Kορυφα&ος Kιν*ζος καθηγητ1ς
θεωρε& τ1ν 4Eλληνικ1 Φιλοσοφ8α
9ς πολ; <ν=τερη τ>ς Kινεζικ>ς

4O καθηγητ1ς M?ν Xο@α TσAν µA τ1ν NBνσυ Mπ8σκα. TC DιDλ8ο εEναι F Gκδοση στI KινεζικI τοJ 4OµKρου. (ΣτC Mξ=φυλλο O τ8τλος κα? στI PλληνικI.)

O KOMΦOYKIOΣ MENEI ΣTIΣ AIΣΘHΣEIΣ,
O ΠΛATΩN TPYΠA ME TA «MATIA TON NOY»
«!E"ν $νας µελετητ+ς θ-λ.η ν" κατανο1σ.η τ3ν ∆υτικ3 Πολιτισµ8, πρ-πει ν" ;νατρ-ξ.η
στ+ν ;ρχ1 του: στ+ν >Eλλ?δα καA στ3ν >Eλληνικ3 Πολιτισµ8», !πισηµα'νει στ+ν «∆αυλ+»
/Kιν0ζος διανοητ5ς κα7 καθηγητ5ς κ. Minhua Chen κα7 µ: δισταγµ+ σηµει;νει: «∆υστυχBς ;ρκετοA ;π3 τοCς σηµερινοCς DEλληνες διαπρ?ττουν EFριν». <Eκτιµ=, >τι: «>H
;ρχαGα Hλληνικ+ γλBσσα εJναι Kνα πολLτιµο MργαλεNο, γι" ν" φιλοσοφ.P κανεGς. >H
Mκµ?θησ1 της µQ Fο1θησε στ3 Kργο µου, ;λλ" µQ Mπηρ-ασε καθοριστικ" στ+ν προσωπικ1 µου πορεGα».
?O Kιν0ζος καθηγητ5ς ε@ναι / πρBτος στ5ν χ;ρα του, ποD µετ0φρασε τ5ν <OδFσσεια
κα7 τ5ν <IλιGδα Hπευθε'ας Hπ+ τ5ν Hρχα'α Iλληνικ5 γλBσσα σ: πεζ+ λJγο κα7 Kµµετρα
στ5ν κινεζικ5 γλBσσα. LEχει δηµοσιεFσει µελ0τες γιM τοDς <Aριστοτ0λη, ΠλGτωνα κα7
APσχFλο. LEχει γρGψει πλRθος µελετBν κα7 HκαδηµαϊκBν Tρθρων κα7 Kχει !κδ;σει 16
UιUλ'α γιM τ5ν Hρχα'α ?Eλληνικ5 Σκ0ψη, τM /ποWα Hπ0σπασαν κρατικM UραUεWα. OX µεταφρGσεις τRς <OδFσσειας κα7 τRς <IλιGδας Kχουν κGνει πολλαπλ:ς !κδJσεις στοDς τρεWς
µεγαλFτερους !κδοτικοDς ο@κους τRς χ;ρας του. ΣποFδασε στ5ν K'να, στ7ς HΠA κα7
