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Ή ένασχόλησις του καθηγητού κ. Ε. Μουτσοπούλου μέ το φιλοσοφικον έργον 
του Πέτρου Βράΐλα - Ά ρ μ έ ν η , ανάγεται ήδη εις το έτος 1956, αν όχι ακόμη ενω
ρ ί τ ε ρ α 1 . Σ τ α 1960 παρουσιάζει ώς συ μπλη ρ θεματική ν διατριβήν, εις τα πλαίσια 
ενός Doctorat d ' E t a t στην Σορβόννη, την βραϊλιανή αισθητική 2 . Ή ένασχόλησις 
αύτη μέ το βραϊλιανον έργον έπήγαζε άπο ένα βαθύτερον προβληματισμόν : την 
συνειδητοποίησιν της ανάγκης να έρευνηθη και νά μελετηθη ή σχεδόν εντελώς 
αγνοημένη νεοελληνική φιλοσοφική παράδοσις. Ή συνειδητοποίηση του γεγονότος 
αύτοΰ ώς ενός χρέους προς τήν φιλοσοφικήν κληρονομίαν του νεωτέρου ελληνισμού 
και ώς ενός επιστημονικού αιτήματος ε'ις τα πλαίσια της νεοελληνικής εθνικής 
αυτογνωσίας, τον ώδήγησε, εις τα 1966, εις ένα εγχείρημα ευρύτατης προοπτικής : 
τήν ίδρυσιν ενός (Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum). Tò δράμα 
του μνημείου αύτοΰ του νεοελληνικού φιλοσοφικού στοχασμού ήρχισε να ύλοποιή-
ται εις τα 1969 μέ τήν έκδοσιν του πρώτου τόμου της σειράς, ό όποιος περιε
λάμβανε δύο άπο τα κυριώτερα έργα του Π . Βράΐλα- Ά ρ μ έ ν η 3 . Έ ξ άλλου ποικί-
λαι πλευραί του έργου του ιδίου φιλοσόφου απετέλεσαν άντικείμενον μελετημάτων 
τα όποια έδημοσίευσε κατά καιρούς ό καθηγητής Ε. Μουτσόπουλος 4 . 

Τώρα, μέ το βιβλίον δια το όποιον κάμνομεν λόγον εδώ, ό κ. Ε. Μουτσόπου
λος μας δίνει μίαν συνθετικήν άπεικόνισιν του στοχασμού τοΰ Κερκυραίου φιλο
σόφου του 19ου αιώνος. 

Το βιβλίον έχει έκδοθή στην σειρά Twayne's World Authors Series, εις τήν 
οποίαν πρόκειται νά περιληφθούν οι σημαντικώτεροι νεώτεροι στοχασταί όλων τών 
εθνών. Σκοπός τών εκδόσεων της σειράς αυτής είναι νά εισαγάγουν τόσο τον εί-
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δικον μελετητήν δσον καί το εύρύτερον κοινον των επαρκών άναγνο^στών εις το 
έργον των συγγραφέων αυτών κάτω άπο το φώς μιας αναλυτικής και κριτικής 
παρουσιάσεως της σκέψεως των. 

Ή δλη συγγραφική παραγωγή του Πέτρου Βράϊλα - Ά ρ μένη μπορεί να είπή 
κανείς οτι αποτελείται άπο διαδοχικάς προσεγγίσεις των ποικίλων προβληματισμών 
πού έκπηδοΰν άπο τάς βασικάς συλλήψεις πού συγκροτούν τον πυρήνα του συστή
ματος του, και οι όποιοι συνδέονται μεταξύ των όργανικώς, ώς μέρη ενός ενιαίου 
δλου. Εύστοχα λοιπόν και ή μέθοδος τοϋ μελετητου δεν είναι απλώς αναλυτική. 
Δεν εξετάζει δηλαδή χωριστά το έ'ργο του φιλοσόφου, άλλα αποσκοπεί κυρίως εις 
μίαν άνασυγκρότησιν ιών βραϊλιανών απόψεων εις εύρυτέρας μορφάς, με τήν άπο-
μόνωσιν θεματικών ενοτήτων, τήν σύγκρισίν των και τήν άναζήτησιν τών ουσιω
δών ομοιοτήτων ή διαφορών των, καθώς και τον έντοπισμόν γενικωτέρων σχέ
σεων πού τάς περισσοτέρας φοράς δεν είχε συνειδητοποιήσει εντελώς, ή δεν είχε 
δηλώσει ρητά, οΰτε ό 'ίδιος ό συγγραφεύς. (Διαφορετική είναι ή πορεία της δη
μιουργίας δταν ευρίσκεται έν τω γίγνεσθαι και μάλιστα δταν συντελήται είς το 
διάστημα δύο ή τριών δεκαετιών, καί διαφορετική ή πορεία της κριτικής θεωρή
σεως κατά τήν οποίαν ό μελετητής σκύβει επάνω στο ώλοκληρωμένο έ'ργον, 
εκ τών υστέρων). 

