π.Παπανούτσου,	Ζαχα-
ρόπουλος,	Αθήνα	1956,	τ.	42,	σ.	ιδ΄	(στο	εξής	Βασική	Βιβλιοθήκη):	«Η	κριτική	του	έργου	τέχνης	
δεν	προϋποθέτει	μόνο	τη	γενική	και	την	ειδική	γνώση	του	θέματος·	προϋποθέτει	κι	ένα	επίσης	
ειδικό	αισθητήριο,	στηριγμένο	στην	αρμόδια	αισθητική	αγωγή·	προϋποθέτει	και	μια	γενικότερη	
στάση	του	κριτικού	αντίκρυ	στα	γενικά	και	στα	κατά	μέρος	προβλήματα.	Μόνο	έτσι	κατορθώ-
νει	η	κριτική	και	να	διαφωτίσει	ένα	κείμενο	ή	μια	σειρά	κειμένων	ή	ένα	έργο	των	εικαστικών	
ή	των	άλλων	τεχνών	και	να	ερμηνεύσει	μια	εποχή	και	να	καθορίσει	ένα	πνευματικό	ρεύμα	και	να	
δικαιώσει	ή	να	μη	δικαιώσει	μια	αισθητική	τάση	και	να	παιδαγωγήσει	και	να	παίξει,	τέλος,	τον	
ευρύτερο	ιστορικό	ρόλο,	που	η	ίδια	έχει	τάξει	στον	εαυτό	της.	Η	κριτική	στέκεται	ανάμεσα	στην	
Επιστήμη	και	στην	Τέχνη».	
15. «Η	νεοελληνική	κριτική»,	Πειραϊκά	Γράμματα,	τχ.	5	(Νοέμβριος	1942),	σ.	214-215.	
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καταφύγιο	 των	 αποτυχημένων	 στις	 γόνιμες	 προσπάθειες	 της	 δημιουργικής	
φαντασίας	και	της	επιστημονικής	έρευνας16.	

Προηγουμένως,	στο	ίδιο	άρθρο,	είχε	συμπεράνει	ότι	τη	γενιά	του	Μεσοπολέ-
μου	τη	χαρακτηρίζει	εντονότερη	κριτική	διάθεση,	όχι	όμως	και	ωριμότερη	κρίση17,	
ότι	σπανίζουν	οι	μεγάλες	κριτικές	συνθέσεις18	και	ότι	«η	κριτική	μας	παράδοση	
δεν	έχει	να	παρουσιάσει	φυσιογνωμίες	σαν	του	Brandes	[…],	αφοσιωμένες	πέρα	
για	πέρα	στη	διακονία	της	έρευνας	των	πολιτιστικών	ρευμάτων,	των	λογοτεχνι-
κών	τρόπων,	των	ουσιαστικών	κειμένων».	

Το	«αμείλικτο»,	όπως	το	χαρακτήρισε	ο	Ηλίας	Βενέζης,	άρθρο	του	Παναγιω-
τόπουλου	προκαλεί,	φυσικά,	ποικίλες	αντιδράσεις	από	διαφορετικές	πλευρές.	Τις	
απόψεις	του	σχολιάζουν	με	άρθρα	τους	ο	λογοτέχνης	Ηλίας	Βενέζης,	ο	φιλόλογος	
Εμμανουήλ	Κριαράς	και	οι	ομότεχνοί	του	βιβλιοκριτικοί-λογοτέχνες,	Κλέων	Πα-
ράσχος	και	Πέτρος	Χάρης·	ανταπαντά	ο	Παναγιωτόπουλος	με	τρεις	«αποκρίσεις».	

Ο	Πέτρος	Χάρης	και	ο	Κλέων	Παράσχος	δεν	διαφωνούν	με	τον	Παναγιωτό-
πουλο	ως	προς	την	αξία	και	την	αποστολή	της	κριτικής·	όμως	ως	βιβλιοκριτικοί	
και	οι	 ίδιοι,	 θα	 ένιωσαν	να	θίγεται	η	 επαγγελματική	αξιοπρέπεια	και	 το	κύρος	
τους·	αυτήν	υπερασπίζονται,	υπερασπιζόμενοι	την	επικαιρική	κριτική	της	εποχής	
τους.	Ο	Πέτρος	Χάρης	υπογραμμίζει	ότι	

η	κριτική	σημειωματογραφία	[…]	δεν	είναι	παρά	μια	θυσία.	Συνήθως	γίνεται	
από	ανθρώπους	που	έχουν	τη	φιλοδοξία	και	κάποτε	την	ικανότητα	να	κάνουν	
κάτι	περισσότερο,	κάτι	ευρύτερο,	κάτι	διαρκέστερο.	Και	όμως	κάθονται	και	
κρίνουν	τα	νέα	βιβλία,	τα	νέα	θεατρικά	έργα,	τη	νέα	λογοτεχνική	παραγωγή.	
Δηλαδή	εξυπηρετούν	το	κοινό,	και	με	τί	μόχθο!	19 

Βέβαια,	ως	 προς	 αυτό,	 ο	Παναγιωτόπουλος	 δεν	 θα	 μπορούσε	 να	 έχει	 άλλη	
γνώμη·	έτσι,	στην	«Απόκριση»,	περιγράφει	με	πολύ	πιο	μελανά	χρώματα	τη	θητεία	
του	στην	επικαιρική	κριτική:	

16.	Ό.π.,	 σ.	 215-216.	Και	 στο	προηγούμενο	άρθρο	 (του	1940)	 είχε	αναφερθεί	 στην	 επικαιρική	
κριτική	ως	«περιοχή	της	ασύδοτης	φλυαρίας	των	κακόπιστων	και	των	αποτυχημένων».	Όμως,	
ήδη	από	το	1934,	είχε	επισημάνει	το	έλλειμμα	πραγματικής	κριτικής	και	είχε	υπογραμμίσει	τα	
παθολογικά	συμπτώματά	της:	«Στον	τόπο	μας	[η	κριτική]	είναι	μονάχα	“ωραιολογία”,	“ασημα-
ντολογία”,	“δοκησισοφία”	και	“ναρκισσισμός”	του	κριτικού»·	βλ.	την	απάντησή	του	σε	σχετική	
έρευνα	του	περ.	Ξεκίνημα,	τχ.	18	(Ιούνιος	1934),	σ.	206.	Ακόμη	αυστηρότερη	είναι	η	αποτίμηση	
της	σύγχρονής	του	κριτικής	στη	σύντομη	ιστορική	εξέταση	που	κάνει	το	1956:	«από	τη	θάλασσα	
της	κριτικής	αυτής	σημειωματογραφίας,	που	ίσαμε	σήμερα	ακαταπόνητη	συνεχίζεται,	κατορθώ-
νει	να	επιζήσει,	περισσότερο	από	κάθε	άλλον,	ο	Φώτος	Πολίτης»·	από	τους	συνοδοιπόρους	του	
αποφεύγει	να	αναφέρει	ονόματα	ζώντων	και	μνημονεύει	μόνον	τον	Τέλλο	Άγρα	που	είχε	πεθάνει	
(βλ.	Βασική	Βιβλιοθήκη,	σ.	κγ΄-κδ΄).
17.	Ό.π.,	σ.	212	και	213,	αντίστοιχα.
18.	Ας	σημειωθεί	ότι	ο	Παναγιωτόπουλος	τον	καημό	του	για	μεγάλες	συνθετικές	κριτικές	εργα-
σίες	τον	έκανε	πράξη	πολύ	γρήγορα	με	τις	εργασίες	του	για	τον	Παλαμά	(1944)	και	τον	Καβάφη	
(1946).
19. Πέτρος	Χάρης,	«Μια	θυσία»,	Νέα	Εστία,	τχ.	374	(1	Ιανουαρίου	1943),	σ.	46-47.	
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Δέκα	χρόνια	περίπου	κράτησα	την	κριτική	του	βιβλίου	και	παρακολούθησα	
την	παραγωγή	μας	σελίδα	προς	σελίδα·	ξενύχτησα	διαβάζοντας	λόφους	χαρ-
τιού·	προσπάθησα	να	βρίσκομαι	σύμφωνος	κάθε	στιγμή	με	τη	συνείδησή	μου·	
έγραψα	κι	εγώ	απειράριθμα	«σημειώματα»	κι	όσες	φορές	τύχαινε	να	επικρίνω	
κάτι,	δοκίμασα,	έξω	από	ελάχιστες	φορές,	που	τις	θυμούμαι	πάντα	με	συγκίνη-
ση,	όλες	τις	δυνατές	απογοητεύσεις:	τις	έχτρες,	τα	ύπουλα	χτυπήματα,	τα	υβρι-
στικά	γράμματα,	τα	υβριστικά	τηλεφωνήματα.	Βουτήχθηκα	σε	μιαν	απροσδό-
κητη	λάσπη	ίσαμε	το	λαιμό.	Είδα	πως	δεν	αρκεί	να	κάνεις	καλοπροαίρετα	και	
καλόπιστα	το	χρέος	σου·	πρέπει	να	τονώνεις	τις	ανεδαφικές	φιλοδοξίες,	να	
εγκωμιάζεις	κάθε	λογής	μωρολόγημα,	να	μη	δυσαρεστείς,	μ’	ένα	λόγο,	κανένα,	
γιατί	υπάρχει	ολόγυρά	μας	ένα	πλήθος	ανθρώπων	που	δεν	έχουν	καμιά	σχέση	
με	το	γνήσιο	νόημα	του	λόγου,	και	που	τυπώνουν	τα	βιβλία	τους	μόνο	και	μόνο	
για	ν’	αποκτήσουν	λίγη	πρόσκαιρη	λάμψη20.	

