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Το «παιδαγωγικό μυθιστόρημα»  
και η εισδοχή του στη νεοελληνική  

λογοτεχνική παράδοση 
 

Abstract 
In this paper we describe the development, from the period of the European 
Enlightenment, of the Bildungsroman. The subject of this important kind of 
novel is the formation of personality and character of the protagonist, who, 
through learning and experience, consolidates his identity, acquires mature-
ty, and finds his own position in the world. Reference is made to the evo-
lution of the Bildungsroman, its major representatives as well as to the most 
important works belonging to this category, up to the 20th century. In this 
regard, we also discuss the appearance of this kind of novel in early and late 
modern Greek literature, and we present the most important writers in this 
field. Finally, we comment on the criticisms which point out the significance, 
the peculiarity, and the evolution of this literary genre. 
 
Keywords 
Bildungsroman, European Enlightenment, modern Greek literature, novel. 

 
Κατά την περίοδο του Διαφωτισμού και τη μετέπειτα λογοτεχνική 
δημιουργία κάνει την εμφάνισή του ολοένα συχνότερα ένα υποείδος 
του νεότερου μυθιστορήματος, το λεγόμενο ‘μορφωτικό/εξελικτικό 
μυθιστόρημα (Bildungs-/Erziehungs-/Entwicklungsroman)» (Βελου-
δής, 1997, 131, 140). Παρά το ότι το εν λόγω είδος αποκλήθηκε επίσης, 
για λόγους ειδολογικών συμβάσεων, ‘μυθιστόρημα μαθητείας’ ή 
‘αγωγής’ ή ‘διαμόρφωσης’ ή, απλούστερα ‘διδακτικό’, ή, συνηθέστε-
ρα, ‘παιδαγωγικό μυθιστόρημα’ (‘Bildungsroman’: Martini, 1961, 44-
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63· Swales, 1978, 9-37· Morgenstern, 1988· Escarpit, 1995, 78· Kie-
necker, 1991, 3239-3240· Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, 2001, 389-390· Ντό-
κος, 1998, 67· Τσακρής, 1968, 42-43), η ονομασία του οφείλει πολλά 
στον αντίστοιχο γερμανικό λογοτεχνικό χώρο όπου πρωτοεγγράφε-
ται ως σύλληψη και σπουδή λογοτεχνικού τύπου,  καθώς οι γερμα-
νικοί όροι ‘Bildungsroman’ και ‘Erziehungsroman’ σημαίνουν και 
πρέπει να αποδίδονται γραμματολογικώς ως ‘μυθιστόρημα διάπλα-
σης’ ή ‘μυθιστόρημα μαθητείας’.  

Τον όρο εισήγαγε το 1774 ο Christian Friedrich von Blanckenburg 
(1744-1796), περιγράφοντας την έννοια της μόρφωσης (Bildung), με το 
πολύκροτο έργο του Δοκίμιο για το Μυθιστόρημα (Versuch über den Ro-
man), που δημοσιεύτηκε ανωνύμως και αποτελεί την πρώτη γερμανική 
θεωρητική προσέγγιση του μυθιστορηματικού είδους. Διευκρινίζουμε 
πως με τον όρο Bildung δηλώνεται η ‘διάπλαση’, η ‘διαμόρφωση’  
προέρχεται από τη λέξη Bild, ‘εικόνα’, με τη σημασία που αποκτά η λέ-
ξη στα εκκλησιαστικά κείμενα, δηλαδή σε σχέση με τη δημιουργία του 
ανθρώπου κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού. Βεβαίως, τον όρο 
‘Bildungsroman’ αποθησαύρισε ο Karl Morgenstern στη δεκαετία του 
1820 και τον καθιέρωσε ο πολύς Wilhelm Dilthey με το δοκίμιό του για 
τον Φρειδερίκο Schleiermacher το 1870, που αργότερα εξέδωσε ως Das 
Erlebnis und die Dichtung (1906). Εννοείται, λοιπόν, ότι πέρα από το 
γεγονός ότι πρόκειται για γερμανικό είδος (Stahl, 1988, 123-181  Jacobs 
& Krause, 1989  Jacobs, 2005  Kehr, 1959  Koehn, 1969  Kontje, 1993) 
που επεκτάθηκε παντού (Minden, 1997), στη σημερινή βιβλιογραφία 
πραγματευόμαστε όρο κατ’ ουσίαν δημιουργημένον από τη γερμανική 
διανόηση του 19ου αιώνα, ο οποίος όμως αναφέρεται σε είδος που 
ξεκίνησε ένα αιώνα προηγουμένως και εντός των προϋποθέσεων του 
ευρωπαϊκού Διαφωτισμού (Ortrud, 2007).  

Στη φιλολογική παράδοση του Διαφωτισμού ανήκει, ασφαλώς, και 
το έργο του Άγγλου συγγραφέα Daniel Defoe οβινσών Κρούσος, το ο-
ποίο εκδόθηκε το 1719 στο Λονδίνο και γνώρισε ευρύτατη διάδοση. Εί-
ναι η εξιστόρηση της περιπέτειας ενός ναυαγού ναύτη από τη Σκωτία 
και ταιριάζει ιδιαίτερα με την εποχή του Διαφωτισμού, γιατί αντα-
ποκρίνεται στον ανθρώπινο πόθο για φυσικότητα και απλότητα, όπως 
εκφράστηκε και στην παιδαγωγική θεωρία με το εντυπωσιακό παράγ-
γελμα του Rousseau «Επιστροφή στη φύση ». Ο καθηγητής Albert Re-
ble παρατηρεί ότι η μοναξιά του ναυαγού στο νησί, η απελευθέρωσή 
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του από την ποιοτικά αμφίβολη ατμόσφαιρα του πολιτισμού, η δια-
μόρφωση της εξωτερικής και εσωτερικής ύπαρξής του από το μηδέν και 
με βάση τη δύναμη της λογικής, ο σχηματισμός της ανθρώπινης 
κοινότητας με τη συνάντηση μεμονωμένων ατόμων, φέρνουν τον κό-
σμο του Ροβινσώνα στην αρχική κατάσταση της ανθρωπότητας, όπως 
την έχει υποθέσει ο Διαφωτισμός. Η απλότητα εξάλλου στην αφήγηση 
κατέστησε το βιβλίο ένα προσιτό λαϊκό αλλά και παιδικό ανάγνωσμα. 
Μάλιστα, με τη σύστασή του από τον Rousseau στον Αιμίλιο, έγινε ένα 
εξαιρετικά δημοφιλές βιβλίο για παιδιά, που γνώρισε παγκόσμια επι-
τυχία και έγινε αντικείμενο πολυάριθμων μεταφράσεων, επεξεργασιών 
και μιμήσεων  ώς το 1800 είχαν εμφανιστεί πάνω από εκατό Ροβινσώ-
νες, διασκευές και απομιμήσεις του (Reble, 1996, 226-227). 

