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Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΒΡΑΪΑΑ-ΑΡΜΕΝΗ ΚΑΙ 

Η ΘΕΣΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΔΙΑΝΟΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΘ' ΑΙΩΝΟΣ 

Μετά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως ευλόγως θα ανέμενε κανείς ότι 
πνευματικόν σκότος θα έσκιαζε τον έλλαδικον χώρον και δτι ή μακραίων φιλοσο
φική παράδοσις τών Ελλήνων θα έ'δυεν οριστικώς. Έ ν τούτοις καί κατά τήν με-
ταβυζαντινήν περίοδον της ελληνικής φιλοσοφίας, ή οποία άρχεται με τήν "Αλωσιν 
καί φθάνει μέχρι της Επαναστάσεως του 1821, οί "Ελληνες συνέχισαν τήν φιλο-
σοφικήν ταύτην παράδοσιν ε'ίτε άντιγράφοντες καί συντηρουντες αρχαία ελληνικά 
κείμενα, είτε μεταβαίνοντες εις τήν Δύσιν καί διδάσκοντες εκεί, είτε μεταφράζον-
τες φιλοσοφικά έργα της Δύσεως. Μία νέα φάσις της ελληνικής φιλοσοφίας ση-
μειοϋται εις τους προεπαναστατικούς χρόνους κατά τους όποιους οί "Ελληνες, βα
σιζόμενοι εις τήν παράδοσιν, αρχίζουν να αφομοιώνουν τα φιλοσοφικά ρεύματα της 
δυτικής Ευρώπης. Άναγέννησις της Φιλοσοφίας παρατηρείται βασικώς κατά τον 
17ον καί τον 18ον αιώνα κατά τους οποίους εμφανίζονται εξαίρετοι άνδρες, ως οί 
Βικ. Δαμωδός, Εύγ. Βούλγαρις, Δημ. Καταρτζής, Δανιήλ Φιλιππίδης, Βεν. Λε
σβίος, Ν. Δούκας, Κων. Κούμας κ.ά., οί όποιοι είτε δια τής διδασκαλίας των, 
είτε δια του μεταφραστικού των έ'ργου επεδίωξαν τον φωτισμον του υποδούλου 
έ'θνους δια μέσου τής ευρωπαϊκής διανοήσεως ι . 

'Αλλά καί ή σημειωθείσα κατά τους μετεπαναστατικούς χρόνους φιλοσοφική 
κίνησις δεν είναι δυνατόν να άγνοηθή έν προκειμένω. Κατά τήν νέαν ταύτην πε
ρίοδον ή φιλοσοφία καλλιεργείται συστηματικώτερον εις τον έλλαδικον χώρον καί 
παρουσιάζεται ως εκλεκτική, καθοδηγούμενη υπό τών συγχρόνων της ευρωπαϊκών 
φιλοσοφικών ρευμάτων χωρίς να στερήται, παρά ταΰτα, πρωτοτυπίας καί αυτο
τέλειας κατά τήν έξέτασιν τών γενικών καί μερικών φιλοσοφικών προβλημάτων 2 . 

Κατά τήν περίοδον ταύτην κύριαι έστίαι φωτισμού τών Ελλήνων απέβησαν ή 
'Ιόνιος 'Ακαδημία 3 , ή οποία δύναται να θεωρηθή το πρώτον Πανεπιστήμιον τής 
νεωτέρας Ελλάδος, καί τό, μετ' αυτήν ιδρυθέν, Πανεπιστήμιον τών 'Αθηνών. 

"Οσον άφορα εις τον έπτανησιακον χώρον, προ της ιδρύσεως τής 'Ιονίου Ά κ α -

1) Πβ. W. G. TENNEMANN, Σύνοψς τής 'Ιστορίας τής Φιλοσοφίας, μετάφρ. Κ. Μ. 
Κούμα, εκδ. Άκαδ. 'Αθηνών, 'Αθήναι, 1973, Προλεγ., σσ. 6—7. ΙΙβ. Μ. ΚΙΣΣΑΒΟΥ, 
Ή Φιλοσοφία εν 'Ελλάδι άπα τής αναστάσεως τον "Έθνους, 'Αθήναι, 1951, σσ. 3—5. 

2) Πβ. Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ, Π. Βράϊλα—Άρμένη φιλοσοφικον σύστημα, Ξενοφάνης, 
'Αθήναι, 1905, Εισαγ., σσ. 6—7 (έν άνατύπω). Πβ. Μ. ΚΙΣΣΑΒΟΥ, Ή Φιλοσοφία εν 'Ελ
λάδι άπο τής αναστάσεως τον "Εθνονς, ενθ' άν., σ. 15. 

