Βελεηία Απνζηνιίδνπ
Η σσγκρότηση της νεοελληνικής υιλολογίας και ο Λίνος Πολίτης:
Ποίηση, κριτική και επιστήμη

Η ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο θξηηηθήο ππήξμε πάληνηε έλα απφ ηα κνληκφηεξα
ελδηαθέξνληα ηνπ Παλ. Μνπιιά. Σν ζρεηηθφ κάζεκα πνπ δίδαμε ζην αθαδεκατθφ
έηνο 1982-1983, ηειεπηαίν έηνο ησλ ζπνπδψλ κνπ, άλνημε γηα κέλα ηνλ εξεπλεηηθφ
δξφκν πνπ έκειιε λ’ αθνινπζήζσ. Δμάιινπ θαη ν ίδηνο ν δάζθαινο καο, πνπ ηηκνχκε
κε απηφλ ηνλ ηφκν, πξηλ εηζέιζεη ζηνλ αθαδεκατθφ ζηίβν, άζθεζε ηελ θξηηηθή ηεο
ινγνηερλίαο ζε πεξηνδηθά φπσο νη Δποτές θαη ε Κρηηηθή. ‘Ηηαλ, ινηπφλ, αλακελφκελν
ε ζπκβνιή κνπ ζηνλ παξφληα ηφκν λα έρεη ζρέζε κε ηελ ηζηνξία ηεο θξηηηθήο,
σζηφζν ε ηχρε ην έθεξε ψζηε ηα ελδηαθέξνληά κνπ απηή ηε ζηηγκή λα κε νδεγνχλ ζ’
έλα πεδίν πνπ έρεη αθφκε κεγαιχηεξε ζρέζε κε ηνλ Παλ. Μνπιιά: ηελ
παλεπηζηεκηαθή θξηηηθή, ηε λενειιεληθή θηινινγία, σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ηζηνξίαο
ηεο λενειιεληθήο θξηηηθήο.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηδξχνληαη νη έδξεο ηεο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, ην 1925
ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ελσκέλε φκσο κε ηε Μεζαησληθή Φηινινγία, θαη ην 1926
ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ε κειέηε ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο εηζέξρεηαη
ζ’ έλα λέν δξφκν, θαζψο νη ζεζκνί πνπ ηελ ππεξεηνχλ πνιιαπιαζηάδνληαη αιιά θαη
δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ιεηηνπξγία. Παξάιιεια, δειαδή, κε
ηελ εμσπαλεπηζηεκηαθή θξηηηθή πνπ είρε ήδε κηα καθξά ηζηνξία θαη ηε ζηηγκή εθείλε
ιακπξχλνληαλ απφ ην θξηηηθφ κέγεζνο ηνπ Παιακά, ηδξχεηαη έλαο λένο ζεζκφο κε
απνθιεηζηηθή (ζε φ,ηη αθνξά ηνπιάρηζηνλ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο) απνζηνιή
ηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα ηεο λεφηεξεο ινγνηερλίαο, έλαο ζεζκφο ν νπνίνο, ελψ είλαη
θαλεξφ φηη ζρεηίδεηαη θαη επηθνηλσλεί κε φ,ηη έρεη πξνυπάξμεη ζηε λενειιεληθή
θξηηηθή, ηαπηφρξνλα επηδηψθεη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ απηήλ θαη λα νξίζεη ην δηθφ
ηνπ «επηζηεκνληθφ» πεδίν, φρη ρσξίο εληάζεηο. Η ηζηνξία, ινηπφλ, ηεο λενειιεληθήο
θξηηηθήο δε κπνξεί παξά λα αληηκεησπίζεη εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθξφηεζε
ηεο επηζηήκεο ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή
ζρεηίζηεθε, ελζσκάησζε, πεξηζσξηνπνίεζε ή θαζνδήγεζε ηελ παιαηφηεξε θαη ηε
ζχγρξνλή ηεο εμσπαλεπηζηεκηαθή θξηηηθή ηεο ινγνηερλίαο αιιά θαη ηελ
ηζηνξηνγξαθία ηεο ινγνηερλίαο. Αλ κηιήζνπκε κε ζπζηεκηθνχο φξνπο, εθείλν πνπ
ζέισ λα πξνηείλσ εδψ, σο ππφζεζε εξγαζίαο, είλαη ε έξεπλα ηεο ζπγθξφηεζεο θαη
ηεο αλάπηπμεο ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο σο αθαδεκατθνχ αληηθεηκέλνπ λα ηεζεί
ζην πιαίζην ησλ εμειίμεσλ ζην επξχηεξν ινγνηερληθφ ζχζηεκα. Θα επηρεηξήζσ ζην
παξφλ άξζξν λα δηεπθξηλίζσ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηήο ηεο ππφζεζεο
εξγαζίαο θαη ζα ρξεζηκνπνηήζσ σο παξάδεηγκα ηελ πην εκβιεκαηηθή θπζηνγλσκία
ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο, ηνλ, θαηά γεληθή νκνινγία, ηδξπηή ηεο, ηνλ Λίλν
Πνιίηε.
