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Ε Ρ Γ Ο  ΤΟΥ ΑΘ Α Ν Α ΣΙΟ Υ  Ψ Α Λ ΙΔ Α

α. ΓΝΩΘΙ Σ Λ Υ Τ Ο Ν  Ή  Λ Ο Γ ΙΚ Η , ΚΕΡΚΤΡΑ, 1824 
β. Λ Ο Γ ΙΚ Η  Κ Α Ι Μ Ε Τ Α Φ Υ Σ ΙΚ Η , Κ ΕΡΚΤΡΑ, 1828

Τό χειρόγραφο φιλοσοφικό έργο του ’Αθανασίου Ψ αλίδα (1767-1829) 
συγκροτήθηκε κατά τό μεγαλύτερο μέρος του στή Βιέννη (τέλη Σ επ τεμ 
βρίου /αρχές ’Οκτωβρίου 1787 - ’Ιούλιος 1795). Ά π ό  την περίοδο της δ ια 
μονής τού Ψαλίδα στήν αύστριακή πρωτεύουσα σώζονται τά  πρωτόλεια 
δοκίμιά του (1789) Νηφάλιος καί φιλόνπνος, Έ γκώ μ ιο ν  εις την ζωηφό- 
ρον τον Χ ρίστον άνάστασιν, Γνώθι σαύτόν, Καιρόν φείδον καί Μ έτρον άρι- 
στον1, πού συναρτώνται μέ τις σπουδές του στήν ’Ακαδημία καί τήν παρα
κολούθηση ιδιωτικών μαθημάτων φιλοσοφίας1 2 3, ή Λ ο γική  κατά  Νεω τέρονς 
μεν σνντεθεϊσα, μεθόδφ δέ μαθηματική έξνφανθεϊσα  (1793 )8, καθώς καί ή 
Μ εταφυσική  (1794 )4 * *. Τό βασικό του σύγγραμμα Α λ η θ ή ς  Ευδαιμονία

1. Περιλαμβάνονται στόν αύτόγραφο κώδικα 33 του *Αρχείου Ψαλίδα πού άπόκει- 
ται στα Γενικά ’Αρχεία του Κράτους. Βλ. Κώστας Θ. Πέτσιος, «Σύμμικτα περί ’Αθανα
σίου Ψαλίδα μέ βάση το ’Αρχείο του», 'Ο  Έ ρανιστής 24 (2003), σσ. 202-206.

2. "Ο.π., σσ. 203, 205.
3. ’Αθανάσιος Ψαλίδας, Λογική κατά Νεωτέρονς μέν σνντεβεϊσα, μεθόδφ δέ μαβή- 

ματική έξνφανθεϊσα χάριν των φιλομονσων 'Ελλήνων. Μέρος Αον , Έ ν Βιέννη, 1793Φ έτει* 
Μέρος Β ', ’Εν Βιέννη, 1793 έτει, Φεβρουαρίου 2<* . Πρόκειται για τό χφ. 1155 της ’Εθνι
κής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος (ΕΒΕ). Βλ. ’Ιωάννης Σακελλίων - ’Αλκιβιάδης I. Σακελ- 
λίων, Κατάλογος των χειρογράφων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος, Έ ν  Ά θή- 
ναις, 1892, σσ. 209-210. Τά περιεχόμενα του έργου καί όρισμένα άποσπάσματα, μέ βάση 
μεταγενέστερο άντίγραφο, παρατίθενται στό: Κώστας Θ. Πέτσιος, *Η  Λογική στή Νεό
τερη 'Ελλάδα. Τόμος Β ', 'Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων, 1999, σσ. 169-180.

4. Παραδίδεται άπό τά χφ. 828 της Βιβλιοθήκης του Λένιγκραντ καί 1157 της ΕΒΕ,
καθώς καί άπό χειρόγραφες επιτομές. Βλ. τήν ύπό δημοσίευση σχετική μελέτη μου στόν
*Ερανιστή 25 (2005).
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(1791 )5, καί τά κείμενα πού δημοσιεύθηκαν στή Βιέννη6 άντιπροσωπεύ- 
ουν ένα ελάχιστο τμήμα τής σύνολης συγγραφικής του παραγωγής, ή οποία 
εμπλουτίσθηκε μετά τήν επιστροφή στά ’Ιωάννινα, στις 14 Σεπτεμβρίου 
17957, μέ μεταφράσεις, πονήματα ' Ιστορίας, Φυσικής και Γεωγραφίας, δι
δακτικά έγχειρίδια φιλολογικού κυρίως περιεχομένου, καθώς καί μέ εύ- 
σύνοπτες πραγματείες φιλοσοφικοθεολογικής καί πολιτικοκοινωνικής ύφής8. 
Χειρόγραφα των έργων του Ψαλίδα καί έπιτομές τους πού εκπονήθηκαν 
άπύ τύν ίδιο βρίσκονται διάσπαρτα σέ ιδιωτικές καί δημόσιες Βιβλιοθήκες 
τής ήμεδαπής καί τής άλλοδαπής, καί στύ άποκείμενο στά Γενικά ’Αρχεία 
τού Κράτους (Γ Α Κ ) 9Α ρχείο  του υπάρχουν ορισμένα μονόφυλλα, δίφυλ
λα καί τετράφυλλα, των οποίων ή σύνθεση έξυπηρετούσε άνάγκες τής δι
δακτικής πράξης, καί ήμιτελή έργα, τά όποια φανερώνουν τήν πρόθεση 
τού Ίω αννινιώ τη στοχαστή νά έπεξεργασθεϊ παλαιότερες συνθέσεις του.