3) Το 1824 ίδρύθη εις Κέρκυραν ή 'Ιόνιος 'Ακαδημία κατόπιν προτάσεως τής 'Ιονίου 
Βουλής (νόμος 89 Β' κοινοβουλίου) καί μέ τήν συγκατάθεσε του βασιλέως τής 'Αγγλίας 
Γεωργίου Δ'. Πλείστα οφείλονται διά τήν λειτουργίαν αυτής εις τον φιλέλληνα λόρδον Φρει-
δερϊκον—Γουλιέλμον Γκύλφορδ ό όποιος καί άνηγορεύθη, προτάσει τοϋ βασιλέως Γεωργίου Δ', 
«άρχων τής παιδείας». Ό Κ. Παπαρρηγόπουλος (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδ. 5η, 
'Αθήναι, 1925, τ. 6, σ. 316) χαρακτηρίζει τήν Ίόνιον Άκαδημίαν : «φωτοβόλον έν τή Ελ
ληνική 'Ανατολή κέντρον, έστίαν παιδεύσεως γραμμάτων Ελληνικών, μεγάλην παραγαγοϋσαν 
καί άναδείξασαν χορείαν ανδρών σοφών καί διδασκάλων τοϋ Γένους . . . ». 
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δημίας, ματαία θα απέβαινε οιαδήποτε άναζήτησις φιλοσοφικής διανοήσεως εις αυ
τόν. Βεβαίως κατά τον 18ο ν αιώνα δρα μία εξέχουσα προσωπικό της, ό κερκυραίος 
Ευγένιος Βούλγαρις, φιλόσοφος ,έν μέρει, εκλεκτικός, εργάτης της κλασσικής φιλο
λογίας, και οπαδός τών άρχων του διαφωτισμού. Δια τής διδασκαλίας του άφ' 
ενός (εις την Άθωνιάδα Σχολήν, εις την Κων/πολιν και άλλαχοΰ) και τών συγ
γραμμάτων του άφ' ετέρου, προσέφερεν αξιόλογους υπηρεσίας εις την έλληνικήν 
νεότητα. Ή δραστηριότης δμως αυτού* έξετάθη κυρίως έκτος τής Ε π τ α ν ή σ ο υ 1 . 

Διέξοδον, τρόπον τινά, εις τάς πνευματικάς ανησυχίας τής Ε π τ α ν ή σ ο υ δίδει, 
κάνα το α' ήμισυ του 19ου αιώνος, ή κίνησις ή δημιουργηθεΐσα υπό κύκλου δια
νοητών επί τών οποίων ειχεν ασκήσει επιδράσεις ή γερμανική ίδεοκρατία 2 . Ή 
ίδεοκρατική φιλοσοφία και κυρίως ή ιδεαλιστική αισθητική, έχουσα ως άφετηρίαν 
τήν Γερμανίαν, έξηπλώθη κατά τους νεωτέρους χρόνους εις την Γαλλίαν καΐ την 
Ίταλίαν, καί ήσκησεν επί τής εις τάς χώρας αύτας αναπτυχθείσης διανοήσεως 
σημαντικωτάτην έπίδρασιν. Ή διάδοσις αυτής επετεύχθη κυρίως δια τών συγ
γραμμάτων τών Fichte, Schelling, Hegel και Schiller. Ή κίνησις αυτή είσεχώρησε, 
γενομένη αποδεκτή, και εις τήν Έπτάνησον, σημεΐον επαφής τής δυτικής δια-
νοήσεως και του Ελληνικού κόσμου, άλλα χωρίς θετικά αποτελέσματα 3 . 

Ζωηρά πνευματική δραστηριότης παρατηρείται εις τάς 'Ιονίους Νήσους με 
τήν ϊδρυσιν τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας. Δημιουργείται τώρα μία συστηματικωτέρα 

1) Πβ. Ε. ΜΟΪΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ή φιλοσοφία είς τα Επτάνησα. Μία προνομιούχος 
στιγμή, 'Αθήναι, Παρνασσός, 1964, σ. 313. 

