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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΡΙΤΙΚΗ 

Νέον πάλιν περικαλλές κατασκεύασμα διέλαμψεν έπ' εσχάτων εις το μέσον 

του γλωσσικού στερεώματος* εις τά δυσαρίθμητα της καινοφανούς επινοίας με

γαλοπρεπή πλαστουργήματα προσετέθη και άλλο, ούχ ήττον περίλαμπρον* τοΰτο 

δέ είναι ή Προβληματική. 

Ούτω προς πολλοίς άλλοις άναγινώσκεται έν τινι πραγματεία «ή προβλημα

τική της υπάρξεως», «ή προβληματική της ψυχής», «ή προβληματική του άτο

μου», «ή προβληματική των διαλόγων» κττ. Είναι δέ προβληματική κατά λέξιν 

μετάφρασις του problematic (έκ του ημετέρου προβλήματος), δι' ού δρου δηλου-

ται ή άγνο:α και απορία, ή δυσκολία καΐ αμφιβολία, ή παρουσία προβλήματος, 

ή, κάλλιον ειπείν, το προβληματώδες, καθά Ιγραφεν άοίδιμος σοφός καθηγητής. 

Πλην άλλ' δμως δέν υπάρχει έν τη ελληνική γλώσση προβληματική' εάν δέ 

υπήρχε, θά έσήμαινεν ουδέν άλλο ή τήν προβληματικήν μέθοδον, τήν μέθοδον του 

συνοραν το πρόβλημα. 

"Ισως τις ένιστάμενος θά εΐπη* ναί, δέν υπάρχει παρ* άρχαίοις το προβλημα

τική, αλλ" ύπάρχουσι τά επίθετα απορηματικός, άπορητικός, καθ* α δύναται νά 

λεχθή Προβληματική κατά το Κριτική. Και είναι μέν ή τοιαύτη παρατήρησις 

πολύ ορθή, αλλ', ως ήδη ελέχθη, προβληματική θά έσήμαινε τήν μέ&οδον τον 

άπορείν καί ουχί τήν άπλήν άπορίαν 1. Είναι δέ άξιον σημειώσεως δτι δ τήν άπο-

ρητικήν μέθοδον είσαγαγών πρώτος δαιμόνιος 'Αριστοτέλης δέν μεταχειρίζεται 

τήν λέξιν ταύτην, άλλ' άντ' αυτής λέγει «άπορήσαι δεϊ πρώτον», «το διαπορήσαι 

καλώς», «ή της διανοίας απορία», «τάς δυσχέρειας θεωρεϊν πρότερον» κά. 

Έ ν τη αρχή του δευτέρου βιβλίου των «Μετά τά φυσικά», ένθα ποιείται λό-

γον περί της τοιαύτης μεθόδου, παρατηρεί δ Σταγιρίτης δτι «ανάγκη προς τήν 

επιζητουμένην επιστήμην επελθεΐν ήμας πρώτον, περί ών άπορήσαι δεϊ πρώτον» 

(εΤναι ανάγκη προς διεξαγωγήν της ζητούμενης επιστήμης νά κάμωμεν κατ' αρ

χάς λόγον περί των αποριών, τάς οποίας πρέπει κατ* αρχάς νά προβάλωμεν). Καί 

επάγεται «εστί δε τοις ενπορήσαι βονλομένοις προνργου το διαπορήσαι καλώς' 

ή γαρ ϋστερον ενπορία λνσις τών πρότερον άπορονμένων εστί, λνειν δ* ούκ £στιν 

άγνοονντα τον δεσμον» (=είς τους θέλοντας νά λύσουν τάς απορίας των είναι 

πολύ ώφέλιμον νά διαγνώσουν τάς απορίας* διότι ή επακολουθούσα άρσις τών 

δυσκολιών (αμφιβολιών) είναι λύσις τών προηγουμένως προβληθεισών αποριών, 

είναι δέ αδύνατον νά λύση τις τον δεσμόν, αν άγνοή αυτόν). 

