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€*Η Μνημοσύνη, ή μητέρα τών εννέα 
Μουσών, είναι ή πηγή πάσης ανανεώσεως.» 

W. Jaeger 

Μέ τον θάνατον του Werner Jaeger χάνει δ σύγχρονος μας πολιτισμός δχι μό
νον τον κορυφαΐον επί του διεθνούς επιπέδου έρμηνευτήν της κλασσικής αρχαιότητος, 
άλλα καΐ τον κυριώτερον ύπέρμαχον της ανθρωπιστικής καΐ της χριστιανικής παιδείας. 
Πιστός είς τό παράδειγμα τών 'Ελλήνων σοφών δζησε πραγματοποιών πάντοτε την 
μεταξύ του λόγου καΐ βίου ίσόρροπον καΐ άρμονικήν σύνδεσιν. Ό κόσμος της ελληνι
κής παιδείας άπετέλει τήν μίαν άπό τάς περιοχάς, μέσα είς τάς οποίας έκινείτο τό 
πνεΟμά του καΐ εϋρισκε τροφήν καΐ άγαλλίασιν. Ή άλλη περιοχή, ή οποία έθέρμαινε τήν 
διάνοιάν του καΐ τήν καρδίαν του, ήχο ό κόσμος του χριστιανικού ανθρωπισμού. ΕΙς τα 
προλεγόμενα του κατά τό Ετος 1954 εκδοθέντος βιβλίου του «Two rediscovered works 
of ancient Christian Literatur : Gregory of Nyssa and Macarius> μας λέγει ό ίδιος δτι 
άπό τα χρόνια της φοιτητικής του ζωής ώς σπουδαστής τής κλασσικής φιλολογίας είχε 
συμπεριλάβει είς τήν θεώρησιν του αρχαίου βίου τήν σπουδήν τής ζωής καΐ τής σκέψεως 
τών πρώτων χριστιανικών χρόνων. Κατά τό 1908, δταν ώς κύριον θέμα τών φοιτητικών 
του μελετών εΐχεν επιλέξει τό άριστοτελικόν σύγγραμμα «Τα μετά τα φυσικά>, δ διδά
σκαλος του Wilamowitz έκτιμών τήν κριτικήν του Ιδιοφυΐαν είς τήν άποκατάστασιν τών 
αρχαίων κειμένων, τόν προσεκάλεσε να συνεργασθή είς τήν Γίκδοσιν τών ε*ργων του Γρη· 
γορίου Νύσσης, τήν οποίαν εΐχεν αναλάβει ή 'Ακαδημία τοΟ Βερολίνου. Άπό τήν έπο* 
χήν έκείνην μέχρι τών τελευταίων ήμερων τής ζωής του έξηκολούθησεν δ W. Jaeger να 
διαμοιράζη τήν πνευματικήν του δραστηριότητα είς τήν σπουδήν τών αρχαίων ελληνικών 
καΐ τών χριστιανικών κειμένων. Ώ ς κρίκον συνδετικόν τών δύο κόσμων Ιβλεπεν δ εκλι
πών μέγας ανθρωπιστής τήν παιδείαν νοουμένην ώς άναμόρφωσιν τοΟ άνθρωπου. Κατά 
τήν κλασσικήν περίοδον ϋψιστον χρέος δια τόν άνθρωπον ήτο να μορφοποίηση τόν εαυ
τόν του συμφώνως προς τό πρότυπον τό καθοριζόμενον ύπδ του Ιδεώδους τής αρετής. 
Κατά τους τελευταίους χρόνους τής αρχαιότητος, δταν ή παιδεία είχε πλέον καταπέσει» 
ήλθεν δ Χριστιανισμός, δια να πραγματοποίηση μίαν νέαν άνανέωσιν τοΟ άνθρωπου. Ό 
κλασσικός Χριστιανισμός του τετάρτου αίώνος, ακολουθών τό παράγγελμα τοΟ Παύλου 
«μεταμορφουσθε τώ πνεύματι του νοός», αποτελεί, διδάσκει ό W. Jaeger, έπάνοδον είς 
τό νόημα τής παιδείας. Ώς κατ* εξοχήν έκπρόσωπον τών χριστιανικών παιδευτικών τά
σεων έθεώρει τόν Γρηγόριον Νύσσης, δστις είς τα έργα του ομιλεί διαρκώς «περί βίου», 
«περί άρετής>, «περί τελειότητος», «περί μορφώσεως», «περί τελείας αρετής». Ό Πλάτων 
παρ' δλον δτι ήτο μέγαςί ερευνητής τών επιστημονικών καΐ λογικών προβλημάτων είχε 
δεχθή δτι υπάρχει §ν Ιδιαίτερον είδος έποπτεύσεως τών πρώτων αρχών τής υπάρξεως. 
Παρείχε μέ τήν άντίληψίν του αυτήν τήν βάσιν, δια να άναγνωρισθή δ Χριστιανισμός ώς 
άληθινόν μυστήριον. Είς τήν δυαδικήν αυτήν θεώρησιν του πνευματικού κόσμου Ιμεινε 
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δια βίου πιστός ô W. Jaeger. Ό ανθρωπισμός του απομακρύνεται αποφασιστικός από 
τον απόλυτον καΐ άθεϊστικόν άνθρωπισμόν του Νίτσε. Πλησιάζει πολύ περισσότερον προς 
τον "Έρασμον, δια τόν όποιον ό ανθρωπισμός ήτο «Philosophia Christi>, Φιλοσοφία του 
Χρίστου. 

Ό W. Jaeger είδε τό φώς του ηλίου είς τα Lobberich, μικράν κωμόπολιν μέ εν
νέα χιλιάδας κατοίκων είς την 'Ρηνανίαν, κατά τό έτος 1888. Έσπούδασε κλασσική ν 
φιλολογίαν είς τό Πανεπιστήμιον του Marburg και έπειτα του Βερολίνου. Εΐχεν έκει 
τήν εοτυχίαν να μυηθή είς τήν φιλολογική ν Ιρευναν από τους δύο κορυφαίους εκπρο
σώπους της κλασσικής αρχαιογνωσίας, τόν Hermann Diels καΐ τόν Ulrich von Wila-
mowitz—Moellendorf. Υπήρξε προσφιλής μαθητής καΐ των δύο μεγάλων διδασκάλων 
του, των οποίων ευλαβή μνήμην διετήρησε μέχρι του* τέλους της ζωής του. Προικισμέ
νοι μέ έκτακτα πνευματικά χαρίσματα είχε μίαν θριαμβευτικήν άκαδημαΐκήν σταδιο-
δρομίαν. Κατά τό 1911 Ιλαβε τόν τίτλον του διδάκτορος είς τό Πανεπιστήμιον του Βε
ρολίνου. Δύο έτη μετά ταύτα έγένετο υφηγητής είς τό αυτό Πανεπιστήμιον. Έδίδαξε 
κατά τό 1914 κλασσική ν φιλολογίαν ως έκτακτος καθηγητής είς τό Πανεπιστήμιον της 
"Ελβετικής πόλεως Basel. Κατά τό έπόμενον έτος εκλήθη να διδάξη είς τό Πανεπιστή
μιον του Κιέλου, κατά δέ τό 1921 είς ήλικίαν 33 ετών διεδέχθη είς τήν έδραν του Πανε
πιστημίου του Βερολίνου τόν αποχωρήσαντα διδάσκαλόν του Wilamowitz. "Οχι μόνον 
ανεδείχθη κατά πάντα αντάξιος προς τόν διδάσκαλόν του, άλλα καΐ ανέπτυξε πνευματικήν 
δραστηριότητα, ήτις άνέδειξεν αυτόν άρχηγέτην τοΟ τρίτου ανθρωπιστικού έν Ευρώπη κι
νήματος. Συγκαταλέγεται είς τήν μικράν ομάδα των πνευματικών ανθρώπων της Γερμα
νίας, οίτινες εΐχον τό θάρρος καί τήν θεληματικότητα να αντιταχθούν κατά της έπερχο-
μένης καταστρεπτικής θυέλλης, τής οποίας φορεύς ήτο τό άντιανθρωπιστικόν κίνημα του 
έθνικοσοσιαλισμού. Μή δυνάμενος να άνεχθή τήν έν τη πατρίδι του δημιουργηθεΐσαν 
μετά τήν έπικράτησιν του χιτλερισμού κατάστασιν, έλαβεν αύτοθελήτως τόν δρόμον τής 
εξορίας. 'Εγκατέλειψε τήν πατρικήν του γήν κατά τό 1936, καί είς ένδειξιν διαμαρτυ
ρίας έξέδωκε κατά τό 1937 συλλογήν ομιλιών καί διαλέξεων «Humanistische Reden 
and Vorträge». Ή συλλογή αύτη παρέχει είκόνα τοο αγώνος, τόν όποιον είχε διεξαγά
γει ό W. Jaeger ήδη άπό του 1914 δια τήν άναζωπύρησιν καί άνανέωσιν του ανθρωπι
στικού πνεύματος όχι μόνον είς τα Πανεπιστήμια άλλα καί είς τα Σχολεία καί γενικώ-
τερον είς τήν ζωήν του Γερμανικού έθνους. Ή αποδημία του τόν έφερε κατ' αρχάς είς 
τό Σικάγον, άπό του έτους δέ 1939 ήρχισεν εργαζόμενος ώς οργανωτής τής επιστημονι
κής έρεύνης είς τό Harvard University έν Cambridge τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. Εΐχεν 
εκεί τήν εύκαιρίαν να ίδρυση τό clnstitute for Classical Studies», του οποίου αποστολή 
είναι ή διεξαγωγή ερευνών αναφερομένων είς τήν Χριστιανικήν Πατερικήν φιλολογίαν. 
Επάνω είς τήν άσχολίαν αυτήν τόν εδρε διατελούντα είσέτι είς πλήρη πνευματικήν 
άκμήν καί δραστηριότητα ό θάνατος. 