2 ) Ή γερμανική διανόησις εισδύει άποφασιστικώς ε'ις τον νεοελληνικον πνευματικόν χώ-
ρον ήδη άπο του β' ήμίσεος του 18ου αιώνος. Ή γερμανική φιλοσοφία ήρχισε να διδάσκεται 
κατά τρόπον συστηματικόν είς τα ελληνικά σχολεία δια του τετράτομου έργου του Κ. Κούμα 
Σύνταγμα Φιλοσοφίας, το όποιον δύναται να θεωρηθή παρουσίασίς τής φιλοσοφίας του Kant 
εις τήν Ελλάδα. (Πβ. Ρ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, « Ό Κ. Μ. Κούμας ως φιλόσοφος» (εν 
παραρτ.) εν W. G. TENNEMANN, Σννοψις τής 'Ιστορίας τής Φιλοσοφίας ... , ενθ' av., 
σσ 229—231). Είς τήν Έπτάνησον έξ άλλου κυκλοφορούν μεταφράσεις γερμανικών κειμένων, 
ό δέ Ν. Λούντζης μετέφραζεν είς τήν ίταλικήν, χάριν του Δ. Σολωμού, πλην πολλών άλλων έρ
γων, και κείμενα τών Schelling, Kant, Hegel, Schiller κ ά. γερμανών αισθητικών. Δια 
τώ\ΐ μεταφράσεων αυτών ό ποιητής έμυήθη είς τήν γερμανικήν ίδεοκρατικήν α'ισθητικήν (Πβ. 
L. COUTELLE, Οί μεταφράσεις τοΰ Ν. Λούντζη για το Σολωμό (οί κώδικες τής Ζακύν
θου), 'Ερανιστής, τ. 3, 1965, σ. 236· πβ. και Α. ΚΑΜΠΑΝΗ, 'Ιστορία τής νέας 'Ελληνι
κής λογοτεχνίας, έκδ. 5η, 1948, σσ. 146 καί 148). Ό Βράϊλας ομοίως θα γνωρίση τά έργα 
τών Leibniz και Kant άπο τάς ολίγας ίταλικάς καί γαλλικάς μεταφράσεις αυτών. 'Αργότερου 
θά έκμάθη τήν γερμανικήν γλώσσαν έπιθυμών να γνωρίση βαθύτερον τήν γερμανικήν δίανόη-
σίν. Μελετών τήν Κριτικήν τοϋ Καβαροϋ Λόγου τοϋ Kant θά συλλαβή τήν Ίδέαν ενός νέου 
συστήματος το όποιον παρουσιάζει το 1851 δια τής εκδόσεως τοΰ Δοκιμίου. (Πβ. Corpus 
Philosoph ο ru m Qraecoriim Iìeceniiorum, Φιλοσοφικά έργα Π. Βράϊλα— Άρμένη, εκδ. υπό 
Ε. Μουτσοπούλου — Α. Δώδου, Θεσ/νικη, 1969, τ. Ι, 1, Είσαγ., σ. μθ', καί Δοκίμων^ 
αυτόθι, σσ. 15—200). 'Ολίγα έτη άργότερον ασκών κριτικήν κατά τοϋ Hegel θά σημείωση 
δτι λόγω τής σκοτεινής φρασεολογίας τοϋ τελευταίου αύτοΰ δεν δύναται να μεταφράζη κατά 
λέξιν το κείμενον αύτοϋ, (πβ. «Περί τών άρχων τής φιλοσοφίας τής Ιστορίας», Corpus, 
εκδ. ύπο Ε. Μουτσοπούλου—Ά. Γλυκοφρύδου—Λεοντσίνη. 'Αθήναι, 1974, τ. Ι, 4Β , σ. 231 
καί σημ. 2) πράγμα το όποιον δεικνύει τήν εις τήν γερμανικήν γλώσσαν έντρύφησίν του. 

3) Πβ. Α. ΚΑΜΠΑΝΗ, 'Ιστορία τής νέας 'Ελληνικής λογοτεχνίας, ενθ' av., σ. 146* 
πβ. καί Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ή φιλοσοφία είς τά'Επτάνησα. Μία προνομιούχος στιγμή, 
ενθ' àv., α. 314. 
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κίνησις διαμορφώσεως φιλοσοφικής διανοήσεως εις τον έπτανησ-ακόν χώρον, ή 
οποία ένετάθη κυρίως δια της εμφανίσεως τοϋ Π. Βράϊλα - Ά ρ μ έ ν η εις την πνευ-
ματικήν και πολιτικήν ζωήν της Επτανήσου ι . 

Προ του Βράϊλα, πλην άλλων τίνων, έδίδαξεν εις την Ίόνιον Άκαδημίαν και ό 
Νεόφυτος Βάμβας. Τούτου ό φιλοσοφικός στοχασμός ερείδεται αφ' ενός επί της 
σχολαστικής παραδόσεως, και άφ' έτερου επί του ανανεωτικού κινήματος του ευ
ρωπαϊκού πνεύματος 2 . Την φιλοσοφίαν έδιδάχθη ούτος εις Παρισίους υπό του 
Fr. Thurot (1768—1837) και αύτοΰ τον έκλεκτισμον θα εκπροσώπηση εις την 
Ελλάδα, όταν θα έπανέλθη εις αυτήν ώριμος πλέον και με πλούσιας γνώσεις. Ό 
Fr. Thurot εκπροσωπεί δια τον Βάμβαν την Ελληνικής εμπνεύσεως φιλοσοφίαν 
της εποχής, ή οποία αντλεί από τα διδάγματα τής αναλυτικής ψυχολογίας 3 . Ή 
ψυχολογία αύτη αποτελεί και τον πυρήνα του έκλεκτισμοΰ τοϋ Thurot προς τον 
όποιον αντιτίθεται ό οντολογικός έκλεκτισμός του V. Cousin, του όποιου εκπρό
σωπος εις την Ε λ λ ά δ α κατέστη è Βράϊλας. Παρατηρητέον, ενταύθα, δτι, ενώ εις 
τήν Γαλλίαν ή διαμάχη τών έκλεκτικιστών έ'λαβε διαστάσεις απαραδέκτους, εις 
την Ε λ λ ά δ α δεν έξεδηλώθη άνάλογον πνεύμα μεταξύ τών αντιπροσώπων τών αντι
τιθεμένων έκλεκτικιστικών ρευμάτων 4 . 

