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Π. Βράϊλα-'Αρμένη: Φιλοσοφικά έργα, τόμος όγδοος: Ευρετήρια., επιμέλεια εκδόσε
ως και παρουσιάσεως ύπό 'Αθανασίας Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, "Ιδρυμα Έρεύνης
καΐ Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, 'Αθήναι 2004, 450 σσ.

'Αποτελεί ευτυχή συγκυρία το γεγονός οτι ή έκδοση τοΰ τόμου
αύτοΰ της πρώτης ολοκληρωμένης και σχολιασμένης κριτικής, και
ορισμένες φορές, διπλωματικής έκδοσης των φιλοσοφικών έργων
τοΰ κερκυραίου φιλοσόφου και πολιτικού ανδρός Πέτρου Βράϊλα'Αρμένη (1812-1884) συμπίπτει με τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι
χρόνων από τοΰ θανάτου του και εκατό σαράντα χρόνων από την
Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα (1864-2004). 'Αν ή "Ενωση
της Επτανήσου με τήν Ελλάδα εορτάσθηκε άπό την Βουλή των
Ελλήνων και τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών με επιστημονικό συνέδριο και
με ε'ιδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις, πού έλαβαν χώρα στις αίθου
σες των αντίστοιχων κτηρίων από 24-27 Φεβρουαρίου 2004, ο τόμος
αυτός υπενθυμίζει τήν παρουσία στην ιστορία τοΰ νέου ελληνισμού
ενός έξοχου νεοέλληνα στοχαστή καί φιλοσόφου, ενός μαχητικού
εκπρόσωπου τοΰ επτανησιακού κοινοβουλευτισμού καί μιας αξιό
λογης φυσιογνωμίας τής πνευματικής ζωής τής Επτανήσου καί τής
νεότερης Ελλάδος, μ' αναγνώριση διεθνή. Συγχρόνως φέρνει στο
προσκήνιο τό φιλοσοφικό του έργο, αλλά και μια μακρόχρονη ερευ
νητική καί εκδοτική προσπάθεια τοΰ καθηγητή καί ακαδημαϊκού
Ευαγγέλου Α. Μουτσοπούλου καί των συνεργατών του, οι όποιοι,
με αγαστή σύμπνοια, ολοκλήρωσαν ενα τολμηρό εκδοτικό εγχείρη
μα πού άρχισε τό έτος 1969 με τήν έκδοση τοΰ πρώτου τόμου τής
σειράς Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum καί οδήγησε
στον όγδοο τόμο τής σειράς αυτής.
Ό τόμος αυτός, μέ Πρόλογο τοΰ ακαδημαϊκού Ε. Μουτσο
πούλου καί Εισαγωγή τής καθηγήτριας τής νεώτερης ευρωπαϊκής
καί νεοελληνικής φιλοσοφίας 'Αθανασίας Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη,
εκδόθηκε μέ τήν οικονομική στήριξη τού Συλλόγου προς Διάδοσιν
των Ελληνικών Γραμμάτων καί τού Ιδρύματος «'Ιερώνυ-μος
Πίντος», καί εντάχθηκε στη σειρά Corpus Philosophorum Graecorum
Recentiorum, όπου καί άλλοι επτά, στην πραγματικότητα οκτώ,
τόμοι, αν λάβωμε υ π ' όψιν οτι ο τέταρτος τόμος απαρτίζεται άπό
δύο ογκώδεις ήμιτόμους. Στον παρόντα τόμο περιέχονται αναλυτι
κοί πίνακες εννοιών καί ονομάτων τών προηγηθέντων οκτώ τόμων
καί ήμιτόμων καί δικαιώνεται μία μακρόχρονη προσπάθεια συστη-
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ματικής έκδοσης των πηγών της νεοελληνικής φιλοσοφίας, την
οποία χρηματοδότησε αρχικά το Ε θ ν ι κ ό "Ιδρυμα Ερευνών και εν
συνεχεία το ιδρυθέν από το 1975 υπό του Ε. Μουτσοπούλου