"Οπως είναι γνο^στό, ή μακροχρόνιος περίοδος τής διδασκαλίας τού 
Ψ αλίδα στά ’Ιωάννινα (1 Φεβρουάριου 1796 - Αύγουστος 1820) ολοκλη
ρώθηκε μέ τήν άναγκαστική μετοίκησή του στό Ζαγόρι, άπό όπου μετά άπό 
βραχύβια παραμονή μετέβη στήν Κέρκυρα, τόν ’Ιούνιο / ’Ιούλιο τού 1820. 
*0 Ψ αλίδας μετέφερε στό νησί των Φαιάκο^ν ατήν Βιβλιοθήκην» του9 καί άρ
χισε νά παραδίδει ίδιωτικώς μαθήματα10 11, ενώ στις 15 ’Ιουνίου 1825 άναγο- 
ρεύθηκε διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας στήν Ίόνιο ’Α καδημία11. ‘Η διαμονή

m

5. * Αποσπάσματα δημοσιεύονται στό: Νίκος Κ. Ψημμένος (άνθολογία κειμένων, 
είσαγ., σχόλ.), *Η ' Ελληνική Φιλοσοφία άπό το 1453 ως τό 1821. Τόμος Β'. Ή  επι
κράτηση τής νεωτερικής φιλοσοφίας. Μετακορυδαλική περίοδος, ’Αθήνα, 1989, σσ. 197- 
222 (=  Τμήμα Δεύτερον. Περί άθανασίας τής Ψυχής).

6. Κώστας Θ. Πέτσιος, «Παρατηρήσεις στό δημοσιευμένο έργο του ’Αθανασίου Ψα
λίδα (1767-1829). Ανέκδοτα στοιχεία», ’Ηπειρωτικά Γράμματα 3(2003), σσ. 163-194.

7. Βλ. Κατάστιχον των 'Εξόδων τοϋ οϊκον 1798<ν, Δεκεμβρίου Α ά . Περιέχον και 
τά έξοδα των άπερασμένων χρόνο>ν άπό τόν καιρόν όπου ήλθον άπό Βιέννην 1795φ Σε
πτεμβρίου 14, Ιωάννινα. ΓΑΚ, *Αρχείο Ψαλίδα, άρ. 6. Βλ. Κωνσταντίνος Διαμάντης, 
*Απαντα, Τόμος 12-13, ’Αθήνα, 1991, σ. 249.

8. Πλήρη στοιχεία για τήν έργογραφία του Ψαλίδα παρατίθενται στήν «ΕΙσαγω- 
γή » του υπό έκδοση Α' Τόμου των Απάντω ν  του, τήν όποία έπιμελειται ό γράφων.

* 9. ΓΑΚ, Α ρχείο  Ψαλίδα, Επιστολή  141 ( = 6  Νοεμβρίου 1822). Πβ. Μαρία Πα-
ντελιοΰ, *0 Αθανάσιος Ψαλίδας στήν Κέρκυρα (1822-1828), Ιωάννινα [’Ανάτυπον έκ 
τής Η πειρωτικής Ε στίας], 1976, σ. 14.

10. Βασική πηγή μας είναι ή άνέκδοτη Αλλ.ηλογραφία του. Βλ. ένδεικτ., Μαρία Παν- 
τελιου, *Ο Αθανάσιος Ψαλίδας στήν Κέρκυρα, σσ. 29 κ.έ.

11. Σταμάτιος Δ. Κρίνος, «’Αθανάσιος Ψαλίδας», 'Εστία, Τόμος 7ος (άρ. 167), 
11 Μαρτίου 1879, σ. 150. Ό  Ψαλίδας παρά τις διαβεβαιώσεις του λόρδου Guilford 
(Frederick N orth, 1766-1827) δέν δίδαξε τελικώς στήν Ίόνιο ’Ακαδημία. Τήν πικρία 
γιά τόν άποκλεισμό του έκφράζει στή διαλογικής μορφής άνέκδοτη Συνομιλία όγδόη, τήν 
όποία συνέθεσε στήν Κέρκυρα (terminus post quern 1826/1827). Βλ. Κώστας Θ. Πέ-
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στην Κέρκυρα, μέχρι το Φθινόπωρο του 1828, χαρακτηρίζεται άπό τις άτε- 
λέσφορες προσπάθειες νά έκδώσει τα χειρόγραφα φιλοσοφικά του έργα12 καί 
άπό μία έντονη συγγραφική δραστηριότητα, ή οποία υπαγορευόταν άπό τις 
άπαιτήσεις της διδασκαλίας. ’Από την περίοδο αυτή σώζονται άρκετά άνο- 
λοκλήρωτα εγχειρίδια φιλολογικού περιεχομένου13 καί εύάριθμα ημιτελή φι
λοσοφικά μελετήματα, τα όποια έχουν ιδιαίτερη σημασία γιά  νά κατανοή
σουμε την άνέλιξη τής σκέψης του.

Στη συγκεκριμένη ενότητα άνήκουν καί τά δύο κείμενα πού έκδίδου- 
με στην παρούσα μελέτη. Ά μφότερα συντάχθηκαν στην Κέρκυρα τό 1824 
καί 1828 καί έπιβεβαιώνουν θεωρητικές άναπτύξεις των ετών 1793-1794. 
Στό πρώτο κείμενο πού τιτλοφορείται Γνώθι Σαντόν ή Λ ο γική , 1824, Μαρ
τίου 15, Κερκύρα, είναι εμφανείς οί απηχήσεις τής Κ ριτικής τον Καθαρόν 
Λόγον  τού Im m anuel K a n t καί πιό συγκεκριμένα τών θέσεων πού κατα
χωρίζονται στό πρώτο καί τό δεύτερο μέρος τής Υπερβατικής Σ το ιχειο -  
λογίας», δηλαδή στήν «Υ π ερ β α τικ ή  Α ισ θητική» καί τήν «Υ π ερ β α τ ικ ή  
Λ ογική»14. Σύμφωνα μέ όσα μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ό Ψαλίδας άναφέ- 
ρεται γιά πρώτη φορά έκτενώς στις καντιανές καθαρές μορφές τής έποπτεί-  
ας, δηλαδή τον χώρο καί τον χρόνο} καθώς καί στις καθαρές έννοιες τής διά
νοιας, δηλαδή τις Κατηγορίες, στά χειρόγραφα έργα του Λ ογική  (1793 )1δ

τσιος, «Παρατηρήσεις στό δημοσιευμένο έργο τού ’Αθανασίου Ψαλίδα», σ. 164* τού ίδι
ου, «Σύμμικτα περί Αθανασίου Ψαλίδα μέ βάση τό ’Αρχείο του», σ. 203.