1) 'Ατυχώς δέν δίδεται προσοχή οΰτε είς τα πράγματα οΰτε είς τήν γλώσσαν Ό λέ
γων «προβληματική» γράφει καί άλλα παράδοξα, οία τα «ερμηνεία αξονικών . . . θεμάτων», 
«ήρκεσεν νπο του φιλοσόφου», «αυμμόρφωσις προς τά κρατούντα», «ή δυνατότης περί του 
άποφασίζειν», ή «έξήγησις περί της δραματικής τέχνης», «ή άγνοια περί τών σπουδαίων» «δ 
διάλογος πολιορκεί πάντα τά θέματα». 
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*Η περί ής ό λόγος θαυμάσια μέθοδος, ής την μεγάλην άξίαν άνωμολόγησαν 

και εφήρμοσαν νεώτεροι φιλόσοφοι, έγκειται εν τω έμβαθύνειν και είσχωρεΐν ε'ις 

τάς δυσκολίας, όσας εμφανίζει εκάστη επιστήμη και έκαστον θέμα. Ή κατανόη-

σις δηλαδή τών δυσχερειών εγείρει απορίας καί προβάλλει ερωτήματα, ών ή 

ύπερνίκησις είναι αυτό τοΰτο λύσις του άναφυέντος προβλήματος. Έ ν άλλοις λό-

γοις προς λύσιν οιουδήποτε προβλήματος πρέπει πρότερον να διαγνωσθώσιν αί 

δυσκολίαι αύτου, να προβληθώσιν άπορίαι καί ερωτήματα. 

Οίκοθεν νοείται δτι άλλο πράγμα είναι ή άπορητική μέθοδος καί άλλο ή εις 

τα καθ' εκαστον εφαρμογή αυτής, τουτέστιν αί επί μέρους άπορίαι. Καί αν λοιπόν 

λεχθή κακώς Χ προβληματική (μέθοδος), αΰτη θα είναι άλλο τι ή τα καθ' εκα

στον προβλήματα, καθ' δνπερ τρόπον άλλο είναι ή Κριτική (επιστήμη, μέθοδος) 

καί άλλο αί καθ' εκαστον κρίσεις. 

* * * 

Το τελευταΐον τοΰτο άγει αυτομάτως εις τίνα έπ' εσχάτων γενομένην άτυχη 

φιλολογικήν ζήτησιν. Ό άοίδιμος καθηγητής Χαρ. Χαριτωνίδης, επιφανής γραμ

ματικός καί κριτικός φιλόλογος, έγραψε προ ετών δτι ορθόν είναι να λέγηται Βι

βλιοκρισία ή κρίαις βιβλίου, ουχί δέ «κριτική βιβλίου»* διότι ή κριτική είναι τέ

χνη ή επιστήμη ή μέθοδος καί επομένως διαφέρει της επί μέρους κρίσεως. Είναι 

δέ γνωστόν δτι ή Κριτική μετά της ερμηνευτικής αποτελεί ουσιώδη κλάδον της 

Φιλολογίας καί ασχολείται περί τήν έρευναν τών χειρογράφων ή, άλλως ειπείν, 

περί τήν έξέτασιν της χειρογράφου παραδόσεως των αρχαίων κειμένων. Έ ν τη 

έπιστηρονική καί δή καί τή φιλολογική ορολογία ή λέξις κριτική έχει είδικήν 

καί περιωρισμένην σημασίαν, πολύ διάφορον της απλής κρίσεως. 

Είναι εσφαλμένη ή γνώμη δτι ή κριτική, κατά παράλειψιν του τέχνη επέχει 

θέσιν ουσιαστικού, καθά συμβαίνει καί ε'ις άλλα επίθετα. Εσφαλμένως δέ επίσης 

στηρίζεται ή γνώμη αΰτη εις το δτι ό Χαριτωνίδης γράφει «Κριτικά καί Γραμ

ματικά», «Σύμμεικτα κριτικά» καί τά τοιαύτα, διότι εις ταΰτα εξυπακούεται το 

ουσιαστικον ζητήματα ή παρατηρήματα. 'Ομοίως το εριστική (τέχνη) είναι διά

φορον του έ'ρίς καί ή ποιητική (τέχνη) του ποίησις καί ή θεραπευτική (μέθοδος) 

του θεραπεία, κατ' άκολουθίαν δε ή Κριτική (επιστήμη, τέχνη) είναι διάφορον 

του κρίσις. Πλην εκείνα (τά εις -ική) δηλουσι τά γένη, εις ά υπάγονται ταΰτα 

(τά εις -σις) ως είδη. 