Στην κατηγορία αυτή ανήκει, επίσης, το σημαντικό μυθιστόρημα 
Lienhard und Gertrud (Λεονάρδος και Γερτρούδη),  που έγραψε ο διάση-
μος Ελβετός παιδαγωγός Johann Heinrich Pestalozzi ανάμεσα στα 
χρόνια 1781-1787 (Μαλαφάντης, 2006). Στο έργο, στο οποίο  πρωτα-
γωνιστεί η μητέρα μιας φτωχής οικογένειας, εξιστορείται ο αγώνας 
της να διορθώσει τις κακές έξεις του συζύγου της, να ξεφύγουν από τα 
δεινά της εκμετάλλευσης και να μεγαλώσει σωστά τα παιδιά της. Ου-
σιαστικά, το έργο αυτό ‘ενσωματώνει’ τις κοινωνικές αντιλήψεις του 
συγγραφέα, αλλά και τις προσπάθειές του για ηθική και κοινωνική 
αναμόρφωση του λαού με την ισχυροποίηση της οικογένειας, υπό την 
ευεργετική επίδραση της μητέρας, τη γενίκευση και βελτίωση της λαϊ-
κής παιδείας, την ουσιαστικότερη επίδραση της χριστιανικής διδα-
σκαλίας, την απαίτηση αδέκαστης δικαιοσύνης, την οικονομική ανά-
πτυξη, την εξάλειψη κάθε είδους εκμετάλλευσης και την καταπολέμη-
ση των ατομικών ελαττωμάτων, που στο σύνολό τους αποτελούν ‘αι-
τήματα’ του Διαφωτισμού. Ο Reble συμπεριλαμβάνει και αυτό το μυ-
θιστόρημα στη λογοτεχνική παραγωγή του Διαφωτισμού, επισημαί-
νοντας ότι «γεννήθηκε μέσα σ’ αυτήν την ατμόσφαιρα, ακόμη κι αν 
δεν έχει τόσο στενά ηθικό περιεχόμενο» (Reble, 1996, 226), εννοώντας, 
ασφαλώς, την παρουσία σ’ αυτό και λογοτεχνικής αξίας. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται η πολλαπλή ειδολογική εφαρ-
μογή του όρου ‘Bildungsroman’ ως υποδηλωτικού ενός συνόλου μυ-
θιστορηματικών εγγραφών που εκτείνονται από το μυθιστόρημα μα-
θητείας έως το καλλιτεχνικό μυθιστόρημα (‘Künstlerroman’), όπου 
λ.χ. ο Αιμίλιος ή Περί αγωγής του Rousseau και ο Tom Jones του Field-
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ing συνιστούν μορφωτικά μυθιστορήματα, ενώ ο Ανεψιός του αμώ 
του Diderot και το Πορτρέτο του Joyce καλλιτεχνικά. Σημειώνουμε, α-
πλώς, πως με τον τελευταίο χαρακτηρισμό (‘Künstlerroman’ ή, ακρι-
βέστερα, ‘μυθιστόρημα διάπλασης του καλλιτέχνη’) περιγράφεται η 
πορεία ενός συγγραφέα ή κάποιου άλλου καλλιτέχνη από την παιδι-
κή ηλικία του ως το στάδιο της ωριμότητάς του, όπου πλέον αναγνω-
ρίζεται το καλλιτεχνικό πεπρωμένο και ταλέντο του σε μια συγκε-
κριμένη τέχνη (Abrams, 2005, 291). 

 Σταχυολογώ, στη συνέχεια, τα πιο σημαντικά από τα λογοτεχνικά 
έργα που κατά καιρούς υπήχθησαν στη σφαίρα μελέτης του ευρω-
παϊκού Bildungsroman: του Daniel Defoe (1660-1731) Robinson Crusoe 
(1719), του Henry Fielding (1707-1754) Tom Jones (1749), του Denis Di-
derot (1713-84) Le Νeveu de Rameau (1761), του Jean-Jacques Rousseau 
(1712-78) Émile (1762), του Edmund Burke (1729-1797) Reflections on 
the Revolution in France (1790), οι πολυδιαβασμένες νουβέλες της Jane 
Austen (1775-1817) Sense and Sensibility (1811), Pride and Prejudice 
(1813), Mansfield Park (1814), Emma (1816), Northhanger Abbey (1818), 
Persuasion (1818) και Sanditon (1817), του Sir Walter Scott (1771-1832) 
Waverley (1814), του Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) Die Lei-
den des jungen Werthers (1774) και Wilhelm Meisters Lehrjarhre (1795-
1796), του Stendhal (Henri Beyle, 1783-1842) Le Rouge et le Noir (1830) 
και La Chartreuse de Parme (1839), του Honoré de Balzac (1799-1850) 
Père Goriot (1834) και Illusions perdues (1837-1843), του William Make-
peace Thackeray (1811-1863) Vanity Fair (1847-8), τα αριστουργήματα 
της Charlotte Bronté (1816-55) Jane Eyre (1847) και Villette (1853), η 
μεγάλη μυθιστορηματική παραγωγή του Charles Dickens (1812-70) 
Oliver Twist (1837-1838), Nicholas Nickleby (1838-189), Martin Chuzz-
lewit (1843-1844), David Copperfield (1849-1850) και Great Expectations 
(1860-1861), του George Eliot (στην πραγματικότητα Mary Ann, κα-
τόπιν Marian Evans, 1819-1880) Middlemarch (1871-1872) και Daniel 
Deronda (1874-1876), του Gustave Flaubert (1821-1880) Madame Bovary 
(1857) και L’Éducation sentimentale (1869), του Thomas Hardy (1840-
1928) Jude the Obscure (1895), του Henry James (1843-1916) Roderick 
Hudson (1877), Daisy Miller (1879), Washington Square (1880), Portrait of 
a Lady (1881), The Ambassadors (1903) και The Beast in the Jungle (1903), 
του Thomas Mann (1875-1955) Buddenbrooks (1901) και Zauberberg 
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(1924), του James Joyce (1882-1941) A Portrait of the Artist as a Young 
Man (1914-1915).  

Σαφώς, δικαιώνεται ο Todd Kontje στη μελέτη του (1993) για την 
ιστορία του εν λόγω υποείδους μυθιστορηματικής σύλληψης, όπου 
διαπιστώνει ότι ανάμεσά τους εντοπίζονται τα περισσότερο γνωστά 
μυθιστορήματα του 18ου και του 19ου αιώνα (με τα οποία γαλουχή-
θηκαν εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο), καθώς και οι με-
γάλοι νομπελίστες λογοτέχνες του 20ού αιώνα (Hardin, 1991).  