"Ιδρυμα Έρεύνης και Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Ή
έκδοση τοϋ παρόντος τόμου πραγματοποιήθηκε με πολλήν επιμέ
λεια, με συστηματικότητα και μεθοδικότητα από την κ. Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, ή οποία έχει επιμεληθή καί εκδώσει στην σειρά
αύτη άλλους τρεις τόμους με έργα τοϋ Βράϊλα, καί θεραπεύει, μέ
τον τελευταίο αυτόν τόμο, μιαν έλλειψη τών προηγηθέντων
τόμων, οι οποίοι στερούνται ευρετηρίων, απαραίτητων συμπλη
ρωμάτων κάθε σοβαρής επιστημονικής εργασίας. Η έλλειψη αυτή
ήταν όμως επιλογή τών εκδοτών, οί όποιοι ευθύς εξ αρχής είχαν
αποφασίσει να συγκεντρώσουν σε αυτοτελή τόμο τους πίνακες
εννοιών καί ονομάτων τού συνόλου τοϋ φιλοσοφικού έργου τοϋ
Βράϊλα, στο οποίον περιέχονται έκδεδομένα καί ανέκδοτα, ελλη
νικά καί ξενόγλωσσα κείμενα, άρθρα καί σημειώσεις τοϋ φιλοσό
φου, πού έχουν έκδοθή σε παλαιές καί δυσεύρετες εκδόσεις ή ήσαν
κατεσπαρμένα σε περιοδικά ή, τέλος, φυλάσσονταν σε αρχεία,
δημόσια ή ιδιωτικά. Ό τόμος αποτελεί συνεπώς ενα εργαλείο γιά
τον κάθε ερευνητή, άφοϋ μέ αυτόν έχομε μιαν ενιαία καταγραφή
τών εννοιών καί τών ονομάτων πού απαντούν στο σύνολο τοϋ
έργου τοϋ κερκυραίου φιλοσόφου. "Ετσι ó μελετητής διευκολύνε
ται στην ερμηνεία μιας εννοίας ή ενός προβλήματος, άφοϋ εΐναι
σέ θέση νά προβή σε συνολική θεώρηση τοϋ έργου τοϋ Βράϊλα,
σέ προσδιορισμό τών επιδράσεων πού εκείνος έχει ύποστή καί
τών διαδοχικών προσεγγίσεων τών ποικίλων προβλημάτων πού
έκπηγάζουν άπό τις βασικές αντιλήψεις του. Ή κ. ΓλυκοφρύδηΛεοντσίνη θεώρησε αναγκαία τήν πρόταξη τών ευρετηρίων τοϋ
πίνακος περιεχομένων εκάστου τόμου πού εύρετηριάζεται, όπως ή
ίδια σημειώνει στην Εισαγωγή της, ώστε νά γνωρίζη ο εκάστοτε
αναγνώστης τά έργα τά οποία περιέχονται σέ αυτόν. Συμπλήρωσε
επίσης τά ευρετήρια μέ δύο παραρτήματα, πού είναι αναδημοσί
ευση τών έργων καί χειρογράφων τοϋ πρώτου τόμου. Ή παράθε
ση τών παραρτημάτων κρίθηκε αναγκαία γιά τήν διευκόλυνση τοϋ
κάθε ερευνητή, δεδομένου οτι ó πρώτος τόμος τής κριτικής αυτής
έκδοσης έχει προ πολλού έξαντληθή. Χρήσιμη θά ήταν ή παράθε
ση ενός πίνακος βιβλιογραφικού πού θά συμπλήρωνε τήν αξιόλο
γη αυτή εργασία καί θά επέτρεπε τήν συγκριτική μελέτη τών
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πηγών. Την παράλειψη αυτήν είμαι βεβαία πώς θα διορθώσουν οι
εκδότες στο εγγύς μέλλον.
'Αξίζει, νομίζω,νά προβώ, στο σημείο αυτό, σε σύντομη παρου
σίαση και αξιολόγηση του πολύτομου έργου με τό όποιο καθίστα
ται πλέον προσιτό στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, και ειδικότε
ρα στον ειδικό ερευνητή, τό φιλοσοφικό έργο του Π. ΒράϊλαΆρμένη, τό οποίο ανέσυρε από την αφάνεια και κατέστησε επίκαι
ρο από τό 1960 ό Ε. Μουτσόπουλος, καθηγητής τότε φιλοσοφίας
στην Προβηγκία, με τήν μονογραφία του Le problème du beau chez P.
