
Α. Ν ΖΟΥΜΠΟΥ 

ΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ: 
ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΛΑΕΡΤΙΟΣ, ΣΕΞΤΟΣ Ο ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΣΤΟΒΑΙΟΣ 

Είναι γεγονός άναντίρρητον, οτι ol "Ελληνες Ιστοριογράφοι της φιλοσοφίας των 
αρχαίων χρόνων, ol άκμάσαντες έν εκείνη τη εποχή ή καί πως βραδύτερον, δέν 
επέδειξαν πάντες το αυτό πνεΟμα, δσον άφορ§ εις τήν μελέτην καΐ τήν έρμηνείαν 
τών πηγών της ελληνικής φιλοσοφίας" τινές έξ αυτών ήκολούθησαν ϊδιον τρόπον 
έρεόνης. 

Έ ν τοις έξης θα διαλάβωμεν περί των τριών, οοιως είπεΐν, μεθόδων ή τρόπων 
εκθέσεως της φιλοσόφου ιστορικής ΰλης μετά των οίκείων αυτής εκπροσώπων, τονίζον 
τες συγχρόνως τήν ύπάρχουσαν τυχόν, έκ του είρημένου τρόπου εκθέσεως, ώφέλειαν ώς 
προς τήν περαιτέρω έρευναν και σπουδήν τής Ιστορίας τής φιλοσοφίας. 

Έ ν πρώτοις λίαν χρήσιμος ώς πηγή τυγχάνει ό έν πολλοίς άκριτος χαρακτηριζό
μενος Διογένης ό Λαέρτιος (Γ' μ. Χ αίών.), ό κατ' εξοχήν εκπρόσωπος τής «Ιστορικής 
μεθόδου», δι' ής οδτος συλλέγει πασαν λεπτομέρειαν περί του βίου, τής δράσεως καΐ 
τής έν γένει διδασκαλίας του υπ' έξέτασιν τελούντος φιλοσόφου. 

Το έργον του Διογένους του Λαερτίου, έν αντιδιαστολή προς το έργον του Φίλο-
στρατού, (περί το 170 μ. Χ) του έξιστοροΟντος τους βίους των Σοφιστών, εκθέτει τους 
βίους τών φιλοσόφων καΐ αποτελείται έκ δέκα βιβλίων (=περΙ βίων δογμάτων καΐ απο
φθεγμάτων (ή π. βίων καΐ γνωμών) τών έν φιλοσοφία εοδοκιμησάντων βιβλία 10. έκδο-
σις Hübaer, τόμ. 2, Λειψία 1828—1831), έκυκλοφορήθη δέ προφανώς επί αύτοκράτορος 
'Αλεξάνδρου Σεβήρου (222—235) καΐ €άφιερώθη> εις τίνα Ίουλίαν Δόμναν, φιλόμου-
σον καΐ προστάτιδα παντός περί τα γράμματα ασχολουμένου, σύζυγον πιθανώς του 
aùcoKpi-ορος Σεπτιμίου Σεβήρου (193—211) ή μητέρα του προμνημονευθέντος Άλε 
ξάνδρου. 

*£ν τω προοιμίω του έν λόγω έργου μνημονεύονται al πρώται τής φιλοσοφίας 
άρχαί, ας αναζητεί ό συγγραφεύς είς τάς δοξασίας τών ανατολικών λαών, ώς τών Περ
σών, 'Ινδών, Βαβυλωνίων, Χαλδαίων κτλ. εΐτα από του βιβλίου Α'—Β', 4 αναγράφονται 
πάντες ol παλαιοί έλληνες φιλόσοφοι μέχρι καΐ του Άναξαγόρου καί έπακολουθοΟσιν 
έν τοις έξης ό Σωκράτης καί a l Σωκρατικοί αύτου ΣχολαΙ (Β'—Δ', 5), ό 'Αριστοτέλης 
καί ol Περιπατητικοί (E*), ol Κυνικοί μετά του άρχηγέτου αυτών 'Αντισθένους (ΣΤ), ol 
άπό του Ζήνωνος μέχρι καί του Χρυσίππου Στωικοί (Ζ'), Ô Πυθαγόρας μετά τών Πυθα
γορείων (Η), ό 'Ηράκλειτος μετά τών εκπροσώπων τής 'Ελεατικής, ώς καί τής Σκεπτι
κής αίρέσεως (θ') καί έν τέλει καταλήγει ό Διογένης ό Λαέρτιος είς τόν'Επίκουρον (1'). 