στ5 Θεσσαλον'κη. ΣZµερα ε@ναι καθηγητ5ς κα7 διευθυντ5ς το[ «TµZµατος KεντρικRς
E\ρ;πης κα7 ?EλληνορωµαϊκBν MελετBν» στ+ «]Iδρυµα Ξ0νης Φιλολογ'ας» στ5ν Kινεζικ5 <Aκαδηµ'α KοινωνικRς <EπιστZµης στ+ ΠεκWνο.
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H ΣYNENTEYΞH TOY KINEZOY KAΘHΓHTH TΣEN
– KLριε Chen, ποι8 Xταν τ3 κGνητρ8 σας, γι" ν" µελετ1σετε τοCς ;ρχαGους DEλληνες κλασσικοLς;
– QEIν θ*λRη κBποιος νI κατανοKσRη τCν ∆υτικC ΠολιτισµU, Vφε8λει νI <νατρ*ξRη στ1ν <ρχK του,
στCν 4EλληνικC ΠολιτισµU. EEµαι εXγν=µων στCν καθηγητK µου στ?ς HΠA, O Oπο&ος µοJ τC MπεσKµανε στ1ν <ρχ1 τYν µεταπτυχιακYν µου σπουδYν. Γνωρ8ζοντας το;ς <ρχα8ους [Eλληνες φιλοσUφους
MνθουσιBστηκα <πC τCν συστηµατικC τρUπο, µA τCν Oπο&ο <ν*λυαν τ1 σκ*ψη τους. 4H θεωρητικ1 φιλοσοφ8α γεννKθηκε στ1ν 4EλλBδα. MοJ <ρ*σει νI σκ*φτωµαι κα? νI διαλογ8ζωµαι. O] [Eλληνες προσ*φεραν στο;ς <νθρ=πους µ8α ν*α <ντ8ληψη γιI τ1 ζωK. Ξεκ8νησα µA τCν QAριστοτ*λη µεταφρBζοντας κε8µενα <πC τI <ρχα&α PλληνικI στ1ν γλYσσα µου κα? συν*χισα µA τCν ΠλBτωνα µεταφρBζοντας
<ποσπBσµατα <πC το;ς διαλUγους του κα? καταγρBφοντας σχUλια περ? αXτYν, _στε νI γ8νουν κατανοητο? <πC τCν λαU µου. 4O ΠλBτων θ*τει τ?ς DBσεις τ>ς θεωρητικ>ς φιλοσοφ8ας τοJ ∆υτικοJ ΠολιτισµοJ. ∆Aν δ8νει <παντKσεις, ζητ` <πC το;ς στοχαστAς νI σκεφθοJν κα? νI <ναζητKσουν τ?ς <παντKσεις µUνοι τους.

