
ANDRE MIRAMBEL

TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ TOY ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Οί παρατηρήσεις πού έχω την τιμή νά παρουσιάσω εδώ έχουν ώς 
σκοπό πολύ περσότερο νά θέσουν ή νά υποβάλουν προβλήματα παρά νά 
επιφέρουν λύσεις. Ήρθαν στό νοϋ μου ύστερ’ άπό τΙς διάφορες καί 
πλούσιες έργασίες τών Ελλήνων έπιστημόνων, κατά τό διάστημα των 
τελευταίων χρόνων, σχετικώς μέ τη γένεση τής μεταβυζαντινής καί ση
μερινής λογοτεχνίας στήν Ελλάδα. Τά έργα τών σοφών Ελλήνων συν
αδέλφων μας είναι γνωστά, καί δέν πρόκειται νά τά συνοψίσω. ’Άλλο 
είναι τό θέμα μου, καί, γενικώς, θά μπορούσα νά τό διατυπώσω ώς 
έξης* «Ιδίωμα καί λογοτεχνία», δσον Αφορά τήν Κρήτη έν σχέσει μέ 
τήν κοινή Ελλάδα.

Στήν Ιστορία τής νεοελληνικής διαλεκτολογίας, ή Κρήτη κατέχει 
μιάν Ιδιαίτερη θέση, δχι τόσο έξ αίτιας τής φύσεως τών Ιδιωμάτων 
της καί τών καθαυτό γλωσσολογικών χαρακτηριστικών τους, δσο λόγω 
τών σχέσεων τους μέ τή λογοτεχνία και τής θέσεώς τους μέσα στά νεο
ελληνικά γράμματα. Βεβαίως, τά κρητικά Ιδιώματα προσφέρουν, δπως 
δλα τά σημερινά ελληνικά ιδιώματα, σ’ δποιοδήποτε μέρος κι αν Ανή
κουν, μεγάλο ενδιαφέρον άπό τήν άποψη τών προβλημάτων γενέσεως 
κα'ι διαρθρώσεως πού θέτουν. Έάν, πολλές φορές, διαλειμματικώς καί 
σποραδικώς τά πραγματεύθηκαν, μόνο προσφάτως έγινε μιά συστημα
τική κα'ι συνολική μελέτη τους (και τή χρωστούμε στόν κ. Πάγκαλο), 
—έξ άλλου μερικές προηγούμενες ανακοινώσεις έδειξαν τόν χαρακτήρα 
τών κρητικών ιδιωμάτων άπό τή γλωσσολογική άποψη. Μπορεί κανείς 
νά συγκρίνει τά κρητικά Ιδιώματα μέ άλλα νεοελληνικά Ιδιώματα, καί 
νά εξετάσει δμοιότητες καί διαφορές. Αλλά, δ,τι δέν προσφέρουν δλα 
τά νεοελληνικά Ιδιώματα, είναι μιά είδική θέση απέναντι στή λογοτε
χνία. Υπάρχει λόγος, μού φαίνεται, νά διαγράψω τις γενικές γραμμές 
τού θέματος, χωρίς νά μπώ στις λεπτομέρειες, καί νά προσπαθήσω νά 
υποδείξω τήν πρωτοτυπία τού κρητικοΰ στοιχείου, θεωρουμένου άπό 
αυτή τήν άποψη.

Πρώτ’ Απ’ δλα, μερικές γενικές παρατηρήσεις γιά νά ορίσουμε ]τό 
πλαίσιο τού θέματος.