12. Μαρία Παντελιοΰ, 'Ο  * Αθανάσιος Ψαλίδας στήν Κέρκυρα, σσ. 20-21.
13. Βλ. ένδεικτ., ’Αθανάσιος Ψαλίδας, Γενική ' Ιστορία, 1825, Ίανουαρίου 15, Κερ- 

κύρ$, φφ. 41 (=  ΓΑΚ, άρ. 18)* Μέρος Βον περί Λατινικής Συντάξεως, 1826, Αύγού- 
στου 31, Κερκύρα φφ. 8 (= ΓΑΚ, άρ. 48)’ Μέρος Τρίτον. Συντακτικόν, 1827, φφ. 11 
(=  ΓΑΚ, άρ. 22).

14. Immanuel Kant, K ritik  der reinen Vernunfl, Riga, 1791 (1 Aufl.= A)* Riga,
1787 (2 Aufl.= B) [== Kants Gesammelte Schriften . Hrsg., von der ksniglich
Preusichen Akademie der Wissenschaften (στό εξής: AA), Bd. IV, Berlin, 1911 
καί III, Berlin, 1911 άντίστοιχα. 01 σχετικές άναλύσεις στό: AA, A 19 κ.έ., 79 κ.έ., 
Β 33 κ.έ., 105 κ.έ. (=  Κριτική τον Καθαρού Λόγον. Μετάφρ., Άναστάσως Γιανναρας. 
Τόμος Α ', Αθήνα, 1977, σσ. 105 κ.έ. Τόμος Β ', ’Αθήνα, 1979, σσ. 47 κ.έ.).

15. ’Αθανάσιος Ψαλίδας, Λογική  (χφ. ΕΒΕ), σσ. 167 κ.έ. (=§§ 328 - 330). Τό 
κείμενο δημοσιεύεται στό: Κώστας Θ. Πέτσιος, Ή  Λογική στή Νεότερη * Ελλάδα, Β ', 
σσ. 175-177. Βλ. έπίσης, Kostas Th. Petsios, «Kants Kategorienlehre imWerk von 
Athanasios Psalidas», στό: Evgenios Vulgaris und die Neugriechische A ufkldrung  
in Leipzig. Beitrage der Konferenz an der Universitat Leipzig, Institut fur Klassi- 
sche Philologie, Abteilung Byzantinische und Neugriechische Philologie, vom
16.-18. Oktober 1996. Hrsg., von Gunther S. Henrich, Leipzig, Leipziger Univer- 
sitatsverlag, 2003, σσ. 64-65 (άρθρο σσ. 55-65). Πβ. Κώστας Θ. Πέτσιος, «Imma
nuel Kant καί Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Καταγραφή μίας γνωριμίας», στό: Νεοελ- 
λ.ηνική Φιλοσοφία. Έ π ιμ ., Κωνσταντίνος Βουδούρης. ’Αθήνα, 2000, σσ. 238-242 (άρ
θρο: σσ. 235-257).
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καί Μ εταφυσική  (1794 )1β. Έ κτος άπό τά παραπάνω, διαθέτουμε καί άλλα 
αύτόγραφα τεκμήρια, καθώς καί έμμεσες μαρτυρίες πού επιβεβαιώνουν το 
άδιάλειπτο ενδιαφέρον τού Ψαλίδα γιά  τή φιλοσοφία τού K a n t . 'Ό μω ς πρέ
πει νά υπογραμμίσουμε τή σημασία τής νέας πηγής, διότι άπό τις θεωρητι
κές προσεγγίσεις οι όποZzc άποτυπώνονται στο Γνώθι Σαυτόν, πού συντάχ
θηκε πέντε χρόνια πριν τον θάνατό του (20  Ιουλίου 1829), προκύπτει Α
ναμφίλεκτα δτι ό Ψ αλίδας, παρά το γεγονός δτι στό χειρόγραφό του δεν 
άναφέρεται όνομαστικώς στον K an t, άναγνώριζε τις προκείμενες τής γνω- 
σιοθεωρίας του ώς την πληρέστερη άπάντηση στό έρώτημα γιά τόν τρόπο 
με τόν όποιο συντελειται τό γνωστικό γεγονός καί άξιοποιούσε τή σχετική 
διδασκαλία τού φιλοσόφου τού K onigsberg στά μαθήματά του.

'Όσον άφορά τή Λ ογική  καί Μ εταφυσική, ζτος 1828 Ίανουαρίου 8η , εις 
Κερκύραν, θά πρέπει νά σημειώσουμε δτι οί σωζόμενες εισαγωγικές πα
ράγραφοι άποτελούν ένα άπό τά υστέρα φιλοσοφικά σχεδιάσματα τού Ψ α- 
λίδα. Διαθέτουμε πλήρες αύτόγραφο σύγγραμμα μέ τόν ίδιο τίτλο (1804), 
τό όποιο παραδίδεται καί άπό μεταγενέστερα άντίγραφα16 17, χωρίς δμως τή 
συγκεκριμένη Ε ισαγω γή , ή όποια, ενώ σέ μεγάλο βαθμό άντλεΐ άπό τό Α' 
Κεφάλαιο τής χειρόγραφης Λ ογικής  τού Ψαλίδα (: Π ερί Φιλοσοφίας εν Γ έ-  
νει)18, ώς δομή καί περιεχόμενο παρουσιάζει άξιοσημείωτες διαφορές.