Μας ενδιαφέρει, εν προκειμένω, η κληρονομιά του Διαφωτισμού 
στα ευρωπαϊκά γράμματα ως λογοτεχνική παρακαταθήκη (Summer-
field & Downward, 2010), καθώς η θεωρία του Dilthey για το πρωτό-
τυπο κείμενο-πρότυπο του Bildungsroman εστιάζει στο έργο του με-
γάλου Γερμανού ποιητή και δραματουργού Wolfgang von Goethe 
(1749-1832) Τα Χρόνια Μαθητείας του Βίλχελμ Μά στερ (Wilhelm Wander-
jahre, oder die Entsagenden, 1796 –Swales, 1978, 57-73), με την έννοια 
ότι εκεί παρακολουθούμε τον πρωταγωνιστή να φανερώνει συγχρό-
νως την αυτογνωσία του και τη μύησή του στην κοινωνική ομάδα. 
Επειδή, μάλιστα, κατά τον Dilthey, το πρώτο συνεπάγεται το δεύτερο, 
το Bildungsroman αξίζει να διαβαστεί ως είδος με κοινωνικά θετικό 
πρόσημο, αλλά και ιδεολογικά συντηρητικό,  αφού ερείδεται στη συ-
μπαγή και αξιόπιστη κοινωνική ισχύ, όπου τόσο ο ήρωας του μυθι-
στορήματος του Goethe όσο και ο αναγνώστης καλούνται να συμμε-
τάσχουν προοδευτικά και να ενταχθούν.  

Στο εν λόγω Bildungsroman εξιστορείται η μύηση ενός αδιαμόρ-
φωτου εφήβου στον κόσμο των ‘ενηλίκων’, που είναι ο κόσμος της ώ-
ριμης και κατασταλαγμένης σκέψης. Ήρωας του μυθιστορήματος εί-
ναι ένας αδιαμόρφωτος, φιλόδοξος έφηβος αστός, ο οποίος εγκατα-
λείπει το σπίτι του και ακολουθεί ένα θεατρικό θίασο, με την επιθυμία 
να γράψει ποιοτικά θεατρικά έργα, τα οποία θα ανανεώσουν το γερ-
μανικό ρεπερτόριο. Μετά από πολλές περιπλανήσεις, ο νέος φτάνει 
στον Πύργο των Σοφών, όπου διδάσκεται τις απαράβατες αρχές της 
ηθικής συμπεριφοράς. Η διάπλαση της προσωπικότητας του Βίλχελμ 
Μάιστερ και η ενηλικίωσή του δεν πραγματοποιούνται με βάση ένα 
συγκεκριμένο πρότυπο, αλλά μετά από την περιπλάνηση του κεντρι-
κού ήρωα σε διαφορετικούς κόσμους και την απόκτηση πλήθους ε-
μπειριών, με στόχο την ολοκλήρωση των αρετών που ήδη αυτός κατέ-
χει και τη συμφιλίωση, δηλαδή την ένταξή του στην κοινωνία (Αμπα-
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τζοπούλου, 2000, 61). Το έργο αυτό, σύμφωνα με την Denise Escarpit, 
«επικυρώνει την ύπαρξη του Bildungsroman, του μυθιστορήματος μα- 
θητείας, ως ιδιαίτερου λογοτεχνικού είδους» (Escarpit, 1995, 78).  

Ωστόσο, ο κομφορμιστικός ορισμός του Dilthey ενδεχομένως απο-
κλείει ακόμη και το μυθιστόρημα του Goethe από την ειδολογική εμ-
βέλεια του Bildungsroman,  αφού η αντίθεση μεταξύ Vollen (επιθυ-
μίας και εκπλήρωσής της) και Sollen (κοινωνικού καθήκοντος και 
συμμόρφωσης με αυτό),  κατά την παραδοχή του μεγάλου Γερμανού 
ποιητή, είναι που κυρίως παρουσιάζεται σε διάφορα επίπεδα και γο-
νιμοποιεί το μυθιστόρημα  αντίθεση που η Jane Austen προσπάθησε 
να μετριάσει, ενώ ο Flaubert και ο James να επιτείνουν με τα δικά 
τους μυθιστορήματα αξιολογητέα ως Bildungsroman (Saine, 1990, 
118-141). Γι’ αυτό, η θεωρητική κατοχύρωση ενός τέτοιου υποείδους, 
μακριά από ακαδημαϊκές τοποθετήσεις διδακτικής σκοπιμότητας, 
προϋποθέτει περισσότερο ευέλικτα κριτήρια λογοτεχνικής χρηστικό-
τητας και αναγνωστικής μέθεξης (Swales, 1978, 9-37). 

Το Bildungsroman, λογοτεχνική κληρονομιά του πνευματικοκοινω-
νικού κινήματος του Διαφωτισμού, δεν αφορά όλες τις πτυχές της 
κοινωνικής αλλαγής ή ρευστότητας, αλλά μάλλον αφορμάται από τις 
έννοιες της κινητικότητας στο πλαίσιο της ανακάλυψης ενός καταναλω-
τικού πνεύματος, και της εσωτερικότητας στο πλαίσιο αποκάλυψης 
των απροσδόκητων ελπίδων μιας ανθρώπινης ψυχής. Κάτω από την 
προσέγγιση αυτή, το Bildungsroman προσέφερε (και προσφέρει) στο α-
ναγνωστικό κοινό μιαν ειδική εικόνα της νεοτερικότητας, η οποία 
προτείνεται μέσω δύο εναλλακτικών διοδεύσεων: είτε από την είσοδο 
του ήρωα στην εφηβεία και κατόπιν στο γάμο, ως εκπλήρωση των κοι-
νωνικά αποδεκτών θέσεων, είτε με την επιλογή του μοιχικού βίου ως 
απόρριψη των κοινωνικών συμβάσεων και προσδοκιών. Εδώ τίθεται 
ζήτημα ηθικολογικών διαψεύσεων από την πλευρά των χαρακτήρων 
και της συγγραφικής αποτύπωσής τους (Swales, 1978, 9-37), καθ’ όσον 
ο συνηθέστερος τρόπος εκπλήρωσης της ευτυχίας των πρωταγωνιστών 
του είδους έγκειται στη δέσμευση της ελευθερίας τους διά της υπα-
γωγής της ή υποταγής της νιότης τους στην κοινωνικά καθορισμένη 
ιδέα της ωριμότητας. Ενώ, όμως, στα αγγλικά μυθιστορήματα η πλοκή 
αποτυπώνει τη νεανική ηλικία των ηρώων ως ένα προστάδιο κοινω-
νικής τελειότητας, στα γαλλικά η ίδια ηλικία μάλλον καταγράφεται ως 
προδοσία της ακεραιότητας και ατομικότητας των πρωταγωνιστών.  
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Θέμα του μυθιστορηματικού αυτού είδους δεν είναι γενικά η εφη-
βεία ή η νεότητα. Η ηλικία της εφηβείας αποτελεί απλώς το πλαίσιο 
για τη διαδικασία της ενηλικίωσης του νέου, που συνεπάγεται μια πε-
ρίοδο μαθητείας, αγωγής. Πάντως, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο 
τρόπο, στον πυρήνα της ειδολογικής σύλληψης συγκρούονται μετω-
πικά το ιδεώδες της αυτοεκπλήρωσης με τις απαιτήσεις της κοινωνι-
κοποίησης ή κοινωνικής αποδοχής, κάτι που οπωσδήποτε καθιστά 
τέτοια αναγνώσματα κοινωνικές προκλήσεις και συνάμα προσκλή-
σεις κοινωνικής αγωγιμότητας και διερεύνησης. Γι’ αυτό, σχεδόν πά-
ντοτε, μετά από αλλεπάλληλους αγώνες διασφάλισης των προσωπι-
κών του επιλογών,  ο ήρωας του Bildungsroman αντιλαμβάνεται τη 
ματαιότητα της απόπειράς του και επιστρέφει συνειδητά στην κοινό-
τητα, αποκαθιστώντας τη σχέση του με την οικογένειά του και τον κύ-
κλο του και επιβεβαιώνοντας την κοινωνική κανονικότητα, όπου α-
νήκει οργανικά, μέσω μιας σειράς επανεκτιμημένων αναπλάσεων των 
παρελθοντικών διηγήσεων (Altman, 2008, 168). 

