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Γημήτρη Βλάτοσ 

 

Όηαν η θιλοζοθία ζσνανηά ηην ποίηζη… : ηο ζώμα και ο μύθος ζηο 

έργο ηοσ Φρειδερίκοσ Νίηζε και ηοσ Γιώργοσ Σεθέρη 
(Εκλεκηικές ζσγγένειες ζηο έργο ηοσ Γερμανού θιλοζόθοσ και ηοσ Έλληνα ποιηηή

1
) 

 
«Όηαλ θαληάδνκαη έλαλ ηέιεην αλαγλώζηε, ηνλ θαληάδνκαη ηέξαο 

ζάξξνπο θαη πεξηέξγεηαο
. 

Δπηπιένλ, επιύγηζην, παλνύξγν, πξνζεθηηθό: 

γελλεκέλν ηπρνδηώθηε θαη εμεξεπλεηή». Φνίκηνζπ Νίηζε, Ecce Homo (Ίδε μ 

άκενςπμξ), ιηθ. Εήζδξ ανίηαξ, εηδ. Νδζίδεξ, 2000, ζ. 225.  

 

 

Γκςνίγς ηαθά πςξ ηαζ δ βεζηκίαζδ ιυκμκ ηςκ δφμ αοηχκ μκμιάηςκ απμηεθεί 

πνυηθδζδ, αθμφ εη πνχηδξ υρεςξ Νίηζε ηαζ εθένδξ είηε δεκ θαίκμκηαζ κα έπμοκ 

ηαιζά ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ ή δίκμοκ ηδκ εκηφπςζδ υηζ ανίζημκηαζ ζημοξ ακηίπμδεξ. Γζα 

ημοξ πενζζζυηενμοξ άθθςζηε  ημ ένβμ ημο πνχημο έπεζ ηαοηζζηεί ιε ημκ 

«οπενάκενςπμ» ηαζ ηδ «εέθδζδ βζα δφκαιδ», εκχ δ «εθθδκζηυηδηα» ηαζ μ 

«ακενςπζζιυξ» εεςνμφκηαζ ηα ηαηελμπήκ ζδιεία ακαθμνάξ βζα ημ ένβμ ημο 

δεοηένμο. Πένα απυ αοηέξ ηζξ απθμοζηεοηζηέξ ζπδιαημπμζήζεζξ δεκ έθεζρακ αηυιδ 

ηαζ μζ παναιμνθχζεζξ ημο ένβμο ημοξ ζφιθςκα ιε ηζξ επζδζχλεζξ είηε ακηζζδιζηχκ 

ηαζ εεκζημζμζζαθζζηχκ (πενίπηςζδ ημο Νίηζε) είηε εεκζηζζηχκ (πενίπηςζδ εθένδ).  

Δίκαζ βκςζηυ επίζδξ  υηζ ημ ένβμ εκυξ δδιζμονβμφ ανίζηεηαζ ακοπενάζπζζημ 

ζημ έθεμξ ηςκ ενιδκεοηχκ ημο. Ζ απμνία ςζηυζμ εα ιπμνμφζε κα είκαζ ιζα πνχηδ 

έκηζιδ ακηίδναζδ εκυξ πενίενβμο ακαβκχζηδ, υηακ έπεζ ιπνμζηά ημο έκα απαζηδηζηυ 

ένβμ. Καζ πςνίξ αιθζαμθία μφηε μ Νίηζε είκαζ αμθζηυξ ςξ θζθυζμθμξ μφηε μ εθένδξ 

εφημθμξ   ςξ πμζδηήξ. Οζ παναηάης θμζπυκ ζηέρεζξ αξ εεςνδεμφκ απμηέθεζια ηδξ 

πενζένβεζάξ ιμο κα ελενεοκήζς ιε ηζξ θζβμζηέξ δοκάιεζξ ιμο ηάπμζα ζδιεία ιέζα 

ζημ «ζημηεζκυ δάζμξ» ημο ένβμο ηςκ δομ αοηχκ δδιζμονβχκ. Καζ ζ’ αοηή ηδ selva 

oscura (ηαηά Γάκηδ ηαζ εθένδ) δ πενζένβεζα ηδξ ελενεφκδζδξ ζοκμδεφεηαζ  απυ ημ 

θυαμ ημο λεζηναηίζιαημξ. Γεκ λεπκχ υιςξ πςξ  ηαζ μ Νίηζε πνμηζιά ημκ πενίενβμ 

ακαβκχζηδ ηαζ μ εθένδξ εκεαννφκεζ ημ ιμκαπζηυ μδμζπυνμ ημο ζημηεζκμφ δάζμοξ. 

Έηζζ θμζπυκ πνμπςνχ, μνίγμκηαξ ηαηανπήκ ημ εέια πμο εα δζενεοκήζς  ζηδ 

ζοκέπεζα. 

ηυπμξ ιμο είκαζ κα εκημπίζς «εηθεηηζηέξ ζοββέκεζεξ»
2
 ζημ ένβμ δομ ηυζμ 

δζαθμνεηζηχκ  ιεηαλφ ημοξ δδιζμονβχκ. οββέκεζεξ πμο είκαζ ςζηυζμ μοζζχδεζξ ηαζ 

επζηνέπμοκ  ηδκ ακάδοζδ εκυξ πνμαθδιαηζζιμφ πμο θένκεζ ημκηά πμίδζδ ηαζ 

θζθμζμθία. Αξ ιδκ λεπκάιε άθθςζηε πςξ μ δζάθμβμξ πμίδζδξ ηαζ θζθμζμθίαξ, εηηυξ 

απυ ηδκ  οπυικδζδ ηδξ εκυηδηαξ ημο ακενχπζκμο πκεφιαημξ,  ιαξ πνμζθένεζ 

επζπθέμκ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κέςκ  ενιδκεοηζηχκ πνμζεββίζεςκ. Καζ ζήιενα πζζηεφς 

πςξ είιαζηε  πζμ ημκηά ζε ηέημζμο είδμοξ εβπεζνήιαηα, αθμφ πάνδ ζημ ένβμ κευηενςκ 

                                                 
1
 Γδιμζζεφηδηε ζημ Γδιήηνδ Βθάπμο, πλαληήζεηο/ εθέξεο – Νίηζε – Υάηληεγθεξ, εηδ. πακίδδ, 

Ξάκεδ, Ηακμοάνζμξ 2010, ζεθίδεξ 163.  
2
 Ο υνμξ «εηθεηηζηή  ζοββέκεζα» (Wahlverwandtschaft) ειθακίγεηαζ ζηα ηέθδ ημο 18

μο
 αζχκα βζα κα 

δδθχζεζ ηδκ πκεοιαηζηή ζοββέκεζα δδιζμονβχκ ζημ πχνμ ηδξ ηέπκδξ. Ο υνμξ αοηυξ απμηεθεί 

ιεηάθναζδ ζηα βενιακζηά ημο θαηζκζημφ ηίηθμο εκυξ αζαθίμο πδιείαξ ημο μοδδμφ  Torbern Bergman 

(De attractionibus electivis, 1775), ζημ μπμίμ πενζβνάθμκηακ μζ ζδζυηδηεξ ζοβηεηνζιέκςκ πδιζηχκ 

ζημζπείςκ. Έηημηε μ υνμξ αοηυξ πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα παναηηδνίζεζ ζπέζεζξ ιεηαλφ ακενχπςκ. ηδ 

δζάδμζδ ημο υνμο ηαηά ημκ 19
μ
 αζχκα ζοκέααθε θοζζηά ηαζ ημ ιοεζζηυνδια ημο Γηαίηε «Δηθεηηζηέξ 

οββέκεζεξ» (Die Wahlverwandtschaften, 1809). ημ ηείιεκμ πμο αημθμοεεί πνδζζιμπμζχ ημκ υνμ 

«εηθεηηζηέξ ζοββέκεζεξ» βζα κα δείλς ηα ζδιεία ζφβηθζζδξ ζημ ένβμ δομ δζαθμνεηζηχκ ιεηαλφ ημοξ 

δδιζμονβχκ, ημο Έθθδκα πμζδηή Γζχνβμο εθένδ ηαζ ημο Γενιακμφ θζθμζυθμο Φνεζδενίημο Νίηζε. 
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ιεθεηδηχκ έπμοκ ηθμκζζηεί αεααζυηδηεξ ημο πανεθευκημξ πμο είηε παναιυνθςκακ 

είηε μδδβμφζακ ζε άηαιπηα ζπήιαηα ηυζμ ηδ θζθμζμθία ημο Φνεζδενίημο Νίηζε
3
 υζμ 

ηαζ ηδκ πμίδζδ ημο Γζχνβμο εθένδ
4
.  

                                                 
3
 Σμ εκδζαθένμκ βζα ηδ ζηέρδ ημο Νίηζε ακαγςπονχκεηαζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδκ Δθθάδα, υπςξ 

θαίκεηαζ ηαζ απυ ηζξ ιεηαθνάζεζξ λεκυβθςζζςκ αζαθίςκ (ηονίςξ απυ ηδκ αββθζηή ηαζ βαθθζηή 

βθχζζα) ζηα εθθδκζηά. Ακαθένς εκδεζηηζηά ηα παναηάης, ηα μπμία ηαζ έθααα οπυρδ ιμο βζα ηδ 

ζοββναθή ημο δμηζιίμο ιμο: Αθέλακδνμξ Νεπαιάξ, Νίηζε: ε δσή ζαλ ινγνηερλία, εηδ. Αθελάκδνεζα, 

Αεήκα 2002
. 
Pierre Klossowski, Κείκελα γηα ηνλ Νίηζε, εηδ. πμηαιυξ, Αεήκα 2003 

. 
Gilles Deleuze, Ο 

Νίηζε θαη ε θηινζνθία, εηδ. Πθέενμκ, Αεήκα 2002
.
 Michel Foucault, Σξία θείκελα γηα ηνλ Νίηζε, εηδ. 

Πθέενμκ, Αεήκα 2003
. 

 Εαη Νηεννζκηά, Έκβνια –Σα ύθε ηνπ Νίηζε, Βζαθζμπςθείμ ηδξ «Δζηίαξ», 

Αεήκα 2002
.
 H. G. Gadamer – T.W. Adorno – M. Horkheimer, Γηα ηνλ Νίηζε, εηδ. Ίκδζηημξ, Αεήκα 

2003
.
 Josef  Simon, «Καεμνζζιυξ ηαζ ενιδκεία ζηδ θζθμζμθία ημο Nietzsche» ζημ: Ζ αιήζεηα θαη ε 

εξκελεία, εηδ. Βάκζαξ , Θεζζαθμκίηδ 1991
. 

 Γδιήηνδ Ν. Λαιπνέθθδ, Nietzsche, Φηιόζνθνο ηεο 

πνιιαπιόηεηαο θαη ηεο κάζθαο, εηδ. Γςδχκδ, Αεήκα – Γζάκκζκα 1988
. 

 Σενέγα Πεκηγμπμφθμο – 

Βαθαθά (επμπηεία) –Η.. Υνζζημδμφθμο (ιηθ-επζιέθεζα), Ο Νίηζε θαη νη Έιιελεο, εηδ. Εήηνμξ, 

Θεζζαθμκίηδ 1997.  Τπυρδ ιμο είπα επίζδξ ηαζ ηα παναηάης αζαθία πμο εηδυεδηακ  ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα ζηδ βενιακζηή βθχζζα: Rüdiger Safranski, Nietzsche – Biographie seines Denkens, εηδ. 

Hanser, München – Wien 2000
. 
Joachim Köhler, Nietzsche, εηδ. Claassen, München 2001

. 
  Friedrich 

Nietzsche, Philosophie als Kunst – Eine Hommage, επζιέθεζα έηδμζδξ Heinz Friedrich, εηδ. dtv , 

München 1999
.
 Nietzsche für Anfänger, Die Geburt der Tragödie  (Eine Lese-Einführung von 

Wiebrecht Ries), εηδ. dtv , München 1999
.
 Friedrich Nietzsche, Die Glücklichen sind neugierig, 

επζιέθεζα έηδμζδξ Wiebrecht Ries, εηδ. dtv , München 2000.  