Πρώτα, θά θυμίσω δτι ή γλωσσική διάρθρωση είναι εντελώς Ανε
ξάρτητη άπό τις λογοτεχνικές πιθανότητες ή τή λογοτεχνική άξια τής
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γλώσσας. Βρίσκεται ή Κρήτη, σχετικώς μέ τό έλληνικό σύνολο, στην 
ίδια κατάσταση μέ δποιαδήποτε γλώσσα σχετικώς μέ άλλες γλώσσες τής 
ίδιας οικογένειας. Ή διάρθρωση τής άρχαίας ελληνικής, τής λατινικής, 
τής ρωσικής, δέν είναι ή αιτία τής έπεκτάσεώς τους, ούτε τής λογο- 
τεχνικής τους παραγωγής. Ή διάρθρωση τής αλβανικής δέ φταίει άν ή 
αλβανική κατέχει ένα πολύ περιορισμένο επίπεδο, χωρίς επέκταση, καί 
μέ μιά λογοτεχνία πού εμφανίστηκε πολύ άργά. Οί αιτίες, πού προορί
ζουν τή μοίρα <;ών γλωσσών (ή πιό γενικά τού γλωσσικού υλικού), εί
ναι έξωγλωσσικές καί οί γλωσσικές διαφοροποιήσεις δέν πραγματοποι
ούνται μέ άφετηρία τή γλώσσα, άλλα τδ άνθρώπινο περιβάλλον. Επί
σης, τά κρητικά ιδιώματα δέν χρωστούν τόν λογοτεχνικό τους προορι
σμό στή διάρθρωσή τους (γιατί τά κρητικά, κι όχι τά μανιάτικα ή 
άλλα;). ’Αλλά κάποιες έξωγλωσσικές συνθήκες συντέλεσαν στό ότι τά 
κρητικά ξεπερνούν τό άποκλειστικώς γλωσσικό έπίπεδο γιά νά φτάσουν 
στή λογοτεχνία.

Δεύτερο, παρατηρούμε ότι ή γένεση τής νεοελληνικής λογοτεχνίας 
πηγάζει άπό μερικά νεοελληνικά ιδιώματα, καί ότι ή λογοτεχνική δη
μιουργία, στήν άρχή της, δέν έγινε έξω άπό τά ιδιώματα. Αύτά τά ίδι- 
ιόματα είναι τής Κύπρου, τής Ρόδου, τής Χίου, τής Κρήτης καί, μετά, 
τής Έπτανήσου. Διαδοχικώς, λογοτεχνικά κέντρα (ή λογοτεχνικές εστί
ες) σχηματίστηκαν μέσα στις νότιες ιδιωματικές περιφέρειες, τριγύρω 
στήν ελληνική ήπειρο, στό περιθώριο του. ’Αποτελούν διάφορες προσ
φορές στή λογοτεχνία, χωρίς κανένα άναγκαίο δεσμό, χωρίς κανένα 
καθορισμένο σχέδιο ή σκοπό. Τό άντίστοιχο δέ βρίσκεται όσον άφορά 
τά βόρεια ή τά εσωτερικά ιδιώματα. Τό λογοτεχνικό ιδιωματικό φαι
νόμενο χαρακτηρίζεται ώς νησιώτικο φαινόμενο.

Τρίτο, διαπιστώνουμε ότι οί λογοτεχνικές εκδηλώσεις τών νεοελλη
νικών ιδιωμάτων έγιναν πριν άπό τήν τουρκοκρατία, εννοώ τις λογο
τεχνικές εκδηλώσεις πού παρουσιάζονται μάλλον σάν καινοτομίες ή 
άνανεώσεις, κι όχι σάν παράδοση. Οί συνθήκες αυτής τής δημιουρ
γίας είταν:

1°) ένα επαρκές μορφωτικό περιβάλλον, όχι μόνο όσο γιά τούς λο
γοτέχνες, άλλά καί όσο γιά τό κοινό,

2°) μιά έπίδραση ένός άλλογενούς περιβάλλοντος, δυτικής φύσεως, 
ιδιαιτέρως ιταλικής (έπίδραση τής Βενετίας ή τής Γένοβας),

3°) μιά έμπνευση πού προσανατόλισε τούς δημιουργούς πρός τήν 
ποίηση υπό τις διάφορες μορφές της,

4°) Ή άντίληψη μιας λογοτεχνικής γλισσσας πού δέν απέχει —όσο 
δυνατό— άπό τήν όμιλουμένη γλώσσα, ώς «όργανο δημιουργίας καί έκ- 
φράσεως». Σ’ αύτή τή λογοτεχνία, πού άντιφέγγει μιά μόρφωση, κ’ έναν
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πολιτισμό, δέν τίθεται γλωσσικό πρόβλημα παρά γιά τόν γλωσσολόγο, 
κι όχι γιά τους όμιλοϋντες (συγγραφείς καί κοινό), δηλαδή ένα «γλωσ
σικό ζήτημα», όταν τό γραπτό εναντιώνεται στό λόγο, όπως έγινε, 
γενικώς, κατά τό διάστημα τής βυζαντινής περιόδου, καί άργότερα, 
στους δέκατο όγδοο καί δέκατο έννατο αίώνες, πριν άπό την εμφάνι
ση τοϋ δημοτικισμού.

