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ΚΑΙ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α  Τ Ο Τ  Γ Α Λ Λ Ο Υ  A. Β Ι ΝΕΤ

Ιναι τοΰ μάλλον θεωρητικού προβλήματος τής επιστήμης ή ερευνά 
υποκρΰπτει πάντοτε κάποιον σκοπόν ωφελιμιστικόν. 'Ο ά'νθρωπος δέν 
αρκεΐται να εισελθη είς τά μυστήρια τής φΰσε(ος και τοΰ έαυτοΰ του' 
ικανοπο είται τελείως μόνον δταν χρησιμοποιη τήν εμπειρίαν του διά 
λόγους πρακτικούς.

Ή  ερευνά λοιπόν τοΰ προβλήματος τής νοημοσύνης τών παιδίοη», 
βάσιν καί σκοπόν είχε νά εύρη τόν τρόπον νά χωρίζονται τά πρόβατα 
άπο τά ερίφια, τά νοήμονα παιδία άπό τά ηλίθια ώστε νά προσαρμό- 
ζηται κατόπιν άναλόγως τής νοημοσύνης μιας όμάδος μαθητών ή διδα
σκαλία, χωρίς νά ζημιώνη τώρα πλέον οΰτε τόν αριστοκράτην, άλλ’ 
οΰτε καί τόν πληβεϊον τής διανοήσεως.

Τό αποτέλεσμα τό οποίον έπέφερεν ή κατάλληλος έκπαίδευσις 
παιδίων άποδειχθέντων ώς ύστεροΰντων νοητικώς, καί τό όποιον ή το 
βέβαια καλλίτερον εκείνου, δπερ θά επηκολοΰθει εάν τά παιδία ταΰτα 
ύπεβάλλοντο εις διδασκαλίαν καί εκπαίδευσιν άπό κοινοΰ μετά τών 
άνιοτέρων τοΰ κανονικοΰ βα&μοΰ νοημοσύνης ομηλίκων των, ενε- 
θουσίασε τόσον π λΰ τόν Binet καί τινας οπαδούς του, ώστε εφθα- 
σεν οΰτος εις τό σημεΐον νά συμπεράνη δτι εΐναι δχι μόνον δυνατή, 
τλλά καί αποδεδειγμένη πλέον ή ΰψωσις, ή ά'σκησις τής νοημοσύνης 
καί είς τά ύστερο ντα νοητικώς παιδία. Θά ηρκει μόνον νά τεθοΰν εις 
ενέργειαν ώρισμένα μέτρα, ώρισμέναι ασκήσεις, έκεΐναι δηλ. αί όποΐαι 
έφηρμόσθησαν δοκιμαστικώς ύπό τοΰ Binet κατά τήν εκπαίδευσιν 
όμάδος τιν. ς παιδίο)ν αφυών. 1

(1) Alfred Binet. Les idees modernes sur les eniants. P aris 1913. Κεφ. 
1/ education de 1’ intelligence.



Είναι δίκαιον δμως νά χαρακτηρίζηται ή προσπάθεια αϋτη τοϋ 
Γάλλου ψυχολογου ώ . παράδειγμα ή μάλλον ώς επιχείρημα υπέρ τοΰ 
δυνατού τής άσκήσεως τής νοημοσύνης; τά μέτρα δηλ. τά δποϊα κατά 
τήν εκπαίδευσιν τών παιδίων τούτων σύμφιονα προς τάς υποδείξεις τοϋ 
Linet μετεχειρίσθησαν οί διδάσκαλοι, έπιφέρουσι πραγματικώς ΰψωσιν 
τής γνωστής υπο τό ό'νομα νοημοσύνης ψυχικής δεξιότητος, καί μάλι
στα υπό τας συνθήκας ύπό τάς οποίας έφηρμόσν^ησαν;

Περί τούτων συντόμως θά γίνη λόγος κατωτέρω. Χωρίς νά πρό· 
κηται νά εξελεγχθή το άσκητόν τών ψυχικών δεξιοτήτων καί πρό παντός 
τής νοημοσύνης, θά προβώμεν είς κριτικήν ανάλυσιν πρόχειρον τών 
μέσων αγωγής ηλιΟίο>ν τοΰ Binet εν σχέσει πρός τόν σκοπόν δν έπε. 
δίωκον καί τό έδαφος έπί τοΰ οποίου έφηρμόσθησαν.

Προηγουμένως ομα>ς εΐναι ανάγκη νά έκθέσωμεν διά βραχέων 
ποια τα μέσα τά δπο'α ό έν λόγω επιστήμων υποδεικνύει.

Η διαπαιδαγάιγησις τών ύστεροΰντων νοητικώς παιδίων, τήν οποίαν 
ανέλαβεν ό Binet συνέκειτο είς τά εξής:

1. Είς κατάλληλον τρόπον διδασκαλίας. Ή  έμμονή τών διδα
σκάλων είς τμήμά τι τής διδακτέας ύλης διηρκει μέχρι τελείας καταλή- 
ψεως αυτοϋ υπό πάντων τών μαθητών. Πλήν τοΰτου έγίνετο χρήσις 
κατά την διδασκαλίαν γλώσσης άπλουστάτης, τής οποίας βαθμηδόν ηύ- 
ςάνετο ή δυσχέρεια τόσον κατά τήν διατυπωσιν δσον καί κατά τό περι- 
εχόμενον (σημασία λέξεων). Προέβσινον βαθμηδόν έκ τών άπλουοτέ- 
ρων εις τά συνθετώτερα, εκ τών συγκεκριμένων εις τά άφηρημένα κ. ο. κ. 
Έληφθη έπίσης φρονιίς, δπως ό αριθμός τών μαθητών έκάστης τά- 
ξεως εΐναι δσον ·ό δυνατόν μικρότερος' ουτω θά καθίστατο δυνατή 
επικοινωνία μεταξύ διδασκάλου καί μαθητών συχνή καί διαρκής, καί 
προσέγγισις τούτων πρός τόν πρώτον, καρπός τών οποίων θά ήτο τε
λεία γνώσις τής άτομικότητος καί τών έλλείψεων εκάστου τροφίμου. *

2 . Εις είδικάς ασκήσεις. Αύιαι ήσαν αί ακόλουθοι:
α) ’Ασκήσεις ακινησίας: Έπί ώρισμένον χρονικόν διάστημα μι

κρόν κατ’ άρχάς αύξανόμενον βαθμηδόν ήμερα τή ημέρα, ύπεχρεοΰντο 
τά παιδία νά μένωσιν ακίνητα ώς αγάλματα.

β') 'Ασκήσεις διά τοΰ δυναμομέτρου. Καθ’ ώρισμένα χρονικά 
διαστήματα ύπεβάλλοντο τά παιδία εις μ!'τρησιν τής μυϊκής ισχύος 
διά τοΰ δυναμομέτρου, δ δέ διδάσκαλος έσημείωνε βαθμόν προόδου.

γ') ’Ασκήσεις ταχύτητος τών χειρών.

δ') ’Ασκήσεις δεξιότητος κινήσεων τοΰ σιόματος. Αυται συνίσταντο 
είς τήν μεταφοράν δοχείου τίνος πλήρους ύδατος μέχρι στεφάνης έξ 

* ενός τόπου είς έτερον, μέ τήν εντολήν νά μή έκρεύση ουδέ σταγοίν.
ε') ’Ασκήσεις παρατηρήσεο^ς, έκτάσεως προσοχής, αμέσου άναμνή- 

σεα>ς. Προεκαλοϋντο οί παΐδες νά παρατηρήσωσι πλείονα τοΰ ενός μι
κρά αντικείμενα προσηρμοσμένα έπί τεμαχίου χαρτονιού, καί ταϋτα 
ώφειλον αμέσως ν’ άντιγράψωσι κατά τό δυι ατόν ανελλιπώς.

'Ως βλέπομεν τό ήμισυ τών άναφερομένων άπέβλεπε κυρίως μέν 
είς τό σώμα, πράγματι δμως εϊ; τήν β ο ύ λ η σ ι ν. Τό δέ έ'τερον ήμισυ 
είς νοητικάς δεξιότητας καί δή τήν προσοχήν καί τήν άμεσον άνάμνη- 
σιν. Βέλιιον αί ασκήσεις αύται άπετέλουν, ώς πρός τήν ψυχ. άνέργειαν, 
ήν προεκάλουν δύο δμάδας : ’Ασκήσεις άναφερομένας εις τήν β ο ύ- 
λ η σ ι ν κ υ ρ ί ω ς "  εΐναι δέ αύαι  αί τέσσαρες προκαι. ’Ασκήσεις 
άναφερομένας είς τήν π ρ ο σ ο χ ή ν  κ υ ρ ί ω ς .  Άμφότεραι αί δμά- 
δες συνέπιπιον κατά τοΰ το- δτι έστήριζαν τήν επιτυχίαν αυτών και’ έξο- 
χήν είς σ υ ν α ι σ θ η μ α τ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  τοΰ ψυχ. βίου, είς τήν 
άμιλλαν, συναίσθημα τιμής, αύτοσυναίοθημα, ευαρέσκειαν έκ τή; μι- 
κρας κατ’ άρχάς, δ νατής επομένως επιτυχίας, διαφέρον ώς έκ τούτου 
πρός τήν άσκησιν κ. τ. δ.

3Α ς  έξετάσωμεν τώρα τά μέσα ταϋτα χωριστά. ’Α ς  ίδωμεν αν ή 
κατανόησις τών διδασκομένων κατόπιν τών άνα)τέρω μνημονευθεισών 
προσπαθειών τών διδασκάλων πρώτον, καί ή έξάσκησις τής προσοχής 
καί έπίρρωσις τής βουλήσεως δεύτερον, ώς καί ή έκμετάλλευσις τών 
προμικροΰ άπαριθμηθέντων συναισθηματικών στοιχείίον, σχετίζονται 
μέ τήν νοημοσύνην αμέσως, καί κατά πόσον.

» Άναντιρρήτως τά αποτελέσματα τοΰ προδιαγραφέντος τρόπου δι
δασκαλίας δέν εΐναι δυνατήν ν’ αποδοθούν είς ϋψωσιν τής νοημοσύνης 
τών παιδίων είς τά δποϊα δ τρόπος οΰτος έφηρμόσθη.

Τό δτι δ ολίγος βαθμός τής νοημοσύνης, τόν δποϊον τά παιδία 
κατεΐχον έχρησιμοποιήθη καταλλήλως καί μέχρι τινός χάρις είς τήν 
άπεγνωσμένην αΰξησιν τών προσπαθειών τοϋ διδασκάλου, δέν άποδει- 
κνύει βεβαίως, δτι οί μιαθηταί κατέστησαν ευφυέστεροι. Ά ν  λίθος τις 
άπαιτή ώς έκ τοΰ μεγάλου του βάρους καταβολήν μεγαλειτέρας δυ- 
νάμεως διά νά μετατοπισθή, δέν σημαίνει δη έγένετο έλαφρότερος( 
έπειδή κατεβλήθη παρ’ άλλου ή καί τοϋ αύτοΰ προσώπου δΰναμις πε- 
ρισσοτέρα.



