
ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΠΟΖΩΝΗ 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ GABRIEL MARCEL 

Ό Gabriel Marcel είναι μία άπο τας μεγάλας μορφάς της μεταφυσικής φιλο
σοφίας εις τον αιώνα μας. Τον ώνόμασαν ύπαρξιακον φιλόσοφον και δι' άρκετον 
χρονικον διάστημα είχεν άποδεχθή τον δρον. 'Αργότερα όμως ήλλαξε γνώμην και 
προετίμησε τον χαρακτηρισμον του νεοσωκρατικου, μολονότι αφετηρία της φιλο
σοφίας του είναι ή υπαρξις. 

Ό γάλλος διανοούμενος άντιπαρέρχεται το cogitare του Descartes και προσδί
δει νέαν προοπτικήν εις την πορείαν του γαλλικού στοχασμού. Το κύριον στοιχεΐον 
εντός μου, ή μάλλον το μοναδικόν, δεν είναι ή νοούσα ουσία μου. Το δτι σκέ
πτομαι είναι γεγονός άναμφισβήτητον, αλλ' ή σκέψις μου δεν ταυτίζεται μέ την 
ΰπαρξίν μου. 

«Je suis mon corps», είμαι το σώμα μου, αποφαίνεται ο Marcel. Το σώμα μου 
αποτελεί πραγματικότητα, άλλ* Οχι και την μόνην. Ό γάλλος φιλόσοφος δεν οδη
γείται είς χονδροειδή ύλισμόν, 6πως θα ήδύνατο να ύποθέση κανείς, διότι τον απα
σχολεί κυρίως το πρόβλημα της ψυχής καί του θανάτου. Κατ' αυτόν, ή φιλοσοφία 
εις την ούσίαν της είναι μεταφυσική, διότι ό στοχαστής προσπαθεί να συλλαβή 
το νόημα τών πραγμάτων πέρα άπο τα φαινόμενα. 

'Αλλ' ό Marcel δεν δέχεται τον κλασσικον δυϊσμόν, ό όποιος διαχωρίζει το 
σώμα άπο την ψυχήν. 'Αντιθέτως υφίσταται μεταξύ των άρρηκτος σχέσις. Μέ τον 
δρον «είμαι το σώμα μου», ό Marcel δηλώνει δτι ή ψυχή είναι ενσαρκωμένη καί 
λειτουργεί μέσω του σώματος. 

«Δι' αυτό το σώμα δεν δύναμαι να εϊπω οΰτε δτι είναι το εγώ ούτε δτι δεν 
είναι οΰτε δτι δεν είναι δι' έμέ» *, διότι χάνεται κάθε διάκρισις μεταξύ υποκειμε
νικού καί αντικειμενικού παράγοντος. Σχηματίζω μίαν έμπειρίαν. Σχετίζομαι με 
τα πράγματα. Συλλογίζομαι καί επιθυμώ. Υποφέρω καί αγωνίζομαι. Άλλα κανείς 
δέν δύναται να με χρησιμοποίηση ως Ινα «δρον διάφορον άπο το σώμα μου» 2. 

*Η ψυχή δέν έχει ως όργανον το σώμα, άλλα καί δέν δύναται να κάμη αίσθη-
τήν τήν παρουσίαν της χωρίς αυτό. Τοιουτοτρόπως το ύπάρχειν έ'χει μεγάλην 
σχέσιν μέ τήν ύλικήν, σωματικήν μου ύπόστασιν. 'Εκφράζει τον άνθρωπον, ό 
όποιος εμπλέκεται εις «καταστάσεις», διότι ευρίσκεται επάνω εις τήν γήν, έχει 
μίαν παρουσίαν είς τον χώρον καί τον χρόνον. 

Ό χρόνος δέν είναι μία απλή διαδοχή φαινομένων καί γεγονότων, άλλ' ένα 
παρόν, το όποιον ή συνείδησίς μου διαστέλλει άπο το παρελθόν καί δύναται να φω-
τίζη το μέλλον. Ζώ μέσα ε'ις τήν χρονικότητα, άλλα καί δύναμαι να τήν υπερ
βαίνω μέ τήν συσχέτισίν μου μέ το εϊναι. Τοΰτο δέν υποβαθμίζει το νόημα της 
υπάρξεως, άλλ' αντιθέτως το προϋποθέτει. «Άν ή υπαρξις δέν είναι είς τήν αρ
χήν, δέν είναι πουθενά» 3. 

Ή υπαρξις κατατείνει προς το εΐ\αι, δίψα το είναι' ή προσπέλασίς του απο
τελεί ίκανοποίησιν ουσιώδους ανάγκης. 'Αλλ' ενώ ό Πλάτων είς τον «Παρμενί-
δην» θέτει το οντολογικον πρόβλημα καί προβαίνει εις δλας τάς δυνατάς υποθέσεις, 

1) Gabriel Marcel, Être et avoir, Paris : Aubier, 1968, Ι, σ. 11. 
2) "Ενθ. άνωτ., σ. 12. 
3) G. Marcel, Essai de philosophie concrète (παλαιότερος τίτλος : Du Refus à l'invo

cation), Paris: Gallimard, 1967, σ. 28. 
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αΐ όποΐαι απορρέουν άπό ένα άρχικόν είναι, ό Marcel αντιθέτως αποστρέφεται 
τοιούτου ε'ίδους λογικά παιγνίδια. 