Brailas-Armenis (Aix-en-Provence, Ophrys), όπου προσήγγισε και ερμή
νευσε αξιολογικά τήν φιλοσοφία καί ειδικότερα τήν αισθητική του
κερκυραίου φιλόσοφου καί ανέλυσε τις επιδράσεις πού αυτός είχε
ύποστή, κυρίως από γάλλους αισθητικούς του 19ου αιώνα. Ό
Μουτσόπουλος απεικόνισε στο βιβλίο του αυτό τήν μαθητεία του
Βράϊλα στο Παρίσι κοντά στον Victor Cousin, του οποίου τον εκλε
κτικισμό ο ίδιος εισήγαγε στην Ελλάδα. Τήν «λησμονημένη αισθη
τική» καί, γενικότερα, τό αγνοημένο του έργο επεδίωξε νά καταστήση ευρύτερα γνωστό πλέον στην Ελλάδα με διάφορα άρθρα του
αναφερόμενα και σ' άλλα προβλήματα της βραϊλιανής φιλοσοφίας,
όπως λ.χ. οι σχέσεις της θεωρίας του Βράϊλα περί του οντος προς
τήν αντίστοιχη του Α. Rosmini-Serbati, τήν ιστορικότητα της συνεί
δησης κ.ά., ενώ αργότερα και συγκεκριμένα τό 1974, ανέλυσε σε
μιαν αγγλική μονογραφία του, συστηματικά και μεθοδικά, κύριες
παραμέτρους του βραϊλιανοϋ συστήματος (E. Moutsopoulos, Petros
Brailas-Armenis, Twayne World Authors Series, Greece, Twayne
Publishers, New York 1974). Συστηματικός φιλόσοφος καί ιστορικός
της φιλοσοφίας ο καθηγητής Ε. Μουτσόπουλος κατόρθωσε νά
άναλύση τά δομικά στοιχεία του βραϊλιανοϋ φιλοσοφικού συστή
ματος, τό όποιον οφείλεται νά λεχθή οτι δομείται επί βάσεως οντο
λογικής καί έχει χροιά έκλεκτικιστική. Ό Μουτσόπουλος αποτίμησε
στο βιβλίο αυτό τό έργο του Βράϊλα, τό όποιον ερμήνευσε μέ τρόπο
αναλυτικό καί πολύ εύστοχο, αποσκοπώντας σέ μιαν ανασυγκρότη
ση τών βραϊλιανών απόψεων μέ τήν απομόνωση θεματικών ενοτή
των καί εννοιών όπως «εγώ», «αυτοσυνειδησία», «κόσμος», «θεός»,
καί πρόσφερε μία ξεκάθαρη καί σαφή εικόνα τών παραμέτρων του
βραϊλινοϋ αυτού συστήματος, αναδεικνύοντας τήν αξία του. Μέ τήν
κυκλοφόρηση του πρώτου τόμου, ο οποίος εκδόθηκε στην Θεσσαλο
νίκη τό 1969 μέ επιχορήγηση της έρευνας από τό Εθνικό "Ιδρυμα
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Ερευνών και μέ την συνεργασία της Αικατερίνης Δώδου, ή οποία
συγκέντρωσε τα χειρόγραφα, κατήρτισε τους πίνακες έργων και χει
ρογράφων και επιμελήθηκε του ογκώδους αυτού και υποδειγματι
κού τόμου, δόθηκε στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό μια έκδοση
υποδειγματική, οπού περιέχεται και ή αυτοβιογραφία του Βράϊλα.