Δλλνείηαη πσο κηα ηέηνηα έξεπλα ζα έπξεπε λα μεθηλήζεη απφ ηνλ πξψην
θαζεγεηή ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο, ηνλ Γηάλλε Απνζηνιάθε, ζηε δηδαζθαιία θαη
ζην έξγν ηνπ νπνίνπ είλαη παζηθαλήο ε έληαζε, πνπ έθηαζε ζηα φξηα ηεο
ζχγθξνπζεο, αλάκεζα ζηε δηθή ηνπ, αθαδεκατθή απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, αληίιεςε

γηα ηε ινγνηερλία θαη ηελ θξηηηθή, θαη ζ΄ εθείλε ηνπ πνηεηή θαη θξηηηθνχ Παιακά.1
Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη ζ’ απηήλ ηελ πξψηε, βξαρεία πεξίνδν (απφ ην 1926 κέρξη ην
1935 πνπ απνρψξεζε ν Απνζηνιάθεο απφ ηελ έδξα) ε λενειιεληθή θηινινγία
νηθνδνκείηαη πάλσ ζηε ζχγθξνπζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν, πξνζσπνπαγέο, πνηεηηθφ
θαη θξηηηθφ ζχζηεκα, ην παιακηθφ. Αλ απηφ ζηάζεθε ε αηηία ή κία απφ ηηο αηηίεο ηεο
κε επαξθνχο «επηζηεκνληθήο» ζεκειίσζήο ηεο, φπσο αθήλνπλ λα ελλνεζεί φζνη
ππνγξακκίδνπλ φηη ν δηάδνρφο ηνπ, Λίλνο Πνιίηεο «ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά κε ην
έξγν ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο ζε απηνηειή θαη πραγκαηηθή
επηζηήκε»2 κέλεη λα εξεπλεζεί. Δπεηδή φκσο, φπσο επίζεο έρεη επηζεκαλζεί πνιιάθηο,
κεηαμχ ηνπ Απνζηνιάθε θαη ηνπ Πνιίηε δελ ππάξρεη κφλνλ αζπλέρεηα αιιά θαη
ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα ζέζνπκε ην εξψηεκα κήπσο ε λενειιεληθή θηινινγία, ζηηο
πξψηεο ηεο απηέο ηδξπηηθέο θάζεηο, ζεκειηψλεηαη ζε ζπκθσλία ή ζε αληηδηαζηνιή κε
έλα, νξηζκέλν, πνηεηηθφ θαη θξηηηθφ ζχζηεκα. Αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Απνζηνιάθε
ζπκβαίλεη πξνθαλψο ην δεχηεξν, ηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Πνιίηε; Κη αλ,
φλησο, ε πνίεζε θαη ε θξηηηθή έρνπλ ηφζν ηζρπξή ζπκβνιή ζηε ζεκειίσζε ηεο
λενειιεληθήο θηινινγίαο, πνην είλαη ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζηελ επηζηήκε;
Γχν ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Λίλνπ Πνιίηε είλαη
αλακθηζβήηεηα: φηη αλήθεη, ςπρή ηε θαη ζψκαηη, ζηε γεληά ηνπ ’30 θαη φηη δηαζέηεη
άξηζηε θηινινγηθή εθπαίδεπζε, έρνληαο ζπζζσξεχζεη εξεπλεηηθή εκπεηξία ζε φ,ηη
ζεσξνχληαλ εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ηεο θηινινγηθήο επηζηήκεο: παιαηνγξαθία, έθδνζε
θεηκέλσλ, έξεπλα ησλ πεγψλ. Έρνληαο ζεηεχζεη επί ζεηξάλ εηψλ ζηε θηινινγηθή
έξεπλα, κε εληνπηζκέλε σζηφζν ζηε λεφηεξε ινγνηερλία, παίξλεη ηελ απφθαζε,
ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ Δκκαλνπήι Κξηαξά θαη ηνπ Μ. Ι. Μαλνχζαθα, κέζα
ζηελ Καηνρή - ζπγθεθξηκέλα ην 1944- λα αθηεξσζεί ζηε λενειιεληθή θηινινγία 3 Η
απφθαζή ηνπ απηή, παξφιν πνπ δελ έρνπκε πνιιά ζηνηρεία γηα λα ηε ζπδεηήζνπκε
εθηελέζηεξα, δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηδηαίηεξε έθπιεμε, αλ ιάβνπκε ππφςε ηε
γεληθφηεξε ζηξνθή πξνο ηε κειέηε ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ πνπ ζεκεηψλεηαη ζηα
ρξφληα ηεο Καηνρήο, σο απνηέιεζκα κηαο ζχλζεηεο δηαπινθήο αηηίσλ πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ην θιίκα ηεο ηδενινγηθήο θαη ςπρηθήο πίεζεο πνπ αζθνχζε ην βίσκα ηεο
Καηνρήο θαη ην νπνίν σζνχζε πξνο ηε κειέηε ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο θαη
γξακκαηείαο, σο κέζνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο εζληθήο απηνγλσζίαο θαη γηα ηελ
αλάθηεζε ηεο εζληθήο ππεξεθάλεηαο. Η ζρεηηθή ζπδήηεζε μεθηλά ζην ηέινο ηνπ
1942, εθηείλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 1943 θαη εκπιέθνληαη ζ΄ απηήλ ζεκαληηθνί
ηζηνξηθνί θαη γξακκαηνιφγνη ηεο λέαο γεληάο, πνπ επξφθεηην λα ζεκειηψζνπλ, ιίγν
αξγφηεξα, ηελ αθαδεκατθή ηζηνξία θαη θηινινγία: ν Κ. Θ. Γεκαξάο, ν Μηράιεο
αθειιαξίνπ, ν Δκκαλνπήι Κξηαξάο αιιά θαη ν κε αθαδεκατθφο θξηηηθφο Βάζνο
Βαξίθαο.4 Μάιηζηα ν Κξηαξάο επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά πσο δελ έρεη αθφκε
1

Γηα ηνλ Γηάλλε Απνζηνιάθε σο θξηηηθφ βι. Γεκήηξεο Σδηφβαο, «Ο πνηεηήο σο ήξσαο θαη ε
ζχγθξνπζε ησλ παξαδφζεσλ: νισκφο, Απνζηνιάθεο θαη Carlyle”, θαη «Ο Γηάλλεο Απνζηνιάθεο θαη
ν ηχπνο ηνπ αξλεηή – δηαλννχκελνπ ζηελ Διιάδα», ζην Κοζκοποιίηες θαη αποζσλάγωγοη. Μειέηες γηα
ηελ ειιεληθή πεδογραθία θαη θρηηηθή (1830-1930), Αζήλα, Μεηαίρκην, 299-348. Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ
ζην Παλεπηζηήκην βι. ηε καξηπξία ηνπ Γηψξγνπ Βαθφπνπινπ, ειίδες Ασηοβηογραθίας, η. 1, Αζήλα,
1970, 293-295.
2
Π. . Πίζηαο, ζην Μλήκε Λίλοσ Ποιίηε. Κείκελα θαη καρησρίες, Θεζζαινλίθε, Σέρλε. Μαθεδνληθή
Καιιηηερληθή Δηαηξεία, 1983, 30. Σελ ίδηα αθξηβψο δηαηχπσζε θαη ζε θείκελν ηνπ Γηψξγνπ
Κεραγηφγινπ, ό.π., 19. Η ππνγξάκκηζε δηθή κνπ.
3
Μλήκε Λίλοσ Ποιίηε, Θεζζαινλίθε, 1988, 44, 47.
4
Γηα ηε ζπδήηεζε απηή θαη ηηο ζρεηηθέο παξαπνκπέο, βι. Κ. Α. Γεκάδεο, Γηθηαηορία – Πόιεκος θαη
Πεδογραθία 1936-1944, Αζήλα, Γλψζε, 1991, 333-366. Δπίζεο, Βελεηία Απνζηνιίδνπ, Λογοηετλία θαη
Ηζηορία ζηε κεηαποιεκηθή Αρηζηερά. Ζ παρέκβαζε ηοσ Γεκήηρε Χαηδή 1947-1981, Αζήλα, Πφιηο, 2003,
70-75.

