[Παρουσία καί άθανασία].

13. Presence et immortalite

[Φιλοσοφικά άποσπάσματα

14. Fragments philosophiques 1904-1914
1914], Β. Nauwelaerts, 1961.
15. Regards sur le theAtre de Claudel
Beauchesne, 1964.
16.

ΡθίΧ

sur la terre [' Επί

υηθ

8. Ιθ chenin de crι!tte [Τό μονοπάτι της έπάΡσεως]. Grasset. 1936.

1904

9. Ιθ dard [Τό κεντρί]. Ρlοπ, 1936..

[\ι1ατιές στό θέατρο τού

γης είρήνη],

Claudel].

10. Ιθ Fanal ['Ο φάροςj.Stοck. 1936.
11. Ιθ soif ['Η δείψα], Desclee de Brouwer, 1938.

Aubier, 1965.

17. Entretiens Paul Ricoeur - Gabriel Marcel
Gabriel Marcel]. Aubier, 1968.
18, Pour

7. Ιθ monde casse [' Ο σπασμένος κόσμος]. Desclee de Brouwer,

Flammarion, 1959.

[Διάλογοι

sagesse tragique et son au-dela [Γιά
1968.

12. Ι' ΗΟΓίΖοη [' Ο όρίζων], Aux etudiants de France, 1945.

Paul Ricoeur 

13, Thefitre comique (Colombyre ου le Brasier de la ΡθίΧ, Ιθ Double
expertise, Les points sur les ί, Ιθ divertissement posthume) [Κωμωδίες
(Colombyre ή 'Ο ύποδαυλιστής τής είρήνης, . Η διπλή αύτοψία, Οί
τελείες στό ί, . Η μεταθανάτια τέρψι)]. Albin Michel, 1947.

μιά τραγική σοφία .καί γιά

την ύπέρβασΙ της}, Ρlοη,

['Ο

19. Coleridge et Schelling
20.

Επ

θνθίl [Καθ'

chemin, vers quel
mard,1971.
υπ

21. Percees vers
1973.

Coleridge

καί ό

14. Vers υπ autre Royaume (Ι' Emissaire. Ιθ signe de lβ croix) [Πρός ενα
άλλο Βασίλειο (' Ο εΙδικός άπεσταλμένος, Τό σημείο τού σταυρού) J,

Schelling], Aubier, 1971.

όδόν, πρός ποιόν άφύπνισι;]

Galli

Plon. 1949.

ailleurs

[Δρόμοι άνοιγμένοι γιό κόπου άλλού],

15. Ιβ fin des temps [Τό τέλος τών αίώνων]. Realites, 1950.

Fayard,

16. Rome n' est plus dans Rome [' Η Ρώμη δέν είναι πιό μέσα aτή Ρώμη].
Ιβ Table Ronde, 1951.
17. Croissez et multipliez [Αύξάνεσθε καΙ πληθύνεσθε], Plon, 1955.

Φιλοσοφικά έργα μεταφρασμένα στήν έλληνική

1.
2.

Βναι καί έχειν. Πρόλογος

-

μετάφρασι ύπό Ν. Μακρη, Δωδώνη,

18. Μοη temps n' est pas le νόtre ΙΌ χρόνος μου δέν είναι ό δικός σας],
Ρlοπ, 1955.

1978.

Δοκίμιο συγκεκριμένης φιλοσοφίας, ένας θρησκευτικός ύπαρξισμός,
'Επιμέλεια Κ. Μετρινού, μετάφρασι Α. Βαγενα,έκδόσεις

. Αναγνωστί

19. Ιθ dimension Florestan [' Η διόστασι Florestan}, Plon, 1958.

δη.

20. Ι' lnsondable [Τό άνεξιχνίαστο]. στό 'Presence et Immortalite', Flam
marion, 1959.

Βασικά θεατρικά έργα

1.

Ιθ

seuil Indivisible (Ιβ Grace, Ιθ palais de sable) [Τό
(' Η χάρις, Τό παλότι άπό άμμο)]. Grasset, 1914.

2.

Ιθ

quator en

3.

Ιθ

coeur des autres

4.

Ι'

lβ

diese

Iconoclaste [' Ο

[Τό κουαρτέπο σέ φά δίεσι], Ρlοπ,

[Ή καρδιά τών άλλων),

είκονοκλάστης],

21. υπ juste {" Ενας δίκαιος}, στό ΡθίΧ sur lβ terre, Aubier, 1965.