Διατηρήθηκε ή όρθογραφία των πρωτοτύπων καί, σέ γενικές γραμ
μές, ή στίξη. Κεφαλαιογραφήθηκαν οι λέξεις μετά άπό τελεία.

16. ’Αθανάσιος Ψαλίδας, Μεταφυσική (χφ. 828 της Βιβλιοθήκης του Λένιγκραντ), 
φφ. 68Γ κ.έ. ( =  §§ 226 κ.έ.). Βλ. σημ. 4 παραπάνω.

17. Έ να  έξ αυτών προέρχεται άπό τή γραφίδα του μαθητή τού Ψαλίδα Σπυρίδω
νος Μανάρη (1806-1886), ό όποιος, 6πως διαβάζουμε στό εξώφυλλο, «ήκροάαθψ κατά 
τό 1825 έν Κερκνρφ» τό συγκεκριμένο μάθημα.

18. Αθανάσιος Ψαλίδας, Λογική  (χφ. ΕΒΕ), σσ. 3-24 κ.έ. ( =  §§ 1-45).
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[’Αθανασίου Ψ*αλίδα] φ. 1Γ
ΓνώΘι Σαν τόν.Μ

η
Λογική.
1824: 5

Μαρτίου 15: Κερκύρφ*

II Λ ογική. φ. 2Γ

§ 1
Ε μ ε ίς  ύπάρχομεν, καί τούτο τό γνωρίζομεν, καί ε’ίμεσθε 

πληροφορημένοι. Τούτο οπού μας κάμνει να γνωρίζωμε, ή καλή- 10 
τέρα να είπώ, τούτο όπου γνωρίζει εις ημάς, καί νοεί, διακρί
νει καί τόν έαυτόν του, καί τά έξω άπό αύτό πράγματα, ψυχή 
κοινώς άπό όλους όνομάζεται.

§ 2
*Η ψυχή μας δέν ήμπορει νά διακρίνη τά έξω άπό τόν έαυ- 15 

τόν της πράγματα άμέσως, ήγουν ούτε ή ψυχή αμέσως ενεργεί 
εις αυτά, ούτε αύτά άμέσως προσβάλλουν εις τήν ψυχήν, άλλ’ εμ
μέσως διά του σώματός της, όπου τό λέγει έδικόν της καί ώς υ
πήκοον είς αυτήν, καί ώς κατά τήν θέσιν του πρόξενον είς αύτήν 
ιδεών, Αί προσβολαΐς λοιπόν τών έξω άντικειμένων άμέσως 20 
προσβάλλουν είς αύτό, καί δι* αύτοΰ διοχετεύονται είς τήν ψυ
χήν, καί έξ έναντίας της ψυχής τά βουλήματα.

* § 3Τό σώμά μας είναι μέ ένα δέρμα σκεπασμένον καί έξωτε- 
ρικώς καί έσωτερικώς, καί τούτο τό δέρμα παντού έχει τήν γε- 25 
νικήν αΐσθησιν της αφής, καί αύτή είναι διακριτική τής θερ
μότητας καί κρυάδας, τού άπαλού καί σκληρού, τού λείου, καί 
τραχέως, καί τού διαστήματος. Τούτων λοιπόν τήν αϊσθησιν 
τήν παρατηροΰμεν μόνιμην καί πρώτην, τήν οποίαν μόνος ό θά
νατος τήν If έξαλείφει. Ε πάνω  όμως είς αύτήν τήν άφήν κατά 30 φ. 2ν  
τόπους πολλά μικρούς ένετύπωσεν ό θεός καί άλλαις έξ αίσθη- 
σες, όπού είναι ή ορασις, ή άκοή, ή όσφρησις, ή γεύσις, ή πεί
να, καί ή δίψα, καί τούταις έπαίσθησες νά όνομάζονται είναι δί-

* ΓΑΚ, ’Αρχείο *Αθανασίου ΨαλΙδα, χφ. 75, φφ. 4.
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καιον, ώς επί της αφής τυπωμέναις· βθεν καί εύαπόθεταις, διά 
τούτο καί πολλά προφυλαγμέναις. Κάθε μιά λοιπόν έχει ξεχω
ριστά άντικείμενα καί κάθε μιά άποβλέπει εις διαφύλαξίν μας, 
ήδονήν μας, καί αύξησιν των γνο>σεών μας, έξω άπό τήν πεί
ναν, καί δίψαν, όπου μόνον εις διαφύλαξίν μας άποβλέπουν, καί 
άπό τήν άφήν καί δρασιν, όπου έχουν κοινόν άντικείμενον τό 
διάστημα μόνον.

§ 4
Μέ αυτά τάχα τά επτά αισθητήρια εξαντλούνται δλαις αί 

ένέργειαις τής φύσεως; φρόνιμος νά τό είπή δέν ήμπορει επει
δή εις πολλά είδη ζώων βλέπομεν όλιγότερα αισθητήρια. Πιθα
νόν λοιπόν νά είναι καί περισσότερα.

§ 5
Τούτα λοιπόν τά αισθητήριά μας, όπου είναι τόσα ένεργη- 

τικά όργανα τής ψυχής αίσθητικοενεργητικά, δέν ενεργούν κα
τά πάντα τρόπον μορφώνοντας ταΐς προσβολαϊς των άντικει- 
μένων, άλλά παρατηρούμεν, δτι μόνον κατά δύο τρόπους, ήγουν 
τό ένα άντικείμενον χώρια άπό τό άλλο, ή τό ένα υστέρα άπό τό 
άλλο· καί τήν πρώτην μορφήν τήν λέμε τόπον, καί τήν δεύτερην 
χρόνον. Καί ή δρασις καί ή άφή ταΐς έχει καί ταΐς δύω, αί άλλαις 
δμως τόν χρόνον μόνον.