αλαπηπρζεί λενειιεληθή γξακκαηνινγηθή επηζηήκε θαη δηαρσξίδεη ηα φξηα ηεο
θξηηηθήο απφ εθείλα ηεο ηζηνξίαο ηεο ινγνηερλίαο.5 ηα ίδηα ρξφληα θπνθνξείηαη θαη ε
Ηζηορία ηες λεοειιεληθής ιογοηετλίας ηνπ Γεκαξά ελψ ν εθέξεο, εμφξηζηνο ζηε
Μέζε Αλαηνιή, δεκνζηεχεη κεξηθά απφ ηα βαζηθά ηνπ δνθίκηα γηα κνξθέο ηεο
λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ Κάιβν (1942), ηνλ Παιακά (1944)
ηνλ Μαθξπγηάλλε (1943), αιιά ηνλ ίδην θαηξφ εηνηκάδεη θαη ηα ππφινηπα πνπ
δεκνζίεπζε ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, εθείλα γηα ηνλ Δρωηόθρηηο (1946), ηνπο
Καβάθε – Έιηνη (1947) θαη ηνλ Θεφθηιν (1947).
Η απφθαζε επνκέλσο ηνπ Λίλνπ Πνιίηε λα ζηξαθεί πξνο ηε λενειιεληθή
θηινινγία δε κπνξεί παξά λα εληάζζεηαη ζην ίδην πλεπκαηηθφ θιίκα αιιά ζα
εληζρχζεθε νπσζδήπνηε θαη απφ ηελ δηαπηζηνχκελε αδπλακία λα εθιεγεί θαζεγεηήο
ζηελ, επί κία ζρεδφλ δεθαεηία, θελή έδξα ηεο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ζηε
Φηινζνθηθή ρνιή ηεο Θεζζαινλίθεο. πγθεθξηκέλα, ηνλ Μάξηην ηνπ 1944 ε
δηαδηθαζία πιήξσζεο ηεο έδξαο πνπ θαηείρε ν Απνζηνιάθεο απέβε άγνλε θαη απφ
ηνπο ηξεηο ππνςήθηνπο, Νηθφιαν Σσκαδάθε, Δκκαλνπήι Κξηαξά θαη Πέηξν
παλδσλίδε, θαλείο δελ θαηάθεξε λα εθιεγεί. Σα πξαθηηθά ηεο δηαδηθαζίαο είλαη
πνιχ δηαθσηηζηηθά γηα ηα δεηήκαηα πνπ ζπδεηνχκε εδψ.6 Σφζν ζηελ εηζεγεηηθή
έθζεζε πνπ ππνγξάθνπλ νη θαζεγεηέο Αληψλεο ηγάιαο θαη Κ. Βνπξβέξεο φζν θαη
ζηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε αλάκεζα ζηνπο εθιέθηνξεο (Ι. Βνγηαηδίδεο, Δπζηξάηηνο
Πειεθίδεο, Μ. Λάζθαξηο, Ι. Παπαζηαχξνπ, Ι. Ικβξηψηεο, Αλδξέαο Ξπγγφπνπινο) ην
πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ θξηηηθή ηεο ινγνηερλίαο θαη ζηε
λενειιεληθή θηινινγία ή, κε άιια ιφγηα, ζε πνην βαζκφ ν θαζεγεηήο ηεο
Νενειιεληθήο Φηινινγίαο νθείιεη λα δηαθξίλεηαη απφ θξηηηθή νμχλνηα θαη
επαηζζεζία θαη ζε πνην βαζκφ απφ επηζηεκνληθή γλψζε θαη εξεπλεηηθή δεηλφηεηα.
Σα πξαθηηθά απηήο ηεο ζπδήηεζεο, καδί κε ηα πξαθηηθά ηεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο
πνπ δηεμήρζε ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1948 θαη ε νπνία θαηέιεμε ζηελ εθινγή
ηνπ Λίλνπ Πνιίηε, απνηεινχλ πνιχηηκεο πεγέο γηα ηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο
θξηηηθήο, θαζψο ζεκαηνδνηνχλ κηα θξίζηκε θακπή, θαηά ηελ νπνία ε κειέηε ηεο
λενειιεληθήο ινγνηερλίαο γίλεηαη αθαδεκατθφο ζεζκφο κε δπλαηφηεηα λα
απηνπξνζδηνξίδεηαη θαη λα πξνζδηνξίδεη επηπιένλ, απφ ζέζε εμνπζίαο, ηα φξηα θαη ην
πεδίν δξάζεο ηεο έσο ηφηε εγεκνλεχνπζαο εμσπαλεπηζηεκηαθήο θξηηηθήο.
ηε ζπδήηεζε απηή, ινηπφλ, πξνβάιιεηαη ην αίηεκα γηα απζηεξή θηινινγηθή
κέζνδν ε νπνία, σζηφζν, δελ έρεη ζρέζε κε ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ αιιά κε ηε ζπλνιηθή θαη εηο βάζνο εμέηαζε ελφο πνηεηηθνχ έξγνπ.