άδιαίρετο βάθος

1925.

Β. ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ONΤOΛOΓlA ΚΑΤΑ ΤΟΝ G. MARCEL

Grasset, 1921.

Stock. 1923.
. Η προσπάθεια νά δοθή μέ όσα άκολουθούν ένα σύντομο διάγραμμα

5. ύπ Homme de Οίθυ ['Ένας άνθρωπος τού Θεού], Grasset, 1925.
6. Trois pieces
[Τρία

(Ιθ

θεατρικό

mort de demain. Ιθ chapelle ardente)
βλέμμα. . Ο αύριανός νεκρός. 'Η
τάφο)]. Plon. 1931.

regard neuf,
έργα

(Τό

φωτοχυσία γύρω άπό τόν

τών μεταφυσικών σέ οχέσι πρός τίς όντολογικές άντιλήψεις τού φιλοσόφου
G, Marce\ ένδέχεται νά φανή αύΕ1αίρετη' μέ ποιό δικαίωμα θό όνελόμβανε

Ιθ

κανείς νό συστηματοποιήση τή σκέψι ένός φιλοσόφου, τη στιγμή πού ό
·ιδιος όχι μόνο Μν έθεώρησε όναγκαϊο νό τό έπιχειρήση, όλλό καί, ωρισε τήν

νέο
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-,,'

τούτου, ύπερβαίνεται άπό μόνο του καθ' δ άπλό πρόβλημα" (βλ.

G.M.,
Position et approches concretes du mystere ontologique (Ρ.Α.), Paris, Ε.
Νauwelaeήs, 1967, σ. 57)' « ... όν είναι έκείνο τό όποίο άντιστέκεται - ή θά
άντιστεκόταν - σέ μιά έξονυχιστική άνάλυσι, πού θά άναφερόταν στά

ένότητα τού άντικειμένου της φιλοσοφικής σκέψεως ώς «έκείνη πού δέν

άνήκει στό σύστημα" (βλ. τό συλλογικό έργο Existentialisme chretien: G.

Marcel, Plon, Presences, 1947); Παρά ταότα ή δυνατότης μιάς συνθετικης

δεδομένα της έμπειρίας καί πού θά έτεινε σταδιακά νά τά ύποβιβάση σέ

παρουσιάσεως της σκέψεως τού G. Marcel παραμένει, χωρίς νά προδίδεται
ή τελευταία (βλ. R. Troisfontaines, De Ι' existence
Ι' etre. La philosophie
de G. Marcel, Paris - Louvain, Νauwelaeήs, 1968, σ. 43-44) .
. Ο G. Marcel έχει χαρακτηρισθή ώς «μεταφυσικός της πίστεως .. , ώς
«διαλεκτικός της έλπίδος .. , ώς φιλόσοφος «της παρουσίας" ή «της

a

έπικοινωνίας'"

στοιχεία μέ δλο καί λιγώτερη άτομική, έσωτερική καί ΙΙποδηλωτική άξία» (βλ.

aτή φιλοσοφία του έχουν διακρίνει ένα «μυστικό έμπειρι

σμό .., ένα «θεωρητικό μυστικισμό .., ένα «χριστιανικό ύπαρξισμό .. , έναν
«ύπαρξιακό θεϊσμό" ή μιά «χριστιανική ύπαρξιακή φιλοσοφία.. (τούς όρι-'
σμούς παραθέτει ό Ch. Widmer στό έργο του G. Marcel et le theisme

Ρ.Α., σ.

G.M.,

52).

Τό έχειν θά ήταν λοιπόν δυνατόν νά θεωρηθη ώς ή

κατηγορία μιάς «άνεστραμμένης όντολογίαq .. (βλ. Ρ. ΡΓίπί,

!

G. Marcel et la
methodologie de Ι' inverifiable, Paris, Desclee de Brouwer, σ. 66-67).
'" Αν ή περιγραφή της κατηγορίας τού έχειν συνεπάγεται δύο είδών
σχέσεις μας πρός τόν κόσμο τών άντικειμένων (βλ. J. Parain - Vial, G.
Marcel et les niveaux de Ι' experience, Paris, Seghers, 1966, σ. 17), τήν
άφηρημένη γνώσι καί τήν έπιθυμία άποκτήσεως τών άντικειμένων της

existentiel, Paris, tditions du Cerf, 1971, σ. 221), ένώ ό "ιδιος φαίνεται νά
άποδέχεται γιά τό έργο του τήν όνομασία «χριστιανικός νεοσωκρατισμός ..
(βλ. τόν πρόλογο τού έργου του Le mystere de Ι' 6tre, (Μ.Ε.), Paris, Aubier,
1951, σ. 5). Ό φιλόσοφος, άνατρέχοντας στήν έξέλιξι της σκέψεώς του,

