
. τής; ιιΉΗ 3όυλειά μας tμ&ς, χ• tμέvα ! - δλα σχε-: 
τικα - γί'llεται μt φρο'llτ(οα, μά μt πιο πολλη 
γοργάδα· μt· τη'ΙΙ άνησυχία, μt την εύαισθησ�α, 
και μt τα παρά/,ηρήματα - καμια φόρα - τοu 
θερμασμένου άνθρώπου· μακαρισμένοι όταν κ' ε
τσι, 8t φεύγουμε πολύ άπο τηv άλήθεια τΥjς Τέ
χ'llης» (γράμμα σ't'ον 'Α. Πάλλη, 2-11-1906, σ. 
119). Ό Κριτικός; ιι μα ξέρω πως· με τραβ� πιο 
πολύ ή συμπάθεια και . ή όμορφιά σ' tνα lργο· 
ο,τι οε μ' άρέσει, μ' άφίνΕ:ι &.διάφορο, δΕ:ν ύπάρ
χει γιά: μένα. Κάθε φορά πού μ& συγκινεί κάτι, 
δυσκολεύομαι πολύ vα τοu βpώ ψεγάδια)) (γράμ
μα στην Π. Σ. Δέλτα, 1/14-3-1912, σ. 219). 

Αuτο το πολύτιμο ύλικο μας προσφέρεται σή-

ΔDΚΙΜΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΡΟΖΑΝΗ:. Τό δαι.
μονιακό ύψιστο. Δοκίμιο· γιa τόν 
Δ. Σολωμό. 'Εκδόσεις τών Φί
λων, 'Αθήνα, 1976. Σελ. 75. 

ΤΟ ((ΔΟΚΙΜΙΟ)) τοu Ροζάνη 8ιcχιpεiται σε 3 
μέρη: «Hornage)) (εtσαγωγικό), ιιΤο Δαιμο
νιακο "Υψιστο)) (θεωρητικό) καt ι«Η Γυναίκα 
-:ijς Ζciχυνθος)) [si.c'] (άποδεικτικό ). Στο βιβλίο 
αύτό, πού θέμα του ε!ναι ιιτό πάθος και ή άγωνιιχ 
τοϋ Διονυσ�ο.υ Σολωμοϋ (33 )*, ύποστΥ)ρ(ζετιχι �τι ή κα�αριΧ Ρομαντικη . ποιότητα τοu Ύψίστοu · 
(Sublιrne) χαρακτηρίζει δραστικα την ιιΓυναίκα 
Πjς Ζάκυθος)) χαι τον «Λάμπρο)) , και μαρτυρεί 

. το ψυχικο πάθος τοu ποιητη: τη'\/ συνεtδηση της 
άνταρσίας, τής f-..ιπτωσης, της .ένοχης· καt της 
έλευθερίας του (λεξιλόγιο τοu συγγραφέα). Ή. 
όπτικη γωvία (προσοχή· όχι: το χέvτρο άναφο
ράς) της μελέτης αuτης ε!ναι ρητιΧ δ Ροu.ανπ
σμός. Πιο άπλά: δ Ρ. ε!ναι Ρομαν't'ικός� σκέ
φτεται χαt γράφει μέ . τούς οροuς τοu Ρομαντι
σμοϋ: �ιιθέτει -rtς άπόψεις του � δ&ν κρίνει· προ
καλεί 8ιαψω'ΙΙ(ες - δχι άντιρpήσεις. 'Αντι�αμ
βά.νε":'αι την λογοτεχνία ώς πpοσωπικη εχφριχση 
καi. ένοιαφέρεται γιd: την πνευματικη περιπέτεια, 
την εtλικρίνεια χαι την βιογραφία τοϋ δημιουρ
γοϋ, δηλ. γιιΧ το «περιεχόμενο>>, την tισυμβολο
πο(ηση)) και το ιιβιχθύ νόημαη, το ιικρυφό νόημα)) 
τοϋ κειμένου. 1Η γραφή του κατέχεται και κατα
τρ•jχεται άπό Ρομαντικές �μμονες tοέες. Σέ 65 
σελίδες μέτρησα οειγματοληπτικα 32 · λέξεις της 
έτυμολογιχ7jς οlκογένειας της λ. ι<άγων(α)>, 31. της λ. ιιτρόμος>) καi. 58 ( ! ) . της λ. ιιφρ(κη)). Σε 
6 σειρΕ:ς (27) άπαντ.άται 6 φορές ή λ. ((πτώση)> , 
σε 5 σειρές ( 53 - 54) άπαντάται 4 φορΕ:ς ή λ. 
<<άγωνία)). 'Ένα δρισμένο τμημα τοu λεξιλογίου 
άποτελεί δλόχληρο ρεπερτόριο ούσιαστικών, ρη
μάτων, έπιθέτων, κλπ., πού δηλώνουν δοκιμα
σία και άφανισμό: κόλαση, έφιάλτης, κακό, όλε-
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·μερα σε μια fκ8οση πού τιμα τόσο ΤΟ'\/ έmμtλrri 
της οσο και το (('Ίδρυμα Κωστη Παλαμi11. '.<) 
κ. Κ. Γ. Κασίνης δούλεψε ύπεύθυνα καt μεθ�1• 
κά, μt τρόπο πού ν' cΧΠΟοεικνύε7αι σε κάθε. 