 

 

Γζα ηδ ζοββναθή ημο πανυκημξ δμηζιίμο ζοιαμοθεφηδηα ηδ  βενιακζηή έηδμζδ ημο ένβμο ημο Νίηζε 

πμο επζιεθήεδηακ μζ Giorgio Colli ηαζ Mazzino Montinari (Friedrich Nietzsche, Kritische 

Studienausgabe, 15 ηυιμζ, εηδ. Deutscher Taschenbuch Verlag -  de Gruyter, München 1999)- εθελήξ 

εα ακαθένεηαζ ςξ KSA-  πνμηίιδζα υιςξ κα παναπέιρς ζηζξ οπάνπμοζεξ εθθδκζηέξ εηδυζεζξ ηςκ 

ένβςκ ημο Νίηζε, ιζα ηαζ αοηέξ είκαζ πενζζζυηενμ πνμζζηέξ ζημκ Έθθδκα ακαβκχζηδ. Δίκαζ βκςζηά 

αέααζα ηα  ενιδκεοηζηά ηαζ οθμθμβζηά πνμαθήιαηα πμο πανμοζζάγμοκ μζ πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ ηζξ 

εθθδκζηέξ ιεηαθνάζεζξ,  πθδκ εθαπίζηςκ ελαζνέζεςκ. Αοηέξ ηζξ ελαζνέζεζξ πνμζπάεδζα κα εκημπίζς 

ηαζ ζ’ αοηέξ παναπέιπς, υζμ αοηυ ιμο ήηακ θοζζηά δοκαηυ. Κάπμζα άθθα απμζπάζιαηα ηα 

ιεηαθνάγς μ ίδζμξ ηαζ παναπέιπς ηαηεοεείακ ζηδ βενιακζηή έηδμζδ (ΚSA).  ε ηάεε πενίπηςζδ, 

επεζδή δ ακάβκςζδ απυ ημ πνςηυηοπμ ημο κζηζεσημφ ένβμο είκαζ ακακηζηαηάζηαηδ, δίκς ζε αβηφθδ 

ζημ ηέθμξ ηάεε παναπμιπήξ  αφλμκηα ανζειυ ηυιμο ηαζ ζεθίδα ηδξ παναπάκς ηνζηζηήξ βενιακζηήξ 

έηδμζδξ  (KSA). 
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 Ζ αζαθζμβναθία βζα ημκ εθένδ είκαζ ακελάκηθδηδ. Ωζηυζμ εκδεζηηζηά εα ιπμνμφζα κα ακαθένς 

μνζζιέκα πμθφ ααζζηά ένβα εζζαβςβήξ ζηδκ πμίδζδ ημο εθένδ: Δηζαγσγή ζηελ Πνίεζε ηνπ εθέξε, 

επζιέθεζα Γδιήηνδξ Γαζηαθυπμοθμξ, Πακεπζζηδιζαηέξ Δηδυζεζξ Κνήηδξ, Ζνάηθεζμ 1999
2.
 Μανία 

ηαζζκμπμφθμο , Υξνλνιόγην – Δξγνβηνγξαθία Γηώξγνπ εθέξε, εηδ. Μεηαίπιζμ , Αεήκα 2000
.
 Mario 

Vitti, Φζνξά θαη ιόγνο , Δηζαγσγή ζηελ Πνίεζε ηνπ Γηώξγνπ εθέξε, εηδ. Δζηία, Αεήκα 1994
.
 Νάζμξ  

Βαβεκάξ , Ο πνηεηήο θαη ν ρνξεπηήο. Μηα εμέηαζε ηεο πνηεηηθήο θαη ηεο πνίεζεο ηνπ εθέξε, Αεήκα 

1979
. 
Ακηνέαξ Κανακηχκδξ, Ο πνηεηήο  Γηώξγνο εθέξεο, εηδ. Παπαδήια, Αεήκα 1990

.
 Γδιήηνδξ 

Γδιδνμφθδξ , Ο πνηεηήο σο έζλνο – Αηζζεηηθή θαη ηδενινγία ζηνλ Γ. εθέξε, εηδ. Πθέενμκ, Αεήκα 

1997
. 
Καηενίκα Κνίημο –Davis,  Κνιόθεο   - Μειέηε γηα ηε ζπιινγή ηνπ Γηώξγνπ εθέξε Ζκεξνιόγην 

Καηαζηξώκαηνο Γ΄(1953 –1955) , εηδ. Ηδευβναιια , Αεήκα 2002
.
 Γ. Ν. Μανςκίηδξ, Ζ πνίεζε ηνπ 

Γηώξγνπ εθέξε, εηδ. Δνιήξ1989
. 
 Καηενίκα Κςζηίμο (επζιέθεζα), Ο Γηώξγνο εθέξεο σο αλαγλώζηεο 

ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο, εηδ. University Studio Press, Θεζζαθμκίηδ 2002
. 
Ο εθέξεο ζηελ πύιε ηεο 

Ακκνρώζηνπ, εηδ. ΜΗΔΣ, Αεήκα 1987
.
  Νίημξ Α. Νζημθάμο, Μπζνινγία Γ. εθέξε (Από ηνλ Οδπζζέα 

ζηνλ Σεύθξν), εηδ. Γαίδαθμξ (Η. Εαπανυπμοθμξ) 2000
2.
 Ρυκηνζη Μπήημκ, Γηώξγνο εθέξεο – 

Βηνγξαθία, εηδ. Ωηεακίδα 2003.  

 

Σα ένβα ημο Γζχνβμο εθένδ ηα μπμία πνδζζιμπμίδζα ηονίςξ ζηδκ ενβαζία ιμο αοηή  είκαζ ηα ελήξ 

(υθα ζε εηδυζεζξ Ίηανμξ) : Πνηήκαηα (1985
15

) 
. 
Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ Β΄ (1993

2
) 

. 
   Γνθηκέο  Α΄ 

(2003
8
), Γνθηκέο Β΄ (2003

8
), Γνθηκέο Γ΄ (2002

3
) 

. 
Μέξεο Α΄ (2003), Μέξεο Β΄ (1984), Μέξεο Γ΄ (1984), 

Μέξεο Γ΄ (1993), Μέξεο Δ΄ (1996), Μέξεο Σ΄ (1986), Μέξεο Ε΄ (1996).  
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Ακαγδηχ ηζξ «εηθεηηζηέξ ζοββέκεζεξ»  ζημ ένβμ ημο Νίηζε ηαζ ημο εθένδ ηαζ 

υπζ ηζξ «επζδνάζεζξ» πμο άζηδζε μ θζθυζμθμξ ζημκ πμζδηή. Άθθςζηε  ηέημζεξ άιεζεξ 

επζδνάζεζξ  ηαζ δεκ μιμθμβμφκηαζ απυ ημκ Έθθδκα πμζδηή ηαζ δεκ ακαβκςνίγμκηαζ 

απυ ημοξ εζδζημφξ ιεθεηδηέξ,  ημοθάπζζημκ ιε ηδ ιμνθή ηςκ δζαπζζηςιέκςκ άιεζςκ 

επζδνάζεςκ ηδξ  «poésie pure» (Mallarmé, Valéry)  ηαζ ηδξ πμίδζδξ ημο Eliot. Σμ 

βεβμκυξ υηζ μ Γζχνβμξ εθένδξ έπεζ βκςνίζεζ ανηεηά απυ ηα ένβα ημο Νίηζε ζε 

βαθθζηέξ ιεηαθνάζεζξ, δεκ ημ εεςνχ απυδεζλδ επίδναζδξ, ακ ηαζ εα είπε εκδζαθένμκ 

κα λεθοθθίζεζ ηακείξ ηα ένβα ημο Νίηζε πμο οπάνπμοκ ζηδ αζαθζμεήηδ ημο Γζχνβμο 

εθένδ ηαζ κα ζηαεεί ζε εηείκα ηα ζδιεία πμο μ πμζδηήξ οπμβνάιιζγε ή ηναημφζε 

ζδιεζχζεζξ πάκς ζημ αζαθίμ
5
. Ζ βκςνζιία ημο εθένδ ιε ηδ θζθμζμθία ημο Νίηζε 

(ζδζαίηενα ιε ηδ κζηζεσηή αζζεδηζηή) πναβιαημπμζείηαζ ιάθθμκ ειιέζςξ, ηονίςξ 

ιέζς ηςκ επζδνάζεςκ πμο άζηδζε μ Γενιακυξ θζθυζμθμξ ζηδκ ηέπκδ ημο 20
μο

 αζχκα 

(ελπνεζζμκζζιυξ, ζμονεαθζζιυξ, κηακηά)
6
. Δπίζδξ δ κζηζεσηή ενιδκεία ημο εθθδκζημφ 

ιφεμο (απμθθχκζμ – δζμκοζζαηυ ζημζπείμ) θηάκεζ ζημ εθένδ ηαζ απυ ένβα πμο είπακ 

δεπηεί ηδ κζηζεσηή επίδναζδ, υπςξ βζα πανάδεζβια ημ ηθαζζηυ πζα αζαθίμ ημο Eric 

Robertson, The Greeks and the Irrational (Οη Έιιελεο θαη ην παξάινγν), 1951
1
. Ο 

εθένδξ πνδζζιμπμζεί ηδκ έηδμζδ ημο 1957 ηαζ ζε ζπεηζηή παναπμιπή ημο 

ζδιεζχκεζ ςξ ζπυθζμ βζ’ αοηυ ημ αζαθίμ : «έκα ένβμ πμο απυ πνυκζα ιε παναζηέηεζ» 

(Γμηζιέξ Β΄, ζ. 365).  

Γεκ πανααθέπς ηζξ δζαθμνέξ πμο πςνίγμοκ ημ Γενιακυ θζθυζμθμ απυ  ημκ 

Έθθδκα πμζδηή. Δπζζδιαίκς ηζξ πζμ παναηηδνζζηζηέξ απ’ αοηέξ. Πνχηα απ’ υθα 

ακήημοκ ζε δζαθμνεηζηέξ βεκζέξ. Ωζηυζμ, ημ έημξ 1900 ημοξ ζοκδέεζ, αθμφ ηυηε 

αηνζαχξ  πμο πεεαίκεζ μ Νίηζε ζε δθζηία 56 εηχκ , ηυηε βεκκζέηαζ μ εθένδξ. Καζ μζ 

δομ ημοξ έπεζηα ζοβηνμημφκ ηδκ πκεοιαηζηή ημοξ θοζζμβκςιία ιέζα ζε δζαθμνεηζηέξ 

παναδυζεζξ. Απυ ημ έκα ιένμξ μ Νίηζε, βζμξ πνμηεζηάκηδ πάζημνα, ζηδ κζυηδ ημο 

πμθθά οπμζπυιεκμξ ηθαζζηυξ θζθυθμβμξ, δζαιμνθχκεζ ημ ζημπαζιυ ημο 

δζαθεβυιεκμξ ιε ηδκ αηιαία βενιακζηή θζθμζμθζηή πανάδμζδ ημο 18
μο

 ηαζ 19
μο

 

αζχκα ηαζ ανίζηεηαζ ζηδκ ανπή ηάης απυ ηδκ ζζπονή επίδναζδ ημο μπεκάμοεν. Απυ 

ημ άθθμ ιένμξ μ εθένδξ ιαξ δίκεζ μ ίδζμξ ημ πμθζηζζιζηυ ημο ζηίβια μιμθμβχκηαξ 

«…βεκκήεδηα ζηδκ εθθδκζηή μνευδμλδ πανάδμζδ
. 

ζηδκ πανάδμζδ ηςκ ιεβάθςκ 

Παηένςκ ηδξ Ακαημθήξ, αοηή ήηακ δ ιμίνα ιμο
.  

δεκ ηδ δζάθελα»
7
.  Καζ εκχ μ 

Γενιακυξ θζθυζμθμξ εειεθζχκεζ ηδ θζθμζμθία ημο ηαζ ηδ ιοεμθμβία ημο πάκς ζημ 

έδαθμξ ημο  εονςπασημφ ημζιμπμθζηζζιμφ, μ Έθθδκαξ πμζδηήξ παναιέκεζ ααεφηαηα 

εεκζηυξ, ιζα ηαζ εκμθεαθιίγεζ ηδκ  πμζδηζηή ιοεμθμβία ημο ζημ γςκηακυ ημνιυ ηδξ 

εθθδκζηήξ πανάδμζδξ.  

Υαιδθυθςκμξ πμζδηήξ ηαζ ζημπαζηήξ μ  Γζχνβμξ εθένδξ , «άκενςπμξ ημο 

δζαθυβμο ηαζ υπζ ηδξ βνμεζάξ» ζηα πκεοιαηζηά γδηήιαηα, απμθεφβεζ ςξ έιπεζνμξ 

δζπθςιάηδξ ηζξ αίαζεξ νήλεζξ ηαζ ηαηαθεφβεζ ζηα «ζοιθςκδιέκα οπμκμμφιεκα»
8
 βζα 

κα εηθναζηεί πςνίξ κα πνμηαθέζεζ. ημοξ ακηίπμδέξ ημο  ανίζηεηαζ μ Γενιακυξ 

θζθυζμθμξ. Άθθςζηε μ ίδζμξ μ Νίηζε δδθχκεζ: «δεκ είιαζ άκενςπμξ, είιαζ 

δοκαιίηδξ». Έηζζ ένπεηαζ ζε ιεηςπζηή ζφβηνμοζδ ιε ηδκ ηονίανπδ ζημοξ ηυθπμοξ 

ηδξ βενιακζηήξ αηαδδιασηήξ ημζκυηδηαξ ζδεμθμβία ηαζ   αζηεί   μλεία πμθειζηή ηαηά 

ηςκ ζζπονυηενςκ  ακηζπάθςκ ημο,  ιαηνζά απυ ηάεε πκεφια ιεηνζμπάεεζαξ ηαζ 

                                                 
5
Βθ.  Νίημξ Υ. Γζακκαδάηδξ, Καηάινγνο βηβιηνζήθεο Γηώξγνπ θαη Μαξώο εθέξε, Βζηεθαία 

Βζαθζμεήηδ, Ζνάηθεζμ Κνήηδξ 1989, ζζ. 21-22.  
6
 Wieland Schmied,  «Im Namen des Dionysos - Friedrich Nietzsche und die Bildende Kunst» ζημ: 

Friedrich Nietzsche, Philosophie als Kunst – Eine Hommage, επζιέθεζα έηδμζδξ  Heinz Friedrich, εηδ. 

dtv , München 1999, ζζ. 141-216. 
7
 εθένδξ, Γμηζιέξ Β΄ , ζ. 218. 