«O8 9Eλληνες µ: δ4δαξαν ν= >ναλ?ω τAς καταστBσεις»
– ΠιστεLετε, Yτι Z ;ρχαGα >Eλληνικ+ Σκ-ψη µπορεN ν" Fοηθ1σ.η τ3ν σLγχρονο \νθρωπο;
– Στ?ς Fµ*ρες µας, πιστε@ω, F φιλοσοφ8α τοJ ΠλBτωνα εEναι πολ; δηµοφιλ1ς σ’ OλUκληρο τCν κUσµο, διUτι θ*τει τC «µ*τρο», γιI νI µπορ*σRη κανε?ς νI σταθµ8σRη τI πρBγµατα, νB κρ8νRη. 4O σ@γχρονος aνθρωπος εEναι περισσUτερο bλιστικUς παρI πνευµατικCς κα? cδεαλιστικUς. QEνδιαφ*ρεται περισσUτερο γιI τ1ν <πUκτηση <γαθYν, γιI νI Dελτι=σRη τ1ν bλικK του ζωK παρI τ1ν πνευµατικK.
QAγνοε& τ?ς aλλες πλευρAς τ>ς ζω>ς. [Oπως O ΣωκρBτης Gλεγε, θI πρ*πει νI MξετBζουµε διαρκYς τ1ν
ζωK µας.
4O ΠλBτων µ`ς δ8δαξε, dτι στ1 ζω1 bπBρχει νUηµα κα? dτι τC σ@µπαν εEναι eργανωµ*νο κα? Gχει
σκοπU, κα? O σκοπCς εEναι fθικYς καλUς. 4H σκ*ψη αXτ1 µ`ς δ8νει Mλπ8δα. ΠροσωπικB F <ρχα8α 4Eλληνικ1 Σκ*ψη µA Gχει MπηρεBσει πολ@. ∆ιδBχθηκα πολλB: ποτA δAν φθBνω σA <κρUτητες, προσπαθY νI
µ*νω οXδ*τερος, MξασκY αXτο*λεγχο, προσ*χω τ?ς σκ*ψεις µου. O] <ρχα&οι [Eλληνες µοJ δ8δαξαν νI
εEµαι φ8λος τ>ς σοφ8ας. MοJ πρUσφεραν τ1 δυνατUτητα νI <ναλ@ω τ?ς καταστBσεις µA σαφKνεια. NI
µ1ν στ*κωµαι στ1ν MπιφBνεια. Kυρ8ως dµως Gµαθα νI <γαπY τ1ν γν=ση. Σ’ αXτ1 τ1ν <γBπη Gχω <φιερ=σει τ1ν ζωK µου.
– TG σ]ς ^δ1γησε στ3 ν" µεταφρ?σετε τ" Kργα ;ρχαGων >Eλλ1νων φιλοσ8φων στ+ν Kινεζικ+ γλBσσα;
– gHθελα, ο] Kιν*ζοι νI πληροφορηθοJν περισσUτερα γιI τC µεγαλε&ο τοJ <ρχαιοελληνικοJ πολιτισµοJ. Γι’ αXτC κα? µετ*φρασα το;ς <ρχα8ους [Eλληνες κλασσικο@ς κατευθε&αν <πC τ1ν <ρχαιοελληνικ1 γλYσσα κα? hχι µ*σω τ>ς <γγλικ>ς. TI Gπη τοJ 4OµKρου δAν εEχαν ποτA µεταφραστ> κατευθε&αν <πC τC πρωτUτυπο. ΠροσπBθησα νI τI <ποδ=σω dσο τC δυνατCν µA µεγαλ@τερη <κρ8Dεια κα?
σεDασµC στC iφος τοJ 4OµKρου. gHθελα νI το;ς δε8ξω τ1ν cδ*α πο; εEχε O [Oµηρος γιI τCν κUσµο,
τ1ν κοινων8α, τCν aνθρωπο. Γι’ αXτC κα? ο] µεταφρBσεις µου MκτιµKθηκαν <πC το;ς συναδ*λφους
µου. QEπ? πλ*ον δAν <παντYνται Gπη κα? Fρωικ1 πο8ηση στCν κινεζικC πολιτισµU.
– Kατ-χετε τ+ν ;ρχαιοελληνικ+ γλBσσα πολC καλ?, πBς τ+ν ;ξιολογεNτε;
– EEναι πολ; hµορφη, ποιητικ1 κα? <κριDKς. EEναι µ8α θαυµBσια γλYσσα, γιI νI φιλοσοφR> κανε8ς,
<λλI κα? χρKσιµη γιI Mπιστηµονικ1 <νBλυση. EEναι συστηµατικ1 κα? <ναλυτικK. ΠBρα πολλο? Mπιστηµονικο? dροι εEναι Pλληνικο8. 4H <ρχα8α κινεζικ1 γλYσσα, παρI τC γεγονCς dτι εEναι ποιητικK, δAν
εEναι κατBλληλη γιI τ1 φιλοσοφ8α. Γι’ αXτC aλλωστε κα? Gχουµε 9ς λαο? διαφορετικAς φιλοσοφ8ες. 4H
γλYσσα εEναι πολ; σηµαντικC Gργαλε&ο γιI τ1 σκ*ψη. 4H Pλληνικ1 γλYσσα «<κUνισε» τ1 λογικK µου.

