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ΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΪΝΤΙΛΙΑΝΟΥ 

ΚΑΙ Η ΝΕΩΤΕΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

Περί των παιδαγωγικών απόψεων του Φαβίου Κοϊντιλιανου (35—95 μ. Χ . ) 
πληροφορούμεθα έκ του έργου του Institutio oratoria Έ ν αύτω περιλαμβάνεται 
διδακτική δραστηριότης καΐ παιδαγωγική πείρα είκοσι ετών, δύναται δε τούτο να 
θεωρηθή το σπουδαιότερον έργον της ρητορικής Παιδαγωγικής και έν ταύτω 
πολλού λόγου άξιον άναμορφωτικον δια τήν έποχήν του σύγγραμμα. Ό Κοϊντι-
λιανος υπήρξε κατά βάσιν ρητοροδιδάσκαλος, άλλα, έάν έχωμεν υ π ' όψει μας δτι 
καθ' δλον τον 'Ρωμαϊσμον ή 'Ρητορική υπήρξεν ΰψιστον μορφωτικον ιδεώδες, 
έγγυώμενον σύναμα άξιοζήλως επιτυχή σταδιοδρομίαν έν τε τη στρατιωτική καί 
πολιτική ζωή, τότε αντιλαμβανόμεθα δτι Παιδαγωγική καί 'Ρητορική είναι συνδε-
δεμέναι παρά Ρωμα'.οις κκί δτι άγνοια τής μιας τούτων έν τή εξετάσει τής ετέ
ρας δέν ή το νοητή. Ό Κοϊντιλιανος δηλονότι τήν μόρφωσιν ενός νέου 'Ρωμαίου 
εις ρήτορα δέν εϊδε μονοπλεύρως ως τεχνικήν καί έπαγγελματικήν κατάρτισιν, 
άλλα ως εύρύτερον λειτούργημα του διδασκάλου, έχοντος τήν ύψηλοτέραν ά π ο -
στολήν να καταστήση τον νέον Ρωμαΐον ου μόνον orator perfectus άλλα καί vir 
bonus. Ό δεύτερος ούτος σκοπός, τον όποιον αϊ διάφοροι ρητορικαί σχολαί τής 
εποχής του Κοϊντιλιανου ήγνόουν ή περί ελαχίστου έποιοϋντο, ύπηγόρευσεν εις 
αυτόν να ϊδη τήν μόρφωσιν του ρήτορος υπό το ευρύ πρίσμα τής γενικής αγωγής ' 
διό καί ό Κοϊντιλιανος θεωρείται ως ό πρώτος θεωρητικός τής Διδακτικής καί 
καθ' δλου Παιδαγωγικής τής ΆρχαιότητοΓ. Τα σπουδαιότερα τών παιδαγωγικών 
θεμάτων, με τα όποια ασχολείται είναι : το δυνατόν τής αγωγής, τα μέσα τής 
αγωγής, είδικώτερον το διαφέρον, ή μέθοδος διδασκαλίας, ή μαθητική άτομικότης, 
ή άσκησις, ή μίμησις, τα μορφωτικά αγαθά, ή αισθητική α γ ω γ ή , ό σκοπός 
τής αγωγής, ως καί τα καθήκοντα καί ή έν γένει ποιότης καί συμπεριφορά του 
διδασκάλου. 

Καί κατά πρώτον περί του δυνατού τής αγωγής . Τρία χωρία ομιλούν περί τού
του : α' ) Nam est certe aliquid consumata eloquentia, neque ad earn pervenire 
natura humani ingenii prohibet, altius tarnen ibunt, qui ad summa nitentur, quam 
qui, praesumpta desperatione quo velint evadendi, protinus circa ima subs t i te r i t l . 

ß' ) Sed cur def iciat animus ? Natura enim perfectum oratorem esse non pro
hibet, turpiterque desperatur, quidquid fieri potes t 2 . 

γ ' ) Qui pr imum renuntient sibi, quanta sit humani ingenii vis, quam potens 
effieiendi quae velit : cum maria transire, siderum cursus numerosque cognoscere, 
m u n d u m ipsum paene dimetiri minores sed difficiliores artes potuerint. T u m co
gitent, quantam rem petant, quamque nullus sit hoc proposito praemio labor 
recusandus 3 . 