Κατ' αυτόν, το Είναι δεν δύναται να γίνη άντικείμενον γνώσεως, όπως την ανα
ζητεί ό μαθηματικός λογισμός καί δπως την διαμορφώνουν αϊ έπιστήμαι. Ή γνώ-
σις, ή οποία άφορμάται άπό τήν αί'σθησιν, προϋποθέτει σχηματισμον ακριβών εν
νοιών, σύνδεσιν καί διαμόρφωσίν των εις σύστημα. Ή επιστήμη συσχετίζει τήν 
λογικήν με τα πράγματα καί μας δίδει τήν έρμηνείαν της συνάφειας των. 

Άπό αυτό το έπίπεδον του «πρώτου στοχασμού» ό Marcel προχωρεί εις το 
έπίπεδον του «δευτέρου στοχασμού». Ή συνείδησις εμβαθύνει εις τον εαυτόν της 
οχι με τήν εννοιαν της αυτάρκειας, δπως υποστηρίζουν οί ίδεοκράται, οι όποιοι 
ταυτίζουν τήν πραγματικότητα με τήν διανόησιν, άλλα με τήν έ'ννοιαν μιας επι
στροφής εις το βαθύτερόν μας είναι. Τοΰτο σημαίνει άποδοχήν της πίστεως, δτι 
το Είναι είναι. Καί άφοΰ είναι, δεν έχομεν παρά να το δεχθώμεν. 

Ό Marcel απομακρύνεται άπό δλους τους άπολογητάς της μεταφυσικής, οί 
όποιοι προσπαθούν να δείξουν τήν ταυτότητα του νοεΐν προς το είναι. Έ ν φ ό ΐδιος 
συμπαθεί τήν ίδεοκρατίαν, ένφ ό ϊδιος έ'χει δεχθή απόψεις καί επιχειρήματα άπό 
τήν φιλοσοφίαν του Πλάτωνος, του Royce ή του Bradley, απορρίπτει τήν άπολο-
γητικήν του Είναι. ΑΙ αποδείξεις της υπάρξεως του Θεού" επιστρέφουν εις τήν 
κεφαλήν εκείνων, οί όποιοι ι ας έστοχάσθησαν, γράφει ό ϊδιος εις το «Μεταφυ-
σικόν ήμερολόγιον». 

Το Είναι 'ίσταται απολύτως καί δεν δέχεται κανένα προσδιορισμόν. Οι χαρα
κτηρισμοί, αϊ ποιότητες, αϊ ιδιότητες αναφέρονται εις το έπίπεδον του πρώτου 
στοχασμού, εις τον χώρον της επιστήμης, της παρατηρήσεως καί του μαθημα
τικού λογισμού. 

Ή επιστήμη αναφέρεται είς το εχειν" αυτό προϋποθέτει τήν εκτασιν, τον χώ
ρον, τήν περιγραφήν, τήν κατάκτησιν. Με το εχειν συνδέεται ή επιθυμία, ή οποία 
αποτελεί τήν κινητήριον δύναμιν της κατακτήσεως. Έπιθυμοΰμεν, θέλομεν, άγω-
νιζόμεθα, έπιβαλλόμεθα, κυριαρχουμεν. 'Αλλ ό άγων, δταν περιορίζεται εις τήν 
κατηγορίαν τοϋ Ιχειν, είναι μάταιος. 

Ό σύγχρονος άνθρωπος είναι προβληματικός4, διότι εναποθέτει δλα του τα ορά
ματα εις το έ'χειν. Επινοεί μηχανάς, κατασκευάζει ούρανοξύστας, αποδεσμεύει 
χρόνον καί δυνάμεις, αυξάνει τάς ευκολίας καί τάς ανέσεις, άλλα χάνει τήν έλευ-
θερίαν του. Δεσμεύεται άπό τον αύτοματισμόν της μηχανής. Στρατεύεται, δια 
να ικανοποίηση τάς ύλικάς άνάγκας. Μοιράζεται με τους άλλους τήν προσωπικό
τητα του καί χάνει τον εαυτόν του. Εις αυτήν τήν περίπτωσιν ό λόγος του Marcel 
είναι επιγραμματικός" «nos possessions nous dévorent», «οί κτήσεις μας μας 
κατατρώγουν» 5 . 

Ή επιστροφή εις τον εαυτόν μας είναι πραξις αναγκαία, είναι στροφή σωτη
ρίας. Ετοιμάζει τάς ύπαρξιακάς κατηγορίας, αϊ όποΐαι θα μας φέρουν εις το Εί
ναι. 'Εδώ δεν άναζητουμεν γνώσεις, αϊ όποΐαι ακολουθούν τήν διαδικασίαν της 
άντικειμενοποιήσεως, άλλ' έτοιμάζομεν τήν ψυχήν να δεχθή το Είναι. 

