
ΠΡΟΟΙ Μ Ι ΟΝ

Η ΠΡΟΘΕΣΗ τοῦ βιβλίου αὐτοῦ εἶναι νὰ ἐξιστορήσει ἀναζη-
τήσεις τῆς νεοελληνικῆς ποίησης κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ὥρι-
μου νεοελληνικοῦ Διαϕωτισμοῦ, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας
τοῦ 1790 ὣς τὴν ᾽ Επανάσταση. Οἱ ἀναζητήσεις αὐτὲς ἐκδη-
λώθηκαν κυρίως μέσω ἀνταγωνισμῶν καὶ δημόσιων ἀντιπα-
ραθέσεων ἐπὶ εἰδικῶν ἢ γενικότερων ποιητολογικῶν ζητημά-
των σχετικῶν μὲ τὸ ὕϕος καὶ τὸ ἦθος τῆς ποίησης ποὺ τὸ
γένος ὄϕειλε νὰ καλλιεργήσει κατὰ τὴ νέα ϕάση τῆς πολιτι-
σμικῆς του ἀναγέννησης. Μέσω τέτοιων ἀντιπαραθέσεων σχη-
ματίστηκε ἕνας δημόσιος χῶρος μὲ σημεῖο ἀναϕορᾶς τὴ λο-
γοτεχνία – τὴ λογοτεχνία τοῦ γένους. Καὶ ϕυσικὰ στὸ βάθος
ὑπῆρχε πάντα ἡ «κλασικὴ πατρίδα». ῞ Ολοι οἱ ἐμπλεκόμενοι
ὁραματίζονταν ἐκείνη τὴν εὐτυχὴ ἐποχὴ ὅπου θὰ ἐμϕανίζο-
νταν νέοι ῞ Ομηροι, Πίνδαροι, Σοϕοκλεῖς καὶ ᾽Ανακρέοντες. ῍Αν
οἱ ποιητολογικὲς διαμάχες καθιστοῦν ὁρατὸ αὐτὸν τὸν δημόσιο
χῶρο, οἱ γραμματολογικὲς πυκνώσεις ἐπιβεβαιώνουν τὴν κι-
νητικότητά του. Πρὸς τὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1810 οἱ ποι-
κίλες πυκνώσεις, ποὺ θὰ ἐξεταστοῦν ἐδῶ, ἀποτελοῦν ἐπίσης
ὄψεις τῆς ἀνάδυσης αὐτοῦ τοῦ δημόσιου χώρου στὸν ὁποῖο θέμα
συζήτησης καὶ ἀντιπαράθεσης ὑπῆρξε ἡ ποίηση τοῦ γένους.1

1. Στὰ κείμενα ποὺ ἐξετάζονται ἐδῶ χρησιμοποιοῦνται καὶ οἱ δύο
ὅροι γένος καὶ ἔθνος, ἐνίοτε ἐντὸς τοῦ ἴδιου κειμένου, καὶ μάλιστα ἀπὸ
ὅλες τὶς πλευρές, ἀνεξαρτήτως τῆς αἰσθητικῆς ἢ ποιητολογικῆς θέσης
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῾Η μέθοδος τῆς ἐξιστόρησης εἶναι νὰ ὠθήσει τὰ ἀσύνδετα
«γεγονότα» (λογοτεχνικά, ἐκδοτικὰ κ.λπ.) νὰ συνομιλήσουν
μεταξύ τους, προκειμένου ν ᾽ ἀναϕανεῖ ἡ σχέση τους, οἱ ἀλλη-
λεπιδράσεις τους, ἡ ὤσμωσή τους καὶ ἐν τέλει ἡ γραμμα-
τολογική τους ἑνότητα. Τὰ κεϕάλαια τοῦ βιβλίου ἀποτελοῦν
παλαιότερες μελέτες, οἱ ὁποῖες πάντως ἐδῶ παρουσιάζονται
σὲ ἑνιαία λογικὴ –πράγμα ποὺ πιθανῶς σημαίνει: ἀϕηγη-
ματική– τάξη καὶ κυρίως σημαντικὰ ἐμπλουτισμένες μὲ νέο
ὑλικό. Τὸ πρῶτο κεϕάλαιο («“Μόνε κάτι κονζάκια” ἢ “ ῞ Ενα
πλῆθος σκωριασμένων λέξεων”;») διερευνᾶ μιὰ πρώιμη ποιη -
τολογικὴ διαμάχη τῶν ἀρχῶν τῆς δεκαετίας τοῦ 1790, τῆς
ὁποίας ἐπίδικα μποροῦν νὰ ἀνιχνευθοῦν καὶ ἀργότερα, στὰ
λίγα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ᾽ Επανάσταση. Τὸ δεύτερο κεϕά-
λαιο (« ῾Η Ποιητικὴ τοῦ κλασικισμοῦ») ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναδεί-
ξει τὴν πύκνωση ἐγχειριδίων Ποιητικῆς κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ
1810, τὰ ὁποῖα προωθοῦν –μὲ διαϕορετικὸ τρόπο, ἔνταση καὶ
στόχευση– τὴν αἰσθητικὴ τοῦ κλασικισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐν πολ -
λοῖς καθορίζει τοὺς ὅρους (τεχνοτροπικούς, μετρικολογικούς,
θεματολογικούς, εἰδολογικούς, γλωσσικούς) καὶ τὸ πλαίσιο τῶν
διεργασιῶν. Τὰ ὑπόλοιπα κεϕάλαια («Διαμάχη γιὰ τὴν ὁμοιο -