!H "περοχ( τ*ς ,λληνικ*ς φιλοσοφ4ας 6ναντι τ*ς κινεζικ*ς
– Ποι8 εJναι τ3 θ-µα ποC Mρευν]τε τ`ρα;
– QEπιχειρY µ8α συγκριτικ1 µελ*τη ΠλBτωνα κα? Kουµφο@κιου στ?ς θεωρ8ες τους γιI τ1ν πο8ηση
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T+ !ξ;φυλλο τRς !κδJσεως το[ APσχFλου στM KινεζικM Hπ+ τ+ν καθηγητ5 M7ν
XοFα Tσ0ν.

13816

∆ΑΥΛΟΣ/218, ΦεDρουBριος 2000

κα? τ?ς KαλAς T*χνες. Γι’ αXτC τCν σκοπC aλλωστε nρθα στ1ν 4EλλBδα, _στε νI συγκεντρ=σω dσο τC
δυνατCν περισσUτερες πηγAς σχετικI µA τC θ*µα µου.
– Ποι-ς οa διαφορQς b τ" κοιν" σηµεNα µεταξC τPς ;ρχαGας >EλληνικPς καA τPς KινεζικPς Σκ-ψης;
– 4H <ρχα8α Pλληνικ1 φιλοσοφ8α εEναι πολ; πιC σηµαντικ1 κα? πολ@πλοκη <πC τ1ν <ρχα8α κινεζικK. 4H <ρχα8α κινεζικ1 φιλοσοφ8α OπωσδKποτε περι*χει στοιχε&α, τI Oπο&α εEναι πολ@τιµα πνευµατικB. 4O ΛBο TσA <ναφ*ρεται σA 9ρισµ*νες <πUψεις, ο] Oπο&ες oσως <γνοKθηκαν <πC το;ς <ρχα8ους
[Eλληνες διανοητ*ς. [Oµως f φιλοσοφ8α µας δAν εEναι θεωρητικK. EEναι fθικ1 κα? hχι θεολογικ1 p
φυσικK. O] <ρχα&οι Kιν*ζοι Mµπιστε@ονταν τ?ς αcσθKσεις, d,τι nταν qπτU, OρατU. 4H <νατολικ1 φιλοσοφικ1 σκ*ψη Mν γ*νει εEναι συγκεκριµ*νη κα? κατηγορηµατικK. O] δικο8 µας φιλUσοφοι δAν µ`ς διδBσκουν νI προχωροJµε π8σω <πC τ1ν MπιφBνεια τYν πραγµBτων. 4O Kοµφο@κιος εEναι συγκεκριµ*νος κα? δAν µ`ς Mνθαρρ@νει νI προχωρKσουµε π8σω <πC αXτI πο; O aνθρωπος µπορε& νI <ντιληφθR>
µA τ?ς αcσθKσεις του: «T+ νM ζaRς πρακτικM ε@ναι τ+ νM ζaRς καλG. E\γενικ+ς Tνθρωπος ε@ναι !κεWνος
/ /ποWος Hντιµετωπ'ζει τ7ς καταστGσεις µ: ρεαλισµJ, κα7 Uασ'ζεται στ5ν !µπειρ'α». O] φιλUσοφο8 µας
δAν µ`ς παρακινοJν νI δοJµε µA τI «µBτια τοJ νοJ» πρBγµατα πο; εEναι bπαρκτB, dπως πρBττει O
ΠλBτων. O] <ρχα&οι [Eλληνες Mπιπλ*ον <ν*λυαν συστηµατικI τ1 σκ*ψη τους. Γι’ αXτC εEναι πολ; σηµαντικC νI γνωρ8σRη O λαUς µου το;ς [Eλληνες φιλUσοφους.

