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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ 

 

Ονοματεπϊνυμο: Ακθνά Μαρκοποφλου 

Σίτλοσ προτεινόμενθσ διατριβισ: Τα «παλιά χαρτιά» του Μθτςάκθ και τα βιβλία των άλλων. 

Μελζτθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ εκδοτικϊν πρακτικϊν και λογοτεχνικότθτασ: θ περίπτωςθ τθσ 

εκδοτικισ ιςτορίασ των γραπτϊν του Μιχαιλ Μθτςάκθ. 

 

φνοψθ του κζματοσ 

Αντικείμενο τθσ προτεινόμενθσ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ κουλτοφρασ του 

εντφπου1με το περί λογοτεχνικότθτασ ερϊτθμα2. Πιο ςυγκεκριμζνα, κα διερευνθκοφν οι τρόποι 

με τουσ οποίουσ οι διάφορεσ εκφάνςεισ τθσ κουλτοφρασ του εντφπου ςυνδζονται με τον 

οριςμό λογοτεχνικϊν ταυτοτιτων, όπωσ ζργο και ςυγγραφζασ, κακϊσ και οι ςχζςεισ μεταξφ 

κεςμϊν, ςυγγραφζων, εκδοτϊν, κριτικϊν και αναγνωςτικοφ κοινοφ ωσ ορίηουςεσ το 

λογοτεχνικό πεδίο3. Ωσ περίπτωςθ, θ οποία μπορεί να διαφωτίςει τθ μελζτθ αυτϊν των 

ςχζςεων, επιλζχκθκε θ κειμενικι παραγωγι του Μιχαιλ Μθτςάκθ, κακϊσ θ εκδοτικι ιςτορία 

των κειμζνων του παρουςιάηει μεγάλο ενδιαφζρον. Χωρίηοντασ τθν εκδοτικι πορεία των 
                                                           
1
Μεταφράηεται ζτςι ο όροσ print culture, ο οποίοσ εμφανίηεται ςτθν αγγλόφωνθ βιβλιογραφία. Ζνασ 

ιδιαιτζρωσ εφςτοχοσ οριςμόσ είναι αυτόσ που ακολουκείται από τθν Carla Hesse ςτθν ειςιγθςι τθσ 
«Books in time»: “the stabilization of written culture into a canon of authored texts, the notion of the 
author as creator, the book as property and the reader as an elective public” (ςτο Nunberg Geoffrey (ed.), 
The future of the book, University of California Press, 1996, p.21. Ωςτόςο, θ ίδια θ Carla Hesse κζτει υπό 
αμφιςβιτθςθ το δόκιμο του όρου κεωρϊντασ πιο εφςτοχο το circuit du livre του Roger Chartier, το οποίο 
–ςτα πλαίςια τθσ ανάλυςισ τθσ- θ ίδια μεταφζρει ςτθ γλϊςςα τθσ ωσ the civilization of the book ι απλϊσ 
the modern literary system. 
2
 Θεωρϊντασ, όπωσ οι εκπρόςωποι του Νζου Ιςτορικιςμοφ και τθσ Νζασ Βιβλιογραφίασ, ότι κάκε κείμενο 

–ςυμπεριλαμβανομζνων των κειμζνων τθσ λογοτεχνίασ και για τθν λογοτεχνία, είναι ιςτορικά και 
κοινωνικά προςδιοριςμζνο, κα επιχειριςουμε να προςεγγίςουμε το κεωρθτικό περί λογοτεχνικότθτασ 
ερϊτθμα ςχετίηοντάσ το με τισ ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ που κακόριςαν τον τρόπο παραγωγισ και μετάδοςθσ 
των κειμζνων του corpus, κακϊσ και με τισ υλικζσ και κεςμικζσ ςυνκικεσ που επιτρζπουν τθν εκάςτοτε 
πρόςλθψι τουσ. 
3
 Ο διάςθμοσ όροσ του Pierre Bourdieu, από το ζργο του Οι Κανόνεσ τθσ Τζχνθσ. Γζνεςθ και  δομι του 

λογοτεχνικοφ πεδίου, εκδ. Πατάκθ, 2006 κα ςχολιαςτεί περαιτζρω ςτθ διατριβι, εφαρμοςμζνοσ ςτθ 
Νεοελλθνικι Λογοτεχνία των τελϊν του 19

