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ί παρουσίασις ϋ

Ή ιστορικότητα της συνείδησης στη 
φιλοσοφία του Γαλλικού Διαφωτισμού, 
τοΟ καθηγητή Αύγουστου Μπαγιόνα, 
έκδόοεις «ΟΛΚΟΣ», Θεσσαλονίκη, 1974.

Ή μελέτη τού καθηγητή Μπαγιόνα, 
Ή ιστορικότητα της συνείδησης στη 
φιλοσοφία τού Γαλλικού Διαφωτισμού, 
αποτελεί μια άξιόλογη καί τολμηρή προσ
πάθεια να άσχοληθή με ενα άπό τά 
πιό σοβαρά κεφάλαια τής ιστορίας τοϋ 
πολιτισμού.

Ή θεωρητική βάση τού συγγραφέα 
άποτελεΐται άπό τά έξής στοιχεία: 1) «Ή 
μελέτη θά δικαιωθή θεωρητικά ή ήθικά, 
δν άπό τό περιεχόμενό της τεκμηριωθή, 
έστω καί σέ πολύ περιορισμένη, έκταση, 
ή άντίληψη ότι οί παραδοσιακές άπορίες 
είναι δυνατόν νά λυθούν άπό τήν ιστο
ρία τού πολιτισμού είτε θετικά, είτε μέ 
τήν άχρήστευσή τους, είτε μέ τή μετα
βολή τής μορφής τους». 2) «Όσο ό 
πολιτισμός έξελίσσεται τόσο ό άνθρωπος 
άντιμετωπίζει ένα περιβάλλον πού έχει 
ό ίδιος διαμορφώσει μέ τά πολιτιστικά 
του έπιτεύγματα». 3) «Πολύ πιό σημαντι
κό είναι τό έρώτημα 'Τί είναι πολι
τισμός” παρά τό έρώτημα “Τί είναι κό
σμος”, δν ύποτεθή ότι στήν έννοια “κό
σμος” άντιστοιχεΐ κάποια ξεχωριστή 
πραγματικότητα». 4) «Τό έρώτημα περί 
“κόσμου” ταιριάζει σέ μιά κοινωνία μέ 
όχι πολύ προχωρημένο πολιτισμό, ή 
όποια άντιμετωπίζει ένα φυσικό περιβάλ
λον πού ούτε έχει γίνει γνωστό ούτε έχει 
μεταβληθή άπό τόν άνθρωπο».

Ξεκινώντας άπό τήν προϋπόθεση ότι 
«ή ιστορία τού πολιτισμού άποτελεΐ τήν 
πιό θεμελιώδη έπιστήμη τού άνθρώπου» 
καί βασιζόμενος στον πιό πάνω θεωρη
τικό πλαίσιο, ό συγγραφέας άναπτύσ- 
σει, μέ καταπληκτική σαφήνεια, τήν ιστο
ρικότητα τής συνείδησης, όπως έκφρά- 
ζεται μέσα άπό τά κύρια ρεύματα τού Γαλ
λικού Διαφωτισμού.

Παράλληλα μέ τό ρόλο τής συνείδησης 
στό Γαλλικό Διαφωτισμό έξετάζεται στό 
βιβλίο καί ή άντίληψη γιά τήν ιστορι
κότητα τής συνείδησης στήν άρχαία 
έλληνική σκέψη, ή χριστιανική σκέψη, 
ή φιλοσοφική σκέψη τού δεκάτου έ- 
βδόμου αιώνα, καί οί προεκτάσεις τού 
Γαλλικού Διαφωτισμού στήν έποχή μας.

Ή συστηματική άνάπτυξη τού θέματος 
θεμελιώνει σέ μεγάλο βαθμό τό θεωρητικό 
πλαίσιο άπό τό όποιο ξεκινάει ό συγγρα
φέας. Ή ώριμη άναλυτική διαδικασία 
καί ή διαύγεια καί σαφήνεια τής γλώσσας 
είναι θετικά στοιχεία πού συμβάλλουν 
στήν πραγμάτωση τών σκοπών τού συγ
γραφέα.