Φυσικά, ό Marcel δεν αγνοεί το φιλοσοφικον δίλημμα, το όποιον αντιμετωπί
ζει ή μεταφυσική του. Διότι δεν δυνάμεθα να άρνηθώμεν το ένδεχόμενον αυτό το 
Είναι να άποτελή λόγον κενόν. "Ομως, δια τον γάλλον στοχαστήν, τοιούτος ισχυ
ρισμός δεν υπερβαίνει το έπίπεδον της γνώμης, διότι αδυνατεί να γίνη γνώσις καί 
επομένως είναι άχρηστος οιαδήποτε επιχειρηματολογία προς στήριξιν ή άρνησιν 
του Είναι. 

4) L'Homme problématique, Paris: Aubier, 1968. 
5) Être et avoir, Ι, σ. 190. 
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Tò είναι του Marcel αντιστοιχεί εις το άρχικον είναι του «Σοφιστοΰ», το οποίον 
κείται απολύτως, δέν έ'χει κανένα προσδιορισμόν, αρνείται οιανδήποτε σχέσιν καΐ 
μένει εις τον 'ίδιον του τον εαυτόν. Άλλ* ό γάλλος φιλόσοφος δέν θά κάμη προσπά-
θειαν διαφοροποιήσεως του Είναι εις ύπάρχειν, διότι αποστρέφεται κάθε ίδέαν «δη-
μιουργισμοΰ». Δέν γνωρίζομεν πώς παρήχθημεν, πώς ευρίσκεται ό κόσμος, πώς 
προήλθεν άπο το Είναι. Ή γνώσις μας ευρίσκεται εις τήν διαπίστωσιν δτι ύπάρ-
χομεν και δυνάμεθα να έπικοινωνήσωμεν με αυτό το άγνωστον Είναι. 

Τούτο δμως δέν ανάγεται εις τήν προβληματικήν, άλλ* εις τήν μεταπροβλημα-
τικήν. Το Είναι δέν καταλαμβάνει χώρον, δέν αντίκειται, δέν ευρίσκεται απέναντι 
μου, ώστε να το μελετήσω ώς έπιστημονικον πρόβλημα. Το Είναι υπερβαίνει τήν 
γνώσιν μου, είναι ενα «μυστήριον», το όποιον βαίνει πέρα από τα δεδομένα ενός 
προβλήματος. Μέ φέρει εις δύσκολον θέσιν. μέ περιπλέκει, χωρίς νά παύη ν' άπο-
τελ?, μίαν πραγματικότητα, της οποίας αί ρίζαι εισχωρούν εις το έπέκεινα. Δι' αυτό 
ή λύσις του μυστηρίου δέν ευρίσκεται εις τήν άπογυμνωμένην λογικήν, άλλ' εις 
τήν συνόλην προσωπικότητα, ή οποία πιστεύει καί ελπίζει. 

Το άπερινόητον Είναι δέν αποθαρρύνει, άλλα μαγνητίζει τον Marcel. Tò άγνω
στον δέν τον οδηγεί εις τον άγνωστικισμόν, άλλα του ζωογονεί τήν ελπίδα να 
προχώρηση θετικώς προς το Είναι. Ή διαίσθησις δια το Είναι δύναται να άκο-
λουθήση τήν διαδικασίαν της αίσθήσεως. Τοΰτο μας ενθυμίζει τήν φιλοσοφίαν περί 
αίσθήσεως του 'Επικούρου. *0 αρχαίος φιλόσοφος έπίστευεν δτι ή αίσθησις εικο
νίζει τήν πραγματικότητα καί επομένως είναι αλάνθαστος. "Αν πολλάκις εμφα
νίζεται να σφάλλη, τοΰτο οφείλεται εις τήν λανθασμένην κρίσιν, ή οποία τήν 
συνοδεύει. 

Παρομοίαν άποψιν υποστηρίζει ό Marcel. Ή αίσθησις αντιστοιχεί προς άμε-
σον συγκινησιακον δεδομένον και επομένως άπο τήν φύσιν της είναι αλάνθαστος. 
""Αν υπεισέρχεται ό παράγων του σφάλματος καί της ψευδαισθήσεως, δέν πταίει 
δι' αυτό ή αΐσθησις, άλλ' ή ερμηνεία, εις τήν οποίαν προβαίνομεν, δια νά κατανοή-
σωμεν το περιεχόμενόν της 6 . Κατά τον γάλλον φιλόσοφον, το αίσθάνεσθαι δέν αντι
στοιχεί απλώς προς το δέχεσθαι, άλλα προς το κοινωνείν. "Η διαδικασία της αί
σθήσεως εκφράζει τήν συμμετοχήν του εγώ προς τα πράγματα. 