γνώσεως, ή περιοχή τού μυστηρίου τού είναι άνοίγεται στόν άνθρωπο μέσω

άναφέρει: «όταν έπιχειρώ νά τήν άναλογιστώ (τήν έξέλιξΙ τής φιλοσοφικης
μου σκέψεως) στό σύνολό της, άναγκάζομαι νά διαπιστώσω πώς έχει
κατευθυνθή άπό δύο κυρίαρχα διαφέροντα: ... τήν άΠ,αίτησι τού είναι, ... τήν

γιά τό μυστήριο τού είναι δέν δύναται νά νοηθή χωριστά άπό τό έρώτημα

έμμονή στά όντα, όπως αύτά νοούνται κατά τίς ίδιαιτερότητές τους καί
όπως συγχρόνως προσεγγίζονται μέσα άπό τίς μυστηριώδεις σχέσεις πού
τά ένώνουν .. (βλ. G. Marcel, Ου refus Ι' invocation (Α.Ι), Paris, Gallimard,

Τό συγκεκριμένο τού έργου της φιλοσοφίας τού

1940,

σ.

a

192).

ώρισμένων συγκεκριμένων έμπειριών, όπως, Π.χ., της πίστεως, της έλπίδος
καί της άγάπης, μέσα στίς όποίες, δεσμευόμενος ό'"ιδιος, βρίσκει τόν έαυτό
του καί οί όποίες, ώς έκ τούτου, άποτελούν οί"ιδιες μυστήρια' τό έρώτημα

ποιός είμαι;:' «ένα μυστήριο ... είναι δυνατόν νά συλληφθη μέσω της
άγάπης, τήν όποία καί κατά κάποιο τρόπο έκφράζει" (βλ. G.M., Ρ.Α., σ. 59).

G. Marcel

συνίσταται στόν

«έξαγνισμό συγκεκριμένων έμπειριών» (βλ. G.M., I:tre et avoir (Ε.Α.), Paris,
σ.

Aubier, 1968,

173)

ή

Βαρύτητος τής έμπειρίας'

άλλοιώς

ή

στήν άποκατάστασι τής όντολΟΥικής

μεταφυσική τού

μυστηρίου, ή όποία δέν

διατείνεται δτι έπιδιώκει νά λύση κανένα πρόβλημα καί άρνείται γιά τόν
έαυτό της τήν άντικειμενικότητα της

1. . Η συγκεκριμένη μεταφυσική της έλπίδος

έπιστήμης

καί τής τεχνικής, θά

ύπηρχε δικαιολογημένα κίνδυνος νά θεωρηθη ένα μέ τήν τέχνη, άφού ένα
μεγάλο μέρος τών έργων τού φιλοσόφου άποτελείται άπό θεατρικά έργα
ό '"ιδιος καυχάται περισσότερο γιά τήν ίδιότητά του ώς μουσικού

καί

α.

συνθέτου, παρά ώς φιλοσόφου (βλ., π.χ., όσα παραθέτει ό

. Η άπαίτησι ύπερβάσεως

nes,
. Ο σύγχρονος κόσμος περιγράφεται άπό τόν G. Marcel ώς ένας
κόσμος ύποταγμένος στά έπιτεύγματα τής τεχνολογικής έξελίξεως καί της
θεωρητικής σκέψεως, παραδομένος στήν έπικράτεια τής ίδέας της λει
τουργικότητος καί τού φόβου τού θανάτου .. Ο κενός αύτός κόσμος τού
προβληματικού καί τού έξαντικειμενοποιήσιμου, της έγνοιας καί τού

έγωκεντρισμού, δημιουργεί τήν άισθησι ένός σπασμένου ρολογιού, πού
έχει πάψει νά κτυπά, καί όδηγεί άναπόφευκτα τό σύγχρονο άνθρωπο στήν
άπελπισία' άποτελεί τό πεδίο της κατηγορίας τού έχειν, όπου δέν
συγκαταλέγονται παρά μόνον άντικείμενα.