ου
 αιϊνα: “Αυτό το λογοτεχνικό (κλπ) πεδίο είναι ζνα πεδίο 

δυνάμεων που αςκοφνται πάνω ςε όλουσ όςοι ειςζρχονται ςε αυτό, και με τρόπο διαφορετικό, 
αναλόγωσ τθσ κζςθσ που καταλαμβάνουν μζςα ςε αυτό *...+, και ταυτόχρονα είναι ζνα πεδίο 
ανταγωνιςμϊν που τείνουν να διατθριςουν ι να αλλάξουν αυτό το πεδίο δυνάμεων». (Bourdieu 2006, 
353) 
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κειμζνων του Μθτςάκθ ςε τρεισ φάςεισ, κα μασ δοκεί θ ευκαιρία να μελετιςουμε διαχρονικά 

τθ ςφνδεςθ του λογοτεχνικοφ φαινομζνου με τισ εκδοτικζσ πρακτικζσ ςτθν Ελλάδα από τα τζλθ 

του 19ου ζωσ τα τζλθ του 20ου αιϊνα: (1) εν ηωι δθμοςίευςθ ςε περιοδικά ζντυπα, (2) 

μετακανάτιεσ εκδόςεισ του μθτςακικοφ «ζργου» ςε τόμουσ από τισ αρχζσ ζωσ τα μζςα του 20ου 

αιϊνα, (3) δθμοςίευςθ και κριτικι πρόςλθψθ των «γραπτϊν τθσ τρζλασ» ςτα τζλθ του 20ου 

αιϊνα.  

Θ επιλογι των ςυγκεκριμζνου corpus οφείλεται ςε χαρακτθριςτικά των ςυνκθκϊν 

ςυγγραφισ και παράδοςθσ των κειμζνων του Μθτςάκθ, τα οποία τα κακιςτοφν ιδιαιτζρωσ 

ενδιαφζροντα και ικανά να φωτίςουν τα ερωτιματα που κα τεκοφν ςτθν προτεινόμενθ 

μελζτθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, το corpus αφορά ςε κείμενα τα οποία δεν ζγιναν βιβλία εν ηωι του 

ςυγγραφζα τουσ, είτε επειδι θ εποχι δεν κεωροφςε τθν ζκδοςι τουσ ςε βιβλίο ωσ απαραίτθτο 

όρο αναγνϊριςθσ τθσ λογοτεχνικισ τουσ αξίασ, είτε επειδι δεν κρίκθκαν ωσ ζργα άξια ζκδοςθσ 

ι ωσ «ζργα» εν γζνει. Θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ ςχετίηεται επίςθσ με το 

γεγονόσ ότι θ ελλθνικι λογοτεχνικι παραγωγι των τελϊν του 19ου αιϊνα και οι φιλολογικζσ 

ςυηθτιςεισ που τθν περιζβαλαν είχαν –με διάφορουσ τρόπουσ- μεγάλθ επίδραςθ ςτθ 

διαμόρφωςθ του ελλθνικοφ λογοτεχνικοφ κανόνα. Θ ζκδοςθ (ι μθ) κειμζνων και οι επιμζρουσ 

εκδοτικζσ πρακτικζσ κα αντιμετωπιςτεί ςτθν παροφςα μελζτθ ωσ κεωρία ςτθν πράξθ, ωσ 

δθλαδι μια κίνθςθ κριτικι, θ οποία ορίηει το εντόσ και το εκτόσ του λογοτεχνικοφ ζργου, αλλά 

και διαμορφϊνει τον λογοτεχνικό κανόνα. 

 

Μεκοδολογικό πλαίςιο και ςυμβολι ςτθν ζρευνα 

Θ προςζγγιςι μασ εγγράφεται ςτο κεωρθτικό πλαίςιο του Nζου Ιςτορικιςμοφ και τθσ 

κειμενικισ κριτικισ4, όπωσ εκπροςωπείται κυρίωσ από τον Jerome McGann, λαμβάνοντασ 

πάντωσ υπόψθ και άλλουσ ςφγχρονουσ κριτικοφσ που αςχολικθκαν με το ηιτθμα τθσ 

υλικότθτασ των ζντυπων κειμζνων, όπωσ θ Katherine Hayles και θ Johanna Drucker. Θα 

εφαρμοςτοφν, επίςθσ, μεταδομιςτικζσ πρακτικζσ μζκοδοι κριτικισ, όπωσ αυτζσ που 

προτείνονται από τον Derrida. Τζλοσ, προχποτίκεται θ ςφνδεςθ με τομείσ πζραν τθσ Θεωρίασ 

                                                           
4
 Σθμειϊνεται εδϊ πωσ ςτόχοσ πάντωσ τθσ προτεινόμενθσ μελζτθσ δε κα είναι θ ζκδοςθ  
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τθσ Λογοτεχνίασ και τθσ Λογοτεχνικισ Κριτικισ, ςυγκεκριμζνα με τθ Διανοθτικι Ιςτορία των 

Roger Chartier και Hayden White5, και τθν κοινωνιολογία του Pierre Bourdieu6.  

