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Συλλογή καί μετάφρασες εις το άγγλικον αποσπασμάτων άπο έ'ργα πέντε
άντιπροσοοπευτικών νεοελλήνων διανοητών αναφερόμενα εις τήν φύσιν και την
άθανασίαν της ανθρωπινής ψυχής. Ό κ. Κ. Καβαρνός, νέος Έλληνοαμερικανος
λόγιος, ειδικευμένος εις τήν μελέτην της Βυζαντινής φιλοσοφικοθεολογικής παρα
δόσεως και ερευνών υπό το πρίσμα αυτής τήν συνεχίζουσαν, ως φρονεί, ταύτην
Νεοελληνικήν πνευματικότητα, επιχειρεί εις το άνωτ. έργον να παρουσίαση εις
το άμερικανικον κοινον μίαν επιλογήν νεοελληνικών φιλοσοφικών κειμένων χαρα
κτηριστικών τής πνευματικότητος ταύτης. Οι άνθολογούμενοι συγγραφείς (Βε
νιαμίν ό Λεσβίος, Πέτρος Βράϊλας—Άρμένης, 'Ιωάννης Σκαλτσούνης, "Αγιος Νε
κτάριος, εκ τών νεωτέρων δε ό 'Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος) δεν παρουσιάζουν
δλοι βεβαίως το αυτό ενδιαφέρον, το άξιολογώτερον δε ασφαλώς απόσπασμα καί
συγχρόνως εκείνο, το όποιον προ πάντων ενισχύει τήν θέσιν του συγγραφέως
περί τής νεωτέρας ελληνικής διανοήσεως ώς συνεχείας τής βυζαντινής, είναι το
είλημμένον εκ του έ'ργου του Ά γ . Νεκταρίου (κατά κόσμον Νεκταρίου Κεφάλα)
«Μελέτη περί τής αθανασίας τής ψυχής» ('Αθήναι, 1901). Πρόκειται περί κειμέ
νου, το όποιον, αν δεν περιέχη κατ' ούσίαν πρωτοτύπους επόψεις, προδίδει δμως
τοιαύτην εύγένειαν καί γαλήνην θρησκευτικού ήθους του συγγραφέως του, ώστε
να σαγηνεύη καί κατακτά ευθύς αμέσως τον άναγνώστην. Το ερώτημα δμως πα
ραμένει, αν ό Νέος Ελληνισμός δύναται πράγματι έξαντλητικώς νά έρμηνευθή
καί άξιολογηθή δι' αναγωγής εις τάς βυζαντινάς μόνον ρίζας του ή αν, πέραν αυ
τών, συνιστά μίαν νέαν διάστασιν τής ελληνικής εμπειρίας, τήν οποίαν οι άνθολο
γούμενοι συγγραφείς δεν ήσαν ΐσως οι καταλληλότεροι νά εκφράσουν.
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C o n s t a n t i n e C a v a r n o s , B y z a n t i n e T h o u g h t a n d a r t , a col
lection of essays, Institute for Byzantine and modern Greek studies, Bel
mont Mass. U.S.A. 1968, σχ. 8 μ. σ. 139.
Εις τήν συλλογήν αυτήν δέκα δοκιμίων αναφερομένων εις τήν Βυζαντινήν
φιλοσοφίαν καί τέχνην ό Κ. Καβαρνος επιχειρεί νά δείξη τήν στενήν έξάρτησιν
τής Βυζαντινής εικαστικής τέχνης, ποιήσεως καί μουσικής εκ τών φιλοσοφικών
καί θεολογικών προϋποθέσεων τής βυζαντινής εμπειρίας. 'Ορθώς εξαίρεται εις το
πρώτον δοκίμιον («Φιλοσοφία») ή σημασία του έργου του Β. Τατάκη La philoso
phie byzantine ώς τής πρώτης κατ' ούσίαν περιεκτικής απόπειρας νά συγκροτηθή