Μπορούμε, λοιπόν, να συναγάγουμε το συμπέρασμα ότι στα ευρω-
παϊκά συμφραζόμενα (Buckley, 1974) το Bildungsroman εμφανίζεται 
περί το τέλος του 18ου αιώνα ως λογοτεχνική αντίδραση στους κοινω-
νικούς νεοτερισμούς και γενικά τον κοινωνικό εκμοντερνισμό/εκ-
συγχρονισμό, που επέφερε οξύτατες μεταβολές στην προσωπική αντί-
ληψη των προσωπικών προσδοκιών του ατόμου και της εδραίωσής 
τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι, όπου η νεανική ηλικία έμοιαζε μόνο 
μια θολή φάση δυνατότητας και υποσχέσεων-οραμάτων. Έτσι, όπως 
ορθά παρατήρησε διαπρεπής Ιταλός θεωρητικός του είδους, η λεγόμε-
νη δυτική λογοτεχνία εγκατέλειψε την εικόνα του ήρωα του κλασικού 
έπους και επέλεξε τον νεαρό Άμλετ ως τον συμβολικό ήρωά της παρά 
το ότι στην πραγματικότητα του έργου διήνυε ήδη το τριακοστό έτος 
της ηλικίας του (Moretti, 1987, 3).  

Σε σχετικά πρόσφατο τόμο αξιοποιήθηκε η θεωρία του Bourdieu 
για τα κοινωνικά πεδία, προκειμένου να εξηγηθεί η εμφάνιση και 
ακμή του Bildungsroman ως είδους από τον 18ο έως και τον 21ο αιώ-
να (Böhm & Dennerlein, 2016· Castle, 2006). Οι χαρακτήρες βιώνουν 
τον κόσμο που τους περιβάλλει, ωριμάζουν με το πέρασμα του και-
ρού και συνειδητοποιούν πως έχουν υιοθετήσει πλέον τις αξίες τις ο-
ποίες νόμιζαν ότι αντιμάχονται με τις πράξεις τους, έχοντας πλέον 
βρει την ειρήνη στους κόλπους της κοινωνίας, ούτως ώστε η ηθική και 
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ψυχολογική εξέλιξή τους να ενδιαφέρει περισσότερο από την όποια 
περιπετειώδη πλοκή της ιστορίας τους. Πολλοί, μάλιστα, λαογράφοι 
αναζήτησαν την αρχή του Bildungsroman στην προφορική παράδο-
ση, όπου π.χ. συναντώνται ποικίλες διηγήσεις σχετικά με τον νεότερο 
υιό που εγκαταλείπει την πατρική οικία, για να αναζητήσει την τύχη 
του και να την βρει, ώστε να γίνει τελικά βασιλιάς αυτών που κάποτε 
περιφρονούσε (Boes, 2006, 230-243). 

Σχετικά με το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα της αυτοβιογραφικότη-
τας ή της μυθοπλασίας στο Bildungsroman, η Φραγκίσκη Αμπατζο-
πούλου παρατηρεί: «Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το μυθιστόρημα 
εφηβείας που αναφέρεται στη διάπλαση, μαθητεία ή αγωγή είναι 
κατεξοχήν ένα μυθιστορηματικό είδος στο οποίο οι συγγραφείς ανα-
φέρονται σε αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ενδιαφέρει όχι αν κάτι τέτοιο 
αληθεύει, αλλά γιατί θέτουν αυτό το ερώτημα οι μελετητές, γιατί δη-
λαδή αναζητούν αυτοβιογραφικές αναφορές ειδικά σ’ αυτά τα μυθι-
στορήματα, τα οποία, ας σημειωθεί, κατά κανόνα είναι τριτοπρό-
σωπα. Η παραπάνω αντίληψη ενδεχομένως να απηχεί την πεποίθηση 
ότι η μύηση του νέου στη ζωή των ενηλίκων αποτελεί την κεντρική,  
πρωταρχική και ξέχωρα φορτισμένη εμπειρία της ζωής, συνεπώς μια 
εμπειρία την οποία οι μυθιστοριογράφοι αναπλάθουν στη βάση των 
ατομικών τους βιωμάτων» (Αμπατζοπούλου, 2000, 62).  

Εν προκειμένω, η νεότητα καθίσταται ο συμβολικός χώρος ανά-
δρασης των πρωταγωνιστών, όπου καλούνται να ενστερνιστούν ή να 
απορρίψουν τις κλασικές ιδέες της έννομης ζωής και δραστηριότη-
τας  την ίδια στιγμή, η νεότητα αποτελεί τον καθρέφτη των αλλαγών 
που σημειώνονταν στον 19ο αιώνα, με τη διεύρυνση του κοινωνικού 
χάσματος μεταξύ των γενεών, την αποστασιοποίηση του υιού από την 
κληρονομιά και την παράδοση μαθητείας του πατέρα του, και την 
παράλληλη άνοδο μιας καπιταλιστικής κουλτούρας που μάλλον ανέ-
τρεπε παρά εκπλήρωνε προσδοκίες. Έτσι, το Bildungsroman ως αφη-
γηματική δομή υπερτόνιζε την ανάγκη του αναγνωστικού κοινού να 
αντιμετωπίζει τα πράγματα όπως είναι, κατά το ότι αργά ή γρήγορα 
υποχρεώνεται ο καθένας να καταλάβει τη δική του θέση στη δεδομέ-
νη κοινωνική οντότητα μέσω της ταύτισής του με τους ήρωες του 
είδους και τις τελικές επιλογές τους (Sammons, 1990, 26-45).  