Τα χωρία ταύτα, εάν δέν δεικνύουν τήν παντοδυναμίαν τής αγωγής, ως υπο
στηρίζουν περί αυτής οι νεώτεροι παιδαγωγοί Locke καί Helvetius, Ομως παρα
δέχονται δτι το πνεύμα του κανονικού άνθρωπου φέρει πολλάς καί ποικίλας 
δυνατότητας καλλιέργειας καί περαιτέρω αναπτύξεως 4 , ή δε αγωγή δύναται νά 

1) Ι. Ο., Προοίμ. 20. 2) Ι. Ο , Ι 10,8. 3) Ι. Ο., XII 11,10. 
4) Πρβλ. α') Ν. Έξαρχοπούλου, Εισαγωγή εις τήν Παιδαγωγικήν, σελ. 196" β') Σοφ. 

Άντιγ. 332 κ.έ. 
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άσκήση^ έπ' αύτοΰ εύεργετικήν έπίδρασιν. Ό άνθρωπος είναι, εξ άλλου, πολυ-
πλεύρως ευφυής κατά τον Κοϊντιλιανον είς τρόπον, ώστε να δύναται εις τήν νεό
τητα του να έπιδοθή είς πολλάς ταυτοχρόνως σπουδάς : nunc de ceteris artibus, 
quibus instituendos, priusquam rhetori trandantur, pueros existimo, strictim 
subiungam, ut efficialur orbis ille doctrinae, quam Graeci έ'γκυκλον πα δείαν 
vocant 5 . Ή περί ης το χωρίον μάλιστα ποικιλία των σπουδών, δλως αρμόζουσα 
εις το νεαρον πνεύμα, τέρπει και ά\αζωογονεΐ αυτό : varietas animos reficit 6 . 
Της γνώμης τχύτης δεν απέχει καί ή νεωτέρα Παιδαγωγική. Οΰτω, γράφει ό 
Μαρσέλ, « Ή αγάπη του παιδος προς τήν ποικιλίαν πρέπει να ίκανοποιήται καί 
ή ίκανοποίησις αυτή της περιέργειας του να συνδυάζεται οΰτως, ώστε να συντελή 
προς βελτίωσιν αύτοϋ 7. Αϊ σκέψεις αύται, άναγόμεναι είς τήν Σχολήν του 'Ισο
κράτους καί έξικνούμεναι άπ' αύτοΰ μέχρι του Κοϊντιλ'.ανοΰ μέσω του Κικέρωνος, 
του οποίου τα ς γνώμας είς θέματα αγωγής ασπάζεται ό Κοϊντιλιανός, ει καί 
αντίκεινται είς τήν μεγάλην έξειδίκευσιν της εποχής μας, βμως μαρτυρούν περί 
της ποικιλίας των δυνατοτήτων καλλιέργειας του ανθρωπίνου πνεύματος* εξ άλλου, 
ανταποκρίνονται πλήρως καί προς τάς πεποιθήσεις του Κοϊντιλιανοΰ" εν σχέσει 
προς το άναγκαΐον της πολυπλεύρου μορφώσεως του ρήτορος. 

Ή αγωγή καί κατά τον Κοϊντιλιανον οικοδομείται επί του τριπτύχου inge-
nium - doctrina - exercitatio. Είς τήν doctrina αποδίδει ούτος μεγαλυτέραν σημα-
σίαν. Ή διδασκαλία πρέπει να γίνεται κατά μίαν ώρισμένην μέθοδον, δχι δμως 
κατά δουλικώς ακολουθούμενους κανόνας. Σπουδαιαι διδακτικαί άρχαί καί κατ' 
αυτόν είναι ή διέγερσις του διαφέροντος καί ή προοδευτική διδασκαλία. Οΰτω 
καί κατά τήν νεωτέραν Παιδαγωγικήν το διαφέρον ε'ίτε ως σκοπός της αγωγής, 
ως παραδέχονται οι Έρβαρτιανοί, εΐτε ώς κινητοποίησις δλων τών ψυχικών 
δυνάμεων προς πραγμάτωσιν σκοπού τίνος, δηλ. ώς μέσον αγωγής, ώς δέχεται 
ό Dewey, εϊτε ώς βουλητική ένεργητικότηο εν δψει εκπληρώσεως σκοπού τίνος, 
ώς παραδέχεται ό Ελβετός παιδαγωγός Claparède, εΐτε τέλος ώς ένόρμησις 
προερχομένη εκ του εξωτερικού κόσμου της ανθρωπινής ψυχής, ώς πρεσβεύει 
ό Kerschensteiner, τυγχάνει σπουδαΐον μέσον αγωγής κατά τήν νεωτέραν Παιδα
γωγικήν. Ή προοδευτική, εξ άλλου, αγωγή «διδασκαλία» όμου μετά του σχο
λείου αύτενεργείας, άτινα ενεφανίσθησαν είς τάς Άγγλοσαξονικάς χώρας καί τάς 
Ήνωμένας Πολιτείας της Β. 'Αμερικής, αποτελεί μίαν τών τριών μεγάλων κατευ
θύνσεων της πρακτικής διδασκαλίας καί γενικώτερον της Παιδαγωγικής του 
αίώνός μας. 