8
 εθένδξ, Γνθηκέο Α΄, υ.π, ζ. 147. 
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ζοιαζααζιμφ. Σέθμξ,  δεκ ανκείηαζ μφηε ηαζ μ ίδζμξ ηζξ ακηζθάζεζξ πμο 

παναηδνμφκηαζ ζημ ένβμ ημο, αθμφ υπςξ θέεζ,  μ γςκηακυξ ηαζ ελεθζζζυιεκμξ 

ζημπαζηήξ αθθάγεζ ζηέρεζξ, υπςξ ημ θίδζ ημ πμοηάιζζυ ημο, δζαθμνεηζηά  μδδβείηαζ 

ζηδκ απμθίεςζδ.  

Βθέπμοιε θμζπυκ πςξ δεκ είκαζ δφζημθμ κα ζοκεπίζεζ ηάπμζμξ ηδκ 

απανίειδζδ ηςκ δζαθμνχκ ακάιεζα ζημκ Νίηζε ηαζ ημκ εθένδ. Δίκαζ άθθςζηε ηυζμ 

πνμθακείξ αοηέξ μζ δζαθμνέξ  πμο εεςνμφκηαζ ζημ ηέθμξ αοημκυδηεξ. ’ αοηυ θοζζηά 

ημ «αοημκυδημ» ζοιπέναζια ιαξ μδδβεί ηαζ μ ίδζμξ μ εθένδξ, αθμφ ικδιμκεφεζ, ακ 

εοιάιαζ ηαθά,  ιυκμ ιζα θμνά ημ υκμια ημο Γενιακμφ θζθμζυθμο ζηζξ Γμηζιέξ ημο 

(Β΄ ηυιμξ, ζ. 368-369, οπμζδιείςζδ 253), βζα κα εηθνάζεζ ηδκ ανκδηζηή επίδναζδ 

πμο άζηδζε ζημοξ Έθθδκεξ δζακμμοιέκμοξ «έκαξ θζβυηενμ ή πενζζζυηενμ 

εκζοκείδδημξ κζηζεσζιυξ». Ζ παναηήνδζδ αοηή ημο εθένδ δείπκεζ πςξ δ βκχζδ ημο 

βζα ημ ένβμ ημο Γενιακμφ θζθμζυθμο είκαζ πενζμνζζιέκδ ηαζ μπςζδήπμηε δ ηνίζδ 

ημο βζ’ αοηυ είκαζ άιεζα επδνεαζιέκδ απυ ημ ακηζκζηζεσηυ ηθίια πμο επζηναημφζε 

ζημοξ ηφηθμοξ ηςκ θζθεθεφεενςκ δζακμμοιέκςκ ζηα πνυκζα ημο Β΄ Παβημζιίμο 

Πμθέιμο ηαζ αιέζςξ ιεηά. ’ αοηυ ζοκέααθε άθθςζηε ηαζ δ καγζζηζηή πνμπαβάκδα, 

πμο ζθεηενίζηδηε ιε ηδ αμήεεζα ηαζ ηδξ αδεθθήξ ημο Νίηζε (Elizabeth Förster 

Nietzsche) ημ ένβμ ημο Γενιακμφ θζθμζυθμο, ακαηαθφπημκηαξ ζ’ αοηυ ηδκ 

παηνυηδηα ηςκ ζδακζηχκ ημο Σνίημο Ράζπ. 

Παναημθμοεχκηαξ θμζπυκ απυ απυζηαζδ ηαζ εκηεθχξ ζπδιαηζηά ηζξ δζαθμνέξ 

ιεηαλφ ημο Γενιακμφ θζθμζυθμο ηαζ ημο Έθθδκα πμζδηή δεκ ηάκμοιε ηίπμηε άθθμ 

πανά κα επζαεααζχκμοιε υζα εεςνμφκηαζ αοημκυδηα ηαζ αοηαπυδεζηηα. Γεκ εα ήηακ 

ςζηυζμ δφζημθμ, αθθάγμκηαξ πνμμπηζηή,  κα επζζδιάκμοιε ηαζ ηάπμζεξ μοζζχδεζξ 

μιμζυηδηεξ ζημ ένβμ ημοξ. Ακαθένς ηάπμζεξ απ’ αοηέξ , ελίζμο ζπδιαηζηά.  

Δίκαζ βκςζηυ υηζ μ Νίηζε είκαζ εηείκμξ μ θζθυζμθμξ πμο ζηα ένβα ημο 

ηαθθζένβδζε ηέημζα πμζηζθία φθμοξ, χζηε κα απμιαηνοκεεί απυ ηδ ζοιααηζηή 

βθχζζα ηδξ αηαδδιασηήξ θζθμζμθίαξ  ηαζ κα πνμζεββίζεζ  ηδ θμβμηεπκία. Έδεζλε έηζζ 

ιε ημ ένβμ ημο υηζ ιπμνεί κα ακαδοεεί έκαξ ελίζμο έβηονμξ  θζθμζμθζηυξ θυβμξ ιέζα 

απυ ηδ βθχζζα ηδξ θμβμηεπκίαξ ηαζ ηδξ  πμίδζδξ,  ιε απμημνφθςια ημκ αζκζβιαηζηυ 

ηαζ άηνςξ πμζδηζηυ  Εαξαηνύζηξα ημο. Ζ ελέπμοζα εέζδ πμο ακαβκχνζζε άθθςζηε δ 

θζθμζμθία ημο ζηδκ ηέπκδ ημκ έθενε πμθφ  ημκηά ζημοξ ηαθθζηέπκεξ ημο 20
μο

 αζχκα, 

αθμφ μ «πνμμπηζηζζιυξ» ημο κμιζιμπμζμφζε ημοξ πμζηίθμοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ  

ενιήκεοε δ ηέπκδ ηδ γςή. Γεκ εα πνέπεζ επίζδξ κα λεπκάιε  ηδκ έιθαζδ πμο έδςζε μ 

Νίηζε ζημ νυθμ πμο δζαδναιαηίγεζ ημ αζοκείδδημ ζηδκ ηαθθζηεπκζηή δδιζμονβία.  Ακ 

ζ’ αοηά πνμζεέζμοιε αηυιδ ημ πάεμξ ημο  Νίηζε βζα ηδ ιμοζζηή, ημκ εθθδκζηυ ιφεμ 

ηαζ ηδκ ηναβςδία, ηυηε αθέπμοιε πςξ δζαβνάθεηαζ ημ πενίβναιια εκυξ ηφηθμο 

ημζκχκ εκδζαθενυκηςκ ιε ημκ Γζχνβμ εθένδ.  

Γεκ εα πνέπεζ κα αβκμήζμοιε επίζδξ   ηδκ ελμζηείςζδ ημο Γενιακμφ 

θζθμζυθμο ηαζ ημο Έθθδκα πμζδηή ιε  ημοξ Γάθθμοξ ζοββναθείξ (ηθαζζημφξ ηαζ 

ζοβπνυκμοξ ημοξ) ηαζ βεκζηυηενα ηδ ζαθή πνμηίιδζή ημοξ βζα ηδ βαθθζηή παζδεία
9
 . 

Απ’ αοηή ηδκ άπμρδ αξ πνμζεπηεί δ πενίμδμξ ηςκ ζπμοδχκ ημο εθένδ ζημ Πανίζζ 

(1918-1925), υπμο αημθμοεχκηαξ ηα αήιαηα ημο εθθδκζηήξ ηαηαβςβήξ Γάθθμο 

πμζδηή Jean Moreas, πνμαθδιαηίγεηαζ ακ εα βνάρεζ ζηα βαθθζηά (πμο βκςνίγεζ 

άνζζηα) ή ζηα εθθδκζηά (πμο ημκ δοζημθεφμοκ κα εηθναζηεί υπςξ εα ήεεθε). Γνάθεζ 

θμζπυκ ζηδκ αδεθθή ημο Ηςάκκα (1920) : «Γαθθζηά εα ιπμνμφζα ίζςξ κα βνάρς ια 

δε εέθς, βζαηί αβαπχ ηδκ Δθθάδα. Δθθδκζηά ιμο είκαζ αδφκαημ κα πς υ,ηζ εέθς… 

Έπεζηα ζηδκ πμίδζδ, ζηδκ ηέπκδ βεκζηυηενα, δε θηάκεζ κα βνάθεζξ, πνέπεζ κα 

                                                 
9
 Γζα ηδ ζπέζδ ημο Γ. εθένδ ιε ηδ βαθθζηή παζδεία αθ. επίζδξ ημ ηείιεκμ ηδξ δζάθελήξ ημο (1944) ζηα 

βαθθζηά ιε ηίηθμ :  «Deux aspects du commerce spirituel de la France et de la Grèce»  (Γομ πηοπέξ ηδξ 

πκεοιαηζηήξ επζημζκςκίαξ Γαθθίαξ ηαζ Δθθάδαξ), Γνθηκέο Γ΄, ζζ. 80-110. 
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ζπδιαηίζεζξ ιζα πανάδμζδ ηζ’ απάκς αοημφ κα πενπαηήζεζξ…»
10

. Καζ μ Νίηζε ζηδκ 

αοημαζμβναθία ημο  Ecce Homo (Ίδε ν άλζξσπνο) δδθχκεζ  : «…πζζηεφς ιυκμ ζηδ 

βαθθζηή ημοθημφνα ηαζ εεςνχ πανακυδζδ ηαεεηί άθθμ πμο αοημαπμηαθείηαζ ζήιενα 

“ημοθημφνα” ζηδκ Δονχπδ», βζα κα απανζειήζεζ ζηδ ζοκέπεζα ανηεημφξ 

αβαπδιέκμοξ ημο Γάθθμοξ ζοββναθείξ ηαζ πμζδηέξ (Μμθζένμ, Κμνκέζβ, Ραηίκα, Πςθ 

Μπμονγέ, Πζεν Λμηί, Ακαηυθ Φνακξ,  Μπςκηθαίν)
11

.   

Φοζζηά ηαζ δ παναπάκς ηαηαβναθή ηάπμζςκ ημζκχκ ζδιείςκ ιεηαλφ Νίηζε 

ηαζ εθένδ δεκ επζηνέπεζ κα απμηαθοθεμφκ μζ ζοβηεηνζιέκεξ θεπημιένεζεξ ηαζ μζ 

πμζηίθεξ απμπνχζεζξ ζημ ένβμ ηςκ δομ αοηχκ δδιζμονβχκ. Αθθάγμκηαξ θμζπυκ εέζδ 

παναηήνδζδξ ηαζ πνμζεββίγμκηαξ πενζζζυηενμ αοηέξ  ηζξ θεπημιένεζεξ, εα 

πανημβναθήζμοιε  εηείκα ηα ζδιεία υπμο μ θζθμζμθζηυξ θυβμξ ζοκακηά ημκ 

πμζδηζηυ. Αθμφ θμζπυκ εεςνήζμοιε ςξ δεδμιέκμ υηζ δ γςή ζηδκ επμπή ηδξ 

κεςηενζηυηδηαξ  εέηεζ ημζκά πνμαθήιαηα ηαζ ζημ θζθυζμθμ ηαζ ζημκ πμζδηή,  εα 

ακαγδηήζμοιε  ηζξ  «εηθεηηζηέξ ζοββέκεζεξ» ακάιεζα ζημ ένβμ εκυξ απυ ημοξ πζμ 

πμζδηζημφξ θζθμζυθμοξ ηαζ εκυξ απυ ημοξ πζμ ζημπαζηζημφξ πμζδηέξ. Γζα θυβμοξ 

ιεεμδμθμβζημφξ εα  πναβιαηεοημφιε ημ εέια αοηυ ζηζξ παναηάης εκυηδηεξ:  

Α. Γηα κηα θηινζνθία θαη πνίεζε ηνπ ζώκαηνο.  Β. Ζ αλαγθαηόηεηα ηνπ κύζνπ ζηελ 

επνρή ηεο λεσηεξηθόηεηαο.  