. Η άπαίτησι ύπερβάσεως της κατηγορίας τού έχειν συμπίπτει μέ τήν
όντολΟΥΙκή άπαίτησι, μέ τήν άπαίτησι τού είναι' τό μυστήριο τού είναι
όρίζεται ώς ή περιοχή τού μεταπροΒληματικού. «Μυστήριο είναι τό πρόβλη
μα πού είσχωρεί στά "ιδια του τά δεδομένα, πού τά κατακλύζει καί, ώς έκ
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β.

έ.ά., σ.

.Η

R. Troisfontai

26) .

αίωνιότης τού είναι

. Η έλπίδα τοποθετημένη στό κέντρο τού όντολΟΥικού μυστηρίου (βλ.
G.M., Ρ. Α., σ. 69), τού όποίου άποτελεί ταυτόχρονα καί μιάν άπό τίς
,συγκεκριμένες

προσεγγίσεις,

βρίσκεται στό κέντρο

καί όλόκληρου

τnύ

μαρσελικού έργου (βλ.

S. Plourde, G. Marcel, Philosophe et temoin de Ι'
esperance, Les Presses de Ι' Universite du Quebec, 1975, σ 210). 'Η
«δεύτερη», ή φιλοσοφική σκέψι, ή διαφορετικού δηλαδή έπιπέδου άπό την

άφηρημένη,

την άντικειμενική σκέψι, δύναται νά θεωρηθη ώς τρόπος

προσεγγίσεως

τού είναι, στό μέτρο καί μόνον πού μέ αύτήν άποκτούν

αύτοσυνείδησι οί έμπειρίες, μέ τίς όποίες άποκλειστικά διεισδύουμε στό

293

μυστήριο (βλ. J.P. 8agot, Connaissance et amour. Essai sur la philosophie
de G. Marcel, Paris, 8eauchesne, 1958, σ. 182).

όδηγούμεθα μέσω του μυστηρίου τών άτομικών όντων, δηλαδή τού εγώ,
του σύ, του εμείς (βλ. G.M., R.I., σ. 193 καί G.M., Ε.Α., σ. 36).
Τό έγώ, πού κατ' άντίθεσι πρός τό μή-έγώ θέτει άμεσα τό παιδί, όταν,
Π.χ., έκφωνή τή φράσι «έγώ τό εφτιαξα» (βλ. G.M., Η.ν., σ. 15-16),

'Ελπίδα είναι ή νίκη αύτού πού άντιστέκεται στόν πειρασμό της
άπελπισίας, στήν όποία μάς παρακινούν οί τραγικές καταστάσεις της ζωής
(βλ.

G.M., Homo νίθΙΟΓ (Η.ν.), Paris, Aubier, 1963,
Presence et Immortalite, Paris, Flammarion, 1959, σ. 71),

σ.

47

καί

άποκαλείται ενιαία παρουσία' ή ένιαία παρουσία, ή όποία άντιδιαστέλλεται
άπό τήν άπλή «πρόσφυσι», τήν άμεση σχέσι δηλαδή πού μέ συνδέει μέ τά
άντικείμενα, είναι ή άισθησι πώς ύπάρχω, πώς είμαι αύτός - έδώ, πώς

G.M.,

όπως εΙναι, Π.χ., ό

θάνατος η ή όρρώστεια' «στή βόσι της έλπίδος ύπάρχει ή συνείδησι μιάς

καταστάσεως, πού μάς προτρέπει στήν άπελπισία» (βλ.

G.M., Ε.Α., σ. 108).
. Ο άπελπισμένος όνθρωπος είναι «υπνωτισμένος άπό τή συμφυή στά
άντικείμενα θνησιμότητα» (βλ. G.M., Μ.Ε., 11, σ. 31)' ή άπελπισία εΙναι μιά

έμπλέκομαι στίς καταστάσεις του κόσμου. Είμαι σαρκωμενος σημαίνει
συνδέομαι μέ τό σώμα μου μέ τόν "ιδιο άμεσο τρόπο πού έντάσσομαι στόν
κόσμο καί, άντιστρόφως, τό σώμα μου είναι τό σημείο έντάξεώς μου στόν
κόσμο. "Οπως «ή ούσία τοΟ άνθρώπου είναι τό νά είναι εν καταστάσει» (βλ.
G.M., R.I', σ. 113), «τό σαρκωμένο όν είναι ή κατευθυντήρια γραμμή τής
μεταφυσικής σκέψεως» (βλ. G.M., R.I., σ. 19)' ό R. Troisfontaines
παρατηρεί (βλ. ε.ά., Ι, σ. 44), έπιχειρώντας νά έντοπίση τήν άρχή πού διέπει
τη σκέψι του G. Marcel, πώς «άπό τήν ϋπαρξι στό όν ... πραγματοποιείται ή
προοδευτική άνοδος άπό τήν κατάστασι πού μός εχει έπιβληθη πρός τή

προδοσία, μιά δρνησι τού όντος: «είμαι άπελπισμένος μέ κάποιον δέν θό πή

ότι τόν άπορρίπτω ώς άτομο; είμαι άπελπισμένος μέ τόν έαυτό μου δέν
σημαίνει ότι αύτοκτονώ προκαταμολικά;» (βλ.