//§ΛΚάθε λοιπόν έξωτερικόν άντικείμενον διά νά διακριθή ά
πό τήν ψυχήν, πρέπει νά προσβάλη ε£ς τά αισθητήρια τού σώ
ματός της άμέσως, καί ή προσβολή νά μορφωθή άπό τόν τόπον, 
καί χρόνον, καί έτζι νά διοχετευθή εις τήν ψυχήν, διά νά διακρι- 
θή* καί άν δέν άκολουθήση αύτή ή μόρφωσις, ή ψυχή δέν δια
κρίνει τίποτε. Τούτο λοιπόν είναι τό πρώτον δριον των γνώσε- 
ών μας, καί πρέπει νά τό φυλάττωμεν καλά, διά νά μή πίπτω- 
μεν εις άτοπίαις.

§ 7
Παρατηρούμεν προς τούτοις, δτι ούτε ή έξωτερικαΐς προσ- 

βολαΐς ωφελούν εις ταΐς αϊσθησες, ούτε ή μόρφωσες των αι
σθητηρίων, άν ή ψυχή δέν προσέχη. ’Άρα διά νά γένη γνώσις 
χρειάζονται τρία* άντικείμενα προσβάλλοντα άμέσως, αισθη
τήρια ζώντα καί μορφωτικά των προσβολών, καί προσοχή τής 
ψυχής άντιληπτική, ή διακριτική, καί αύτή ήμπορει νά λέγεται 
καί αϊσθησις έσωτερική, καί συνείδησις, διά τής οποίας διακρί- 
νομεν, δτι διακρίνομεν.
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§ 8
Λοιπόν ή προσβολαις των αντικειμένων μορφωμέναις άπό 

ταϊς μορφωτικαΐς αΐσθησές μας γίνονται φαινόμενα, καί αυτών 
ή Ίδέαις διοχετευμέναις εις τήν ψυχήν καταντούν νοούμενα, καί 
επάνω εις αύτά καταγίνεται ή γνωστική δύναμη της ψυχής. 
’Ά ρα If ούτε φαινόμενα χωρίς άντικείμενα, ήγουν χωρίς άντι- 
κειμένων προσβολαις, [...] καί χωρίς μορφωτικαΐς ένεργητι- 
κοπαθητικαΐς αΐσθησες, ούτε νοούμενα χωρίς φαινόμενα, ού
τε γνώσις των νοουμένων, αν δεν καθυποβληθοΰν εις ταΐς μορ- 
φωτικαΐς δύναμες της γνωστικής δύναμης τής ψυχής, όπου λέ
γεται Νους* καί τούτο είναι τό δριον καί θεμέλιον των φυσικών 
γνώσεών μας.

§ 9
*0 νους μας είναι δύναμις ένεργητική, καθώς καί ή αισθη

τική δύναμη, καί ενεργεί, καθώς παρατηροΰμεν μέ τρόπους 
προσδιωρισμένους, όπου είναι τό ποσόν, τό ποιόν, ή σχέσις, ό 
τρόπος, καί ό χρόνος. Ε πειδή  ήταν άδύνατον να νοήση τά άντι- 
κείμενα του ποσού, καί να τά άριθμήση, ή νά τά μετρήση ό νους 
μας, άν δεν ήταν πλασμένος μέ τήν μορφήν τού ποσού φυσικά. 
Λοιπόν προϋπάρχει ή μορφή τού ποσού τριπλή εις τον νούν μας, 
κατά τήν οποίαν, ή διά τής οποίας μορφοΰνται τά άριθμούμενα 
καί μετρούμενα άντικείμενα ή ώς ένα, ή ώς πολλά, ή ώς δλα. 
Καί αύταΐς είναι τρεις μορφαΐς του ποσού έμφυταις είς τόν νούν 
μας καί ένδιάθεταις, καί είς όποιον είναι ζωηρότεραις θεόθεν έν- 
τυπωμέναις, αύτός γίνεται καί μαθηματικώτατος, άν βαλθή νά 
μάθη τήν μαθηματικήν έπιστήμην, οπού καταγένεται μοναχά 
είς τήν ποσότητα. Καθώς φυσικά έχουν μερικοί καί τήν δρασιν 
ή άλλην αίσθηση οξυδερκή.

/ /§  10
*Η δεύτερη κατηγορία είναι τό ποιόν, ή ή ποιότητα, κατά 

τήν οποίαν ό νούς μας διακρίνει τά  πεποιωμένα φαινόμενα κα
τά τρεις τρόπους ειδοποιημένος ή φυσικά μορφωμένος, ήγουν 
κατά την τελειότητα, άπόφασιν, καί περιορισμόν, ήγουν μέ τήν 
τελειότητα έννοούμεν όλα τά δυναμικά καί θετικά όντα, καί τά 
εναντία τούτων μέ τήν άπόφασιν, οπού είναι ή άδυναμίαις καί 
στέρησες των άντικειμένων. Καθώς καί μέ τόν περιορισμόν δια- 
κρίνομεν τόν βαθμόν των προσδιωρισμένων δυνάμεων καί άδυ- 
ναμιών, θέσεων καί στερήσεων των άντικειμένων, οπού έγιναν 
φαινόμενα, καί κατάντησαν νοούμενα.
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*Η τρίτη κατηγορία είναι ή σχέσις, κατά τήν οποίαν ό νους 
μας είναι φυσικά μορφωμένος νά έννοη τά άλληλένδετα νοούμε
να κατά τρεις τρόπους, ήγουν κατά τήν ούσίαν, αιτίαν καί ταυ
τότητα*.