 

Α΄. Για μια υιλοσουία και ποίηση τοσ σώματος 

 

 Ι. Ο υιλόσουος 

Σμ ζχια ηαζ βεκζηυηενα  δ  «θοζζμθμβία» απμηεθμφκ εειεθζχδδ γδηήιαηα 

ηδξ θζθμζμθίαξ ημο Νίηζε. Ζ αηεναζυηδηα ημο ζχιαημξ εεςνείηαζ οβεία, εκχ 

μηζδήπμηε ημ αηνςηδνζάγεζ ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ παναηιή. Τβεία υιςξ δεκ ζδιαίκεζ βζα 

ημκ Νίηζε απμοζία ημο πυκμο ηαζ ηδξ αννχζηζαξ, αθθά  ηαηάθαζδ ηδξ εκεαδζηήξ – 

ζςιαηζηήξ φπανλδξ ιε υθα ηα αάζακα ηαζ ημκ πυκμ πμο αοηή ζοκεπάβεηαζ. Τβεία 

ζδιαίκεζ ηδ δφκαιδ κα ιείκεζ ηάπμζμξ «πζζηυξ ζηδ βδ» (der Erde treu bleiben)
12

, 

δδθαδή ζ’ αοηυκ ημκ ηυζιμ ημκ μπμίμ ακηζθαιαάκεηαζ ιε ηζξ αζζεήζεζξ ημο ζχιαημξ 

(ημκ θαζκμιεκζηυ), ανκμφιεκμξ ηάεε ιεηαθοζζηή πανδβμνζά ζε έκα επέηεζκα 

πκεοιαηζηυ άκεο ζςιαηζηήξ οπμζηάζεςξ (ημκ αθδεή ηυζιμ). Ζ  αζεέκεζα ηαζ μ 

πυκμξ,  ηα μπμία  ςξ βκςζηυκ ζθνάβζζακ ηδ γςή ημο Νίηζε , απμηεθμφκ  εοηφπδια βζα 

εηείκμκ πμο είκαζ «οβζήξ ηαηά αάεμξ» (der im Grunde gesund ist). Πνάβιαηζ οπυ ημ 

πνίζια ημο κζηζεσημφ πνμμπηζηζζιμφ μ «οβζήξ ηοπζηά» (der typisch Gesunde) απμηηά 

ιέζα απυ ηδκ ειπεζνία ημο πυκμο ηδ δοκαηυηδηα κα εηθεπηφκεζ ηζξ ιεευδμοξ 

παναηήνδζδξ ηαζ αοημπαναηήνδζδξ, κα εηηζιήζεζ ημκ πθμφημ ηαζ ημ ιοζηήνζμ ηδξ 

γςήξ πθδνέζηενα,  κα απμημιίζεζ  έηζζ κέεξ ενιδκείεξ  ηαζ κα μδδβδεεί ηέθμξ ζηδκ 

αοημεεναπεία.  

ημ πνχημ ηεθάθαζμ ημο Ecce Homo –ημ ένβμ βνάθηδηε ζηα 1888 ηαζ 

εηδυεδηε ιεηά ημ εάκαηυ ημο (1908)-  ιε ηίηθμ «Γηαηί είκαη ηόζν ζνθόο» βνάθεζ 

ζπεηζηά : «Σμ κα αθέπς απυ ηδκ πνμμπηζηή ημο αννχζημο πνμξ πγηέζηεξεο έκκμζεξ ηαζ 

αλίεξ ηαζ, ακηίζηνμθα, ημ κα ηαηεαάγς πάθζ ημ αθέιια απυ ηδκ πθδνυηδηα ηαζ ηδκ 

αοημαεααζυηδηα ηδξ πθμφζζαξ γςήξ ζημ ιοζηζηυ ενβαζηήνζ ημο εκζηίηημο ηδξ 

παξαθκήο –αοηυ ήηακ δ άζηδζδ ιε ηδκ μπμία αζπμθήεδηα πζμ πμθφ, αοηυ ήηακ δ 

αθδεζκή ειπεζνία ιμο, ηζ ακ έβζκα ζε ηάηζ ανζζημηέπκδξ, έβζκα ζ’ αοηυ. ήιενα λένς 

                                                 
10

 Ρυκηνζη Μπήημκ, Γηώξγνο εθέξεο – Πεξηκέλνληαο ηνλ άγγειν (Βηνγξαθία), εηδ. Ωηεακίδα 2003, ζ. 

62 η. ελήξ. 
11

 Φνίκηνζπ Νίηζε, Ecce Homo (Ίδε ν άλζξσπνο), ιηθ. Εήζδξ ανίηαξ, εηδ. Νδζίδεξ, Θεζζαθμκίηδ 

2000, ζ. 209-210, 212-213 [KSA, 6, ζζ. 285-286 ηαζ 288-289].  
12

 Νίηζε, Σάδε έθε Εαξαηνύζηξαο, (Πνυθμβμξ). [KSA, 4, ζ. 15].  
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ημκ ηνυπμ κα αληηζηξέθσ ηηο πξννπηηθέο (Perspektiven umzustellen) : μ πνχημξ θυβμξ 

βζα ημκ μπμίμ ιυκμκ απυ ιέκα είκαζ εθζηηή ιζα «επακαλζμθυβδζδ / ιεηαζημζπείςζδ 

υθςκ ηςκ αλζχκ» (Umwerthung aller Werthe)». Καζ ζοκεπίγεζ πζμ ηάης: «Ακέθααα μ 

ίδζμξ ημκ εαοηυ ιμο, ημκ λακάηακα οβζή : μ υνμξ βζα κα πεηφπεζ αοηυ –ηάεε 

θοζζμθυβμξ εα ημ παναδεπυηακ- είκαζ λα είζαη πγηήο θαηά βάζνο. Έκα ηοπζηά 

αζεεκζηυ πθάζια (ein typisch morbides Wesen) δεκ ιπμνεί κα βίκεζ οβζέξ, ηζ αηυιδ 

πενζζζυηενμ κα βίκεζ απυ ιυκμ ημο οβζέξ. Ακηίεεηα, βζα έκακ ηοπζηά οβζή άκενςπμ, ημ 

κα είκαζ άννςζημξ ιπμνεί κα βίκεζ εκενβδηζηυ εξέζηζκα βζα γςή (ein energisches 

Stimulans zum Leben), βζα πενζζζυηενδ γςή. Έηζζ, πνάβιαηζ, ιμο θαίκεηαζ ηώξα 

εηείκδ δ ιαηνζά πενίμδμξ αννχζηζαξ: μφηςξ εζπείκ, ακαηάθορα λακά ηδ γςή, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο εαοημφ ιμο, βεφηδηα υθα ηα ηαθά, αηυιδ ηαζ ηα 

αζήιακηα πνάβιαηα, υπςξ δφζημθα εα ιπμνμφζακ άθθμζ κα ηα βεοημφκ –ιεηέηνερα 

ηδ εέθδζή ιμο βζα οβεία, βζα δσή, ζε θζθμζμθία… Γζαηί πνέπεζ κα ημ πνμζέλεζ ηακείξ 

αοηυ: ζηα πνυκζα πμο δ γςηζηυηδηά ιμο ήηακ ζημ παιδθυηενμ ζδιείμ έπαςα κα είιαζ 

πεζζιζζηήξ: ημ έκζηζηημ ηδξ ακαζοβηνυηδζδξ ημο εαοημφ ιμο (der Instikt der 

Selblstherstellung) κνύ απαγόξεςε κα είιαζ έκαξ θζθυζμθμξ ηδξ θηχπεζαξ ηαζ ηδξ 

απμεάννοκζδξ…»
13

.  

Τβζήξ βζα ημκ Νίηζε είκαζ μ θαινζρεκαηηζκέλνο (Wohlgerathner Mensch), 

αοηυξ πμο έπεζ θηάζεζ ιε ηδ ζςζηή δίαζηα ηαζ δζαπαζδαβχβδζδ ζηδ ζςιαηζηή ηαζ 

πκεοιαηζηή ανηζυηδηα. Καζ πνέπεζ κα εοιυιαζηε πςξ πκεφια ηαζ ροπή βζα ημκ Νίηζε 

δεκ οπάνπμοκ έλς απυ ημ ζχια: « “Δίιαζ ζχια ηαζ ροπή” , -έηζζ ιζθά ημ παζδί. Καζ 

βζαηί δεκ εα ’πνεπε κα ιζθμφιε ζακ παζδζά; Αθθά μ αθοπκζζιέκμξ, μ θςηζζιέκμξ 

άκενςπμξ θέεζ: είιαζ ζχια μθμηθδνςηζηά ηαζ ηίπμηε άθθμ έλς απ’ αοηυ, ηζ δ ροπή 

είκαζ ιυκμ ιζα θέλδ βζα ηάηζ πμο οπάνπεζ ιέζα ζημ ζχια» [Σάδε έθε Εαξαηνύζηξαο, 

«Γζ’ αοημφξ πμο πενζθνμκμφκ ημ ζχια»]
14

.  

Σζξ ακηζδνάζεζξ αοημφ ημο «οβζμφξ ηαηά αάεμξ» ακενχπμο, πμο είκαζ ημ 

ακηίεεημ εκυξ  παναηιζαημφ (das Gegenstück eines décadent),   ηζξ πενζβνάθεζ ζηδ 

ζοκέπεζα ηδξ 2
δξ

 παναβνάθμο ημο Ecce Homo, βζα κα ηαηαθήλεζ ζηδ δζαπίζηςζδ πςξ 

αοηυξ μ ηφπμξ ημο οβζμφξ ακενχπμο «Γεκ πζζηεφεζ μφηε ζηδκ “ηαημηοπία” (Unglück) 

μφηε ζηδκ “εκμπή” (Schuld): λένεζ κα ακηζιεηςπίγεζ ημκ εαοηυ ημο ηαζ ημοξ άθθμοξ, 

λένεζ κα μερλά –είκαζ ανηεηά δοκαηυξ χζηε υθα κα ζηνέθμκηαζ ακαβηαζηζηά πνμξ 

υθεθυξ ημο»
15

.  

Ζ εέζδ πμο ηαηέπεζ ημ ζχια ζηδ θζθμζμθία ημο Νίηζε ελδβεί ζε ιεβάθμ 

ααειυ ηδκ πμθειζηή ημο εκακηίμκ ηδξ ηονίανπδξ ηυηε ζηδ Γοηζηή Δονχπδ 

πνζζηζακζηήξ δεζηήξ, ηαεχξ  ηαζ εκακηίμκ ηςκ θζθμζυθςκ  (ημο Πθάηςκα, ηςκ 

Νεμπθαηςκζηχκ ηαζ άθθςκ)
16

. Αοημί, έπμκηαξ  οπμηζιήζεζ ημ ζχια, πενζθνυκδζακ  

ηδκ εκεαδζηή φπανλδ ηαζ μδδβήεδηακ ζ’ αοηυ πμο μ Γενιακυξ θζθυζμθμξ απμηαθεί 

«ιδδεκζζιυ», ηδκ άνκδζδ δδθαδή ημο «θαζκμιεκζημφ ηυζιμο» (ημο ιυκμο οπανηημφ 

ηαηά ημκ Νίηζε) βζα πάνδ ημο «αθδεμφξ ηυζιμο» ηςκ θζθμζυθςκ  (ημο ακφπανηημο 

βζα ηδ ζςιαηζηή ειπεζνία οπενααηζημφ ηυζιμο).  