Είναι βέβαιο ότι ή Κρήτη όσον άφορά αυτά τά γενικά σημεία, προσ
φέρει τά ίδια χαρακτηριστικά μέ τις έπαρχίες, με τά νησιά, που άνέ- 
φερα :

1°) άποτελεϊ μια συμβολή στή λογοτεχνία,
2°) ή μεγάλη της παραγωγή έγινε πρίν άπό τήν τουρκοκρατία,
3°) έπηρεάστηκε άπό τή Βενετία, καί μέ τή Βενετία μπήκε σ’ έπα- 

φή μέ τή Δύση,
4°) ή κλίση της είναι πρός τά ποιητικά είδη, καί ή λογοτεχνική της 

γλώσσα δέν άπομακρύνεται συστηματικώς άπό τήν κοινή χρήσι.
"Ομως, παρατηρούμε, μεταξύ τής Κρήτης καί τών άλλων μερών 

μέ τά όποια τή συνέκρινα, τίς εξής διαφορές, πού άναθέτουν στήν 
Κρήτη τήν πρωτοτυπία της :

1°) Ή Κρήτη διαφοροποίησε τά ποιητικά είδη' τό ποιμενικό, τό 
έπικο - λυρικό, τό θεατρικό (τό μυστήριο ή θρησκευτικό δράμα, τό τρα
γικό, τό κωμικό). Κ’ εδώ πρόκειται γιά μιά καινούρια άποψη πού προσ
φέρει ή Κρήτη, καί πού θά εχει μεγάλη άπήχηση καί σημασία στό 
μέλλον. Χαρακτηρίζεται ως μιά «αναγέννηση», όπως τό καιάλαβε καί 
τό εξήγησε ό ’Αλέξανδρος Έμπιρίκος σέ μιά πρόσφατη μελέτη («Ή 
Κρητική ’Αναγέννηση, δέκατος έκτος καί δέκατος έβδομος αιώνες»)· 
Κ’ εδώ ή λέξη «’Αναγέννηση» δέν είναι άπλή λέξη ούτε άπλή μεταφο
ρά. Εκφράζει ένα φαινόμενο, τό «κρητικό φαινόμενο», άς πούμε. Θά 
μπορούσε κανείς νά συγκρίνει τήν κρητική άναγέννηση μέ τήν Ιταλική 
τού δέκατου πέμπτου καί έκτου αίώνος καί μέ τή γαλλική άναγέννη
ση. Στήν ’Ιταλία καί στή Γαλλία, είχε χωρισμό άπό τήν παράδοση καί 
τή μεσαιωνική μόρφωση, γιά μιαν επιστροφή στις άρχαίες πηγές. Στήν 
Κρήτη, ή άναγέννηση δέν είναι χωρισμός άπό τό παρελθόν, είναι μιά 
πρωτότυπη προσφορά πού, άπό τή μιά, διαδέχεται άλλες εκδηλώσεις 
καί παίρνει τή θέση της μέσα σέ μιάν έξέλιξη, καί πού, άπό τήν άλλη, 
παρουσιάζεται μέ πολλά ειδικά χαρακτηριστικά πού τήν διακρίνουν. 
Χάρι στό μορφωτικό της επίπεδο όπου έφτασε, μπόρεσε ή Κρήτη νά 
δημιουργήσει τό πιό «κοινωνικό» λογοτεχνικό είδος, δηλαδή τό θέατρο· 
Κι αυτό είναι σπουδαίο γιά τή γλωσσική χρήση. Τό θέατρο —, όπου 
κάθε εκδήλωση παρουσιάζει κάτι επίκαιρο, κι όπου τόσα στοιχεία μα
ζεύονται (τό έργο τοϋ συγγραφέα, τό παίξιμο τού ήθοποιοϋ, καί ή ά-
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μέση συμμετοχή τοϋ κοινού, ώστε μπορούμε νά ποΰμε δτι τδ θέατρο 
είναι μια λογοτεχνική εκδήλωση μέ τρεις διαστάσεις)—, τό θέατρο α
παιτεί, ώς έκψραστικδ μέσο, μια γλώσσα Ικανή νά υψωθεί ώς τήν 
άπόδοση τοϋ θέματος, καί νά τήν καταλάβει τδ κοινό. ’Έτσι τδ θεα
τρικό είδος, που τδ δημιούργησε καί τδ άνάπτυξε ή Κρήτη, συντέλεσε 
νά δώσει στδ κρητικδ ιδιωματικό στοιχείο μιάν ιδιαίτερη κ’ εξαιρετική 
άξια, καί τοϋ έπέτρεψε νά παίξει ένα σπουδαίο ρόλο στδ σχηματισμό 
τής νεοελληνικής λογοτεχνίας.

