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νη και τον Πλάτωνα Τοΰτο είναι σαφές ακόμη και εις την πολιτικωτάτην ΓΤο-
λιτείαν του Ζήνωνος, ένθα παρουσιάζονται μορφαί πολιτείας εύκταΐαι κατά τας 
Πλατωνικάς, μεμιγμέναι μέ ιδεώδη της Κυνικής καί Στο/ικής φιλοσοφίας οχι έν 
σχέσει προς την πόλιν άλλα προς την ολην άνθρωπίνην κοινωνίαν. Τοΰτο όμως δεν 
είναι ουτοπία, άλλα φαντασία, έντοπιζόμενον ούδαμοϋ καί πανταχού καί μη προσα-
νατολιζόμενον προς πόλιν, ώστε να είναι δεσμευτικόν. Ή ιδία τάσις εμφανίζεται 
ισχυρότερα εις τάς Έλληνιστικάς ουτοπίας της Μεροπίδος του Θεοπόμπου, της 
'Ιεράς 'Απογραφής του Εύημέρου καί τής Η λ ι α κ ή ς νήσου του Ίαμβούλου, ής 
κατ ' ευθείαν απόγονος είναι το Ήλιακόν Κράτος του Campanella. Εις όλα αυτά 
αντικατοπτρίζονται έπιΟυμίαι καί νοσταλγίαι άνθρώπιναι άσχετοι προς την πρα
γματικότητα του ύπάpχovτoc κόσμου. 

Αυτών των ουτοπιών το φανταστικον καί μυθικον έπέδρασεν εις τάς Ουτοπίας 
τής 'Αναγεννήσεως, άλλα αϊ ουτοπία ι έξήντλησαν την δύναμίν των κατά την αρ
χαιότητα χωρίς να δοθή συνέχεια Καί όντως εις την Αατινικήν γραμματείαν ελλεί
πει καί ή έννοια καί το άντικείμενον τής ουτοπίας. Μεταξύ τής Πλατωνικής Π ο 
λιτείας καί τής de re publica του Κικέρωνος ή διαφορά είναι δ τι το ούτοπιστι-
κον περιορίζεται εις την Ρωμαϊκήν ιστορικότητα. 

Ούτω ή ουτοπία τών Νεωτέρων Χρόνων αποτελεί άνάληψιν εκ νέου προς ερευ-
ναν τ/ς παλαιάς Ελληνικής υποθέσεως. Το όλον θέμα διεπραγματεύΟη ό συγγρα
φεύς με πληρότητα, σαφήνειαν καί πειστικότητα. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 
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To παρόν βιβλίον αποτελείται εκ πραγματειών, ών εκάστη εδόθη ώς ομιλία ή 
ώς σεμιναριακή έ'κθεσις εις πέντε μεγάλας Έλληνικάς Κοινότητας τής Νοτίου 
'Αφρικής καί εις επτά εκ τών Πανεπιστημίων τής χώρας ταύτης. Έ κ τών επτά 
εν ολω πραγματειών ή πρώτη αναφέρεται εις τήν γλώσσαν τών μη φιλολογικών 
παπύρων. Ε ν τ α ύ θ α παρακολουθείται ή εις τα μη φιλολογικά κείμενα εμφανιζόμενη 
άπο τών Πτολεμαϊκών ήδη χρόνων μεταμόρφωσις τής 'Αττικής γλώσσης ώς προς 
διάφορα γλωσσικά φαινόμενα, ήτοι τον συμφυρμον αορίστου καί παρακειμένου, 
τάς φο)νολογικάς άλλαγάς, τους νεωτερισμούς, παραβάσεις κανόνων, ασυνέπειας 
κλπ. λόγω άπαίδευσίας τών γραφόντων ή άλλης φιλοσοφικής τοποθετήσεως αυτών. 
Αι μεταβολαί παρακολουθούνται περαιτέρω καί κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους, 
καθ' ους σημειοΰνται καί άλλαι μορφολογικαί καί σημασιολογικαί μεταβολαί όφει-
λόμεναι 'ίσως έν μέρει εις επιδράσεις εκ τής Αιγυπτιακής καί 'Ιουδαϊκής γλώσ
σης. Ούτω ή 'Αττική έξειλίχθη βαθμιαίως εις τήν άπερικόσμητον κοινήν τών μή 
φιλολογικών παπύρο)ν, ήτις έν τη χρήσει της δέν είχεν αύστηράν όμοιογένειαν 
λόγω τής διαφοράς μορφώσεως τών γραφόντων αυτήν, διό καί έ'χομεν δύο μορ-
φάς τής Κοινής ταύτης, τήν έπισημοτέραν τών δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων 
καί τήν άνεπίσημον τών ιδιωτικών επιστολών τής λαϊκής ομιλίας. Ή διαφορά τών 
δύο τούτων είναι αντίστοιχος προς τήν διαφοράν τής σημερινής καθαρευούσης καί 
τής δημοτικής (σελ. 1 0 ) . Ή παρατήρησις αυτή του Συγγραφέως είναι ευστοχό
τατη. Έ κ πληθύος παραδειγμάτων ό Σ διαπιστώνει περαιτέρω μίαν ουσιώδη δια-
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φοράν μεταξύ των επισήμων και των ανεπισήμων εγγράφων, δτι εις τα πρώτα 
διατηρείται ή χρήσις του παρακειμένου, ένώ εις τα δεύτερα αντικατεστάθη ούτος 
έξ ολοκλήρου υπό του αορίστου. 