Ή φιλοσοφία του Βάμβα είναι κυρίως ανθρωποκεντρική και ανθρωπολογικής 
τα δέ διαφέροντα αύτοΰ, κυρίως ψυχολογικά, αποσκοπούν εις τήν ήθικήν διαπαι 
δαγώγησιν τών νέων 5 . Πνεύμα άνήσυχον και ελεύθερον, μετά τήν έναρξιν του 
απελευθερωτικού αγώνος κατέφυγεν ε'ις Κεφαλληνίαν όπου έδίδαξεν τήν έλληνικήν 
ε'ις τους Επτανησίους άλλα και εις τους άλλους "Ελληνας, οι όποιοι είχον κατα
φύγει εις τήνΈπτάνησον. Ή φήμη τήν οποίαν είχεν ούτως αποκτήσει παρεκίνησε 
τήν Ίόνιον Άκαδημίαν να άναθέση εις αυτόν τήν εδραν τής Φιλοσοφίας 6 . Ό 
Βάμβας εδέχθη τήν τιμητικήν ταύτην άνάθεσιν και επί πλέον ανέλαβε τήν «άνω-
τάτην έπιστασίαν έπί τής μορφώσεως τών εις τον έπτανησιακόν κλήρον προορι
σμένων νέων» 7 και παρέμει\ε, διδάσκων, εις τήν Κέρκυραν έπί μίαν πενταετίαν 
(1828—1833) . 'Ακολούθως έδίδαξε φιλοσοφίαν εις τό Πανεπιστήμιον 'Αθηνών 
(1837—1853), και έ'δωσε, δια τών συγγραμμάτων του και δια τής διδασκα
λίας του, αρχικώς μεν εις τήν Κέρκυραν έν συνεχεία δέ εις τάς 'Αθήνας, βασι-
κάς γνώσεις φιλοσοφίας είν τους νέους τής εποχής προετοιμάσας αυτούς ίνα 
δεχθούν τα έργα του Βράϊλα ό όποιος και ένεφύσησε νέον πνεύμα εις τήν έλλη
νικήν φιλοσοφίαν τών νεωτέρων χρόνων 8 . 

*0 Βράϊλας δια τής εμφανίσεως του εις τόν πνευματικόν στΐβον τής Ε π τ α 
νήσου μετέβαλε τάς «θεωρήσεις» εις «βιώματα» 9 . Άνήρ ισχυρός και προσωπι-

1) Πβ. Ε. ΜΟΤΤΣΟΠΟΤΛΟΥ, Ή Φιλοσοφία εις τα Επτάνησα . . . , ενθ' av., σ. 315. 
2) Πβ. Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΤ, Ό Νεόφυτος Βάμβας καΐ ή θέσις αύτοΰ έν τη ελλη

νική διανοήσει τοϋ ΙΘ' αιώνος, Έπιστ. Έπετηρις Φιλοα. Σχολής Πανεπ. 'Αθηνών, 1971, 
σ. 269 (έν άνατύπω). 

3) Πβ. Ε. ΜΟΪΤΣΟΠΟΤΛΟΤ, Ό Νεόφυτος Βάμβας. . . , ενθ' av., σ. 273. 
4) Πβ. αυτόθι. 
5) Πβ. αυτόθι, σ. 274. 
6) Πβ. αυτόθι, σσ. 277—278. 
7) Πβ. Γ. ΣΟΤΡΙΑ, «Νεόφυτος Βάμβας ή Λόγος εκφωνηθείς κατά τήν &ναρξιν τών 

δημοσίων εξετάσεων του έν Έρμουπόλει Γυμνασίου τη 12η Ιουνίου 1855», έν Έρμουπόλει, 
τύποις Μ. Π. Περίδου, 1855, σ. 25. 

8) Πβ. Ε. ΜΟΤΤΣΟΠΟΤΛΟΥ, Ό Νεόφυτος Βάμβας. . . , ενθ' av., σ. 281. 
9) Πβ. αυτόθι. 
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κότης έξοχος της εποχής του, επεβλήθη εις τον φιλοσοφικόν, τον έπιστημονικον 
και τον έκπαιδευτικόν χώρϋν της Ελλάδος, ενώ πχραλλήλως διεκρίθη ώς πολι
τικός και ρήτωρ απαράμιλλος. Πνευματική και πολιτική δραστηριότης διακρίνουν 
όλόκληρον τον βίον αύτοϋ καί δημιουργούν τα πλαίσια εντός των οποίων δύνα
ται ν' άξιολογηθή ή προσφορά του. 