Ή έποπτικότης, ή όποια είναι μία των βασικών άρχων της νεωτέρας Παιδα
γωγικής αποτελεί μετά τής παραστατικότατος καί της συνοχής της διδασκαλίας 
σπουδαίαν προϋπόθεσιν τής αποδοτικής διδακτικής εργασίας 8 . Σχετ.κώς, έξαίρων 
τήν τήν άξίαν τής πράξεως έναντι τής θεωρίας, γράφει ό Κοϊντιλιανός : Sunt de re 
militari, quamquam sunt tradita quaedam praecepta communia, magis tamen proderit 
scire, qua ducum quisque ratione, in quali re, tempore, loco sit sapienter usus 
aut contra 9 . Άλλαχου ταύτα προτιθέμενος, εκφράζει τήν γνώμην δτι ή σπουδή 
τής γλώσσης πρέπει να γίνεναι άπο συγκεκριμένα κείμενα καί οχι άπο αφηρημέ
νους κανόνας : Nam in omnibus fere minus valent precepta quam expérimenta 10. 

Ώ ς προς τήν μέθοδον διδασκαλίας αναγνωρίζει τήν άξίαν καί τής άκροαματι-

5) Ι. Ο., Ι 10,1. Πρβλ. καί Ι 12,1. 6) Ι. Ο. Ι 12,4. 
7) Η. Spencer, Ή 'Αγωγή, αγγλ. μετ. Δ. καί Π. Λασκάρεως, σελ. 98. 
8) Βλ. Κ. Γεωργούλη, Γενική Διδακτική, σελ. 848 καί 361. 
9) α') Ι. Ο., II 5,15· β ) Πρβλ. καί Β. Weber, Didaktik, Ansbach 1925, σελ. 46 κ έ. 
10) Ι. Ο. II 5,15. 
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κής καΐ της διαλογικής μορφής αυτής εις τρόπον, ώστε και εις τήν αύτενέργειαν 
του μαθητού να άφίνεται περιθώριον και εις την δυνατότητα αύτοΰ" νά άσκηθή 
εις τον συνεχή λόγον, να επιτρέπεται δέ εις την παραστατικήν ικανότητα του 
διδασκάλου, δημιουργοΰντος βιώματα, νά εχη τα ευεργετικά αποτελέσματα της. 

Ίδιαιτέραν σημασίαν αποδίδει ό Κοϊντιλιανος εις τήν μαθητικήν ατομικότητα. 
Φρονεί δτι ό διδάσκαλος πρέπει να σπουδάζη τάς ιδιαιτέρας κλίσεις του μαθητού 
και να προσαρμόζεται είς τον κύκλον των σκέψεων και διαφερόντων του. Το αυτό 
πρεσβεύουν και οι νεώτεροι Παιδαγωγοί" πέρα των γενικών, εγκυκλίων, γνώ
σεων, αναγκαίων δι' βλους, επιτακτικον αίτημα τής συγχρόνου Παιδαγωγικής 
είναι να λαμβάνεται μέριμνα δια τήν άνάπτυξιν του τροφίμου εις προσωπικότητα 
άνάλογον προς τήν άτομικήν του ίδιοσυστασίαν Π . 