§11

* Τό χφ. διακόπτεται στήν παράγραφο στήν όποία ό Ψαλίδας παρουσιάζει τήν 
τρίτη Κατηγορία, έκ των τεσσάρων πού περιλαμβάνει στύν «Πίνακα» του ό Kant («TVi- 
fel der Kategorien»). Βλ. Immanuel Kant, K ritik der reinenVernunft, AA, B 106 
(=  Κριτική του Καθαρού Λόγου, Β', σ. 49). Γιά τήν άναλυτική παρουσίαση του θέ
ματος βλ. τΙς μελέτες πού μνημονεύονται στή σ. 285, σημείωση 15 παραπάνω. Τύ έν- 
διαφέρον ζήτημα της μετάφρασης των καντιανών βρ^δέν θάν μας άπασχολήσει έδώ.



Τεκμήρια άπδ τδ ύστερο φιλοσοφικδ έργο του * Αθανασίου Ψαλίδα M3

Λογική και Μ εταφυσική .
’Αθανασίου Ψαλίδα 

έτος 1828 Ίανουαρίου 8τ) 
εις Κερκύραν*.

φ . 1 γ
4

II Προλεγόμενα της Φιλοσοφίας 5 φ. 2Γ

§ 1
’Εγώ γνωρίζω, 6τι δέν είμαι τραπέζι, και τδ τραπέζι δέν 

είναι βιβλίο, καί τδ νερδ δέν είναι άέρας, ούδέ φωτιά. Τούτην 
τήν γνώσιν πρωτολαμβάνω, καί τήν λέγω πρώτην, μερικήν, καί 
αίσθητικήν, διότι τά φυσικά πράγματα ένεργοΰν είς τά αίσθη- 10 
τήριά μου μερικώς, δηλαδή ένα, ένα.

§ 2
Παρατηρώ άκόμη, ότι άν σταθώ καί έξετάξω τά ίδια φυ

σικά πράγματα άπό τι είναι τδ κάθε ένα, καί διά τ ί είναι, καί 
ποιος τδ έκαμε, καί μέ τί, ήμπορώ νά γνωρίσω καί τά αίτια αυ
τών. ’Επειδή αύτά λέγομεν αίτια τδ ποιος τδ έκαμε, μέ τί, άπδ 
τί καί / /  διά τί; καθώς άν έξετάξω τδ νερό, ευρίσκω, ότι γένε- 
ται άπδ ένα είδος άέρα, όπου οί φυσικοί τδν λέγουν όξυγόνον, 
καί άπδ άλλο ένα είδος, όπου τδν ονομάζουν ύδρογόνον, καί άπδ 
τδ θερμογόνον τδ κοινόν είς 6λα τά σώματα. Τούτην τήν γνώσιν 
τήν λαμβάνω δεύτερη, καί μέ έξέταξη μεγάλη, καί διά νά τήν 
καταλάβω καλά μεταχειρίζομαι έκείνην τήν δύναμιν της ψυχής 
μου, όπου λέγεται Λογικό, καί βχι μόνον τά αισθητήρια, καί τήν 
ονομάζω δεύτερη, λογικήν Α ιτιώ δη , καί φιλοσοφικήν, διότι οί 
φιλόσοφοι τά αίτια εξετάζουν, άκόμη καί άνθρωπίνην, έπειδή 
οί άνθρωποι φυσικά τά αίτια επιθυμούν νά μάθουν* καί ή πρώ
τη είναι κοινή καί είς τά ζώα. Διότι παρατηρουμεν, ότι καί αύ
τά αισθάνονται.

§ 3
*Αν πρδς τούτοις παρατηρήσω τήν έκτασιν τών ιδίων φυ

σικών καί αισθητών πραγμάτων, ή τδ βάρος, ή τήν κίνησιν, 
καί θελήσω νά τά προσδιορίσω μέ μέτρον κοινό καί γνωστό, τό
τε αύτδν τδν προσδιορισμόν, άφ’ ού τδν γνωρίσω, τδν όνομάζω
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* ΓΑΚ, * Αρχείο * Αθανασίου Ψαλίδα, χφ. 49, φφ. 7. Μέ πλάγια στοιχεία 
τυπώνονται ot λέξεις πού είναι ύπογραμμισμένες στδ πρωτότυπο.
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II γνώσιν τρίτην, ή μαθηματικήν. Διότι οί μαθηματικοί κατα- 
γένονται κοινώς εις τόν προσδιορισμόν της ποσότητας. Καθώς 
&ν θελήσω νά προσδιορίσω τούτο τό νερό, πόσο βάρος έχει, τό 
μετρώ μέ τό κοινόν μέτρον την λίτραν, καί τότε λέγω, ότι εις 
τούτο τό άγγεΐο είναι τρεις λίτραις νερό. Καί τούτο τό τραπέ
ζι είναι πλατύ μία πήχη, καί ό μάκρος του δύω πήχαις* καί ή σε
λήνη τελειόνει τήν κίνησή της σέ τριάντα ήμέραις σχεδόν.

§ 4
Ή  φιλοσοφία λοιπόν, τήν όποίαν οί παλαιοί έλεγαν σοφίαν, 

είναι γνώσις τών φυσικών αιτίων τών αισθητών πραγμάτων, 
καί τών ιδιωμάτων αύτών. Καί ή Μαθηματική είναι γνώσις του 
προσδιορισμού τής ποσότητας.