Επειτα και τα αίτια της ανικανότητος πρ ' ς μάθησιν τών παιδιών 
τούτων, τα οποία δια καταλλήλων ενεργειών ήρθησαν, δέν έβασίζοντο 
αποκλειστικώς επί νοημοσύνης χαμηλοί βαθμό ΰ. 'Η  ελλειψις προσο ■ 
χής και η απροθυμία τοϋ μανθάνειν καί άντιλαμβάνεσθαι ώφείλοντο 
πιθανωτατα εις λογους καθαρώς συναισθηματικούς’ έννοονμεν δέ διά 
της ·κφρασεως συναισθηματικοί λογοι τήν δυσαρέσκειαν ήτις έγε\'- 
νάτο και πα εμενεν εις τό παιιον επί τη ιδέα δτι τό διδασκόμενολ' 
είναι ανωτερον τών δυνάμεων ίου- έκ τής άνιιλήψεως δτι αιωνίως 
υπελειπετο τίιν άλλων μαθητών, και ταΰτα διότι δέν είχε ποΰ νά σι η 
ρίξΠ έκαστο ε νέον, αψοΰ η διδασκαλία δέν τόν επερίμενε, καί τά 
χάσματα μεταξύ τών ολίγων του ατακιων γνώσεων καί τοΰ διδασκομέ- 
νου, ήμέρν τή ήμέρςι ηύρύνοντο.

Ιό δτι κατωρθώίΐη νά εκλείψουν πάντα τα 'τα, άφοΰ ήρθησαν τά 
αίτια των, δέν είναι βέβαια αποδειξις ύψώσεως νοημοσύνης. Τά άπο- 
τελεσμα α οφείλονται εις χρησιμο.τοίησιν — επαναλαμβάνομεν— ολί
γων υπαρχουσών νοηηκών δυνάμεων, χάρις είς ενιατικωτάτην προ
σπάθειαν.

Ας έ'λθωμεν τώρα εις τό δεύτερον σημεΐον τής προσπαθείας τών 
διδασκόντων είς την εφαρμογήν τών ειδικών ασκήσεων καί τά άπο- 
τελέσμα ά των.

Ελεχθη προηγουμένως οτι αι ασκήσεις αΰιαι εκρουόν τήν θύραν 
τών γνωστών υπο τό όνομα βουλησις και προσοχή ψυχικών δεξιοτήτων 
και ταυτας εκαλλιεργόυν. Κατα ποσον όμως άποτελοΰν στοιχεία τής 
νοημοσύνης η βουλή ις καί προσοχή; προς ταυτας μόνον τάς ψυχ. δε
ξιότητας αρκεί νά στραφή ό θέλων νά άσκηση τήν νοημοσύνην τοΰ 
τροφίμου του;

Δέν είναι άνάγκη βεβαίως νά καταχωρίσωμεν εδώ τάς αντιλήψεις 
τών κορυφαίων ψυχολόγων περί τής νοημοσύνης, αιτινες άλλωστε εί
ναι γνωσταί είς τόν αναγνώστην. Ύπενθυμίζομεν μόνον ότι άπαντες 
οί της νοημοσύνης ορισμοί έ'χουσι τοΰτο τουλάχιστον τό κοινόν, δτι θε
ωρουν καί χαρακτηρίζουν τήν νοημοσύνην ω ς σ τ ο ι χ ε ΐ ο ν  ά π ο -  
κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ς  ν ο η τ ι κ ό ν ,  τ. ε. στοιχεΐον άποκλεΐον καθ’ εαυτό 
παντα βουλητικον και θυμικον παράγολ'τα.

Ωστε απασαι αί άποβλέπουσαι είς τήν βοΰλησιν ασκήσεις δέν 
Ιγγίζουσιν αμέσως τήν νοημοσύνην. ’Αποκλείεται λοιπόν ή δι’ αυτών 
ίψωσίς της.

Μένουν τυρα αί απευθυνόμενοι είς τήν προσοχήν κυρίως άσκή- 
σειζ— ή άμεσος άνάμνησι: είναι μέσον έξελέγχον τήν ΰπαρξιν αυτής. 
Πρπει  να εξακριβώσωμεν ποια η ί)εσις, ό ρόλος καί ή συμβολή τής 
προσοχής είς τόν νοητικόν βίον έν σχέσει πρός τάς λοιπάς νοητ. δεξιό- 
τητας, αιτινες περιλαμβανονται εν η νοημοσύνη καί άποτελοΰσι 
ταύτην.

Η πάρατυρησις καί μελέτη παθολογικών καταστάσεων τοΰ ψυ
χικού βίου κατα τας οποίας επηρχετο πολλάκις μέν απουσία τής προ
σοχής, πάντοτε δέ ανωμαλία έν αυτή, ύπέδειξεν δτι υπάρχει συνάφειά 
τις θετική μεταξύ προσοχής καί νοητικής καταστάσεοκ.

Ά λλ ’ ό Binet άρχόμενος ήδη τής μελέτης τοΰ προβλήματος τής 
νοημοσύνης, τήν προσοχήν έθεώρησε κύριον καί μόνον αυτής περιεχό- 
μενον, καί άρκονμενος είς τήν έξέλεγξιν τής ΰπάρξεως βαθμού τίνος 
ταυτης έ ειράτο νά ορίση καί τ j νοητικόν επίπεδον τών προσώπων, 
τα οποία υπέβαλλεν είς πειραματισμόν. J

Βραδύτερον ήλλαξεν ό Binet αντιλήψεις περί τής ουσίας τής νοη
μοσύνης, άλλ’ ώς καί άλλοι έχουν παρατηρήση καί μεμφθή :j, δέν έπαυσε 
να έςαιρη καί νά υπερτιμά τήν σημασίαν τής προσοχής διά τήν νοη 
μοσύνην.Τό τοιοΰτον ακριβώς ώθησεν αυτόν είς διαμόρφωσιν μέσων 
άσκησεως τής νοι μοσυνης αναλογών, είς τά όποια σπουδαίαν θέσιν 
κατεϊχεν ή άσκησις καί καλλιεργία τής προσοχής.

’Εννοείται δτι ή προιίμησις αΰτη τοΰ Binet δέν είναι ορθή καί 
δικαία. Ή  προσοχή οΰιε τό άπαντον τής νοημοσύνης αποτελεί, ούτε 
ή άνωτέρα καί συνθετωτ/ρα τών άποτελουσών ταύτην δεξιοτήτων είναι, 
ούτε ο βαθμός τής νπαρξεώ; της κανονίζει πάντοτε τόν βαθμόν τής 
ΰπάρξεως άλλων νοητ. δεξιοτήτων. Πολλάκις παρετηρήθη, δτι άνικανόιης 
τις τοΰ νοητ. έργάζεσθαι, αδυναμία τοΰ αντιδράν είς έξωτερικάς απαι
τήσεις δέν ειχεν ως αίτιον ελλειψιν η ύστέρησιν έν τή διανοήσει άλλά 
διατάραξη-, ελλεψιν προσοχής δι’ ώρισμένους λόγους. 'Η  άποκατά- 
στασις τής κανονικής λειτουργίας ταύτης, συνετέλει είς τό νά γίνεται 
πάλιν έ'κδηλος ή ενέργεια τής διανοήσεως. 1

2 A  B i n e t  Attention et Adaptation. Annee Psycliologique 6 σ. 2 IS.
. 3 W > S t e r n ,  die psychol. M ethoden der Jntelligenzpriifung! 

L eipzig i 9i 2 σελ. 12. D ie Jntelligenz der Kinder u. jtigendlicben  und die 
Methoden ihrer Untersuchung Leipzig 1920 σ. 84,

4. E. M e u t n a n n  \ orlesungen zur Einiiihrung in die Exper. Pad, 
1913 Leipzig il  Band, a, 172



Τουναντίον τόσον οί διάφοροι τών επιστημόνων ορισμοί, δσον 
καί ή κοινή άντίληψις, περιεχόμενον της νοημοσύνης θεωρούσι κ υ ρ ί ω ς  
τ ήν  δ ι α ν ό η σ ι ν  εν σ υ ν δ υ α σ μ φ  μ ε τ α τ ή ς φ α ν τ α σ ί α ς  Η 
προσοχή άπαριθμείται εν δεύτερα μοίρα' αυτή ως καί αί κατώτεραι νοητ. 
δεξιότητες συνειρμός, άνάπλασις, μνήμη, κ. ά. δέν συνυπολογίζονται ως 
βάθος τής νοημοσύνης, π >λύ όρθώς διότι ή ϋπαρξίς των άπαραιτήτως 
προϋποτίθεται, έκ τής ύπάρξεως τών άνωτέρων νοητ. δεξιοτήτων. Συ
νυπάρχει δηλ. καί ή προσοχή είς πάσαν τής νοημοσύνης έκφανσιν κατά 
κανόνα, διότι ακριβώς προϋποτίθεται δι’ οίανδήποτε νοητ.'ενέργειαν.Είναι 
θεμελιώδης νόμος τοΰ ψυχ. βίου, χάρις είς τον όποιον όμάς τις στοι
χείου τής συνειδήσεως άπομονοΰται καί έξαίρεται, ούτως ώστε είς ταύ- 
την νά κατευθύνεται ή ψυχική τοϋ άνθρώπου ενέργεια. Συντελεί δη
λονότι ή προσοχή είς τελειοτέραν λειτουργίαν τών νοητ. δεξιοτήτων, 
αποτελούσα ούτως είπεΐν τήν ηθικήν, τήν αρετήν ιβτουτων. Άντιθετως 
δμως πρός τόν βαθμόν είς δν έκαστη δεξιότης διανοητική υπάρχει 
παρά τφ άτόμφ, ή προσοχή είναι τρόπον τινα εξωτερικός, τυπικοί πα
ράγουν επιτυχίας έν τή έπιτελέσει ψυχικών γεγονότων.

Διά τούς λόγους τούτους ή αποκλειστική καλλιεργία καί ϋψωσις τής 
ποοσοχής ούδαμώς άποδεικνύει άμεσον ΰψωσιντής δλης νοημοσύνης, ουδέ 
είναι ικανή νά άρή τήν αδυναμίαν καί ατέλειαν τής φαντασίας καί τών 
λεπτομερειακών τής διανοήσεως λειτουργιών.

Δέν δύναταί τις επομένως νά διατείνηται δτι ή περί τό προσέχει 
ίκανότης εξελεγχόμενη διά τής παροδικής συγκρατήσεως καί μηχανικής 
άναμνήσεο)ς απαρτίζει άκεραίαν τήν νοημοσύνην έστω καί έν μικρφ 
βαθμφ. Τό τοιοϋτον ομοιάζει πρός ισχυρισμόν δτι εχει κτισθή ολό
κληρον οίκημα μολονότι μόλις τά θεμέλια τή προσόψεως καί τμήμα τι 
ταύτης έχει άνεγερθή. Συνοψίζομεν: ασκήσεις βουλήσεο>ς καί προσοχής 
ταύτας μόνας καθ’ έαυτάς τάς λειτουργίας ύψοϋσι, καί συντελούν ουτω 
είς τό νά διευκολύνουν τήν χρησιμοποίησιν τών ΰπαρχουσών νοη- 
τικών δυνάμεων πρός κατεργασίαν ΰλης τινός ωρισμένης. Τούτο απλώς 
κατωρθώθη.