Προτεινόμενθ δομι και corpus κειμζνων 

1. Η εν ηωι δθμοςίευςθ ςε περιοδικά ι θ επιθυμία για το βιβλίο 

Θα ερευνθκεί θ ταυτότθτα του ςυγγραφζα τθσ εποχισ: πολυγραφότατου, «επαγγελματία» 

ςυνεργάτθ των εντφπων και από τθν γραφι βιοποριηόμενου –κινοφμενου μεταξφ 

αρκρογραφίασ και λογοτεχνίασ, ο οποίοσ δθμοςιεφει κείμενα μάλλον αφρόντιςτα, ωςτόςο 

αναγνωριςμζνα από ςυγχρόνουσ και μεταγενζςτερουσ ωσ ζχοντα λογοτεχνικι αξία. Τα ίδια 

τα δθμοςιευμζνα κείμενα καλφπτουν τόςο ποικίλθ φλθ, όπου προςωπικζσ ςθμειϊςεισ και 

πρόχειρα δομθμζνεσ ςκζψεισ αλλθλοδιαδζχονται τθ μυκοπλαςία, ϊςτε τα όρια του 

λογοτεχνικοφ ζργου ςυχνά να γίνονται ρευςτά. Θα μελετθκεί επίςθσ θ ςχζςθ με το 

αναγνωςτικό κοινό και ο βακμόσ ςτον οποίο αυτό κακόριηε τον τρόπο δθμοςίευςθσ και τθ 

μορφι των δθμοςιευκζντων κειμζνων.  

ϊμα κειμζνων: Θα μελετθκεί θ αλλθλογραφία του ςυγγραφζα, όπου γίνεται λόγοσ περί τθσ 

αντίλθψθσ των ίδιου του ςυγγραφζα για τον ρόλο του ωσ λογοτζχνθ και δίνονται 

λεπτομζρειεσ για τθ ςχζςθ του με τουσ εκδότεσ. Θα αναφερκοφμε όχι μόνο ςε επιςτολζσ του 

Μθτςάκθ, αλλά και ςε επιςτολζσ τρίτων και άλλεσ μαρτυρίεσ από το αρχείο τουσ, οι οποίεσ 

αναφζρονται ςτθ κζςθ του ςτο λογοτεχνικό και φιλολογικό περιβάλλον τθσ εποχισ και ςε 

εκδοτικά ηθτιματα. Επίςθσ, κα μελετθκοφν -ωσ προσ το εκδοτικό ενδιαφζρον που 

παρουςιάηουν- κείμενα, τα οποία πρωτοδθμοςιεφτθκαν ςε ζντυπα τθσ εποχισ ενϊ ηοφςε οι 

ςυγγραφζασ και κείμενα που δθμοςιεφτθκαν ςτον τφπο μετά τον κάνατό του Μθτςάκθ (και 

πριν τισ μεγάλεσ ςυγκεντρωτικζσ εκδόςεισ του). 

 

2. Οι μετά κάνατον εκδόςεισ ςε τόμουσ ιτο βιβλίο των άλλων 

Θα ερευνθκοφν οι τρόποι ςφςταςθσ τθσ ζννοιασ του λογοτεχνικοφ ζργου μζςω 

ςυμπιλθματικϊν εκδόςεων. Αυτι θ εκδοτικι χειρονομία κεωροφμενθ ωσ μια πράξθ 

                                                           
5
 Στθν ελλθνικι βιβλιογραφία, ξεχωρίηει ο τόμοσ Διανοθτικι Ιςτορία. Όψεισ μιασ ςφγχρονθσ ςυηιτθςθσ, 

Μνιμων, 1996. Στον τόμο παρουςιάηονται κείμενα των Chartier, LaCapra και White. 
6
 Θ διεπιςτθμονικότθτα είναι εγγενζσ ςτοιχείο του Νζου Ιςτορικιςμοφ. Βλ. ςχετικά τον τόμο που 

επιμελικθκε ο H. Aram Veeser, The New Historicism, Routledge, 1989, passim. 
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«αποκατάςταςθσ», καταςκευάηει τθν ταυτότθτα του λογοτζχνθ και επικυρϊνει τθ 

λογοτεχνικότθτα των κειμζνων οριοκετϊντασ το λογοτεχνικό ζργο ςτο εςωτερικό ενόσ τόμου. 