Με το γραμματολογικό αυτό είδος ασχολήθηκε, επίσης, ο Mikhail 
Bakhtin (1895-1975) στη μελέτη του «Το Bildungsroman και η σημασί-
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α του στην ιστορία του ρεαλισμού. Προς μια ιστορική τυπολογία του 
μυθιστορήματος» (1936-1938) (Bakhtin, 2010, 10-59)  η μαρτυρία του 
μεγάλου θεωρητικού της λογοτεχνίας και φιλοσόφου είναι επ’ αυτού 
ιδιαίτερα σημαντική. Στην εξέτασή του αναφέρεται αρχικά στο ‘ταξι-
διωτικό μυθιστόρημα’, στο οποίο δίνεται έμφαση όχι τόσο στον ίδιο 
τον ήρωα όσο στην κίνησή του στο χώρο και στα οικονομικά, κοινω-
νικά, πολιτισμικά, κ.λπ. χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος κόσμου, 
στο ‘μυθιστόρημα δοκιμασίας’, χαρακτηριστικό του οποίου θεωρείται 
ο έλεγχος της πίστης, της ανδρείας, της αρετής, της ηθικής (κ.λπ.) των 
ηρώων του, και στο ‘βιογραφικό μυθιστόρημα’ (με τη μορφή της αυ-
τοβιογραφίας και της βιογραφίας ενός ατόμου ή μιας οικογένειας). 
Ενώ στα παραπάνω μυθιστορηματικά είδη ο ήρωας είναι σε γενικές 
γραμμές ήδη διαμορφωμένος στα βασικά χαρακτηριστικά του, παρα-
μένει στατικός και δεν αλλοιώνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια του 
έργου, στο Bildungsroman παρουσιάζεται ακριβώς η διαδικασία δια-
μόρφωσής του. Στο συγκεκριμένο είδος μυθιστορήματος, που θα μπο-
ρούσε γενικά να χαρακτηριστεί ως μυθιστόρημα της ανθρώπινης ‘α-
νάδυσης’,  ο ίδιος ο ήρωας και οι αλλαγές στο χαρακτήρα και στην 
εικόνα του αποκτούν λειτουργική σημασία στο έργο, αποτελούν υπό-
θεσή του (Bakhtin, 2010, 21).  

Στη συνέχεια της μελέτης του, ο Bakhtin ορίζει πέντε υποκατηγορί-
ες του συγκεκριμένου μυθιστορηματικού είδους, ανάλογα με τα ιδιαί-
τερα στοιχεία που κυριαρχούν στο καθένα. Ενώ, δηλαδή, αρκετά χα-
ρακτηριστικά συνυπάρχουν σε πολλά έργα που ανήκουν σε όλες τις 
υποκατηγορίες που αναγνωρίζονται, το πρώτο είδος διακρίνεται για 
την απεικόνιση της πορείας του ανθρώπου από την παιδική ηλικία 
στη νεότητα, στην ωριμότητα και στη γεροντική ηλικία, καθώς και 
των εσωτερικών αλλαγών που υφίσταται το άτομο στη φύση και στις 
απόψεις του. Η διαμόρφωση αυτή του ατόμου έχει έναν ‘κυκλικό’ 
χαρακτήρα, που σχετίζεται με τη φυσική ανθρώπινη εξέλιξη, επανα-
λαμβάνεται σε κάθε ανθρώπινη ζωή, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την ηλικία του ανθρώπου (Bakhtin, 2010, 22). Τυπικά επαναλαμ-
βανόμενη είναι και η περιγραφή της ανθρώπινης διαμόρφωσης με 
την οποία ασχολούνται μυθιστορήματα που περιλαμβάνονται στη 
δεύτερη υποκατηγορία. Η έμφαση, όμως, εδώ δίνεται στη μετάβαση 
από τον νεανικό ιδεαλισμό και τη φαντασία στη σοβαρότητα και την 
πρακτική σκέψη της ωριμότητας, ενώ σε διάφορα έργα μπορεί να 
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υπάρχουν ποικίλοι βαθμοί σκεπτικισμού και παραίτησης. Γενικά, στο 
είδος αυτό συνήθως απεικονίζεται ο κόσμος και η ζωή ως εμπειρία, ως 
‘σχολείο’, μέσα από τα οποία πρέπει κάθε άτομο να περάσει και να 
εξαγάγει αναπόφευκτα το ίδιο συμπέρασμα: το άτομο γίνεται περισ-
σότερο σοβαρό και ορθολογικό, ενώ δοκιμάζει κάποιο βαθμό παραί-
τησης (Bakhtin, 2010, 22).  

Καθώς το θέμα των μυθιστορημάτων αυτού του τύπου είναι η δι-
αμόρφωση του πνεύματος και του χαρακτήρα του πρωταγωνιστή, ε-
πειδή ακριβώς μέσα από διάφορες εμπειρίες και συχνά μέσα από μια 
πνευματική κρίση μεταβαίνει από την παιδική ηλικία στην ωριμό-
τητα, ένα στάδιο όπου λογικά συνειδητοποιεί κανείς την ταυτότητα 
και τον ρόλο του στον κόσμο, η σημασία αυτού του τύπου μυθιστορή-
ματος δεν βρίσκεται μόνο στο παιδαγωγικό περιεχόμενό του, αλλά 
και στις επιδράσεις που άσκησε, αφού, όπως προαναφέρθηκε, είναι 
γνωστό ότι το ευρωπαϊκό μυθιστόρημα γενικότερα άσκησε διαχρονι-
κά ποικίλες επιδράσεις στο αντίστοιχο νεοελληνικό (ύφος, περιεχό-
μενο κ.λπ.) (Σαχίνης, 1991, 29, 30). 

 

*** 
Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός ενωτίσθηκε εγκαίρως την παιδαγωγική 
πρόθεση και τις μορφωτικές δυνατότητες του εν λόγω μυθιστορηματικού 
είδους και προέβη στην επιλογή, μετάφραση και έκδοση ιδιαίτερα ση-
μαντικών έργων, στο πνεύμα του περίφημου προγράμματος της ‘με-
τακενώσεως’ επιτευγμάτων της δυτικής παιδείας στο υπόδουλο γένος.  

Αναφέρω, ενδεικτικά, το ‘παιδαγωγικό μυθιστόρημα’ (Κωστελένος, 
1975, 43) του Γάλλου φιλόσοφου, παιδαγωγού και ιερωμένου François 
de Salignac de la Mothe-Fénelon (1651-1715) Les Aventures de Télé-
maque, fils d’ Ulysse (Τηλεμάχου Τύχαι ή Οι Περιπέτειες του Τηλεμάχου), το 
οποίο γράφτηκε κατά τα έτη 1692-1693 στη Βουργουνδία και εκδόθηκε 
το 1699 με πρωτοφανή επιτυχία (Φενελόν, 1998, 7-25). Είναι ένα είδος 
συνέχειας της δ΄ ραψωδίας της ομηρικής Οδύσσειας, συνέχειας που ανα-
φέρεται στα ταξίδια και τις περιπλανήσεις του Τηλέμαχου ανά τη Με-
σόγειο αλλά και σε μέρη φανταστικά, για την αναζήτηση του πατέρα 
του, έχοντας τη συμπαράσταση και την καθοδήγηση του Μέντορα, 
πιστού φίλου του Οδυσσέα (πρόκειται για τη Θεά Αθηνά μεταμορφω-
μένη). Το έργο αυτό αποτελεί το «πρώτο μυθιστόρημα περιπέτειας, που 
είχε προορισμό ένα παιδί και υπαγορεύτηκε από παιδαγωγικούς και 
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διδακτικούς στόχους» (Escarpit, 1995, 25, 77) 1. Γράφτηκε από τον Fé-
nelon για τον δεκάχρονο μαθητή του, τον δούκα της Βουργουνδίας. Ο 
συγγραφέας θα δηλώσει αργότερα τοn σκοπό της συγγραφής του 
έργου, που έχει ενδιαφέρον: «Δεν ωνειρεύθην ποτέ τίποτε άλλο, αλλά 
πώς να τέρπω τον δούκα των Βουρβώνων με αυτάς τας περιπετείας και 
να τον διδάσκω εν τη τερπνότητι [ ]» (Fénelon, 1964, 11). Το βιβλίο του 
Fénelon μεταφράστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά από τον νομικό 
και καθηγητή της ελληνικής φιλολογίας στην Ακαδημία της Μόσχας 
Αθανάσιο Σκιαδά και τυπώθηκε το 1742 στη Βενετία (Αθήνη, 1994, 30-
38). Η μετάφραση του έργου αυτού έχει, ασφαλώς, ιδιαίτερη σημασία 
για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό (Ταμπάκη, 1988, 1-244· 1994, 89-106· 
2000, 9-24· 1995· Πάτσιου, 1993, 210-234· 2000, 27-45) 2