Βεβαίως ή Κριτική έχει περιεχόμενον τί άλλο παρά τήν κρίσιν καί τούτου 

ένεκα θα ήδύνατο κατά τίνα περιστολήν της οικείας έννοιας νά τεθή αντί της 

1) Εΐπον κακώς, διότι προς δήλωσιν της μεθόδου ταύτης υπάρχει ή λέξις άπορητική> ή 
ύπομιμνήσκουσα τας εκφράσεις του 'Αριστοτέλους. "Αλλως δέ του δρου ποιούνται χρησιν καί 
ξένοι καί ημέτεροι, ως οί αείμνηστοι Θ. Βορέας καί Κ. Γεωργούλης. 
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άπλής κρίσεως" αλλά το τοιούτο θα ήτο πάντως ουχί (ακριβής) χρήσις άλλα τις 

των καταχρήσεων, ας πρέπον είναι να άποφεύγωμεν *. 

Ένταΰθα 'ίσως είναι πρόσφορον νά παρατηρήσωμεν δτι ή μειξοβάρβαρος λέ-

ξις Technik κακώς μεταγλωττίζεται δια του Τεχνική, δηλαδή μένει αμετάβλητος 

και ουδέν λέγει* ούχ ήττον άτοπος θά ήτο ή άπόδοσις δια του τέχνη. Ή υποκεί

μενη είς τον δρον τούτον έ'ννοια είναι ή της τεχνικής δεξιότητος (έπιδεξιότητος), 

της εντέχνου κατασκευής (παρασκευής)- οΰτω δέ πως πρέπει νά μεταφράζηται. 

Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ε Α 

Είναι θλιβερον δτι πολλοί νεώτεροι και δή καί φιλόλογοι ελέγχονται συνήθως 

περιπίπτοντες εις άνεπιστασίαν και όλιγωρίαν ού μόνον περί τα πράγματα άλλα 

καί περί τήν γλώσσαν. Ναί* είναι αφόρητος ή κάκωσις, ην υφίσταται ή εθνική 

ημών γλώσσα καί άλλως καί ένεκα της κακής μεταφράσεως τών ξένων ή ξενο-

φανών λέξεων. 

Οι εκ τών αλλοδαπών βιβλίων άρυόμενοι ξένας γνώμας ή διδασκαλίας μιμούν

ται δουλικώς ού μόνον το ύφος άλλα καί τάς λέξεις τάς ελληνικής μεν πολλάκις 

καταγωγής ούσας, ξενικήν δέ άμφίεσιν προσλαβούσας. Ούτω γράφεται «παραδο

σιακή γραμματική» (traditional grammar) αντί του ή παραδεδομένη ή κατά πα-

ράδοσιν γραμματική" «ή επιφανειακή δομή» (surface structure), αντί του ή κατ' 

έπίφασιν ή επιπόλαια υφή (κατασκευή)· «ή σημασιοσυντακτική ( ! )» (semanto-

syntactic) σχέσις αντί του ή σχέσις σημασίας καί συντάξεως ετι δε «συγχρονική(!) 

χρήσις». «διαχρονική (!) θεώρησις» «συγχρονικον έπίπεδον» καί δσα άλλα. Τοι

αύτα δ' δμως είς -ικος επίθετα καί τοιαΰται συνθέσεις πρέπει νά άποφεύγωνται ως 

άλλότριαι της ελληνικής γλώσσης. Έ π * εσχάτων έπέδωκαν τα νεοπλάσματα δια

χρονικός, διακυβερνητικός, διακοινοβουλευτικός, διορθόδοξος (διορθόδοξον συνέ-

δριον) κά., γενόμενα πιθανώς κατά το διεθνής, διε&νες προς δήλωσιν του γενι

κού χαρακτήρος. Άλλ' ή ελληνική γλώσσα τήν τοιαύτην σχέσιν δηλοΐ ή δια συν

θέτων ονομάτων άπο του παν- αρχομένων (πανημέριος (ό διαρκών δλην τήν ήμέ-

ραν), παννύχιος, πανελλήνιος, πανιώνιος, πανορθόδοξος κλπ.) ή κατ' άλλον τινά 

τρόπον το Ισχύον, έπί παραδείγματος, διά παντός του χρόνου λέγει αΐώνιον, 

άΐδιον. 