στι. 
γμη ή ipιλολογt.κή του έπάρκεια χ:χι ή βαθιά rνw· 
ριμία του μ& τα παλαμικα ζητήμχτα ή Εισαγω
γή, ή Χρονολογία καt οι Σημειώσεις πού συνv· 

. δεύουν την εκδοσΥ) άποτελοuν τραν-7) άπ6δει: r 
γι' αuτό. "'Ας έλπίσουμε πώς οί δυο έπόμενοι τ�;� 
μοι της άλληλογραφί:χς δ&ν θ' άργήσουν νά φ:ι· 
.νοuν, προσφέρqντας ένα δλοκληρωμένο έργαλcίιJ 
άπαρ_:ιίτητο γιά τη γνώση τοu Παλαμα καt τ;., 
έποχης του. 

ΠΑΝ. Μ01ΛΛΑ� 

θρος, καταστροφή, κίν8uνος, πόνος, τρέλλα, τρcΊ
μος, δυστυχία, φρίκη, χ.ά. Τα άφηρημένα ούσιιχ- τ στικά, συχν:Χ μάλιστα μεγεθυμένα κcx.i. προβιβιχ· τ 
σμένα, με κεφαλαίο άρχικο γράμμα, σε ιιάνώτε
ρα>> στάδια ά.φαίρεσης, οίνο�v τον κύριο ρητορικο 
χαt ίδεολογιχο τόνο τοu ιι8οκιμίοω>: γαλήνη, έpη
μιά, πάθος, ά.ποκάλυψη, θεοδtχία, άγχος, άγιό· 
τητα, έφιάλτης, άγνότητιχ, ιδανικό, ένόραση είλι- i 

. χρ(νεια, lξαρση, μεγαλοπρέπεια, άνωτερότητιχ, 1 
χ.α. •Η 

ιδεοληψία τοu κειμένου ξεχύνεται σέ �χ- t φράσεις όπως ιι' Απόλυτη Ούσ(α)>, «οuσία άπcισ- f 
τρά.πτουσα)ι, ((Ούσία της ψυχης)), ιιούσίιχ της 
ύπάρξεως)), ιιούσία τί)ς ποιήσεωςη, η άκόμα ιιή 
στιγμη της άλήθειας [ τοu ποιητη ])), ιιή άλήθειιχ 
της ψυχης)), ιιτο Βάθος τ7jς 1Αμαρτίας)), κ.� .• 
ποu φυσικιi χρησιμε{)ουν στον με/.ετητή. όχι τοu 
Σολωμοu, άλ/.ά τοu Ρ. 1Η tδεοληyία αύτη αύτο• 
σχολϊάζετιχι μέ δυο τρόπους: α) μΕ: την οιαμόρ· 
φωση (προσοχή. δεν ).έω: διαΤ'jπωση ) •τοu vοή- . 
ματος σε βάρος η έρήμην της σημασιο�ογίας, π.χ. 
ι«Η κατακλυσμιαία σύλληψη αύτοϋ τοu ποιήμιχ· 
τος διαδηλώνει συνταριχχτικιΧ το βάθος τών κcιτcχ
βολών του>> ( 17). ιι [] είvαι ή πLστη ιιύτη πού 1 
έκφράζεται ώς ή μόνη τελιχη παραδοχή τi)ς 
ύπαρξης μ& την προσήλωση στηv tδέα ένόc; πτώ
ματος προς το όποίο κατατείνει κάθε πραγματικ1ι ! 
ένέργεια)> (2θ ). Δες έπίσης την πολλαπλιΧ άπο- � 
καλυπτικη δεύτερη πiχράγραφο-πρόταση τη, 
( 45). β) μέ τi.ς άντιφάσεις της π.χ. ιι [] τό θέμ� 