Στην κατηγορία του ‘παιδαγωγικού μυθιστορήματος’ ανήκει και 
το έργο του Γερμανού μυθιστοριογράφου και ποιητή Christoph Mar-
tin Wieland (1733-1813) Geschichte des Agathon (1766-1767), το οποίο 
μετέφρασε στα ελληνικά (Αγάθων) ο λόγιος διδάσκαλος και Σχολά-
ρχης του Φιλολογικού Γυμνασίου στη Σμύρνη Κωνσταντίνος Μ. Κού-
μας (1777-1836) και εξέδωσε σε τρεις τόμους το 1814 στη Βιέννη. Η κα-
θηγήτρια Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη επισήμανε ότι «μ’ αυτό 
το έργο ο Wieland δημιούργησε ένα νέο είδος λογοτεχνίας, με το 
οποίο επεδίωξε την μέσω της τέχνης διαπαιδαγώγηση» και μάλιστα ό-
τι το έργο αυτό «απέβη τυπικό πρότυπο του γερμανικού Bildungs-
roman» (Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, 2001, 389· Swales, 1978, 38-56). 

, επειδή αποτελεί 
ιστορική αναφορά στον προγονικό πολιτισμό των Ελλήνων (Κιτρομη-
λίδης, 1999, 94-95) και εντάσσεται στις προσπάθειες ‘μετακενώσεως’ της 
ελληνικής παράδοσης μέσα από το δρόμο της ‘σοφής Ευρώπης’. Θα 
ακολουθήσουν, όπως ήταν αναμενόμενο, καθ’ όλον τον 19ο αιώνα, 
πλήθος ελληνικών μεταφράσεων και εκδόσεων του έργου στις παροι-
κίες του ελληνισμού (Ντελόπουλος, 1995, 59, 63, 64, 106 κ.α.). 

                                                      
1 Η D. Escarpit ορίζει το έργο αυτό και ως ‘διαπαιδαγωγικό μυθιστόρημα’ 

(Escarpit, 1995, 78). 
2 Δεν είναι τυχαίο ότι το έργο αυτό είλκυσε την προσοχή του πολύ σημαντι-

κού εκπροσώπου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού Ιώσηπου Μοισιόδακα 
(περ. 1725-1800), ο οποίος θα επισημάνει τις αρετές του στη μετάφρασή του 
(1761) της Ηθικής Φιλοσοφίας του Ιταλού λογίου Ludovico Antonio Murato-
ri (1672-1750) (Σαχίνης, 1992, 12).  
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Κύριο πρόσωπο του έργου είναι ένας νέος φιλόσοφος, που με όπλο 
του τον συλλογισμό, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους σοφιστές και 
μέσα από την αγωγή να ακολουθήσει ενάρετο βίο. Στο μυθιστόρημα 
προβάλλεται το ιδεώδες της καλοκαγαθίας και επιχειρείται η ηθική 
διαπαιδαγώγηση, με αρχαιοελληνικά ιστορικά πρότυπα (Σαχίνης, 
1992, 26· Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, 2001, 390, 395, 400). Η μετάφραση 
του έργου από τον Κούμα, Σχολάρχη στη Σμύρνη, η οποία ήταν, κα-
τά τα χρόνια εκείνα, πεδίο ευρύτερων ιδεολογικών ζυμώσεων και συ-
γκρούσεων, δεν υπήρξε τυχαία και υποδηλώνει τις εργώδεις προσπά-
θειές του να εφαρμόσει εκεί τις παιδαγωγικές και φιλοσοφικές αντι-
λήψεις του Διαφωτισμού, παρά την αντίθεση των δημογερόντων, των 
προεστών και της Εκκλησίας (Αργυροπούλου, 2003, 171). Συγχρόνως, 
όμως, η μετάφραση του Αγάθωνος δηλώνει τους όρους υπό τους οποί-
ους ένα ξένο λογοτεχνικό έργο, γραμμένο κάτω από διαφορετικές 
πνευματικές διεργασίες, μπορούσε να ανταποκρίνεται στη νεοελληνι-
κή επικαιρότητα, φανερώνει το ενδιαφέρον των νεοελλήνων για την 
αρχαιότητα ως προγονική κληρονομιά, καθώς και την αισιοδοξία του 
μεταφραστή του για την ανθρώπινη πρόοδο, αλλά και την πίστη του 
ότι οι ιδέες του Νεοελληνικού Διαφωτισμού μπορούσαν να καρποφο-
ρήσουν στη νεοελληνική κοινωνία, παρά τις αντιξοότητες που συνα-
ντούσαν (Αργυροπούλου, 2003, 177). 

Στην ελληνική λογοτεχνική κριτική ο όρος Bildungsroman αναφέ-
ρεται για πρώτη φορά το 1947 από τον Χρήστο Ευελπίδη και ορίζεται 
ως το μυθιστόρημα που παρουσιάζει «μια βαθειά μελέτη του σχηματι-
σμού μιας ανθρώπινης ύπαρξης» (Ευελπίδης, 1947, 23), αν και, σύμ-
φωνα με τη Μελισσαράτου, έξι χρόνια νωρίτερα, το 1941, ο Ι.Μ. Πα-
ναγιωτόπουλος είχε αποδώσει τον γενικό τίτλο «ιστορήματα εφη-
βείας» στα έργα που είχαν κυκλοφορήσει πρόσφατα στα ελληνικά λο-
γοτεχνικά πράγματα, ξεχωρίζοντας το έργο του Κοσμά Πολίτη Eroica 
(Μελισσαράτου, 1996-1997, 112). Εκείνος, όμως, που έθεσε τις βάσεις 
για τον ορισμό και τη μελέτη του αναδυόμενου είδους ήταν ο Από-
στολος Σαχίνης, ο οποίος το 1951 στην πρώτη έκδοση του βιβλίου του 
Η Σύγχρονη Πεζογραφία μας αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος στο πιο «απο-
δοτικό» είδος της σύγχρονης νεοελληνικής πεζογραφίας, στο «μυθι-
στόρημα της εφηβικής ηλικίας» (Σαχίνης, 2000, 15-64). Στα νεοελλη-
νικά συμφραζόμενα νομίζουμε ότι το μυθιστόρημα ενηλικίωσης, από το 
αγγλικό, είναι καθιερωμένο και δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση, 
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αλλά, αν πρέπει να ακριβολογήσουμε, επιβάλλεται να το χαρακτηρί-
σουμε μυθιστόρημα μαθητείας (Τσιαμπάση, 2017). 