Ή γνώσις πηγαίνει πέρα άπο τήν αίσθησιν, μεταβάλλει το περιεχόμενόν της 
αντιλήψεως εις εννοίας, τάς οποίας συνδέει λογικώς. Μέ τήν γνώσιν ευρισκόμεθα 
εις τήν κατηγορίαν του εχειν. Μέ τήν διαίσθησιν προχωροΰμεν εις το έπίπεδον του 
Είναι. Ό πόθος, ή ανάγκη του Είναι αποτελεί δείγμα, δτι το Είναι είναι. Εις το 
βάθος είμεθα μεταφυσικοί. Έχομεν τήν τάσιν προς το «πέρα». Τείνομεν νά μετέ-
χωμεν εις το Είναι. "Ομως ή μέθεξις του Marcel είναι διαφορετική κατά τήν 
μεθοδολογίαν άπο τήν μέθεξιν του Πλάτωνος. Ό αρχαίος φιλόσοφος ήθελε νά 
προσέγγιση τας ιδέας μέ τήν μεταστάθμευσιν του νου άπο τα αισθητά εις τά 
νοητά, μέ τήν άφαίρεσιν καί τήν γενίκευσιν. 

Ό γάλλος στοχαστής αντιτίθεται προς οιανδήποτε Ίδεοκρατικήν έρμηνείαν, ή 
οποία απολήγει εις άπρόσωπον γενίκευσιν. eO άνθρωπος είναι υπαρξις συγκεκρι
μένη καί μέ τήν βούλησίν του καταφάσκει εις το Είναι. « Ή πίστις είναι ένδειξις 
πραγμάτων ου βλεπομένων» 7. Προσφέρει φως, άλλα μετά τήν άποδοχήν της. 
Μέσα εις το νόημα της περικλείει τήν θέλησιν του νά σταθώμεν καί νά άποδε-
χθώμεν. Δι' αυτό ή «πιστότης» αποτελεί ουσιώδη παράγοντα της πίστεως ώς μεθέ-
ξεως. Πιστότης σημαίνει ύπόσχεσιν. Ό Marcel επαναλαμβάνει ένα λόγον του 

6) Marcel, Metaphysical Journal, Transi. Β. Wall, Chicago : Henry Regnery, 
1952, σ. 131. Πρβλ. Essai de phil. concrète, σσ. 41 κ.έξ. 

7) Être et avoir, Ι, σ. 24. 
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Nietzsche, δτι ό άνθρωπος είναι το μόνον ον, το όποιον υπόσχεται. Μέ τήν πι
στότητα ύποσχόμεθα, αλλά και τηροΰμεν το περιεχόμενον της υποσχέσεως. 

Κατά τον γάλλον φιλόσοφον, ή πίστις δεν δύναται να είναι αρνητική, διότι 
εκπίπτει εις το έπίπεδον της γνώμης. Μέ τήν γνώμην ίσχυριζόμεθα δτι κάτι είναι 
αληθές, χωρίς να καθιστώμεν πάντοτε πειστικήν τήν έπιχειρηματολογιαν μας. CH 
πίστις δεν είναι γνώμη οΰτε υποθετικός λόγος. Είναι αναφορά εις τήν πραγματι
κότητα του Θεού. 'Αλλ' ή πίστις υποβαθμίζεται, δταν προσπαθώμεν να μετατρέ-
ψωμεν τον Θεον εις άντικείμενον νοητικής διαδικασίας. Ή π ί σ τ ι ς , κατά τον 
Marcel, δεν είναι λογική άφαίρεσις, άλλα π ρ ο σ ω π ι κ ή μ έ θ ε ξ ι ς τ ο υ Ε ί ν α ι . 

"Ομως τοιαύτη σχέσις δεν οδηγεί εις τον άκρον ύποκειμενισμον (solipsisme). 
Ό γάλλος φιλόσοφος υπογραμμίζει τήν ατομικότητα, άλλα δεν δέχεται τήν αύθαι-
ρεσίαν του υποκειμένου. 'Η μ ε τ α φ υ σ ι κ ή τ ο υ M a r c e l α ν α ζ η τ ε ί τ ο υ ς 
δ ρ ο υ ς τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ ο ς τ η ς μ ε θ έ ξ ε ω ς . Κάθε επικοινωνία 
δεν είναι μέθεξις, οΰτε το άτομον μπορεί να περιορισθη εις τον εαυτόν του. *Ή 
διαδικασία της μεθέξεως αποβαίνει έ'γκυρος, δταν το περιεχόμενον της καθορίζεται 
άπο τήν διαβεβαίωσιν της θεϊκής πατρότητος. «Ίο πνεύμα θέτει τον Θεον ως 
θέτοντα» 8 . 

Ί ο εγώ αδυνατεί να συλλαβή το αληθές του νόημα χωρίς το Σύ καί το σύ. 
Ό άλλος δεν είναι τρίτον τι, δεν είναι άντικείμενον επικοινωνίας μέ λόγους καΐ 
μηνύματα. Ή αγάπη δίδει βάθος εις τάς σχέσεις των ανθρώπων. Μέ τήν άγάπην 
αρνείσαι τον εαυτόν σου ώς εγώ, το όποιον επιδιώκει τό εχειν. Ή «πόζα», ό 
εγωισμός, ή άλλοτρίωσις είναι νοσηρά φαινόμενα, τα όποια υπογραμμίζουν τήν 
άπουσίαν της αγάπης. 