§ 5
Έξηγήσαμεν τ ί έννοούμεν μέ τήν φιλοσοφίαν, όταν είναι 

εις τόν νουν μας, ήγουν άφ’ ού τήν μάθω//μεν, όπου συνηθί
ζουν νά τήν λέγουν νποκειμένως καί καθ’ ίξιν, όταν όμως ή φι
λοσοφία είναι συνθεμένη, όπου λέγεται άντικειμένως, τότε είναι 
σύστημα άληθειών τού νοός καί τής θελήσεως διορθωτικών. 
"Οθεν ή φιλοσοφία έχει μέρη δύω, θεωρητικόν, καί πρακτικόν. 
Καί τά δύω ώς τόσον άποβλέπουν εις τήν εύτυχίαν τού άνθρώ- 
που. Εις τό πρώτον μανθάνει ό άνθρωπος όσα πρέπει νά ήξεύρη 
ώς άνθρωπος· καί εις τό δεύτερον, όσα πρέπει νά κάνη ώς άν
θρωπος.

§ 6
Τό θεωρητικό μέρος ή περιέχει άλήθειαις μερικαΐς, αίσθη- 

τικαίς καί άκολούθως φυσικαίς, καί ονομάζεται φυσικό τούτο 
τό μέρος, ή εξηγεί άλήθειαις κοιναίς, καθολικαίς, άφηρημέναις, 
καί λέγεται μεταφυσικό. Τούτο τό μεταφυσικό, ώς γενικό, εί
ναι χαρακτηριστικό τού άνθρώπου, τό όποιον καί ή γλώσσα του, 
καί ή φυσική του διάθεση τό άποδείχνει, καί εις ταϊς μεταφυσι- 
καίς άλήθειαις ταίς γενικαίς άγωνίζεται νά μεταφέρη δλαις ταίς 
φυσικαις καί με//ρ ικα ίς άλήθειαις τού φυσικού μέρους. 'Όσα 
λοιπόν ερμηνεύει καί τό φυσικό, καί τό μεταφυσικό μέρος τής 
φιλοσοφίας είναι εκείνα, οπού πρέπει νά μάθη ό άνθρωπος, ώς 
άνθρωπος, καί νά κατασταθή άληθινά άνθρωπος, καί όχι ζώο.

§ 7Τά μέρη τού φυσικού μέρους είναι τά άκόλουθα. 'Η  Μη
χανική, εις τήν όποίαν έξηγείται ή κίνησις τών σωμάτων, καί οί 
διάφοροι τρόποι της, ήγουν πώς εύκολώτερον κάθε σώμα ήμ-
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πορεί νά κινηθή, ή *Ο πτική , όπου έρμηνεύεται ό τρόπος της δρά- 
σεως δ άτεχνος. Διότι τδν τεχνικόν τρόπον μέ τούς καθρέπταις 
τδν εξηγεί ή Κατοπτρική, καί μέ τά δίοπτρα, καθώς μικροσκό
πια, τηλεσκόπια καί πρίσματα ή Διοπτρική. *Η Φωτομετρία, 
εις τήν όποιαν ερμηνεύεται ή φύση, καί ή άκατάληπτη κίνηση 
του φωτός, ή ταχυτάτη άπό όλαις ταίς γνωσταίς ταχύτηταις 
όλων των σωμάτων. *Η *Αεροστατική, όπου εξηγείται του άέ- 
ρα ή φύση καί τά ιδιώματα // καί τά διάφορα αύτοΰ είδη. *Η 
* Υδραυλική, οπού έρμηνεύεται τό ύδωρ άπό τί συσταίνεται, καί 
αί ιδιότηταις αύτοΰ. ΤΙ * Ηλεκτρική, εις τήν όποιαν εξηγείται 
τό ηλεκτρικόν ρευστό, καί τά διάφορα ίδιώματά του. *Η Πυρο- 
λογία, όπου έρμηνεύεται τί είναι ή φωτιά, καί ποία είναι τά ίδι
ώματά της. Ή  Γεωλογία, όπου έξηγέται φυσικώς ή Γη, κα
θώς θάλασσα, βουνά, πεδιάδες, τά διάφορα είδη αύτής, τά μέ
ταλλα, τά άλάτια, τά πετράδια, τά λιθάρια, ήγουν τά δρυκτά, 
φυτά καί ζώα. *Η Άτμοσφαιρολογία, όπου έρμηνεύονται όλα 
τά φαινόμενα της άτμοσφαίρας της Γης, όπου είναι τό χιόνι, ή 
βροχή, τό χαλάζι, αί άστραπαίς, αί βρονταίς, οι δαυλοί, οί άνε- 

' μοι καί τά παρόμοια. *Η * Αστρονομία, εις τήν όποιαν έξηγοΰ- 
νται τά ούράνια σώματα, αί κίνησαίς τους, αί άπόστασαίς τους, 
ό όγκος τους, καί τά παρόμοια. ΤΙ Φυσιολογία, όπου έρμηνεύε- 
ται ό λόγος τής ύγείας του άνθρωπίνου σώματος, καθώς καί εις 
τήν Παθολογίαν του άρ^ώστου σώματος. *Η ’Ανατομία, όπου 
είναι γνώσις// των μερών του σώματος του άνθρώπου. *Η Βο- 
τανολογία, όπου έξηγεί τά 6σα χόρτα καί βότανα χρησιμεύ
ουν εις ταίς άρρώστιαις του άνθρώπου. Καί ή Χυμική, όπου δι
δάσκει τήν άνάλυση καί σύνθεση τών σωμάτων, όσα έως τήν σή
μερον έδοκίμασε μέ μεγάλη έξέταξη καί κόπο. 'Ό λα τούτα τά 
μέρη του φυσικοΰ, έπειδή έρμηνεύονται καί άποδείχνονται μέ 
πειράματα, όνομάζεται Φυσική Πειραματική.