Ό Πέτρος Β ρ ά ϊ λ α ς - Ά ρ μ έ ν η ς (1812—1884) δεν έπραγματοποίησε συστηματι-
κας φιλοσοφικάς σπουδάς. Εις τήν Κέρκυραν, δπου έδιδάχθη τα πρώτα γράμματα 
υπό ίκανωτάτων ανδρών, έλαβε και ώρισμένα μαθήματα φιλοσοφίας, μαθηματικών 
και φιλολογίας *. Μεταβάς, εις ήλικίαν 17 ετών, εις Ί τ α λ ί α ν , εδέχθη επιδράσεις 
εκ τών ουγχρόνων φιλοσοφικών ρευμάτων, μεταξύ τών οποίων διακρίνονται το 
έγελιανον ρεύμα τών «Begrifft» καί τα συστήματα τών Rosmini και Gioberti 2 . 
Εις Παρισίους ένθα μετέβη ακολούθως με άντικειμενικον σκοπόν τήν σπουδήν της 
νομικής το άνήσυχον αυτού πνεύμα ήλθεν εις έπαφήν προς το έκλεκτικιστικον κί
νημα το όποιον κατά τήν έποχήν αυτήν έκυριάρχει της πνευματικής ζωής της 
Γαλλίας. Ό Βράϊλας έσχετίσθη μέ τον V. Cousin, ίδρυτήν τοΰ εκλεκτικισμού, 
καί μέ ώρισμένους εκ τών μαθητών αυτού (Jouiffroy, Foullée, Barthélémy - Saint -
Hilaire, Leveque)3 . Ό εκλεκτικισμός τοΰ Cousin, ό όποιος βασίζεται εις τάς φι-
λοσοφικάς θεωρίας τοΰ 'Αριστοτέλους καί τοΰ Descartes, ενώ συγχρόνως φέρει 
τήν σφραγίδα πλατωνικών, καντιανών καί έγελιανών επιδράσεων, ήσκησεν έ'κτοτε 
βχθεΐαν έπίδρασιν επί τοΰ Βράϊλα. 

Έπιστρέψας ό Βράϊλας εις τήν γενέτειραν θα εντρύφηση συστηματικούς εις τήν 
φιλοσοφίαν, καί δια τοΰ συλλογικοΰ φιλοσοφικού του έ'ργου θα απόδειξη δτι ή vco-
ελληνική διανόησις δύναται να δώση συνθέσεις αντάξιας τών δυτικοευρωπαϊκών 4 . 
Έπανελθών εις Κέρκυραν το έ'τος 1835 αναπτύσσει πλουσίαν δραστηριότητα. 
Κατά τον Φεβρουάριον τοΰ 1836, εν συνεργασία μετά νέων συμπολιτών του, 
ωσαύτως αποφοίτων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ίδρυσε φιλολογικον πνευματι
κόν κέντρον, τήν Άναγνωστικήν Έταιρείαν, της οποίας επανειλημμένως διετέ
λεσε πρόεδρος 5 . Έ ξ άλλου, κατά το πρώτον έξάμηνον τοΰ 1845 καθίσταται ίδρυ-
τικόν μέλος της Εταιρε ίας τών Φιλομαθών ή οποία σκοπόν είχε τήν όργάνωσιν 
ομιλιών καί ανακοινώσεων επιστημονικού περιεχομένου. Της Εταιρε ίας ταύτης, 
της οποίας ή πρώτη συνεδρίασις έγένετο τήν 5ην 'Οκτωβρίου 1845, πρόεδρος 
εξελέγη ό Ά . Μουστοξύδης καί γενικός γραμματεύς ό Βράϊλας 6 . Άργότερον ό 
Βράϊλας θα προεδρεύση καί ετέρας Ε τ α ι ρ ε ί α ς , της Φιλαρμονικής Εταιρε ίας, 
της οποίας ύπήρξεν εϊς τών θεμελιωτών, καί ή οποία έ'φθασεν εις μεγάλην άκμήν 
κατά τα έ'τη της προεδρίας του 7 . 

Ή σημαντικωτέρα δμως προσφορά τοΰ Βράϊλα συνίσταται εις τον πνευματι
κόν φωτισμόν τών φοιτητών άπο της έδρας τής φιλοσοφίας της Ιον ίου Α κ α δ η 
μίας ένθα έδίδαξε Φιλοσοφίαν καί Ίστορίαν τής Φιλοσοφίας επί μίαν δεκαετίαν 

1) Πβ. Λ. ΒΡΟΚΙΝΗ, Βιογραφικά Σχεδάρια τών εν γράμμαόιν, ώραίαις τέχναις και 
λοιποΐς κλάδοι ς τον κοινοίνικοϋ βίου διαλαμχράντων Κερκυραίων, Κέρκυρα, τ. Α', 1877, σ. 330. 

2) Πβ. Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΤΛΟΤ, Ή φιλοσοφία είς τα Επτάνησα . . . , ενθ' av., σ. 316. 
3) Πβ. αυτόθι σ. 317. 
4) Πβ. Corpus, ενθ' av., τ. Ι, 1, ΕΙσαγ., σ. λε'. 
5) Πβ. Λ. ΒΡΟΚΙΝΗ, Βιογραφικά Σχεδάρια τών εν γράμμασιν, ώραίαις τέχναις και 

λοιποΐς κλάδοις τον κοινωνικού βίου διαλαμχράντων Κερκυραίων, ενθ' άν., σ. 332. 
6) Πβ. Α. Μ. ΙΔΡΩΜΕΝΟΤ, Περί της εν τοις Ίονίοις Νήσοις 'Εκπαιδεύσεως, Άττι-

κον Ήμερολόγιον έτους 1874, Αθήναι, 1873, σ. 230' πβ. Λ. ΒΡΟΚΙΝΗ, ενθ' άν., σ. 433. 
7) Πβ. αυτόθι, σ. 339. 
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(1854 — 1864), προταθείς εις την πανεπιστημιακήν ταύτην θέσιν υπό τοϋ Σ . Π α -
δοβα, διευθύνοντος τότε τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν της Ε π τ α ν ή σ ο υ '. Ούτως έγέ-
νετο πραγματικότης ή ευχή του Barthélémy - Saint - Hilaire, δπως ό Βράϊλας, 
αναδειχθείς καθηγητής της 'Ιονίου 'Ακαδημίας, συντέλεση εις τήν μείζονα αυ
τής άκτινοβολίαν 2 . 