'Αχώριστος άπο τήν διδασκαλίαν είναι κχί ή άσκησις κατά τον Κοϊντιλιανόν, 
ή οποία πρέπει να γύεται εν συνδυασμώ προς έκείνην : Multo labore, adsiduo 
studio, varia exercitatione, plurimis experimentis, altissima prudentia, praestantis-
simo Consilio constat ars dicendi , 2 . Και περαιτέρω : oratoribus necessaria est 
exercitatio, qua omnia convalescunt 1 3. Ή άσκησις, ή οποία σκοπεί τήν σταθερο
ποίησαν εντός τή<: συνειδήσεως των μεμαθημένων, αποτελεί θεμελιώδες ενέργημα 
τής μαθήσεως, ή οποία είναι έν συνεχεία το θεμέλιον τής όλης μορφώσεως. 
"Η άσκησις υπό τήν μορφήν τής επαναλήψεως τυγχάνει δλως αναγκαία δια τήν 
διατήρησιν εις τήν συνείδησιν του μαθητού του μορφωτικού άγαθοΰ, ιδία δταν 
τούτο δέν προκαλή το διαφέρον αύτου. Διό και τόσον ή συνειρμική ψυχολογία, 
όσον καΐ πολλαί παιδαγωγικαΐ Σχολαί, κυρίως τής Montessori και του Γερμανού 
παιδαγωγού Fröbel έπρόσεξαν καΐ έκαλλιέργησαν τήν άσκησιν ως σπουδαϊον 
μέσον μαθήσεως 1 4. 

Και τήν μίμησιν δέχεται ό Κοϊντιλιανος ώς λίαν άξιοπρόσεκτον μέσον μαθή
σεως : Atque omnis vitae ratio sic constat, ut quae probamus in aliis facere 
ipsi velimus 1 5. Ή μίμησις, και δή και ή ηθελημένη μίμησις, είναι, ώς γνωστόν, 
κοινωνικον φαινόμενον μεγάλης σπουδαιότητος, τυχούσα καί τής πρσοχής των 
'Αρχαίων 1 6. 

Ώ ς προς τήν έκλογήν των μορφωτικών αγαθών αποδίδει μεγάλην σημασίαν 
είς τα ηθικά στοιχεία: Et quoniam circa res adhuc tenues moramur, ii quoque 
versus, qui ad imitationem scribendi proponentur, non otiosas velim sententias 
habeant, sed honestum aliquid monentes 1 7. Τα αυτά πρεσβεύονται καί υπό τών 
μεγάλων παιδαγωγών Kerschensteiner καί Spranger. «Κακήν ύπηρεσίαν προσφέ
ρει εις τους τροφίμους του το σχολεΐον», γράφει ό δεύτερος, «δταν τους έφοδιάζη 
μόνον με τάς απαραιτήτους δια το επάγγελμα των γνώσεις» 1 8 . 

Τον Κοϊντιλιανόν διαφέρει καί ή αισθητική αγωγή τών νέων διό καί εφιστά 
τήν προσοχήν τών μαθητών επί τών ώραιοτήτων ενός συγγραφέως : κυριολοξία, 
στολισμός, ώραΐαι εκφράσεις, σχήματα λόγου, κλπ. Σχετικώς παρατηρεί : Tum 
in ratione eloquendi, quod verbum proprium, ornatum, sublime ; ubi amplifi-
catio laudanda, quae virtus ei contraria quid speciose translatum, quae figura 
verborum, quae levis et quadrata sed virilis tarnen compositio l 9 . Καί άλλαχοΰ : 

11) Βλ Κ. Γεωργούλη, Γενική Διδακτική, σελ. 32. 

12) ί. Ο., Π 13,15. 13) Ι Ο., XI 3,22. 

14) Βλ. Γεωργούλη, αυτόθι, σελ. 1 2 7 - 3 5 . 15) Ι. Ο., Χ 2,2. 

16) α') Βλ. Ed. Claparède, Ή Παιδαγωγική, μετάφρ. Π . Ν. Φιλοπούλου, 332" 

β') Πρβλ. Άριστοτ . Ποιητ. Ι 1147 α 12. 17) Ι. Ο., Ι 1,35. 18) Βλ. Κ. Γεωργούλη, 

Γενική Διδακτική, 194—94. 19) Ι . Ο, I I . 5,9. 
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Figuras vero, quibus maxime ornatur oratio, multas ac varias excogitandi etiam 
nécessitas quaedam est2o. Και υπό της νεωτέρας Παιδαγωγικής θεωρείται το 
ώραΐον ε'ίτε εν τη φύσει είτε εν τη τέχνη, είδικώτερον τη Λογοτεχνία, άπαραί-
τητον συστατικον της αγωγής των νέων, διότι παίζει σπουδαΐον ρόλλον εις την 
ζωήν οιουδήποτε άνθρωπου, τοσούτω μάλλον, καθ* βσον ή σημερινή ζωή είναι 
ε'ίπέρ ποτέ και άλλοτε αισθητική. 