Με τον τρόπο αυτόν πραγματοποιήθηκε ή επιθυμία του
Μουτσόπουλου για αναγνώριση του έργου ενός από τους σημαντι
κότερους νεοέλληνες στοχαστές. Ή επιστημονική κοινότητα διέθετε
πλέον μιαν έκδοση παραδειγματική, μεθοδική καί αυστηρώς επιστη
μονική, μέ ευρείες καί εμπεριστατωμένες εισαγωγές, apparatus criticus
καί σχόλια. Ό πρώτος αυτός τόμος περιελάμβανε δύο από τα πλέον
συστηματικά έργα του Βράϊλα: τό Περί πρώτων Ιδεών καί άρχων
Λοκίμίον (1851) καί τά Στοιχεία Φιλοσοφίας (1862), στά οποία
περιέχεται ή πεμπτουσία της βραϊλιανής διδασκαλίας στην Ιόνιο
'Ακαδημία, από τό 1852 εως τό 1862, καί μορφοποιημένο τό φιλο
σοφικό του σύστημα. Το 1971, δημοσιεύθηκε στην Θεσσαλονίκη καί
πάλι, ο δεύτερος τόμος μέ τήν επιμέλεια του Ε. Μουτσόπουλου καί
της Α. Δώδου καί μέ νέαν επιχορήγηση της έρευνας άπό τό Εθνικό
"Ιδρυμα Ερευνών. Στον τόμο αυτόν καταχωρίζονται ή μακροσκελής
καί εμπεριστατωμένη ΕΙσαγωγή ή οποία υπήρχε στο βιβλίο του
Βράϊλα Φιλοσοφικοί Μελέται (1864) καί μελέτες του περί ηθικής
αναφερόμενες στά προβλήματα της ψυχής, του Θεού καί του ηθικού
νόμου, καθώς καί οι Φιλόθεου καί Ευγενίου Επιστολαί του Βράϊλα,
πού συνιστούν, τρόπον τινά, τό κύκνειον άσμα του, αφού δημοσι
εύθηκαν τό 1884, καί στις όποιες μέ τρόπον διαλεκτικό καί υπό
μορφήν διαλόγου επιχειρείται ή καταπολέμηση του θετικιστικού
πνεύματος της εποχής καί ή υποστήριξη πνευματοκρατικών αντιλή
ψεων σέ προβλήματα ηθικά, κυρίως όμως ή αντίκρουση τών σκε
πτικιστικών περί υπάρξεως τού Θεού αμφιβολιών ενός νέου.
Ό τέταρτος τόμος εκδίδεται σέ δύο ογκώδεις ήμιτόμους στην
'Αθήνα, τό 1973 καί τό 1974, μέ τή συνεργασία της 'Αθανασίας
Γλυκοφρύδη-Αεοντσίνη καί μέ επιχορήγηση έρεύνης καί εκδόσεως
άπό τό Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών, άφοϋ τά διδακτικά καί ερευνη
τικά καθήκοντα του Ε. Μουτσόπουλου μεταφέρονται άπό τήν Φιλο
σοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Φιλοσοφική
Σχολή τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών. Ό πρώτος ήμίτομος περιέχει
τον Έναρκτήριον Λόγον τού Βράϊλα, πού εκφωνήθηκε στην 'Ιόνιο
'Ακαδημία, στις 11 Νοεμβρίου 1854, καί πού αποτελεί, άπό απόψε-
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ως φιλοσοφικής, όμολογίαν πίστεως τοΰ Βράϊλα, άφοΰ σ' αυτόν
εκτίθενται διαδοχικώς οι αντιλήψεις τοΰ περί της φιλοσοφίας και
των σχέσεων της προς άλλες εκφάνσεις τοΰ ανθρώπινου πολιτι
σμού, το πρόβλημα της μεθόδου και ή τοΰ έκλεκτικιστικοΰ εγχει
ρήματος. Στον ίδιο τόμο περιλαμβάνεται σειρά έργων τοΰ Βράϊλα
πού σχετίζονται προς τήν λογική και την αισθητική. Ό δεύτερος
ήμίτομος τοΰ τέταρτου τόμου, αποτελεί φυσική συνέχεια τοΰ πρώ
του ήμιτόμου, και σ' αυτόν εκδίδονται, διπλωματικά ή κριτικά με
σχόλια, μελέτες τοΰ κερκυραίου φιλοσόφου σχετικές προς τήν
Θεοσοφία, τήν Φιλοσοφία της Ιστορίας και τήν "Ιστορία της
Φιλοσοφίας.
Ό τρίτος τόμος εκδίδεται τό 1976 με τήν συνεργασία της ΝίκηςΧαρας Μπανάκου-Καραγκούνη και τήν συμμετοχή της Αικ. Δώδου
και περιέχει τό ανέκδοτο έργο τοΰ Βράϊλα πού αναφέρεται στην
ψυχολογία του. Ή έκδοση είναι διπλωματική και έγινε από ανέκ
δοτο χειρόγραφο τό όποιο φαίνεται πώς έγράφη κατά τήν παρα
μονή τοΰ Βράϊλα στο Λονδίνο, οπού υπηρετούσε ώς πρέσβυς γι'
αυτό και χαρακτηρίζεται ώς Opus Londinense.