Προεδρεύων ήδη της νέας συνελεύσεως της Γ 'Ιονίου Βουλής (1852 — 1857) 
εκαμεν εναρξιν των πανεπιστημιακών του παραδόσεων, δια τοϋ εναρκτήριου αυ
τού λόγου τήν Ι ΐ η ν Νοεμβρίου 1854 3 . Ό εναρκτήριος ούτος λόγος 4 εκφωνηθείς 
ενώπιον πλήθους ακροατών άπετέλεσεν «εύγλωττον είσαγωγήν εις τήν φιλοσο-
φίαν». Ό εναρκτήριος λόγος, ως εισαγωγική πανεπιστημιακή προγραμματική 
εξαγγελία, αποτελεί όμολογίαν πίστεως του Βράϊλα. 

Ή Λογική, ή Ψυχολογία, ή Αισθητική (ή Καλολογία κατά τήν βραϊλιανήν 
όρολογίαν), ή Θεοσοφία, ή 'Ηθική, ή Φιλοσοφία τοϋ Δικαίου και ή Φιλοσοφία 
της 'Ιστορίας συνιστούν τά επτά μέρη τών παραδόσεων τοϋ Βράϊλα και άπησχό-
λησαν αυτόν κατά το πρώτον εξαετές (1854—1860) διάστημα της πανεπιστημια
κής του διδασκαλίας 5 . 

Ή διδασκαλία αύτοΰ εις τήν Ίόνιον Άκαδημίαν εμπεριέχεται εις πλείστα 
άρθρα του δημοσιευθέντα κατά καιρούς εις διάφορα περιοδικά της εποχής. Μέρος 
αυτών άνετυπώθη εις το Ιργον Φιλοσοψικαι Μελέται 6 δπου και επιτάσσεται, 
έπανεκδιδόμενος, ό εναρκτήριος λόγος του ό εκφωνηθείς τήν 11ην Νοεμβρίου 
1854 εις τήν Ίόνιον ' Α κ α δ η μ ί α ν 7 . Τήν ούσίαν δμως και τάς βάσεις της έξαετοΰς 
αυτής διδασκαλίας του Βράϊλα περιέχει το ε*ργον του Θεωρητικής και πρακτικής 
φιλοσοφίας Στοιχεία 8 , το όποιον συνιστά έγχειρίδιον φιλοσοφίας, προοριζόμενον 
βασικώς δια τους άκροατάς τών πανεπιστημιακών αύτοΰ παραδόσεων, καί αποτε
λεί το συνθετικώτερον καί πλέον ώλοκληρωμένον έργον του. 

Ό Βράϊλας, ως φιλόσοφος τοϋ δντος, οικοδομεί το σύστημα του επί της εν
νοίας του οντος ή όποια είναι κ α τ ' αυτόν πρώτη, απλούστατη, γενικωτάτη, καθο
λική, αναγκαία και έμφυτος. Ή ιδέα τοϋ δντος παρέχει τήν βάσιν ολοκλήρου της 
λογικής αύτοΰ θεωρίας, καί συνδέεται στενώς προς τάς αρχάς της ταυτότητος, 
της αίτιότητος καί της τελικότητος. 

Ή Φιλοσοφία θεωρείται υπ' αύτοΰ επιστήμη καθολική τών άρχων καί τών 
νόμων της νοήσεως καί της πράξεως, διαιρείται δε ε'ις Νοολογίαν (υπό τήν 
οποίαν υπάγονται ή Ψυχολογία, ή Λογική, ή Καλολογία καί ή Θεοσοφία) καί εις 

1) Π β . Ι ΚΑΒΒΑΔΙΑ, Πέτρος Βράϊλας—Άρμένης, εν Λευκάδι, τυπογρ. Χριστοδουλο-
πούλου, 1884, σ. 3. 

2) Ή ευχή αυτή διετυπώθη ύπο τοϋ Barthélémy - Saint - Hilaire εις τήν κριτικήν περί τοϋ 
έργου τοϋ Βράϊλα Περί πρώτων Ιδεών καί άρχων Δοκίμιον. Π β . Ι . ΚΑΒΒΑΔΙΑ, ενθ' av., σ. 3. 

3) Π β . αυτόθι. 
4) Π β . Λόγος εκφωνηθείς εν τη Ίονίψ 'Ακαδημία τήν 11 Νοεμβρίου 1854υπο Π . Βράϊλα— 

Άρμένη κατά τήν εναρξιν τών φιλοσοφικών αύτοΰ παραδόσεων καί εκδοθείς αιτήσει τών φοι
τητών της 'Ακαδημίας, εν Κέρκυρα, τυπογρ. Έ ρ μ η ς , Ά . Τερζάκη καί Θ. Ρωμαίου, 1854, 
(8«), 27 σσ. Π β . καί Corpus, τ . Ι, 4Α , σ σ . 19—30. 