ποὺ ὑποστηρίζουν. Εἶναι, πάντως, ἐμϕανὲς ὅτι ἡ χρήση τοῦ ὅρου γένος
ποσοτικὰ ὑπερτερεῖ. Τὸν ὅρο γένος συναντοῦμε στὰ γραπτὰ τοῦ ᾽Αντώ-
νιου Κορωνιοῦ, τοῦ Κωνσταντίνου Νικολόπουλου, τοῦ Κωνσταντίνου
᾽Ασώπιου, τοῦ ᾽ Ιωάννη Ζαμπέλιου, τοῦ χαρίσιου Μεγδάνη, σὲ προλόγους
ἐκδόσεων τοῦ ᾽Αθανάσιου χριστόπουλου, σὲ διάϕορα σχετικὰ μὲ τὸ θέ-
μα μας δημοσιεύματα στὸν Λόγιο Ἑρμῆ. ῾Ο Κωνσταντίνος Οἰκονόμος
χρησιμοποιεῖ καὶ τοὺς δύο ὅρους· ὁ Πλάτων Πετρίδης ἐπίσης, ἀλλὰ συ-
χνότερα καὶ μὲ ἰδιαίτερο βάρος τὸν ὅρο ἔθνος. ῾Ο Δημήτριος Καταρτζὴς
χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο ἔθνος. Εἶναι αὐτὴ καὶ μόνον ἡ ποσοτικὴ ὑπεροχὴ
τῆς χρήσης τοῦ ὅρου γένος, ποὺ μὲ ὤθησε νὰ τὸν χρησιμοποιήσω στὸν
ὑπότιτλο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου. ᾽Ανάλογα, ἡ ἰδιαιτέρως σημαντικὴ χρήση
τοῦ ὅρου ἔθνος ἀπὸ τὸν Πλάτωνα Πετρίδη ἐπέβαλε τὴν ἐμϕάνισή του
στὸν τίτλο τοῦ κεϕαλαίου 6.



καταληξία»· « ῾Ο Τάϕος τοῦ ῾Ομήρου»· « ῾Η ἐκθρόνιση τοῦ “νέου
᾽Ανακρέοντος” καὶ ἡ τυραννοκτονία τῆς ρίμας»· «Τὸ ῎ Εαρ τῆς
ποίησης καὶ τοῦ ἔθνους») ἐπιδιώκουν νὰ ἀποτυπώσουν συνε-
κτικά, καὶ γι ᾽ αὐτὸ ὄχι πάντα μὲ χρονολογικὴ σειρά, τὴ δια-
μάχη περὶ τῆς ὁμοιοκαταληξίας καὶ τὴν πυκνὴ ἐμϕάνιση ποιη -
τικῶν μανιϕέστων ποὺ εἰσηγοῦνται τὴν ἀνανέωση πρὸς τὴν
κατεύθυνση τῆς «πολύτροπης ἁρμονίας» τῶν ἀρχαίων – ὅλα
πέριξ τοῦ κρίσιμου γραμματολογικὰ ἔτους 1817. Πρέπει δὲ
νὰ τονιστεῖ ὅτι τὰ κεϕάλαια αὐτὰ δὲν διερευνοῦν τόσο τὶς με-
τρικολογικὲς ὅσο τὶς ἰδεολογικὲς παραμέτρους τοῦ ζητήμα-
τος. Στὸ ᾽ Επίμετρο δημοσιεύονται (μαζὶ μὲ τὴν παρακειμε-
νική τους πλαισίωση) τὰ ποιητικὰ κείμενα προσωδιακῆς ἀνα-
νέωσης, τὰ ὁποῖα κυκλοϕόρησαν τὴ διετία 1817-1818 καὶ ἀπο-
τελοῦν ἀντικείμενο ἐξέτασης στὰ κεϕάλαια 3-6. ῾Ορισμένα
ἀπὸ αὐτὰ τὰ κείμενα εἶναι σήμερα ἐξαιρετικὰ δυσπρόσιτα,
ὅπως ὁ Καιρὸς τοῦ Ἔαρος (διασώζεται σὲ μόλις τρία γνω-
στὰ ἀντίτυπα) καὶ ἡ πρώτη ἐκδεδομένη ἐκδοχὴ τοῦ Τιμο-
λέοντος (1818), τοῦ ὁποίου τὸ κείμενο ἀναθεωρήθηκε ριζικὰ
ἀπὸ τὸν συγγραϕέα του στὶς μεταγενέστερες ἐκδόσεις. ῾Ορι-
σμένα ἐπίσης ἔχουν, νομίζω, κάποιο ἐνδιαϕέρον – ἂν μή τι
ἄλλο, τουλάχιστον ὡς πειραματισμοί. Στὴν ἔκδοσή τους ἐδῶ
διατηρεῖται ἡ ὀρθογραϕία τους μὲ σιωπηρὴ διόρθωση μόνον
τῶν προϕανῶν ὀρθογραϕικῶν λαθῶν καὶ ἀβλεψιῶν, καθὼς καὶ
προσαρμογὴ κάποιων τυπογραϕικῶν τους ἰδιαιτεροτήτων.

Γιὰ τὸ βιβλίο αὐτὸ ὀϕείλω εὐχαριστίες στὸν Κώστα Δαρδανό,
ποὺ ἀποδέχθηκε ὁλόθερμα τὴν ἔκδοσή του, τὸν Γιάννη Μα-
μάη για τὴν ἐξαίρετη τυπογραϕικὴ ἐπιμέλεια καὶ τὴν ᾽Αρετὴ
Μπουκάλα γιὰ τὶς πολύτιμες ὑποδείξεις καὶ διορθώσεις, γιὰ
τὴν ὑπομονή της. Τέλος, ἡ Λίλα, ὁ Κωστὴς καὶ ἡ Θάλεια γνω-
ρίζουν καλὰ γιατί δικαιοῦνται –ἀκόμη μία ϕορά– τὴν εὐγνω-
μοσύνη μου.
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