Παράγουν δμως κανονίζων τήν επιτυχίαν ήτο καί ή ισορροπία 
μεταξύ τοΰ εξωτερικού ερεθίσματος καί τοϋ βαθμού τής ίκανοτητος 
τοϋ κατανοεΐν. "Αν αϋτη άργότερον έκλονίζετο, αν δηλ. τα προς δια
νοητικήν κατεργασίαν έκ τοϋ έξω κόσμου προερχόμενα διεφερον κατά 
τόν βαθμόν τής δυσχερείας τών έν τφ σχολείφ παρεχόμενων, ώστε ο

τρόφιμος τοϋ Binet νά όφείλη νά αντεπεξέρχηται πρός δυσχερεστέρας 
απαιτήσεις, ούδε.ίς δΰναται νά διαβεβαιώση ήμάς δτι τά' αυτά επιτυχή 
αποτελέσματα θά επαναλαμβάνοντο.

Καί τό κερδηθέν δμως καθ’ εαυτό δέν θά ήτο πιθανώς μόνιμον'έάν 
μετεφύτευέ τις τό καχεκτικόν φυτόν τής νοητικής δράσεως τών τρο
φίμων τοϋ Binet είς περιβάλλον άλλοΐον εκείνου, είς τό_ όποιον τούτο 
άνεπτύχθη, δέν θα ήτο δυνατόν τά παρατηρηθούν τά αυτά αποτελέ
σματα. Μή λησμονώμεν δτι, όσα έπετεύχθησαν, έπετεύχθησαν έν δμάδι 
μεταξύ στοιχείων ομοιογενών νοητικώς, καί δη κατόπιν άμίλλης ίσων 
πρός ίσους, άλλά καί ύπό ώρισμένον έλεγχον. Είχον δηλαδή βάσιν καί 
στήριγμα δ ι ε γ έ ρ σ ε ι ς  θ υ μ κ ά ς .

’Αλλ’ ούδ’ έν τή αύιή όμάδι ομογενών στοιχείων θά εύρίσκοντο 
τά παιδία ταϋτα αΰριον ως ένήλικοι έν τή κοινωνίοί, οϋτε ύπό έπίβλε- 
ψιν στοργικήν ένθαρρύνουσαν θά διήγον Λ, ούδ’ ή εκ τής άμίλλης, επι
τυχίας κ.τ.δ. ευαρέσκεια θά έγεννάτο καί έν τφ μέλλοντι, άφοϋ όφθαλ- 
μοφανώ; θά ύστέρουν οΰτοι ευρισκόμενοι κατά κανόνα παρά τό πλευ- 
ρόν ανθρώπων κανονικών.

Άφοΰ λοιπόν βάσις παντός τών παιδίων κατορθώματος ήτο τό θυ- 
μικόν στοιχεΐον, ή μάλλον ε υ ά ρ ε σ τ ο ς  θ υ μ ι κ ή  κ α τ ά . σ τ α -  
σ ις έγειρομένη έξ ώρισμένων λόγων, συνεχής δυσάρεστος τοιαύτη, είς 
αντίθετα, τών προτέρων επακολουθούσα αποτελέσματα, δέν θά πα
ρέσυρε τά πάντα είς κατάπτωσιν τελείαν άπαμβλύνουσα τάς κτη- 
θείσας ικανότητας καί καταστέλλουσα πρό πάντων πάσαν ώθησιν πρός 
χρησιμοποίησιν τών ψυχικών εκάστου δυνάμεων, πάσαν θέλησιν καί 
επιθυμίαν πρός ταύτην παν δ,τι δηλ. ή προσπάθεια τού Binet κατώρ- 
θθ)σε νά έπιτελέση;

Ας ελθωμεν νϋν είς τήν περίπτωσιν έπί τής οποίας ό Binet 
ήθέλησε νά έφαρμόση τό σύστημά του άσκήσεως τής νοημοσύνης. Τό 
ανθρώπινόν του ύλικόν.

Δέν ελαβεν ύπ’ ό'ψιν δτι πάσα ψυχική λειτουργία ή ϊδιότης βάσιν 
έχει λειτουργίας ή ιδιότητας όργανικάς. Ύστέρησις έν τφ νοεΐν επομένως 
εδράζεται έπί άτελειών έν τή αναπτύξει ώρισμένων οργάνων, δηλαδή 
έπί παραγόντων άνατομικών καί φυσιολογικών, κληρονομικών ή επί
κτητων. Ή  έξάρτησις δ’ ακριβώς αϋτη τής νοητικής ύστερήσεως άπό 
τοϋ οργανικού παράγοντος, είναι ή βάσις καί ίφετηρία τής άντιλτ}ψεως

5 Πρβλ. Ε· Meumaim, g. ά. α. 174.
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καθ’ ην αι εσχαται βαθμίδες τής νοημοσύνης δέν ΰπόκει ται άποτελε- 
σματικώς εις άσκησιν. Διά τοΰτο μία τών κυριωτάτων αΰτοΰ φροντίδων 
επρεπε νά η ναι ή άρσις καί βελτίωσις τής σωματικής, οργανικής τών 
παιδίων υστερήσεως, πράγμα τό όποιον συμβαίνει σήμερον είς παρο- 
μοιας φυσεως πρός τά τοΰ Binet ιδρύματα έν Έλβετ'α.

Εις περιπτώσεις κατά τά οποίας οΰδεμία άσκησις, ουδέ θεραπεία 
ητο δυνατή, πά α περαιτέρω εφαρμογή πνευματικών ασκήσεων καί αυ
τών τών αρίστων, θά άπέβαινε ματαία.

Πώς δμως εξηγείται —-θά ήδύνατό τις νά άντείπη— τό πόρισμα 
τής μετρησεως έκάστ υ τ 'ν  παίδων τούτων διά τής κλίμακος Binet, 
οπερ απεδειξεν δτι πλείονες ή οί ήμίσεις τών εΰνοουμένων του έκέρδι- 
σαν εν ολόκληρόν έ'τος έντή διανοητική των αναπτύξει. Τό πόρισμα τοΰ
το ευχερές είναι νά έξηγηθή αρκεί νά ένθυμηθώμεν δτι διά νά χαρακτη- 
ρισθή τις δτι έκέρδισεν εν έτος, επρεπε νά άπαντήση έπιτυχώς είς
πεντε εκ τών πλειόνων προβαλλομένων ερωτημάτων, τών γνωστών 
ύπό τόν διεθνή δρον tests.

Τών tests τούτων πλεΐστα βεβαίως άπευθυνοντο είς διαφόρους 
καθαρώς νοητ. δεξιότητας καί τήν φαντασίαν, ούχ ήττον δμως επίσης 
πλεΐστα εξήλεγχον β α θ μ ό ν  τ ι  ν α  π ρ ο σ ο χ ή ς ,  ι κ α ν ό τ η τ α  
τ ο ΰ  α μ έ σ ω ς  ά ν α μ ι μ ν ή σ κ ε σ θ α ι ,  κ α ί  γ ν ώ σ ε ι ς  τινας, 
σχολικας καί μή 6. Τοιαύτης φυσεως tests άπατώνται ούχί π'ντε άλλά 
πλείονα τών δέκα, έν τή κλίμακι Binet, εύκολον δέ είναι νά άνευρη 
τις ταΰτα καί άνευ ιδιαιτέρας ύποδείξεως.

Επομένως ουδόλως άφύσικον αν παΐδες ΰποστάντες διδασκαλίαν 
αναλογον καί αύξήσαντες τάς γνώσεις των, άσκηθέντες δέ είδικώς είς 
το προσέχειν καί άμέσως άναμιμνήσκεσθαι, κατώρθωναν μετά τήν 
δευτέραν των μέτρησιν νά λύσουν τόσον αριθμόν tests, δσος έχρειά- 
ζετο διά νά χαρακτηρισθοΰν ώς άναπτυχθέντες νόητικώς κατά εν έ'τος.

Ταΰτα χωρίς να λάβωμεν ύπ’ δ'ψιν ημών υπό ποίας θυμικάς συν- 
θηκας έγένετο τό πρώτον ή μέτρη ις τών εΰνοουμένων τοΰ Binet καί 
υπο ποίας τό δεύτερον, δτε ένήργει δ παράγων τής αΰτοπεποιθήσεως, 
τής θελήσεως πρός τό νοητικώς ένεργεΐν κ λ. π.

Διά παντας τούς άνωτέρω λόγους, ή προσπάθεια αύτη τοϋ Binet 
δέν άπέδειξεν δτι ιίναι δυνατή ή ΰψωσις τής νοημοσύνης. Ουδόλως 
επομένως πρέπει νά φέρηται ώς επιχείρημα τοΰ άσκητοΰ τής δεξιότη- 
τος ταττη: καί νά προτείνηται παράδειγμα πρός μίμησιν.

6 Πρβλ, Ε. Meumaun ε ά σ. 177. Σ . Μ. ΓΕΔΕΩΝ
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ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ Φ ΙΛΟΣΟΦ ΟΣ

O S W A L D  S P E N G L E R
Η ΙΣΤΟ Ρ ΙΚ Η  Μ Ο Ρ Φ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  Τ Ο Υ

Ό  παγκόσμιος πόλεμος κι’ ή διεθνής οικονομική κρίση πού τόν 
άκολούθησεν, εκλόνισαν συθέμελα ολόκληρο τόν κοινωνί'ό οργανισμό 
τής γής καί μαζύ μ’ αυτόν δλον τόν ΰπ ρσκελετό τής κοινωνίας: τή 
φιλοσοφία, τήν τέχνη, τήν θρησκεία, τήν πολιτική, τήν ηθική.

Τό κοινωνικό ζήτημα πού πρωτύτερα βρισκότανε σέ λανθάνουσα 
κάπως κατάσταση, ξεπήδησε τά>ρα στυγνό καί απειλητικό, γεμάτο έν
ταση καί σκληςότητα. Ή  θρησκεία φυτοζωεί, ή ηθική ζητά νά προσ
αρμοστεί ’σας καινούργιες ανάγκες, ή πολιτική προβαίνει σέ σπασμωδι
κές ενέργειες, ή τέχνη κι’ αΰτή τραβά τό μοιραίο δρόμο της καί, ή γί
νεται «σκόπιμη», ή μάταια άγωνίζεται ν’ άποδείξει πώς είναι κάτι ςε- 
χωριστό άπό τις άλλες εκδηλώσεις τοΰ πολιτισμού, καταφεύγοντας στο 
μυστικισμό καί τό συμβολισμό.1 Τό ίδιο καί ή φιλοσοφία. Ή  αγκα
λιάζει κι’ αΰτή τό κοινωνικό ζήτημα καί καταντά «κοινωνιολογοΰσα φι
λοσοφία» μέ αρνητική κριτική γιά κάθε σημερινό, ή τρέπεται ενσυνεί
δητα πρός τό συμβολισμό καί τό μυστικισμό χωρίς νά περιφρονή τήν 
κοινωνιολογική «these».

“Ενας άπό τούς καλλίτερους αντιπροσώπους τής μεταπολεμικής 
αυτής συμβολικής φιλοσοφίας είναι κι’ ό Γερμανός Oswald Spengler, 
σχεδόν άγνωστος στήν Ελλάδα. Κανένα φιλοσοφικό έργο, ύστερα άπό 
τόν πόλεμο, δέν βρήκε τόση άπήχηση σ.ήν κεντρικήν Ευρώπη, δσο τό 
έργο τοΰ Spengler. Τό ύφος του έχει άσύγκςιτο πλούτο καί πρωτοτυ 
; ία. ’ Ιδιωτισμοί καί νεολογισμοί, φιλοσοφική διάθεση καί λυρικός τό
νος δίνουν σ' αυτό μιά τρομερή δύναμη καί τό καθιστούν, καθώς λέ
γει ένας Γάλλος ιστορικός του, «styl acrobatique».