Καζ αέααζα μ Νίηζε δεκ πζζηεφεζ υηζ ζηδκ αθήεεζα θηάκεζ ηακείξ ιε ηα  

«αζζεήιαηα», δδθαδή ηζξ εκηοπχζεζξ (εοπάνζζηεξ ή δοζάνεζηεξ) πμο δδιζμονβμφκηαζ 

ζηδ ζοκείδδζδ απυ ενεείζιαηα ζηα αζζεδηήνζα υνβακα. Ζ αλζμπζζηία ηςκ 

αζζεδιάηςκ είκαζ πενζμνζζιέκδ. Γνάθεζ ζπεηζηά :  «ιζα ηαζ  “ζηδκ «εοπανίζηδζδ” 

                                                 
13

 Νίηζε, Ecce Homo, υ.π, ζζ. 190-191.[KSA,6, ζζ. 266-267]. 
14

 KSA, 4, ζ. 39. 
15

 Νίηζε, Ecce Homo, υ.π, ζζ.189 –191.[KSA,  6, ζ. 267]. 
16

«Γηαηί είλαη ζπθνθάληεο νη θηιόζνθνη. –Ζ επίαμοθδ ηαζ ηοθθή έπενα ηςκ θζθμζυθςκ πνμξ ηζξ 

αηζζήζεηο –πυζμ πμθθή πθέιπα ηαζ ακενςπάημξ οπάνπμοκ ζ’ αοηυ ημ ιίζμξ!», Φνίκηνζπ Νίηζε, Ζ 

ζέιεζε γηα δύλακε, ιεηάθν. Εήζδξ ανίηαξ, εηδ. Νδζίδεξ , ζζ. 227 –228, απυζπ. 461. 
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ηαζ ηδ “δοζανέζηεζα” ανίζημκηαζ ήδδ ηνίζεζξ: ηα ενεείζιαηα δζαθμνμπμζμφκηαζ 

ακάθμβα ιε ημ ακ πνμάβμοκ ή υπζ ημ αίζεδια ηδξ δφκαιδξ»
17

. Καζ αηυιδ : «Γεκ 

οπάνπεζ αιθζαμθία υηζ υθεξ μζ αηζζεηεξηαθέο αληηιήςεηο είλαη δηαπνηηζκέλεο κε 

αμηνινγηθέο θξίζεηο (πνήζζιεξ ηαζ επζαθααείξ  - ηαηά ζοκέπεζα εοπάνζζηεξ ή 

δοζάνεζηεξ)…»
18

. Σμκ Νίηζε υιςξ δεκ ημκ εκδζαθένεζ ακ μζ αζζεήζεζξ ιπμνμφκ κα 

ιαξ μδδβήζμοκ ζηδκ «αθήεεζα», αθμφ ιζα  ηέημζα  απυθοηδ «αθήεεζα» οπυ ελςδεζηή 

έκκμζα  δεκ είκαζ πνμζζηή ζημκ άκενςπμ. Γζα ημ Γενιακυ θζθυζμθμ ημ ζδιακηζηυηενμ 

πθεμκέηηδια πμο πνμζθένεζ δ πίζηδ ζηζξ αζζεήζεζξ είκαζ υηζ αοηέξ, πνμάβμκηαξ ημ 

αίζεδια ηδξ δφκαιδξ,  ηαηαθάζημοκ ζημ ηέθμξ ηδκ ίδζα ηδ γςή ιε υθμ ημκ πθμφημ 

ηδξ. 

Γζα ηδ θζθμζμθία ημο  Νίηζε απμηεθμφκ «αθεηδνία ημ ζχια ηαζ δ 

θοζζμθμβία…»
19

. Άθθςζηε ηαζ απυ θζθμζμθζηή άπμρδ δ πίζηδ ζημ ζχια 

απμδεζηκφεηαζ πζμ εθηοζηζηή ζδέα απυ ηδκ «ροπή»  βζα ημοξ κευηενμοξ θζθμζυθμοξ. 

Αοηή είκαζ δ εηηίιδζδ ημο Νίηζε. Γνάθεζ ζπεηζηά: «Ακ οπμηεεεί υηζ δ “ροπή”  είκαζ 

ιζα εθηοζηζηή ηαζ ιοζηδνζχδδξ ζδέα ηδκ μπμία δίηαζα εβηαηέθεζρακ ιυκμ ιε 

δζζηαβιυ μζ θζθυζμθμζ –ίζςξ αοηυ ημ μπμίμ έιαεακ απυ ηυηε κα αάγμοκ ζηδ εέζδ ηδξ 

κα είκαζ αηυιδ πζμ εθηοζηζηυ, αηυιδ πζμ ιοζηδνζχδεξ. Σμ ακενχπζκμ ζχια, ζημ 

μπμίμ ημ πζμ ιαηνζκυ ηαζ ημ πζμ πνυζθαημ πανεθευκ υθμο ημο μνβακζημφ βίβκεζεαζ 

βίκεηαζ πάθζ γςκηακυ ηαζ εκζχιαημ, ιέζς ημο μπμίμο ηαζ πάκς ηαζ πένα απυ ημ 

μπμίμ θαίκεηαζ κα ηοθά έκα ηνμιενυ ιδ αημουιεκμ νεφια: ημ ζχια είκαζ πζμ 

εηπθδηηζηή ζδέα απυ ηδκ παθζά “ροπή”. ε υθεξ ηζξ επμπέξ, οπήνπε πενζζζυηενδ 

πίζηδ ζημ ζχια, ςξ ημ πζμ πνμζςπζηυ ηηήια ιαξ, ημ πζμ ζίβμονμ Δίκαζ ιαξ, 

ημκημθμβίξ ημ εβχ ιαξ, πανά ζημ πκεφια (ή ζηδκ  “ροπή” ή ζημ οπμηείιεκμ, υπςξ ημ 

θέεζ ηχνα δ ζπμθζηή βθχζζα ακηί βζα ροπή)…………. Καζ ηεθζηά, ακ δ πίζηδ ζημ 

ζχια είκαζ ιυκμ ημ απμηέθεζια ιζαξ ζοκαβςβήξ: ακ οπμηεεεί υηζ ήηακ ρεοδήξ 

ζοκαβςβή, υπςξ ζζπονίγμκηαζ μζ ζδεαθζζηέξ, δεκ είκαζ έκα ενςηδιαηζηυ βζα ημ ίδζμ ημ 

πκεφια ημ υηζ ιπμνεί κα είκαζ δ αζηία ηέημζςκ ζοκαβςβχκ; Ακ οπμηεεεί πςξ δ 

πμθθυηδηα, μ πχνμξ ηαζ μ πνυκμξ, ηαζ δ ηίκδζδ (ηαζ μηζδήπμηε άθθμ ιπμνμφκ κα είκαζ 

μζ πνμτπμεέζεζξ ιζαξ πίζηδξ ζηδ ζςιαηζηυηδηα) ήηακ πθάκεξ –πμζα δοζπζζηία εα 

βεκκμφζε αοηυ πνμξ ημ πκεφια πμο πνμχεδζε ηέημζεξ πνμτπμεέζεζξ; Αξ ιαξ είκαζ 

ανηεηυ ημ υηζ, επί ημο πανυκημξ, δ πίζηδ ζημ ζχια είκαζ πάκηα πζμ δοκαηή απυ ηδκ 

πίζηδ ζημ πκεφια
. 
 ηαζ υπμζμξ εέθεζ κα ηδκ οπμκμιεφζεζ, οπμκμιεφεζ ηδκ ίδζα ζηζβιή 

πζμ πμθφ ηδκ πίζηδ ζηδκ αοεεκηία ημο πκεφιαημξ! »
20

.  

Ζ λεπςνζζηή αλία πμο απμδίδεζ μ Νίηζε ζημ ζχια ηαζ ηδ θοζζμθμβία 

οπαβμνεφεζ ηαζ ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ ζζημνζηχκ επμπχκ ζε αλζμθμβζηή ηθίιαηα ιε 

ιμκαδζηυ ηνζηήνζμ ηδ εέζδ πμο είπε ημ ζχια ζημκ πμθζηζζιυ ηάεε επμπήξ . Έηζζ μ 

πμθζηζζιυξ  ηδξ ακαβεκκδζζαηήξ Ηηαθίαξ ηαζ ηδξ Γαθθίαξ ημο 17
μο

 αζχκα, υπςξ ηαζ 

ηδξ Ανπαίαξ Δθθάδαξ, ανίζημκηαζ βζα ημκ Νίηζε ζηδκ ημνοθή ηδξ αλζμθμβζηήξ 

ηθίιαηαξ. Γνάθεζ ζπεηζηά : «Δίκαζ απμθαζζζηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ ηφπδ εκυξ θαμφ 

ηαζ ηδξ ακενςπυηδηαξ κα λεηζκά δ ημοθημφνα απυ ηδ ζσζηή ζέζε –υπζ απυ ηδκ 

“ροπή” (υπςξ ήηακ δ μθέενζα δεζζζδαζιμκία ηςκ ζενέςκ ηαζ ηςκ ιζζμσενέςκ): ε 

ζσζηή ζέζε είλαη ην ζώκα, νη θηλήζεηο (νη ρεηξνλνκίεο), ε δίαηηα, ε θπζηνινγία…(die 

rechte Stelle ist der Leib, die Gebärde, die Diät, die Physiologie) –ηα ππόινηπα 

έξρνληαη κεηά... Οζ Έθθδκεξ παναιέκμοκ ζε ζπέζδ ι’ αοηυ ημ εέια ην πξώην 

πνιηηηζηηθό επίηεπγκα ηδξ ζζημνίαξ (der erste Cultur-Ereigniss der Geschichte) –

                                                 
17

Νίηζε, Ζ ζέιεζε γηα δύλακε, υ.π, ζ. 313, απυζπ. 670. 
18

Νίηζε, Ζ ζέιεζε γηα δύλακε, υ.π, ζ. 245, απυζπ. 505. 
19

Νίηζε, Ζ ζέιεζε γηα δύλακε, υ.π, ζ. 242, απυζπ. 492. 
20

Νίηζε,  Ζ ζέιεζε γηα δύλακε, υ.π,  ζζ. 307-308, απμζπ. 659. 
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ήλενακ, έηακακ αοηυ πμο έπνεπε
. 
 μ πνζζηζακζζιυξ, πμο πενζθνυκδζε ημ ζχια, ήηακ 

ιέπνζ ηχνα δ ιεβαθφηενδ ζοιθμνά ηδξ ακενςπυηδηαξ»
21

.  

Σμ πκεφια είκαζ βζα ημκ Νίηζε απμηέθεζια ηδξ δίαζηαξ ημο ζχιαημξ. ημ 

αοημακαθμνζηυ ημο ένβμ Ecce Homo πνδζζιμπμζεί υνμοξ πμο παναπέιπμοκ ζε 

ζςιαηζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαηνμθή ηαζ ημ ηθίια ημο ηυπμο 

δζαιμκήξ. Γνάθεζ θμζπυκ ζηδ 2
δ
 πανάβναθμ ημο ηεθαθαίμο ιε ηίηθμ «Γζαηί είιαζ 

ηυζμ έλοπκμξ» : «Σμ γήηδια ηδξ δζαηνμθήξ ζπεηίγεηαζ ζηεκά ιε ημ γήηδια ημο ηόπνπ 

ηαζ ημο θιίκαηνο. Κακέκαξ δεκ έπεζ ημ εθεφεενμ κα γήζεζ μπμοδήπμηε 
. 
 ηζ υπμζμξ έπεζ 

κα ακαθάαεζ ιεβάθα ηαεήημκηα πμο απαζημφκ υθδ ηδ δφκαιή ημο, έπεζ εδχ πμθφ 

πενζμνζζιέκεξ δοκαηυηδηεξ επζθμβήξ. Ζ επίδναζδ ημο ηθίιαημξ πάκς ζημ 

κεηαβνιηζκό ιαξ, δ επζανάδοκζή ημο, δ επζηάποκζή ημο, θηάκεζ ηυζμ ιαηνζά, χζηε 

ιζα εζθαθιέκδ επζθμβή ηυπμο ηαζ ηθίιαημξ ιπμνεί υπζ ιυκμ κα απμλεκχζεζ, έκακ 

άκενςπμ απυ ημ ηαεήημκ ημο, αθθά ηαζ κα ημκ ηναηήζεζ ιαηνζά απ’ αοηυ:  ημ πάκεζ 

εκηεθχξ απυ ηα ιάηζα ημο». Καζ ζοκεπίγεζ θίβμ πζμ ηάης «Δκημπίζηε ημοξ ηυπμοξ 

υπμο γμοκ ή έγδζακ άκενςπμζ πθμφζζμζ ζε πκεφια, υπμο δ εοζηνμθία, δ θεπημθμβία 

ηαζ δ ιμπεδνία απμηεθμφζακ ιένμξ ηδξ εοηοπίαξ, υπμο δ ιεβαθμθοΐα έκζςεε ζπεδυκ 

ακαβηαζηζηά ζακ ζημ ζπίηζ ηδξ: υθμζ αοημί μζ ηυπμζ έπμοκ ελαζνεηζηά λδνυ αένα. 

Πανίζζ, Πνμαδβηία, Φθςνεκηία, Ηενμοζαθήι, Αεήκα –αοηά ηα μκυιαηα δείπκμοκ 

ηάηζ: δ ιεβαθμθοΐα ελανηάηαζ απυ ημκ λδνυ αένα, απυ ημκ ηαεανυ μονακυ –δδθαδή 

απυ έκακ βνήβμνμ ιεηααμθζζιυ, απυ ηδ δοκαηυηδηα κα ακηθμφκηαζ λακά ηαζ λακά 

ιεβάθεξ, αηυιδ ηαζ ηενάζηζεξ, πμζυηδηεξ εκένβεζαξ». Καζ ζημ απμημνφθςια ηδξ 

αοημηνζηζηήξ ημο ηαηαθήβεζ μ Γενιακυξ θζθυζμθμξ : «Μάθθμκ δ άβκμζα in  

physiologicis (ζηα γδηήιαηα θοζζμθμβίαξ)  -αοηυξ μ ηαηαναιέκμξ “ζδεαθζζιυξ”- ήηακ 

δ πναβιαηζηή δοζηοπία ζηδ γςή ιμο, ηάηζ εκηεθχξ πενζηηυ ηαζ δθίεζμ, ηάηζ απυ ημ 

μπμίμ δεκ αβήηε πμηέ ηίπμηε ηαθυ, ηάηζ βζα ημ μπμίμ δεκ οπάνπεζ απμγδιίςζδ, 

ακηζζηάειζζια»
22

.  