Ή πνευματική δραστηριότης, τήν οποίαν άνέπτυξεν έπί μίαν πεντηκονταετίαν δ 
W. Jaeger, είναι δλως εξαιρετική καί είς ποιότητα καί είς ποσότητα. "Εμεινε πάντοτε 
πιστός είς τήν αυστηρώς άκριβολογικήν φιλολογικήν μέθοδον, όπως τήν παρέλαβεν 
άπό τόν Diels καί τόν Wilamowitz. Έπέδειξεν άπαράμιλλον Ικανότητα ώς προς τήν 
διείσδυσιν είς τό πνευματικόν περιεχόμενον τών φιλολογικών κειμένων. Ή άπασχόλη-
σις όμως μέ τήν πνευματικήν πλευράν δέν τόν παρέσυρεν είς άπομάκρυνσιν άπό τόν 
αύστηρόν χειρισμόν τής φιλολογικής μεθόδου. Κατέχει λαμπράν θέσιν είς τήν σειράν 
τών ένδοξων έκδοτων αρχαίων κειμένων Πρώτη του εκδοτική εργασία ύπήρξενήείς τον 
έκδοτικόν οΐκον Teubner κατά τό 1913 έκδοσις τής πραγματείας του Αριστοτέλους 
€Περί ζώων κινήσεως, περί πορείας ζφων καί περί πνεύματος». Είς τήν έπίπονον έκδο-
τικήν έργασίαν φιλολογικών κειμένων έμεινε πιστός ό W. Jaeger δι' δλης του τής 
ζωής. Καί είς προχωρημένην ήλικίαν κατά τό 1957 παρεσκεύασε καί έξέδωκεν είς τήν 
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σειράν των κλασσικών εκδόσεων της Βιβλιοθήκης της 'Οξφόρδης τα «Μετά τα φυσικά» 
του Αριστοτέλους, το ?ργον, μέ το όποιον εΤχεν αρχίσει ήδη ώς φοιτητής τας φιλολο
γικός του μελετάς. Ό θάνατος τόν εύρήκε σκυμμένον επάνω είς τήν χειρόγραφον πα· 
ράδοσιν τών Ιργων Γρηγορίου Νύσσης. Ή άφοσίωσίς του καΐ ή πίστις του είς τον 
άκριβολογικόν χειρισμον της αυστηρώς επιστημονικής φιλολογικής μεθόδου του Εδιδε. 
τήν εύχέρειαν να στηρίζη τά συμπεράσματα τών μελετών του επί άπαρασαλεύτου βά
σεως. Άλλα δέν ήτο μόνον προικισμένος μέ τήν κριτικήν όξύνοιαν καΐ μέ τήν ικα
νότητα να είσδύη είς το πνευματικόν τών κειμένων περιεχόμε\ον. Εΐχε τό χάρισμα της 
διεισδύσεως είς τήν πνευματικήν δομήν τών συγγραφέων, τους όποιους έλάμβανεν ώς 
θέμα τών μελετών του. ΑΙ μελέται του αϊ αναφερόμενοι εις τόν 'Αριστοτέλη Ιδειξαν 
δτι είχε τήν Ικανότητα να άνασυνθέτη τήν έξελικτικήν πνευματικήν πορείαν τών μεγά
λων πνευματικών φυσιογνωμιών. Ύπήρξεν άριστος χειριστής της οπό του Dilthey έγκαι-
νιασθείσης μεθόδου της διεισδύσεως είς τό βάθος τών βιωμάτων μιας άλλης πνευματι
κής υπάρξεως. Μέ εολαβικήν στοργήν παρηκολούθησε καΐ Ιστόρησε τήν πνευματικήν 
πορείαν, που ήκολούθησε κατά τήν πνευματικήν έξέλιξίν του ό "Αριστοτέλης. 'Εξήγαγε 
τόν μέγαν Σταγιρίτην άπό τό ήμίφως της αβεβαιότητος καΐ τόν έπαρουσίασεν εμπρός 
μας οντότητα κινουμένην, δρώσαν καΐ έξελισσομένην. Μέ τήν αυτήν συμπάθειαν έμελέ-
τησε καί τήν τραγικήν μοΐραν του "Αθηναίου φήτορος Δημοσθένους είς τό σύγγραμμα 
του τό εκδοθέν κατά τό 1939. Ύπήρξεν ό W. Jaeger επί του επιστημονικού πεδίου προ-
σωπικότης, ήτις κατώρθωσε να σύνθεση είς ενότητα χαρίσματα, τά όποια σπανίως συ
ναντώνται ένηρμονισμένα. Συνεδύαζε τήν άκριβολογημένην όξύνοιαν του φιλολόγου» 
τήν βαθύτητα της σκέψεως τοΟ φιλοσόφου καί τήν εύχέρειαν της διεισδύσεως είς τά 
βιώματα τών προσωπικοτήτων καί είς τήν νοοτροπίαν τών εποχών, χαρίσματα, που απο
τελούν τό προνόμιον της λογοτεχνικής Ιδιοφυΐας. 