G.M., Ε.Α., σ. 117). 'Ως

άρνησι τών δοκιμασιών της ζωης,ή άπελπισία συνεπιφέρει πτώσι στό

ένώ ώς έναγκαλισμός τους, ή έλπίδα 6ντιστοιχεί, κατά τόν G. Marcel, μέ
άνοδο πρός ένα πλέον-είναι'

ό "ιδιος είναι πεπεισμένος ότι «μέσα aτό

δράμα καί διά μέσου του δράματος ή μεταφυσική σκέψl κατανοεί τόν έαυτό

δημιουργική δέσμευσι».

της άλλά καί συγκεκριμενοποιείται» (βλ.

G.M., Ρ.Α., σ. 67 καί την έπιστολή
του G.M. 'Philosophie et theatre' στό έργο τού Garaudy, Perspectives de Ι'
homme, Presses Universitaires de France, 1960).
. Η αύθεντιΚ'ή έλπίδα, ώς μυστήριο, άφορά σέ ό,ΤΙ δέν εξαρτάται άπό

θή» (βλ. G.M., Η.ν., σ. 108)' όπου δέν όλοκληρώνεται, συμπίπτει άπλώς μέ
τό σώμα του .. Η διακινδύνευσι συνδέεται μέ τήν κατάστασι του άνθρώπου
νά είναι όδοιπόρος καί άποτελεί «τόν θετικό όρο γιά τήν άνοικοδόμησι, γJά

έμάς, συνδέεται μέ τήν ταπεινοφροσύνη καί όχι μέ τήν ύπερηφάνεια (βλ.

τήν καθίδρυσι της ενότητος του προσώπου» (βλ. 'Notes ρουΓ υΠθ philoso

G.M., ΡΑ, σ. 73), άποτελεί τό όντολογικό άντίρροπο του θανάτου' «ένας

phie du risque' στό 'Ιθ νίθ reelle" Paris 1938, 2 annee, n 3, σ. 1Ο). Τό εγώ
πού όλοκληρώνεται σέ πρόσωπο, σέ εγώ μέ 6αθύτητα, είναι έκείνο τό όποίο
περισυλλέγεται, μέ τήν εννοια ότι βυθίζεται στή ζωή πού θέτει ώς στόχο νά
ζήση, προκειμένου νά είναι ό όλοκληρωμένος του έαυτός (βλ. G.M., Μ.Ε., Ι,
σ. 152)' είναι αύτό πού δέν συγκεντρώνεται στόν εαυτό του, άλλ'

«Τό έγώ άντιμετωπίζει τό δίλημμα νά όλοκληρωθη η νά μήν όλοκληρω

κόσμος, άπό όπου θά έλειπε ό θάνατος, θά ηταν ένας κόσμος, όπου ή

έλπίδα δέν θά ύπήρχε παρά "ισως σέ λανθάνουσα μόνο κατάστασι» (βλ.
G.M., ΕΑ, σ. 135). 'Ως πίστι δημιουργική καί όχι άδρανής η στείρα «δέν
έμφaνίζεται στήν πραγματικότητα παρό μόνον έκεί όπου άψηφά τήν
άπουι;ιία, έκεί όπου κατατροπώνει τήν άπουσία, καί ίδίως έκείνη τήν άπουσία
πού μός παρουσιάζεται - "ισως άλλωστε έσφαλμένα - ώς άπόλυτη καί πού
τήν όνομάζουμε θάνατο» (βλ. G.M., R.I., σ. 199).. Η δημιουργική πίστι εΙναι

άντιθέτως άγαπά, δηλαδή άνοίγεται, είναι διαθέσιμο στούς αλλους, δεσ

μευόμενο σέ μιά ζώσα επικοινωνία μαζί τους. Κατά τόν Ρ. Ricoeur (βλ. τό
εργο του G. Marcel et Κ. Jaspers, Paris, Editions du Temps Present, 1947,