Φαίκεηαζ πζζηεφς ηαεανά απυ ηα παναπάκς πςξ ημ ζχια ηαζ μζ αζζεήζεζξ 

ηαηέπμοκ πενίμπηδ εέζδ ζηδ θζθμζμθία ημο Νίηζε. πζ ιυκμκ πνμζεββίγεζ ημκ ηυζιμ 

ζςιαηζηά, αθθά ηαζ ζηδ βναθή ημο πνμζπαεεί κα αζζεδημπμζήζεζ ηζξ ζδέεξ πμο 

ζοθθαιαάκεζ ηαηανπήκ δζακμδηζηά. Ανηεί κα πνμζέλεζ μ ακαβκχζηδξ  ηζξ μπηζηέξ ηαζ 

αημοζηζηέξ εζηυκεξ πμο πνδζζιμπμζεί βζα κα ζοκεζδδημπμζήζεζ ημ νυθμ ηςκ 

αζζεήζεςκ ζημ φθμξ ημο Νίηζε
23

. Γζ’ αοηυ ηαζ δ βναθή ημο Νίηζε έπεζ ςξ πνυηοπμ 

ημκ πνμθμνζηυ θυβμ, ιζα ηαζ αοηυξ απεοεφκεηαζ ζηζξ αζζεήζεζξ, αθμφ είκαζ μ ιυκμξ 

πμο  ακαδεζηκφεζ ηδ ιμοζζηή ηαζ ημ πάεμξ πμο ανίζημκηαζ πίζς απυ ηζξ θέλεζξ, 

δζαζχγμκηαξ έηζζ  ηδκ αοεεκηζηυηδηα ημο γςκηακμφ πνμζχπμο
24

. Σμ βεβμκυξ αοηυ 

θένκεζ πμθφ ημκηά ηδ θζθμζμθία ζηδκ ηέπκδ. Καζ πάθζ δ μιμθμβία ημο Νίηζε πάκς 

ζημ γήηδια αοηυ είκαζ ζαθήξ: «Καηά αάζδ, ζοιθςκχ πενζζζυηενμ ιε ημοξ 

ηαθθζηέπκεξ πανά ιε μπμζμκδήπμηε θζθυζμθμ ςξ ηχνα: αοημί δεκ έπαζακ ηα ιεβάθα 

ίπκδ ηδξ γςήξ, αβάπδζακ ηα πνάβιαηα “αοημφ ημο ηυζιμο” -αβάπδζακ ηζξ αζζεήζεζξ 

ημοξ… Σζ ζδιαζία έπμοκ βζα ιαξ μζ ζεναηζηέξ ηαζ ιεηαθοζζηέξ ζοημθακηίεξ εκακηίμκ 

ηςκ αζζεήζεςκ! Γεκ έπμοιε ακάβηδ πζα αοηέξ ηζξ ζοημθακηίεξ: είκαζ ζδιάδζ ηαθήξ 

ζοβηνυηδζδξ υηακ ηακείξ, ζακ ημκ Γηαίηε, ζηφαεζ ιε μθμέκα ιεβαθφηενδ 

εοπανίζηδζδ ηαζ εβηανδζυηδηα ζηα “πνάβιαηα αοημφ ημο ηυζιμο”: βζαηί ηαη’ αοηυκ 

ημκ ηνυπμ ηναηζέηαζ βενά απυ ηδ ιεβάθδ ζφθθδρδ ημο ακενχπμο, υηζ μ άκενςπμξ 

                                                 
21

Φνίκηνζπ Νίηζε, Σν Λπθόθσο ησλ Δηδώισλ, ιεηάθν. Εήζδξ ανίηαξ, εηδ. Νδζίδεξ,  ζ. 99. Βθ. επίζδξ 

ζημ ίδζμ  ζ. 78  βζα ηδ θζθμζμθία ζηδκ επμπή ημο Πθάηςκα. [KSA,6, ζ. 149 ηαζ  126]. 
22

Νίηζε, Ecce Homo, υ.π, ζζ. 206 - 207. [KSA, 6, ζζ. 282-283]. 
23

 Hans-Martin Gauger, «Zu Nietzsches Stil» ζημ: Friedrich Nietzsche, Philosophie als Kunst,υ.π,  ζ. 

56-57. 
24

 KSA, 10, ζ. 89. 
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βίκεηαζ μ ιεηαιμνθςηήξ ηδξ εκεαδζηήξ φπανλδξ υηακ ιαεαίκεζ κα ιεηαιμνθχκεζ ημκ 

εαοηυ ημο»
25

.   

Μ’ αοηυ ημκ αθμνζζιυ ημο Νίηζε ιπμνμφιε κα αθήζμοιε ημ δνυιμ πμο αοηυξ 

άκμζλε βζα ιζα θζθμζμθία ημο ζχιαημξ ηαζ κα ααδίζμοιε ζημ δνυιμ πμο ιαξ έδεζλε μ 

πμζδηήξ Γζχνβμξ εθένδξ βζα ιζα πμίδζδ ημο ζχιαημξ. 

 

ΙΙ. Ο ποιητής 

Δίκαζ αθήεεζα πςξ μ εθένδξ αβάπδζε ηα πνάβιαηα «αοημφ ημο ηυζιμο» ηαζ 

αοηυ εα ημ έπεζ δζαπζζηχζεζ υπμζμξ δζάααζε ημ ένβμ ημο, ηα πμζήιαηά ημο ηαζ ηα πεγά 

ημο (Γμηζιέξ ηαζ Ζιενμθυβζα). Δίκαζ ελίζμο αθήεεζα πςξ βζα ημκ Έθθδκα πμζδηή, δ 

αθεηδνία ηδξ πμζδηζηήξ δδιζμονβίαξ δεκ ανίζηεηαζ ζηζξ αθδνδιέκεξ ζδέεξ, αθθά ζηζξ 

ειπεζνίεξ πμο απμηηά ιε ημ ζχια ηαζ ηζξ αζζεήζεζξ ημο. Καζ εδχ ακήημοκ υπζ ιυκμκ 

μζ ειπεζνίεξ πμο εββνάθμκηαζ ζηδ ζοκείδδζδ, αθθά ηαζ εηείκεξ πμο είκαζ αοεζζιέκεξ 

ζημ αζοκείδδημ. Οζ ηεθεοηαίεξ αοηέξ εεςνμφκηαζ απυ ημκ εθένδ πζμ αοεεκηζηέξ, 

αθμφ δεκ έπμοκ οπμζηεί ηδκ παναιμνθςηζηή επελενβαζία ηδξ εηθμβίηεοζδξ πμο είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ηδκ «ηαηακυδζή» ημοξ. Αοηή δ ααεφηενδ ζςιαηζηή ικήιδ πμο 

απμηηά μ άκενςπμξ απυ ηζξ πνχηεξ ιένεξ ηζξ γςήξ ημο, ημκ ζοκμδεφεζ πάκημηε. Καζ δ 

πμίδζδ ημο Γζχνβμο εθένδ αοηήκ επζδζχηεζ κα εκενβμπμζήζεζ, πςνίξ υιςξ ηαζ κα 

ζηαιαηά εηεί. ςιαηζηυξ είκαζ μ ηνυπμξ  πμο ακηζθαιαάκεηαζ μ πμζδηήξ ηζξ ζδέεξ, 

αθθά ηαζ μ ηνυπμξ πμο πνμζεββίγεζ ημ εθθδκζηυ ημπίμ, ηα ικδιεία, ηδκ ζζημνία, ηδ 

ιμοζζηή. Αηυιδ ηαζ ημ ίδζμ ημ πμίδια πμο δδιζμονβεί, ημ εέθεζ κα πνμζθένεζ ηδ 

ζοβηίκδζδ εκυξ ζχιαημξ πμο πμνεφεζ ζημ νοειυ ηδξ ιμοζζηήξ ανιμκίαξ ημο 

Ζνάηθεζημο. 

Οζ αθδνδιέκεξ ζδέεξ ημκ απςεμφκ, βζαηί αδοκαηεί κα ηζξ «ηαηακμήζεζ». Καζ μ 

εθένδξ ηαηακμεί ιυκμκ υ,ηζ αζζεάκεηαζ ζςιαηζηά είηε ςξ πανμοζία είηε ςξ απμοζία. 

Πνμθμβίγμκηαξ ηδ «Μμοζζηή πμζδηζηή» ημο ηνααίκζηζ ιαξ οπεκεοιίγεζ πςξ δ 

ιμοζζηή είκαζ δ πζμ ζςιαηζηή ηέπκδ. Δδχ έπεζ εκδζαθένμκ κα παναημθμοεήζεζ ηακείξ 

ημ ζεθενζηυ θυβμ ζημ ηαηελμπήκ ηοπζηυ ημο βκχνζζια : κα ηαεζζηά  ηδκ αθδνδιέκδ 

ζδέα -ημ ζπυθζμ ημο ηνααίκζηζ ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ- ζε απηή ζςιαηζηή 

ειπεζνία. Γνάθεζ θμζπυκ : «Υνςζηχ πάνδ ζηζξ ζφκημιεξ ημφηεξ βναιιέξ  , βζαηί ι’ 

έηακακ κα γήζς ημκ ηεθεοηαίμ ιήκα λακαημφβμκηαξ έκα ιεβάθμ ιένμξ 

(δπμβναθδιέκμ) ημο ένβμο ημο ηνααίκζηζ ηαζ δζααάγμκηαξ ηζξ ζοκμιζθίεξ ημο. ε 

ιζα απυ αοηέξ -είπα ηδκ ηφπδ κα ηδ θάας ημφηεξ ηζξ ιένεξ- ιζθά βζα ηα ηεθεοηαία 

ημοανηέηα ημο Μπεηυαεκ ηαζ θέεζ. “Σα ημοανηέηα είκαζ ιζα πάνηα ηςκ ακενςπίκςκ 

δζηαζςιάηςκ…” ή “Μζα ορδθή ζδέα ηδξ εθεοεενίαξ είκαζ εκζςιαηςιέκδ ζηα 

ημοανηέηα…” Σμφηδ δ βκχιδ, πνέπεζ κα η’ μιμθμβήζς, ιε δοζηυθερε. Έπεζηα, 

ζηέθηδηα λαθκζηά ηδ εειεθζχδδ ζδιαζία πμο έπεζ μ πνυκμξ βζα ηδ ιμοζζηή ηαζ βζ’ 

αοηυκ ημκ ίδζμκ, εηείκδ ηδ θνάζδ υπμο ιζθά βζα ηδ “θοζζηή ακαπκμή” ηδξ ιμοζζηήξ
. 
 

“μ ζθοβιυξ είκαζ δ πναβιαηζηυηδηα ηδξ ιμοζζηήξ” αεααζχκεζ. Σδκ ίδζα ζηζβιή ιμο 

ήνεε ζημ κμο έκα ημοανηέημ πμο έγδζα πάνα πμθφ ηαζ ημ έπς άπεζνεξ θμνέξ αημφζεζ, 

ημ op. 132, ηονίςξ ημ 3
μ
 ιένμξ (Molto adagio) 

. 
 αοηυ πμο έπμοκ επμκμιάζεζ 

“Canzona di ringraziamento ζε ηνυπμ θοδζηυ”. Συηε ιμο θάκδηε πςξ είδα ηαεανά ηζ 

εκκμμφζε μ ηνααίκζηζ: Ζ ιμοζζηή είκαζ δ ηέπκδ ημο πνυκμο, ιαξ δίδαζηε ζημ α΄ 

ιάεδια
. 
 ηαζ θμνείξ ημο πνυκμο, ζοθθμβζγυιμοκ αηυιδ, είκαζ ηα ακενχπζκα ζχιαηα, 

αοηή “δ ααζακζζιέκδ ακενςπυηδξ” πμο μθμέκα απμγδηά κ’ ακαζάκεζ πζμ αδέζιεοηδ 

ζημ θςξ ηδξ οβείαξ»
26

. 