Θα ερευνιςουμε τον τρόπο με τον οποίο ο εκδότθσ των τόμων ορίηει αυςτθρά το εντόσ και το 

εκτόσ τθσ λογοτεχνίασ∙ ο ςυγγραφζασ – φάνταςμα νεκραναςταίνεται7 και το ζργο του 

μνθμειοποιείται, όχι χωρίσ να κζτει ηθτιματα πιςτότθτασ. Θα μελετθκεί επίςθσ θ χριςθ του 

χϊρου των περικωρίων και των υποςζλιδων ωσ χϊροσ όπου ο επιμελθτισ «οραματίηεται» το 

τζλειο κείμενο. 

ϊμα κειμζνων: Στθν περίπτωςθ του Μθτςάκθ, κα αναφερκοφμε ςτισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ 

πιραν μορφι οι εκδόςεισ Ταγκόπουλου (1920-1922) και Περάνκθ (1956). Οι βιβλιογραφίεσ 

του Κατςίμπαλθ κα μασ βοθκιςουν να ερευνιςουμε πϊσ χρθςιμοποιείτο ο όροσ ζργο ςτισ 

πρϊιμεσ μελζτεσ για τον Μθτςάκθ από φιλολόγουσ τθσ εποχισ.  

 

3. Η δθμοςίευςθ των γραπτϊν τθσ τρζλασ ι αυτό που δεν μπορεί να γίνει βιβλίο 

Θ υπόκεςι μασ εδϊ κα είναι πωσ εάν, ςτθν προθγοφμενθ φάςθ, ςτόχοσ ιταν θ ςφςταςθ ενόσ 

αδιάςπαςτου και ενιαίου ζργου, ςε αυτιν τθν περίοδο, οι εκδοτικζσ πρακτικζσ ςτρζφονται 

προσ τθ διερϊτθςθ επί τθσ ζννοιασ του ζργου και τθ διάλυςθ των λογοτεχνικϊν ταυτοτιτων. 

Στο πλαίςιο μιασ εποχισ αρχειακοφ πυρετοφ8, όπου όλα τα γραπτά των λογοτεχνϊν 

κεωροφνται εκδοτζα και εκδόςιμα και όπου θ πράξθ τθσ γραφισ κακεαυτι γίνεται 

αντικείμενο μελζτθσ, εκτίκεται ο ςυγγραφικόσ μόχκοσ ωσ άξιοσ κζαςθσ και θ ίδια θ μαρτυρία 

τθσ πράξθσ τθσ μθ ςφςταςθσ ζργου γίνεται το λογοτεχνικό. Αποφκεγματικά κα λζγαμε πωσ θ 

ςελίδα, θ οποία διαςϊηει τθν επιβιϊςα γραφι ωσ πεδίο μάχθσ με τθν λογοτεχνικότθτα, 

γίνεται το λογοτεχνικό.  

ϊμα κειμζνων: Στθν περίπτωςθ του Μθτςάκθ, κα μασ απαςχολιςει θ εκδοτικι χειρονομία 

του Καρακάλου9 και κάποια από τα γαλλόφωνα ποιιματα, τα οποία είχε γράψει ο Μθτςάκθσ- 

ςτθν μετά τθν τρζλα περίοδο- ςτα περικϊρια του αντίτυπου τθσ Ιλιάδασ που είχε ςτθν κατοχι 

του ο Μθτςάκθσ. Εκτόσ τθσ αυτοτελοφσ ζκδοςθσ του Καρακάλου, κα μασ απαςχολιςει θ 

                                                           
7
 Στθν ειςαγωγι του ςτο Μιχαιλ Μθτςάκθσ, Το ζργο του. Ακινα, Εςτία, 1956, ςελ 11, ο Περάνκθσ δφο 

φορζσ μιλάει για νεκροφάνεια καινεκρανάςταςθ του Μθτςάκθ. Μάλιςτα τθν πρϊτθ φορά παρακζτει 
Μαλακάςθ: «το ζργο του Μθτςάκθ περνά ακόμα ςιμερα από κατάςταςθ νεκροφανικι».  
8
 Ανaφορά ςτθν αγγλικι μετάφραςθ του τίτλου (Archivefever) του βιβλίου του Derrida, Mald’archive. 