1. Πολύ χαρακτηριστικές γιά τήν αγωνία πού παιδεύει σήμερα τήν τέχνη 
καί τήν παγκόσμια διανόηση είναι κι' οί διάφορες ανισόρροπες τάσεις (έξ- 
πρεσσιονισμός, ντανταϊσμός, φουτουρισμός, κυβισμός) πού οργιάζουν ίδίως 
μετά τον πόλεμο. Δείχνουν μέ μιά τρομερή ευγλωττία τό γέρασμα και χήν 
εξάντληση τοΰ πολιτισμού μας, πού μάς έδωσε πιά δ,τι είχε νά μάς δώση.



0  Spengler γεννήθηκε to 1880 στο Blankenbourg. Τό πρώτο 
του έργο ήταν μιά πραγματεία από 52 σελίδες 8ου γιά τή φιλοσοφία 
τοϋ Ηρακλείτου καί δημοσιεύτηκε τό 1904.- Γιά τόν Spengler δ 'Η ρά
κλειτος στάθηκε ό εμπνευστής τή; κατοπινής του φιλοσοφικής σκέψης 
μέ τη διδασκαλία του γιά τήν αδιάκοπη ροή τών πραγμάτων, κι’ ό 
ένας άπό τούς δύο πόλους γυρω στούς οποίους στρέφεται ή φιλοοοφία 
του. 'Ο  άλλος πόλος είναι ό Goethe.

Κρίνοντας τόν Ηράκλειτο δ Spengler πιστεύει δτι μολονότι ή 
φιλοσοφία του έφτασε σέ μάς μέ μορφή άφορισμών, δέν παύει νά εΐ- 
ναι μιά συστηματική ενότητα, καί καταλήγει στο συμπέρασμα δτι γιά 
τόν Ηράκλειτο, ή ύλική φύση δείχνει μιά μεταβολή ύποταγμένη σ’ ένα 
ρυθμό, σέ μίαν αρμονία κρυμμένη γιά τά μάτια τοϋ κοινοΰ θνητοΰ, κι’ 
αξια να ^εσκεσπαστεΐ απο ενα διανοητή, άρμολάα όμορφη καί γόνιμη- 
Είναι η αρμονία εκείνη πού ό Ηράκλειτος τήν προκρίνει άπό τή φα
νερή3 καί πού αποτελεί τήν πηγή τής συμβολικής φιλοσοφίας ιοΰ 
Spengler.

Πάλη τών πολιτισμών αναμεταξύ των, πάλη τών κοινωνικών τά
ξεων μέσα στο ίδιο έθνος, πάλη τών ατόμων αναμεταξύ των, απολο
γία τοΰ πολέμου, σχετική άξία τοΰ καλού καί τοΰ κακού, νά τί πιστεύει 
ό Spengler δτι έβγαλε άπό τά κείμενα τοΰ Ηρακλείτου.i

°Ολα τά προϊόντα τοϋ πολιτισμού: κράτος, κοινωνία, ήθη, πρέπει 
νά έξετάζωνται σάν δημιουργήματα τής Φύσης. Σ ’ δλα εφαρμόζεται 
μέ τήν ίδια σκληρότητα δ νόμος τής αιώνιας αλλαγής. Φύση και πο
λιτισμός συγγενεύουν στενά. Κι’ αυτή τήν όμορφη ανακάλυψη τή χρω- 
στοΰμιε στον Ηράκλειτο.

Ά π ό  τό 1904 ως τό 1920 ό Spengler σιωπά' τοιμάζει τό δίτομο 
έργο του: «'Η  παρακμή τής Δύσης» πού έφερε αναστάτωση σ’ δλό- 
κληρη τήν Εύρώπη. Τις βάσεις πού τούδωκεν δ Ηράκλειτος έρχεται 
τωρα να τις συμπλήρωσή δ Goethe μέ τή φιλοσοφία του πού αγνοήθηκε 
άπ’ τά «συστηματικά» πνεύματα, γιατί ίΐχε τη δυστυχία νά μήν είναι 
διατυπωμένη σέ σύστημα.

2. Von Oswald Spengler. H eraclit. E ine Siudie fiber den energetis- 
chen G ruudgedanker seiner Philosopliie... Halle igo\.

3. «Α ρμ ον ία  γάρ αφανής, φανερής κρείττων». ( Ά π  54).
4. «Πόλεμος πάντων μέν πατήρ έστι, πάντων δέ βασιλεύς" καί τους μέν

θεούς έδειξε, τούς δέ ανθρώπους· τούς μέν δούλους έποίησε, τούς δ ' ελευθέ
ρους». (Ά π .  53).

Κάτι κουβέντες τοϋ Goethe μέ τόν Eckermann δίνουν στο Spen
gler τό elan createur. «Ή  έξοχη ενέργεια δείχνεται στή ζωή, κι’ δχι 
στο θάνατο. Πρέπει νά τή ζητούμε, σ’ εκείνο πού γίνεται κι’ δχι σ’ 
εκείνο πού έγινε κι’ αποκρυσταλλώθηκε. Γι’ αυτό κι’ δ λόγος κατά τό 
μέτρο πού τείνει πρός τό έξοχο πρέπει ν’ άπασχολήται μέ τό γίγνε
σθαι, μέ τή ζωή. Ή  κρίση άπ’ τήν άλλη μεριά θά έπωφελήται άπό τό 
γενόμενο καί αποκρυσταλλωμένο». Είναι λόγια ιερά γιά τόν Spengler 
πού δέ θάθελε ν’ αλλάζει ούτε μιά τους λέξη. Καί μαζύ μ’ αυτά ή 
ποίηση τοΰ Gcethe δπου εκφράζονται δσα δέ στάθηκε μπορετό νά εκ
φραστούν στο πεζό. Τά « ’Ορφικά τραγούδια» τα έπηρεασμενα απο 
τόν Ηράκλειτο, κι’ δ «Faust», αντιπροσωπεύουν τέλεια τή ρελατιβι- 
στική καί συμβολική μεταφυσική του, κι’ είναι γιά τόν Spengler πη
γές «ύδατος άλλομένου»:

'Ο χρόνος καί ή δύναμη δίν έχουν καμμιά ισχύ μπρος στο αιώνιο 
ξανάνιωμα τών μορφών πού πάνω τους ή ζωή τύπωσε τήν ανεξάλει
πτη σφραγίδα της. Ή  ζωή εηαι παιχνίδι, τό αίσθημα τής ελευθερίας, 
πού έχο με μέσα μας εΐναι ά ιατηλό, ή ελπίδα μοιάζει μ’ έκσιαση πού 
μάς ανυψώνει γιά μιά στιγμή καί μάς άφίνει έπειτα νά ξαναπέσουμε 
στήν άβυσο τής αιωνιότητας. Εΐναι γνώμες τοΰ Goethe πού χάρισαν 
ι τό έργο τοΰ Spengler τήν εσωτερική καί τήν εξωτερική μορφή τους· 

Μά εκείνο πού ένέπνευσε στο Spengler τήν περ'φημη «μορφο
λογία τής ιστορίας» πού θά εξετάσουμε παρακάτω, εΐναι οί ταρατηρη- 
σεις τοΰ Goethe πάνω στή φύση.5 «'Υπάρχουν πρωτόγονα φαινόμενα 
τών δποίων πρέπει νά σεβώμεθα τή θείαν απλότητα. "Οταν ή ανα
κάλυψη τοΰ πρωτόγονου φαινόμενου προκαλεϊ τήν έκπληξή μας, τότες 
έχουμε φτάσει τό δριο πού δέν μπορεί νά ξεπεράση ή ανθρώπινη γνώ
ση». "Ολες οι διαφορές κατασκευής ανάμεσα στά είδη τών ζά>ων μπο
ρούν ν’ άναχθοΰν σ’ έ'να μόνο πρωτόγονο τύπο.6 Ό  ζωικός κι’ φυτι-

5 Ό  Goethe ασχολήθηκε καί μέ τή Φ υσική.Ε ξόν άπό τή γνωστή θεωρία 
του «Γιά τά χρώματα» έγραψε κι’ ένα «Δοκίμιο γενικής εισαγωγής στή συγ- 
συγκριτική ανατομία» τό 1795.

6 Μιά μέρα ό Goethe περιεργαζόμενος ένα κρανίο έφτασε στο συμπέρα
σμα πώς τό κρανίο αύτό μπορούσε πολύ καλά νά έχει προέλθει άπό έξέλιζη 
τής σπονδυλικής στήλης Ά λ λη  μιά φορά βλέποντας ένα φοίνικα, σκέφθηκε— 
par intuition—ότι τά διάφορα μέρη τοΰ φυτού δέν είναι άλλο άπό άδιακο- 
πες μεταβολές ένός καί τού αύτοΰ πρωτόγονου οργάνου: τής κοτυληδόνος.



κός κόσμος, ή ενόργανη φΰση παρουσιάζει ενότητα, γιατί δλες οί ποι
κιλίες της ̂ μπορούν ν’ άναχθοΰν σ' ενα πρωτόγονο τΰπο. Κι’ άπό δώ 
αρχίζουν οί συλλογισμοί τοϋ Spengler. Ηράκλειτος καί Goethe δίνουν 
τό χέρι γιά νά βοηθήσουν τόν Spengler στή δημιουργία τής «Μορφο
λογίας τής 'Ιστορίας».

Η παγκόσμια ιστορία είναι ενα σύνθετο φαινόμενο πού εκδη
λώνει τόν πολιτισμό τοϋ ανθρωπίνου γένους. Μά πολιτισμός καί φΰση 
κατα τον Ηράκλειτο συγγενευουν" συνδέονται αναπόσπαστα άναμεταξΰ 
του5 έχουν τη σχέση αιτίου καί αιτιατοϋ. Ή  φΰση εχει ενότητα πού 
εκδηλώνεται μέ τή δυνατότητα αναγωγής κάθε σΰνθετου φαινομένου 
της, σ ενα πρωτόγονο τ ΰ ο .  Κι ή παγκόσμια ιστορία λοιπόν, πρέπει 

μια καί συγγενεύει μέ τή φΰση —  νά παρουσιάζη τήν ίδια ενότητα 
καί ν αναγεται σ’ ε'να πρωτογονο φαινόμενο, έναν οργανισμό — τΰπο, 
που γενιεται, μεγαλιονει καί πεθαίλ'ει δπως τό ζώο ή τό φυτό. 'Ο  πρω
τόγονος αυτός οργανικος τΰπος ονομάζεται άπό τόν Spengler Kul 
tur (culture,^πολιτισμός.) ’Έτσι ο ρελατιβισμέ τοϋ Ηράκλειτου και 
τοΰ Goethe ωθείται ώς τις τελευταίες συνέπειές του.

Η παγκόσμια ιστορία αποτελεΐται άπό ζωντανούς οργανισμούς πού 
δέν διαφέρουν καθόλου άπ’ τούς ζωικούς καί φυτικούς οργανισμούς, 
κι’ ή σπου5ή της, ή επιστήμη τής 'Ιστορίας — μέ τή βοήθεια τής δι
αίσθησης — γίνεται επιστήμη ζωικών οργανισμών δπως ή Ζωολογία 
και η Βοτανική. Η μονη διάφορά πού στάθηκε κι’ ή αίτια νά κρυφτεί 
ίσαμε σήμερα απ τα μάτια τών σοφών ή άλήθεια αυτή, είναι δτι στήν 
ιστορία έχουμε να κανονμε όχι μέ άτομικούς οργανισμούς δπως στή 
Βοτανική καί τή Ζωολογία, μά μέ κολλεκτιβιοτικούς οργανισμούς (or- 
ganismes collectifs) τούς Kultur, δπου ό ιστορικός άνθρωπος δέν εί
ναι παρά ένα κύτταρο.