Ή συνθετική άπεικόνισις του βραϊλιανοΰ στοχασμού, πού γίνεται κάτω απ' 
αύτάς τάς συνθήκας, αποτελεί τήν πιο ώλοκληρωμένην θεώρησιν της βραϊλιανής 
φιλοσοφίας πού έχει γίνει μέχρι σήμερα. Σημαντική είναι ή άνάλυσις τών δομικών 
στοιχείων τοϋ βραϊλιανοΰ συστήματος, ενός πρωτοτύπου οντολογικού συστήματος 
με έκλεκτικιστικήν χροιάν, δσο και ή κριτική έπισκόπησις της θέσεως του μέσα 
στην δλη φιλοσοφική παράδοσι, ενώ τα προβλήματα πού εγείρει ή σχέσις του με 
ώρισμένα άπο τα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής του θα πρέπη, κατά τήν γνώμη 
μας, να αποτελέσουν άντικείμενον περαιτέρω διερευνήσεως. 

Άναλυτικώτερα το περιεχόμενον του βιβλίου είναι διηρθρωμένον ώς έξης : 
Εις το Ιον κεφάλαιον διαγράφεται το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο όποιον, έκινήθη 
ό Π. Βράϊλας - Άρμένης, καί δίδονται ώρισμένα βιογραφικά και ψυχογραφικά 
στοιχεία της προσωπικότητός του. Εις το γ' μέρος του κεφαλαίου αυτού γίνεται 
μία κριτική τοποθέτησις του βραϊλιανοΰ έ'ργου, ώς πνευματικού δημιουργήματος 
γενικώτερον, καί 6χι μόνον ώς φιλοσοφικού, με τήν στενοτέραν σημασίαν, μέσα 
στην ιστορία τών νεοελληνικών γραμμάτων καί εξετάζονται οι λόγοι δια τους 
οποίους ό βραϊλιανος στοχασμός δεν επέτυχε να άκτινοβολήση ευρύτερα, ώστε να 
μπορούσε να μιλήση κανείς περί βραϊλιανής επιδράσεως εις τήν νεο ελληνικήν πνευ-
ματικήν ζωήν. Κατά τήν άποψιν του συγγραφέως, ό Βράϊλας μή ων ούτε καθαρά 
παραδοσιακός ούτε προοδευτικός, καί μένων μακράν άπο τάς ακρότητας τόσο της 
μιας δσο καί της άλλης τοποθετήσεως, δεν προσείλκυσε τήν προσοχή ούτε εκεί
νων πού ή σκέψι των προσηνατολίζετο προς μίαν ούμανιστικήν, άλλα ωστόσο άντι-
φιλοσοφικήν άποδοχήν της παραδόσεως, ούτε καί εκείνων πού είχαν προοδευ-
τικον καί έντονα έθνικιστικόν προσανατολισμόν, καί οί όποιοι έχειραγώγησαν τήν 
ελληνικήν πνευματικήν ζωήν κατά τήν έποχήν έκείνην. Το 2ον κεφάλαιον, το όποιον 
μπορεί νά ειπή κανείς 6τι είναι καί το σημαντικώτερον του βιβλίου, άφορα εις το 
θεμελιώδες στοιχειον τής βραϊλιανής φιλοσοφίας, τήν έ'ννοιαν του οντος. Πράγματι 
το βραϊλιανον σύστημα περιστρέφεται ουσιαστικά γύρω άπο έ'ναν κεντρικον άξονα 
πού τον αποτελεί ή έννοια του δντος, ή οποία εξετάζεται εδώ τόσον καθ' έαυτήν, 
ύπο το βραϊλιανον πρίσμα, δσον καί εν συσχετισμώ προς τάς πλατωνικάς, τάς 
άριστοτελικάς, τάς καρτεσιανάς καί τάς καντιανάς συνιστώσας της, καθώς καί έν 
αναφορά προς τάς πολυεδρικάς έξακτινώσεις της, τάς σχέσεις της δηλαδή προς 
το αληθές, το ώραΐον καί το αγαθόν, κατά τήν βραϊλιανήν σύλληψιν, σχέσεις αϊ 
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όποΐαι αντικατοπτρίζουν την θεμελιώδη λειτουργικότητα της ιδέας του δντος μέσα 
στο δλον σύστημα. Εις τα επόμενα κεφάλαια 3, 4, 5 και 6 διερευνώνται είδικώ-
τερον αϊ αντίστοιχοι θεωρίαι περί της αληθείας, δηλ. της γνώσεως, περί του ωραίου, 
δηλ. της αισθητικής καΐ περί του άγαθου, ή θεώρησις του οποίου περιλαμβάνει, 
κατά τον Βράϊλαν, και μίαν φιλοσοφίαν της ιστορίας. *Η διερεύνησις των σχετι
κών βραϊλιανών απόψεων φανερώνει τόσον την άνεσιν Οσον και την διεισδυτικότητα 
του μελετητοΰ απέναντι του αντικειμένου της έρεύνης του, καθώς και το γεγονός 
ότι προηγήθη μία ενδελεχής έξέτασις των επί μέρους στοιχείων. Αι άρεταί ιδιαι
τέρως εις τον τομέα της συνθέσεως του υλικού είναι αξιοσημείωτοι. Εις το τελευ-
ταΐον, εβδομον, κεφάλαιον του βιβλίου γίνεται μία συνολική άξιολόγησις του βραϊ-
λιανου στοχασμού μέσα στα πλαίσια της έκλεκτικιστικής σκέψεως. Το κεφάλαιον 
αυτό φέρει τον χαρακτηριστικον τίτλον : Brailianism, the highest expression of 
eclecticism. "Υστερα άπο μίαν τοιαύτην άποτίμησιν του βραϊλιανού" έ'ργου, είναι 
φυσικον να λυπήται κανείς δια το γεγονός δτι, επειδή ήτο γραμμένο ελληνικά, δεν 
μπόρεσε να καταλάβη, ήδη άπο τήν εποχή του, την σωστή θέσι μέσα στην Ολη 
κίνησι του ευρωπαϊκού έκλεκτισμου ώστε να έκτιμηθή πιο έγκαιρα ή συμβολή του 
εις τήν πνευματοκρατικήν φιλοσοφίαν του 19ου αιώνος. Το βιβλίον συμπληρώνεται 
με βιβλιογραφίαν, σημειώσεις δια κάθε κεφάλαιον, και πίνακα ονομάτων και εννοιών 
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Ό Γρηγόριος Βλαστός απόφοιτος της Ροβερτείου Σχολής της Κωνσταντινου
πόλεως, φιλόσοφος ολκής, δρα έπί τεσσαρακονταετίαν και πλέον εις τον Καναδαν 
και τάς Ήνωμένας Πολιτείας κατά τρόπον δημιουργικον και καρποφόρον εις το 
πεδίον της φιλοσοφικής έρεύνης. 