Ή αγάπη «είναι πίστις» 9 . Είναι το περιεχόμενον του «δευτέρου στοχασμού». 
Ή αγάπη προς το Είναι έχει τήν ιδίαν άντιστοιχίαν της επιθυμίας προς το έ'χειν. 
"Οταν έπιθυμοΰμεν, είσερχόμεθα εις τον κόσμον των διεκδικήσεων, των ανταγω
νισμών καί των κατακτήσεων. Μετροΰμεν και άποτιμώμεν τά πράγματα μέ τήν 
έ'κτασιν, τήν ύλικότητα, τήν έπιβολήν. Ή αγάπη αφιερώνεται εις το είναι. Μέ 
αυτήν χάνεται το εδώ καί το εκεί, λησμονείται το «ιδικό μου» καί το «ιδικό σου», 
παύει ή άντίθεσις του εγώ προς το σύ. Οι ανταγωνισμοί αποβάλλουν το περιε
χόμενον των κατά τήν μέθεξιν του Είναι. 

Ή προσέγγισις των ανθρώπων δεν συντελείται μέ πράξεις προσθέσεως καί 
αφαιρέσεως, δεν εξαρτάται από ωφελείας ή βλάβας, δέν πηγάζει από το συμφέ
ρον. Ή προσέγγισις γίνεται επικοινωνία, διότι έχει ώς κινητήριον δύναμιν τήν 
άγάπην, ή οποία αποτελεί τήν συνεκτικήν ούσίαν της κοινότητος, πού γνώρισμα 
της έχει τήν αδελφότητα. Τοΰτο μας ενθυμίζει το πλατωνικον δράμα της «Πολι
τείας», σύμφωνα μέ το όποιον «έστέ μέν γάρ δή πάντες οι εν τη πόλει αδελφοί» 
(415α). 'Εκεί συνδέει τους ανθρώπους ή «θέα» των Ιδεών, εδώ ή πίστις εις τήν 
θεϊκήν πατρότητα. Ό Πλάτων ισχυρίζεται δτι ή γνώσις οδηγεί εις τήν άληθινήν 
έποπτείαν του Είναι. Ό Marcel υποστηρίζει δτι ό άνθρωπος οφείλει νά αποκοπή 
άπο τήν γνώσιν ώς δυνατότητα προσπελάσεως του Είναι. 

CH θεωρία του γάλλου φιλοσόφου δια τήν μέθεξιν δέν αγνοεί τάς δυσκολίας, 
υπολογίζει εις τάς αντιρρήσεις, έχει οπ' δψιν της τήν άνθρωπίνην άδυναμίαν. *0 
Marcel δέν αφηγείται ενα ώραϊον δνειρον, αλλά προσπαθεί εις τά δράματα του 
νά ίχνηλατήση τήν τραγικότητα του ανθρώπου, δταν άρνήται. Δι' αυτό το θέατρον 
του Marcel δέν αποτελεί άπλήν καλλιτεχνικήν πραγμάτωσιν, δταν παύη ό μόχθος 

8) Met. Journ., σ. 46. 
9) Le Mystère de h' Être, Paris : Aubier, II, 1964, σ. 63. 

5 
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της φιλοσοφίας, άλλα παράλληλον άναδίπλωσιν της αγωνίας του άνθρωπου, δταν 
άντιμετωπίζη τήν μεταφυσικήν ελπίδα. Ή condition humaine αποτελεί τον άντί-
λογον της αδυναμίας εις τήν διαλεκτικήν της μεθέξεως. 

"Ομως ό γάλλος φιλόσοφος γνωρίζει τήν ρίζαν του κάκου. Το εχειν εγκλείει 
άνασφάλειαν και επιφέρει «άδιαθεσιμότητα» προς το μετέχειν. 'Αντιθέτως το Εί
ναι οροθετεί τήν φαινομενολογίαν του έλπίζειν. «Εις τήν βάσιν της ελπίδος υπάρ
χει ή συνείδησις μιας καταστάσεως (ασθενείας, απώλειας κλπ.) ή ό οποία μας 
προσκαλεί εις άπελπισμόν. Έλπίζειν είναι πίστωσις προς τήν πραγματικότητα, 
διαβεβαίωσις, ή οποία εγκλείει τον θρίαμβον επί του κινδύνου» 1 0 . 

Ό άνθρωπος δεν ζη απλώς επάνω εις τήν γήν. Εμπλέκεται και βιώνει κατα
στάσεις, είς τάς οποίας δέν ενυπάρχουν απλώς προβλήματα, τα όποια δύναται νά 
λύση με τήν συλλογιστικήν του διάνοιαν, άλλα κίνδυνος άπωλείας, εμπόδια, τα 
όποια τείνουν να εξουδετερώσουν τήν δίψαν προς το Είναι. Ό Marcel άφορμώμε-
νος, δπως το συνηθίζει, άπο τάς γλωσσικάς χρήσεις του έλπίζειν είς τον καθημε
ρινών λόγον ανοίγει διάλογον μέ τήν ελπίδα η . "Οταν λέγωμεν «ελπίζω Οτι», δη-
λώνομεν μίαν ύποθετικήν πρότασιν, της οποίας το περιεχόμενον ενδεχομένως νά 
πραγματοποιηθη. Το «ελπίζω νά» υποδηλώνει τήν εύχήν μας. 