Τό θεωρητικό πλαίσιο όμως άπό τό 
όποιο ξεκινάει ή μελέτη δέν είναι δυνατό 
νά θεωρηθή άποδειγμένο στό σύνολό 
του, καί ταυτόχρονα έπιτρέπει διαφορε
τική άντίληψη πάνω στή σχέση Κόσμος- 
‘Άνθρωπος-Πολιτισμός-Κοινωνία. Ή θέ
ση τού συγγραφέα πώς μιά κοινωνία 
πού προβληματίζεται πάνω στό έρώτημα 
«Τί είναι πολιτισμός» έχει πιό προχω

ρημένο πολιτισμό άπό τήν κοινωνία 
πού έρευνα τό έρώτημα «Τί είναι κόσμος», 
δέν φαίνεται πώς είναι δυνατό νά θεμελίω- 
θή άπόλυτα. Τόσο ό πολιτισμός όσο καί 
ή έννοια κόσμος είναι δυνατό νά έξετα- 
στούν σάν άλληλοεξαρτώμενα καί έξε- 
λισσόμενα φαινόμενα. Ή άντιμετώπιση 
τής σχέσης Πολιτισμός-Κόσμος πρέπει 
νά συμπεριλάβει καί τήν ύποδομή Ύλη 
Τεχνολογία-’Επιστήμη-Ένέργεια. Τό φυ
σικό καί πνευματικό περιβάλλον δη
μιουργούν σχέσεις άλληλοεξάρτησης καί 
άλληλοεπίδρασης μέ έξελιχτική διαδι
κασία.

’Ενώ ή παρατήρηση τού συγγραφέα 
φαίνεται νά ισχύει στή φεουδαρχική 
καί βιομηχανική κοινωνία, όπου ή δια
νόηση άσχολεΐται στήν πρώτη μέ τό 
φαινόμενο κόσμος καί στή δεύτερη μέ 
τόν πολιτισμό, μιά μελλοντική κοινωνία 
πού λειτουργεί στή μεταβιομηχανική έπο
χή θά πρέπει νά άντιμετωπίσει τό πρόβλη
μα Πολιτισμός-Κόσμος σέ σχέση άλ
ληλοεξάρτησης καί κάτω άπό τό πρίσμα 
μιας σφαιρικής άντίληψης.

Τό έργο τού καθηγητή Μπαγιόνα άπο- 
τελεί σοβαρώτατη προσφορά στό προ
βληματισμό τής σύγχρονης έλληνικής 
φιλοσοφικής καί κοινωνικής σκέψης. 
Πολύ σωστά συνειδητοποιεί ό συγγρα
φέας τό φαινόμενο τής άντιιστορικότη- 
τας τού νεοελληνικού στοχασμού πού 
έκφράζεται μέσα άπό τήν ίρρασιοναλι- 
στική τάση μέ κύρια στοιχεία τόν ύπερ- 
βολικό ύποκειμενισμό, δογματισμό καί 
τή μηχανιστική άντιμετώπιση τών προ
βλημάτων. Ή συστηματική μελέτη τής 
ιστορικής έξέλιξης τής συνείδησης είναι 
βασική προϋπόθεση γιά μιά όρθολογική 
καί σφαιρική κατανόηση τού έλληνικοΰ 
πολιτισμού. Άς έλπίσουμε ότι αύτή ή 
μελέτη θά γίνει τό έναυσμα γιά τήν άνα- 
ζήτηση καί τή δημιουργία μιας ώριμης 
κοινωνικής, πολιτικής καί πολιτιστι
κής προσωπικότητας τού σύγχρονου 
Έλληνα.

Καθηγητής ΗΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣ 
Πανεπιστήμιο Texas A & Μ 

College Station, Texas

Paul Henri Stahl (έκδ.), Ethnologie de 
l'Europe du Sud-Est, Paris, La Haye: 
Mouton, 1974, σ. 312.

Ή περίοδος άπό τής πτώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως μέχρι καί τής έφαρ- 
μογής τής άρχής τών έθνοτήτων, κατά τόν 
δέκατο ένατο αιώνα, μολονότι είναι ζω
τικής σημασίας γιά τή σπουδή τής ιστο
ρίας τών βαλκανικών λαών δέν έχει με-
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