Συγχρόνως	 όμως,	 επιμένοντας	 στην	 άποψή	 του	 ότι	 η	 κριτική	 ασκείται	 από	
«ακατάρτιστους	και	προχειρολόγους»,	υπογραμμίζει	ότι	ο	«χρήσιμος	θεσμός»	της	
βιβλιοκρισίας	«πρέπει	να	βρίσκεται	εμπιστευμένος	πάντα	σε	αρμόδια	πρόσωπα	
και	να	εφαρμόζεται	μονάχα	στα	βιβλία	εκείνα	που	αξίζουν	την	κριτική	θεώρηση,	
είτε	για	να	ερμηνευθούν	τα	προτερήματά	τους,	είτε	και	για	χτυπηθούν	ακόμα	οι	
ασθενικές	τους	πλευρές»21.	

Ο	Κλέων	Παράσχος,	απαντώντας	στον	Παναγιωτόπουλο	με	μια	σύντομη	«δι-
ευκρίνιση»,	εκφράζει	τη	διαφωνία	του	σε	ένα	καίριο	γι’	αυτόν	σημείο:	στο	επίπεδο	
της	σύγχρονής	του	επικαιρικής	κριτικής·	σε	αντίθεση	με	 τον	συνομιλητή	του,	ο	
Παράσχος	την	αποτιμά	θετικά	(αναφέρει	ως	παράδειγμα	τον	–	αδίκως	ξεχασμένο	
σήμερα–	Αλεξανδρινό	κριτικό	των	Γραμμάτων	Δ.	Ζαχαριάδη)	και	υπογραμμίζει	
ότι	«υπάρχει	ελληνική	κριτική,	όχι	βέβαια	σαν	εκείνη	που	φανερώθηκε	στα	ευρω-
παϊκά	έθνη	με	μακρό	και	αδιάσπαστο	λογοτεχνικό	βίο	(αυτής	της	ολκής	κριτική 
δεν	ήταν	δυνατόν	να	υπάρχει	σ’	εμάς22),	[…]	τέτοια,	ωστόσο,	που	και	σαν	γνωστι-
κή,	και	σαν	αισθητική,	και	σαν	καθοδηγητική	λειτουργία,	σαν	αυτόνομη	πνευμα-
τική	δύναμη	να	δικαιώνει	την	ύπαρξή	της»	23.

20.	«Απόκριση»,	Νέα	Εστία,	τχ.	376	(1	Φεβρουαρίου	1943),	σ.	179.	Σημειωτέον	ότι	ο	Παναγιωτό-
πουλος	δημοσιεύει	βιβλιοκρισίες	από	το	1921·	άρα,	μιλώντας	εδώ	για	«δέκα	χρόνια»,	θα	εννοεί	
τα	δέκα	χρόνια	(1933-1943)	της	τακτικής	(και,	προφανώς,	αμειβόμενης)	συνεργασίας	του	με	την	
εφημερίδα	Πρωία.
21.	«Απόκριση»,	ό.π.,	σ.	180	(η	υπογράμμιση	δική	μου.)	Ένα	μήνα	πριν,	είχε	επικρίνει	την	υπερπα-
ραγωγή	κακότεχνων	και	μέτριων	λογοτεχνικών	έργων	(ποιητικών	και	πεζών)·	βλ.	«Λογοτεχνικός	
παρασιτισμός»,	Πειραϊκά	Γράμματα,	τχ.	6	(Δεκέμβριος	1942),	σ.	277-284.	
22.	Αυτό	υποστηρίζει	ο	Κλέων	Παράσχος	και	στην	απάντησή	του	στο	άρθρο	του	Ηλία	Βενέζη,	το	
οποίο	θα	μας	απασχολήσει	πιο	κάτω·	επισημαίνει	όμως	ότι	το	τοπίο	δεν	είναι	παντελώς	έρημο,	
ότι	«κάποιες	συνθετικές	εργασίες	[…]	επιχειρήθηκαν	τα	τελευταία	χρόνια»,	και	αναφέρει	τα	ονό-
ματα	των	Γιάννη	Αποστολάκη,	Κωνστ.	Τσάτσου,	Άλκη	Θρύλου,	Φάνη	Μιχαλόπουλου·	βλ.	Κλέων	
Παράσχος,	«“Λύπη”	αδικαιολόγητη»,	Νέα	Εστία,	τχ.	375	(15	Ιαν.	1943),	σ.	113-114.	
23. Κλέων	Παράσχος,	«Μια	διευκρίνιση»,	περ.	Νέα	Εστία,	τχ.	377	(15	Φεβρ.	1943),	σ.	244.	Οι	υπο-
γραμμίσεις	του	συγγραφέα.
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Ο	διάλογος	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου,	Πέτρου	Χάρη	και	Κλέωνος	Παράσχου	εί-
ναι	διάλογος	μεταξύ	ομοτέχνων,	δηλαδή	μεταξύ	βιβλιοκριτικών-λογοτεχνών,	που,	
παρά	τις	διαφωνίες	τους,	έχουν,	σε	βασικά	σημεία,	κοινή	αντίληψη	για	τη	λογο-
τεχνία	και	την	κριτική.	Σε	τελευταία	ανάλυση,	με	διαφορετικό	τρόπο	ο	καθένας,	
υπερασπίζεται	τη	βιβλιοκριτική,	δικαιώνοντας	έτσι	και	το	δικό	τους	έργο.	