Παξφιν πνπ θξίλνπλ εμαληιεηηθά ηνπο ππνςήθηνπο σο πξνο ηηο κεζφδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ έθδνζε θαη δηφξζσζε ησλ θεηκέλσλ, θπξίσο ηεο θξεηηθήο
ινγνηερλίαο θαη ηνπ νισκνχ, νη εθιέθηνξεο δελ παχνπλ λα ηνλίδνπλ πσο «ν κέιισλ
λα δηδάμε ελ ησ Παλεπηζηεκίσ λενειιεληθήλ ινγνηερλίαλ» νθείιεη λα αζρνιείηαη «κε
θαζαξψο αηζζεηηθά πξνβιήκαηα ηεο ινγνηερλίαο ή θαη κε ην πλεπκαηηθφλ
πεξηερφκελνλ ζπγγξαθέσο ηηλφο, εθφδηα θαζ’ εκάο απαξαίηεηα». 7 Ο ηδαληθφο
ππνςήθηνο ινηπφλ πξέπεη λα έρεη «θαη θεηκελνδηθηθέο ηθαλφηεηεο θαη εξκελεπηηθή θαη
θξηηηθή δχλακε».8 Η θηινινγηθή κέζνδνο εθιακβάλεηαη φρη σο απηνζθνπφο αιιά σο
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε «πξνο πεξαηηέξσ θξηηηθήλ αλάιπζηλ θαη θαηαλφεζηλ ησλ
ινγνηερληθψλ έξγσλ. Απιή ινγνηερληθή θξηηηθή, νζνλδήπνηε θαιή θη αλ είλαη δελ
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δχλαηαη απηή θαη κφλε λα απνηειέζε ην πεξηερφκελνλ παλεπηζηεκηαθήο έδξαο».9 Η
παξαπάλσ δηαθνξά αλάκεζα ζηε ινγνηερληθή θξηηηθή θαη ηελ παλεπηζηεκηαθή
θηινινγία δηαηππψλεηαη, κε αξθεηά νμχηεξν ηξφπν, φηαλ ζπδεηηέηαη ην έξγν ελφο
θαηεμνρήλ θξηηηθνχ, ηνπ Πέηξνπ παλδσλίδε:
Ο παλδσλίδεο είλαη θαηά βάζνο νπαδφο ηεο ζρνιήο εθείλεο, ε νπνία
απνδίδεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθήλ πξνηίκεζηλ εηο ηελ ¨θαινινγηθήλ¨ εθηίκεζηλ
ελφο έξγνπ ινγνηερληθνχ, εηο ηελ αηζζεηηθήλ. Αιι’ αλ ¨ε αηζζεηηθή είλαη
έκπλεπζηο θαη φρη ζηνραζκφο¨, φπσο παξαδέρεηαη ν ππνςήθηνο, ηφηε βέβαηα
δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλε αληηθείκελνλ επηζηεκνληθήο εξεχλεο. Δάλ ¨ε
αηζζεηηθή πξέπε λα πξνέξρεηαη εθ ηεο θαξδίαο θαη φρη εθ ηνπ ινγηθνχ¨, εάλ ε
ινγνηερληθή κειέηε εηο ην βάζνο, εηο ηελ θαξδίαλ ηεο, εηο ηνλ ππξήλα ηεο – ην
πεξίβιεκα αο είλαη ινγηθφλ – απνηειεί πάληνηε δεδνκέλνλ δηαζηειιφκελνλ
ζαθψο απφ ην θαζαξψο ινγηθφλ ΄επηζηεκνληθφλ΄, νκνινγνχκελ φηη ηνηαχηε
αληεπηζηεκνληθή αληίιεςηο πεξί ηνπ έξγνπ ηνπ θηινιφγνπ δελ αλήθεη εηο ην
παλεπηζηήκηνλ.10
Η απνιπηφηεηα ησλ απφςεσλ ηνπ παλδσλίδε πεξί θξηηηθήο (πνπ δελ ζα ηηο
κνηξάδνληαλ άιινη επηθαλείο θξηηηθνί ηεο επνρήο) αλαγθάδνπλ ηνπο θξηηέο λα
ηνπνζεηεζνχλ κε ζαθήλεηα σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο έδξαο ηεο λενειιεληθήο
θηινινγίαο, ην νπνίνλ είλαη κελ ε κεζνδηθή έξεπλα θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ
θαη ηνπ πεξηθεηκέλνπ, ε γξακκαηνινγηθή ππνζηήξημή ηνπ, πξαθηηθέο πνπ φκσο
νθείινπλ λα νδεγήζνπλ ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην θαιά ζεκειησκέλε θαη
εκπεξηζηαησκέλε θξηηηθή αλάιπζε, θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε. χκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, ε παλεπηζηεκηαθή θηινινγία ηείλεη λα απνξξνθήζεη ην έσο ηφηε λννχκελν
σο έξγν ηεο θξηηηθήο ηεο ινγνηερλίαο θαη λα ην θαηαζηήζεη ζηάδην ηεο δηθήο ηεο
εξγαζίαο.
Η ηάζε ηεο απηή θαη ην ζπλνιηθφηεξν δήηεκα ηεο ζεκειίσζεο ηεο
παλεπηζηεκηαθήο θηινινγίαο πάλσ ζηελ αληίζεζή ηεο κε ηελ θξηηηθή ηεο ινγνηερλίαο
δελ απνηειεί, βέβαηα, κηα ειιεληθή πξσηνηππία. Ο Gerald Graff, κειεηψληαο ηε
ζεκειίσζε ηεο λεφηεξεο θηινινγίαο ζηα ακεξηθάληθα παλεπηζηήκηα, παξαηεξεί φηη
ζηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ ζπγθξνηνχληαη δχν αληηζεηηθά κνληέια, ηνπ
επηζηήκνλα θηιφινγνπ θαη ηνπ θξηηηθνχ, ζχκθσλα κε ηα νπνία, ζηνλ πξψην
απνδίδνληαη ε έξεπλα, ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ελψ ζηνλ
δεχηεξν ε εθηίκεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε γεληθή πνιηηηζκηθή εγξήγνξζε θαη
ελεκέξσζε.11 Η αληίζεζε απηή, παξφιν πνπ απαιχλζεθε θαη πήξε δηάθνξεο κνξθέο
απφ θεη θαη πέξα, πνηέ δελ έιεηςε εληειψο θαη δελ έπαςε λα θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο ηεο
παλεπηζηεκηαθήο κε ηελ εμσπαλεπηζηεκηαθή κειέηε ηεο ινγνηερλίαο αιιά θαη ηελ
ίδηα ηελ εμέιημε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ζεζκνχ, θαζφζνλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ ’30, ην θίλεκα ηεο Νέαο Κξηηηθήο, θάλνληαο ηηο αλαγθαίεο επηζηεκνληθέο
πξνζαξκνγέο, εηζρψξεζε ζηα παλεπηζηήκηα θαη απέθηεζε αθαδεκατθφ θχξνο. Ο
John Crowe Ransom12 έγξαθε ην 1938 φηη «ν θαζεγεηήο ηεο ινγνηερλίαο ζην
παλεπηζηήκην πξέπεη λα είλαη ν επαγγεικαηίαο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θξηηηθή
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δξαζηεξηφηεηα».13 Έρεη ελδηαθέξνλ σζηφζν κηα ιεπηνκέξεηα: πνιινί απφ ηνπο
πξψηνπο θαζεγεηέο ηεο ινγνηερλίαο πνπ πξνήιζαλ απφ ην ζηξαηφπεδν ηεο Νέαο
Κξηηηθήο ( Allen Tate, Kenneth Burke, R. P. Blackmur) ήηαλ πνηεηέο θαη νη ίδηνη θαη
ζπλδέζεθαλ κε πξνγξάκκαηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο.14 Σν κίγκα ινηπφλ πνπ απνηειεί
θάζε θνξά ηελ παλεπηζηεκηαθή θηινινγία θηηάρλεηαη κε δηαθνξεηηθέο δφζεηο
επηζηήκεο, θξηηηθήο θαη πνίεζεο. Όηαλ ην 1953 ν Rene Wellek ιέεη πσο «νη θξηηηθνί,
εγθαηαιείπνληαο ηελ παιαηά θηινινγία κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαη ην
παγησκέλν ζψκα ηεο γλψζεο, πξέπεη λα ην αληηθαηαζηήζνπλ κε έλα λέν ζψκα αξρψλ,
κηα ζπζηεκαηηθή ζεσξία, κηα ηερληθή θαη κεζνδνινγία πνπ λα κπνξεί λα δηδαρζεί θαη
λα κεηαδνζεί θαη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε έλα θαη ζε φια ηα ινγνηερληθά έξγα»15
θαηαιχεη πξνο ζηηγκήλ ηελ παιαηά αληίζεζε επηζηήκεο θαη θξηηηθήο. Ωζηφζν, ηελ
ίδηα εθείλε επνρή, εθθνιάπηεηαη κηα άιιε κνξθή ηεο, ε αληίζεζε αλάκεζα ζε θξηηηθή
ηεο ινγνηερλίαο θαη ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο.16 Η ζεηηθηζηηθή ηζηνξηνγξαθία πνπ ήηαλ
αθφκε ε επηθξαηέζηεξε ζηα παλεπηζηήκηα ζεσξήζεθε εληειψο αζχκβαηε κε ηηο
επηδηψμεηο ηεο λέαο αθαδεκατθήο θξηηηθήο θαη εμνξίζηεθε απφ ηα πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ ηεο ινγνηερλίαο. Θα ρξεηαζηεί λα πεξάζνπλ ρξφληα θαη λα έξζνπλ λέεο
ζεσξίεο, ν λένο ηζηνξηθηζκφο, νη πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο γηα λα βξεζνχλ λένη ηξφπνη
ππέξβαζεο ησλ παξαπάλσ αληηζέζεσλ.