2°) Ή κατάσταση τής Κρήτης φαίνεται περίπλοκη, άπδ τήν άποψη 
τών σχέσεων μεταξύ Ιδιώματος καί λογοτεχνίας. Σέ πολλές περιπτώ
σεις, ιδίως δταν πρόκειται γιά τά πελοποννησιακά ή ήπειρωτικά ιδιώ
ματα, ή τοπική παραγωγή δέ δίνει άφορμή παρά σέ προφορικές, λαο- 
γραφικές εκδηλώσεις (παραμύθια, δημοτικά τραγούδια). Σχεδόν άπο- 
κλειστικώς ύπ’ αυτή τή μορφή κρίνεται καί έκτιμάται ή παραγωγή, 
πού τήν μαζεύουν καί τήν μελετούν οί έπιστήμονες. Μπορεί κάποτε 
νά τροφοδοτήσει — ώς πηγή έμπνεύσεως — τή λογοτεχνία, άλλά τότε 
πρόκειται γιά μιάν «μετάθεση», άς πούμε, κι δχι γιά μιάν είιθεϊα καί 
αναγκαία επίδραση. Στήν περίπτωση νησιωτικής Ιδιωματικής παραγω
γής, έξω άπδ τήν Κρήτη, ιδίως στήν Κύπρο καί στή Ρόδο, βρίσκουμε, 
κοντά στή λαϊκή προφορική παραγωγή, μιά γραπτή παραγωγή μέ λο
γοτεχνικό χαρακτήρα (κ’ εδώ θά θυμίσω τον Πετραρκισμό στήν Κύ
προ, πού τδ μελέτησε πρδ έτών ή Κ<* Πιτσιλίδη-Σιαπκαρά). Έδώ πά
λι, αυτό τδ στοιχείο μπορεί ή λογοτεχνία νά τδ κάνει μιά πηγή της 
αργότερα, άλλά δέν άποτελεί τήν κυριότερη βάση της. ’Απέναντι σ’αύ- 
τή τήν κατάσταση, ή Κρήτη παρουσιάζει δική της κατάσταση : έχει τή 
λαϊκή της, προφορική παραγωγή, συνταυτισμένη μέ τή δική της γλωσ
σική παράδοση (τά δημοτικά της τραγούδια). Άλλά ή λογοτεχνική της 
παραγωγή, πού τής άναθέτει κάπως τήν πρωτοτυπία της, δέ μένει πε
ριορισμένη στδ πλαίσιό της. Τδ ξεπερνά, καί μέ τήν άκτινοβολία της 
καί τή γλώσσα της, γίνεται κοινό στοιχείο, κοινή προσφορά στή λογο
τεχνία καί στή λογοτεχνική έκφραση. Δέν είμαστε καλά πληροφορη- 
μένοι σχετικώς μέ τήν ιστορία τών νεοελληνικών ιδιωμάτων, κατά τδ 
διάστημα τοϋ βυζαντινού μεσαίωνα. Τί είναι τά «κρητικά ιδιώματα», 
πού ή έμφάνισή τους καί ή εξέλιξή τους είναι προγενέστερες τής έμ- 
φανίσεως καί τής άνθίσεως τής «κρητικής λογοτεχνίας»; Βέβαια, ανή
κουν τά κρητικά ιδιώματα στά νότια ελληνικά ιδιώματα, όπως τόσα 
άλλα, μά τέτοια γεωγραφική διάκριση, πού τά χωρίζει άπδ βορεινά ή 
άλλων επαρχιών ίδιώματα, δέν έχει άξια, από τή γλωσσολογική άπο
ψη, παρά εάν βασίζεται σέ γλωσσικά χαρακτηριστικά πού άφορούν τά 
λεγόμενα νότια ίδιώματα. Αυτά τά γλωσσικά χαρακτηριστικά ύπάρ-
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χουν στα κρητικά Ιδιώματα (Ιδίως ή διατήρηση τής ποσόιτητος τών 
φωνηέντων, πού ελαττώνεται στα βορεινά ιδιώματα), άλλα δεν άρκοΰν, 
γιατί τα κρητικα ιδιώματα διαφέρουν άπδ τής Ρόδου, τής Κύπρου ή 
τών Κυκλάδων ή τής Πελοποννήσου. Τά χαρακτηριστικά ή στοιχεία 
με τα οποία καθορίζουμε ένα Ιδίωμα δεν ανήκουν δλα στην ίδια επο
χή. Μη λησμονήσουμε τον «ίσογλωσσικό» χαρακτήρα τών Ιδιωμάτων, 
στον οποίον δ Antoine Meillet είχε άλλοτε τόσο λαμπρά έπιμείνει. 
Από την άλλη μεριά, μη λησμονήσουμε τίς τροποποιήσεις ή διαφορο