Κατά τον γάλλον φιλόσοφον, βαθύτερον νόημα περιέχει το ρήμα ελπίζω, δταν 
εκφέρεται απολύτως. Ή έννοια της πίστεως, της εμπιστοσύνης, της προσδοκίας 
διατίθεται χωρίς όρια και υπολογισμούς. Είς το απόλυτον Εϊναι άντιδιατίθεται το 
απολύτως έλπίζειν. Το έγώ θέλει νά προσπέλαση το Είναι, χωρίς τους υπολογι
σμούς και τήν λογιστικήν του Ιχειν καΐ της επιστήμης. 'Εδώ δέν ισχύει ή αρχή, 
δτι υπό τάς αύτάς συγκεκριμένας προϋποθέσεις του έλπίζειν θά συμβή αυτό το 
γεγονός ή θά επέλθη εκείνο το ώφέλιμον αποτέλεσμα. 

Το έλπίζειν απολύτως είναι άπροϋπόθετον καΐ έχει ώς κριτήριόν του τήν dispo
nibilité, τήν διαθεσιμότητα του φρονήματος. *0 εγωισμός, αϊ διεκδικήσεις, ή αλα
ζονεία, πού δέν Ιχει δρια, ή πείνα τών κτήσεων αποτελούν τους άνταγωνιστάς 
της disponibilité. Μέ αυτήν ό άνθρωπος δέν ευρίσκεται ριγμένος είς τον κόσμον, 
όπως θά ελεγεν ό Heidegger, άλλ' ετοιμάζεται νά άνταποκριθη είς ενα δεδομέ-
νον, νά δεχθή μία πρόσκλησιν. Μέ το έλπίζειν περιμένει κανείς και ετοιμάζεται 
ν' απάντηση είς Ινα μήνυμα. 

Αυτή ή έννοια οδηγεί τον Marcel εις τήν μελέτην της άναφορικότητος του έλ
πίζειν. Τί δύναται νά σημαίνη μεταφυσικώς ό δρος «ελπίζω εις» ; Έ δ ώ το περιε
χόμενον της ελπίδος αποβαίνει συγκεκριμένον. 'Αναφέρεται είς τήν πίστιν ενός Σύ, 
το όποιον ακτινοβολεί, κατευθύνει, καθοδηγεί. Το «έλπίζειν εις» είναι αντίλογος 
είς μίαν κατάστασιν, ή οποία μας προκαλεί ν" άρνηθώμεν τήν ελπίδα. Ό άνθρω
πος ελπίζει, διόη πιστεύει και πιστεύει, διότι έ'χει διάθεσιν αποδοχής είς τήν πα-
ρουσίαν του Elvat. 

Ή έλπίς εις τον Marcel αποτελεί τήν ούσίαν της φιλοσοφίας του. "Εχει ώς 
έλατήριόν της τήν ανάγκην του Είναι. Ή ιστορία του άνθρωπου γράφεται άπό 
τήν δίψαν του Θεοΰ. Ό Nietzsche πρώτος διεΐδε τήν άλλαγήν τών καιρών και ώμί-
λησε διά τον θάνατον του Θεοΰ. 'Αλλά δια τον γάλλον διανοούμενον, ό Θεός κεί
ται έκτος του ύπάρχειν και επομένως δέν υπόκειται είς τήν φθοράν του θανάτου. 
Δέν άπέθανεν ό Θεός, άλλ' έφονεύσαμεν τήν ελπίδα μας, τραγικον θέμα, το όποιον 
μέ γλαφυρότητα άνέπτυξεν ό Unamuno, ό όποιος έμιμήθη είς τούτο τόν Marcel. 

Και ό γάλλος φιλόσοφος αγωνίζεται νά άποκαταστήση τήν ελπίδα μέσα μας. 

10) Être et avoir, Ι, σ. 92. 
11) Homo viator, Paris : Aubier, 1945, σ. 39 κ.έξ. 
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Έγγύησις της ελπίδος είναι ή αγάπη, ή οποία άφορμάται άπο την θυσίαν. Ή βίω-
σις της θυσίας παρέχει την έντύπωσιν οτι ό άνθρωπος αύτοκαταστρέφεται, δμως 
τοΰτο δεν έχει καμμίαν σχέσιν μέ την αύτοκτονίαν, διότι κατ' αυτήν χάνεται ή 
έλπίς. Αντιθέτως το έλπίζειν παρά την φθοράν του σώματος στηρίζεται εις την 
αιωνιότητα. 

Παραπλησίαν προβληματικήν προκαλεί το θέμα του θανάτου. Εντός της κα
τηγορίας τοϋ £χειν ή παϋσις των βιολογικών λειτουργιών δεικνύει το τέλος της 
υπάρξεως. Εντός της κατηγορίας του είναι ό θάνατος είναι μία μετάβασις, μία 
γέφυρα και οχι ένα κλείσιμον. Έ ν φ ζώ μέ το σώμα μου, δεν ταυτίζομαι μαζί του. 
Ό άνθρωπος υπερβαίνει τάς βιολογικας λειτουργίας, διότι επιθυμεί, θέλει καΐ επι
διώκει νά δεθη με την αιωνιότητα του Είναι. 