Έ ν τοις ανωτέρω βιβλίοις περιέχονται ποικίλαι καί πάμπολλαι βιογραφικού καί 
δοξογραφικοΟ περιεχομένου περί τών ανωτέρω φιλοσόφων εΙδήσεις, δι* άς δ προμνημο-
νευθεΐς συγγραφεύς ούδεμίαν κρίσιν ποιείται καί τοΟτο, διότι δ ϊδιος ουδεμιάς φιλοσο
φικής παιδείας έτυχε καί επί πλέον ουδεμιάς φιλοσοφικής αίρέσεως θαυμαστής καί 
οπαδός ένένετο' άλλα φιλομαθέστατος ών άνέγνωσε τα πλείστα τών προ αύτου συγ
γράμματα, έξ ών ήντλησεν, ώς φαίνεται, τεράστιον ύλικόν γνώσεων, τό όποιον θα κατέ-
γραφε λίαν ευχαρίστως έν τοις βιβλίοις αύτου, άνευ βεβαίως φιλοσοφικής τίνος συνο· 
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χής καΐ διαθέσεως' τα πρότυπα, άτι να έξέλεξεν, ώς προς τήν συγγραφήν του προμνη-
μονευθέντος ëpyou υπήρξαν πολλά καί ποικίλα, έν οΤς αϊ «ΔιαδοχαΙ φιλοσόφων» του 
Σωτίωνος (190 π. Χ.), ή «επιδρομή φιλοσόφων του Διοκλέους του Μάχνητος (πρώτος 
αίών π. Χ.) καί κυρίως ή «παντοδαπή ιστορία» του Φαβωρίνου (ήκμασε κατά τους χρό
νους του Αδριανού). 

"Εν πάση δμως περιπτώσει ή Ιστορική αϋτη φιλοσοφική έκθεσις τοΟ Διογένους του 
Λαερτίου, ή γέμουσα άτακτων γνώσεων καί υλικού, ώς έιτί τό πολύ ά ρ ί τ ο υ , δύναται 
να άποβή αξία λόγου πηγή είς τον έ*μπειρον της Ιστορίας της φιλοσοφίας μελετητήν, 
διότι τό μέν δια ταύτης παρέχεται δυσεύρετον καί ποικίλον υλικόν, τό δέ, διότι ούδε· 
μία, ώς προς αυτό, άλλοίωσις επιχειρείται υπό του άναγράφοντος τούτο' συνεπώς ή 
μνημονευθείσα ϊκθεσις ουδόλως απηχεί Ιδέας του έκπονήσαντος ταύτην Ιστοριογράφου 
της φιλοσοφίας. 

*Λλλά καΐάλλο τι θα ή5ύνατο νά παρατήρηση τις, δτι δηλαδή ύπάρχουσιν έν τφ 
ανωτέρω ε"ργω τοΟ Διογένους του Λαερχίου καί τίνα βιβλία, τα όποια άποδίδουσι τα 
πράγματα καλύτερον ('), διότι προφανώς at πηγαΐ των ανωτέρω βιβλίων είναι όπωσδή· 
ιιοτε έγγύτεραι, δσον άφορςε είς τό πνεύμα τών φιλοσόφων. 

Γενικώς είπείν ή δοξογραφική αϋτη Εκθεσις του περί οδ ό λόγος Ιστοριογράφου 
της φιλοσοφίας, ή άνευ κριτικού πνεύματος καί εκτιμήσεως τών πηγών δύναται νά άπο· 
τελέση πολύτιμον βοήθημα είς τον Ιστορικόν εκείνον της φιλοσοφίας, δστις θα θελήση 
εϊς τίνα τών σημείων της προειρημένης συγγραφής νά χρησιμοποίηση τήν κριτικήν αύτοΟ 
δύναμιν, έλεγχων κατ' αυτόν τον τρόπον τά παρεχόμενα στοιχεία καί συνδυάζων ταύτα 
μετ* άλλων τινών συναφών πηγών" έν συνεχεία ούτος άπαλείφων τά ήμαρτημένα καί 
άνευρίσκων τέλος τήν σχετικήν πραγματικότητα, έξ ής θά έξαγάγη νυν τά άλη9ή καί 
ορθά συμπεράσματα, αξιοποιεί κατά τρόπον λυσιτελή τήν παραδοθεισαν φιλόσοφον 
ολην. 