ποιήσεις κατά τό διάστημα τού χρόνου. Αυτή είναι (στην ελληνική 
όπως καί άλλου) ή πιδ μεγάλη δυσκολία τής Ιστορίας τών ιδιωμάτων. 
Κάποτε τείνουμε νά θεωρήσουμε ένα ιδίωμα σάν ένα δριστικδ συναρ- 
μολογημένο σύνολο. Ένώ, εάν αυτή ή άποψη έπιβάλλεται σ’ δποιον κοι
τάζει τδ ιδίωμα στή σημερινή του χρήσι πού γίνεται στδν τόπο του, 
πρέπει νά έχουμε ύπ’ όψι μας δτι τά Ιδιώματα προκύπτουν άπδ διά
φορες διασταυρώσεις πού έλαβαν μέρος σέ διαφορετικές έποχές, καί 
πού έδωσαν άφορμή σέ διαφορετικές έξελίξεις, καί δχι κατά τόν ίδιο 
χρόνο. Κάθε ιδίωμα δέν έχει μόνο τή φυσιογνωμία του, τή σύστασή 
του, τή διάρθρωσή του, άλλά καί τήν Ιστορία του. Γιά μάς, τδ κύριον 
ζήτημα, δσον άφορά τήν Κρήτη τών δέκατου έκτου καί δέκατου έβδο
μου αίώνων—δηλαδή τή «λογοτεχνική Κρήτη»—είναι τδ έξης : ή γλώσ
σα αυτής τής λογοτεχνίας είναι—ή δχι—ή πιστή, άπόλυτη είκόνα τών 
συγχρόνων κρητικών ιδιωμάτων; Φυσικά, δέν μπορεί αύτή ή γλώσσα 
νά άπομονωθή άπδ τή γένεσή της ούτ’ άπδ τό κρητικδ περιβάλλον. 
Άλλά πρόκειται γιά μιά «λογοτεχνική κρητική γλώσσα», επίσης τεκμή
ριο τού κρητικοϋ Ιδιώματος αυτής τής έποχής, καί πού συντέλεσε στδ 
σχηματισμό τής κοινής γλώσσας τών μεταγενεστέρων χρόνων. Μέσα 
στδ κρητικδ περιβάλλον, ή γλώσσα τής Κρητικής λογοτεχνίας, σχετι- 
κώς μέ τά κρητικά Ιδιώματα, έπαιξε τδ ρόλο μιας «κρητικής κοινής 
γλώσσας», καί αυτό μοΰ φαίνεται νά είναι ένα σπουδαίο γεγονός δσο 
γιά τή γενική ιστορία τής νεοελληνικής. "Ολα γίνονται σά νά σχημα
τίστηκε, άπάνω σέ ιδιωματικά δεδομένα, μιά Ιδιωματική γλώσσα ισο
δύναμη μέ μιά κοινή γλώσσα, γιά νά, έπειτα, χρησιμεύσει στήν οίκο
δόμηση μιάς πανελληνικής κοινής γλώσσας. Εδώ έπαιξε ή Κρήτη ένα 
διπλό ρόλο, πότε ενοποιητικό, πότε διαφοροποιητικό, πού θέλει νά έξε- 
τάζεται. Τδ πρόβλημα συνίσταται στδ νά διακρίνει κανείς ποιά κρητι
κά στοιχεία διατηρήθηκαν τόσο στήν κρητική λογοτεχνία τήν ίδια δσο 
στή μεταγενέστερη παραγωγή καί χρήσι, και ποιά κρητικά στοιχεία δέ 
σώθηκαν (παραδείγματος χάρι, ή όνομαστική κλίση, τδ άρθρο, οί ρη
ματικές καταλήξεις, τδ λεξιλόγιο, πού διαφοροποιούν τή λαϊκή χρήσι 
άπδ τή λογοτεχνική,—καί, άργότερα, οί συγκρούσεις μεταξύ τών τυ-
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πων, που διαφοροποιούν την κρητική χρησι άπδ την κοινή). ”0 τι μοϋ 
φαίνεται σημαντικό, σ’ αυτή τη διπλή διαφοροποίηση, είναι δ ρόλος 
πού έπαιξε ή λογοτεχνία. Έτσι ευρύνεται τό πρόβλημα, καί βλέπουμε 
τδ πώς ένα Ιδίωμα μπορεί νά άποκτήση μιάν λογοτεχνική έκφραση, 
καί, ύστερα, νά συντέλεση στδν σχηματισμό μιας κοινής γλώσσας.