Ξαλαγπξλψληαο ζηα δηθά καο, ε εθινγή ηνπ Λίλνπ Πνιίηε ζηελ έδξα ηεο
Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ην 1948 ζεκαίλεη κηα λέα αθεηεξία, ηφζν ζηελ πνξεία ηεο
έσο ηφηε λενειιεληθήο θηινινγίαο, φζν θαη ζηελ πνξεία ηεο λενειιεληθήο θξηηηθήο.17
Κξίλνληαο απφ ηε ζπδήηεζε γηα ηελ πιήξσζε ηεο έδξαο πνπ θεξχρηεθε άγνλε ην
1944, ζπλάγεηαη θαηά ηεθκήξην φηη, ζχκθσλα κε ηνπο θξηηέο ηνπ, ζην πξφζσπν ηνπ
Πνιίηε ζπλαληψληαη ν έκπεηξνο επηζηήκνλαο πνπ θαηέρεη θαιά ηηο θηινινγηθέο
κεζφδνπο αιιά θαη ν θξηηηθφο πνπ είλαη ηθαλφο λα δεη ην ινγνηερληθφ έξγν ζπλνιηθά,
λα εθηηκήζεη ηηο αηζζεηηθέο ηνπ πνηφηεηεο, λα ην αμηνινγήζεη. Σν φηη ην 1944 είλαη
έηνο θακπή ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ πνξεία, φπσο αλαθέξνπλ νη ζπλάδειθνί ηνπ,
ηεθκαίξεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, κεηά απφ απηφ, ππθλψλνπλ ηα λενειιεληθά ηνπ
δεκνζηεχκαηα. Έσο ην 1948 πνπ εθιέγεηαη, έρεη εθδψζεη ηε Γσλαίθα ηες Εάθσζος
(1944) θαη ηα Αποκλεκολεύκαηα ηνπ Μαθξπγηάλλε (1946) ελψ ην 1948 μεθηλά ηελ
έθδνζε ησλ Απάληωλ ηνπ νισκνχ.18 Αμηνζεκείσηα είλαη, φκσο, εθείλα ηα
δεκνζηεχκαηα πνπ είηε δείρλνπλ κηα ζπλζεηηθή καηηά ζηελ εμέιημε ηεο λενειιεληθήο
ινγνηερλίαο είηε πξαγκαηεχνληαη έλα πνηεηηθφ έξγν ζπλνιηθά: ελλνψ ι.ρ. ηα άξζξα
«Μνξθέο ηνπ λενειιεληθνχ ιπξηζκνχ» (1946) θαη «Ο νισκφο πνηεηήο εζληθφο θαη
επξσπαίνο» (1946).19 ην πξψην εθθξάδεη ηε βαζηθή γξακκή πνπ δηέπεη φιν ην έξγν
ηνπ, ηελ αλαδήηεζε ηεο ζπλερνχο παξάδνζεο «ελφο ηδηφηππνπ λενειιεληθνχ
13
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ιπξηζκνχ», αξρή ηνπ νπνίνπ ζεσξεί ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο
ηνλ Δρωηόθρηηο, ηνλ νισκφ, ηνλ Παιακά, ηνλ ηθειηαλφ, ηνλ εθέξε θαη ηνλ Διχηε
ελψ αθήλεη έμσ απφ ηε ζπλέρεηα απηή ηνπ λενειιεληθνχ ιπξηζκνχ ηνλ Καβάθε θαη
ηνλ Καξπσηάθε, παξ’ φιν πνπ ηνπο ζεσξεί θνξπθαίνπο πνηεηέο.20 Η νπηηθή απηή ηνπ
Πνιίηε είλαη βέβαηα ζήκεξα παζίγλσζηε, θπξίσο κέζα απφ ηελ πνιπδηαβαζκέλε
Ηζηορία ηες λεοειιεληθής ιογοηετλίας (1973)’ ν ιφγνο πνπ αλαθέξζεθε είλαη γηα λα
επηζεκαλζεί φηη ήηαλ έηνηκε κέζα ηνπ απφ αξθεηά λσξίο, πξηλ αθφκε απφ ηελ εθινγή
ηνπ, θαη φηη πξνθαλψο θπνθνξνχληαλ παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα κε ηηο επεμεξγαζίεο
ηνπ Γεκαξά. Δπίζεο, είλαη αμηνπξφζεθηε ε βεβαηφηεηα κε ηελ νπνία εληάζζεη ζην
ζρήκα ηνπ, ζε ηζφηηκεο ζέζεηο κε έλαλ νισκφ ή έλαλ Παιακά, δχν λένπο πνηεηέο,
ηνλ εθέξε θαη ηνλ Διχηε, γηα ηνπο νπνίνπο νπσζδήπνηε δελ ππήξρε αθφκε
γεληθεπκέλε ζπλαίλεζε γηα ηε ζεκαζία ηνπο.