Αντίθετα,	η	παρέμβαση	του	Εμμανουήλ	Κριαρά	γίνεται	από	διαφορετική	οπτι-
κή	γωνία,	αυτή	του	επιστήμονα,	για	τον	οποίο	η	λογοτεχνία	δεν	είναι	«αξία»	(αι-
σθητική	ή	ηθική)	αλλά	«γεγονός».	Ο	Κριαράς,	ως	επιστήμονας	που	ενδιαφέρεται	
για	την	«αλήθεια»	της	λογοτεχνίας,	θεωρεί	ότι	όσα	υποστηρίζει	ο	Παναγιωτόπου-
λος	για	την	κριτική	ανήκουν	στην	αρμοδιότητα	όχι	της	κριτικής	και	του	κριτικού	
αλλά	της	επιστήμης	και	του	επιστήμονα,	του	«γραμματολόγου»·	ο	γραμματολό-
γος,	λέγει,	είναι	αυτός	

που	θα	συνθέσει,	θα	τοποθετήσει	και	θα	ερμηνεύσει	τα	λογοτεχνικά	φαινό-
μενα	και	τα	λογοτεχνικά	έργα.	Εκείνος	με	την	επιστημονική	μέθοδο	και	την	
αντικειμενική	θεώρηση	των	πραγμάτων	θα	γνωρίσει	και	θα	φωτίσει	την	προ-
σωπικότητα	του	δημιουργού,	κάνοντάς	την	προσιτή	στο	πραγματικό	της	πε-
ριεχόμενο	για	τους	σύγχρονούς	του,	εκείνος	θα	τοποθετήσει	το	έργο	και	το	
συγγραφέα	του	στο	χρόνο	και	στο	διάστημα24.

Κατά	τον	Κριαρά,	η	κριτική,	«δεν	παύει	να	είναι	[…]	μια	τέχνη	κι	όχι	επιστήμη»	με	
έκδηλο	το	υποκειμενικό	στοιχείο.	

Η	τέταρτη	απάντηση	στο	άρθρο	του	Παναγιωτόπουλου	έρχεται	από	έναν	δό-
κιμο	συγγραφέα,	τον	Ηλία	Βενέζη,	ο	οποίος,	ωστόσο,	δεν	ανήκει	στην	ομάδα	αυ-
τών	που	αμφισβητούν	 το	 κύρος	 της	 κριτικής	 και	 που	 ξεσπαθώνουν	 κάθε	 τόσο	
εναντίον	των	κριτικών,	όταν	το	έργο	τους	δεν	κρίνεται	ευνοϊκά25.	Ο	Βενέζης,	συμ-
φωνώντας	ουσιαστικά	με	τον	Παναγιωτόπουλο,	εκφράζει	τη	λύπη	του	«γιατί	τόσες	
λαμπρές	δυνάμεις	περιορίσθηκαν	σε	άρθρα	επικαιρότητας,	χωρίς	να	απλωθούν	
σε	έργα	κριτικής	σύνθεσης	της	λογοτεχνίας	του	Μεσοπολέμου,	σε	έργα	που	από	το	
μερικό	να	ανάγονται	σε	γενικεύσεις,	να	αγκαλιάζουν	εποχές,	να	εξηγούν	ρεύμα-
τα,	να	δικαιώνουνε	προσανατολισμούς26.»	Όμως,	ως	λογοτέχνης,	αντιτίθεται	στην	
παρατήρηση	 του	Παναγιωτόπουλου	 ότι	 το	 χαμηλό	 επίπεδο	 της	 σύγχρονής	 του	
κριτικής	οφείλεται	και	στο	ότι	η	διαδρομή	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας	δεν	είναι	

24. Εμμ.	 Κριαράς,	 «Αι	 επιφυλλίδες	 της	 Πρωίας. Ο	 γραμματολόγος	 και	 ο	 κριτικός»,	 Πρωία,	
16.1.1943.	Ο	Κριαράς,	σωστά	βέβαια,	επισημαίνει	ότι	στην	Ελλάδα	δεν	έχει	ακόμη	δημιουργηθεί	
«η	γραμματολογική	επιστήμη	της	νέας	μας	λογοτεχνίας».	Ο	Παναγιωτόπουλος,	στην	«απόκρι-
σή»	του,	δεν	αντέκρουσε	την	άποψη	του	Κριαρά·	αντίθετα,	θεώρησε	ότι	ενίσχυσε	τα	λεγόμενά	
του	και	τον	ευχαρίστησε.
25.	Ο	Αλέξανδρος	Αργυρίου	παρουσιάζει	 τη	 διένεξη	συγγραφέων	και	 κριτικών	που	 ξέσπασε	
το	1943,	από	αφορμή	το	αφήγημα	«Μύθος»	του	Στράτη	Μυριβήλη,	στο	οποίο	διαπληκτίζονται	
το	«βόδι»	(η	λογοτεχνία)	και	ο	«βάθρακας»	(η	κριτική»)·	βλ.	Ιστορία	της	ελληνικής	λογοτεχνίας	
και	η	πρόσληψή	της	στους	δύστηνους	καιρούς,	1941-1944,	Καστανιώτης,	2003,	τ.	Γ ,́	σ.	150-158.
26.	Ηλίας	Βενέζης,	«Αι	επιφυλλίδες	της	Πρωίας.	Η	κριτική»,	Πρωία,	18.12.1942
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τόσο	ικανοποιητική,	στο	ότι	«διατηρεί	ακόμα,	σε	πολλά	της	φανερώματα,	κάποιο	
χαρακτήρα	 προδρομικό·	 μοιάζει	 με	 απέραντο	 πεδίο	 αναζητήσεων,	 αποπειρών,	
δοκιμών	και	πειραματισμών»27.	Αντίθετα,	ο	Βενέζης	θεωρεί	πως	αυτός	ακριβώς	
ο	χαρακτήρας	της	λογοτεχνίας	του	Μεσοπολέμου,	

[αυτή]	η	ποικιλία	αυτών	των	ρευμάτων	και	των	τάσεων,	η	αγωνία	που	κρύ-
βεται	πίσω	τους	[…],	είναι	νομίζω	ο	ζωηρότερος	ερεθισμός	για	το	στοχαστή	
που	θέλει	να	τοποθετήσει	τα	φαινόμενα	μέσα	σε	πλαίσια,	να	βρει	αιτίες,	να	
βρει	αντιφάσεις,	να	βρει	συνέπειες,	να	βρει	σχέσεις	μεταξύ	της	εποχής	και	της	
λογοτεχνικής	της	έκφρασης.	Πρώτη	φορά	νομίζω	στον	κριτικό	νου	του	τόπου	
μας	παρουσιάστηκε	τόσο	ανοιχτό	πέλαγο	για	μεγάλο	ταξίδι28.	

Οι	αιτιάσεις	εναντίον	της	επικαιρικής	κριτικής,	στις	οποίες	αναφέρθηκα	πιο	πάνω,	
έθεσαν	εκ	των	πραγμάτων	το	ζήτημα	της	σχέσης	της	κριτικής	με	την	τέχνη	και	της	
αναγνώρισής	της	ως	αυτόνομης	μορφής	της	τέχνης	του	λόγου29.	Ο	βιβλιοκριτικός,	
ευρισκόμενος	μεταξύ	δύο	πυρών,	του	λογοτέχνη	και	του	επιστήμονα,	έπρεπε	να	
αποδείξει	 ότι	 η	κριτική	 του	δεν	 είναι	 είδος	κατώτερο	από	 τον	αντικείμενό	 της,	
δηλαδή	από	την	ίδια	την	Τέχνη,	ότι	δεν	αποτελεί	έκφραση	αυθαίρετης	γνώμης	ή	
εντύπωσης	του	κριτικού	αλλά,	όπως	η	επιστήμη,	βασίζεται	και	αυτή	σε	αντικει-
μενικά	κριτήρια	αξιολόγησης	των	έργων·	με	δυο	λόγια,	έπρεπε	να	αποδείξει	ότι	
η	κριτική	είναι	και	Τέχνη	και	Επιστήμη.	