Ή λογοτεχνική γλώσσα, στή σημερινή Ελλάδα, θέτει πάρα πολλά 
προβλήματα, καί σχηματίστηκε κατά συνθήκες πού δέ θά έξετάσω έδώ, 
επειδή είναι έξω άπδ τδ θέμα μου. Θά περιοριστώ μόνο νά πώ, δσον 
άφορά τη σύγχρονη λογοτεχνία, δτι κάποτε (κι δχι συστηματικά, άλλά 
πραγματικά) τίθεται τδ πρόβλημα τής έπιδράσεως ή άπλώς τής θέσεως 
τού κρητικοϋ Ιδιωματικού στοιχείου μέσα στήν παραγωγή. Τδ θέμα 
μπορεί νά είναι διπλό, είτε τδ ζήτημα τών πηγών καί τής έμπνεύσεως 
τού συγγραφέα, είτε τδ ζήτημα τής γλώσσας του. 'Ένας πεζογράφος 
μπορεί νά είναι Κρητικός, καί νά μην έχει ώς σκοπό παρά ένα κοινό 
έργο, χωρίς νά έπηρεάζεται άπδ την Κρήτη, ούτε γιά τδ θέμα, ούτε γιά 
τή γλώσσα. Έπειτα, μπορεί ένας πεζογράφος —είτε Κρητικός είτε μη
νά πάρει τδ θέμα του άπδ τήν Κρήτη, καί νά γράψει μιά γλώσσα, πότε 
χρησιμοποιώντας μερικά κρητικά γλωσσικά στοχεία, πότε χρησιμοποι
ώντας σχεδόν άποκλειστικώς τήν κοινή γλώσσα. Ό Κονδυλάκης, μέ τδ 
έργο του «Ό Πατούχας» θά μπορούσε νά είναι ένα παράδειγμα τής 
πρώτης περιπτώσεως. Ό Πρεβελάκης (μέ τδ «Χρονικό μιας πολιτείας» 
καί τήν Κρητική Τριλογία του, προσφάτως γαλλιστί μεταφρασμένη) 
θά είταν ένα παράδειγμα τής δεύτερης περιπτώσεως. ’Άλλο παράδει
γμα θά μπορούσε νά βρεθεί μέ τδν Καζαντζάκη. Μέσα στδ έργο—έν- 
νοώ τδ πεζογραφικδ καί τδ μυθιστοριογραφικδ— αυτού τού συγγραφέ- 
ως, θά είταν δυνατό νά εξετάσει κανείς, βέβαια, τδ κρητικό στοιχείο 
(τά πρόσωπά του, τδν ιστορικό ρόλο τής Κρήτης, τήν «κρητική συνάν
τηση», άς πούμε, τών διάφορων στοιχείων τού Ελληνισμού). Άλλά 
έχει καί τή γλώσσα τού συγγραφέως. Κατά πόσο χρησιμοποεί τδ Ιδιω
ματικό στοιχείο; Αυτό τό πρόβλημα,—καί λογοτεχνικό καί γλωσσολο- 
