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"Τπο του εκδοτικού οίκου του πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας 'Υόρ

κης ALBAN Γ ετέθησαν προσφάτως εις κυκλοφορίαν τα ((Δοκίμια π€ρΙ της 
'Αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας» τη επιμέλεια τών καθηγητών κ.κ. J. Anton 

καΐ G. Ku9tas. Ό καθηγητής κ. Anton, βστις είναι καί chairman της Φιλοσο

φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Emory τής Γεωργίας τών Η.Π.Α. και πολύ 

γνωστός άπο τάς εργασίας του, Ar i s tot l ' es t h e o r y of Contrar iety ( Ή 
θεωρία τής Έναντιότητος εις τον Άριστοτέλην) και τά Δέκα δοκίμια 
"Ελλ. μετάφρασις Δ. Άνδριοπούλου — Λ. Μπαρτζελιώτου) έχει γράψει καΐ 

τήν είσαγωγήν τών Δοκιμίων, δπου, κατ* εύσύνοπτον τρόπον αναλύει και παρου

σιάζει τάς κεντρικάς θέσεις και τα επιχειρήματα τών επί μέρους συγγραφέων. 

ΟΙ συγγραφείς τών Δοκιμίων εΖναι επιφανείς καθηγηταΐ διαφόρων 'Αμερι

κανικών Πανεπιστημίων οι όποιοι συνδυάζουν άριστον έπιστημονικον έξοπλισμον 

μετά εύρύτητος πνεύματος, χωρίς τούτο νά σημαίνη βτι δια τών εργασιών των 

φιλοδοξούν να δώσουν τήν τελικήν απάντησα εις τα ύπο Ιρευναν θέματα. Το κύ-

ριον αυτών μέλημα μάλλον συνίσταται εις τήν διόρθωσιν διαφόρων σφαλμάτων 

καΐ θέσεων, άτινα διετυπώθησαν υπό συγγραφέων και μελετητών του παρελθόν

τος. Ούτω δια τών ύπ' αυτών προσφερομένων επανεξετάσεων παλαιοτέρων ερ

μηνειών επιτυγχάνεται άφ' ενός μεν ή καλύτερα κατανόησις του χαρακτήρος καί 

σκοπού τής ελληνικής σκέψεως, άφ' ετέρου δε ή εφαρμογή τών συγχρόνων με

θόδων έρεύνης καί κριτικής. 

Τά έν λόγω Δοκίμια καλύπτουν καί τάς τεσσάρας κυρίας φάσεις τής 'Αρ

χαίας Ελληνικής φιλοσοφίας, ήτοι τήν προσωκρατικήν (Εμπεδοκλής, Παρμε

νίδης, Αναξαγόρας, Ξενοφάνης, 'Αναξίμανδρος, Ζήνων), τήν του Πλάτωνος, τήν 

του 'Αριστοτέλους καί τήν τών μετα-Άριστοτελικών (σκεπτικισταί, επικούρειοι 

καί Πλωτίνος). 

Γενικώς, θά ήδύνατό τις νά χαρακτηρίση τά Δοκίμια περί τής 'Αρχαίας Ε λ 
ληνικής Φιλοσοφίας ώς αποτελούντα μίαν ακόμη άπόδειξιν του συνεχιζόμενου 

ενδιαφέροντος δια τους αρχαίους Έλληνας φιλοσόφους, οι οποίοι εϊναι ή ανε

ξάντλητος πηγή θεμάτων, συζητήσεων, μελετών καί ανακοινώσεων καί συνεπώς 

νά συμπεράνη άνευ υπερβολής τίνος, 6τι ή Ελληνική φιλοσοφία προσδιορίζει καί 

σήμερον ακόμη τον τρόπον του σκέπτεσθαι και τήν ποιότητα τοΰ δυτικού πο

λιτισμού. 
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Ή μελέτη των μεγάλων ποιητών καί συγγραφέων άπησχόλει ήδη άπο της 

αρχαιότητος τάς νεωτέρας των γενεάς, πλέον δμως εντατική ύπήρξεν ή ένασχό-

λησις μέ τους αρχαίου; σοφούς άπο της 'Αναγεννήσεως καί εντεύθεν. 'Ιδιαιτέ

ρως του "Ηρακλείτου ή μελέτη υπήρξε πρωϊμωτάτη και είναι γνωστή ή γνώμη 

του Σωκράτους δτι τα λεγόμενα του 'Ηρακλείτου ήσαν γενναία καί δτι το νόημα 

των ήτο δυσνόητον καί δεΐται δηλίου κολυμβητού ή κατανόησίς των. Ή βιβλιο

γραφία δι' εκαστον των αρχαίων κλασσικών έχει άθροισθή εις αριθμόν μελετών 

μέγαν, Ιδιαιτέρως δέ εκτεταμένη είναι ή του 'Ηρακλείτου. 