"Αλλά πέρα άπό δλα αυτά τά δωρήματα, είς τά βάθη της ψυχής του εΐχε φίψει 
τάς όίζας της ή αγάπη προς τόν άνθρωπον καί προς τήν παιδείαν. 'Εμπνεόμενος άπό 
τήν γνησίως χριστιανικήν άγάπην καί άπό τά Ιδεώδη της ελληνικής παιδείας καί αρε
τής ανέλαβε, Ιδίως άφ' δτου διεδέχθη τόν Wilamowitz είς τήν Μδραν του Πανεπιστημίου 
του Βερολίνου, τόν δύσκολον αγώνα της υπερασπίσεως της ανθρωπιστικής παιδείας. 
"Ιδρυσε προς τούτο κατά τό 1925 τό περιοδικόν «Antike» (Άρχαιότης) μέ τόν προορι-
σμόν να άσκηση έπίδρασιν επί του κοινού, τό όποιον δέν είχε λάβει είδικήν φιλολογι· 
κήν μόρφωσιν, χωρίς δμως τά δημοσιεύματα να εκπίπτουν είς πρόχειρον καί άβαθη 
άπλούστευσιν. Έκ παραλλήλου δια τήν έξυπηρέτησιν της αυστηρώς νοούμενης φιλολο
γικής έρεύνης έμερίμνησε να έκδοθή ό «Γνωμών», περιοδικόν κριτικής έπισκοπήσεως καί 
ενημερώσεως επί τών επιστημονικών δημοσιευμάτων τών αναφερομένων είς τήν άρχαιο-
γνωσίαν. Δια της πανεπιστημιακής του διδασκαλίας καί δια διαλέξεων κατέβαλλε 
πδσαν προσπάθειαν, δια να άνακόψη [το κομα της διαρκώς ογκούμενης άντιανθρωπιστι-
κής βαρβαρότητος. "Όταν πλέον δέν ήτο δυνατόν να εξακολούθηση τόν αγώνα είς τήν 
Γερμανίαν, άπεδήμησεν είς τάς "Ηνωμένας Πολιτείας. Έσυνέχισεν καί εκεί τόν υπέρ τών 
ανθρωπιστικών γραμμάτων άγώνά του καί συνετέλεσε κατά πολύ είς τό παρατηροομε-
νον σήμερον ζωηρόν εκεί ενδιαφέρον δια τήν διόδοσιν τών ανθρωπιστικών σπουδών. 

Κατά πρώτον έγένετο γνωστός εις τόν φιλολογικόν κόσμον ô W. Jaeger κατά τό 
1911 μέ τήν 2κδοσιν διατριβής του ύπό τόν τίτλον «Δείγμα αριστοτελικών διορθώσεων». 
Είς αυτήν προέτεινε διορθώσεις επί κακώς παραδεδομένων καί δυσερμήνευτων χωρίων 
του αριστοτελικού κειμένου. Δοθέντος δτι ή κριτική επί τών αριστοτελικών κειμένων ερ
γασία τυγχάνει λίαν δυσχερής, ή διαπραγμάτευαις ενός τοιούτου θέματος άπό νεαρόν 
φιλόλογον είκοσιτριών ετών άπετέλει ένδειξιν θαρραλέας έκ μέρους του αντιμετωπίσεως 
δύσκολων προβλημάτων. Μετά §ν 2τος έξέδωκε λαμπρότατον σύγγραμμα, είς τό οποίον 
έξήταζεν Ιν έκ τών δυσχερέστατων προβλημάτων της αριστοτελικής έρεύνης. Εΐχε τεθή 
τό ζήτημα, δν το άριστοτελικόν ëpyov τό φερόμενον ύπό τόν τίτλον «Τά μετά τά φυ-
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σικά» άπετέλει ένιαίαν συγγραφή ν, γραφεΐσαν έν συνεχεία ύπό του 'Αριστοτέλους ή άπε· 
τέλει άθροιστικον σύνολον επί μέρους πραγματειών συγγραφεισών κατά διαφόρους πε
ριόδους Ό W. Jaeger είς το έργον του «Μελέται περί της Ιστορίας της γενέσεως της 
Μεταφυσικής του Αριστοτέλους», εκδοθέντος, ώς ελέχθη, κατά το 1912, έλυσε το πρό
βλημα τοοτο. "Εδωκε τήν άπάντησιν δτι το δλον σώμα του έν λόγω συγγράμματος του 
αποτελουμένου έκ 14 βιβλίων είναι το αποτέλεσμα της διδακτικής εργασίας του 'Αριστο
τέλους. Κατά τον W. Jaeger δέν πρέπει να δεχθώμεν τήν γνώμην τών παλαιοτέρων, οΐ-
τινες ύπεστήριζον δτι «Τά μετά τα φυσικά» εγράφησαν ύπό του Σταγιρίτου,δια να απο
τελέσουν ένιαίαν συγγραφήν. 'Επίσης απορριπτέα είναι καί ή γνώμη νεωτέρων ερευνη
τών, ύποστηριξάντων δτι άπετελέσθησαν άπό χειρόγραφους σημειώσεις τών μαθητών 
τοΟ Αριστοτέλους. Κατά τον W. Jaeger πρόκειται περί χωριστών πραγματειών, επί τη 
βάσει τών οποίων έκαμνε τάς παραδόσεις του δ 'Αριστοτέλης. ΑοταΙ άντεγράφοντο άπό 
τους μαθητάς του καί έκυκλοφόρουν μεταξύ αυτών, χωρίς να διαδίδωνται είς το ευρύ 
άναγνωοτικον κοινόν. Ή δοθείσα ύπό του νεαροί) τότε συγγραφέως λύσις έπροξένησεν 
άρίστην έντύπωσιν καί απετέλεσε τήν άφετηρίαν ευρύτερων επί της αριστοτελικής φιλο
σοφίας μελετών. 

ΑΙ έρευναι επί τών αριστοτελικών κειμένων άπετέλουν τόν ένα έκ τών τομέων 
τών άπασχολούντων τήν έρευνητικήν δραστηριότητα του W. Jaeger. Ό έτερος τομεύς, 
είς τόν όποιον εΐχεν εγκύψει μέ ϊσην άγάπην καί άφοσίωσιν, ήτο ή χριστιανική πατερική 
φιλολογία. Καρπός τών έπ' αοτής μελετημάτων του ήτο ή κατά το 1914 έκδοσις του 
έργου του c'O Έμέσης Νεμέσιος». ΕΙς τούτο ανέλυσε το έργον του κατά το τέλος του 
τετάρτου αίώνος ζήσαντος επισκόπου Έμέσης Νεμεσίου <ΠερΙ φύσεως άνθρωπου» καί 
άπεδείκνυεν δτι το περιεχόμενόν του έστηρίζετο κατά τό πλείστον είς αντιλήψεις, αϊ τίνες 
είχον ληφθή άπό τόν Γαληνόν καί τόν Αριστοτέλη. Τό έργον τούτο του Νεμεσίου μαζί 
μέ τήν €Περί κατασκευής άνθρωπου» πραγματείαν τοΟ Γρηγορίου Νύσσης αποτελούν 
τα πρώτα δοκίμια δια τήν θεμελίωσιν μιας ανθρωπολογίας εντός του πλαισίου τών χρι
στιανικών αντιλήψεων. Είναι φανερόν δτι αϊ είς τα κείμενα του Γρηγορίου Νύσσης άφο-
ρώσαι μελέται του W. Jaeger έφεραν αυτόν καί είς τήν έξέτασιν του «Περί φύσεως άν
θρωπου» έργου του Νεμεσίου. Άλλ' ό κύριος καρπός τών έπί τών συγγραφών του Γρη
γορίου Νύσσης μελετημάτων του ήσαν οί δύο τόμοι τών €Κατ* Εύνομίου αντιρρητικών 
λόγων» του Γρηγορίου Νύσσης οί εκδοθέντες ύπ' αυτού* κατά τό 1921 έν Βερολίνω κατά 
τάς απαιτήσεις τής φιλολογικής κριτικής έρεύνης : Gregorius Nyssensis, Β. Ι, II. Berlin, 
Weidmannsche Buchhandlung, 1921. 