§ 8

Τό Μεταφυσικό μέρος, ή καταγένεται νά έξηγήση τήν Ι δ ε 
ολογίαν, ήγουν πώς αίσθανόμεσθε, ίδεαζόμεσθε, προσέχομε, 
συγκρίνομε καί συλλογιζόμεσθε, καί τούτο τό περιέχει ή Λ ο γι
κή, ή ερμηνεύει γενικώς καί άφηρημένως διά όλα τά πράγματα, 
καί τούτο είναι ή κυρίως Μεταφυσική, της οποίας τά μέρη κυ
ρίως είναι δύω* περί όντος πεπερασμένου, καί περί όντος άπει
ρου, μέ όλαις ταίς ίδιότηταίς τους. Ά π ό  αυτήν ώς τόσο δανεί
ζονται όλοι οί έπιστήμονες, ώς καί οι γραμματικοί.
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// Τδ πρακτικό μέρος της φιλοσοφίας έχει μέρη δύω, τδ Φυ
σικό Δικαίωμα, εις τδ οποίον μαθαίνομεν τούς φυσικούς νόμους, 
κατά τούς οποίους ύποχρεωνόμεσθε άπδ τήν φύση μας νά ζού- 
μεν εις κάθε κατάσταση. Καί ή κυρίως 9Ηθική, δπου εξηγείται 
ή μετρίαση των παθών μας, τδ όποιο μάς κατασταίνει άληθινά 
εύτυχεΐς. Ά π δ  τδ φυσικδ δικαίωμα κρέμεται καί τδ πολιτικό, 
καί τδ έθνικό, και τδ έγκληματικό, καί τδ κανονικό, ήτοι έκ- 
κλησιαστικό, καί τδ έμπορικό, τά όποια παραδίδονται χωριστά 
οΐ Νομικοί, (α)

§ 10
'Η  Μαθηματική, όπου καταγένεται στήν ποσότητα έχει 

μέρη πέντε, τήν 9Αριθμητική, τήν ’'Αλγεβρα, τήν Γεωμετρία, 
τήν Τριγωνομετρία, καί ταις Κωνικαϊς Τομαΐς. Καί δλα τούτα 
~ά μέρη είναι θεωρητικά, γενικά καί άφηρημένα, τά οποία προ- 
σαρ II μόζονται είς αυτά τά πράγματα, καί τότε λέγεται μαθη
ματική προσαρμοσμένη, καθώς ή πρακτική Γεωμετρία, ή 'Αρ
χιτεκτονική, ή Πυροβολική, ή 9 Οχυρωματική, ή Σχεδιαστική, 
καί τά λοιπά.

§ 11
Είς τήν έρμηνεία των μερών της φιλοσοφίας, όπου εΐπα- 

μεν, πρέπει νά άκολουθήσωμε τήν φυσική, ή φιλοσοφική καί μα
θηματική μέθοδο, όπου είναι νά προεξηγούμεν έκείνα, τά όποια 
καί εξηγούν καί άποδείχνουν τά άκόλουθα. Καί επειδή αύτή ή 
μέθοδο είναι φυσική, ώς καί οί γραμματικοί τήν μεταχειρίζο
νται.

§ 12
Ά ν  στοχασθουμε μέ άκρίβειαν δλα τά μέρη της φιλοσοφίας 

τί παραδίδουν, καί δτι ό άνθρωπος γενιέται χωρίς νά ήξεύρη τί
ποτε, καί δτι δλα αύτά έχουν/ / άναγκαία σχέση μέ τδν άνθρω
πον καί είς τήν ζωή του καί είς τήν ευτυχία του, θέλει άναγκα- 
σθή βέβαια νάείπή τήν φιλοσοφίαν άναγκαιοτάτην, καί δχι μο
ναχά ώφελιμωτάτην. Ε πειδή  ή άγνοια τών φυσικών του δικαι
ωμάτων τδν κατασταίνει άνδράποδον, τών φυσικών φαινομέ
νων κατατρομασμένον, όπου νά φοβήται καί άπδ τδν Ισκιον του, 
τών θεϊκών άπελπισμένον καί άθλιον, καί αυτόχειρα πολλαις 
φοραίς, καί τών λοιπών μερών, άχρηστον είς τήν άνθρωπίνην 
κοινωνίαν όλοτελώς, καί 6χι διαφορετικδν άπδ τά κτήνη. Αύτή 
ή θεωρία, καί ό βαθύς στοχασμδς πρέπει νά έξυπνήση είς κάθε 
πνευματώδη άνθρωπον μέγαν έρωτα τής φιλοσοφίας, καί άκο-

§ 9
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λούθως της φυσικής του καί άληθινής ευτυχίας.

φ. 7Γ //Σχόλιον
(α ) Ήμποροΰμεν άκόμη καί διαφορετικά νά θεωρήσωμεν 

τή φιλοσοφία, ή δηλαδή εξηγεί καί ερμηνεύει τδ παλαιόν έκεί- 
5 νο πολύτιμον Γνώθι σαυτόν, όπου είναι ή λογική, ήγουν ή αν

θρωπολογία. "Η έξετάζει τα έξω πράγματα, καί αυτά ή τά θε
ωρεί γενικώς, ή μερικώς, καί τδ πρώτον όνομάζεται μεταφυ
σικό, καί τδ δεύτερο μερικδ καί φυσικό. Παντού όμως ή φιλο
σοφία θέλει τά αίτια, παντού τάς άρχάς. "Αλλοι θεωρούν τδν άν- 

10 θρωπον ως ον διανοητικόν καί προαιρετικόν καί δεκτικόν γνώ
σεων καί επιστημών. Τδ διανοείσθαι εξηγεί ή Λογική, τδ προ- 
αιρείσθαι ή ’Ηθική , καί τδ δέχεσθαι γνώσεις γενικαϊς τών άντι- 
κειμένων ή Μεταφυσική, καί μερικαΐς ή Φυσική.
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