Εις την Β' πραγματείαν έχομεν μίαν συγκριτικήν μελέτην γλωσσικών τίνων φαι
νομένων άπαντωμένων εις τήν Καινήν Διαθήκην και ε'ις τους Παπύρους. Ό Σ . 
απορρίπτει άποψιν ίσχύσασαν κατά τον Ι Θ ' αι., καθ' ην αϊ ίδιοτυπίαι της Κ. Δ. 
οφείλονται εις έπίδρασιν της 'Εβραϊκής γλά)σσης, στηριζόμενος εις τήν μελέτην 
τών παπύρων και τήν ερευναν τών κειμένων οπόθεν προκύπτει δτι αϊ ίδιοτυπίαι 
απαντώνται και εις κείμενα άσχετα προς τήν έπίδρασιν της Ε β ρ α ϊ κ ή ς . Έ κ της 
παραβολής κειμένων παπύρων, Κ. Δ. και αρχαίου λόγου αποδεικνύεται τάσις π α 
ράλληλος εις τε τον άρχαΐον λόγον και τον νέον. Άναλύων ο Σ . τάς φωνολογικάς 
άλλαγάς, τάς μορφολογικά? και τήν χρήσιν τών τύπων ως προς το νόημα και τήν 
χρήσιν διαπιστοΐ στενήν σχέσιν τής γλώσσης τών παπύρων και της Κ. Δ. καί 
δτι το λεξικον τών παπύρων βοηθεΐ εις τήν κατανόησιν τής Κ. Δ. Ούτω έκ τών 
4829 λέξεων τής Κ. Δ., ών αί 580 ένομίζοντο τέως ως βιβλικαί-έκκλησιαστικαί, 
απεδείχθη δτι εκ τών τελευταίων αί 500 απαντώσιν καί εις τά παπυρικά κεί
μενα. "Οθεν Κ. Δ. καί πάπυροι έχουν τύπους παραλλήλους, γενικούς καί ειδικούς, 
μόνον δτι οι γραφείς τών παπύρων είναι πρόσωπα κοινά γράφοντα αυθορμήτως, 
ενώ οι συγγραφείς τής Κ. Δ. γράφοντες κείμενα δια το μέλλον έπρόσεξαν λογο-
τεχνικώς τήν γλωσσικήν των έ'κφρασιν. 

Ή Γ' με/έτη παρουσιάζει απόψεις τινάς περί του εν Ε λ λ ά δ ι γλωσσικού ζητή
ματος. Νομίζω δτι καί ό Σ . εις τήν Γ' μελέτην του δεν ήδυνήθη να έκφύγη τής 
θορυβωδώς έκδηλουμένης σήμερον αντιλήψεως περί δημοτικής ως γλώσσης του 
"Εθνους. Εννοείται δτι ό ορός «δημοτική γλώσσα» είναι τόσον ασαφής καί ακαθό
ριστος, ώστε έκαστος τών Ε λ λ ή ν ω ν τον αντιλαμβάνεται κατά τον ίδικόν του τρό
πον. Καί ό καθείς πιστεύει δτι ή κρίσις ή ιδική του δικαία εστί καί δέν έχει 
ανάγκην τής γνώμης τοϋ κολοσσού εκείνου τής σοφίας καί τής ποιητικήί δεινότη-
τος, οίος ό Δημήτριος Βερναρδάκης τής εκτιθέμενης έν Π Λ Α Τ Ω Ν Ι τόμ. I B ' (1960). 