Έ ξ άλλου, σκοπός τής αγωγής κατά Κοϊντιλιανον δεν είναι μόνον ό τέλειος 
επιστήμων, ό «ειδικός», ό orator perfectus, άλλα και ό vir bonus. Ή ρητορική 
δεινότης οφείλει κατ' αυτόν νά είναι συνυφασμένη με ήθος ύψηλόν. Του σκοπού 
τούτου έχεται και ή νεωτέρα Παιδαγωγική. Ή αγωγή σκοπεί κατά τον Ρωμαΐον 
τούτον παιδαγωγον να διαμόρφωση κατά κύριον λόγον «χαρακτήρας» : quorum 
in primis inspici m o r e s oportebit 2 1. ΚαΙ άλλαχοΰ : Mores ante omnia oratori 
studiis erunt ex colendi atque omnis honesti iustique disciplina pertractanda, sine 
qua nemo vir bonus nee dicendi peritus esse potest2 2. Ό Κοϊντιλιανος άπαιτεΐ 
κατά τήν διαπαιδαγώγησιν των νέων αυστηρότητα και κατακρίνει τήν mollis 
educatio τής εποχής του. Αυτό βμως δέν σημαίνει δτι επιδοκιμάζει τάς ποινάς, 
διότι θεωρεί αύτας επιζήμιας εις τήν μόρφωσιν του φρονήματος : Non austeritas 
eius tristis, non dissoluta sit comitas, ne inde odium hinc contemptus oriatur. 
Plurimus ei de honesto ac bono sermo sit ; nam quo saepius monuerit, hoc 
rarius castigabit 2 3 . Βασικον ρόλλον δια τήν άνάπτυξιν του ήθους του νέου παίζει 
το παράδειγμα των γονέων καΐ αϊ καλαί έξεις και συναναστροφαί :Nec mirun ; 
nos docuimus, ex nobis audiunt. Nostras arnicas, nostros concubinos vident, 
omne convivium obscenis canticis strepit, pudenda dictu spectantur. Fit ex his 
consuetudo deinde natura 2 4 . Και κατά τους νεωτέρους παιδαγωγούς τίποτε δέν 
εισδύει τόσον αθορύβως και τόσον βαθέως εις το πνεύμα τών ανθρώπων δσον 
το παράδειγμα2 5. 

"Οσον άφορα, τέλος, εις τον διδάσκαλον, ούτος πρέπει κατά τον Κοϊντιλιανον 
να είναι προσωπικότης. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καλοΰ διδασκάλου είναι : 
ήθος ύψηλόν, λελογισμένη αύτηρότης έναντι εαυτού καί τών μαθητών του, αξιο
πρέπεια σοβαρότης, αγάπη καί άφοσίωσις εις το καθήκον : Sumat igitur ante 
omnia parentis erga discipulos suo s animum ac succedere se in eorum locum, 
a quibus sibi liberi tradantur, existimet ipse nec habeat vitia nec ferat 
Minime iracundus, nec tarnen eorum quae emedanda erunt dissimulator : simplex 
in docendo, patiens laboris, assiduus potius quam immodicus2 6. 

Έ κ των ανωτέρω συνάγεται οτι ό Κοϊντιλιανος είχε συλλάβει ορθώς τα παι
δαγωγικά τής εποχής του καί εκπροσωπεί τάς πλέον υγιείς παιδαγωγικάς αρχάς 
αυτής, προς τάς οποίας συμφωνεί εν τοις πλείστοις καί ή νεωτέρα Παιδαγω-
γίκή' είδικώτερον δε δια τήν ούμανιστικήν καλουμένην Παιδαγωγικήν δύναται να 
λεχθή οτι ό Κοϊντιλιανος παραμένει κλασσικός εις το εϊδός του. 

20) Ι. Ο., Χ 5,3. 21) Ι. Ο., II 2,2. Πρβλ. καί II 2,8. 
22) Ι. Ο., XII 2,1. 23) II 2,5. 24) Ι. Ο., Ι 28. 
25) Βλ. Άθαν. Φλώρου, Παιδαγωγικαί απόψεις του Λουκιανού, «Πλάτων» 1967, σελ. 276. 
26) Ι. Ο., II 2,4—5. 