Κατά τό 1923 είδε τό φώς τής δημοσιότητος μία έκ τών σημαντικωτέρων φιλολο
γικών συγγραφών του W. Jaeger, ό «Αριστοτέλης». Δέν πρόκειται περί συστημα
τικού συγγράμματος εκθέτοντας τάς έπιστημονικάς καί φιλοσοφικάς διδασκαλίας 
τοΟ μεγάλου Σταγιρίτου. Ή συγγραφή του W. Jaeger μας παρουσιάζει μίαν ζων 
τανήν έξιστόρησιν τής πνευματικής εξελίξεως του Αριστοτέλους κατά τα διάφορα 
στάδια τής διαμορφώσεως της. Μέχρι τής εκδόσεως τής έν λόγω συγγραφής εΐχομεν 
συνηθίσει να βλέπωμεν τόν Αριστοτέλη ώς ένα ψυχρόν διανοητήν κινούμενον επάνω είς τάς 
γραμμάς τής αφηρημένης λογικής σκέψεως. Ό W. Jaeger μας άπεκάλυψεν ένα 'Αριστο
τέλη πλήρη ζωής καί δράσεως. Κατώρθωσε να ανασύνθεση τήν νεανικήν περίοδον τής 
ζωής του, να παρουσίαση τήν λογοτεχνικήν πλευράν τής νεανικής του δραστηριότητος, 
περί τής οποίας άψευδή μαρτυρίαν μας παρέχουν τα διασωθέντα αποσπάσματα τών δια
λογικών του συγγραμμάτων. Μέ τήν διακρίνουσαν τό πνευμά του μαντικήν δξυδέρκειαν 
ό W. Jaeger κατώρθωσε να ανακάλυψη νέα αποσπάσματα άπό τόν «Προτρεπτικόν» του 
'Αριστοτέλους, τα όποια ύπελάνθανον είς τό όμώνυμον σύγγραμμα του Νεοπλατωνικού 
Ίαμβλίχου. "Έδωκεν ό W. Jaeger λαμπράν έξιστόρησιν καί τής πολιτικής δραστηριότη
τος, ήν εΐχεν αναπτύξει ό 'Αριστοτέλης είς τήν Μικράν Άσίαν καί τήν Λέσβον ευθύς 
μετά τόν θάνατον του Πλάτωνος ύποβοηθών τό στάδιον τής προπαρασκευής τής ύπό 
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του Φιλίππου σχεδιαζόμενης κατά των Περσών εκστρατείας. Παρηκολούθησε τήν έξελι-
κτικήν ιτορείαν των φιλοσοφικών δοξασιών τοΟ Σταγιρίτου καΐ ηθέλησε να κατάδειξη 
τήν βαθμιαίαν άπομάκρυνσίν του άπό τον Πλατωνικον ύπερβατισμόν καΐ τήν μεταστρο-
φήν του προς τήν επιστημονικώς ώργανωμένην έπαγωγικήν £ρευναν. "Εφερεν είς πέρας 
ô W. Jaeger τήν δυσχερεστάτην άποστολήν της έξιστορήσεως της εξελίξεως ένας τιτα
νικού πνεύματος, προ του οποίου ή φιλολογική επιστήμη είχεν εύρεθή έν αμηχανία. Κατά 
τήν διεξαγωγήν της εργασίας του αυτής έπετέλεσε το κατόρθωμα να συνδυάση τήν αο· 
στηραν φιλολογικήν κριτικήν μέθοδον μέ τήν κατανοούσαν μέθοδον της σχολής του 
Dilthey. 

Μέ τήν Ικδοσιν του «;'Αριστοτέλους» απέκτησε πλέον διεθνώς άναγνωριζόμενον 
κΰρος. Μή έπαναπαυόμενος δμως είς τάς δάφνας του έσυνέχισε τάς μελετάς του κοΛ 
τήν πνευματικήν του δράσιν μέ μεγαλυτέραν δραστηριότητα. "Εβλεπεν έπερχομένην δει-
νήν θύελλαν, τήν οποίαν εΐχεν έκθρέψει ή άντιανθρωπιστική διάθεσις του κομμουνισμού 
καί έθνικοσοσιαλισμου. 'Αντελήφθη δτι ώς μόνον άμυντήριον μέσον άπέμενεν ό ελληνι
κός ανθρωπισμός. Κατά το 1924 είς πανηγυρικήν όμιλίαν του έκφωνηθεΐσαν έπ' ευκαι
ρία του εορτασμού της Ιδρύσεως του γερμανικού κράτους τό θέμα της ομιλίας του ήτο 
«Ή ελληνική κρατική ηθική κατά τον αίώνα τοΟ Πλάτωνος». "Ελεγε τότε εις τόν έπί-
λογον της ομιλίας του δτι ή αληθινή δύναμις, ήτις είναι είς θέσιν να έξασφαλίση τήν 
δπαρξιν τοΟ κράτους δέν ενυπάρχει είς τήν συσσώρευσιν τών τεχνικών μέσων, άλλ* έχει 
τάς όίζας της είς τήν ήθικήν ύγείαν καί συμμετρίαν της κοινότητος του λάου. Ακολου
θών τα διδάγματα του Πλάτωνος ήρχισεν άπο του 1924 να διακηρύττη ό W. Jaeger δτι 
τό μόνον μέσον δια να άνασυνκροτηθη ή πολιτική κοινότης είναι ή Ιδέα της ελληνικής 
παιδείας, δπως τήν βλέπομεν ύποτυπωμένην είς τους πλατωνικούς διάλογους. "Από της 
έιιοχής αυτής στρέφεται πλέον ό W. Jaeger είς τήν μελέτην της πλατωνικής φιλοσοφίας 
καί γενικώτερον της ιδέας της ελληνικής παιδείας. 