ή ένεργός άναγνώρισι μιάς όντολογlκης σταθερός, τής παρουσίας, ή όποία
ώς κότι περισσότερο άπό όντικείμενο, είναι ενα ρευμα, ώς πρός τό όποίο
έξαρτάται άπό έμάς άν θά μείνουμε διαφανείς η άδιαπέραστοι' στό σημείο
αύτό οί κατηγορίες του έμπρός μου καί του εντός μου ύπερβαίνονται' ενα
όν είναι γιό μένα παρουσία η άλλοιώς όν, έάν συνδέωμαι μαζί του μέ μιά

σ. 159) «ή επικοινωνία δέν προστίθεται στήν ϋπαρξί μου, είναι
εσωτερική της διάστασι, όπως τό νά είμαι έν καταστάσει καί τό νά είμαι
ελεύθερος» .. Η ελευθερία εΙναι κατά κάποιο τρόπο «ή ψυχή της ψυχης

μας» (βλ. G.M., R.I., σ. 78), μιά δύναμι τοΟ όδοιπόρου άνθρώπου, πού τόν
βοηθεί νά όλοκληρώνεται, παρεμβαίνοντας «στό σημείο συνδέσεως μεταξύ
όντος καί ύπάρξεως» (βλ. G.M., Μ.Ε., 11, σ. 31)' ή "ιδια ώς μυστήριο
συμπίπτει μέ τό είναι, άφοΟ όσο περισσότερο ένα όν είναι, τόσο περισσότε

. σχέσι, πού ξεφεύγει άπό τή συνείδησι πού έπιδέχεται νό έχω γι' αύτήν (βλ.
G.M., Ρ.Α., σ. 80-81).

ρο είναι έλεύθερο (βλ. G.M., Μ.Ε., ", σ. 18), άλλά παραμένει πάντοτε καί
μιά κατάκτησι μερική καί έφήμερη, έφ' όσον δέν παύει νά έκτίθεται σέ μΗ1
κατάστασι άνελευθερίας (βλ. G.M., Ιθ dignite humaine, Paris, Aubier, 1964

2. Τό μυστήριο της όντολογικης προσεγγίσεως

σ.
α. Τό έγώ

Κατό τόν G.

190).

β. Τό σύ

I\ιιarcel,

στή σύλληψι του όντος ώς συγκεκριμένου
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ζώσα έπικοινωνία μέ τά όλλα όντα' έάν ό όλλος στό έπίπεδο τοΟ έχειν μού
εΙναι άπών, έάν είναι αύτός, δηλαδή ένα άντικείμενο καθ' όσον δύναμαι νά
τόν κρίνω καί νά τόν χαρακτηρίσω (βλ. G.M., Α.Ι., σ. 48 καί G.M., Journal
Metaphysique, Paris, Gallimard, 1927, σ. 137), στό έπίπεδο τοΟ είναι
γίνεται σύ. Τό σύ εΙναι αύτός μέ τόν όποίο διατηΡώ μιά ζωντανή σχέσι' δέν
εΙναι αύτό πού μπορώ νά περιβάλω μέ τήν άντικειμενική γνώσι, άλλά αύτός
πού άγαπώ, καί ή άγάπη «είναι πάντοτε κατ' άνάγκην μιά χάρις' ή άγάπη
εΙναι τής τάξεως τοΟ πέραν έκείνου πού έχει σχέσι μέ τήν άξία η τήν
άπαξία, εΙναι τής τάξεως τοΟ άλογίστου» (βλ. G.M., Fragments philosophi
ques, Paris, Β. Nauwelaerts, 1961, σ. 99). Αύτό δέν σημαίνει πώς ή άγάπη
είναι μιά ύποκειμενική αύταπάτη' είναι ή πράξι μέ τήν όποία, άντιμετωπί
ζοντας τόν όλλο ώς σύ, συνεργώ στήν έλευθερία του' «άγάπη είναι ή ζωη
πού μετατοπίζει τό κέντρο της» (βλ G.M., J.M., σ. 217).
Τό σύ τό έπικαλούμαι, περιμένω άπό αύτό κάτι άΠΡΟdδιόριστο, ένώ
συγΧΡόνως εΙναι σάν νά τοΟ δίνω τό μέσον νά .μοΟ άπαντήση (βλ. G.M.,
Η.ν., σ. 63). Καί δύναμαι νά τό έπικαλοΟμαι, γιατί τοΟ έχω έναποθέσει όλη
μου τήν έμπιστοσύνη, πού δέν θεμελιώνεται πάνω σέ καμμιά πεποίθησl,

Θεός εΤναι κατά βάθος Άγάπη. Τό άπόλυτο Βναι, ό Θεός. εΤναι ή άρχή τοΟ

εΤναι (βλ.