"Ο Διονένης ό Λαέρτιος, ό έκθετων τήν Ιστορίαν της φιλοσοφίας, απλώς Ιστορι
κώς, άνευ φιλοσοφικού τίνος πνεύματος καί επιστημονικής μεθόδου, θά ήδυνατο νά 
πλησίαση ώς προς τόν τρόπον τής έρεύνης καί εκθέσεως τής Ολης, τον "Αγγλον Ιστο
ρικόν τής φιλοσοφίας θωμαν Stanley (*) τοΟ 17ου αιώνος, όστις έν τώ ipycp αύτοΟ : 
The history of Philosophy, London 1655 εξετάζει καί έρευ\§ τά πράγματα απλώς 
Ιστορικώς, άνευ φιλοσοφικής υφής καί κριτικής διαθέσεως ('). 

"Ετερος τής φιλοσοφίας Ιστορικός, χρησιμοποιών διάφορον του πρώτου μέθοδον, 
δσον άφορςί είς τήν έξέτασιν καί έκθεσιν τών προβλημάτων τής φιλοσοφίας είναι ό 
Ιατρός Σέξτος Εμπειρικός (200—250), όστις Εζησε καί δδρασεν έν 'Αλεξάνδρεια καί έν 
'Αθήναις, υπήρξε δέ Ενθερμος, ώς γνωστόν, οπαδός καί θιασώτης τής νεωτέρας Σκέ
ψεως* ή Σκέψις έν τη γνωσιολογία ούδεμίαν άλήθειαν αποδέχεται καί γενικώς τό δυ-

1) "Ηχοι το τρίτον βιβλίον, το περί τοδ Πλάτωνος αναφερόμενον πρβ. Ικδοσιν iv Basel 
1907" επίσης το περί 'Αριστοτέλους ( = 5 , 1) πρβ. Ικδοσιν οπό Bywater, Oxford 1879, τό περί 
•Ηρακλείτου (=9, 1) πρβ. Ικδοσιν Η. Diels, Berlin 1901 καί 1909, ώς καί το περί 'Επικούρου 
(=10) πρβ. Ικδοσιν Usener (=Epicurea) Lips. 1887. 

2) Περί τοδ Thomas Stanley ίδέ έν Philosophisches Wörterbuch ύπό Η. Schmidt 
Ικδ. 10η, Stuttgart 194,3. 

3) Περί τών πηγών τοδ Διογένους τοδ Ααβρτίου πρβ. Fr. Nietzsche έν Rhein, Museum 
23, 24, 25. Egger, De fontibus Diogenis Laertii 1881. ίδέ επίσης καί Bonnet, Rhein, 
Museum, 32. Ânalecta Laertiana. Pars Prima scripsit Edgarus Martini, Leipzig—Hir-
schfeld 1899 (=Leipzig stud. Τόμ. XIX σ. 73 — 177). E. Howald, Handbücher als Quel
len des Diogenes Laertius. Philologue 74 (1917) σ. 119 κ. έξ^ς. E. Martini, Zur Hand
schriftlichen Überlieferung des Laertios Diogenes! Rhein. Museum 55 (1899) σ. 613. Fr. 
Nietzsche. Beiträge zur Quellenkunde und Kritik des Laertius Diogenes 1870. 
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νατον της γνώσεως καθίσταται αδύνατον καΐ επιστήμη, ώς εικός, κατ' αυτήν δέν οπάρ-
χει. Ή άρνησις αοτη, δσον άφορφ είς τα πρδβληαα της υπάρξεως του δυνατού της 
γνώσεως, ήτις προκαλεί τον θάνατον του πνεύματος καί τρόπον τινά καταδικάζει πό> 
σαν ένέργειαν aötoö, ώς προς το κΟρος των επιτευγμάτων αύτου επιφέρει έν τούτοις 
τήν κριτικήν έ*ρευναν, ή οποία απορρέει έκ της ώς άνω αμφιβολίας. Ό Σέξτος ό 'Εμπει
ρικός έν τοις ί-ργοιςαοτοΟ (=«Πυρρώνειοι Ύποτυπώσεις» προς «Δογματικούς» καί προς 
€Μαθηματικοός> εκδόσεις Ι. Bekker, Βερολίνον 1842. Η. Mutschmann, Λειψία 1914) 
παρέχει τάς δοξασίας των φιλοσόφων δι' οξέος κριτικού πνεύματος καί Ικανής ερ
μηνείας. 

Ή ανωτέρω μέθοδος Σέξτου του Εμπειρικοί?, ή καλούμενη Σκεπτική, δι* ής εξε
τάζει οδτος τα ποικίλα φιλοσοφικά προβλήματα κριτικώς ομοιάζει âv πολλοίς 
προς τήν μέθοδον τοΟ Γάλλου φιλοσόφου Πέτρου Bayle (ι) (1647—1700) οστις έν τφ 
δργφ αυτοΰ: Dictionnaire historique et critique, τόμοι 4 εξετάζει ένδελεχώς καί επα
κριβώς, πλην άλλων, κυρίως πάντα τα δόγματα του Πύρρωνος καί του Ζήνωνος. 