Ή Δ ' μελέτη άφορα εις τήν γλώσσαν τών δημοτικών ασμάτων. Γίνεται ή πε
ριγραφή των κ α τ ' είδη καί ή άνάλυσις του περιεχομένου καί τής μορφής των έν 
σχέσει μέ τήν ζωήν καί τήν σκέψιν τών ανθρώπων τής εποχής των. Εκτ ίθενται 
επίσης δια παραδειγμάτων αί πολυποίκιλοι μεταβολαί τών γλωσσικών φαινομένων 
τών ποιημάτων τούτων καί του συγχρόνου των πεζού λόγου εις τάς λαϊκάς παρα
δόσεις (χτες, ζ ώ , σκοινί, 'Αφράτης, σημερνός, Ταξιάρης, περπατώ κλπ.). Ό Σ . 
προσθέτει : «Τάς μεταβολάς αύτάς τάς ακολουθούν οι λογοτέχναι* αν τάς άκολου-
θήση καί το έπίσημον Κράτος, το Πανεπιστήμιον, ή 'Ακαδημία καί αί Δημόσιαι 
Ύπηρεσίαι, τότε θά προωθηθή ή επιθυμητή συμφιλίωσις καθαρευούσης καί δημο
τικής* άλλα διάφοροι λόγοι δέν άφησαν το Κράτος να λάβη τήν ριζικήν ταύτην 
λογικήν άπόφασιν». 'Ασχέτως δμως αν ή άπόφασις αυτή θά ήδύνατο να είναι λο
γική ή δχι νομίζω δτι δέν δικαιούται να παρεμβαίνη το Κράτος προς τήν κατεύ-
θυνσιν ταύτην. Ουδεμία έ'νδειξις υπάρχει δτι το "Εθνος θά έπεδοκίμαζε τοιαύτην 
ένέργειαν Κυβερνήσεως τίνος. Ούτε άλλω^ τε αυτή θά ήτο καί αποτελεσματική. 

Ή Ε' μελέτη αναφέρεται εις τον Ί ω . Ψυχάρην καί τήν συμβολήν του εις τήν 
N E γλώσσαν. Ενταύθα δίδονται βιογραφικαί πληροφορίαι περί του Ψυχάρη, δια
γράφεται ή πνευματική ατμόσφαιρα τής εποχής καί αναπτύσσονται αί ίδέαι καί το 
είδος τής δράσεως τοΰ Ψυχάρη εις το πεδίον τής γλο'ισσης. Εις το Ταξίδι υπο
γραμμίζονται αί βάσεις τής μεταρρυθμίσεως του καί ή χρήσις τήΰ προτεινομένης 
υπ' αυτού γλώσσης έν όψει τών οποίων ό Σ . συμπεραίνει δτι ό Ψυχάρης ύπετί-
μησε τήν σημασίαν τοϋ γλωσσικού αισθήματος καί τής γραμματικής πειθαρχίας 
καί έλησμόνησεν δτι το κάλλος καί έν τή Ελληνική φύσει καί έν τή Έ λ λ . γλώσση 
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έγκειται εις την άνώμαλον μορφολογίαν. "Ομως δέχεται οτι γενικώς έβοήΟησεν 
ούτος εις την διαμόρφωσιν της κοινής γλώσσης του λάου. 