'Αλλ* αν ό θάνατος είναι μία άνάβασις από ενα έπίπεδον εις ενα άλλο έπίπε-
δον και δχι ένα τέρμα, ή mortification, ή «μελέτη θανάτου», όπως θα Ιλεγεν ό 
Πλάτων, αποτελεί ουσιώδη άσκησιν τοϋ πνευματικού άνθρωπου, διότι μας μετα
φέρει άπο το έχειν εις το είναι. 

* 

Ό Gabriel Marcel είναι μεγάλος, διότι είχε το θάρρος να αντιμετώπιση την 
προβληματικήν τών πνευματικών άξιων εις μίαν έποχήν, ή οποία σημειώνει τον 
θάνατον τοϋ Θεοΰ. Ό Marcel μέ θάρρος καί πρώτοτυπίαν αρχίζει τήν πορείαν τοϋ 
πνεύματος άπο τήν ύλικήν παρουσίαν του σώματος. 

Ό ϊδιος δεν πιστεύει εις τάς έτοιμους λύσεις. Δεν διαμορφώνει ενα φιλοσοφι-
κον σύστημα. Δι' αυτόν, ή φύσις της ψυχής εκδηλώνεται μέ τήν όδοιπορίαν, μέ τήν 
διαρκή άναζήτησιν, τήν θέασιν νέων πραγμάτων καί ιδεών. Ό Σωκράτης ό όποιος 
έρωτίχ, ό όποιος προβληματίζεται (άλλ' έχει καί άνοικτοσύνην προς τήν μεταφυ-
σικήν) αποτελεί το υπόδειγμα του. 

Το άγνωστον μαγνητίζει τό γάλλον φιλόσοφον. Ή δυσκολία τον τονώνει. Ή 
έλπίς τοϋ γεμίζει τήν ύπαρξιν. Βιώνει καί έπαναβιώνει τήν προβληματικήν καί τήν 
μεταπροβληματικήν του. Χωρίς να προβαίνη εις ψυχολογικας αναλύσεις μας προσ
φέρει μίαν φαινομενολογίαν της μεταφυσικής, όταν ό άνθρωπος άναζητή ελπίδα. 
'Ενώ άφορμάται άπο το συναίσθημα, αναζητεί τάς σταθεράς σχέσεις τοϋ συναι
σθήματος προς τα πράγματα καί προς το Είναι. 

Τοΰτο ώδήγησεν αρκετούς εις έπίκρισιν του Marcel, δτι ασχολείται μέ το άλο-
γον στοιχεΐον, το όποιον ενυπάρχει εις τον άνθρωπον. "Ομως ό χαρακτηρισμός 
αυτός δεν είναι ορθός. Ό γάλλος φιλόσοφος ενώ υπογραμμίζει το ύποκείμενον, δέν 
βυθίζεται εις τον ύποκειμενισμόν. Δι5 αυτόν, ή πραγματικότης υπερβαίνει τήν λο-
γικήν. Ή μέθεξις δμως τοϋ Είναι δέν είναι αυθαίρετος οϋτε παράλογος, άλλ' ακο
λουθεί σταθεράν διαδικασίαν, σύμφωνον μέ επάλληλα βιώματα. 

Ή αδυναμία του Marcel δέν ευρίσκεται εις τον δήθεν ίσχυρισμόν, δτι υποστη
ρίζει το άλογον ή το παράλογον στοιχεΐον του άνθρωπου, άλλα εις τήν a priori 
άποδοχήν της πίστεως. Κατ' αυτόν τον τρόπον αδυνατεί νά άπευθυνθή εις δσους 
δέν πιστεύουν. Ή φιλοσοφία του αναζητεί τάς προεκτάσεις της πίστεως του, δέν 
μας λέγει όμως τι συμβαίνει, αν άρνηθώμεν τήν άρχικήν του πρότασιν, δτι το 
Είναι είναι. Δέν εξηγεί διατί ή άρνησις τοϋ Είναι δέν αποτελεί πίστιν, άλλα με-
ταπίπτει εις γνώμην. Ή διάκρισις πάλιν τοϋ είναι άπο το ίχειν εις τον γνωσιο-
λογικον τομέα δχι μόνον δέν βελτιώνει, άλλα καί περιπλέκει το πρόβλημα. Ή 
γνώσις ώς επενέργεια τοϋ νου εγκλείει άπο τήν άφετηρίαν της στοιχεία πί-
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στεως καί δεν δυνάμεθα νά την περιορίσωμεν εις τήν κατηγορίαν τοΰ εχειν 1 2 . 
ΆντΙ της παραδοχής δύο χωριστών επιπέδων, εις τά όποια νά κινούνται ή πί-

στις και ή γνώσις, θά ήδυνάμεθα να εχωμεν μία γνωσιολογικήν θέσιν, ή οποία 
χωρίς αντιφάσεις νά επεκτείνεται προς τήν πίστιν. 'Αντιθέτως αν ή αφετηρία μου 
σημειωθή μέ τήν άνευ 6ρων άποδοχήν του Είναι ώς πνευματικού παράγοντος, 
ό όποιος διαμορφώνει τήν ζωήν μου, έπεται 6τι ανοίγω τήν θύραν εις κάθε - ισμόν, 
ό όποιος δύναται νά έκκινή αυθαιρέτως μέ τήν πρόφασιν μιας πίστεως, ή οποία 
δήθεν είναι αναγκαία δια τό ύπάρχειν. 