ην άξζξν ηνπ «Ο νισκφο πνηεηήο εζληθφο θαη επξσπαίνο», φπσο θαη ζην
ελαξθηήξην κάζεκα πνπ εθθψλεζε ην 1948, κεηά ηελ εθινγή ηνπ -δεκνζηεχηεθε ην
1949- κε ζέκα «Λνγνηερλία λενειιεληθή θαη ινγνηερλία επξσπατθή» παζρίδεη λα
απνδείμεη φηη ε λενειιεληθή ινγνηερλία είλαη κέξνο ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο, φηη
νη κεγάινη έιιελεο πνηεηέο είλαη ηζφηηκνη κε ηνπο επξσπαίνπο, φηη δελ πξφθεηηαη πνηέ
γηα μέλε επίδξαζε αιιά γηα αθνκνίσζε θαη αληαπφθξηζε ζε νηθείεο αλάγθεο θαη φηη
νη εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ππάξρνπλ, ηηο κειεηνχκε αιιά ν εζληθφο πνηεηήο είλαη
ηαπηφρξνλα επξσπαίνο, παγθφζκηνο, αλζξψπηλνο θαη, ηέινο, απιψο πνηεηήο. 21
Γελ είλαη δπλαηφλ εδψ λα επεθηαζψ ζηε ζπδήηεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Λίλνπ
Πνιίηε. Σα παξαπάλσ αλαθέξζεθαλ απιψο γηα λα δείμνπλ φηη ηε ζηηγκή ηεο εθινγήο
ηνπ ζπλδχαδε ήδε ηε θηινινγηθή κέζνδν κε ηελ θξηηηθή εγξήγνξζε αιιά θαη ηελ
θαλνληζηηθή πξφζεζε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ καο ελδηαθέξεη ε ζεκειίσζε ηεο
λενειιεληθήο θηινινγίαο θαη νη αιιαγέο πνπ έθεξε απηή ζην ινγνηερληθφ ζχζηεκα
ζπλνιηθά, ην έξγν ηνπ Πνιίηε πξέπεη λα κειεηεζεί ζε φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ: ηελ
έξεπλα, ηε ζπγγξαθή, ηε δηδαζθαιία, ηελ αθαδεκατθή πξαθηηθή. Σν κφλν πνπ κπνξεί
λα γίλεη εδψ είλαη λα ππνδεηρζνχλ θάπνηνη άμνλεο θαη θάπνηα εξσηήκαηα γηα ηε
κειέηε απηή.
Όπσο θάλεθε απφ φια φζα πξνεγήζεθαλ, ε λενειιεληθή θηινινγία
ζεκειηψζεθε θαη πξνζδηφξηζε ην πεδίν ηεο κέζα απφ ηε δηαξθψο αλαλενχκελε έληαζε
αλάκεζα ζηελ επηζηήκε θαη ηελ θξηηηθή. Πψο αθξηβψο ζπλδένληαη νη παξαδνζηαθέο
θηινινγηθέο κέζνδνη, φπσο είραλ εγθαζηδξπζεί απφ ηηο θιαζηθέο ζπνπδέο θαη ηηο είρε
ζπνπδάζεη θαη εθαξκφζεη ν Πνιίηεο, κε ηελ θξηηηθή επαηζζεζία, ηελ αλαδήηεζε ηεο
νπζίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ; Πνην είλαη αθξηβψο ην
πεξηερφκελν θαη ε πξαθηηθή ηεο «θηινινγηθήο εξκελείαο», φξνπ πνπ θαζηέξσζε ν
Πνιίηεο γηα λα πεξηγξάςεη απηφ πνπ αζθνχζε ν ίδηνο θαη δίδαζθε; Η ζχλζεζε
επηζηήκεο θαη θξηηηθήο πνπ επηδίσθε, θαηά πφζνλ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε έλα
κνληέιν κεηαδφζηκν, δπλαηφλ λα δηδαρζεί θαη, ελ ηέιεη, δηδάρζεθε φλησο θαη πέξαζε
ζηνπο καζεηέο ηνπ; Οιεο νη ελδείμεηο νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε φηη ην εγρείξεκα ηνπ
Πνιίηε αληηζηνηρεί ζε αιιαγέο πνπ επηδίσμε λα θέξεη ην θίλεκα ηεο Νέαο Κξηηηθήο
ζηα μέλα παλεπηζηήκηα. Η έκθαζε ζην έξγν θαζεαπηφ, ζηελ αηζζεηηθή αμία, ε
επίκνλε δηάθξηζε αλάκεζα ζε κείδνλα θαη ειάζζνλα έξγα θαη ε ελαζρφιεζε θπξίσο
κε ηα θνξπθαία έξγα ζηνηρεηνζεηνχλ νπσζδήπνηε νκνηφηεηεο κε ην ξεχκα ηεο Νέαο
Κξηηηθήο. Σν ηαπηφρξνλν, σζηφζν, ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο θαη ην
ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηθείκελν, ην νπνίν ζπλδέεηαη, φπσο είλαη αλακελφκελν,
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κε ηελ ππνζηήξημε θάπνησλ εζληθψλ αμηψλ θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο εζληθήο
ηδηαηηεξφηεηαο, ηνλ απνκαθξχλνπλ θάπσο απφ απηήλ ή, ηνπιάρηζηνλ, θάλνπλ
απαξαίηεηε ηελ έξεπλα ησλ ζρέζεσλ ηνπ κε ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο ηεο Νέαο
Κξηηηθήο, θαζψο θαη απηή δελ είλαη νκνηνγελήο νχηε αλαιινίσηε απφ ην ’20 έσο ην
’50. Απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηα παξαπάλσ είλαη ε έξεπλα ησλ φξσλ θαη ησλ
ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο ν Πνιίηεο απνθάζηζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ηε
ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηεο ινγνηερλίαο, έξγν πνπ ππήξμε ην επηζηέγαζκα ηεο
αθαδεκατθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. ’ απηήλ φκσο ζα επαλέιζσ θαη παξαθάησ.