Η λεξη ιστορία, είναι διφορούμενη : σημαίνει τόσο τά περασμένα 
γεγονότα, δσο καί τή διήγηση τών περασμένων γεγονότων. Μέ τήν 
πρώτη σημασία δλοι οί λαοί κάμνουν ίσΓορία, μιά κι’ έχουν γνωστό 
παρελθόν, ένφ μέ τή δεύτερη σημασία δέ συμβαίνει τό ίδιο' λίγοι λαοί 
έχουν προικισθή μέ τήν ιστορική αίσθηση. Έτσι οί άρχαΐοι "Ελληνες 
είναι «άνιστορικοί» (ahistoriques); δέν έχουν ιστορική μνήμη. Τό πα

Από τις δυό αυτές υποθέσεις έσχημάτισε την αντίληψη δτι στο ζωϊκό καί 
στό φυτικό κόσμο επικρατεί μιά θαυμάσια ενότητα. (_ ί ποικιλίες, τά είδη, οί 
οικογένειες είναι μεχαβολες τοΰ ίδιου πρωτόγονου τύπου.

ρελθόν καί τό μέλλον τό αντιλαμβάνονται μόνο μέσα σ’ εκείνο τό < ω - 
ώνιο παρόν» πού κατά τόν Goethe χαρακτηρίζει εξαίρετα τ’ άρχαΤα άρι 
στουργήματα." ’Ενώ οί Αιγύπτιοι έχουν άνεπτυγμένη τήν ιστορική αί
σθηση. Ό  Αίγΰππος θέλει νά τόν θυμούνται. ’Αγωνίζεται τραγικό 
αγώνα πρός τις καταστρεπτικές δυνάμεις τοΰ χρόνου, ζητών τα; νά διαι- 
ο)νίσει, αν είναι δυνατό, τήν ύπαρξη τοΰ κορμιού μέ τήν ταρίχευση.

Μιά κά'ποια ιστορική άντίληψη αρχίζει μέ τά νεώτερα χρόνια. Μά 
κι’ εδώ οί ιστορικοί γίνονται θΰμ-τα μιας πλάνης «άποπτικής» πού χα
ρακτηρίζει δλες τις επιστήμες δταν βρίσκονται στήν αρχή τους. Τά 
συμβάντα πού εξετάζουν παρουσιάζονται σέ μιαν απόσταση απ’ αυ
τούς, απόσταση πού κατά περίεργο τρόπο τά μεγαλιόνει υπέρμετρα καί 
τά κάνει νά εμποδίζουν τό πεδίο τής έρεΰνης τους σκεπάζοντας τή 
πραγματικότητα. Γύρω άπό ένα κέντρο πού διαλέγεται αυθαίρετα, ορ
γανώνουν αυθαίρετα τό σιΌίημα τής παγκόσμιας ιστορίας μή λαβαί
νοντας ύπ’ δψει τή σχετική γ άντα αξία τών φαινομένων.8

Τό βασικό αύτό σφάλμα γίνεται γιατί οί ί τορικοί μας παίρνουν 
την παγκόσμιαν ιστορία ώς μιά ευθεία γραμμή παχύτερη σέ μερικά ση
μεία, στά σημεία πού τούς άρεσα. Ή  αντίληψη αυτή είναι καθαρά 
πλασματική (fiction). 'Η  παγκόσμια ίστορ’α δέν είναι μιά εύθΰγραμμη 
τροχιά ή μονόγραμμο σχήμα, είν ι σχήμα πολύγραμμο' κάθε γραμμή 
είναι κ·.’ ένας Kultur (πολιτισμός — οργανισμός), ένας ζωντανός ορ
γανισμός υποταγμένος στον αιώνιο νόμο τής φθοράς.

’Αλλά μέ πιά μέθοδο θά μπορέσουμε ν’ άντικρΰσουμε τού  ̂ ζωντα
νούς αυτούς οργανισμούς καί νά έμβαθΰνουμε ο’ αυτούς; ’Εδώ αρχίζει 
ό συμβολισμός τοΰ Spengler, Μέθοδο δέν χρειάζεται. Καί καθώς λέει 
ό Claude Bernard « μέθοδο καθ’ έαυτήν δέ σημαίνει τίποτε. Ή  
ιδέα είναι ό σπόρος, ή μέθοδο είναι μοναχά τό χώμα πού δίνει στό 
σπόρο τούς ευνοϊκούς δρους πού χρειάζονται γιά νά δώση καλούς καρ

7. Τήν αντίληψην αΰτή γιά τό παρόν καί τό μέλλον σάν «αιώνιο παρόν» 
τή βρίσκουμε καί στή σχολαστική φιλοσοφία τοΰ Μεσαίωνα: «Aeternitas non 
est tem poris sine fine successio sed nunc stans· inter nnuc et tunc nul- 
lam esse differential!!».

8 . *0 Ναπολέοντας π . χ. γιά τούς Ευρωπαίους είναι κάτι μεγάλο, ένφ 
γιά ενα Κινέζο δέν έχει καμμιά σημασία. Στό ιστορικό ταμπλώ τών μηδικών 
πολέμων οί Ευρωπαίοι δίνουν τήν πρώτη θέση στό Θεμιστοκλή γιά νά βυθί
σουν τόν Ξέρξη στό φόντο. Γιά έναν Πέρση δμως τά πράματα παίρνουν-αν
τίθετη όψη.



πούς σύμφωνα μέ τή φΰση του». Άρκεΐ ένα κάποιο «τάκτ φυσιογνω- 
μονικό» τοϋ μελετητή, μιά «ιστορική ματιά». Γίνεται κανείς ιστορικός 
δπως γίνεται μουσικός ή ποιητής.' «"Οπως ή φΰση είναι τό αντικεί
μενο τής επιστήμης έτσι κι’ η ιστορία είναι τό αντικείμενο τής ποίη
σης». "Αμα τά περασμένα γεγονόια κατορθώνουμε νά τά νοιιοθουμε 
σάν εμπειρίες πού ζήσαμε, έχουμε την «Ιστορική αίσθηση».

Κάθε όργανισμοΰ είναι καθορισμένος αυστηρά ό ρυθμός, ή μορ
φή, ή διάρκεια. Κάνεις δέν περιμένει άπό μιά χιλιόχρονη δρΰ νά ξα 
ναρχίση τή ζωή της. Τό ϊδιο συμβαίνει καί μέ τους Kultur. Ό  μελ
λοντικός ρόλος τής παγκόσμιας ιστορίας είναι νά εξετάζει την κατα
σκευή των ιστορικών αυτών οργανισμών πού μας τους έχει διασώσει ή 
ανθρώπινη μνήμη. Κάτω άπ’ τά ιστορικά γεγονότα —  δηλαδή κάτω 
άπ’ τό σώμα - θά ψάχνουμε νά βρούμε τή διαμόρφώτρια —  κι’ δχι 
τήν υλική —  άρχη τής ζωής. Έ τσι ή μορφολογία τής ιστορίας κα
ταντά διδασκαλία ρελοαι βιοτική μαζί καί άπολυτόδοξη.

'Η  προίτη προσπάθεια τοΰ ίστ ρικοΰ θά είναι νά καθορίση τήν 
κατάσταση (habitus) τών Kultur πού μελετά. ’Έτσι θ ’ άνακαλΰψη δτι 
κάθε Kultur έχει μιά ώρισμένη διάρκεια πού διαιρείται σέ τέσσαρες 
φάσεις: σέ άνοιξη, σέ θέρο, σέ φθινόπωρο καί < έ χειμώνα. "Ενας 
Kultur εΐναι ζωντανό ό'ν, γι’ αυτό έχει καί ΰρια διαρκείας. Ό  νόμος 
πού καθορίζει τά δυνατά δρια τής τής ύπαρξής μας αποτελεί ουσια
στικό χαρακτηριστικό τής φύσης μας.9 Ό  χρονικός λοιπόν προσδιορι
σμός τής διαρκείας ενός Kultur εΐναι μέσα στή φύση του.

Ή  δουλειά τοΰ ιστορικού εΐναι πρώτα - πρώτα νά διηγηθή τη 
ζωή τοΰ οργανισμού αύτοΰ πού όνομα'ζεται Kultur. ’Έπειτα νά συγ
κρίνει αναμεταξύ τους τις βιογραφίες τών διαφόρων Kultur χρησιμο
ποιώντας τή συγκριτική μέθοδο τής βιολογίας γιά ν’ άποφΰγει τη σύγ
χυση τών «δμολόγων» καί «αναλογίαν» φαινομένων —  οργάνων. Ή  
«δμολογία» δείχνει τή μορφολογική ισοδυναμία τών οργάνων, ενώ ή 
αναλογία τή λειτουργική, (fonctionelle).10 Ένώ ή «αναλογία» πέφτει

9. Ά π ό  τή διάρκεια μιας ζωής πρέπει νά διακρίνουμε τό ρυθμό της, τήν 
έπιτάχυνσή της, τό «tem po». Μ’ άλλα λόγια δπως οί οργανισμοί ετσι καί οί 
Kultur ζοΰν περισσότερο ή όλιγώτερο γλήγορα. Ό  Έλληνορρωμαΐκός λ. χ. 
Kultur εχει τό ρυθμό ένός andante, ένφ ό δικός μας ένός allegro con brio.

10. Γιά νά κάνη αντιληπτή τήν διαφορά τών δυο αύτών ορων ό Spen
gler παίρνει ενα παράδειγμα άπό τή βιολογία : τά πλειιόνια τών θηλαστικών 
Καί ή κολυμβητική φούσκα τών ψαριών εΐναι όργανα «ομόλογα». Ή  όμοιό·

στά μάτια, καί τοΰ κοινοΰ ανθρώπου, ή «δμολογία» δέ φανεροίνεται 
παρά στο έξασκημένο μάτι τοΰ σοφοΰ. Συγκρίνοντας δυο Kultur δέν 
πρέπει νά ζητάμε τις «αναλογίες» τους μά τή βαθύτερη σχέση τους 
πού δείχνεται στις «δμολογίες».11

Ά πό τήν αντίληψην αυτή τής δμολογίας τών ιστορικών φαινομέ
νων προκύπτει ή θεωρία τοΰ Spengler, περί ι συγχρονισμού». « Ονο 
μάζω, λέγει δ Spengler, «σύγχρονα» δυο ιστορικά γεγενότα πού παίρ
νουν την ίδια σχετική θέση, παίζουν τό ίδιο ρόλο, αποκτούν τήν ’ίδια 
σημασία δταν τά συγκρίνουμε τό καθένα μέσα στόν Kultur πού ανήκει. 
Ά ν  συγκρίνουμε π. χ. τήν εξέλιξη τών μαθηματικών στήν Ελλάδα καί 
στή νεώτερη Ευρώπη μποροΰμε νά πούμε δτι δ Πυθαγόρας και ό 
Descartes, δ Πλάτωνας καί ό Laplace, δ άρχιμήδης καί δ Gauss> 
είναι «σύγχρονοι».12

τητά τους είναι ομοιότητα μορφής. Έ ν ώ  τά πλεμόνια τών θηλαστικών και τά 
βράγχια τών ψαριών εΐναι «άνάλογα». Ή  ομοιότητά τους εΐναι ομοιότητα 
λειτουργίας. Έκτελοϋν τόν ϊδιο προορισμό σέ δυό διάφορους οργανισμούς, 
δντας και τά δύο αναπνευστικά όργανα.