5) Π β . Λ. Β Ρ Ο Κ Ι Ν Η , Βιογραφικά Σχεδάρια . .. , ενθ' άν., σ. 337. 
6) Π β . ΦιλοσοφικαΙ Μελέται, Κέρκυρα, τυπογρ. Έ ρ μ η ς , 1η ^κδ·, 1864, pi8'-f-557 σσ. 
7) Π β . αυτόθι, σσ. 540—557. 
8) Π β . Θεωρητικής καί πρακτικής φιλοαοφίας στοιχεία υπό Π . Βράϊλα—Άρμένη, καθη-

γητοΰ της φιλοσοφίας έν τη Ίονίω 'Ακαδημία, Δαπάνη τοϋ κληροδοτήματος Πετρίδου, έν 
Κερκύρ^, τυπογρ. Έρμης, Ά . Τερζάκη, 1862 (8°, ζ-(-441 σσ.) 



- 2 2 3 -

Άγαθολογίαν (είς την οποίαν περιέχονται ή ' Η θ ι κ ή , ή Φιλοσοφία του Δικαίου 
και ή Φιλοσοφία της Ιστορίας) ι . Αί έπιστήμαι αύται στε\ώς συνδεόμεναι μεταξύ 
των έχουν ώς άντικείμενον τον άνθρωπον, τον κόσμον καΐ τον Θεόν. 

Είς τον τομέα της Ψυχολογίας, την οποίαν ονομάζει και δυναμολογίαν του 
ανθρωπίνου πνεύματος, ό Βράϊλας θεωρεί ώς θεμελιώδεις ιδιότητας της ψυχής 
την ενότητα, τήν ταυτότητα καί την αύτενέργειαν. 

"Οσον άφορα είς την Αίσθητικήν ή Καλολογίαν ό φιλόσοφος εξετάζει το καλόν 
καί τα ει'δη αύτου, το δε ώραΐον θεωρεί ώς «ύπεροχήν οντότητος». Εις το πε
δίον της Αισθητικής δια μέσου του εκλεκτικισμού του Cousin, ό Βράϊλας συν
δυάζει την πλατωνικήν και την άριστοτελικήν αίσθητικήν, προς τήν αίσθητικήν 
των Jouffroy καί Leveque άφ* ενός, καΐ προς τήν καντιανήν άφ' ετέρου 2 . 

Τήν έννοιαν του Θεοΰ ό φιλόσοφος δέχεται ώς εμφυτον είς τον άνθρωπον, ή 
δε θεοσοφία είναι κατ ' αυτόν ή «δια μέσου των νοητικών δυνάμεων μελέτη και 
γνώσις τής θείας φύσεως» 3 . 

Τήν φιλοσοφίαν τής 'Ιστορίας ό Βράϊλας κρίνει ώς συμπλήρωμα τής Ά γ α θ ο -
λογίας καί ώς τελευταίον μέρος τής Φιλοσοφίας 4 , άλλα καί ώς προέκτασιν καί 
άναγωγήν τής ηθικής χάρις εις τήν έπί ευρύτερου πεδίου έφαρμογήν τής ίδέχς 
τής τελειώσεως. 

Ό Βράϊλας, δεχθείς τάς επιδράσεις τής σκωτικής καί γερμανικής σχολής 
παρέμεινεν οπωσδήποτε πιστός εις τάς αρχάς του εκλεκτικισμού τον όποιον θεω
ρεί ώς «μίαν των άρχων τής ορθής φιλοσοφικής μεθόδου». Ή μέθοδος τήν οποίαν 
χρησιμοποιεί είναι ή λεγομένη «ψυχολογική μέθοδος», ή οποία έχει τάς ρίζας της 
εις τον Descartes καί τους συνεχίζοντας τήν καρτεσιανήν παράδοσιν μεταγενε
στέρους στοχαστάς, έχρησιμοποιήθη δε ευρέως είς τήν Δύσιν καί κατά τους ρο-
μοντ.κούς χρόνους 5. 

Δαμαστής του στοχασμού του άπο του πρώτου ήδη έ'ργου αύτοΰ, δημιουργεί 
εν διακρινόμενον δια τήν συνοχήν του φιλοσοφικον σύστημα. Φιλόσοφος τής πα
ραδόσεως άλλα καί τής ανησυχίας, κατορθώνει, δια του στοχασμού του, να συναρ-
πάζη, καί δημιουργεί, ακριβώς επειδή δεν στερείται πρωτοτυπίας, σύστημα δια 
του οποίου επεδίωξε τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής νεοελληνικής φιλοσοφίας. 

Δια τής διδασκαλίας του είς τήν Ίόνιον Άκαδημίαν προσέφερε πλείστας υπη
ρεσίας είς τους νέους τής εποχής του, διότι τους ώπλισε με ουσιαστικά φιλοσο
φικά βιώματα. Ούτω, παρά το γεγονός δτι αρχικώς ήσχολήθη με τάς νομικάς 
σπουδάς, ή έμφυτος φιλοσοφική του κλίσις ώδήγησεν αυτόν προς συστηματικήν 
θεραπείαν τής φιλοσοφίας είς το πεδίον τής οποίας καί διέπρεψεν. 