Ό συγγραφεύς £χων εκ πολυετούς ενασχολήσεως οίκείωσιν προς τάς 'Ηρα

κλείτειους σπουδάς εκρινεν ώφέλιμον προς διευκόλυνσιν τών μελετητών του φι

λοσόφου νά εκπόνηση κατάλογον τών σχετικών προς τον Ήράκλειτον μελετών 

άπο της 'Αναγεννήσεως καί συγκεκριμένως άπο του 1499 καί έξης. Το σύνολον 

τών μελετών εμφανίζεται εις πίνακα συστημαηκόν, παρουσιάζοντα τάς μελετάς 

έντεταγμένας εις τρεις κατηγορίας. Α', μελέται άναφερόμεναι εϊς το κείμενον του 

Ή ρ . μέ υποκατηγορίας a—e : Βιβλιογραφικαί—Κείμενον, μεταφράσεις, σχόλια— 

Βίος—Συγγραφής παράδοσις καί ερμηνεία—Γλώσσα, ΰφος νοοτροπία. Β'. Μελέται 

διά τάς 'Ηρακλείτειους θεωρίας, μέ υποκατηγορίας a—m : Εκτενείς γενικαί δια

πραγματεύσεις—Συνοπτικαί—Θεωρία της γνώσεως—Περί πυρός—Περί του λό

γου—Περί Θεού—Περί ψυχής—Περί άνθρωπου καί ψυχής—Περί δικαίου καί κρά

τους— Μερικώτεραι επί αποσπασμάτων—Ποικίλα—Δοξογραφία—Ψευδό-'Ηρακλεί

τειοι έπιστολαί. Καί κατηγορία Γ'. 'Ιστορική θέσις του Ή ρ . μέ υποκατηγορίας 

a—b : Μελέτη τών πηγών του Ήρ.—Έπιβίωσίς του 1. Γενικώς 2. Προπλατω-

νικώς 3. Παρά Πλάτωνι 4. Παρά τω Περιπατώ 5. Κατά τήν μεταγενεστέραν 

αρχαιότητα 6. Κατά τον Μεσαίωνα 7. Κατά τους Νεωτέρους Χρόνους. Ή κατά-

τάξις τών μελετών εις έκάστην ύποκατηγορίαν ακολουθεί τήν χρονολογικήν τά-

ξιν της δημοσιεύσεως εκάστης μελέτης. 

Μετά τήν έ'κθεσιν του υλικού εις τον συστηματικον τούτον πίνακα ό συγγρα

φεύς έξεπόνησε καί δύο άλλους πίνακας, ήτοι 1) τον χρονολογικόν, ένθα χρονο-

λογικώς α') 1499-1 £00, β') 1901—1945, γ') 1946-1970 αναγράφονται οι συγ

γραφείς μετά του τίτλου της μελέτης των καί τής ενδείξεως της σελίδος καί του 

αύξοντος αριθμού εν τη βιβλιογραφία καί 2) τον ' Αλφαβητικόν, περιέχοντα τα ονό

ματα τών συγγραφέων μετά τής ενδείξεως τών σελίδων καί του εν αύταΐς αύξοντος 

άριθμοΰ τής μελέτης των. *0 συγγραφεύς συνεκόμισεν ούτω εις τήν βιβλιογραφίαν 

του ταύτην περί τους 1270 τίτλους, ανήκοντας εις περίπου 900 συγγραφείς. Ή 

συγκομιδή είναι αναμφιβόλως πλούσια. 

Δεν ήρκέσθη δμως ό σ. εις τήν συγκέντρωσιν καί μεθοδικήν άναγραφήν τών 

Ηρακλείτειων μελετών. "Εχων υπ' όψει δτι ό άρχαιόθεν Σκοτεινός φιλόσοφος 

έχει καταστή σκοτεινότερος άπο τάς κατά καιρούς ερμηνείας, τάς έπηρεασμένας 

άπο τα εκάστοτε κρατούντα ρεύματα της πνευματικής κινήσεως έπεχείρησεν εν 

τω Εΐσαγωγικώ σημειώματι είδος τι στοιχειώδους εισαγωγής είσηγούμενος δια-

χωρισμον τών σημαντικών μελετών επί τών ασήμαντων κατά το ενόν μέ μέ-
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τρον την σημερινήν κατάστασιν της 'Ηρακλείτειου έρεύνης. Διότι αί έρμηνεΐαι 

του Ή ρ . άπο της αρχαιότητος μέχρι σήμερον υπήρξαν αναρίθμητοι και ποικίλ

λουσας λ. χ. Πλατωνική ερμηνεία, 'Αριστοτελική, Νεοπλατωνική, Πατριστική... 