Τί δέ νά είπη τις περί εκφράσεων, οιαι «το άνοιγμα του εαυτού του», ( = ή 

άποκάλυψις, ή έκδήλωσις εαυτού), «ή εμπραγμάτωσις του έαυτοϋ του» ! ( = ή 

τελείωσις εαυτού), «ή έμπραγμάτωσις του χρέους» ( = ή έπιτέλεσις του καθή

κοντος)' «ό άναπληροματισμος» ( = ή άναπλήρωσις), ώσεί υπήρχε ρήμα «άνα-

πληρωματίζω». Τί δέ περί του «ή Οψις εράται του ερωμένου» ; ενώ ή μεν οψις 

1) 'Ατυχώς δέν λείπουσιν οι άσμενίζοντες είς τών όρων τήν κατάχρησιν. Χρήσις είναι, 
έπί παραδείγματος, το λέγειν «δ καθηγητής τοϋ πανεπιστημίου διδάσκει Θεολογίαν», κατάχρη-
σις δέ το «δ καθηγητής τοϋ δεινός Γυμνασίου διδάσκει εύδοκίμως Θεολογίαι», ένώ διδάσκει 
μόνον Θρησκευτικά. 
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έρα, το δέ άντικείμενον έραται, ή του «ή υπ' αύτοΰ θεωμένη» αντί του θεω

ρούμενη' διότι το θεώμαι είναι μέσης και ουχί παθητικής διαθέσεως. 

"Ετι δεινότερον είναι το θέαμα της συντάξεως. Οΰτω γράφεται «έχει δια

φύγει τον κλοιού της σοφιστικής παιδείας»' «αίσθημα περί του βάθους της υπάρ

ξεως», «δυνατότης περί του ζην», «άγνοια περί των σπουδαίων» «άνακάλυψις 

περί του πώς π ρ έ π ε ι . . . », «έξήγησις περί της δραματικής μορφής»· «οΰτος 

δέν είναι ξένος ώς προς το δτι άποτε? ει τήν προβληματικήν τής υπάρξεως» ! ! 

(ό νοών νοείτω)· «το έ'πος προδίδεται», «το μοτίβον (sic) τής Ίλιάδος», «ή 

μοντέρνα (sic) ψυχολογία», «ή πληρότης των θεών» και πλείστα άλλα. 

Προς τί δ' δμως να προχωρήσωμεν καΐ τί να εΐπωμεν τελευταΐον, άφοΰ τέ

λος δέν υπάρχει εις τήν γλωσσικήν άτασθαλίαν. 'Αλλά προς θεού, επί τέλους. 

*Ας συνέλθωμεν εις ήμας αυτούς και ας άναλογισθώμεν δτι, εάν έξακολουθήσω-

μεν νά διαστρέφωμεν και στρεβλώμεν τήν γλώσσαν ημών κατά τοιούτον άνοι-

κτίρμονα τρόπον, αΰτη θα πάθη 8,τι ό μυθολογούμενος θαλάσσιος θεός Γλαύκος, 

προς όνειδος και καταισχύνην ημών των συγχρόνων. 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ν ί π τ ρ α 

Τους πόδας αυτουργών Χριστός τότ ένιψε μαθητών, 

λϋμα δ* άπαν τό ζην ήδε κάθαρσις εφυ. 

Κ α τ ά φ ύ σ ι ν 

Ούτε Σόλων οϋθ* επτά σοφών εϊμ*' ου με γαρ εγνων, 

γηράσκω δ' αίεΐ πόλλ' επιληθόμενος. 

Μ ν ή μ η 

τΗμαρ μεν τελέσας οϊχη μακρόν τε καλόν τε, 

σών δ' ευεργεσιών ουκ απόλωλε χάρις. 

Εις χρυσοΰν γάμον καθηγητού 

Πεντήκοντα θέρη κοί χειματα πεντήκοντα 

ήγετε συζυγία συμμαχία τ αγάπης' 

χαίρετον, ώ φίλω αΐδοίω, μεμαθηκότε, πάντα -

εϊτ εαρ ή χειμών—ώς δόσις έστι θεοϋ. 

W. KUCHENMÜLLER, STUTTGART 