Φρονώ δτι δέν δυνάμεθα νά διαστείλωμεν το είναι του Θεοΰ από το ύπάρχειν 
του Θεοΰ. Ό Θεός είναι, άλλα καΐ υπάρχει. 'Εντός του είναι έγκρύπτονται τά 
πάντα* αϊ άπειροι δυνατότητες του είναι* άρα και ή οπαρξις. Επομένως είναι λαν
θασμένη ή άποψις, ή οποία περιορίζει το πρόβλημα τοΰ Θεού εις το είναι μόνον 
και βχι εις το ύπάρχειν. Το ένα δεν αντιτίθεται εις το άλλο. Το εϊναι εντός της 
χρονικότητος λαμβάνει τον προσδιορισμον του ύπάρχειν. Εντός του ύπάρχειν ευ
ρίσκεται σκέψις. e H μελέτη τών υλικών σωμάτων (και ακόμη περισσότερον τών 
έμβιων όντων) και τών κινήσεων τους δεικνύει τήν σκέψιν είτε ώς αϊτιον ε'ίτε ώς 
σκοπόν. Τυΰτο είναι μία ένδειξις τοΰ ύπάρχειν τοΰ Θεοΰ. 'Ενώ ή σκέψις δύναται 
νά είναι ανεξάρτητος άπο τον κόσμον, ώς ύπαρξις εισέρχεται εις τον κόσμον. 
Αυτό δεικνύει τήν βιασύνην τοΰ Marcel, μέ τήν οποίαν απορρίπτει τά επιχει
ρήματα της υπάρξεως τοΰ Θεοΰ. 

'Αλλ' αί αντιρρήσεις δέν μειώνουν τήν πολύπλευρον συμβολήν καί μεγάλην έπί-
δρασιν τοΰ γάλλου φιλοσόφου εις τήν «καθολικήν» διανόησιν τής εποχής μας, με 
τά δοκίμια, τά θεατρικά έ'ργα, τά ταξίδια, τάς διαλέξεις, τήν ζωντανήν έπαφήν του 
μέ τους ανθρώπους, τήν φιλοσοφικήν έταιρείαν, ή όηοία ίδρύθη μετά τον θάνα
τον του καί φέρει τήν άνεξίτηλον μνήμην τής παρουσίας του. 

Φιλόσοφος τής άμεσότητος, άλλα καί τής βαθυτέρας εμπειρίας τοΰ άνθρωπου 
δέν χάνει τήν έπαφήν του μέ το παρελθόν. Χωρίς νά είναι δοΰλος τής παραδόσεως, 
δέν περιφρονεί τήν παράδοσιν. Χωρίς νά άγνοή τήν ίστορίαν, δέν παραδίδεται εις 
τον ίστορικισμόν. Κατ" αυτόν, μία είναι ή θεμελιώδης ανάγκη τοΰ άνθρωπου* ό 
προσανατολισμός του προς το Είναι. *Η condition humaine σκιαγραφεί τήν άνε-
πάρκειαν τοΰ εχειν. 'Αντιθέτως ή διαλεκτική τοΰ Είναι οροθετεί τήν προβληματι-
κήν τής ελευθερίας, ή οποία αναζητεί τους δρους τής αληθινής πορείας. Ό άνθρω
πος έπιδιώκων νά άνευρη τάς κατηγορίας τής μεθέξεως διαμορφώνει το αύθεντι-
κον πρόσωπον τής ελευθερίας του, ή οποία εκφράζεται μέ τάς υπευθύνους πράξεις. 
«,ΧΑν αί πράξεις μας δέν εκφράζουν ημάς τους ιδίους, είναι οι χειρότεροί μας 
εχθροί» 1 3. Έν τοιαύτη έννοια ό άνθρωπος εγκαταλείπει τήν άγελαίαν συνείδησιν 
καί προχωρεί εις τον προβληματισμον τοΰ σύ, ό όποιος στελεχώνεται εις τήν 
άγάπην ώς θυσίαν καί ώς μετάβασιν άπο το εγώ στο ημείς. Εντεύθεν ή κοινότης 
δέν είναι συνάθροισις, άλλ' απαρχή τής γνησίας διαλεκτικής μέ το Είναι. 

12) 'Αντιθέτως ή αξιολογική καί ή ηθική διαστολή τοΰ εΐνοα άπα το έχειν ανανεώνει 
κατά πολύ τήν έμβέλειαν της φιλοσοφίας εις το νά συλλαβή καί να λύση τά σύγχρονα προ
βλήματα. 

13) G. Marcel, En Chemin, Vers quel éveil? Paris: Gallimard, 1971, σ. 184. 