"Ο Βράϊλας ύπήρξεν ό σημαντικώτερος θεωρητικός διανοητής εν Έ π τ α ν ή σ ω 
κατά τον 19ον αιώνα, μετά δε τήν κατάργησιν τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας καί τον 

1) Πβ. Στοιχεία . . ., Corpus, τ. Ι, 1, σσ. 218—219. 
2) Πβ. Corpus . . . , ενθ' av., τ, Ι, 1, Είσαγ., σ. 13. 
3) Πβ. αυτόθι, τ. Ι, 4Β , σ . 23. 
4) Πβ. Στοιχεία . . . , Corpus, τ. Ι, 1, σ. 520. 
5) Πβ. E. MOUTSOPOULOS, Le problème du beau, ehex Γ. Brailas—Armenis Aix-

en-Provence, Ophrys, 1960, σσ. 21 καί 49 καί σημ. 5. Πβ. F. RAVAISSON—MOLLIEN, 
La philosophie en Fi-ance au XIXe siècle, 3η εκδ\, Paris, 1889, σσ. 21—22 : «La vraie 
méthode en philosophie consistait, après avoir décrit ,et classé les phénomènes in
térieurs, à en tirer la connaissance de ce que devait être l'âme, puis de l'âme s'élever 
par le chemin que Descartes avait montré Jusqu' à Dieu. Victor Cousin la nommait 
méthode psychologique». 
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δημιουργηθέντα εν Αθήναις πνευματικόν συγκεντρωτισμόν, ή φιλοσοφία του επέ
δρασε δημιουργικώς επί της αθηναϊκής φιλοσοφικής διανοήσεως 1 . Ενταχθε ίς εις 
την πνευματικήν κίνησιν τής εποχής του συνετέλεσεν εις τον εμπλουτισμον του 
επτανησιακού φιλοσοφικού στοχασμού. Χάρις εις τον Βράϊλαν οι σύγχρονοι του 
ήδυνήθησαν να προσδιορίσουν ύπευθύνως το «στίγμα» τής φιλοσοφικής διανοήσεως 
κατά τα μέσα του Ι Θ ' αιώνος 2 . 

S U M M A R Y 

Peter Brailas- Armenis' s teaching and his place in Greek thought 

During the period after the Greek war of independence a remarkable 
philosophical movement in Greece and, particularly, in the region of the Ionian 
Islands, took place, which, although it has been the outcome of the contemporary 
European philosophy, was original and independent. 

As far as the Ionian Islands are concerned, this movement led to an intel
lectual achievement and to the establishement of the Ionian Academy. P. Brailas -
Armenis, one of the most prominent thinkers of the Ionian Islands during the 
last century, was distinguished for his intellectual and political activity. Brailas 

builds up his own philosophy on the notion of being. Various influences are 
discernible in his doctrine, but the most important derives from the eclecticism 
of V. Cousin. H e taught philosophy in the Ionian Academy for ten years and 
was involved in all branches of philosophy. His book Elements of theoretical 
and practical philosophy contains the substance and the bases of his teaching. 
Through his philosophical works and his teaching he has exercized a considerable 
influence to numerous generations of students. Through his philosophical work 
he has contributed to the enrichment of the Ionian Islands' philosophical thought 
and has helped in the development of modern Greek philosophy. One has 
therefore to acklowledge that he is the most remarkable theoritical thinker 
within the Greek world during the 19th century. 

1) Τον συγκεντρωτισμόν αυτόν θα καυτηρίαση δ Βράϊλας ό όποιος ομιλών κατά την ΙΟην 
Ίόνιον Βουλήν (συνεδρίασις ΜΓ", β' περιόδου) παρετήρησε προς Οσους προέβαλον ώς λύσιν 
τήν κατάργησιν της 'Ιονίου 'Ακαδημίας : «Νομίζετε δτι πολλαπλασιάζετε τα φώτα συγκεν
τρώνοντες αυτά εις μίαν μόνην έστίαν ; Πόθεν το κλέος τής Γερμανίας, ειμή διότι εις έ'καστον 
κράτος αύτης ευρίσκονται μουσεία καΐ πανεπιστήμια ; 'Αντιβαίνετε τότε και εις το έλληνικον 
πνεϋμα, το όποιον δεν είναι συγκέντρωσις, άλλ' ή ποικιλία, ή διάχυσις και έπέκτασίς τών 
φώτων». Πβ. Γ. ΧΥΤΗΡΗ, Παρακωλύσεις και αντιτάξεις, οί δύσκολες'στιγμές τοΰ" Ιίαν/μίου 
τής Κερκύρας, Αελτίον 'Αναγνωστικής 'Εταιρείας Κερκύρας, έτος 7, Κέρκυρα, 1970, σ. 107* 

2) Πβ. Corpus, τ. Ι, 1, ΕΙσαγ., σ. λδ'. 