                                                 
25

 Νίηζε, Ζ ζέιεζε γηα δύλακε, υ.π, ζ. 380, απυζπ. 820. 
26

 εθένδξ, Γνθηκέο Β΄, υ.π,  ζ. 310. 
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 Αηυιδ ηαζ μ ηνυπμξ πμο ακηζηνίγεζ  ηα ανπαία ικδιεία ηαζ ημ εθθδκζηυ ημπίμ 

είκαζ ζςιαηζηυξ ηαζ απέπεζ πμθφ απυ ηδ δζακμδηζηή πνμζέββζζδ ημο επζζηήιμκα 

ανπαζμθυβμο. Ανηεί κα δζααάζεζ ηάπμζμξ  ηζξ ανπαζυεειεξ δμηζιέξ ημο (Γεθθμί, 

Ξεζηναηίζιαηα απυ ημοξ Οιδνζημφξ Όικμοξ, «Πάκηα πθήνδ εεχκ») , ιαγί ιε ηα 

ανπαζυεεια πμζήιαηά ημο ηαζ ηζξ διενμθμβζαηέξ εββναθέξ ηςκ επζζηέρεχκ ημο  ζε 

ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ βζα κα παναημθμοεήζεζ ηδ θεζημονβία ημο ζχιαημξ ζημ 

ζεθενζηυ ένβμ. ηδ Γμηζιή ημο «Πάκηα πθήνδ εεχκ» επζζδιαίκεζ ηδ «ζςιαηζηή» 

ανπζηεηημκζηή ηςκ ανπαίςκ εθθδκζηχκ καχκ ηαζ ηδκ πθήνδ έκηαλή ημοξ ζημ εθθδκζηυ 

ημπίμ, έηζζ χζηε ηαζ ηα δομ (ικδιείμ ηαζ ημπίμ) κα απμηεθμφκ έκα μνβακζηυ ζφκμθμ , 

έκα ζχια ιε ημ δζηυ ημο νοειυ, ηδ δζηή ημο μιμνθζά. Καζ αοηή δ μιμνθζά, αηυιδ 

ηαζ ακ δεκ απμηαθφπηεηαζ ςξ ζφκμθμ ιε ηζξ θεπημιένεζεξ ηδξ ζηδ ζοκείδδζδ ημο 

ενεοκδηή, ςζηυζμ ελαημθμοεεί κα επζδνά ααεφηενα ζημ αζοκείδδημ ημο εεαηή 

(πνμζηοκδηή ημκ εέθεζ μ εθένδξ). Να πχξ πενζβνάθεζ ηδ ζςιαηζηή ανπζηεηημκζηή 

ηςκ ανπαίςκ καχκ : « ηεηημζφκδ ζοκανιμθμβδιέκδ, ζμθζθζαζιέκδ ζακ έκα ημνιί 

πθαζιέκμ απυ αδζυναηεξ θεπημιένεζεξ πμο ιεηαδίκμοκ ζακ αζοκείδδηα ηδκ λαθκζηή 

γςκηάκζα μνζζιέκςκ ηηζζιάηςκ». Καζ ζοκεπίγεζ ικδιμκεφμκηαξ ηδκ παναηήνδζδ ημο 

Ruskin ζπεηζηά ιε ηδκ αθακή ανιμκία ηςκ ικδιείςκ αοηχκ: «Σμ ιάηζ δζανηχξ 

επδνεάγεηαζ απυ πνάβιαηα πμο δεκ λεπςνίγεζ ιε ζαθήκεζα. πζ, δεκ είκαζ οπεναμθή 

ημ κα πεζ ηακείξ υηζ ημ ιάηζ επδνεάγεηαζ ηονίςξ απυ αοηά πμο δζαηνίκεζ ημ 

θζβυηενμ»
27

.  

Σμ ίδζμ ζςιαηζηή είκαζ ηαζ δ ζπέζδ ημο πμζδηή ιε ηα ανπαία αβάθιαηα ηαζ ημ 

ημπίμ
28

. Δλαζνεηζηά εφβθςηηδ είκαζ δ ζπεηζηή πενζβναθή ηδξ εηηαθήξ ηςκ αβαθιάηςκ 

πμο ήηακ εαιιέκα ζηα πνυκζα ηδξ Καημπήξ ζηα οπυβεζα ημο Ανπαζμθμβζημφ 

Μμοζείμο Αεδκχκ, βζα κα βθζηχζμοκ απυ ηδκ ανπαηηζηυηδηα ηςκ ηαηαηηδηχκ. Να 

πχξ πενζβνάθεζ μ εθένδξ ζηδκ διενμθμβζαηή εββναθή ηδξ Σνίηδξ 4 Ημοκίμο 1946 ηδ 

ζοβηθμκζζηζηή  απμηάθορδ ηςκ εαιιέκςκ αβαθιάηςκ ζημ θςξ: «Ήηακ έκαξ 

ακαζηάζζιμξ πμνυξ ακαδομιέκςκ, ιζα δεοηένα πανμοζία ζςιάηςκ πμο ζμο έδζκε ιζα 

παθααή πανά. Αθθμφ αβάθιαηα λαπθςιέκα, ακάβθοθα ζηδιέκα ακάπμδα. οβηίκδζδ 

απυ αοηή ηδκ λαθκζηή μζηεζυηδηα. Ο ιπνμφηγζκμξ Γίαξ, ή Πμζεζδχκ, λαπθςιέκμξ 

πάκς ζε ιζα ηαζέθα ζακ έκαξ ημζκυξ ημοναζιέκμξ ενβάηδξ. Σμκ άββζλα ζημ ζηήεμξ, 

εηεί πμο δέκεζ ημ ιπνάηζμ ιε ημκ χιμ, ζηδκ ημζθζά, ζηα ιαθθζά ημο. Μμο θάκδηε 

πςξ άββζγα ημ δζηυ ιμο ζχια…». Καζ ζοκεπίγεζ θίβμ πζμ ηάης πενζβνάθμκηαξ αοηή 

ηδ ιέεδ ηςκ αζζεήζεςκ πμο ημο πνμηαθεί δ ζςιαηζηή ημο επαθή ιε ημ εθθδκζηυ 

ημπίμ φζηενα απυ ηδ ιαηνυπνμκδ απμοζία ημο ζηα πνυκζα ηδξ Καημπήξ : «Σνεθυξ 

απυ ημκ ηυπμ. Κάεε ιένα ζοκεπανιέκμξ πενζζζυηενμ απ’ αοηή ηδ ιέεδ. Σδ εάθαζζα, 

ηα αμοκά πμο πμνεφμοκ αηίκδηα
.
  ηα ήανα, ηα ίδζα, ζ’ αοημφξ ημοξ πζηχκεξ πμο 

ηοιαηίγμοκ –ιανιανςιέκμ κενυ βφνς απυ ηα ζηήεζα ηαζ ηα πθεονά ηςκ αηέθαθςκ 

ζοκηνζιιζχκ. Ξένς πςξ μθυηθδνδ δ γςή ιμο δε εα ιμο θηάζεζ βζα κα εηθνάζς αοηυ 

πμο πνμζπαεχ κα πς εδχ ηαζ ηυζεξ ιένεξ
. 
 αοηή ηδκ έκςζδ ηδξ θφζδξ ι’ έκα απθυ 

ακενχπζκμ ζχια –αοηυ ημ ηζπμηέκζμ πνάβια, ή ημ οπενάκενςπμ, υπςξ εα θέβακε 

ζήιενα. πςξ βνάθς ηχνα, ηάκς απεθπζζηζηέξ ηζκήζεζξ ζημ ηεκυ ηαζ δεκ εηθνάγς 

ηίπμηε.  Ωζηυζμ είιαζ ηνεθυξ απυ αοηά ηα πνάβιαηα, ιέζα ζ’ αοηυ ημ θςξ. Καη 

                                                 
27

 εθένδξ, Γνθηκέο Β΄, υ.π,  ζ. 344. 
28

 πςξ πνμακέθενα έκα απυ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημο ζεθενζημφ θυβμο είκαζ δ αβάπδ βζα ηα 

πνάβιαηα αοημφ ημο ηυζιμο. Ανηεί κα επζζηεθεεί ηάπμζμξ ηα ίδζα ιένδ πμο επζζηέθεδηε μ εθένδξ, 

βζα κα ελαηνζαχζεζ πυζμ νεαθζζηζηέξ ηαζ καημοναθζζηζηέξ είκαζ μζ ακαθμνέξ ημο πμζδηή ζε ιενζημφξ 

ζηίπμοξ ημο. ηδ δζαπίζηςζδ αοηή ηαηαθήβεζ μ Κφπνζμξ Γζχνβμξ Γεςνβήξ ζπκδθαηχκηαξ ηδ ζεθενζηή 

πμνεία ζηδκ Κφπνμ, υπςξ αοηή απμηοπχεδηε ζηα ηοπνζαηά πμζήιαηα ημο εθένδ (Ζιενμθυβζμ 

Καηαζηνχιαημξ Γ΄) . Βθ. Γζχνβμξ Γεςνβήξ, Ο εθέξεο πεξί ησλ θαηά ηελ ρώξαλ Κύπξνλ ζθαηώλ, εηδ. 

ιίθδ, Αεήκα 1991, ζ. 81.  
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βιέπεηο ην θσο ηνπ ήιηνπ ηαεχξ έθεβακ μζ παθαζμί. Θα ιπμνμφζα κα ακαθφζς αοηή 

ηδ θνάζδ ηαζ κα πνμπςνήζς ςξ ηδκ πζμ ιοζηζηή αβάπδ. Αθθά βζα κα πεζξ αοηυ πμο 

εέθεζξ κα πεζξ πνέπεζ κα θηζάλεζξ ιζακ άθθδ βθχζζα ηαζ κα ηδ ενέρεζξ βζα πνυκζα ηαζ 

πνυκζα ιε υ,ηζ αβάπδζεξ, ιε υ,ηζ έπαζεξ, ιε υ,ηζ δε εα λακάανεζξ πμηέ»
 29

. 

Ζ δοζημθία ημο κα εηθνάζεζ πμζδηζηά αοηυ πμο κζχεεζ ζημ ζχια ημο ημκ 

μδδβεί ζε αιθζαμθία ζπεηζηά ιε ηζξ εηθναζηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηδξ ηέπκδξ ημο.  Απυ ηα 

διενμθυβζά ημο (Μένεξ Α΄-Ε) βκςνίγμοιε ηαθά πυζμ απαζπυθδζε ημκ εθένδ ημ 

πνυαθδια ηδξ έηθναζδξ. Ο ίδζμξ εεςνεί πςξ δ πμζδηζηή δδιζμονβία είκαζ έκα  

«εαφια» ηαζ «ηα εαφιαηα βίκμκηαζ (είκαζ ιέζα ζηδ γςή ιαξ) άια ηα πνμεημζιάζεζξ 

ιε πμθθή οπμιμκή ηαζ αβάπδ, ηδ ζηζβιή πμο έπεζξ λεπάζεζ πζα πςξ ιπμνεί κα 

θακενςεμφκ»
30

. Ζ επίπμκδ πνμζπάεεζα ημο πμζδηή βζα κα εηθναζηεί ιμζάγεζ ιε ηδκ 

ημπζχδδ πνμζπάεεζα ημο πμνεοηή. ημ πμίδιά ημο «Νζγίκζηζ»
31

 μ εθένδξ ιαξ δίκεζ 

ηδκ εκηφπςζδ υηζ ιεηαιμνθχκεηαζ ζημκ «ηνεθυ πμνεοηή»  Νζγίκζηζ. Σμ πμίδια βζα 

ημκ  πμζδηή εηθνάγεζ υ,ηζ εηθνάγεζ μ  πμνυξ βζα ημκ πμνεοηή: ηδ ζοβηίκδζδ ημο 

ζχιαημξ. Σμ πμίδια βζα ημκ εθένδ δεκ είκαζ έκα ροπνυ δζακμδηζηυ ηαηαζηεφαζια, 

αθθά μθείθεζ κα ζοβηζκεί υπςξ ζοβηζκμφκ μζ ηζκήζεζξ ημο γςκηακμφ ζχιαημξ ημο 

πμνεοηή. Σμ πμίδια είκαζ πμνυξ, δδθαδή έηθναζδ ηδξ ζοβηίκδζδξ ιε ηδ βθχζζα ηδξ 

πμίδζδξ. Καζ αοηή δ βθχζζα –πνμθμνζηή ζηδκ μοζία ηδξ-  εκχ θηζάπκεηαζ ιε θέλεζξ,  

ανίζηεηαζ ςζηυζμ πένα απυ αοηέξ ηαζ βίκεηαζ αζζεδηή   ςξ νοειυξ, ιμοζζηή, πάεμξ. 

Γζ’ αοηυ δ πνμθμνζηή βθχζζα ηδξ πμίδζδξ, ανίζηεηαζ πζμ ημκηά ζημ ζχια ηαζ ηζξ 

αζζεήζεζξ  απυ  ηδ βναπηή βθχζζα πμο βνάθεηαζ βζα κα δζααάγεηαζ ηαζ υπζ βζα κα 

αημφβεηαζ. Ζ γςκηακή βθχζζα ηδξ πμίδζδξ ζοβηζκεί υπςξ ηαζ δ αοεεκηζηή  βθχζζα 

ημο ζχιαημξ πμο πμνεφεζ. Σμ ηαθυ πμίδια  βζα ημκ εθένδ πμνεφεζ, δεκ πενπαηά
32

. 