*Η περί ής ό λόγος μέθοδος Σέξτου του Εμπειρίκου κατά τήν Ικθεσιν καί έρμη-
νείαν των προβλημάτων της ελληνικής φιλοσοφίας άλλοιοΐ έν πολλοίς τα πράγματα 
καί δια της Ιδιότυπου αυτής κριτικής παρέχει δλως νέαν εΙ<όνα είς τήν φιλόσο-
φον ολην (»). 

Τέλος, ό έκ Στόβων της Μακεδονίας "Ιωάννης Στοβαίος, ό οπαδός της Νεοπλα
τωνικής αΙρέσεως, όστις ήκμασε περί τον 5ον μ. Χ. αίώνα, καί συνέγραψεν, ώς γνω
στόν, το «άνθολόγιον» καί τάς «έκλογάς» (§κδ. C Wachsœuth—Ο. Hense, Βερολίνον 
1884—1912, τόμοι 5)' δ μνημονευθείς συγγραφεύς συνήθροισε κατ* έκλογήν έκ 500 πε
ρίπου ποιητών καί φιλοσόφων, ώς καί άλλων τινών ποικίλας δοξασίας, άποτελέσας έν 
είδος «Corpus» έξ αυτών προς μόρφωσιν του υίου αύτοΟ Σεπτιμίου' τό ανωτέρω ëpyov 
αποτελείται έκ γνωμικών καί ηθικών αποφθεγμάτων, ώς επίσης καί έκ θεμάτων φυσικής. 

Ό Στοβαίος, έάν θά ήδύνατο να χαρακτηρισθη ώς Ιστοριογράφος τής φιλοσο 
φίας, θά δδει να καταλεχθή είς τήν των εκλεκτικών Σχολήν δντως εκλεκτικοί κυρίως 
καλούνται οί εκλέγοντες έξ άλλων φιλοσοφικών συστημάτων δόγματα ορθά καί σύμ
φωνα προς τάς αντιλήψεις αυτών καί οϊτίνες προσεπάθουν δι' αυτών να σχηματίσω-
σιν Ιδίαν περί κόσμου καί περί βίου θεωρίαν. 

Πλήθος κειμένων διαφόρων συγγραφέων, ών τα 2ργα κατά τό πλείστον είχον 
άπολεσθή συνθέτουσι τό Mpyov του Στοβαίου, τό όποιον τυγχάνει χρησιμώτατον ώς 
πηγή είς τον Ιστορικόν τής φιλοσοφίας" βεβαίως ό Στοβαίος δέν γράφει τήν Ιστορίαν 
τής φιλοσοφίας, ώς ό Διογένης δ Λαέρτιος, δίκην άκρίτου «συνθετικού» Ιργου, ουδέ 
πάλιν ώς Ô Σέξτος δ 'Εμπειρικός, δστις κρίνει τά πάντα κατά τάς δοξασίας τής των 
Σκεπτικών αΙρέσεως, άλλ* ό ανωτέρω, ών εκλεκτικός, προσέφερε κατ' έκλογήν τάς 
ήθικάς καί φυσικάς δόξας διαφόρων φιλοσόφων οϋτως, ώστε ό Ιρανός οδτος όπο-
βοηθεΐ τά μέγιστα τον Ιστορικόν τής φιλοσοφίας, διότι οδτος Ιχει ήδη Μτοιμον ύλικόν 
χαρακτηρίζον τάς προθέσεις των έκτεθησομένων φιλοσόφων, καί μάλιστα είς ζητή
ματα αναγόμενα είς τον κύκλον τής ηθικής, φυσικής Ισως δέ καί είς άλλην τινά διδα-
σκαλίαν. Ά λ λ α καί άλλο τι θά ήδύνατο να παρατήρηση τις, δτι δηλαδή ή ανωτέρω 
μέθοδος, ή καλούμενη εκλεκτική, δύναται να εορη μιμητήν έν τη Ιστορία τής φιλοσο-