δΕ:ν είναι '\/' άνακcχλύψει κανείς μιιΧ: λέξη, άλλtt νιχ 
βρεί πώς γράφτηκε αύτη ή λέξη1) (8 ). ιι['Η. 
ποίηση] δεν είναι το βιβλίο άλλα ή άνταπόχριση σ'αύτό)) ... (9). 

� 
Μέ το τελευταίο �αράδειγμα περνώ στο θέμ� � 

τl)ς ψευοομεθοδολογίας τοu ιιοοχψίου)). οι δυο 
προτάσεις του έκφράζουν άντ(στοιχα τίc; ιισχΨ 
λtρ) κριτικης, πού οι Wirnsatt κα.ι Beardslry 
κατήγγειλαν- στά: δοκ(μιά τους ιιΤhe Interna· 
tional Fallacy)) κα.ι ((The Affective Fa �lacy11• 
('Αναδημοσιεύονται στο βιβλtο τοu Wιmsatι 
ι<The verbal icon)), Methuen, London, 19ϊ0 J. ι. 
Το ιιδοκ(μιο» τοu Ρ. διαπράττει μια προσέγγιο:ι 
στο Σολωμι.κο lργο πού ε!ναι πιστεύω, μι-:-� 



dπο τά Κειμενα αύτά, άνεπ(τρεπτη. Παραφρά
ζοντας τον \Vimsatt μπορώ να πω δτι άουνατεί 
νά άντιληφθεί την 8ιάκριση άνάμεσα στο πάθος 
πού έξαντικειμενοποιείται ώς ποίημα, ώς αϋταρ
χες, αύτοτελtς κοινο κτημα-πράγμα, και στο 
πάθος, πού ε!ναι, μαζι με τtς σκέψεις χαt τις 
διάφορες προθέσεις, ψυχολογικος παράγων. Ή 
ψευοομεθολογια τοϋ <<δοκιμιουιι έλέγχεται χα
ρακτηριστικά άπο την παρασιώπηση όλων . τών 
θε�ριών, πού διατυπώθηκαν γϊά το 'Τψιστο 
(άπο τci «Περt Gψουςιι τοϋ Λογγ(νου, lως τΌν. 
Κάντ, τον Σοπενχάουερ καt --:ον Νίτσε). Έλέγχε
τα� άκόμα άπο την χρήση παραθεμάτων. Πρώτο 
παράδειγμα: μνημονεύει την έπίμαχη ιΧποψη τοϋ 
Lovejoy για τον Ρομαντισμο (14)  χα/. άγνοεί 
τις γόνιμες σχετικές άντιρpήσεις. (Δέ:ς πρόχειρα: 