Αι Ιρευναί του στρέφονται περί τήν φιλοσοφίαν τών αρχαίων καθ' δλην αυτής 
τήν έκτασιν εν συσχετισμό) προς τάς εκάστοτε συγχρόνους εκφάνσεις του πολιτι
σμού εις δλα τα πεδία και τήν πνευματικήν παράδοσιν του τόπου. 

Ώ ς πανεπιστημιακός διδάσκαλος ό Γρ. Βλαστός εργασθείς επί μακρά ετη έδη-
μιούργησεν έκτεταμένον φυτώριον νέων ερευνητών εις ποικιλίαν φιλοσοφικών εξει
δικεύσεων, ανεδείχθη ε'ις σοφον διεθνούς φήμης και ένεθάρρυνεν ισχυρώς τας φιλο-
σοφικάς μελετάς συμπράξας εις τήν ϊδρυσιν διαφόρων φιλοσοφικών οργανώσεων. 

Κύριον χαρακτηριστικον τής μεθόδου του είναι ή άντίληψις δτι ή φιλοσοφική 
διερεύνησις τών φιλοσοφικών κειμένων αποτελεί τήν άπαραίτητον προϋπόθεσιν δια 
να κατανοηθούν καΐ να ερμηνευθούν ορθώς τα φιλοσοφικά διανοήματα. Και ό τίτλος 
του παρόντος τιμητικού τόμου, ώς έχει διατυπωθή, ουδέν άλλο εκφράζει ή το 
ουσιώδες τής μεθόδου του κατά σχήμα εν δια δυοΐν, δηλαδή α Ή έξήγησις τών 
φιλοσοφικών κειμένων δια τής αναλύσεως τών συλλογισμών των». 

Ή συγγραφική δραστηριότης του Γρ. Βλαστού είναι πλούσια και ποικιλωτάτη, 
παράλληλος προς τήν μακράν του διδακτικήν έργασίαν ε'ις Πανεπιστημιακά? έδρας 
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