11. "Ετσι άνάλογα ιστορικά φαινόμενα είναι: Βούδδας και Χριστός, Να- 
πολέοντας καί Καΐσαρ κλπ. Οί «αναλογίες» αϋτές είναι όλότελα αύθαίρετες 
καί πλανερές γιατί προηγούνται άπό τή μορφολογική σπουδή άντί νά τήν 
ακολουθούν Ή  μορφολογική σπουδή τής ιστορίας γίνεται μέ τήν ανακάλυψη 
τών ομολογιών τών διαφόρων πολιτισμών. Κατά τόν Spengler, «ομόλογο» 
φαινόμενα τής παγκόσμιας ιστορίας είναι: Ή  'Ομηρική εποποιία καί ή Γερ
μανική εποποιία' ή ελληνική πλαστική καί ή οργανική μουσική τής Δύσης, 
ό ινδικός Βουδδισμός καί ό Ρωμαϊκός στω  κισμός, οί κατακτήσεις τοΰ Μεγα- 
λέξανδ^ου καί οί κατακτήσεις τοΰ Ναπολέοντα κλπ.

12. Ό  Spengler μεταχειρίζεται δύο λέξεις γιά νά δηλώοη τά διάφορα στά
δια ένός καί τού αύτοΰ πολιτισμού : τήν Kultur καί τήν Zivilisa'.lon Kultur 
εΐνε πρώτα οί κολλεκτιβιτισκοί οργανισμοί που μελετώνται άπό τήν ιστορική 
μορφολογία, κ’ έπειτα ή ζωή τών οργανισμών αύϊών άπό τή γέννησή τους ώς 
τήν τέλεια άνάπτυξή τους. Zivilisation είναι τά γεράματα ένός K u ’.tur ή πα
ρακμή, ό «χειμ ■ νας» του.

Τήν λεπτή αυτή διάκριση μεταζΰ Ku tur και Zivilisation παρατηρούμε 
πριν άπό τόν Spengler καί σ ' άλλους καί στο W . von Humboldt. Κατά τόν 
Humboldt Zivilisation εΐναι ό έξανθριοπισμός τών λαών στις εξωτερικές συ
νήθειες καί τούς θεσμούς, ένώ Kuitur εΐναι ι; πρόοδο πού προσθέτει στήν 
έξευγένιση αύτή τής κοινωνικής κατάστασης (στόν Zivilication δηλαδή) τήν 
έπιστήμη καί τέχνη. 'Ε δ ώ  καθώς βλέπουμε ή σημασία εΐναι όλότελα διάφορη 
ά π ΐ εκείνη πού δίνει ό Spengler στις δύο αυτές λέξεις.



Ή  ιστορία λοιπόν δέν εΐ ναι κανένα απλό σύστημα αιτιωδών νόμων 
είναι φυσιογνωμονία ζωντανών μορφών καί ό νέος Ιστορικός βιογρά
φος τών Kultur. Τά ά^ομα είναι απλά κύτταρα τών πολιτισμών. Ά ς  
μή ζητοΰμε στήν εξωτερική πραγματικότητα, ας μή βλέπουμε στά με
ταφυσικά, τά κριτικά, τά ηθικά συστήματα πού εχει έμπνεύσει, ά'λλο 
άπό σΰμβολα τής κολλεκτιβιστικής ζωής. ’Έτσι ή μορφολογία 
τής ιστορίας νΙ«  καταντήσει μιά μέρα «παγκόσμιος συμβολισμός».

"Οπως δλα τά ζωντανά όντα και οί Kultur, γιγάντιοι οργανισμοί, 
έχουν για χαρακτηριστική τους ζωϊκήν ορμή, ποιότητα και ποσότητα 
δημιουργικής δύναμης, κατεύθυνση, τάσει.-, ρυθμό, εμφάνιση γονιμό
τητα, διάρκεια, κι’ δλα αυτά καθωρισμένα αυστηρά.

Παίρνοντας τόν Ευρωπαϊκό πολιτισμό, σάν έ'ναν ασυμπλήρωτο 
οργανισμό Zivilisa'ion, καί συγκρίνοντάς τον μέ τόν αποτελειωμένο 
Έλληνολατινικό άπό τήν άποψη τής ιστορικής μορφολογίας, βρί
σκουμε δτι είμαστε οί σύγχρονοι τών Έλληνολατίνων πού εζησαν με
ταξύ τοΰ 400 καί τοΰ 100 π. χ. ’Έχουμε ζήσει τόν Μεγαλέξαντρό μας 
καί μοιραία τοιμάζοι με τό δρόμο στον μελλούμενο Καίσαρά μας.

Ό  στωϊκισμός τών Ρωμαίων άπό τόν Σκηπίωνα ώς τόν Μάριο 
(200 — 100 π. X.) άναστοιχεΐ μέ τήν ανάπτυξη τών σοσιαλιστικών επι
στημών υστέρα άπό τό 1900 μ. X . Στον έλληνολατινικό Kultur ποΰχε 
καταντήσει πιά ZivUisation ακολουθεί ό Καισαρισμός, ή υπαγωγή 
δλων τών εθνών σ' ενα imperium. ’Έτσι καί στον Ευρωπαϊκό πολι
τισμό ί)’ ακολουθήσει μιαν αντίστοιχη περίοδο αύτοκρατόρων, προέ- 
δρων, δικτατόρων άπό τό 2000 ως τό2200 μ. X. Kl’ υστέρα; 'Ύστερα 
μάς περιμένει ή ίδια τύχη πού άποσόνθεαε τή Ρώμη τή νικήτρια. 
"Οπως ή δύση τοΰ 'Ελληνορωμαϊκού πολιτισμοΰ ήρτε μέ κοινωνική 
αποσύνθεση καί βαρβαρικές επιδρομές, έτσι καί τό τέλος τοΰ Ευριοπα- 
ϊκοΰ πολιτισμοΰ πού θάχει πιά γηράσει ως οργανισμός θά ερτη μέ τή 
διάλυση τοΰ νεωτέρου Κράτους. 0ά  γίνουμε λεία καινούργιων κατα
κτητικών λαών πού θά μάς ξαναφέρουν στήν αναρχία τών π^ωτογόνούν 
κοινωνιών. Αυτός είναι κατά τόν Spengler δ μελλοντικός συγχρονι
σμός πού κατ’ ανάγκην οφείλει νά τόν πραγματοποιήσει τό μέλλον. 
Μέ κανένα τρόπο δέ μπορούμε ν’ άποφύγουμε τή μ,οιραία Π α- 
ρ α κ μ ή τ ή ς  Δ ύ σ η ς .

Ή  μορφολογία τής ιστορίας παίρνει έτσι, μέ τήν προφητική της 
άποψη ποΰναι καθαρή σννέπε α, μορφή κοινωνιολογική στή βαθύτερή

της υπόσταση. Φυσικά δέν άνακρύζει τό μέλλον δπως τ’ άντικρύζουν 
οί κο νωνιστικές θεωρίες. Μέ τήν θεωρία τών οργανισμών—Kultur 
παρουσιάζει μιά καινούργια εκδοχή τοΰ νόμου τής εξέλιξης. Τόν ξανα- 
γυρίζει στόν εαυτό του, δίδοντας μιά μεταφυσική πραγματοποίηση 
στήν άντίληψη τοΰ Hegel πώς σκοπός τοϋ πνεύματος (γιά τόν Spengler 
τής εξέλιξης) είναι ή έπι τροφή οτόν εαυτό του.

Δέν θά εξετάσουμε εδώ τή σημασία τής «μορφολογίας τής ιστο
ρίας.» ’Εδώ έπιδίίΰ^αμε νά δώσουμε σέ αδρές καί σύντομες γραμμές 
μιάν αντικειμενική, δσο τό δυνατόν, περιγραφή τής θεωρίας άπό τή 
γέννησή της ίσα με τις τελευταίες λογικές συνέπειές της.13

Θ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

13. Για όσους θά θελήσουν νά μελετήσουν εύρύτερα τδν σύγχρονό μας 
αύτό φιλόσοφο, παραθέτουμε τήν παρακάτω βιβλίο ραφία : Η Lichteiuber-
ger : L,e declin de l· Occident στό περιοδ. I<a vie des peuples t III . 25 
Φεβρ. ig z i. E. Vermeil: Un prophete du declin de Γ Occident Ostwald 
Spengler στό περ. I,e Correspondant. 25 'Απριλίου 1922 και 10 Μαΐου 
1922. H. U chtem berger : I,e propheties politiques d’Oswald Spengler στό 
La vie des peuples, Μάιος 1923 R. Zabloudow skv : LesF orm es nouvelles 
du Pangermanisme (M ercure de France 15 Δεκεμβρ. 1922) A. Fauconnet : 
Oswald Spengler, le prophete du Declin de l ’occident. Paris ed. Felix 
Alcan 1925.
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Τις τελευταίες αυτές μέρες εϊυχε νά βρω ανάμεσα σ ά χαρτιά τής 
συγγενικής μου οικογένειας Γ. Ί  Δελλαπόρτα πολύτιμο μνημείο άπό 
την ανέκδοτη φιλολογική κληρονομιά τού σατυρικού ποιητή Άνδρέα 
Λασκαρά ου. Είναι ενα χειρόγραφο τοΰ ίδιου τοΰ ποιητή, καθώς μπο
ρεί νά πιστοποίηση απλή παραβολή τοΰ γραφικού χαραχτήρα, σέ σχή
μα τετραδίου, σελ. 162. Φαίνεται πώς είναι μιά συλλογή έ'τοιμη γιά 
ιΰπωμα'), πιθανώτατα ή συλλογή, πού αναγγέλθηκε ανάμεσα στά 
ανέκδοτα έ'ργα τοΰ ποιητή πίσω στο ξώφυλλ ■> τών «Στιχουργημάτων».2)

'Η  ποιητική άξία τών ποιμάτων αυτών δέν είναι βέβαια μεγάλη, 
ο πως μεγάλη δέν είναι ή ποιητική άξία δλης τής ποιητικής|δημιουργίας 
τοΰ Λασκαράτου. Μάς είναι δμως οι νέοι αύ :οί στίχοι πολύτιμοι, για i 
μάς βοηθούν νά γνωρίσουμε καλλίτερα τήν περίεργη αυτή προσωπικό
τητα, καί μάλιστα, άφοΰ τά περισσότερα ποιήματα άναφέρονται ειδικά 
σέ ώρισμένα περιστατικά τής ζωής του. Εξόν άπό την άποψη αυτή ή 
σημασία τής ανέκδοτης εργασίας τοΰ Λασκαράτο j μάς είναι σημαντική 
γιατί μάς ξεσκεπάζει καί λαογραφικούς θησαυρούς τοΰ νησιοΰ. 3).

Γιά τούς αναγνώστες οΰ «Δελτίου» τυπώνουνται έδώ τ’ ακό
λουθα ποιήματα.