Ό πέμπτος τόμος δημοσιεύθηκε μέ τήν συνεργασία της Θεώνης
'Αναστασοπούλου τό 1978 καί περιέχει τρία κείμενα πού αφορούν
στην ιστορία της φιλοσοφίας. Τό ενα εξ αυτών αναφέρεται στην
καντιανή φιλοσοφία, καί ιδιαιτέρως στην καντιανή αισθητική, ενώ
τα άλλα δύο αποτελούν περιληπτικές συμπτύξεις δύο έργων τοΰ
γάλλου φιλοσόφου Α. Fouillée καί αφορούν αντιστοίχως στην φιλο
σοφία τοΰ Σωκράτους καί στην φιλοσοφία τοΰ Πλάτωνος. Ό έκτος
τόμος εκδίδεται μέ τήν συνεργασία της Α. Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη,
τοΰ Γιώργου 'Ανδρειωμένου, της Θ. Άναστασοπούλου-Καπογιάννη
και της Πέμης Ζούνη, καί περιέχει ποικίλα κείμενα, όπως περί τοΰ
αντικειμένου της πολιτικής οικονομίας, μεταγραφή μέρους τοΰ Περί
άγγλικοϋ πολιτεύματος εκ συγγράμματος τοΰ Α. Thierry καθώς καί
διάφορες σημειώσεις άπό γαλλικά καί ιταλικά αναγνώσματα τοΰ
Βράϊλα, τών οποίων ή έκδοση είναι διπλωματική. Όφείλομε νά
άναγνωρίσωμε τήν ουσιαστική βοήθεια τοΰ Εθνικού "Ιδρύματος
'Ερευνών καί στην έκδοση τοΰ 5ου καί τοΰ 6ου τόμου.
Ό έβδομος τόμος, πού εκδόθηκε τό 1998 μέ τήν συνεργασία της
Ελένης Μαργαρίτου-Άνδριανέση, περιέχει τήν ιταλική μετάφραση
τοΰ Περί πρώτων ιδεών καί άρχων Δοκιμίου, σημειώσεις άπό
ιταλικές πηγές καί μεταφράσεις ιταλικών μελετών τοΰ Βράϊλα, πού
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αναφέρονται στην ιστορική φιλοσοφία, στην ιστορία του δικαίου,
στην φιλοσοφία τοϋ Κάντ και σέ άλλα θέματα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πώς ή έκδοση τοϋ πολυσήμαντου φιλο
σοφικού έργου τοϋ Π. Βράϊλα-Άρμένη καθιστά προσιτό στο
ευρύτερο αναγνωστικό κοινό και στον ειδικευμένο ερευνητή ένα
δυναμικό μέρος τοϋ νεοελληνικοϋ στοχασμοϋ και προωθεί τήν
έρευνα της νεοελληνικής φιλοσοφίας. Στην σειρά Corpus
Philosophorum Graecorum Recentiomm φιλοδοξείται νά εκδοθούν με
τρόπο έπιστημονικόν έκδεδομένα και ανέκδοτα φιλοσοφικά κείμενα
τοϋ νεοελληνικού στοχασμοϋ, άπο τον 14° αιώνα εως σήμερα. Με
τήν ολοκλήρωση της έκδοσης τών φιλοσοφικών απάντων τοϋ
Βράϊλα οι εκδότες θά έχουν πλέον τήν άνεση νά συνεχίσουν τήν
κριτική και σχολιασμένη έκδοση της ανέκδοτης ελληνικής μετάφρα
σης της Summa Theologiae τοϋ Θωμά Άκυινάτη, πού έγινε άπό τον
Δημήτριο Κυδώνη κατά τον 14° αιώνα, και ή οποία άρχισε νά εκδί
δεται άπό τό 1976 μέ τήν επιμέλεια τοϋ Γ. Λεοντσίνη και τής Α.
Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη. "Ηδη έχουν έκδοθή πέντε τόμοι άπό το
σημαντικό αυτό μεταφραστικό εγχείρημα, τοϋ οποίου τήν έκδοση
είχε εύχηθή νά γίνη σύντομα ο Γιώργος Σεφέρης στίς Δοκιμές τον,
και πού είναι πιά δυνατόν νά συνεχισθή με τήν ΐδια επιτυχία και
μέ τήν ίδια διεθνή αποδοχή πού είχαν οί εκδοθέντες πέντε τόμοι.
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