Ι. Espi Pierre Bayle lié iv Philosophisches Wörterbuch §νθ·. άνωτ. 
2. Πβρί Σέξτοο τοο Εμπειρικού πρβ. Ε. Pappenheim, De S. E. Librorum numero et 

ordine (Berlin 1874). τοδ aùxoù Lebensverhältnisse des S. E. (Berlin 1875)—L. Haas, 
Leben des S. E. (Progr. Burgh. 1883). τοο αύτοΰ Über die Sehr. d. S.E. (Freir 1883)— 
W. Vollgraff, La vie de S. E. IRev. de philol. 1902, 0. 195 κ. égfjç)—W. Heiutz, Stu
dien zu Sextus Empiricus · Schriften der Kônigsberger Gel. Gesellschaft, Sonderreihe, 
τόμοι 2, Halle 1932. 
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φίας τόν Ίάκωβον Brücke^1) (1695—1770), όστις έν τω £ργω αύτου : Historia critica 
philosophiae, Λειψία 1742—1744, τόμοι 5 (επιτομή του ανωτέρω έ"ργου έν Λειψία τω 
1747) προσεπάθησε να έκθεση τήν Ιστορίαν της φιλοσοφίας κατ* Ιδιον πως τρόπον προς 
τον έκ Μακεδονίας Ιστοριογράφον της φιλοσοφίας (»). 

Γενικώς είπείν ό Διογένης ό Λαέρτιος, ό Σέξτος ό Εμπειρικός καΐ ό "Ιωάννης 
Ô Στοβαίος δέν êyévovto βεβαίως της φιλοσοφίας Ιστορικοί της αξίας ενός "Αριστοτέ
λους, έν τούτοις δμως το διάφορον ολικόν, τό όποιον προσεπόρισεν είς ήμδς Ικαστος 
των ανωτέρω καΐ κατ* Ιδιον πράγματι τρόπον αποτελεί πολύτιμον πηΥήν είς τους 
μελετητάς της πατρίου ημών φιλοσοφίας. 

Περαίνων τάς γραμμάς ταύτας θά ήθελον να προσθέσω τα έξης' δτι δηλ. καί 
ol τρείς τρόποι μεθόδου, δσον άφορα" εις τήν θεώρησιν των προβλημάτων της φιλοσο
φίας εΤναι λίαν επικίνδυνοι' ό πρώτος επί παραδείγματος, ό καθαρώς <Ιστορικός» καί 
άνευ κριτικού πνεύματος καί φιλοσοφικής τυχόν θεωρήσεως προβάλλει τοιουτοτρόπως 
τα πράγματα, ώστε ή έν γένει έρευνα της σήμερον [ίχ&ι τάς οπωσδήποτε αυτής επιφυ
λάξεις' ό δεύτερος τρόπος μεθόδου έρεύνης καί μελέτης τών πραγμάτων είναι μέν κρι
τικός, θέτει δμως πολλάκις εκποδών τήν Ιστορικήν πραγματικότητα. Δια της τοιαύτης 
επομένως προσωπικής κριτικής του κρίνοντος παρέχεται Ικανή δυσχέρεια κατά τήν 
έρμηνείαν του πνεύματος του φιλοσοφήματος καί οοτω είς τα υποκειμενικά κριτήρια 
εναπόκειται ή εορεσις της αληθείας (»). 

"Εκ τών ώς άνω συνάγεται, δτι ουδείς Ιστορικός τής φιλοσοφίας, δστις ανήκει είς 
τι δόγμα καί Σχολήν δύναται να προβή άνεπηρεάστως είς όρθάς καί ακριβείς ερμη
νείας τών διαφόρων φιλοσοφικών προβλημάτων, ώς επίσης ουδείς τής φιλοσοφίας Ιστο
ριογράφος δύναται να έκθεση, άιτλώς τα της Ιστορικής μόνον ολης, ήτοι βιογραφίας, 
άνεκδοτολογίας, δοξασίας διαφόρων δοξογράφων, αδιαφορών, ώς προς τό φιλοσοφικόν 
πνεύμα τοΟ συγγραφέως, ή έκθετων τοΟτο άκρίτως καί άνευ του ενδεικνυομένου προς 
τα μνημονευόμενα ενδιαφέροντος. 

Επομένως ή ενδελεχής μελέτη τών πηγών, ή μετά κριτικού πνεύματος, ώς καί ή 
μεθ* αρμονίας συνεργασία Ιστορίας καί φιλοσοφίας καί προ πάντων ή άνευ πάθους προ· 
τίμησις είς τίνα δόγματα καί αΙρέσεις δύναται να άποδώση ερμηνείας άπηχούσας έξ 
ολοκλήρου τό πνεΟμα καί τάς γνώμας του φιλοσόφου, ώς καί τήν διδασκαλίαν αύτου. 
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