· Ν. Frye, ed: Romanticism Reconsiderer, R. 
Wellek: Concepts of Criticism ) . Δεύτερο: 
παραλείπει την χρονολόγηση ολου τοϋ ( έξαιρετι- . 
χά περιορισμένου) βιβλιογραφικοϋ του ύλικοϋ, 
άφαιρώντας του την προοπτιχη (καt την κριτικη) 
τοϋ χρόνου. (Κι όμως ήταν ύποχρεωμένος νci ση
μειώσει δτι το βιβλίο τοϋ Burke γράφτηκε το 
1958 ! ) Τρ(το: ή άποσβολωτικη γιά την περιττό
τητά της παρqπομπη ύπ' άρ. 22 (37 ). Θυμήθη
κα έοώ -:-ο μάθημα τοϋ Steiner άπο τον Wittgenst�in: «Το άν αύτο πού σκέφτομαι το σκέφθηκε 
πρtν άπο μένα κι !λλος lχει μικρη σημασιαι), 
Γενικα κρίνω όλα τα μη λογοτεχνικά, τουλάχι
στον, παραθέμι:ιτιχ τοu βιβλίου άχρηστα κιχ/. μά
λιστα άντιφατtκά προς τις- θέσεις και τον χαρα
κτήρα του, άφοϋ. δ .Ρ. δέ:ν έπιχειρηματολογε!, 
όπως νομ(ζει, άλλιΧ. καταγράφει έντυπώσεις και 
σ:Jναισθηματικές άντιaράσεις. Πιστεύω μάλιστα 
οτι το «οοκ(_μιό)) τΟ•J προσφέρεται γιcΧ μιάν 

Α. Σ. ΝΗΛ: Το πράσινο σύννεφο. 
Μiτάφραση Τζένης Μαστοράκη. 
ΜΠοvκουμάνης, 'Αθήνα, 1976. Σελ. 
238. 

ΑΟΙΠΟΝ τί ε!ναι δ Α. Σ. Νήλ; Μεγαλοφυtα, 
θαυματοποιός, άναμοριpωτής, τσαρλατάνος η και 
ο,τι �λλο άχόμη; Χρόνιά τώρα γύρω άπ' αύτο το 
γαϊτανάκι lχουν άκουστεί οι. πιο άντίθετες γνώ
μες καί ιiπόψεις. "Αλλωστε το περιεργο μείγμα 
τijς προβ�ηματισμέν�ς σ-ιιέ�η_ι; χ�ί της &:πλο·ίχ�
τητας, που χαρακτηριζει αυτα που Ικανε καί αυ-

· τιΧ πού lγραψε, προκαλεί άπο μόνο του τη οη
μιουργια αύτών τών άντιθέτων άπόψεων. Τά βι
βλία το? Α. Σ. Νηλ π�ύ lχ�υν ι;ι;ταφJα?τεί στ.ά 
iλληνιχα ε!ναι: «θεωρια και πρα::;,η της Αντιαυ
ταρχικης 'Εκπαίδευσης)), έχδόσεις Μπουκου
μάνη, Άθ1jναι, 1972, «'Ελευθερία - οχι 'Αναρ
χία)), ίκδόσεις Μπουκουμάνη, 'Αθηναι, 1975, ι<Το Πράαινο Σύνvεφοιι, έχ8όσεις Μπουκουμάνη, 
Άθηναι, t 976. 'Επίσης, το «Σάμμερχιλ - Ύπερ 
χαι Κατάι>, έχ8όσεις Μποuχουμάνη, 'Αθηναι, 1975, πού άποτελεί σvλλοyl) �πό γνώμεc; και 

iφαρμογη της ύφολογικ}jς μεθόδου τοϋ «φιλο
λογικοϋ κύκλου)) τοϋ Spitzer, με άφετηριακο 
σημε'Lο σπουδ}jς την χρήση τών παραθεμάτων. 