Πράγματι,	για	τον	Μεσοπόλεμο	και	τον	Παναγιωτόπουλο,	«η	κριτική	στέκεται	
ανάμεσα	στην	Επιστήμη	και	στην	Τέχνη»30.	Η	κριτική	είναι	ομόλογη	της	τέχνης,	
διότι,	λέγει	ο	Παναγιωτόπουλος,	«βλέπω	το	κριτικό	πνεύμα,	εννοημένο	στο	στενό-
τερο,	ειδολογικό,	νόημά	του,	να	πηγάζει	από	πλούσια	δημιουργική	ιδιοσυγκρασία 
και	να	δημιουργεί	πλάι	στ’	αριστοτεχνήματα	της	φαντασίας	και	του	συναισθήμα-
τος	και	τα	μεγάλα	κατορθώματα	της	θεώρησης	και	της	κατασταλαγμένης	λογικής	
εμπειρίας»31.

27.	Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	«Η	νεοελληνική	κριτική»,	Πειραϊκά	Γράμματα,	τχ.	5	(Νοέμ.	1942),	σ.	213.	
28.	Βενέζης,	«Η	κριτική»,	ό.π.	Ο	Βενέζης	επανέρχεται	στο	θέμα	με	μια	«Δευτερολογία	για	την	κρι-
τική»,	Το	Βήμα,	29.1.1943,	όπου	σχολιάζει	τις	απόψεις	και	των	άλλων	συνομιλητών	του.	Σε	κατο-
πινό	άρθρο	του	(«Κριτική»,	Το	Βήμα,	21.9.1947),	ο	Βενέζης	θεωρεί	ότι	«η	κριτική	σημειωματογρα-
φία,	προσανατολισμένη	περισσότερο	στην	πραγματική	λειτουργία	που	ασκεί,	θά	’πρεπε	να	είναι	
κυρίως	κατατοπιστική	και	αναλυτική,	και	όσο	το	δυνατόν	λιγότερο	αξιολογική	και	αφοριστική».
29. Βλ.	το	δοκίμιο	του	Όσκαρ	Ουάιλντ	«Ο	κριτικός	ως	δημιουργός»	(“Critic	as	Artist”,	1890)	με	
θέμα	την	αντίθεση	τέχνης	και	κριτικής:	Ο	κριτικός	ως	δημιουργός,	μετάφρ.	Σπύρος	Τσακνιάς,	
Στιγμή,	Αθήνα	1984.	
30. Βασική	Βιβλιοθήκη,	τ.	42,	σ.	ιδ.́	«Μα	η	κριτική	είναι	περισσότερο	επιστήμη	και	λιγότερο	τέ-
χνη»,	απαντά	το	1934	σε	έρευνα	του	περ.	Ξεκίνημα,	δίνοντας	έτσι	μεγαλύτερη	βαρύτητα	στην	
αντικειμενικότητά	της·	βλ.	Ξεκίνημα, τχ.	18	(Ιούνιος	1934),	205-206.
31. «Η	Νεοελληνική	κριτική»,	Πειραϊκά	Γράμματα, ό.π.,	σ.	213.	Την	αυτονομία	της	κριτικής	από	
την	τέχνη	αλλά	και	τη	συγγένειά	της	με	αυτή	υπογραμμίζει	και	αλλού:	«Ανάγκη,	βέβαια,	και	
η	κριτική	ν’	ασκείται	σαν	αυτόνομος	κλάδος	της	τέχνης.	Να	έχει	ύφος. Να	ξεσκεπάζει	την	προσω-
πικότητα	ενός	στοχαστή	κι	ενός	δημιουργού	–	του	κριτικού».	(«Δοκιμιογραφία	και	κριτική»,	ό.π., 
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Όχι	μόνον	η	αφετηρία	της	κριτικής	μα	και	ο	ίδιος	ο	κριτικός	λόγος	ανήκει,	
σαν	έκφραση,	στην	περιοχή	του	αρμονικά	αρμοσμένου	λόγου,	 του	έντεχνου	
λόγου.	[…]	Ο	κριτικός	δεν	είναι	μόνο	υποχρεωμένος	να	λέει	σημαντικά	πράγ-
ματα.	Πρέπει	και	όμορφα	να	τα	λέει.	Όλοι	οι	κριτικοί,	που	άφησαν	τ’	όνομά	
τους	στην	ιστορία	υπήρξαν	και	μεγάλοι	συγγραφείς:	[…]	Έχτιζαν	το	κείμενό	
τους	έτσι,	που	έξω	από	την	άλλη	του	αξία	να	μπορεί	και	σαν	κείμενο	αυτόνομα	
να	σταθεί32.	

Ωστόσο,	η	ανάδειξη	του	κριτικού	ως	μιας	ξεχωριστής	και	«πλούσιας	δημιουργι-
κής	ιδιοσυγκρασίας»	δεν	αρκεί·	συγχρόνως,	πρέπει	να	αποδειχθεί	ότι	η	κρίση	του	
είναι	αντικειμενική,	ότι	η	κριτική	και	επιστήμη.	Και	είναι	επιστήμη	ακριβώς	διότι	
προϋποθέτει	«πλουσιότατο	γνωστικό	θησαύρισμα»	και,	πάνω	από	όλα,	τη	βαθιά	
γνώση	της	αισθητικής,	της	επιστήμης	που	διερευνά	τη	φύση	του	ωραίου·	η	έμφυτη	
καλαισθησία	και	η	οξύνοια	του	κριτικού	δεν	αρκούν,	αν	δεν	βασίζονται	στην	αι-
σθητική.	Είναι	επιστήμη,	λέγει	ο	Παναγιωτόπουλος,	

γιατί	προϋποθέτει	πλουσιότατο	γνωστικό	θησαύρισμα,	μια	ευρύτατη	ιστορική	
και	φιλοσοφική,	και	ολωσδιόλου	ιδιαίτερα,	αισθητική	κατάρτιση	και	μια	γενι-
κότερη	εποπτεία	της	προόδου	των	επιστημών	και	των	τεχνών33.

Για	τον	Παναγιωτόπουλο,	η	αισθητική	αποτελεί	αναγκαία	προϋπόθεση	κάθε	μορ-
φής	της	κριτικής	–	ακόμη	και	της	επικαιρικής,	όπως	είδαμε.	Από	τη	γνώση	της	αι-
σθητικής	εξαρτάται	η	αξία	του	έργου	του	κριτικού.	Μιλώντας,	λ.χ.,	για	τον	Ιάκωβο	
Πολυλά,	αποδίδει	την	κριτική	του	ικανότητα	στο	ότι	γύμνασε	την	περιέργειά	του	
«εις	την	ανίχνευσιν	των	δυσχερεστέρων	και	υψηλοτέρων	προβλημάτων	της	θεω-
ρητικής	και	εφηρμοσμένης	αισθητικής»34.