Τα πορίσματα του νέου τούτου κύκλου τών μελετών του τα εύρίσκομεν διατυ
πωμένα είς πολυάριθμα άρθρα του, είς διαλέξεις καί πραγματείας καί κυρίως είς τό 
τρίτομον μνημειώδες ëpyov του «Ή παιδεία». Δι' αύτου έπραγματοποιήθη μεταστροφή 
της έν τη φιλολογική παραδόσει καθιερωμένης αξιολογήσεως τών επιτευγμάτων του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Τό νέον σημεΐον της θεωρήσεως, τό όποιον είσήγαγεν ό 
W\ Jaeger, ήτο ή παρουσίασις ολοκλήρου της πολιτιστικής εργασίας τών Ελλήνων ώς 
καθοδηνουμένης άπο τήν Ιδέαν τής παιδείας. Είς τον πρώτον τόμον του φηθέντος Ιργου 
του, τόν εκδοθέντα κατά τό 1933, καταδεικνύεται ή βαθύτερα συνάφεια, ήτις συνδέει τήν 
διαδικασίαν τής θεμελιώσεως καί αναπτύξεως του ελληνικού* πολιτισμού κατά τήν άρ· 
χαΐκήν εποχή ν καί κατά τόν πέμπτον π. Χ. αίώνα μέ τήν διαμόρφωσιν τοΟ Ιδεώδους 
τής παιδείας. Είς τόν δεύτερον τόμον εκδοθέντα άγγλιστί τό πρώτον κατά τό 1944 
εξετάζεται ή πνευματική Ιστορία της αρχαίας 'Ελλάδος κατά τόν τέταρτον π. Χ. αίώνα. 
Κεντρικήν θέσιν είς τον τόμον τούτον κατέχει ό Πλάτων. Περιγράφεται κατά ποίον 
τρόπον Ιλαβεν ή πλατωνική καί γενικώτερον ή ελληνική φιλοσοφία καθωρισμένην δια
μόρφωσιν άφορμηθεΐσα άπό τό πρόβλημα τής παιδείας. Αϊ αναζητήσεις ήρχισαν μέ το 
6πό του Σωκράτους τεθέν έν σχέσει μέ τήν δυνατότητα της παιδείας ερώτημα. Ή άπαν-
τησις εδόθη μέ τήν «Πολιτείαν» του Πλάτωνος. ΑΙ προσπάθειαι τής φιλοσοφίας αί άπο-
σκοποοσαι να καθορίσουν τόν Ιδεώδη σκοπόν του ανθρωπίνου βίου καί τής παιδείας 
χαρακτηρίζονται άπό τόν W. Jaeger ώς «άναζήτησις του θείου κέντρου». Άντίθετον 
προς αύτάς φυγόκεντρον κατεύθυνσιν ήκολούθουν αί προσπάθειαι τών Σοφιστών, otu-
νες εΐχον ανακηρύξει ώς ύπέρτατον μέτρον τών πραγμάτων δχι τόν θεόν άλλα τον 
άνθρωπον. Είς τον τρίτον τόμον εκδοθέντα άγγλιστί κατά το 1945 εκτίθεται ή παρου-
σιασθεΐσα κατά τον τέταρτον μ. Χ. αίώνα λογική άντίθεσις εναντίον τών φιλοσοφικών 
δυνάμεων. Πρόκειται περί αντιθέσεως, ήτις είχε τήν πηγήν της είς τάς πρακτικάς άνάγ-
κας τής ζωής. Έν τέλει |του όηθέντος τόμου αναλύεται τό τελευταΐον έργον του Πλά-
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τωνος, ot «Νόμοι», tò οποίον αποτελεί τον πρόλογον της τραγικής παρακμής, είς ην 
περιέπεσεν ή αρχαία πόλις. ΚαΙ ol τρεις τόμοι ώς σύνολον αποτελούν ώλοκληρωμένην 
θεώρησιν της πνευματικής εξελίξεως του ελληνικού πολιτισμού από της αρχαϊκής επο
χής μέχρι των τελευταίων δεκαετηρίδων του τετάρτου αίώνος. "Ο W. Jaeger κατέδειξεν 
δτι ή δημιουργική δύναμις, είς ήν οφείλεται το έλληνικόν θαύμα, οπήρξεν ή Ιδέα της 
παιδείας. "Απαντα τα δεδομένα τής αρχαιότητος Ιλαβον νέαν όψιν έπειτα άπα τήν ύπό 
του W. Jaeger συντελεσθεΐσαν συσχέτισίν των προς τήν ίδέαν τής παιδείας. Πρόθεσίς 
του προσέτι ήτο να προχώρηση καΐ είς τήν έξιστόρησιν τής ευρύτατης Ιστορικής δια
δικασίας, δι' ής ό χριστιανισμός έξελληνίσθη καΐ ό ελληνικός πολιτισμός έξεχριστιανί-
σθη. Έπίστευεν δτι ή ελληνική παιδεία ήτο ή δύναμις, ήτις προεκάλει τον μεταξύ του 
ελληνικού πνεύματος καΐ τής χριστιανικής θρησκείας άνταγωνισμόν καΐ ήτις έν τέλει 
επέφερε τήν σύνθεσίν των. Δέν έπρόφθασεν δμως να ολοκλήρωση τάς έρευνας του καΐ 
επί του προβλήματος τούτου. 

At είς τό μέγα θέμα τής έξιστορήσεως τής διαμορφώσεως του Ιδεώδους τής ελλη
νικής παιδείας αναφερόμενοι μελέται του W. Jaeger διασταυρώνονται μέ τήν θεώρησιν 
καί άλλων θεμάτων. Κατά τό 1939 έξέδωκε γερμανιστί τήν πραγματείαν του «Ό Δήμο-
σθένης>. Έφαρμόζων τήν Ιστορικοεξελικτικήν μέθοδον περιέγραψε τήν πολιτικήν σταδιο-
δρομίαν του 'Αθηναίου όήτορος καί ηθέλησε να αποκάλυψη δια τής αναλύσεως καί ερ
μηνείας των ύπ' αύτου έκφωνηθέντων λόγων τα κριτήρια τής πολιτικής του σκέψεως καί 
δράσεως. Κατά τον W. Jaeger ή τραγική μοίρα του Δημοσθένους επισφραγίζει τό έξ 
ίσου τραγικόν τέλος του πολιτικού Ιδεώδους τής αρχαίας πόλεως. Δι' αύτου εκδηλώνει 
τό πνεύμα τής αρχαίας πόλεως τήν τελευταίαν του άναλαμπήν. Ό "Αθηναίος όήτωρ 
ήγωνίσθη μέ άκαμπτον έπιμονήν δια να εμψύχωση μίαν Ιδέαν, τήν οποίαν ol σύγχρονοι 
του δέν έπίστευον, άλλ." άπό τήν οποίαν ή μοίρα του δέν τόν άφηνεν να άπομακρυνθή. Ή 
μελέτη των λόγων του Δημοσθένους ήτο διά τόν W. Jaeger μία έκ των προσφιλέστερων 
του απασχολήσεων. Ώς έκτακτος καθηγητής είς τό Πανεπιστήμιον του Basel έκαμεν 2ναρ-
ξιν των παραδόσεων του μέ τήν έρμηνείαν των λόγων του 'Αθηναίου όήτορος, έπανήρ-
χετο δέ συχνάκις κατά τάς πανεπιστημιακός του διδασκαλίας είς τό αυτό θέμα. Ή συμ
πάθεια του δια τόν Άθηναΐον όήτορα μαρτυρεί δτι ό W. Jaeger κατενόει καί ησθάνετο 
βαθύτατα τό πολιτικόν περιεχόμενον του ελληνικού ανθρωπισμού. 

Λίαν χαρακτηριστική διά τήν διάγνωσιν τής βαθείας θρησκευτικότητος του W. 
Jaeger είναι καί ή κατά τό 1947 εκδοθείσα συγγραφή του «Ή θεολογία των φιλοσόφων 
τής αρχαϊκής εποχής». Δι' αυτής είδε τό φως τής δημοσιότητας σειρά παραδόσεων του 
γενομένων κατά τό 1936 είς τό Πανεπιστήμιον τής πόλεως "Αγιος 'Ανδρέας έν Σκωτία. 
Είς τήν συγγραφήν αυτήν εκθέτει τάς περί θεού αντιλήψεις, τάς οποίας είχον διατυπώ
σει ol Προσωκρατικοί "Ελληνες φιλόσοφοι. Εκτίθενται at θεολογικοί δοξασίαι των τριών 
Μιλησίων, του Ξενοφάνους, του Παρμενίδου, 'Ηρακλείτου, "Εμπεδοκλέους, Αναξαγόρα καί 
Διογένους του Άπολλωνιάτου. Γίνεται προσέτι λόγος καί περί των ορφικών κοσμογο
νιών. Λίαν προσφυώς σημειουται ύπό του W. Jaeger δτι αϊ σχετικαΐ μέ τήν προσωκρα-
τικήν θεολογίαν §ρευναι είχον συντελεσθή οπό μονόπλευρον προοπτικήν. Ot έκ τής θετι
κιστικής φιλοσοφίας άφορμώμενοι έρευνηταΐ έ*βλεπον τήν προσωκρατικήν φιλοσοφίαν ύπό 
φυσιοκρατικήν προοπτικήν. ΟΙ έκκινοΰντες άπό άντιφυσιοκρατικάς προϋποθέσεις ηθέλη
σαν να παρουσιάσουν τήν κοσμολογίαν των Προσωκρατικών ώς έξηρτημένην άπό τόν 
μυστικισμόν καί όρψισμόν. Άποφεύγων άμφοτέρας αύτάς τάς ακρότητας ό W. Jaeger 
διασαφηνίζει επί τη βάσει τής ερμηνείας των περισωθέντων κειμένων τάς περί θεού δο
ξασίας των Προσωκρατικών καί παρακολουθεί εξελικτικός τήν έμφάνισιν καί τήν άνά-
πτυξίν των. 

Κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής ζωής του ό W. Jaeger εΤχε κατά τό πλείστον 
συγκεντρώσει τάς μελετάς του είς τήν σπουδήν των συγγραφών του Γρηγορίου Νύσ-
σης. Tò Harvard University παρέσχεν είς αυτόν τα μέσα να Ιδρυση, δπως έσημειώσαμεν 
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προηγουμένως, κατά το 1939 «"Ιδρυμα δια τας κλασσικός σπουδάς». Είς τούτο περί-
στοιχιζόμενος dito ομάδα νεαρών ερευνητών κατώρθωσε να προχώρηση είς τήν συλλο-
γήν καΐ άντιβολήν σημαντικού αριθμού χειρογράφων. ΈπΙ τη βάσει των εργασιών του. 
των έπροχώρησεν είς τήν έκδοσιν τών ασκητικών έργων του Γρηγορίου Νύσσης, τμήμα 
δέ τούτων είδε τό φώς της δημοσιότητας συμπερ! ληφθέν είς τόν δγδοον τόμον της συν
ολικής εκδόσεως υπό τόν τίτλον Gregorii Nysseni Opera Ascetica. Ediderunt Werner 
Jaeger, Iohannes Cavarnos, Virginia Woods Callahan, 1952. Δυο δέ έτη βραδυτερον έξέ· 
δωκεν τήν πραγματείαν του «Δύο έκ νέου άνακαλυφθέντα έργα της αρχαίας χριστιανι
κής φιλολογίας : Γρηγόριος Νύσσης καί Μακάριος». Είς τό έργον τούτο δίδεται είς τόν 
άναγνώστην ή ευκαιρία να σταθη μέ θαυμασμόν εμπρός είς τό φιλολογικόν δαιμόνιον του 
συγγραφέως, δστις έπετέλεσεν έξαιρετικήν φιλολογικήν άνακάλυψιν. Μεταξύ τών άσκη. 
τικών έργων του Γρηγορίου Νύσσης έφέρετο καί ή πραγματεία «Περί του κατά θεό ν 
σκοπού καί της κατ' άλήθειαν ασκήσεως». Είχε καταχωρισθή είς τήν Έλληνικήν Πα-
τρολογίαν του Migne, XLVT, σελ. 287—306, υπό τήν έπιγραφήν «De Instituto Christiano». 
Έκ της άντιβολής τών χειρογράφων είχε διαπιστωθή δτι επρόκειτο περί κακώς συντε
ταγμένης επιτομής εύρυτέρας πραγματείας. Είχε προσέτι ή έρευνα συσχετίσει τήν έν 
λόγω πραγματείαν μέ τήν έπ* ονόματι του Μακαρίου του Αίγυπτίου φερομένην «Μεγά-
λην Έπιστολήν» ασκητικού περιεχομένου. Οί έρευνηταΐ εΐχον δεχθή δτι ή πραγματεία 
ή αποδιδομένη είς τόν Γρηγόριον Νύσσης ήτο ψευδεπίγραφος, διότι άπετέλει έπιτομήν 
της «Μεγάλης 'Επιστολής» του Μακαρίου του Αίγυπτίου. Αί ύπό του W. Jaeger άνα-
ληφθεισαι έρευναι απέδειξαν έσφαλμένας τάς μέχρι τοΟδε κρατούσας αντιλήψεις. Έφε
ραν είς φώς τό πλήρες κείμενον του έργου του Γρηγορίου Νύσσης καί απέδειξαν δτι ή 
είς τόν Μακάριον έν Αίγύπτω αποδιδομένη «Μεγάλη Επιστολή» αποτελεί σύμφυρμα 
οπερ έν μέρει αντιγράφει τό κείμενον της πραγματείας του Γρηγορίου Νύσσης. Άπεκα-
τεστάθη οοτω δια τών ερευνών του W. Jaeger τό ακριβές κείμενον του «De Instituto 
Christiano» έργου του Γρηγορίου Νύσσης καί διεπιστώθη δτι ή «Μεγάλη Επιστολή» έχε ι 

ώς πηγήν της τό άνακαλυφθέν πλήρες κείμενον. Της έν λόγω επιστολής έδημοσίευσεν 
ό W. Jaeger τό κείμενον μετά κριτικού υπομνήματος είς τό κατά τό 1954 εκδοθέν σύγ
γραμμα του. Τήν φιλολογικήν δεινότητα του ανδρός αποδεικνύει τό γεγονός δτι πολλαΐ 
έκ τών διορθώσεων του εκδοθέντος ύπ' αύτοο κειμένου έπεβεβαιώθησαν οπό άνευρεθέν-
τος έν 'Ιερουσαλήμ νέου χειρογράφου. 

Παρακολουθήσαμεν είς τάς κυρίας γραμμάς τό συνγραφικόν έργον του εκλιπόν
τος μεγάλου φιλολόγου. Ώ ς γνήσιος θεράπων της φιλολογικής επιστήμης θέτει ώς βά-
σιν της εργασίας του τήν αυστηρώς έπιστημονικήν μελέτην καί άνάλυσιν τών κειμένων. 
Επωφελείται είς μέγιστον βαθμόν άπό τά διδάγματα του Wilamowitz, Ιδιαιτέρως ώς 
προς τήν βοήθειαν, ήν παρέχει ώς απαραίτητος φιλολογική μάθησις ή Ιστορία της χει
ρογράφου παραδόσεως τών κειμένων. Τυγχάνει πλήρως γνώστης της νέας μεθοδικής ώς 
προς τήν έκτίμησιν του πνευματικού περιεχομένου τών συγγραφών καί της ψυχικής 
υφής τών μεγάλων προσωπικοτήτων, δπως εΓχεν υποδείξει αυτήν ό Dilthey. Επιδει
κνύει ώς πανεπιστημιακός διδάσκαλος καί οργανωτής της επιστημονικής έρεύνης έξαίρε-
τον δραστηριότητα καί όργανωτικάς Ικανότητας. 'Αλλά δέν μένει περιωρισμένος είς τά 
σύνορα πού διαγράφει ό θεωρητικός βίος. Έ χ ε ι τήν τόλμην αντιτιθέμενος είς τά όεύ-
ματα της εποχής να άναλάβη τον υπέρ της ανθρωπιστικής καί χριστιανικής παιδείας 
αγώνα. Καί είς τήν περιοχήν αυτήν ή δραστηριότης του υπερβαίνει τά κοινά μέτρα. "Ανα
δεικνύεται άρχηγέτης νέου ανθρωπιστικού κινήματος, τό όποιον θα μείνη είς τήν πνευ-
ματικήν ίστορίαν της Ευρώπης ώς τρίτος ανθρωπισμός. 