Μηα άιιε ζεηξά εξσηεκάησλ ζα κπνξνχζαλ λα θαζνδεγήζνπλ ηελ έξεπλα ηεο
ζρέζεο ηνπ Πνιίηε κε επξχηεξεο εμειίμεηο ζην ινγνηερληθφ ζχζηεκα θαη λα θσηίζνπλ
ην ξφιν ηεο παλεπηζηεκηαθήο θηινινγίαο ζ΄ απηέο. Δλλνψ θπξίσο ηε ζρέζε ηνπ
Πνιίηε κε ηε γεληά ηνπ ’30 θαη, βέβαηα, ηνχην ζεκαίλεη κε ην επξχηεξν αηζζεηηθφ θαη
ηδενινγηθφ πξφγξακκα ηεο γεληάο. Όπσο ην ππαηλίρζεθα παξαπάλσ, λνκίδσ πσο ε
ζρέζε απηή είλαη αλακθηζβήηεηε, ηφζν ζε επίπεδν αξρψλ, φζν θαη ζε επίπεδν
πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο θαη θαζηέξσζεο ηεο γεληάο.22 Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα
κειεηεζνχλ ζπγρξφλσο θαη λα ζπγθξηζνχλ, ην δνθηκηαθφ έξγν ηνπ εθέξε θπξίσο
(θαη δεπηεξεπφλησο ηνπ Διχηε) κε ην έξγν ηνπ Λίλνπ Πνιίηε. Η εληχπσζή κνπ είλαη
φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιέο αλαινγίεο θαη νκνηφηεηεο πνπ δείρλνπλ αιιειεπίδξαζε θαη
δχκσζε ηνπ ζηνραζκνχ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ελφο πνηεηή κε έλαλ θηιφινγν. Καη νη
δχν απαζρνινχληαλ κε ηα ίδηα ζέκαηα θαη έξγα ηελ ίδηα πεξίνδν. Άιινηε
πξνπνξεπφηαλ ν εθέξεο («Δλαο έιιελαο ν Μαθξπγηάλλεο», 1943) θαη αθνινπζνχζε
ν Πνιίηεο (επηκέιεηα έθδνζεο ησλ Αποκλεκολεσκάηωλ, 1946-47) θαη άιινηε έθαλε
πξψηνο ν Πνιίηεο κηα νκηιία γηα ηνλ Δρωηόθρηηο (επηέκβξηνο 1945), αθηεξψλνληάο
ηελ κάιηζηα ζην εθέξε, γηα λα αθνινπζήζεη, κεξηθνχο κήλεο κεηά, ε δηάιεμε ηνπ
εθέξε (Μάξηηνο 1946). Όπσο θάλεθε πξφζθαηα απφ ηε δεκνζίεπζε επηζηνιψλ
ηνπο, αληηδξνχζαλ παξφκνηα ζε απφςεηο ηξίησλ, φπσο ι.ρ. ηνπ Σάθε Παπαηζψλε πεξί
πνηεηηθήο παξάδνζεο, θαη ν Πνιίηεο αλαιάκβαλε, σο πην εηδηθφο, λα εθθξάζεη
δεκφζηα ηηο θνηλέο ηνπο πεπνηζήζεηο.23 Έλα άιιν δήηεκα είλαη θαηά πφζνλ νη απφςεηο
ηνπ εθέξε γηα ηελ θξηηηθή, φπσο δηαηξέρνπλ ηηο Γοθηκές αιιά θαη ηηο Μέρες, 24
ζπκπίπηνπλ κε εθείλεο ηνπ Πνιίηε, φπσο εθθξάζηεθαλ θαη πξαγκαηψζεθαλ ζηελ
αθαδεκατθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Όια ηα παξαπάλσ πξέπεη αζθαιψο λα ειεγρζνχλ
ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο αιιά αλ είλαη πεξίπνπ έηζη, απηφ ζεκαίλεη πσο ε ζεκειίσζε
ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο έγηλε θάησ απφ ηνλ αζηεξηζκφ ελφο πνηεηή, ηνπ εθέξε.
Σνχην δελ πξέπεη λα καο δεκηνπξγεί έθπιεμε. Δάλ ην ζπδεηήζνπκε ζην
πιαίζην ηεο ειιεληθήο θξηηηθήο παξάδνζεο, ζα δνχκε φηη έλαο πνηεηήο, ν Παιακάο
ζεκειίσζε ηε λενειιεληθή θξηηηθή αιιά θαη ηελ ηζηνξηνγξαθία ηεο ινγνηερλίαο, ελψ
έλαο άιινο πνηεηήο, ν νισκφο θαζνδήγεζε πλεπκαηηθά ηνλ πξψην θαζεγεηή ηεο
Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, ηνλ Απνζηνιάθε. Αιιά θαη αλ ην ζπδεηήζνπκε ζην
πιαίζην ησλ εμειίμεσλ ηεο θηινινγίαο ζηα μέλα παλεπηζηήκηα, φπσο ζεκείσζα
παξαπάλσ, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη θη εθεί, αξθεηνί θαζεγεηέο ήηαλ νη ίδηνη πνηεηέο ή
ζπλέδεζαλ ην έξγν ηνπο κε ηε ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη ηελ πξνβνιή ηεο
ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο. Ωζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ηέηνηνπ είδνπο
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δηαπηζηψζεηο δελ αθήλνπλ αιψβεηε ηελ «επηζηεκνληθφηεηα» ηεο ζχγρξνλεο
θηινινγίαο θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε φηαλ επηρεηξεζεί ε αθξηβήο
επηζηεκνινγηθή ηεο νξηνζέηεζε.
Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ζε επίπεδν πξαθηηθήο, ν Πνιίηεο αζθαιψο
ζπλέβαιε ζηελ θαζηέξσζε ησλ πνηεηψλ ηεο γεληάο ηνπ ’30. Απφ ην 1950 άξρηζε λα
δηδάζθεη εθέξε θαη Διχηε, φρη φκσο θαη Ρίηζν (ηνλ νπνίν δελ γλψξηδε, φπσο
νκνινγεί ν ίδηνο αξγφηεξα),25 ελψ πξσηνζηάηεζε ζηελ αλαγφξεπζε ηνπ εθέξε ζε
επίηηκν δηδάθηνξα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ην 1964, γεγνλφο πνπ εγθαηλίαζε κηα
πξαθηηθή αλαγφξεπζεο πνηεηψλ ζε επίηηκνπο δηδάθηνξεο πνπ αθνινπζήζεθε θαη απφ
ηνπο καζεηέο ηνπ. Σνχην, καδί κε ηελ πξφζθιεζε πνηεηψλ ζε παλεπηζηεκηαθά
ζεκηλάξηα, είλαη ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο πξνυπνζέζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
ινγνηερληθνχ ζπζηήκαηνο θαη εηδηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνδίδνληαη θαη
δηαλέκνληαη ηηκέο θαη αμίεο. Αλαθνξηθά κε ηελ Ηζηορία ηες λεοειιεληθής ιογοηετλίας
πνπ έγξαςε ν Πνιίηεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, κε δεδνκέλε ηελ αδπλακία ηνπ
Γεκαξά λα ελζσκαηψζεη νξγαληθά ηε γεληά ηνπ ’30 ζηε δηθή ηνπ ηζηνξία, ζπλεηέιεζε
ηα κέγηζηα ζηελ θαζηέξσζή ηεο ζηελ θνηλή ζπλείδεζε, εηδηθά αλ ιεθζεί ππφςε φηη
ρξεζηκνπνηήζεθε σο απνθιεηζηηθφ εγρεηξίδην δηδαζθαιίαο ζε πνιιέο γεληέο
θηινιφγσλ.