Με αυτό το σκεπτικό, το πολυδιαβασμένο μυθιστόρημα και για 
αρκετά χρόνια αναγνωστικό εγχειρίδιο Ο Γεροστάθης ή Αναμνήσεις της 
Παιδικής μου Ηλικίας (1858) του πολιτικού και συγγραφέα Λέοντος 
Μελά (1812-1879) επιδέχεται συζήτηση για την υπαγωγή του στο ίδιο 
είδος, λόγω των παιδαγωγικών προθέσεων του συγγραφέα του ή λό-
γω των διδακτικών πράξεων του πρωταγωνιστή του (Μαλαφάντης, 
2015, 229-270). Και στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύεται, πάντως, η 
αγωγιμότητα του είδους στην Παιδαγωγική της νεοελληνικής λογοτε-
χνίας ήδη από την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 

Το Bildungsroman δημιούργησε τη δική του ‘σχολή’ και διέγραψε 
τη δική του ‘εποχή’ στη νεότερη λογοτεχνία μας. Πέρα από την επί-
δραση στο γυναικείο μυθιστόρημα (Anastasopoulou, 1991, 259-285· 
Κιοσσές, 2008· McWilliams, 2009), ο Απόστολος Σαχίνης σημειώνει 
πως το μυθιστόρημα Grand Meaulnes (1913) του Alain-Fournier, ένα 
«ποιητικό και ρομαντικό μυθιστόρημα της εφηβικής ηλικίας», άσκησε 
σημαντική επίδραση στους Έλληνες πεζογράφους της εποχής που συ-
νέθεσαν εφηβικά μυθιστορήματα, και λειτούργησε ως «κίνητρο που 
έβαλε σε ενέργεια ουσιαστικότερες και εσωτερικότερες παρορμήσεις». 
Θεωρεί, επίσης, ότι η στροφή των συγγραφέων προς την παιδική και 
εφηβική ηλικία οφείλεται στην ανωριμότητα της νεοελληνικής πεζο-
γραφίας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της εποχής: «το σύγχρονο, 
το σύνθετο και το αντικειμενικό» 3

Ο Σαχίνης επισημαίνει τέσσερα κοινά κύρια γνωρίσματα του ελ-
ληνικού ‘μυθιστορήματος της εφηβικής ηλικίας’: α) θέμα αποτελούν 
οι πρώτοι έρωτες των εφήβων, καθώς έτσι οι ήρωες γνωρίζουν το μυ-
στήριο της ζωής, τον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους· β) η εξοχή, 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο, συνιστά το πλαίσιο εξέλιξης του μύ-

.  

                                                      
3 Σημειώνει με έμφαση: «Φεύγουν από το σύνθετο της σημερινής πραγματι-

κότητας και από το σύνθετο της σημερινής λογοτεχνίας, περιγράφοντας 
απλές ποιητικές μορφές ζωής έξω από τη βοή, το θόρυβο και τα προβλή-
ματα της σύγχρονης μεγάλης πολιτείας κι εκφράζοντας τις μορφές αυτές με 
απλά και μαγικά μέσα. Και φεύγουν από το αντικειμενικό για να εκμεταλ-
λευτούν γόνιμα και αποδοτικά συγκινημένες υποκειμενικές αναμνήσεις 
από τα περασμένα» (Σαχίνης, 1992, 29). 
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θου και της δράσης· γ) ήρωες είναι οι έφηβοι, κατά κανόνα μοναχικοί 
και ευαίσθητοι τύποι και δ) χρησιμοποιούνται, ποιητικά, εκείνα τα 
εκφραστικά μέσα, τα οποία συντελούν ώστε να αποκαλυφθεί ‘το θαύ-
μα της ζωής’, όχι της καθημερινής πραγματικότητας αλλά εκείνης 
που «εξιδανικεύεται από τα παρθένα μάτια του εφήβου». Επίσης, στα 
μυθιστορήματα αυτά δεν τίθενται προβλήματα προς επίλυση, εκτός ε-
κείνων που σχετίζονται άμεσα με την εφηβική ηλικία: «δεν υπάρχουν 
πολυπρόσωπες συνθέσεις κι εξελίξεις εντατικές, παρά μόνο η απλή 
και ποιητική γραμμή του έρωτα της εφηβείας». Από το σύνολο της 
λογοτεχνικής παραγωγής του καιρού του διακρίνει και ταξινομεί στο 
μυθιστορηματικό αυτό είδος «επτά άρτια μυθιστορήματα», που είναι 
«τα καλύτερα φανερώματα» των συγγραφέων τους: Ο Απόγονος 
(1935) του Θανάση Πετσάλη-Διομήδη, η Eroica (1938) του Κοσμά Πο-
λίτη, ο Λεωνής (1940) του Γιώργου Θεοτοκά, το Προμήνυμα (1943) του 
Αντώνη Βουσβούνη, η Αιολική Γη (1943) του Ηλία Βενέζη, το Ταξίδι με 
τον σπερο (1946) του Άγγελου Τερζάκη και Τα άθινα Καπέλα (1946) 
της Μαργαρίτας Λυμπεράκη.  

Αρκετά χρόνια αργότερα, σε άρθρο της για το γυναικείο εφηβικό 
μυθιστόρημα η καθηγήτρια Γεωργία Φαρίνου-Μαλαματάρη (Fari-
nou-Malamatari, 1988, 103-109), μελετώντας Τα άθινα Καπέλα της 
Μαργαρίτας Λυμπεράκη, συμμερίστηκε τις θέσεις του Σαχίνη, σχετι-
κά με το θέμα (έρωτας), το πλαίσιο (καλοκαίρι, εξοχή) και τη χρήση 
της εφηβείας ως μέσου διαφυγής από τη σύγχρονη, ζοφερή πραγματι-
κότητα και χρησιμοποιεί την ορολογία του, καθώς χαρακτηρίζει το 
έργο ‘εφηβικό μυθιστόρημα’ ή ‘μυθιστόρημα της εφηβικής ηλικίας’. 
Επεσήμαινε, όμως, εστιάζοντας στην καλλιτεχνική φύση της κεντρι-
κής ηρωίδας,  ότι το έργο προσεγγίζει το είδος του Künstlerroman 
(καλλιτεχνικού μυθιστορήματος). Υποστήριζε, επίσης, ότι η περιγρα-
φή της καθημερινότητας και ο περιορισμός του τραγικού στοιχείου 
στο μυθιστόρημα της Λυμπεράκη συνιστούν τη διαφορά του από τα 
προηγούμενα μυθιστορήματα. Πιο συγκεκριμένα, στα έργα Eroica, 
Λεωνής και Ταξίδι με τον σπερο οι άνδρες έφηβοι επιζητούν τον έρω-
τα, αλλά και μια γεμάτη νόημα ύπαρξη, μέσω μιας σειράς ηρωικών 
πράξεων και της σύγκρουσης πραγματικού - ιδανικού. Σε αντίθεση με 
τα παραπάνω έργα, Τα άθινα Καπέλα ξεχωρίζουν, επειδή χαρακτηρί-
ζονται από «μια αισιόδοξη πραγμάτευση της εφηβείας, όχι ως περιό-
δου ρήξης, απώλειας και αποσπασματικότητας αλλά ως περιόδου 
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πραγματοποίησης και δυνατής ανάπτυξης του εαυτού» (Farinou-
Malamatari, 1988, 108-109).  