Κατά τους Νεωτέρους Χρόνους κάθε φιλοσοφική κατεύθυνσις αναζητεί εις τον 

"Ηράκλειτον τάς ρίζας της κατά τήν οίκείαν έρμηνείαν, ορθολογιστικός, ίδεαλι-

στικώς, θετικιστικώς, ύλιστικώς, θεολογικώς. Τά κριτήρια της αξιολογήσεως 

του eHp. ήσαν εκάστοτε διάφορα. Ό σ. έχων υπ' βψει 6τι μεταξύ των μελετη

τών του 'Ηρακλείτου υπάρχουν καί οι χρησιμοποίησαντες κριτήρια δλιγώτερον 

αμφισβητήσιμα καί επεδίωξαν τήν προσέγγισιν του φιλοσόφου χωρίς προκατα

λήψεις επισημαίνει δια πάντα σύγχρονον μελετητήν τάς περισσότερον άξιοσυστά-

τους μελετάς μετά σχετικής αξιολογήσεως αυτών. 

Οΰτω ώς βασικάς κριτικάς εκδόσεις διακρίνει δύο, τήν του Kirk, ελλιπή δμως 

κατά τά ανθρωπολογικά στοιχεία, καί τήν πληρεστέραν του Marcovich, εξαίρει 

δέ τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκάστης. 'Επίσης επισημαίνει καί τάς ιδιαιτέ

ρας άρετάς σειράς δλης εκδόσεων προηγουμένων (Schleiermacher, Diels, Comperz 

κλπ.). Ωσαύτως αναφέρει καί σειράν μεταφράσεων έκδυθεισών εις διαφόρους χώ

ρας μή εισερχόμενος είς τήν άξίαν αυτών έκτος τής περιπτώσεως των ελληνι

κών, ας ευρίσκει μή ίκανοποιητικάς. Δια τάς μελετάς τής κατανοήσεως καί δια 

τήν έ'ρευναν τής γλώσσης καί τής νοοτροπίας του Ήρ. συνιστάται αριθμός μελε

τών, ώς του Snell, Deichgräber κλπ. 'Επίσης γίνονται αξιολογήσεις τών κυριω-

τέρων καί καταλληλότερων μελετών δια τήν έ'κθεσιν τών θεωριών του Ή ρ . , δια 

τήν είσαγωγήν είς τά προβλήματα τής έρεύνης του φιλοσόφου, δια τήν έ'ρευναν 

τών μεμονωμένων θεωριών, ιδία του προβλήματος τής γνώσεως, του πυρός, του 

λόγου, του θεοΰ, του άνθρωπου κλπ. καθώς καί περί δλων τών υποκατηγοριών είς 

άς ό σ. ανέλυσε τήν δλην έρευνητικήν εργασίαν. 

Έ ν τω έργω τούτω ό σ. ουχί σπανίως επισημαίνει τάς έν τισι μελέταις υπάρ

χουσας διαφοράς μεταξύ τίτλου καί περιεχομένου, διά πλείστας δέ αξιόλογους 

μελετάς παραθέτει καί τάς βιβλιοκρισίας, 'ίνα ό μελετητής έλέγξη τάς προκληθεί-

σας εκ τών μελετών τούτων αντιδράσεις. "Αξιον σημειώσεως είναι δτι ό σ. επι

σημαίνει πολλαχου τά υπάρχοντα χάσματα έν τή έρεύνη καί συνιστά νά γίνη 

συμπληρωματική έ'ρευνα επί ώρισμένων ατελώς διηρευνημένων σημείων. Πίναξ 

τών συντομογραφιών τών περιοδικών, είς ά έχουν δημοσιευθή μελέται ή βιβλιο-

κρισίαι παρατίθεται έν τή αρχή τής μελέτης. Τά ελληνικά περιοδικά «Πλάτων» 

καί «Άθηνα» μή συντομογραφούμανα λόγω του βραχέος τίτλου των εμφανίζον

ται συχνότατα μέ τήν είσφοράν των είς τήν Ήρακλείτειον έ'ρευναν διά μελετών 

ή βιβλιοκρισιών. 

Το εύσύνοπτον καί καλώς ώργανωμένον τοΰτο έ'ργον του Ρούσσου θα παρά-

σχη ασφαλώς πολύτιμον βοήθημα είς τους έρευνητάς του Σκοτεινού Έφεσίου 

σοφοΰ, ούτινος ή κατά πάντας τους αιώνας έντονος μελέτη καταδεικνύει περιτρά-

νως τήν πολύτιμον πνευματικήν αύτοΰ είσφοράν είς τήν ανθρωπότητα. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 