Χάρη	στην	επιστήμη	της	αισθητικής,	η	κρίση	(θεωρείται	πως)	εξασφαλίζει	την	
αναγκαία	αντικειμενικότητα,	και	η	κριτική	αποκτά	κύρος,	 επειδή	ακριβώς	 (θε-

σ.	12-13.	Η	υπογράμμιση	δική	μου).	Πρβ.	όσα	λέγει	π.χ.	ο	Παλαμάς,	ο	οποίος	συναιρεί	την	προ-
σωπικότητα	του	κριτικού	στον	ποιητή:	«ένας	μεγάλος	κριτικός	είναι	σαν	ένας	μεγάλος	ποιητής·	
αυτός	πλάττει	κι	εκείνος	ξαναπλάττει	δεύτερη	φορά	τα	πλάσματα	του	ποιητή».	(Πεζοί	δρόμοι,	
Ζηκάκης,	 1929,	 τ.	Α,́	 σ.	 50).	Η	σύγκριση	 της	 νεότερης	αντίληψης	 (του	Παναγιωτόπουλου)	 για	
τον	κριτικό	με	την	παλαιότερη	(του	Παλαμά)	δείχνει	καθαρά	τη	διαφορά,	την	αλλαγή	που	έχει	
συντελεσθεί.
32.	«Η	νεοελληνική	κριτική.	Εκατόν	πενήντα	χρόνια	ιστορίας»,	Ελευθερία,	25.11.1956.
33.	Ό.π.
34. Στοιχεία	ιστορίας	της	νεοελληνικής	λογοτεχνίας,	Γραφείον	Πνευματικών	Υπηρεσιών,	Αθή-
να,		21938, σ.	158.	(Η	υπογράμμιση	δική	μου).	Επίσης,	στον	Σολωμό,	εξαίρει	το	ότι	«κατέχει	γερή	
γνώση,	γερή	συνείδηση	του	αισθητικού	θέματος,	και	δύναμη	να	ξεχωρίσει,	να	ταξινομήσει	και	
να	διατυπώσει	 […].	Δεν	υπάρχει	αισθητική	θεωρία,	φιλοσοφικό	σύστημα,	πολιτιστικό	ρεύμα,	
ιστορική	τοποθέτηση,	που	να	τον	ξαφνιάζει,	να	τον	βρίσκει	απροετοίμαστο»	(Βασική	Βιβλιοθή-
κη,	σ.	ιη΄)·	για	τον	Κοραή	επισημαίνει	ότι,	«μολονότι	η	φύση	της	προσπάθειάς	του	δεν	ευνοούσε	
παρεκβολές	σε	καθαρά	αισθητικά	θέματα»,	«εύρισκε	 τρόπο	να	τ’	αγγίξει	και	 τούτα	–	και	να	
πει	συχνά	 το	σωστό»	 (Βασική	Βιβλιοθήκη,	 σ.	 ιζ΄)·	 ενώ	ο	Ροΐδης	υπήρξεν	«πολύ	περισσότερον	
καλλιεργημένος	αισθητικώς	ή	οι	πλείστοι	των	συγχρόνων	του»	(Στοιχεία	ιστορίας,	ό.π.,	σ.	150).

χ.Λ.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
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ωρείται	πως)	δεν	είναι	κρίση	υποκειμενική	που	απορρέει	από	το	«γούστο»	του	
κριτικού	ή,	ακόμα	χειρότερα,	που	υπαγορεύεται	από	τις	προσωπικές	συμπάθειες	
ή	αντιπάθειές	του.	

Συγχρόνως,	 η	κριτική	αποκτά	άλλο	περιεχόμενο	και	σκοπό:	Μια	κρίση	βα-
σισμένη	στην	αισθητική	δεν	μπορεί	παρά	να	είναι	κρίση	αξιολογική.	Άρα,	σκο-
πός	της	κριτικής	είναι	η	αισθητική	αποτίμηση του	έργου,	με	εσωτερικά	κριτήρια,	
δηλαδή	με	κριτήρια	που	απορρέουν	από	την	περί	ωραίου	θεωρία:	διαφορετικά,	
λέγει	ο	Παναγιωτόπουλος,	μια	«κριτική	του	λόγου	ανίκανη	και	να	υποψιασθεί	το	
αισθητικό	του	βάρος	είναι	ουσιαστικά	ανύπαρκτη	κριτική»35.	

Όμως,	η	αισθητική	κριτική,	επειδή	ακριβώς	βασίζεται	σε	εσωτερικά	κριτήρια,	
αποτελεί	έμμεση	υπεράσπιση	της	αυτονομίας	της	τέχνης.	Αντίθετα,	σε	σύγκριση	
με	 τη	 ρομαντική	 κριτική	 θεωρία	 του	 19ου	αιώνα,	 που	 είναι	 προσανατολισμένη	
περισσότερο	στον	δημιουργό,	η	αισθητική	κριτική	ενδιαφέρεται	κυρίως	για	το	ίδιο	
το	έργο36.	Από	αυτή	την	άποψη,	βρίσκεται	στους	αντίποδες	τόσο	του	υποκειμενι-
σμού	των	νεοκαντιανών	θεωριών,	όσο	της	αντικειμενικότητας	των	θετικιστικών	
αισθητικών	θεωριών,	που	συναρτούν	την	τέχνη	με	εξωτερικούς	παράγοντες.	

Ποια	είναι	η	αφετηρία	και	η	βάση	των	αισθητικών	αντιλήψεων	του	Παναγιω-
τόπουλου	είναι	θέμα	ανοιχτό.	Μπορούμε	μόνο	με	σχετική	βεβαιότητα	να	πούμε	
ότι	δεν	αποδέχεται	ούτε	τον	απόλυτο	ιδεαλισμό	του	Χέγκελ37	ούτε	τον	θετικισμό	
και	τις	κοινωνιολογικές	αισθητικές	θεωρίες38.	Πάντως,	για	να	εξηγήσουμε	τη	ση-
μασία	που	έδινε	ο	Παναγιωτόπουλος	στην	αισθητική,	πέρα	από	τους	άλλους	πα-
ράγοντες,	θα	πρέπει	να	λάβουμε	υπόψη	ότι	η	τροπή	προς	την	αισθητική	αποτελεί	
γενικότερο	γνώρισμα	του	Μεσοπολέμου,	δεδομένου	ότι,	ύστερα	από	μια	μακρά	
«προδρομική»	φάση	τον	19ο	αιώνα,	περνά	σε	μια	δυναμική	περίοδο	με	την	εμφά-
νιση	μιας	πλειάδας	Ελλήνων	αισθητικών	φιλοσόφων	που	ασχολούνται	συστημα-
τικά	με	θέματα	φιλοσοφίας	της	τέχνης39.	

35. Βασική	Βιβλιοθήκη,	σ.	ιστ .́
36.	Η	μετατόπιση	του	ενδιαφέροντος	της	κριτικής	από	τον	δημιουργό	στο	έργο	είναι	φανερή:	
η	ιμπρεσιονιστική	θεωρία	του	19ου	αιώνα	σκοπό	της	έχει	να	διεισδύσει	στο	πνεύμα	του	δημιουρ-
γού,	οδηγώντας	έτσι	προς	την	κριτική	των	εν-τυπώσεων,	προς	αυτή	που	ο	Ανατόλ	Φρανς	όρισε	
ως	«περιπέτειες	μιας	ψυχής	ανάμεσα	σε	αριστουργήματα».
37.	Τούτο	συνάγεται	και	από	μια	παρατήρησή	του	για	τον	Παλαμά,	ο	οποίος,	λέγει,	μολονότι	
γνωρίζει	 τα	 αισθητικά	 ρεύματα	 της	 εποχής	 του	 (δάσκαλοί	 του	 είναι	 ο	 Ταιν,	 ο	 Σαιν-Μπεβ,	
ο	Μπρυνετιέρ,	ο	Ενεκέν)	και	«προσπαθεί	και	την	κριτική	του	συνείδηση	να	στηρίξει	πάνου	σε	
δεδομένα	ασάλευτα	και	αντικειμενικά	κατοχυρωμένα»,	έχει	ρίζες	εγελιανές,	με	συνέπεια,	όταν	
μιλά	για	την	ποίηση	και	τον	ποιητή,	να	κινείται	σε	χώρους	υπερφυσικούς	και	μεταφυσικούς.	Βλ.	
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Κωστής	Παλαμάς, Οι	Eκδόσεις	των	Φίλων,	Αθήνα	31981,	σ.	345	(11944).
38. Την	αντίθεσή	του	στον	θετικισμό	του	Κάρολου	Λαλό	(Charles	Lalo)	την	είχε	διατυπώσει	πολύ	
νωρίς,	στη	βιβλιοκρισία	του	για	τα	Στοιχεία	αισθητικής	 του	Θ.Μ.Μουστοξύδη,	δημοσιευμένη	
στη	Μούσα,	 τον	 Ιούνιο	 του	1922.	Αυτή	ακριβώς	η	βιβλιοκρισία	δείχνει	 την	πρώιμη	ροπή	 του	
νεαρού	Παναγιωτόπουλου	προς	τη	«θεωρία».
39. Ι.	Θεοδωρακόπουλος,	Θ.Μ.Μουστοξύδης,	Κ.	Τσάτσος,	Π.	Μιχελής,	Δ.	Καπετανάκης,	Ε.Π.Πα-
πανούτσος	κ.ά.
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Σημειώσαμε	στην	αρχή	ότι	ο	Παναγιωτόπουλος	έχει	ταυτόχρονα	δύο	 ιδιότητες:	
του	λογοτέχνη	(ποιητή	και	πεζογράφου)	και	του	κριτικού.	Ανακύπτει,	επομένως,	
το	εξής	ουσιώδες	ερώτημα:	Ποίηση	και	κριτική	αποτελούν	δύο	παράλληλες ιδιό-
τητές	του	ή	μία αλλά διττή,	δηλαδή	με	δύο	εκφάνσεις;	Με	άλλα	λόγια,	ο	Παναγιω-
τόπουλος	είναι	ποιητής	και	κριτικός	ή	ποιητής-κριτικός40;