Όζα ζθηαγξαθήζεθαλ παξαπάλσ ζεκαηνδνηνχλ κηα ζεκαληηθή ηνκή ζηελ
ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο θξηηηθήο πνπ δελ έρεη κειεηεζεί θαη ζηαζκηζηεί, αλ θαη έρεη
γίλεη αληηιεπηή απφ πνηεηέο, θξηηηθνχο θαη θηινιφγνπο, νη νπνίνη, απφ δηαθνξεηηθέο
αθεηεξίεο, ηελ ζρνιίαζαλ.26 Θα κείλσ θπξίσο ζε άξζξν ηνπ Πάλνπ Θαζίηε, ηελ
νπηηθή ηνπ νπνίνπ ζεσξψ ηδηαηηέξσο αμηνπξφζεθηε, θαζψο ζπλδπάδεη ηηο ηδηφηεηεο
ηνπ πνηεηή, ηνπ θξηηηθνχ αιιά θαη ηνπ αλζξψπνπ πνπ δνχζε ζηελ πφιε ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη αθνπγθξαδφηαλ ην θιίκα ζην Παλεπηζηήκηφ ηεο. Ο Θαζίηεο ην
1983 δηαπηζηψλεη πσο, απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60, ε θξηηηθή
δξαζηεξηφηεηα πεξλά ζηα ρέξηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θηινιφγσλ νη νπνίνη,
ζπλαζπηζκέλνη ζε νκάδεο (ηφηε «έδξεο») κε ηζρπξνχο επαγγεικαηηθνχο δεζκνχο θαη
ηεξαξρεκέλεο ζρέζεηο, δίλνπλ πιένλ ηνλ ηφλν ζηελ άζθεζε ηεο θξηηηθήο,
απνξξνθψληαο ή πεξηζσξηνπνηψληαο ηνπο ελαπνκείλαληεο εμσπαλεπηζηεκηαθνχο
θξηηηθνχο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο εμέιημεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Θαζίηε, είλαη
…ν πεξηνξηζκφο ηνπ αληηιφγνπ, ηεο πνηθηιίαο ησλ απφςεσλ θαη ηεο
πνιπθσλίαο, πνπ φκσο, είλαη απαξαίηεηεο γηα θάζε δεκηνπξγηθή γλσζηηθή
πξνζέγγηζε, ηδηαίηεξα ζηνλ πνιπζήκαλην αιιά θαη άθξσο ειαζηηθφ ρψξν ηεο
ινγνηερλίαο… Απφ θεη θαη πέξα φκσο απαηηείηαη λα νξηνζεηεζνχλ κε φιε ηε
δπλαηή ζαθήλεηα ε θηινινγηθή έξεπλα απφ ηε ινγνηερληθή θξηηηθή, γηαηί παξ’
φιν πνπ ζε θάπνηα ζεκεία ηνπο επηθαιχπηνληαη ακνηβαία, δηαθέξνπλ
βαζχηεξα θη σο πξνο ηα κέζα θη σο πξνο ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν.
Αιιηψο ε ζχγρπζε απηψλ ησλ νξίσλ θαη απηψλ ησλ δηαθνξψλ, ζα ζπληεξεί
κφληκα ηελ αλψκαιε εμέιημε ηεο θξηηηθήο.27
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Σξία ρξφληα αξγφηεξα, ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Νενειιεληθή ινγνηερλία θαη
ειιεληθφ παλεπηζηήκην» ν Νάζνο Βαγελάο ηαπηίδεη ην κέιινλ ηεο λενειιεληθήο
θξηηηθήο κε ηελ πξφνδν ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα
φηαλ γξάθεη: «Παξ΄ φια απηά ε πξφνδνο ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο ζηα ειιεληθά
παλεπηζηήκηα θαη ε ζηξνθή ηεο πξνο θεληξηθφηεξεο πεξηνρέο ησλ ινγνηερληθψλ
θεηκέλσλ πξναλαγγέιινπλ έλα επδνθηκφηεξν κέιινλ γηα ηε λενειιεληθή θξηηηθή... Η
θξηηηθή, γηα λα κπνξέζεη λα ηελ αζθήζεη θαλείο ζπζηεκαηηθά, απαηηεί πιήξε
απαζρφιεζε, ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ζηνλ θξηηηθφ νη ζπλζήθεο ηεο
ειιεληθήο ινγνηερληθήο αγνξάο».28 Όζν θη αλ νη δηαηππψζεηο ηνπ Θαζίηε είλαη
ππεξβνιηθέο, ε ηαχηηζε πνπ θάλεη ν Βαγελάο δηθαηψλεη ηνλ βαζηθφ ζπιινγηζκφ ηνπ.
Ση ζπκβαίλεη φκσο ζην ινγνηερληθφ ζχζηεκα φηαλ δχν δηαθξηηνί ζεζκνί, ε
παλεπηζηεκηαθή θηινινγία θαη ε θξηηηθή θηλδπλεχνπλ λα ηαπηηζηνχλ; Καη ζπλέβε
πξάγκαηη απηή ε ηαχηηζε ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ; Δίλαη εξσηήκαηα πνπ
αλνίγνπλ καθξά θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε, γφληκε λνκίδσ, αλ ζέινπκε λα
θαηαιάβνπκε ηελ πνξεία ηφζν ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο φζν θαη ηεο θξηηηθήο.
Πξνο ην παξφλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηθνχ καο άξζξνπ, αο πεξηνξηζηνχκε ζηε
δηαπίζησζε πσο ε ηάζε ζχλζεζεο ηεο θηινινγίαο κε ηελ θξηηηθή πνπ δηαθάλεθε ζηε
ζπδήηεζε γηα ηελ εθινγή θαζεγεηή ην 1944, αθνχ δηέγξαςε έλαλ επηηπρή θχθιν,
μαλάθεξε ην 1983 ζην πξνζθήλην ην αίηεκα γηα κηα εθ λένπ δηάθξηζε. Σν πεδίν
δηαξθψο επαλαπξνζδηνξίδεηαη.
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