Paris, Galilée, 1995. 
9
 Anghelos Caracalos (επιμ.), Œuvres inédites de Michel Mitsakis, Athènes, 1957. 
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παρουςίαςθ τθσ τελευταίασ ςυγγραφικισ περιόδου του Μθτςάκθ ςτον περιοδικό Λζξθ (τχ 90, 

12/1989), αλλά και ςτον δεφτερο τόμο τθσ ζκδοςθσ από το Κδρυμα Κϊςτα και Ελζνθσ Ουράνθ.  
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Ενδεικτικι βιβλιογραφία 

 

Ζργα του Μθτςάκθ  

 Φιλολογικά ζργα. Τακτοποιθμζνα και φροντιςμζνα από τον Δθμ.Π.Ταγκόπουλον Α’. 

Ακινα, Τφποσ, 1920. 

 Φιλολογικά ζργα· Τακτοποιθμζνα και φροντιςμζνα από τον Δθμ.Π.Ταγκόπουλον Β’. 

Ακινα, Ακθναϊκό Βιβλιοπωλείον Γανιάρθ και Σίασ, 1922. 

 Caracalos Anghelos (επιμ.), Œuvres inédites de Michel Mitsakis. Athènes, 1957. 1.  

 ΠεράνκθΜιχ. (επιμ.), Μιχαιλ Μθτςάκθσ, Το ζργο του. Ακινα, Εςτία, 1956. 

 Πεηογραφιματα. Ακινα, Νεφζλθ, 1988. 

 Αφθγιματα και ταξιδιωτικζσ εντυπϊςεισ. Ακινα, Κδρυμα Κϊςτα και Ελζνθσ Ουράνθ, 

2006. 

 Κριτικά κείμενα, επιςτολζσ, ποίθςθ. Ακινα, Κδρυμα Κϊςτα και Ελζνθσ Ουράνθ, 2007. 

 

Για τον Μθτςάκθ 

 Δθμθροφλθσ Δθμιτρθσ, «Μθτςάκθσ εναντίον Παλαμά», Καβουρθδόν και παραδρόμωσ. 

Ακινα, Εκδόςεισ Τόποσ, 2013, ςελ.175-183. 

 Καράκαλοσ Άγγελοσ, «Αναηθτϊντασ τον Μιχαιλ Μθτςάκθ (1863-1916)», Η Λζξθ 90, 

12/1989, ς.990-998. 

 Κατςίμπαλθσ Κ.Γ., «Θ ανζκδοτθ ςελίδα του Μθτςάκθ», Νζα Εςτία ΙΗϋ, 1/1/1935, αρ.193, 

ς.44. 

 Κατςίμπαλθσ Κ. Γ., Βιβλιογραφία Μιχαιλ Μθτςάκθ. Ακινα, τυπ. Στεργιιάδθ, 1942. 

 Κατςίμπαλθσ Κ. Γ., Βιβλιογραφικά ςυμπλθρϊματα Ι.Γρυπάρθ - Μ.Μθτςάκθ - Κ.Θεοτόκθ 

- Κ.Καβάφθ. Ακινα, τυπ. Στεργιάδθ, 1944. 

 Χατηόπουλοσ Θανάςθσ, «Τα όρια ποιθτικισ ςωφροςφνθσ (με αφορμι τισ πρϊιμεσ 

υπερρεαλιςτικζσ δοκιμζσ του πεηογράφου Μιχαιλ Μθτςάκθ», Η Λζξθ 90, 12/1989, 

ς.1005-1009. 

 

  

http://www.biblionet.gr/book/131540/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82,_%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB,_1863-1916/%CE%91%CF%86%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
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Βιβλιογραφία για εκδοτικά και κεωρθτικά ηθτιματα μελζτθσ του ζντυπου λόγου  

 Εκδοτικά προβλιματα και απορίεσ: Θεωρία και πρακτικι. Πρακτικά ςυνεδρίου ςτθ 

μνιμθ του Γ.Π. Σαββίδθ, 15-17 Ιουνίου 2000, 2002. 

 Aram Veeser H. (ed.), The New Historicism, Routledge, 1989. 

 Blanchot Maurice, Le livre à venir, Gallimard, 1959. 

 Bennett Tony, Outside literature, Routledge, 1990. 

 BourdieuPierre, Οι Κανόνεσ τθσ Τζχνθσ. Γζνεςθ και  δομι του λογοτεχνικοφ πεδίου, εκδ. 

Πατάκθ, 2006. 

 Γαηι Ζφθ (επιμ.), Διανοθτικι Ιςτορία. Όψεισ μιασ ςφγχρονθσ ςυηιτθςθσ, Μνιμων, 1996.  

 Chartier Roger, L’Ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe 

et XVIIIe siècle. Aix-en-Provence, Alinéa, 1992. 

 ------------------, Pratiques de la lecture (direction). Paris, Payot, 1993.  

 ------------------, Histoire de la lecture dans le monde occidental. Paris, Éditions du Seuil, 
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