.

G.M., Ε.Α., σ. 248), άλλά καί τό τέλος τοΟ άνθρώπου (βλ. G.M.•
54), έφ' όσον «τό ότομο δημιουργείται ώς ότομο θέτοντας τόν
του ώς δημιούργημα» (βλ. G.M., R.I., 194)' ή έξάρτησί του όμως άπό

Α.Ι, σ.
έαυτό

τήν πράξι δημιουργίας δέν τό καταργεί ώς ίδιαίτερο όν, γιατί έκείνο άπό τό
όποίο έξαρτάται, τοΟ είναι έσωτερικό (βλ.

G.M., R.I., σ.134).

Γ. ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

άλλ' εΙναι «ένα όλμα, ένα στοίχημα πού ένδέχεται, όπως κάθε στοίχημα, νά
χαθη» (βλ G.M., R.I., σ. 177), γιατί «ή ούσία ένός όντος συνίσταται άκριβώς

[1 J. Τό κείμενο πού μεταφράζεται έδώ είναι ή δέκατη άπό μιά σειρά έΊκοσι
(Gifford Lectures). πού ό G. Marcel έδωσε σέ δύο συνέχειες,
κατόπιν προσκλήσεώς του στό Πανεπιστήμιο τοΟ Aberdeen. τόν Μάϊο τοΟ
1949 καί τόν Μάϊο τοΟ 1950. Στόν πρόλογο αύτών τών διαλέξεων, πού
έκδόθηκαν τό 1951 μέ τόν τίτλο «Τό μυστήριο τοΟ όντος» ('Le mystere de
Ι' ~tre" Μ.Ε.) σέ δύο τόμους: 1) «Σκέψι καί μυστήριο» (Μ.Ε .• ι, 'Reflexion et
mystere') καί 2) «Πίστι καί πραγματικότης» (Μ.Ε., ΙΙ, 'Foi et ΓθθlίΙθ'), ό

στό ότι .δέν εΙναι δεδομένο οϋτε γιά τόν όλλο οϋτε Υιά τόν ·ιδιο του τόν

φιλόσοφος

έαυτό» (βλ G.M., Ε.Α., σ. 65).

έκφωνήθηκαν,

Ή έννοια της παρουσίας, άπό άπλη πρόσφυσι (στόν κόσμο τών
άντικειμένων) καί ένιαία παρουσία (στόν έαυτό μου), έμπλουτίζεται στό
έπίπεδο τής ζωντανης σχέσεως τοΟ έΥώ μέ τό σύ, στό έπίπεδο τοΟ έμείς,
πού εΙναι σχέσl «εΤναι πρός εΤναι» (βλ. G.M., J.M., σ. 171), «ένα είδος

έργου του.

ζωτικού χώρου τής ψυχής» (βλ G.M., R.I., σ. 52).

. Η συΥκεκρlμένη διϋποκειμενική σχέσι όδηγεί τόν G. Marcel μέχρι τό
Θεό, τό «όπειρο πού περικλείεται σέ κάθε πνευματική πραγματικότητα»
(βλ, G.M" J.M., σ. 239)' « ... όν στόν κόσμο μας ... τά όντα είναι δυνατόν νά
συνδέωνται πραγματικά τό ένα μέ τό όλλο, αύτό συμβαίνει γιατί σέ κάποια
όλλη διάστασι είναι συνδεδεμένα μέ κάτι πού τά ύπερβαίνει καί πού τά
περικλείει» (βλ. G.M., Les hommes contre Ι' humain, Paris, La colombe,
1951, σ. 196). Τό Θεό, ώς άπόλυτο Σύ, δέν εΤναι δυνατόν νά τόν
έξαντικειμενοποιήσουμε, άποδίδοντάς του ίδιότητες η άΠΟδεlκνύοντας τήν
ϋπαρξί του' «ή θεολογία τής ύπερβάσεως τοΟ G. Marcel, στήν όποία
όδηγεί ή φιλοσοφία του, είναι κατά βάσιν άποφατική» (βλ. R. Troisfontaines,
έ.ά .• ", σ. 215)' «Ή προσωπική ζωή, καί μόνον αύτή, παριστά τόν
καθρέφτη, όπου έρχεται νά άντανακλασθή τό άπόλυτο» (βλ G.M., Α.Ι., σ.