«O8 σ?γχρονοι 9Eλληνες προτιµοHν τI παρBλογο»
– ΠBς FρGσκετε τοCς σLγχρονους DEλληνες;
– ∆ιατηροJν <ρκετI στοιχε&α <πC το;ς προγUνους τους. 4OπωσδKποτε δAν φιλοσοφοJν, dπως ο]
<ρχα&οι [Eλληνες, ο] Oπο&οι <γων8ζονταν πολ; σκληρI νI <ποφ@γουν τ1ν bUριν. QAρκετο? <πC το;ς
σηµερινο;ς [Eλληνες, να8, διαπρBττουν iDριν. EEναι Vξ@θυµοι, δAν µελετοJν κα? καταλKγουν σA συµπερBσµατα <ρκετI εrκολα. Στ1ν <ρχαιUτητα τC VρθολογικC κα? τC παρBλογο µποροJσαν νI συνυπBρξουν. T=ρα φα8νεται νI GχRη χαθ> F «cσορροπ8α», τC VρθολογικC στοιχε&ο bποχωρε& κα? κατακτ`
Gδαφος τC παρBλογο. gIσως νI κBνω λBθος, <λλI αXτ1 εEναι F γν=µη πο; διαµUρφωσα κατI τ1ν παραµονK µου στ1ν 4EλλBδα.
– Θ? θ-λατε, κ.καθηγητ?, ν" προσθ-σετε κ?τι;
– EEµαι εXγν=µων στC QΩνBσειο [Iδρυµα κα? το;ς <νθρ=πους του γιI τ1 δυνατUτητα πο; µοJ προσ*φεραν, νI Gρθω γιI tνα µ>να στ1ν QAθKνα, νI <ντλKσω ν*ες πηγAς κα? νI <νταλλBξω Mνδιαφ*ρουσες <πUψεις µA [Eλληνες καθηγητ*ς. Kι Mπ8σης θI uθελα νI MπαναλBDω τC πUσο MκτιµY τ1ν Pλληνικ1
]στορ8α κα? πUσο σ*Dοµαι το;ς [Eλληνες. ΘI συνεχ8σω νI MργBζωµαι σκληρI, γιI νI κατανοKσω καλ@τερα τCν PλληνισµU, τCν PλληνικC πολιτισµU, κι εrχοµαι νI ζ>τε εcρηνικB. Σ`ς εXχαριστY, [Eλληνες, γιI τ1ν εXκαιρ8α πο; µοJ δ=σατε νI διδαχθY γιI τCν [Oµηρο, τCν QAριστοτ*λη κα? τCν ΠλBτωνα. ΘI συνεχ8σω νI Mπιδι=κω τ1ν <καδηµαϊκ1 λαµπρ1 Mπ8δοση κα? νI προσφ*ρω τ1 δικK µου συµDολK, πρCς hφελος dσων Mνδιαφ*ρονται γιI τ?ς Mργασ8ες µου.
• 4O Minhua Chen γεννKθηκε στ1 ΣαγκBη τC 1954. QAποφο8τησε <πC τC ΠανεπιστKµιο Fuijian Normal University τC 1976
(Bα.), Xiamen University τC 1978 (Mα.). 4H διδακτορικK του διατριD1 εEχε 9ς θ*µα τ1ν ]στορ8α τοJ ΘεBτρου («4EλληνικAς Tραγxωδ8ες») κα? τ?ς δραµατικAς θεωρ8ες («Πλατωνικ1 κα? QAριστοτ*λεια Πο8ηση»). T1ν <ρχα8α Pλληνικ1 γλYσσα
διδBχθηκε κατI τ1 διBρκεια τYν σπουδYν του στC ΠανεπιστKµιο Brigham Young. QAπC τC 1989 µ*χρι τC 1993 παρακολο@θησε µεταδιδακτορικI προγρBµµατα στ?ς HΠA, µελετ=ντας το;ς ∆υτικο;ς κλασσικο@ς. TC 1995 σπο@δασε στC
QAριστοτ*λειο ΠανεπιστKµιο τ>ς Θεσσαλον8κης κα? Mπιδοτο@µενος <πC τC [Iδρυµα «QAλ*ξανδρος QΩνBσης» 9λοκλKρωσε τ1ν GρευνB του γιI τCν ΠλBτωνα. 4O κ. Chen Gχει γρBψει 20 DιDλ8α (τI 4 bπC Gκδοση) γιI τ1ν <ρχα8α 4EλλBδα,
µεταξ; τYν Oπο8ων τI «Homer’s the Iliad» 1993, «Homer’s the Odyssey» 1994 (τ?ς Oπο&ες Mµπλο@τισε κα? Mπανεξ*δωσε
τC 1999 µA τCν τUµο «QIλιIς - QOδ@σσεια»), «Aeshylus’s Seven Tragedies» 1998, «Aristotle’s Politics», «From Imi to Im: A
new approach to the study of Literature, Drama and the Fine Arts», µελ*τη F Oπο8α <ναφ*ρεται στ1ν αcσθητικ1 τοJ ΠλBτωνος κα? τοJ QAριστοτ*λη.

N?νσυ MπGσκα