Θυμίζω	 ότι	 ο	 ποιητής-κριτικός	 είχε	 εμφανισθεί	 στην	 Ευρώπη	 στα	 μέσα	 του	
19ου	αιώνα	(στην	Ελλάδα	στο	τέλος	του	αιώνα)·	βέβαια,	δεν	επρόκειτο	για	απο-
λύτως	νέον	 τύπο,	αφού	ο	Οράτιος,	για	παράδειγμα,	ήταν	ποιητής-κριτικός	(Ars 
poetica).	Όμως,	από	τα	μέσα	του	19ου	αιώνα,	πολλοί	από	τους	πιο	σημαντικούς	
ποιητές	είναι	ποιητές-κριτικοί.	

Έχει	επισημανθεί	ότι	η	διαμόρφωση	του	τύπου	του	ποιητή-κριτικού	συνδέεται	
με	τον	πρώιμο	μοντερνισμό	του	19ου	αιώνα,	με	την	«ερμητικότητα»	της	νεοτε-
ρικής	ποίησης	–	μιας	ποίησης	για	την	οποία	το	ευρύ	αστικό	«κοινό»	αδιαφορεί	
πλήρως.	Οι	νέες	συνθήκες	που	διαμορφώθηκαν	στην	αστική	κοινωνία	του	19ου	
αιώνα,	θέτουν	 τον	ποιητή,	από	 το	κέντρο	 της	κοινωνικής	 ζωής,	 στο	περιθώριό	
της.	Χωρίς	την	προστασία	την	οποία	απολάμβανε	ώς	τον	18ο	αιώνα,	παρίας	πλέον	
που	μάχεται	για	την	επιβίωσή	του	μέσα	σε	ένα	άξενο	περιβάλλον,	δεν	μπορεί	να	
αφήσει	την	υπεράσπιση	της	τέχνης	του	(και	της	ζωής	του)	στην	αρμοδιότητα	ενός	
τρίτου,	του	κριτικού.	Αρμοδιότερος	να	την	υπερασπιστεί	και	να	την	ερμηνεύσει	
(θεωρεί	πως)	είναι	ο	ίδιος41.	Οι	ποιητές-κριτικοί,	στους	προλόγους	τους,	εξηγούν	
τις	συνθήκες	δημιουργίας,	τους	σκοπούς	τους	κ.τ.λ.,	παρέχοντας	έτσι	στον	ανα-
γνώστη	έναν	οδηγό	ανάγνωσης	και	ερμηνείας	του	έργου	τους.	

Την	ίδια	περίοδο,	η	Τέχνη	(με	Τ	κεφαλαίο),	διεκδικεί	την	απόλυτη	ανεξαρτησία	
της	από	κάθε	εξωτερικό	κανόνα	και	περιορισμό	και	ανυψώνεται	σε	θρησκεία,	ενώ	
ο	 καλλιτέχνης,	 κλεισμένος	 στον	 «χρυσελεφάντινο	 πύργο»	 του,	 αυτοαναγορεύε-
ται	σε	ιερέα	και σε	προφήτη.	Μέσα	σε	αυτό	το	περιβάλλον,	πρώτη	και	κυριότερη	
προϋπόθεση	 της	 κριτικής	 (θεωρείται	 πως)	 είναι	 η	αγάπη	και	 ο	θαυμασμός	 του	
κριτικού	για	τον	καλλιτέχνη	και	το	έργο	του.	Σε	κάθε	άλλη	περίπτωση,	η	κριτική	
αντιμετωπίζεται	ως	περιττή	ή	ως	επιζήμια	για	την	Τέχνη42.	Πρόκειται	για	μια	δια-

40.	Ο	Κ.Θ.Δημαράς,	το	1943,	παρατηρεί	ότι	η	κριτική	του	Παναγιωτόπουλου	«πετυχαίνει	έναν	
από	τους	σκοπούς	της,	την	ερμηνεία»,	αλλά	«το	νοησιαρχικό	πλησίασμα	προς	τα	έργα	της	φα-
ντασίας	περιορίζει	σημαντικά	την	ικανότητά	της:	δεν	μπορεί	να	εφαρμοσθεί	σε	έργα	που	υστε-
ρούν	από	την	άποψη	της	λογικής	κατασκευής.	Τί	κρίμα	να	νιώθει	κανείς	τόσο	λίγο	στις	κριτικές	
του	ότι	ο	κ.	Παναγιωτόπουλος	είναι	και	ποιητής»·	Σύμμικτα,	Δ΄,	Λόγια	περί	μεθόδου, Επιλογή	
κειμένων	Φίλιππος	Ηλιού,	Επιμέλεια	Πόπη	Πολέμη,	Μουσείο	Μπενάκη	και	Μορφωτικό	Ίδρυμα	
Εθνικής	Τραπέζης,	Αθήνα	2013,	τ.	Α,́	σ.	142.
41. Βλ.	Lawrence	Lipking,	«Ποιητές-κριτικοί»,	στο:	A.	Walton	Litz	κ.ά.	(επιμ.),	Μοντερνισμός	και	
Νέα	κριτική,	θεώρηση	μετάφρασης	Γεωργία	Φαρίνου-Μαλαματάρη,	Μιχάλης	Χρυσανθόπουλος,	
Αριστοτέλειο	Πανεπιστήμιο	Θεσσαλονίκη	 /	 Ινστιτούτο	Νεοελληνικών	Σπουδών,	Θεσσαλονίκη		
2013,	σ.	625-666.
42. Η	διάκριση	 (η	ανωτερότητα)	 της	ποίησης	 έναντι	 της	 κριτικής	 βασίζεται	 στη	σημασία	που	
δίνεται	στην	«τεχνική»,	η	οποία	θεωρείται	μη	μεταδόσιμη,	αποκλειστικό	προνόμιο	του	ποιητή.	
Τη	διάκριση	αυτή	την	καταργεί	η	αντίληψη	ότι	και	η	κριτική	είναι	λόγος	επεξεργασμένος,	ότι	
η	κριτική	«ανήκει,	σαν	έκφραση,	στην	περιοχή	του	αρμονικά	αρμοσμένου	λόγου,	του	έντεχνου	
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δεδομένη	αντίληψη,	στα	τέλη	του	19ου	αιώνα	και	στις	αρχές	του	20ού.	Είναι	όμως	
μια	αντίληψη	προσανατολισμένη	κυρίως	στον	δημιουργό,	που	ξεχωρίζει	(υπερέ-
χει)	από	τους	άλλους,	χάρη	στα	φυσικά	χαρίσματά	του	(την	ισχυρή	και	δημιουργι-
κή	φαντασία	κ.τ.λ.)	και	στις	επίκτητες	ικανότητές	του	(είναι	«τεχνίτης»,	μάστορας	
π.χ.	του	στίχου).	Ό,τι	προέχει	σε	ένα	ποίημα	είναι	όχι	η	αντικειμενική	«αλήθεια»	
αλλά	η	υποκειμενική	«ειλικρίνεια»	του	συναισθήματος	του	καλλιτέχνη.	Πρόκειται	
για	μια	κριτική	αντίληψη,	συνέχεια	της	ρομαντικής	κριτικής	θεωρίας.	