Ή Σ τ ' μελέτη αναφέρεται εις την προς την N E γλώσσαν συμβολήν του Ν. 
Καζαντζάκη. 'Εκτίθενται πρώτον αϊ αντιλήψεις του περί τής γλώσσης ώς μέσου 
εκφράσεως εννοιών καΐ συναισθημάτων κατά τρόπον έντονον άλλα και απλούν, 
πράγμα πού απαιτεί προσπάθειαν έπίμυνον. Πιστεύων εις την δύναμιν τής μητρι
κής γλώσσης, απουσιάζων όμως εξ Ελλάδος έπί πολλά έ'τη, έζήτει από φίλους του 
εν Ε λ λ ά δ ι να του ανακοινώνουν λέξε'.ς άπο το στόμα του λαοϋ δια να τάς χρησι-
μοποιή εις τα έργα του ! 'Επίσης έστελλε καταλόγους γαλλικών λέξεων και έζήτει 
να του τάς μεταφράσουν με λαϊκάς προς χρήσιν αυτών εις τα έ'ργα πού ήθελε να 
γράψη, δεδομένου οτι έπίστευεν εις την ύπεροχήν τών λέξεων τής προφορικής ομι
λίας έπί τών τής γραπτής γλώσσης. Ούτω ό Καζαντζάκης προέβη εις μεταρρυ 
θμίσεις τονικάς καί ορθογραφικά;, έχρησιμοποίησε λέξεις ίδιο>αατικάς ναι επλα-
σεν è ΐδιος άλλας κατά μίμησιν ιδιωμάτων. Ήρνεΐτο εις τον Ψυχάρην την δυνα
τότητα να σφυρηλάτηση την γλώσσαν, δ' δ ό 'ίδιος ήτο ό ενδεδειγμένος, τον έθαύ-
μαζεν δμως δια την μαχητικότητα του. Έ θ α ύ μ α ζ ε τους λογοτέχνα: δημοτικι-
στάς, κατεφρόνει δμοις τους θεωρητικούς δημοτικιστάς, ενδεικτικώς δε εκφράζεται 
λίαν ύποτιμητικώς και εφωνικώς δια την ματαίαν προσπάθειαν του Μανόλη 
Τριανταφυλλί ^η. 

Ή Ζ ' μελέτη άναφέοεται εις την λεπτομερή περιγραφήν τής γλώσσης του Κα 
ζαντζάκη. 'Εκτίθενται αϊ μεταβολαί εις την φωνολογίαν, τα συμπλέγματα τών συμ
φώνων, την μορφολογίαν τών λέξεων, τάς συνθέτους λέξεις, την χρήσιν τών σπα
νίων και ασυνηθών λέξεων, τάς διαλεκτικάς, και τάς δάνειους. 'Επίσης εκτίθεται 
ή πλήρης σεβασμού προς την άρχαίαν Έλληνικήν φιλολογίαν στάσις του, ό θαυ
μασμός του προς τον "Ομηρον και ή έ/.τίμησίς του προς τον σημερινον "Ελληνα, 
φορέα ισχυρών πνευματικών και ψυχικών καταβολών. "Ομως φρονών οτι ή αρχαία 
κληρονομιά ανήκει οχι μόνον εις ημάς τους απογόνους, άλλα εις δλην τήν ανθρω
πότητα ά7:οτινάσσει εις τα γραπτά του τα δεσμά τής εθνικής και θρησκευτικής 
παραδόσεων. Δια τους νέους "Ελληνας πιστεύει οτι κέντρον είναι ή δημοτική 
γλώσσα, ή όπ^ία έ'χει κεκρυμμένους θησαυρούς. Ό ϊδιος την ήγάπησε πολύ και ηθέ
λησε να γίνη ό διδάσκαλος της. Ή ιδική του γλώσσα είναι δύσκολος και τραχεία. 
Ί Ι προσπάθεια δ μ ω ; δια τήν διαμόρφωσιν της είναι αναγκαία.— Εις το τέλος τών 
μελετών πεοσαρτάται πλούσιον υπόμνημα παραπομπών, πίνακες παραπομπών εις 
έ'ργα του Καζαντζάκη, συγγραφείς, παπύρους καί Κ. Δ , πίνακες λέξεων και εν
νοιών και πίναξ Ελληνικών λέξεων μνημονευομένων ει: τάς μελετάς. Καίτοι ώς 
προς ώρισμένας κρίσεις του Συγγραφέως, υπάρχουν και διάφοροι αντιλήψεις, το 
βιβλίον αποτελεί άξιόλογον προσφοράν είς τήν με>έτην τής N E γλοόσσης. 

Π. Κ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Υ Ν Τ Ζ Ο Σ 
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Το έργον τούτο τοϋ Έ . τ ε τ α γ μ έ ν ο υ Ύφηγητου τής Φιλοσοφίας εν τω Πανεπι
στήμιο) 'Αθηνών κ. Γρηγορίου Φ. Κωσταρα σκοπον έ'χει, «πρώτον νά δείξη πόσον 
γόνιμος είναι ή σύζευξις αρχαίας ελληνικής σκέψεως καί υπαρξιακής φιλοσοφίας, 
κχί δεύτερον να υπογράμμιση τήν κεντρικήν σημασίαν τής υπαρξιακής κατηγορίας 
τής μερίμνης, ώς ουσίας τής ανθρωπινής υπάρξεως» (σ. 13—14). 