'Έγινε φανερη ή άντίθεσή μου στην μεθοδο
λογική και δοκιμιογραφική έπάρκεια και άξιο
πιστία τοϋ Ρ., πού κάνει περιττη κάθε συζήτηση 
τών άπόψεών το•J για τον • Α γγλικο Ρομαντισμο 
και τον Σολωμό. 'Όμως το βιβλίο μοϋ άρεσε. 
Ή άναπηρια καt ή άγωνία της γραφης του, το· 
«χαμένο Κέντρο Δημιουργίας>J, πού έπίμονα άνα
ζη;ε� στα πρόσωπα, καt κείι;ιενα �ο� σχολι,άζει, 
και ο μεταφυσικ.ος αναρχισμος, που ανακαλυπτει 
καί. υtοθετε'L, μαρτυροϋν μιά σκέψη πού βασανί
ςεται ,άπο τά σύμβολα, τα ,έρωτήμα;α και ,τι� αντιφασΕ;ις της. Προσωπιχα συγκινηθηκα απο 
τον «Μανιχαϊκό του κόσμοι» σ' όλο το κείμενο 
δυο βιοθεωρίες συγκρούονται: Καλο-κακό, Παρά
δεισος-Κόλαση, 'Αθωότητα-Ένοχή, άγγελος-δαι
μονας, Θείο-Δαιμονιακό, άγάπη-μίσος, φώς
σχότος, ζω-η-Θάνατος, έλευθερία-χαταπίεση [οιχό 
του το λεξιλόγιο]. Εlναι μια σειριΧ δυαδικών άντι
θέσεων 'Ι'rού άν���'�\Ιταγωνιστικά σέ 
πολλιΧ έπίπεδα f-fpiiμματιχό, σημασιολογι>!'ό,_ ρη- · τ�ριχό, θε_ματ:κό, tδεολογικ�) και προεκτείνοντ;χι 
σε γενικι;-,υς τυπους: κοσμιχο-μεταφυσικό, φυχη
σώμα, πόθος-ένοχή, ποιητής-κείμενο. Δέ:ν ξε
γράφtί κανείς ... εϋχ,ολα·τον, Ρ ·, χαραχτη��ζον;άς τ�ν 
παρωχημένο η ουτοπιστη. Αναγνωριι.,ω οτι δεν 
lχει τίπQτα νά προσφέρει έκτος άπο τον �αυτό 
του - τιiί δάνεια σχήματα τοϋ εlναι προσχήματα 
-, καί περιμένω να γίνει άπόλυτα χα!. άμεσα. 
προσωπικός . . 'Η φωνΎJ της άντιφατιχ1jς; άγωνια
κης «δαιμονιακ1jςιι γραφης του άξίζε�. οχι την 
μελέτη, άλλά την άγάπη μου. · 

ΒΑΣΙΑΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛιη: 

ΠΑΙΔΙΚΑ· 

κρίσεις 'Αμερικά.νών κοινωνιολόγων, ψυχολό
γων και έχπαι8ευτικών γύρω άπο τίς θεωρίες τοϋ 
Νηλ και το έ-..<παιδεUτικο .Εr\J<Jτημιχ . πού καθιέρω-
σε στο Σάμμερχιλ. . 

Ό Ν7jλ γεννήθηκε το 1883 στη Σκωτ(α, σπού-· 
3ασε φιλολογία καί παιδαγωγική, .έργάσθ·ηκε σάν 
Μσχαλος σε σχολεία στην 'Αγγλία και το 1921 
ίδρυσε στην 'Αγγλία το Σάμμερ;(ιλ, ένα σχολείο, 
δπου γιιΧ πολλιΧ χρόνια έφάρμοσε στην πράξη 
τις άπόψεις του και τη θεωρία του yιά την «ιiντιαυ
ταρχικηιι έκπαίδευση, όπως άναλ1jεται κυρίως 
στο βιβλίο του «θεωρία και Πράξη της 'Αν-α.
αυταρχιχ7jς Έκπαίδεuσηςι>� Πέθανε πρόσφατα, 
το 1973. s' Ό Α. Σ. Νήλ, άνεξάρτητα άπο τις εύvοϊκες η 
8υσμe:νείς χρίσεις γιά το lργο του, θεωρείται 
ιiπο τούς π�τοπόρουί; της άμφισβήτησης. στο 
συγκεκριμένο χώρο της έχπαίδευσης καt άπο · 
τούς τολμηρούς, πού κατόρθωσε - η κσl. άπο 
τούς τυχερούς ποο τοϋ έπέτpεψαν - νιΧ. περάσει 
αύτη την άμψισβήτηση στην πράξη. Γιατι aεν 
πρέπει -νd: παραβλέπεται το γεγονος οτt κατάφε
ρε, χωρtς vα τοϋ κλείσει κάποιο 'iπουpγείο Παι-
8�ίας. "t'o σχο).είο, νιΧ έψαρμόσεt τlς L8iες το·J, η· 
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