Ο Μ ΟΝΑΧΟΣ

Τοΰ Μοναχού ό καιρός, καιρός χαμένος.
Ή  φύση δεν τό θέλει καί φρικιάζει.
Στο Μοναστήρι έρημος κλεισμένος,
Δέεται ’ μέρα-νύχτα κι' αηδιάζει.

1) Αϋτό τούλάχιστο μάς αποδείχνουν ό πίνακας τών περιεχομένων στο 
τέλος τοΰ χγρ. καί οί διάφορες πραγματικές καί λεξιλογικές σημείωσες κάτου 
άπό τό κείμενο τών ποιημάτων.

2) «Ποιήματα, μή υπάρχοντα είς τήν έκδοσιν τοΰ 1872».
3) Ή  λαογραφική σημασία τοΰ έργου τοΰ Λασκαράτου είναι μεγάλη. 

Δυστυχώς άκόμα δέν έγινε καμμιά σχετική έργασία.

Ουτιδανός καί ζωντανός θαμμένος,
Περιττός είς τόν κόσμο, έ εϊ μονάζει.

* Ό  Διάολος, σ ’ αύτόν έρω εμένος,
’ Μπαίνει μέσ' στό κελλί του καί φωληάζει.

Τοΰ σβγεϊ τό νοΰ καί τήν καρδιά τοΰ κλεί, 
f  Κι’ ανθρωπόμορφο χτήνος τόνε κάνει.

Κι’ άνθρωπον τού θεοΰ τόνε καλεΐ,
Έ ν ώ  τήν άνθρωπιά άπ ’ αύτόνε ’ βγάνει!.... 
Καί ό Μοναχός, ποΰ δέν τδ ’ νοιόθει διόλου, 
Ζχι στή Μονή του ’ μπαίγνιο τού Διαβόλου.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΤΙΟΥ ΜΟΥ

Σκεφτόμενος, γλυκυά μου Παναγία, 
Συμφέροντα ’ δικά μου καί ’ δικά σου 
’ Βρίσκω πώς όσο ζής έν τή σκοτία,
Θά μένχι σκοτεινό καί τόνομά σου.

Πρέπει όθεν νά ΰποστώ  κάποια θυσία 
Γιά νά σέ ’ βγάλω όχ τήν άφάνειά σου ’
Νά διδαχθής τή θαυματοποιια'
Νάν τήν «άμωμε τό ιε  επάγγελμά σου.

Γιά τούτο νά σέ στείλω μ ’ έξοδά μου 
Στό θαυματ-Έ πιστήμιο τών παπάδωνε,
Στήν Τήνο, νά έμπνευσθή; έχει, Κυρά μου, 
Τάς γνώσεις τών έκεΐ Καθηγητάδωνε'
Καί νά μοΰ έλθής θαυματοπροικισμένη,
Νά περνούμε ζωή χαριτωμένη.

ALLA M U  SP O SA 3)

Della mia sposa imagine a Ίο rata, 
f  Altierga aliueno tu dentro a! m io core  :

S ii la com pagua mia sempre bramata,
E mi salra dal v b io  e dali’ errore.

3) Τό σονέττο αυτό είναι μετάφραση τοΰ αληθινά όμορφου σονέττου τοΰ 
Λασκαράτου «Είς τήν εικόνα τής γυναικός μου». Ή  μετάφραση κατά τό 
χγφ. οφείλεται στόν R. M arzocchi.



Qual Angiol tutelare, immacolata 
1/  alma mi serba ue! natio candore ;
E  se in me Ja ragion miri offuscata,
A ccorti, tu, e vischiari il tuo splendore.

A1 tuo vagglo sereno e luminoso,
In me si desta la virtii sopita.
Ne piu sua fedo questo cnore obblia.
E  tanto all’ esser m io ti sento nuita,
Che spesso ni dom ando in tuon dnbbioso,
E ' essa la mia sposa, ο  1’ alma mia.

πώς γλήγορα θά δοΓίή ή ευκαιρία νά ίδοϋν το φώς τά 
αδημοσίευτα αυτά ποιήματα τοϋ Λασκαράτου, πού φωτίζουν περισσό
τερο τήν άξιοσπούδαστη μορφή τοϋ σατυρικού ήθικολόγου.

Κεφαλονιά. ΔΙΟΝ. Α . ΖΑΚΥΘΗ ΝΟΣ

η§~~3η

’Ελπίζω

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
-—  -

[ Αναλύονται η χρινονται δσα βιβλία [λα? στέλλονται καί παρουσιάζουν 
έζαιρετιχήν σγ,μ.ασίαν ή σχετίζονται είδικώτίρον τά θέματα τοΰ Λελ- 
τίου μας]

Διον. Δ . Ζακυ&ηνοϋ. Τό σονέττο στή νεοελληνική ποίηση1 
(ιστορία - μορφολογία). Άθ. 1926. Εκδοτική Εταιρεία «Άθηνά» Ά . 
Ί . Ράλλη; καί Σία. (σελ. 29, δραχ. 10).

Μέ μιά ξεχωριστή χαρά είδαμε τδ καινούριο βιβλίο τοΰ κ. Ζακυ- 
θηνοΰ, καί μέ καπ^ια κρυφή συγκίνηση, πώ; είναι γραμμένο άπδ συνά
δελφο κι άγαπηιδ φίλο. Τά είδαμε μέ χαρά, γιατί άχαμνή κι’ δχι δια- 
λεχιή είναι ή βιβλιογραφία γιά τή μετρική μας τή νεοελληνική, κι’ άν 
υπάρχη καί κάιι πού ν άξίζη, αύτδ πρέπει μέ κόπο νά τδ ψάξης σέ 
παλιά περιοδικά, πού ζήτημα είναι κι’ άν τά βρής. Έτσι σήμερα άν 
θέλης νά μελετήσης η καί μονάχα μιάν ιδέα νά πάρης τής νεοελληνικής 
μετρικής, θά βρεθής άπδ μιας άρχής άκατατόπιατος, καί δέ θά ξέρης 
τί πρέπει νά κάμης. Γιά τοΰτο είναι πολύ ευχάριστο καί πολύ παρήγορο 
που οί νεοι μας καταπιάνουνται μ’ αυτά τά ζητήματα, πού είναι καί 
γιά τούς περισσότερους μας πράματα δχι μίνο άγνωστα, μά καί πού μήτε 
τδ στοχασιήκαμε πώ; δπάρχουνε.

Οπως φαίνεται καί στδν τίτλο γιά δυδ πράματα πρόκειται νά μι- 
ληση στδ βιβλίο του ό κ. Ζακυθηνίς: γιά τήν Εστορία τοΰ σονέτου στή 
νεοελληνική ποίηση κα! γιά τή μορφολογία του. Δυδ πράματα ξεχωρι
στά έντελώς. Καί θαρρούμε πώς προτού ν’ άοχίση κανείς νά μιλά γιά 
τήν ιστορία ένδς πράματος, πρέπει πρωτήτερα νά μάς περιγράψη τδ 
πράμα αύτό, πρέπει δηλ. ή μορφολογία νά ήταν πριν άπδ τήν ιστορία. 
Αυτδ δυστυχώς δέ γίνεται στή μελέτη τοΰ κ. Ζακυθηνοΰ, παρά Ιχουμε 
ενα φοβερδ άνακίτωμα. Έτσι ένώ στήν άρχή-άρχή μά; δίνει Ιναν όρι- 
σμδ τοΰ σονέτου πολύ άσαφή, κι’ άόριστο1), μπαίνει στήν ιστορική

1). «Κ άθε μέλος ξεχωριστή  αν καί είναι συνθεμένο άπό άλλα μικρότερα 
στιχουργικα συστήματα, ενώνεται μέ τήν τεχνική πλοκή τής ρίμας σέ έναν 
άδιασπαστο κι αρμονικόν οργανισμό» σελ. 5.
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έξέταση, καί άνακατεύει έκεΐ τή μορφολογία, έξετάζοντας σέ κάθε αταθμδ 
μορφολογικά τδ σονέτο, δτσι πού χάνουμε τήν κυρία συνθετική μορφή, 
πού υπόσχεται πώς θά μας δώση τδ βιβλίο. Καί μόνο στδ τέλος τοΰ βι
βλίου, στδ σύντομο «άπόσωμα», υπάρχει ϊνας «πίνακας άναλυτικής μορ
φολογίας τοΰ σονέττου», πού κι’ αύτδς λακωνικώτατος είναι κι’ δχι πολύ 
συστηματικός 2).

Μέ τέτοιον τρόπο λοιπδν χάνουμε τή μορφολογία. Μά και στήν 
ιστορική άνασκόπηση υπάρχει μιά παρόμοια άμεθοδία. Τδ βιβλίο δέν 
προχωρώ μέ τδν ϊδιο ρυθμδ σ’ δλα τά σημεία, μά άλλοΰ τραβάει πιδ 
γλήγορα, κι’ άλλου πιδ άργά. Έτσι περνάει μέ λίγα λόγια τδ ζήτημα 
τής καταγωγής τοΰ σονέτου καί παραδέχεται δίχω; πολλή συζήτηση πώς 
δέν μπορεί τδ σονέτο νάχη λαϊκή άρχή, παρά πώ; έφευρέτης του είναι 
ό Πετράρχης.

Κ’ ίσως ή θεωρία γιά τήν καταγωγή τοΰ σονέτου νά βρίσκεται δξω 
άπδ τδ κύριο θέμα του, ν.αΐ γι’ αύτδ έ συγραφέας νά μή θέλη νά τδ πο- 
λυεξετάση. 'Όμως καί πάρα κάτω ή μελέτη μδς άφήνει άρκετά σημεΤα 
σκοτεινά: §να παρόμοιο σημείο είναι γιά τδν Κυριακδ τδν έξ Άγκώνος, 
πού δσο καταλαβαίνουμε μοιάζει νάναι πολύ σπουδαίος γιά τά ιστορικά 
τής νεοελληνικής μας αετρικής. Στή μελέτη δμως δέ γράφεται τδ κεί
μενο, μά ούτε καί ή μορφή τοΰ σονέτου, παρά βρισκόμαστε μέ άπορία 
μπρδς σέ προβληματικές τελείες. 3)

Ό  συγραφέας έπειτα έξετάζει τδ σονέτο στή σύχρονή μας ποίηση. 
Ή  παρόμοια δμως έξέταση παύει νδχη τδ ίστορικδ ένδιαφέρο πού έχει 
ή έξέταση τοΰ σονέτου στήν περίοδο πρίν άπδ τδ Σολωμό, καί καταντάει 
σέ άνιαρή κατάταξη πραγμάτων γνωστών. Έ ξω  άπ’ αύτδ μιά τέτοια

2). Έ τσ ι π. χ. οΰτε στόν πίνακα αύτόν, οΰτε πουθενά άλλοΰ στή μελέτη 
γίνεται στά τρίστιχα τό ξεχώρισμα δσων έχουν τρεις ρίμες (π. χ· γγδ — εεδ) 
άπ ’ όσα έχουν μόνο δυο (π. χ. γδγ δνδ)· Οΰτε τουλάχιστο στόν πίνακα 
γράφουνται χωριστά οί τύποι κάθε κατηγορίας.