γικό,—δεν περιορίζεται, έξ άλλου, στήν Κρήτη : πρόκειται γιά τή θέ
ση, γιά τδ ρόλο, τού Ιδιωματικού στοιχείου στή γλώσσα τών συγγρα
φέων τής σημερινής Ελλάδας (τδ επτανησιακό στδ Θεοτόκη, τδ λε
σβιακό στδ Μυριβήλη, τδ μικρασιατικό στο Βενέζη, παραδείγματος χά- 
ρι, καί λοιπά). Αυτό δέν είναι παρά φυσικό, καί ή γαλλική λογοτε
χνία μάς παρουσιάζει αρκετά παραδείγματα συγγραφέων τών όποιων 
ή γλώσσα κατέχει ιδιωματικά στοιχεία, καί μελετήθηκε άπδ αυτή τήν 
άποψη Παρόμοια μελέτη θά μπορούσε νά γίνη γιά τήν Ελλάδα, καί 
θά φαινόταν χρήσιμη πρδς τή γνώσι τής σημερινής νεοελληνικής λο
γοτεχνικής γλώσσας.
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'Ως συμπέρασμα, θά πώ δη ή Κρήτη, όσον άφορά τον σχηματι
σμό καί την έξέλιξη τοϋ σύγχρονου και σημερινού Ελληνισμού, έξά- 
σκησε σχετικώς μέ τή γλώσσα καί τη λογοτεχνία, μια πολύ σημαντική 
δράσι. Οί δυό άπόψεις αυτές—γλώσσα κα'ι λογοτεχνία—, εδώ δε χω- 
ρίζουνται. Δυό σταθμούς πέρασε ή Κρήτη : πρώτα δημιούργησε ή Κρή
τη μιάν Ιδιωματική κοινή γλώσσα, στήν όποια ή σημερινή πανελληνι
κή κοινή χρωστά πολλά. ’Έπειτα, μια πού σχηματίστηκε ή σημερινή 
κοινή γλώσσα, ή Κρήτη έδωσε κάποτε άψορμή στή χρησιμοποίηση τού 
ιδιωματικού της στοιχείου—είτε γιά τό περιχόμενο τού έργου είτε γιά 
τήν έκφρασή του, δπως κα'ι άλλες περιοχές τής έλληνικής γης.

Τα προβλήματα τής νεοελληνικής λογοτεχνικής γλώσσας είναι τόσο 
περίπλοκα καί συναρπαστικά δσο τών λογοτεχνικών καί Ιδιωματικών 
γλωσσών τής ’Αρχαίας Ελλάδας. ’Ωφέλιμη φαίνεται καμμιά φορά ή 
σύγκριση.

Άπό τήν ποικιλία τής Ελλάδας πηγάζει ή ένότης τού Ελληνι
σμού.
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