Ο	Παναγιωτόπουλος,	μιλώντας	για	τον	κριτικό	Παλαμά,	συμπεραίνει	ότι	είναι	
ποιητής-κριτικός:	

τον	έντεχνο	λόγο	σα	λόγο	ποιητικό	κυριότατα	τον	αντίκρισε	ο	Παλαμάς.	Και	
την	κριτική	 της	 τέχνης	σαν	 ενέργεια	ποιητή	μαζί	και	στοχαστή.	Παντού	και	
πάντα	το	ποίημα43.	

Για	τον	Παλαμά,	παρατηρεί	σωστά	ο	Παναγιωτόπουλος,	η	κριτική	προϋποθέτει	
την	αγάπη	και	τον	θαυμασμό	στον	πρόσωπο	και	στο	έργο	του	δημιουργού:	

Αγαπώ.	Συγκρίνω.	Κρίνω.	Εγκατασταίνω.	Νά	οι	σταθμοί	της	κριτικής.	Νά	τα	
πατώματα	που	υψώνει.	Θεμέλιό	της	η	αγάπη44.

Και	αμέσως	μετά	σχολιάζει:	

Κάτι	περισσότερο	από	την	αγάπη:	ο	θαυμασμός.	Ο	Παλαμάς,	σε	όλα	του	τα	
στασίματα	αντίκρυ	στην	κριτική,	μας	δείχνει	πως,	πριν	ξεκινήσεις	για	την	το-
ποθέτηση,	την	ερμηνεία,	την	αξιολόγηση	του	καλλιτεχνικού	έργου,	πρέπει	να	
νιώσεις	μέσα	σου	την	έλξη	τη	βαθύτατη	προς	εκείνο,	έλξη	που	αποκατασταίνει	
μονομιάς,	σαν	από	αυθόρμητο	 ξέσπασμα,	 την	 επαφή	ανάμεσα	στην	κριτική	
σκέψη	και	στο	αντικείμενό	της45.

Είναι	αξιοσημείωτο	το	ότι	ο	Παναγιωτόπουλος	αποδίδει,	σωστά	βέβαια,	την	
άποψη	του	Παλαμά	για	την	κριτική	σε	εσωτερική	ανάγκη	του	ίδιου	του	δημιουρ-
γού·	προέρχεται,	λέγει	ο	Παναγιωτόπουλος,	κυρίως	από	«την	ανάγκη	και	το	πα-
ράπονο	του	δημιουργού,	που	ολοένα	συντελούσε	το	έργο	του	και	που	ποθούσε	να	
βλέπει	τους	άλλους	να	το	αγαπούν	πρώτα,	να	το	κρίνουν	υστερότερα»46.	

λόγου»,	όπως	λέγει	ο	Παναγιωτόπουλος·	βλ.	«Η	νεοελληνική	κριτική.	Εκατόν	πενήντα	χρόνια	
ιστορίας»,	Ελευθερία,	25.11.1956.
43. Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος,	Κωστής	Παλαμάς,	ό.π.,	σ.	349.	Πρβ.	και	την	παρατήρηση	του	Άγρα:	
«Συχνά	ο	Παλαμάς	μας	το	τονίζει	–	ότι,	κι	όταν	κρίνει,	μένει	πάντα	ποιητής»·	Κριτικά,	τ.	1,	σ.	182.
44.	Ό.π.,	σ.	338.	
45.	Ό.π.,	σ.	339.	(Η	υπογράμμιση	δική	μου.)
46. «Ο	Παλαμάς	από	την	αγάπη	αναβρυσμένη	αντίκρισε	την	κριτική	ενέργεια.	Και	δεν	ήταν	τού-
το	η	απαίτηση	μονάχα	του	στοχαστή·	ήταν,	πολύ	περισσότερο,	η	ανάγκη	και	το	παράπονο	του	
δημιουργού,	που	ολοένα	συντελούσε	το	έργο	του	και	που	ποθούσε	να	βλέπει	τους	άλλους	να	το	
αγαπούν	πρώτα,	να	το	κρίνουν	υστερότερα,	με	τη	βεβαιότητα	πως	μόνο	με	τον	τρόπο	τούτο	θα	
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Όμως,	οι	καιροί	έχουν	αλλάξει·	ο	Παναγιωτόπουλος,	σε	αντίθεση	με	τον	Πα-
λαμά,	δέχεται	ότι	η	κριτική	«μπορεί	να	γίνεται	κατάκριση,	άμα	την	πλουταίνει	ο	
πόθος	του	καλύτερου,	άμα	ξεκινάει	από	πλατύτερους	χώρους	κι	άμ’	αγκαλιάζει	
την	όλη	κίνηση	του	έντεχνου	λόγου	και	πασκίζει	για	την	προκοπή	του»47.	Υπε-
ρασπιζόμενος	την	κριτική,	τη	βλέπει	συχνά	να	συμπορεύεται	με	τη	δημιουργική	
λογοτεχνία	 ή	 και	 «να	 προπορεύεται,	 δείχνοντας	 τους	 απάτητους	 δρόμους	 και	
προετοιμάζοντας	τις	μεταγενέστερες	καρποφορίες»48.

Με	άλλα	λόγια,	το	ενδιαφέρον	της	κριτικής	έχει	μετατοπιστεί·	η	αποστολή	της	
είναι	πλέον	ευρύτερη:	η	κριτική,	ακόμη	και	όταν	αναφέρεται	σε	κάποιο	συγκεκρι-
μένο	έργο,	σε	τελευταία	ανάλυση,	ενδιαφέρεται	γενικά	για	την	τέχνη.	Ο	ρόλος	και	
ο	αγώνας	του	κριτικού	είναι	διμέτωπος	και	διαμεσολαβητικός	μεταξύ	συγγραφέα	
και	κοινού:	Αφενός,	απευθύνεται	στο	κοινό	με	σκοπό	να	ανυψώσει	το	«γούστο»	
του,	ώστε	να	είναι	σε	θέση	να	αισθανθεί	τα	άξια	λόγου	έργα,	και,	αφετέρου,	στον	
δημιουργό,	με	σκοπό	να	του	δείξει	αν	βρίσκεται	ή	όχι	στον	σωστό	δρόμο49.	Απο-
στολή	 της	 κριτικής	 είναι	 να	ανοίξει	 νέους	 δρόμους	 στην	 τέχνη	 της	 εποχής	 της.	
Ενδεικτικό	της	υψηλής	περί	κριτικής	αντίληψης	του	Παναγιωτόπουλου	είναι	 το	
παρακάτω	παράθεμα,	με	το	οποίο	κλείνω:	

Πολλές	φορές	ένα	κριτικό	κείμενο	παίζει,	σε	μια	εποχή,	πολύ	μεγαλύτερο	ρόλο	
από	ένα	σημαντικό	έργο	τέχνης.	Δημιουργεί	πνευματική	ζωή,	θέτει	προβλήμα-
τα,	εκκολάπτει	ανησυχίες,	οδηγεί	σε	νέους	προσανατολισμούς,	εκφράζει	την	
έφεση	της	δημιουργίας50. 