3) Ά π ό  μιά υποσημείωση μαθαίνουμε πώ ς ό καθηγτής κ. Βέης τυπώνει 
τώρα στό Βερολίνο μιά σχετική μελέτη γιά τόν Κυριάκό. Τή μελέτη αύτή τήν
περιμέ ουμε μέ ένδιαφέρον, γιατί δν τό σονέτο τοΰ Anconatus είναι γραμ· 
μένο σέ έντεκασύλλαβο (οπως είναι πολύ πιθανό), θά είναι καί τό πρώτο 
δείγμα τέτοιου στίχου στή γλώσσα μας.

\

έξέταση δέν μπορεί νάναι καί ώρισμένη γιατί δχι μόνο ή ποίησή μας 
προχωρά μέρα μέ τήν ήμέο-τ, μά καί τδ πλάτος πού πήρε τήν κάνουν 
νά μήν μπορή κανείς εοκολα νά τήν παρακολούθηση.4) Έξάλου ό συγ
ραφέας Θά πρέπη νά κάμη κάποιαν έπιλογή. "Ολα τά σονέτα πού γρά
φτηκαν άπδ “Ελληνες σήμερα άνήκουν στήν ιστορία τής νεοελληνικής λο
γοτεχνίας ή στήν ιστορία τής νεοελληνικής μετρικής; Κάθε στιχουργική 
ιδιοτροπία ένδς καί μόνου ποιητή μπορεί ν’ άνήκη στδν κύκλο τής με
λέτης μας ; Η μήπως πρέπει νά κάμουμε Ινα ξεχώρισμα, καί τό τε νά 
βγάλουμε δξω σονέτα σάν τοΰ Καβάφη ή σάν τοΰ Κλήμη τοΰ Πορφυ
ρογέννητου ;

Γι αΰτδ θαρρώ πώ; καλύτερα θάλανε ό κ. Ζχκυθηνός, αν περιορι
ζότανε σ:ήν ί;τορία τοΰ σονέτου ώ; τδ Σολωμό, άπ’ δπου άρχίζει ή σύ
χρονή μας ποίηση, κι’ άν ξεχώριζε τή μορφολογία σ’ ενα πρώτο μέρος. 
Ωστόσο τδ μικρδ βιβλιαράκι τοΰ κ. Ζακυθηνοΰ, ευκολοδιάβαστο καθώς 

είναι, θά δώση μιάν ιδέα γιά τήν ιστορία τοΰ σονέτου στούς άναγν&στες 
του καί θά τού; κάμη νά ένδιαφερθοΰν καί ν’ άγαπήσουν τήν έπιστημο- 
νική μελέτη τής νεοελληνικής μας μετρικής. Καί γι’ αύτδ άξίζει κάθε 
έπαινος στδ συγρα φέα του.

Λ. Ν. Π.

Τ Ήλία Μηνιάτη. Επισκόπου Κερκίνης καί Καλαβρύτων τοΰ Κ ε- 
φαλήνος. ΔιδαχαΙ καί λόγοι. Έκδοσις 15η (πλήρης κατά τά αυθεντικό
τερα κείμενα). Έν Άθήναις έκδότης Εϋσ. Κολομβότσης τυπογραφείον 
«προμηθεύ;» 1926. Τόμοι δύο α' τόμος σελ. 268 δρχ. 45 β' τόμος 
σελ. 244 δρχ. 50.

Γιάννη Β. Σκουνάκι Ό  Κρατύλος έρωτικδν είδύλλιον είς μέρη 
δύο. Άθήναι, τύποις : Ε. καί I. Μπλαζουδάκη 1926. (σελ· 96 τι- 
μάται δρχ. 10).

Μεγάλη ’Ελληνική *Εγκυκλοπαίδεια. Έκδότης Π. Δρανδά- 
κης· τεΰχη 1— δ. Άθήναι.

4) Γι’ αύτό είναι πολύ φυσικές μερικές παράλειψε', δπ ω ς τά πενταίύλ- 
λαβα σονέτα τοΰ Παλαμά, ή τά σονέτα που χαλαρώνουν τήν αυστηρότητα 
καί δέν κρατοΰν τήν ίδια ρίμα στό δεύτερο τετράστιχο.
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Πεπραγμένα μ-ηνός
Τήν 5ην καί 9ην δύο μαθήματα τοΰ 

κ .Ί .Θ . Κακριδή, Συντάκτου τού 'Ισιο- 
ρικοϋ Λεξικού,περίτής τέχνης τοϋ Πιν
δάρου. Ό  ομιλητής είς τό πρώτον του 
μάθημα έξήτασε είσαγωγικώς πρώτον 
τι έχει χαθή άνεπανορθώτως άπό 
τούς αρχαίους ποιητάς καί μάλιστα 
άπό τόν Πίνδαρον (διάφορα συναι
σθήματα, μουσική, μέτρα), έπειτα δέ 
είς τί συνίσταται τό σκοτεινόν μεγα- 
λείον τοϋ Πινδάρου. Είς τό δεύτερον 
μάθημα ανέλυσε τόν "£'πίνικον είς τά 
μέρη του (προοίμιον, έξύμνησις νι- 
κητοϋ, μΰθος, ήθικαί γνώμαι) καί 
έξήτασε τάς ήθικάς καί θρησκευτι
κός αντιλήψεις τοΰ ποιητοΰ. Τά μα
θήματα έτίμησαν διά τής παρουσίας 
των οί καθηγηταί κ.κ. Κ .Ά μ αντος, Μ. 
Βολωνάκης, ό κοσμήτωρ κ. Θ. Κα- 
κριδής καί ό κ. Ν. Χατξιδάκις, ό 
ποιητής κ. Κ. Παλαμάς, οί κ. κ. 01- 
κονομίδης, Σιγάλας, Φουρίκης, συν- 
τάκται τοΰ ίσ ιορικοΰ λεξικού, ό Γυ
μνασιάρχης κ. Λαμπρίδης κ. ά. Τήν 
15ην, καθαράν Δευτέραν έκδρομή είς 
Κορωπί δπου είχε τήν κτλωσύνην 
νά όδηγήση τούς έκρδομεϊς είς τά 
άξια λόγου μέρη ό σχολάρχης Κ ορω- 
πίου κ. Παπασιδέρης.—Τά δύο τελευ
ταία μαθήμαια τής ιστορίας τής Γαλ
λικής Λογοτεχνίας διακοπένια λόγφ 
τών εορτών καί τής άσθενείας τού κ. 
όμιλητού θά  γίνουν κατά τάς άρχάς 
τοΰ προσεχοΰς μηνός.
*Η έκδρομή τής ’Ολυμπίας.

Άγγέλλομεν είς τούς κυρίους συν
αδέλφους μας δτι ή αϊτησις τοϋ 
ήμετέρου 'Ομίλου πρός τήν Σ . Πρυ
τανείαν τήν σχετικήν μέ τήν μεγάλην 
άρχαιολογικήν εκδρομήν είς ’ Ολυμπίαν 
διεβιβάσθη είς τόν καθηγητήν μας κ. 
Κεραμόπουλον ϊνα μελετήσΐ] τόν τρό
πον τής διεξαγωγή; αύ ιή ; εΐμεθα δέ 
είς θέσιν νά γιτωιίζωμεν δτι δι’ οι
κονομικούς λόγους ό κ. καθηγητής

υπέδειξε τήν διά Καλαβρύτων ■ Μ. 
Σπηλαίου Ά γ ια ς  Λαύρας είς ’ Ολυμ
πίαν διαδρομήν μετ’ άπευθείας έπι- 
στροφής έξ ’ Ολυμπίας. Ή  έκδρομή 
αΰτη θά γίνη δαπάναις τού Πανεπι
στημίου (έξοδα συγκοινωνίας) καί θ ά  
διοργανωθή ύπ ’ αύτοΰ. Οί έκδρομεΐς 
θά  εορτάσουν τό Πάσχα είς Α γίαν 
Λαύραν θά διαμείνουν δύο ίσω ς ήμέ- 
ρας είς 'Ολυμπίαν, ή δλη δέ έκδρομή 
θά  διαρκέση 4 ή 5 ήμέρας. Εΐμεθα 
έξ άρχής βέβαιοι περί τών ενεργειών 
τούτων τοΰ κ. Πρυτάνεως. Έ λπ ίξο- 
μεν δέ δτι χάρις καί είς τήν συμμετο
χήν μερικών καθηγητών μας καί ή 
έφετεινή άρχαιολογική έκδρομή θά 
μείνη Ιστορική είς τά χρονικά τοΰ 
Πανεπιστημίου, οπως ή έπί τής !’ ρυ- 
τανείας τοΰ αειμνήστου Ν. Πολίτου 
έν έτει 1907. Νομίζομεν δμως δτι 
θά  έπιτύχη πλήρως, έάν προηγηθή 
μιά συστηματική καί σταθερά ένέρ- 
γεια έκ μέρους τής πρός τοΰτο κα- 
θορισθησομένης έπιτροπής. Είς 
τό  φύλλον τού ’ Απριλίου τό Δελτίον 
θά  περιέχη άοχαιολογικάς καί _ γενι- 
κωτέρας λεπτομερείας καθώς έπίσης 
καί πίνακας πρός εύκολωτέραν με
λέτην τών έκδρομέων. 
Συναδείφιππί ένϋ'αρρύνοεις

Τό άρθρίδιον τής φοιτητικής έφη- 
μερίδος «Φοιτητική Συντροφιά» είς 
τό ύπ' άριθ. 3 φύλλον της τό σχετι
κόν μέ τήν έργασίαν τοΰ 'Ομίλου μας 
άπό τής ίδρύσεώς του μέχρι σήμερον, 
«αί τό άλλο είς τό ύπ’ άριθ. 4  ̂ τό 
σχετικόν μέ τήν έκδοσιν τού Δελτίου, 
μάς άναγκάζουν νά εΐ'χαριστησωμεν 
θερμότατα τήν διεύθυνσίν της διά τά 
καλά της λόγια καί διά τας παρατη - 
ρήσεις της. ’ Αμφότερα μάς ένθαρρύ- 
νουν πολύ είς τό έργον μας, προερ
χόμενα μάλιστα άπό δημοσιογραφικόν 
δργανον φοιτητικοί) σίομΑίειοί) τοΰ 
όποιου ή έπιστημονική εργασία δέν 
μάς διαφεύγει.
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T SnTS X TU  7ΚΙ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Ι  Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ
Είς 350.000 όρθρα 

συνοδευόμενα υπό πλήρους βιβλιογραφίας.
30 χιλιάδες εικόνων εντός καί έκτος τοΰ κειμένου 

ως καί. 250 τοπογραφικοί καί γεωγραφικοί χάρται, 
σχήματα, σχεδιαγράμματα κ.τ.λ. απαντα ευρο»παϊκής κατασκευής. 
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ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ 
ΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 

ΕΙΙΙ ΤΗΣ ΣΥΝ Ε ΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΝΟΟΥΜ ΕΝΟΥ ΚΟΣΜ ΟΥ
(Πανεπι,στήμιον— Πολυτεχνεΐον Άνώτεραι σχολαί— Πολιτικός 

καί Οικονομικός κόσμος—Στρατός - Ναυτικόν -Δ ιοίκησις— . 
Κλήρος— Δημοσιογραφία— Λογοτεχνία) '
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Ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  Έτησία Δραχ. 50
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Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς :  Δ . Συμβούλιον ’ Ακαδημαϊκού Όμίλου 
Ψ α ρ ώ ν  33.

Τιμή φύλλου Δραχ. 5.
 Πωλείται είς όλα τά βιβλιοπωλεία τών Α θ η ν ώ ν .


