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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.
Δ. ΚΟΤΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ
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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
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ται το ατελές της απόπειρας αυτής, έφ' δσον εξ αυτής έχει άποκλεισθή ολόκλη
ρος ή περίοδος τής παλαιοχριστιανικής σκέψεως, κατ' εξοχήν δημιουργική δια το
Βυζάντιον. Εις το σημεΐον τοϋτο ό συγγραφεύς φαίνεται να άγνοή την πράγματι
πολύτιμον συμβολήν τοΰ Κ. Λογοθέτου εις τον πρώτον τόμον του δίτομου έργου
του « Ή Φιλοσοφία τών Πατέρων και τοΰ Μέσου Αιώνος». Το δεύτερον δοκίμιον
( « Ή οδός προς την γνώσιν») εξαίρει τον μυστικόν χαρακτήρα τής βυζαντινής
γνωσιοθεωρίας, μη θηρευούσης την γνώσιν δι' έαυτήν, άλλα θεωρούσης αυτήν ώς
την πρώτην βαθμίδα «φωτισμού» τής ψυχής καί «θεώσεως» του άνθρωπου. Το
τέταρτον, τιτλοφορούμενον «Φιλοκαλία», αναλύει την υπό την ονομασίαν αυτήν
άνθολογίαν κειμένων τριάκοντα μυστικών Πατέρων τής ορθοδόξου Εκκλησίας, εις
τά όποια εξαίρεται το άσκητικον— μυστικόν ιδεώδες τής ορθοδοξίας. "Επονται
δοκίμια περί τής αισθητικής ουσίας τής Βυζαντινής τέχνης (τέχνης ή οποία, κατά
την θεωρίαν του Καθ. Μιχελή, είναι κατ' εξοχήν τέχνη του «υψηλού», τής προς
το θείον ροπής), περί βυζαντινής ζωγραφικής καί τών δύο έξοχωτέρων ασφαλώς
εκπροσώπων αυτής, τοΰ Μανουήλ Πανσελήνου καί τοΰ άπο τάς βυζαντινάς ρίζας
του ουδέποτε κατ' ούσίαν άποκοπέντος Δομηνίκου Θεοτοκοπούλου, τέλος δε περί
τής βυζαντινής ιεράς μουσικής καί ύμνογραφίας. Το όλον έργον δεικνύει τον συγ
γραφέα του λεπτον γνώστην τής βυζαντινής πνευματικότητος, έννοοΰντα αυτήν εκ
τών έσω καί επικοινωνούντα δια τών πάντοτε ζωντανών ελληνικών του ριζών με
το βαθύτερον νόημα, το όποιον εκφράζει.
Δ.
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Ή εξαίρετος αυτή μελέτη, την οποίαν είχε παρουσιάσει εις την Άκαδημίαν 'Αθηνών κατά την συνεδρίαν αυτής τής 20ής 'Ιαν. 1949 ό αείμνηστος Θεό
φιλος Βορέας, εκδιδομένη ήδη δια δευτέραν φοράν καί εμπλουτισμένη δι' δλως
νέων στοιχείων καί κεφαλαίων, ρίπτει φώς εις την πνευματικήν άκτινοβολίαν τοΰ
Έλληνισμοΰ κατά τήν Τουρκοκρατίαν εις όλον τον βαλκανικον χώρον, τόσον δηλ.
εϊς τάς Έλληνικάς σχολας τοΰ Φαναριού κ.ά., δσον καί εις τά, κέντρα έλληνικοΰ
πολιτισμοΰ καταστάντα, σχολεία τής Ρουμανίας. Ή ζωή, αϊ σπουδαί, το διδακτικον καί φιλοσοφικον έργον τοΰ σημαντικότερου εκπροσώπου τής ελληνικής