ΥΓ.	Όπως	εξαρχής	διευκρίνισα,	θέμα	της	εργασίας	μου	είναι	η	αντίληψη	του	Πα-
ναγιωτόπουλου	για	το	έργο	της	κριτικής	και	την	αποστολή	της,	όπως	αυτή	προκύ-
πτει	άμεσα	από	τα	κείμενά	του	«κριτικής	της	κριτικής»	–	όχι	έμμεσα	από	τα	κριτι-
κά	του	κείμενα,	από	την	εφαρμοσμένη	κριτική	του.	Θα	είχε,	πιστεύω,	ενδιαφέρον	

κατόρθωναν	να	σταθούν	δίκαιοι,	ξεχωρίζοντας	τις	αρετές	του	και	με	κατανόηση	αντιμετωπίζο-
ντας	τις	όποιες	αδυναμίες	του.»	(ό.π.	Η	υπογράμμιση	δική	μου.)
47. «Βέβαια	με	αγάπη	πρέπει	να	πορεύεται	ο	κριτικός.	Μα	η	αγάπη	του	μπορεί	να	γίνεται	κα-
τάκριση,	άμα	την	πλουταίνει	ο	πόθος	του	καλύτερου,	άμα	ξεκινάει	από	πλατύτερους	χώρους	κι	
άμ’	αγκαλιάζει	την	όλη	κίνηση	του	έντεχνου	λόγου	και	πασκίζει	για	την	προκοπή	του.	Πιστεύω	
πως,	αν	ο	κριτικός	περιόριζε	την	όλη	ενέργεια	μονάχα	στα	έργα	που	του	κίνησαν	τον	αυθόρμητο	
ενθουσιασμό,	που	του	προκάλεσαν	την	άμεση	μαζί	τους	οικείωση,	η	κριτική	θα	έχανε	και	τον	
τόσο	χρήσιμο,	πολλές	φορές,	μαχητικό	χαραχτήρα	της	και	δεν	θα	της	έμενε	τόπος	και	καιρός	να	
προβάλει,	όπου	και	όπως	θα	ήταν	χρειαστό,	την	άρνησή	της	τη	γόνιμη,	την	καλόπιστη»	(ό.π.,	
σ.	340.	Η	υπογράμμιση	δική	μου.)
48.	«Η	νεοελληνική	κριτική»,	Πειραϊκά	Γράμματα,	ό.π.,	σ.	212.
49. Βλ.	Ε.Π.Παπανούτσος,	«Της	κριτικής	το	έργο	και	η	σημασία»,	Βασική	Βιβλιοθήκη,	σ.	ζ :́	«Σε	τί	
αποβλέπει	με	την	προσπάθειά	του	ο	κριτικός;	«Συνοπτικά:	στο	διαφωτισμό	και	στην	καθοδήγη-
ση	του	κοινού	από	το	ένα	μέρος,	και	από	το	άλλο	στον	έλεγχο	και	στην	αξιολόγηση	μιας	πνευ-
ματικής	πράξεως,	όπως	είναι	η	καλλιτεχνική	δημιουργία.	Διαπαιδαγωγεί	λοιπόν	τους	πολλούς,	
και	 με	 τη	στάθμιση	 της	προσφοράς	 τους	 γίνεται	 στους	 λίγους,	 τους	δημιουργούς,	 η	άγρυπνη	
συνείδηση	που	σε	κάθε	βήμα	τους	πληροφορεί	αν	βρίσκονται	στο	σωστό	δρόμο.»
50.	Βασική	Βιβλιοθήκη,	σ.	ιδ.́
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να	επιχειρήσει	κάποιος	να	αναζητήσει	 τις	θεωρητικές	αρχές	που	λανθάνουν	σε	
κείμενα	εφαρμοσμένης	κριτικής.	Τότε,	θα	μπορούσε,	π.χ.,	να	διαπιστωθεί	ότι	και	
ο	Παναγιωτόπουλος	συνδέει	την	τέχνη	με	την	πραγματικότητα,	ότι	η	κριτική	του,	
εκτός	από	 την	αισθητική	αξία	 ενός	 λογοτεχνικού	 έργου,	προσανατολίζεται	 και	
στη	σχέση	του	έργου	με	την	εποχή	του·	για	παράδειγμα,	ως	«άνθρωπο	του	καιρού	
του»	αντιμετωπίζει	τον	Κ.Γ.Καρυωτάκη51.	Θα	είχε,	επίσης,	ενδιαφέρον	να	συγκρι-
θεί	η	βιβλιοκριτική	του	Παναγιωτόπουλου	με	τις	κριτικές	του	Φώτου	Πολίτη,	οι	
οποίες,	καθώς	θίγουν	ευρύτερα	θέματα	της	πνευματικής	ζωής,	τείνουν	να	πάρουν	
χαρακτήρα	«πολιτισμικής»	κριτικής.	Βέβαια,	ο	Παναγιωτόπουλος	αυτό	το	είδος	
της	 κριτικής	 το	 άσκησε	 με	 άλλα	 κείμενά	 του,	 συγκεντρωμένα	 τώρα	 σε	 βιβλία,	
όπως	Η	ηθική	του	συμφέροντος	(1979)	και	Ο	σύγχρονος	άνθρωπος	(1966).	

Abstract

In	this	paper,	I	present	I.M.Panayiotopoulos’	“theory”	on	literary	criticism,	based	on	
a	general	remark	of	M.H.Abrams	(The Mirror and the Lamp)	that	the	critic	theories,	
from	ancient	times	till	today,	focus	mainly	on	one	of	these:	a)	the	writer,	b)	the	text	
(work),	c)	the	reader	and	d)	the	relation	between	the	text	and	the	historical	background.	
In	the	history	of	the	criticism	theories,	Abrams	notices	that	the	critics	interest	moves	
from	one	point	to	the	other.	

The	Interwar	period	is	the	era	of	‘criticism	of	criticism”	and	the	Essay	in	Greece.	
At	the	same	time,	the	study	of	literature	is	introduced	at	the	University	of	Thessaloniki	
(1927).	Three	different	kinds	of	critics	appeared:	The	one	who	writes	book	reviews	
for	newspapers	or	journals,	the	essay	writer	and	the	university	teacher,	a	professional	
critic.	The	first	kind	of	critique	is	the	most	common	one.	However,	it	is	in	question	by	
writers	and	other	critics,	as	well.	It	is	“accused”	for	lack	of	impartiality,	subjectivity,	
unreliability	etc.	Therefore,	it	was	normal	for	someone	to	defend	it.	Those	who	were	in	
favour	of	such	critique	emphasized	that,	under	certain	conditions,	this	type	of	criticism	
was	necessary	for	the	local	literature	life;	they	also	stressed	the	essential	role	of	it.	One	
of	them	was	I.M.P.,	who	practiced	it	for	years.	In	1940,	in	his	article	“Essay	Writing	
and	Criticism”	compares	the	“book	reviewing”	with	the	“critique	essay”	and	finds	it	
not	of	diminishing	importance,	but	of	just	different	purpose	and	meaning.	His	article,	
and	some	later,	provoked	interesting	discussions	and	reactions.

51.	Βλ.	το	κεφάλαιο	«Ο	Καρυωτάκης,	άνθρωπος	του	καιρού	του»,	στο:	Τα	πρόσωπα	και	τα	κεί-
μενα.	Ε΄	Ο	λυρικός	λόγος,	Οι	Εκδόσεις	των	Φίλων,	Αθήνα	21983,	σ.	130-132.
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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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