Δια να καταστη σαφής καί ή είς τόν άνθρωπιστικόν τομέα άρχηγετική θέσις του 
W. Jaeger, πρέπει νά γίνη αναδρομή είς τήν ίστορίαν του κινήματος τούτου, γορο άπό τό 
όποιον μέγας θόρυβος γίνεται είς τήν χώραν μας. Ό δρος ανθρωπισμός είσήλθεν είς 
τήν γλώσσαν μας κατά μετάφρασιν της λατινικής λέξεως Humanismus. Επειδή γίνεται 



— 292 — 

χρήσις του δρου «πρώτος ανθρωπισμός» ώς ενδείξεως αναφερομένης είς την κατά τα μέσα 
τοϋ 14ου αιώνος δημιουργηθεΐσαν δια της πρωτοβουλίας του 'Ιταλού ποιητου Πετράρχη 
πνεύμα τικήν κίνησιν, είναι δυνατόν να νομίση κανείς δτι ό δρος Humanismus ενεφανί
σθη κατά τήν έποχήν έκείνην. Τούτο δέν είναι αληθές. Ό δρος Humanismus έπλάσθη 
καΐ έχρησιμοποιήθη δια πρώτην φοράν κατά το 1808 άπό τον γερμανόν παιδαγωγον F. 
Ι. Niethammer. Κατά τήν έποχήν έκείνην, δπως ακριβώς καΐ σήμερον, οξύς διεξήγετο 
μεταξύ των παιδαγωγών άγων. 01 «φιλανθρωπισταί» άκολουθοΰντες τάς δοξασίας του 
Basedow έκήρυττον δτι πρέπει να άποβληθή άπο τα σχολεία ή διδασκαλία των αρχαίων 
γλωσσών και να άντικατασταθή μέ τήν διδασκαλίαν πραγματιστικών μαθημάτων, ωφελί
μων δια τήν πρακτικήν ζωήν. 01 οπαδοί της παραδεδομένης παιδείας ύπεστήριζον δτι 
μόνον δια της διδασκαλίας τών αρχαίων γλωσσών, μόνον μέ τα «Studia humaniora» 
είναι δυνατόν να διαπλασθή ό μαθητής εις άρμονικήν προσωπικότητα. *ΰς δρον ένδεικτι-
κόν της παιδαγωγικής αυτής κατευθύνσεως, ήτις πιστεύει είς τήν άξίαν της έλληνορρω-
μαϊκής παραδόσεως, Ιπλασεν ό Niethammer τον δρον Humanismus. Κατ' αρχάς ή χρήσις 
του ήτο περιωρισμένη μεταξύ τών παιδαγωγών. Άφ* ής έποχής|δμως ô G. Voigt κατά 
τα 1859 τον έχρησιμοποίησεν ώς δρον ένδεικτικόν της κινήσεως, ήτις έδημιουργήθη άπο 
τον Πετράρχην, i-λαβεν εύρυτέραν σημασίαν ώς ένδειξις δηλωτική έποχής|καθ' ήν κρατεί 
ή άντίληψις δτι ή έλληνορρωμαΐκή παράδοσις Ιχει τήν δύναμιν να επίδραση άνανεωτι· 
κώς επί της ζωής. 

ΕΙς τήν πνευματι*.ήν Ιστορίαν της Ευρώπης διακρίνομεν κυρίως τρία ανθρωπιστικά 
κινήματα. Του πρώτου ανθρωπιστικού κινήματος κοιτίς είναι ή "Ιταλία. "Αρχίζει τούτο 
μέ τον Πετράρχην κατά τα μέσα τοΟ 14ου αιώνος καΐ τερματίζεται μέ τον θάνατον του 
Έράσμου περί τα μέσα του 16ου αΙώνος. Ό δεύτερος ανθρωπισμός αρχίζει κατά τα 
μέσα του 18ου αιώνος μέ τον γερμανόν Winckelmann καΐ τερματίζεται κατά τα μέσα 
του 19ου αιώνος. "Ο πρώτος ανθρωπισμός άνεκάλυψεν έκ νέου τήν αρχαιότητα, άλλ* 
Ιδωκε μεγαλυτέραν έμφασιν εις τον λατινικόν πολιτισμόν. Μέ τον δεύτερον άνθρωπι-
σμόν άνεκαλύφθη ό ελληνικός κόσμος. Δια τρίτην φοράν προσεπάθησε να άναζωπυρήση 
τό άνθρωπιστικόν πνεύμα ό W. Jaeger ευθύς μετά τήν λήξιν του πρώτου παγκοσμίου 
πολέμου. 

Εις τά δρια τοΟ παρόντος σημειώματος δέν εΐναι δυνατόν να περιγράφουν τα χα
ρακτηριστικά γνωρίσματα τών δύο προηγηθέντων ανθρωπιστικών κινημάτων, θα περι-
ορισθώμεν μόνον είς σύντομον κατατοπισμόν ως προς τά γνωρίσματα του τρίτου αν
θρωπισμού. Ό τελευταίος μεγάλος αντιπρόσωπος του δευτέρου ανθρωπισμού έν Γερμα
νία, δστις εΐχεν Ιδρύσει καί τον θεσμόν του ανθρωπιστικού γυμνασίου, ύπήρξεν ό W. von 
Humboldt. Μετά τον θάνατον του έπισυμβάντα κατά τό 1835 αρχίζει ή παρακμή του 
δευτέρου ανθρωπιστικού κινήματος. "Επέρχεται ή πτώσις της Ιδεαλιστικής φιλοσοφίας 
του Hegel, μετά τήν οποίαν επακολουθεί ή ταχεία άνάπτυξις τών θετικών επιστημών 
καί της θετικιστικής φιλοσοφίας. Καί αυτή ή φιλολογική επιστήμη άλλάσσει κατεύθυν-
σιν. 'Επιδιώκει να γίνη καί αυτή θετική επιστήμη παρέχουσα γνώσιν του αρχαίου κό
σμου είς δλας του τάς έποχάς καί περιοχάς, χωρίς να προβαίνη είς Ιδιαιτέραν άξιολό-
γησιν τής κλασσικής περιόδου. Καί είς τήν περιοχήν της εκπαιδεύσεως χάνει ό ανθρω
πισμός τό μονοπώλιόν του. "Από τών μέσων του 19ου αίώνος αρχίζει ή ίδρυσις σχο
λείων μέ ήλαττωμένον τό πρόγραμμα τών ανθρωπιστικών μαθημάτων 'Ιδρύονται τά λε
γόμενα πρακτικά λύκεια καί πέρα αυτών τά πραγματιστικά σχολεία. "Εντονον πόλε· 
μικήν κατά τής ανθρωπιστικής παιδείας ήσκησεν εις τό Έκπαιδευτικόν Συνέδριον του 
1890 δ τελευταίος γερμανός αυτοκράτωρ, δστις έξέδωκε κατά τό 1900 αύτοκρατορικόν 
διάταγμα, δια τοΟ όποιου τά απολυτήρια τών πρακτικών λυκείων καί τών πραγματιστι
κών σχολείων έκηρύχθησαν Ισότιμα προς τά απολυτήρια τών γυμνασίων καί παρέχοντα 
δικαίωμα έγγραφης εις άνωτάτας σχολάς. "Από τής εποχής αυτής αρχίζει ή σημαντική 
έλάττωσις τού αριθμού τών ανθρωπιστικών γυμνασίων έν Γερμανία. Κατά τό 1939, κα· 
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τόπιν της γενομένης οπό του Hitler εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως, απέμειναν έν λει
τουργία έν Γερμανία μόνον 190 ανθρωπιστικά γυμνάσια. 

'Εναντίον της προοδευτικώς σημειούμενης καταδρομής κατά τής ανθρωπιστικής 
παιδείας άντετάχθη σθεναρώς δ W. Jaeger από τής αρχής του σταδίου του. Όλίγον 
μετά την λήξιν του πρώτου παγκοσμίου πολέμου ήρχισε τήν υπεράσπισιν τής ανθρω
πιστικής παιδείας μέ τήν κατά το 1919 έν Άμβούργω γενομένην διάλεξίν του «Ό 
ανθρωπισμός ώς παράδοσις καΐ ώς βίωμα». ΕΙς αυτήν συνεζήτει τρία θεμελιώδη προ
βλήματα, δηλαδή τάς μεταξύ ηγετών καΐ μάζης σχέσεις, τήν άντινομίαν μεταξύ δυναμι
κού καΐ εκπαιδευτικού κράτους και το πρόβλημα τής οργανικής ένότητος του μορφω
τικού συστήματος. Είς διάλεξίν του γενομένην είς τον Σύλλογον τών φίλων του ανθρω
πιστικού γυμνασίου κατά τό 1920 έτόνιζε |τήν σημασίαν, τήν οποίαν έχει δια τήν άγω' 
γήν τής νεολαίας ή άμεσος επαφή τών νέων μέ τα αρχαία κείμενα. Έξηκολούθησε δέ 
τον υπέρ τών ανθρωπιστικών σπουδών αγώνα μέχρι του 1936, εποχής καθ' ήν πλέον δέν 
ήτο δυνατόν να δοθή συνέχεια λόγω τής καταστάσεως, ήν είχε δημιουργήσει ό έθνικο-
σοσιαλισμός. 