Η Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, ωστόσο, παρατήρησε πως ορισμένα 
από τα μυθιστορήματα της Γενιάς του ’30, τα οποία συζητήθηκαν ως 
‘μυθιστορήματα εφηβείας’, πρόκειται ουσιαστικά για έργα στα οποία 
οι συγγραφείς τοποθετούν τους ήρωές τους μακριά από κοινωνικοπο-
λιτικούς προβληματισμούς, αλλά εστιάζοντας στη φύση και τον έρωτα 
και υποστηρίζει πως το θέμα τους συγγενεύει περισσότερο με το ιδιαί-
τερα δημοφιλές στην Ελλάδα μυθιστόρημα του Alain Fournier Le 
Grand Meaulnes (Ο Μεγάλος Μωλν, 1913). Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός πως η συγκεκριμένη εκδοχή του μυθιστορή-
ματος εφηβείας γνώρισε στην Ελλάδα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εκτι-
μώντας τη δράση τού Λο ζου στην Eroica του Κοσμά Πολίτη καθώς και 
του Γλαύκου στο Ταξίδι με τον σπερο του Άγγελου Τερζάκη, επιση-
μαίνει ότι η φύση και ο έρωτας αποτελούν τα ‘κλειδιά’ της πλοκής του 
έργου: «Οι έφηβοι ζουν στη μυστηριακή και μαγική ατμόσφαιρα των 
επαρχιακών τοπίων και δεν διαπραγματεύονται την κοινωνική τους 
ένταξη ή την πνευματική τους ωρίμανση, αλλά την ευόδωση –ή την κα-
τάρρευση– των πρώτων ερωτικών σκιρτημάτων, όπου το υλικό στοι-
χείο, το σώμα, σαφώς διαχωρισμένο από το πνεύμα, θάλλει στους 
χώρους όπου η διαφορά αυτή δηλώνεται κατάφωρα: όχι στην πόλη, 
αλλά στην εξοχή, όχι στην κλειστή κάμαρα ή στο σχολείο, αλλά στις 
συστάδες των κήπων και στις βαριές μυρωδιές ή τα αρώματα του 
στάβλου ή του δάσους. Την τελειότερη εκδοχή αυτού του είδους τη βρί-
σκουμε στα άθινα Καπέλα (1946) της Μαργαρίτας Λυμπεράκη. Δεν 
έχουμε λόγο να διαφωνήσουμε με τον Στρατή Τσίρκα, που υποστήριξε 
ότι το μυθιστόρημα εφηβείας στην Ελλάδα έδωσε δείγματα αισθητικών 
αλλά όχι πνευματικών αναζητήσεων και σοβαρού προβληματισμού 
[  ]» (Αμπατζοπούλου, 2000, 68-69). Ενδεχομένως, η Αμπατζοπούλου 
βιάστηκε να υποτιμήσει την πνευματική αναζήτηση του νεοελληνικού 
μυθιστορήματος εφηβείας στην περίπτωση τόσο της Λυμπεράκη όσο 
και του Γιώργου Θεοτοκά με τον ανυπέρβλητο Λεωνή. 

Γι’ αυτό, ίσως, η Αγγέλα Καστρινάκη, επεκτείνοντας τη θεώρηση της 
Αμπατζοπούλου, προχώρησε σε μια σύγχρονη θεώρηση του Bildungs-
roman (Καστρινάκη, 1995) και συνέβαλε ουσιαστικά στη μελέτη του εί-
δους αυτού της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Με τις επισημάνσεις της 
εμπλουτίζει το θεωρητικό πλαίσιό του και εντοπίζει και τεκμηριώνει τις 

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=116
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αιτίες που εξηγούν την υποτονική παρουσία του μυθιστορηματικού 
αυτού είδους στον ελληνικό χώρο. Επίσης, φωτίζοντας την αντίθεση 
«νέοι-παλιοί» ανάμεσα στους μυθιστορηματικούς ήρωες αντιπροσω-
πευτικών νεοελλήνων συγγραφέων, αναδεικνύει τη διασταύρωσή τους 
με ποικίλες αντιθέσεις της ελληνικής κοινωνίας, όπως δημοτική-κα-
θαρεύουσα, φιλελευθερισμός-κομμουνισμός, τα διλήμματα της Αριστε-
ράς, τις αντιφάσεις του φιλελευθερισμού, τα προβλήματα της γυναικείας 
ταυτότητας, τις διαμάχες των φιλολογικών γενεών κ.ο.κ. 

 Εξάλλου, ο Γιάννης Πάγκαλος επεκτείνει κι άλλο το οπτικό μας 
πεδίο αναφορικά με το συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος, επισημαίνο-
ντας ότι «στους ευρύτερους ορίζοντες του μυθιστορήματος εξέλιξης 
θα μπορούσαν να ενταχθούν επίσης έργα όπως το Βίος και Πολιτεία του 
Αλέξη ορμπά (1946) του Ν. Καζαντζάκη και οι Ακυβέρνητες Πολιτείες 
(1961-1965) του Σ. Τσίρκα. Ο όρος σήμερα συχνά χρησιμοποιείται α-
μετάφραστος, ενώ η πιο δόκιμη απόδοση είναι ‘μυθιστόρημα διαμόρ-
φωσης’. Θα πρέπει, επίσης, να γίνεται διάκριση από τον όρο ‘μυθι-
στόρημα της νεότητας’ [ ], είδος το οποίο αντιμετωπίζει τη νέα γενιά 
ως κοινωνική κατηγορία και την τοποθετεί μέσα σε έντονες ιδεολο-
γικές και πολιτικές συγκρούσεις» (Πάγκαλος, 2007, 298· 2005).  

Οπωσδήποτε, οι περιπέτειες της λογοτεχνικής γραφής του Bildungs-
roman συνεχίζονται απαράτρεπτες, σύμφυτες μεν με τον παιδαγωγικό 
και πολιτικοκοινωνικό μετασχηματισμό της εποχής μας, αλλά και 
απότοκα της ισχυρής παιδαγωγικής επίδρασης του Διαφωτιστικού 
μυθιστορήματος στη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή λογοτεχνία. 
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