192 καί Θ.Μ., J.M., σ. 127). «' Αγαπώ πραγματικά ένα ον σημαίνει τό άγαπώ
έν Θεφ» (βλ. G.M., J.M., σ. 158), ένφ «ή σχέσι μου μέ τό Θεό δέν εΤναι
τίποτε, όν δέν εΙναι σχέσι όντος πρός όν» (βλ. G.M., J.M., σ, 137)' «ό Θεός
δέν μοΟ δίδεται στή λατρεία παρά ώς άπόλυτη Παρουσία» (βλ. G.M., Ε-Α.,

σ. 318).. Η προσέγΥlσι άπό τόν G. Marcel τοΟ Θεοο διά μέσου της άγάπης
δείχνει, κατά τόν Ch. Widmer (βλ. έ.ά., σ. 220). πώς γιά τόν φιλόσοφο ό
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διαλέξεων

έξηγεϊ

Κατά τόν

πώς

ή

διατήρησί

τους

στή

μορφή,

μέ

τήν

όποία

έξυπηρετεί τό γενικώτερο όντισυστηματικό πνεΟμα τοΟ

J.P. 8agot,

ό

G. Marcel.

στό βαθμό πού άποτυνχάνει στήν

προσπάθειά του νά κατασκευαση μιό μεταφυσική τοΟ όντος, στρέφεται μέ
δυσπιστία, άλλά καί πικρία, έναντίον κάθε παρόμοιας προσπάθειας'

τήν

κριτική πού όλλοτε άσκοΟσε στήν έγελιανή ίδέα της άπόλυτης γνώσεως,

έπεκτείνει σέ κάθε φιλοσοφικό σύστημα. Κατά τή διόρκεια τών

Lectures,

Gifford

όπου καλείται νά προσφέρη μιόν ένιαία παρουσίασι τών φιλοσοφι

κών του άναζητήσεων, ή άρκετά «έπιπόλαιη» στάσι, πού υίοθετεί ώς πρός

τή θέσι τοΟ έρωτήματος περί τοΟ όντος, δείχνει πόσο λίγο ύπελόγιζε νά
βρη μέσα άπό αύτές μιάν άπάντησι σέ ό,τι δέν έπαυε νά τόν άπασχολη .. Ο

φόβος της άφαιρέσεως τόν άποτρέπει όριστικά άπό τό έρώτημα περί τού
έν γένει όντος'

ό μεταφυσικός κατ' αύτόν

.. δύναται

νά άποκαλύψη τήν

παρουσία του μόνο στό μέτρο πού προσδίδει κάποιο νόημα στά έπί μέρους

όντα .. (βλ.

J.P. 8a90t, Connaissance et amour. Essai ΒυΓ la philosophie de
G. Marcel, Paris, 8eauchesne, 1958. σ. 164).
Στήν όγδοη διάλεξι τοΟ Μ.Ε., Ι μέ τόν τίτλο «Ή ζωή μου» (βλ. G.M.,
Μ.Ε., Ι, σ. 163-187), άφοΟ γίνη φανερό πώς στό έρώτημα «ποιός είμαι;»
(σχε'~Kά μέ αύτό τό έρώτημα βλ. τό σχ. [5 j) δέν είναι δυνατόν. νά άπαντήση
κανείς άντικειμενικά, έξετάζεται τό περιεχόμενο πού συνήθως άποδίδεται
στή φράσι «είμαι ή ζωή μου», γιά νά έξαχθη τό συμπέρασμα ότι ή ζωή μου

ξεπερνά τή συνείδησl, πού μπορώ νά εχω σέ μιά όποιαδήποτε στιγμή γι'
αύτήν.

Στή

συνέχεια

έπισημαίνεται τό γεγονός

ότι είναι δυνατόν νά

θυσιάσω Γι νά άφιερώσω κόπου τή ζωή μου, πράγμα τό όποίο άποτελεί καί

297

CONST ΑΝΤιΝΕ BOUDOURIS
PROFESSOR OF PHILOSOPHY
UNIVERSITY
OF
ATHENS

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΥ Ι. ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΤΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

READINGS
ΙΝ CONTEMPORARY METAPHYSICS

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ
ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

*
ΑΘΗΝΑΊΚΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

*

ATHENS 1984
ΑΘΗΝΑ

1984