"Η παρακολούθησις τών αγώνων, είς ους άπεδύθη ό W. Jaeger, καταδεικνύει δτι 
ηθέλησε να ανανέωση τό άνθρωπιστικόν κίνημα, διότι ώς μόνον άμυντήριον μέσον κατά 
τής διαφαινομένης θυέλλης άπέμενεν ή ανθρωπιστική παιδεία. Έπίστευεν ό W. Jaeger 
μαζί μέ τους εκπροσώπους του δευτέρου ανθρωπισμού δτι μορφωτική έπίδρασις σημείου· 
ται επί τής νεανικής ψυχής, μόνον δταν αυτή έλθη είς άμεσον έπαφήν μέ τα μεγάλα 
πρότυπα τής κλασσικής εποχής. Διαφέρει το κίνημα του δμως άπα τον δεύτερον άνθρω-
πισμον κατά τό δτι ό τρίτος ανθρωπισμός δέν μένει αδιάφορος, δπως ό δεύτερος, έναντι 
τού χριστιανικού θρησκευτικού βιώματος. Δια τον W. Jaeger ή ελληνική παιδεία έχει 
τήν συνέχειάν της είς τήν «Παιδείαν του Χριστού», δπως διεμορφώθη άπο τον κλασσικόν 
χριστιανισμόν του 4ου αΙώνος. Διαφαίνεται σαφώς συγγένεια του ανθρωπισμού του προς 
τον ευσεβή άνθρωπισμόν του Έράσμου. Ίδιαίτερον ακόμη χαρακτηριστικόν του τρίτου 
ανθρωπισμού είναι δτι δέν αρκείται να έξάρη, δπως ό δεύτερος, μόνον τήν αίσθητικήν 
πλευράν τών κλασσικών κειμένων, θεωρεί άπαραίτητον να έπισημανθή καΐ τό άναμφι-
σβήτητον γεγονός τής θεμελιώσεως του νεωτέρου ευρωπαϊκού,] πολιτισμού επί τών βά
σεων, αΐτινες ετέθησαν άπό τον έλληνικόν πολιτισμόν. Τούτο εννοεί ό W. Jaeger, δταν 
χαρακτηρίζη τον σύγχρονόν μας εύρωπαΐκόν πολιτισμόν ώς «έλληνογενή» καί τον πο· 
λιτιστικόν μας κύκλον ώς €έλληνοκεντρικόν». Τον δλον δέ αγώνα υπέρ τής ανθρωπιστι
κής παιδείας διεξήγαγεν ό εκλιπών μέγας ανθρωπιστής εντός τών ορίων, άτινα χαράσ-
σει τό ύψηλόν ήθος καί ή άνθρωπίνη αξιοπρέπεια. Δέν ηθέλησε ούτε κατ* ελάχιστον να 
θυσιάση τό πνευματικόν περιεχόμενον του ανθρωπισμού προς έξυπηρέτησιν προπαγανδι
στικών σκοπών. "Οταν Ιδρυσεν ώς δργανον διαδόσεως του τρίτου ανθρωπισμού τό πε· 
ριοδικόν «Ή Άρχαιότης», Εθεσεν ώς δρον είς τους συνεργάτας του, δτι δέν ήτο άνεκτόν 
τα δημοσιεύματα να εκπίπτουν είς πρόχειρον καί άβαθη άπλουστευσιν. "Όλη ή πολιτεία 
του ώς έπιστήμονος, ώς διδασκάλου καί ώς άρχηγέτου μεγάλου πνευματικού κινήματος 
φέρει τήν σφραγίδα του ελληνικού μέτρου. 

"Ο W. Jaeger ήτο προσωπικότης ευνοημένη άπό τάς Μούσας. Δέν υπήρξε μόνον 
εμπνευσμένος διδάσκαλος καί ερμηνευτής τοΰ ανθρωπισμού. Κατώρθωσε να δώση είς 
δλας τάς εκδηλώσεις τής ζωής του τήν άρμονικήν διαμόρφωσιν, δπως τήν έβλεπε πρα-
γματωμένην είς τα επιτεύγματα τής κλασσικής αρχαιότητος. Ή Μοίρα τον έταξε να 
ζήση καί να άγωνισθή μέσα είς μίαν άντιανθρωπιστικήν έποχήν. Μέ έγκαρτέρησιν αν
δρός ευγενούς καί μεγαλόψυχου έστάθη έκεΐ δπου έτάχθη. Εΐχε τό ψυχικόν σθένος να 
κατασιγάζη είς τα βάθη τής ψυχής του τήν πικρίαν πού έδοκίμαζεν, δταν άντεμετώπιζε 
τάς αντιξοότητας τών καιρών. Kai τήν πικρίαν αυτήν ό ίδιος ουδέποτε τήν απεκάλυπτε. 
Τήν εύρίσκομεν όμως έκφρασμένην είς τον έπίλογον ενός άρθρου του περί του Hölder
lin δημοσιευθέντος είς τιμητικόν δια τον Eduard Spranger τόμον. Περιγράφων ό W. 
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Jaeger τήν πικρίαν πού έπότιζεν τον «ποιητήν των ποιητών» ή κατάπτωσις της εποχής του 
γράφει τήν άκόλουθον περικοπήν, ήτις είναι καΐ του Ιδικού του πόνου έκμυστήρευσις : 

Ό Hölderlin σκέπτεται καΐ αίσθάνεται μέ τάς κατηγορίας της αρετής καΐ τής 
παιδείας, τάς οποίας λόγω τής| θλίψεως πού του προεκάλει ή Ιδική του εποχή, προικίζει 
μέ νέαν ζωή ν. Ή στρεβλή μόρφωσις καΐ ή κενό Γης του πολιτισμού δέν τον κάμνει, δπως 
συμβαίνει μέ πολλούς άπό ημάς, να άμφιβάλλη δια τήν άξίαν τής αληθινής άνθρωπίνης 
παιδείας καΐ δια τήν γνησιότητα του πολιτισμού- 'Αντιθέτως ενδυναμώνουν τήν σημασίαν 
των δια τό άνθρώπινον γένος. Ή έκ μέρους του" άναζήτησις τής ελληνικής γής είναι μία 
διαρκής αναδρομή είς τα πρωταρχικά πρότυπα. Ή έλλειψις Ικανοποιήσεως μέ τον εαυτόν 
μας καί ή αποξενωμένη άπό τό θείον οπαρξίς μας ήτο τό σημεϊον τής αφετηρίας του. 
*Αλλ' ή έπόπτευσις τής δημιουργικής αρχής άπεκάθαιρε καί ένεψύχωνε δι* αυτόν τό 
νόημα της παραδεδομένης αρχής. Καί δπως ό ποιητής δίδει έκ νέου είς τάς απονεκρω
μένος λέξεις ζωήν καί νόημα, έτσι γίνεται καί αυτός ανακαινιστής δλων τών πραγμά
των. Διότι ή Μνημοσύνη, ήτις ήτο ή μητέρα τών εννέα Μουσών, είναι επίσης ή πηγή πά
σης ανανεώσεως». 