Ο εθένδξ ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα εηθνάζεζ ηα αζχιαηά ημο ελάκηθδζε ηζξ 

εηθναζηζηέξ δοκαηυηδηεξ ηδξ βθχζζαξ. Έκα ηέημζμ πανάδεζβια απμηεθεί ημ πμίδιά 

ημο  Κίριε, ιε ημ μπμίμ δ ζεθενζηή πμίδζδ θηάκεζ ζηδκ ςνζιυηδηά ηδξ. Σμ πμίδια 

αοηυ δοζηυθερε ακαβκχζηεξ ηαζ ηνζηζημφξ ζε ηέημζμ ααειυ πμο μ ίδζμξ μ εθένδξ 

πνυηεζκε έκακ ηνυπμ ακάβκςζδξ ζηδ Γμηζιή ημο «Μζα ζηδκμεεζία βζα ηδκ «Κίπθδ». 

ημ πμίδια αοηυ, ημ πζμ ιμοζζηυ  ίζςξ απυ ηα πμζήιαηα ημο εθένδ, δ πμζδηζηή 

βθχζζα ελακηθεί ηζξ δοκαηυηδηεξ έηθναζδξ πμο δζαεέηεζ ηαζ ιαξ  μδδβεί ζημ 

ηαηχθθζ ημο ακέηθναζημο. Δηεί ζηαιαηά. ημ ηέθμξ ηδξ Γμηζιήξ ημο,   

πνμζπαεχκηαξ  ιε πμθφ ηυπμ κα εηθνάζεζ ημ αίζεδια  πμο ημο πνμηαθεί ημ ημπίμ 

ηαζ ημ θςξ ηδξ Δθθάδαξ, αββίγεζ πθέμκ ηα υνζα ηδξ βθχζζαξ ηαζ παναζηείηαζ  απυ 

ηάεε άθθδ ελήβδζδ ιε ηδκ αλζςιαηζηή δζαηφπςζδ ηδξ εέζδξ ημο : «Σζ κα βίκεζ, 

πζζηεφς πςξ οπάνπεζ ιζα θεζημονβία εκακενςπζζιμφ ζημ εθθδκζηυ θςξ». Καζ 

ζοκεπίγεζ θίβμ παναηάης : «Ο ήθζμξ δεκ ιπμνεί κα λεπενάζεζ ηα ιέηνα, εζδειή εα 

ημκε ανμοκ μζ Δνζκφεξ πμο αμδεμφκ ηδ Γζηαζμζφκδ. Οζ Δνζκφεξ εα ηοκδβήζμοκ ημκ 

ήθζμ, ηαεχξ ηοκήβδζακ ημκ Ονέζηδ
. 

βζα ζηέρμο αοημφξ ημοξ θχνμοξ πμο δέκμοκ 

ημοξ ακενχπμοξ ιε ηα ζημζπεία ηδξ θφζδξ
. 

αοηή ηδκ ηναβςδία πμο είκαζ ζοκάια 

θοζζηή ηαζ ακενχπζκδ, αοηή ηδκ μζηεζυηδηα. Ακ ημ θςξ βζκυηακε λαθκζηά Ονέζηδξ; 

Δίκαζ ηυζμ εφημθμ, βζα ζηέρμο: ακ ημ θςξ ηδξ ιέναξ ηαζ ημ αίια ημο ακενχπμο ήηακ 

ημ ίδζμ πνάβια; Ωξ πνύ ιπμνεί κα ημ αζζεακεεί ηακείξ αοηυ; Ακενςπμιμνθζζιυξ, 

θέκε, ηαζ δζαααίκμοκ. Γε ιμο είκαζ ηυζμ απθυ αοηυ ημ θαζκυιεκμ. Ακ μ 

                                                 
29

εθένδξ, Μέξεο Δ΄, υ.π, ζζ. 39 – 40.  
30

 εθένδξ, Μέξεο Β΄, υ.π, ζ. 36. 
31

 εθένδξ, Πνηήκαηα, υ.π, ζζ. 111-113. 
32

Νάζμξ  Βαβεκάξ, Ο πνηεηήο θαη ν ρνξεπηήο, εηδ. Κέδνμξ, Αεήκα  1996
7
,  ζζ. 60-103. Σζξ απυρεζξ ημο 

ημο  βζα ηδκ πμίδζδ ηζξ εηθνάγεζ μ εθένδξ ζηα δμηίιζά ημο (ακαθένς εκδεζηηζηά ιυκμ δφμ : 

«Γζάθμβμξ πάκς ζηδκ πμίδζδ», «Μμκυθμβμξ πάκς ζηδκ πμίδζδ», αθ. εθένδξ, Γνθηκέο Α΄, υ.π,  ζζ. 

82-159).  
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εκακενςπζζιυξ πμο έθεβα βέκκδζε ηδκ Οδύζζεηα, ςξ πνύ ιπμνμφιε κα δμφιε ηδκ 

Οδύζζεηα; Θα πδβαίκαιε ιαηνζά
 . εα ζηαιαηήζς

.
 θηάζαιε ζημ Φςξ. Καζ ημ θςξ δεκ 

ημ ελδβεί ηακείξ, ημ αθέπεζ»
33

.  

Δίκαζ άναβε δοκαηυκ δ βθχζζα κα εηθνάζεζ ηδκ ειπεζνία ηςκ αζζεήζεςκ ηαζ 

ηα πναβιαηζηά  ιαξ αζχιαηα ή ιήπςξ δ αοεεκηζηυηδηά ημοξ ιέκεζ ακεπζημζκχκδηδ 

θυβς ηδξ εηθναζηζηήξ ακεπάνηεζαξ ημο βθςζζζημφ μνβάκμο; Σμ ενχηδια αοηυ δεκ  

απαζπμθεί ιυκμκ ημκ εθένδ ςξ πμζδηή, αθθά ηαζ ημκ Νίηζε ςξ θζθυζμθμ. Καζ μ 

Νίηζε δζαπζζηχκεζ υπζ ιυκμ ηα υνζα ηδξ βθχζζαξ αθθά ηαζ ηδκ αδοκαιία ηδξ κα 

εηθνάζεζ ημ ααεφηενμ ηαζ αοεεκηζηυηενμ ημιιάηζ ημο εαοημφ ιαξ. «Σα πναβιαηζηά 

αζχιαηά ιαξ» παναηδνεί μ Γενιακυξ θζθυζμθμξ «δεκ είκαζ ηαευθμο θθφανα. Γεκ εα 

ιπμνμφζακ κα ιζθήζμοκ βζα ημκ εαοηυ ημοξ, αηυιδ ηζ ακ ημ ήεεθακ. Δίκαζ επεζδή 

ημοξ θείπμοκ μζ θέλεζξ»
34

.  Καζ ζημκ αθμνζζιυ 354 απυ ηδ Υαξνύκελε επηζηήκε 

επζζδιαίκεζ ηδκ παναπμίδζδ πμο οθίζηακηαζ απυ ηδ ζοκείδδζδ ηα αζχιαηά ιαξ υηακ 

παίνκμοκ ηδ ιμνθή ηςκ θέλεςκ : «Ζ ζοκείδδζδ δεκ ακήηεζ πναβιαηζηά ζηδκ αημιζηή 

φπανλδ ημο ακενχπμο… δ ζηέρδ πμο βίκεηαζ ζοκεζδδηή είκαζ έκα οπμδεέζηενμ 

ημιιάηζ ημο εαοημφ ιαξ –ημ επζθακεζαηυηενμ, ημ πεζνυηενμ ιένμξ- βζαηί ιυκμ αοηή δ 

ζοκεζδδηή ζηέρδ παίνκεζ ηδ ιμνθή ηςκ θέλεςκ, δδθαδή ζδιείςκ επζημζκςκίαξ. (…) 

Καηά αάεμξ υθεξ ιαξ μζ πνάλεζξ είκαζ αζφβηνζηα πνμζςπζηέξ, ιμκαδζηέξ, 

απενζυνζζηα αημιζηέξ
.  

δεκ οπάνπεζ αιθζαμθία βζ’ αοηυ. Αθθά ιυθζξ ηζξ 

ιεηαθνάζμοιε ζηδ ζοκείδδζδ, παφμοκ κα θαίκμκηαζ έηζζ. (…) Κάεε 

ζοκεζδδημπμίδζδ ζοκεπάβεηαζ ιζα ιεβάθδ ηαζ εειεθζχδδ δζαθεμνά, παναπμίδζδ, 

πνμζαβςβή ζηδκ επζθάκεζα, ηαζ βεκίηεοζδ»
35

. Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ μ Νίηζε 

εεςνεί ηδ βθχζζα ηδξ ιμοζζηήξ ςξ ηδκ ηεθεζυηενδ  εηθναζηζηά βθχζζα πμο πάνδ 

ζηδκ αιεζυηδηά ηδξ δζαζχγεζ ηδκ αοεεκηζηυηδηα ηςκ αζζεδιάηςκ. Καηά ζοκέπεζα 

ηαζ δ πθδζζέζηενδ ζηδ ιμοζζηή βθχζζα ηδξ πμίδζδξ, δ βθχζζα ημο «δζαζζεδηζημφ 

ακενχπμο» (ημο πμζδηή) , λεπενκά ημοξ θναβιμφξ «ηςκ ζημζπεζςιέκςκ ζπδιάηςκ, 

ηςκ θμβζηχκ αθαζνέζεςκ» ηδξ ζοιααηζηήξ βθχζζαξ ημο «θμβζημφ ακενχπμο» ηαζ 

πνμπςνά πένα απυ ηδ θέλδ. Άθθςζηε ιυκμ δ βθχζζα ηδξ πμίδζδξ ιπμνεί κα 

εηθνάζεζ δζαζζεήζεζξ (Intuitionen) ηαζ υπζ θμβζηέξ έκκμζεξ. Παναηδνεί ζπεηζηά μ 

Νίηζε: «Ζ θέλδ δεκ έβζκε βζ’ αοηέξ (ηζξ δζαζζεήζεζξ ) 
. 
μ άκενςπμξ ιέκεζ  άθςκμξ υηακ 

ηζξ αθέπεζ ή ιζθάεζ ιε ηεθείςξ απαβμνεοιέκεξ ιεηαθμνέξ ηαζ ιε ακήημοζηεξ 

εκκμζμθμβζηέξ ζοκανιμβέξ (Begriffsfügungen),  βζα κα ιπμνέζεζ, ημοθάπζζημκ δζα ημο 

ενοιιαηζζιμφ ηαζ ημο πθεοαζιμφ ηςκ παθαζχκ εκκμζμθμβζηχκ θναβιχκ, κα 

ακηαπμηνζεεί δδιζμονβζηά ζηδκ εκηφπςζδ ηδξ ζζπονήξ πανμφζαξ δζαίζεδζδξ»
36

.  

 Αθθά αξ αθήζμοιε πάθζ ημ Γενιακυ θζθυζμθμ, βζα κα λακαβονίζμοιε ζημκ 

Έθθδκα πμζδηή. ςιαηζηυξ δεκ είκαζ ιυκμ μ ηνυπμξ πμο αθέπεζ μ εθένδξ ημκ 

ελςηενζηυ ηυζιμ (ημπίμ, ικδιεία) αθθά ηαζ μ ηνυπμξ πμο ακηζθαιαάκεηαζ ημκ εαοηυ 

ημο.  Αηυιδ ηαζ ηαηά ηδκ επίπμκδ αοηή άζηδζδ αοημβκςζίαξ ακαβκςνίγεζ μ πμζδηήξ 

ζημ ζχια ημκ ηονίανπμ νυθμ, υπςξ ιπμνεί ηάπμζμξ κα δζαπζζηχζεζ απυ πμθφ κςνίξ 

ζηα διενμθυβζά ημο (Μένεξ Α΄- Ε΄). Γνάθεζ ζπεηζηά: «Τπμθένς πμθφ ηζ απυ ημ 

                                                 
33

εθένδξ,  Γνθηκέο Β΄, υ.π, ζζ. 55-56 .   
34

Νίηζε, Σν ιπθόθσο ησλ εηδώισλ (αηνμαμθζζιμί εκυξ πανάηαζνμο ακενχπμο), υ.π,  ζ. 80,  αθμνζζιυξ 

26. [KSA, 6, ζ. 128]. 
35

 Friedrich Nietzsche, Ζ ραξνύκελε  γλώζε, «La gaya scienza», ιηθ. Λίθα Σνμοθζκμφ, εηδ. Δλάκηαξ, 

1996. Σμ βενιακζηυ ηίηθμ Fröhliche Wissenschaft ιεηαθνάγς ςξ Υαξνύκελε επηζηήκε ακηί Υαξνύκελε 

γλώζε.[KSA, 3, 592-593]. Βθ. αηυιδ Pierre Klossowski, Κείκελα γηα ηνλ Νίηζε, εηδ. πμηαιυξ, Αεήκα 

2003, ζζ. 65 η. ελήξ.  Σμκ πνμαθδιαηζζιυ ζπεηζηά ιε ηδ βθχζζα ημκ ακαπηφζζεζ μ Νίηζε ζημ δμηίιζυ 

ημο «Πενί αθήεεζαξ ηαζ ρεφδμοξ οπυ ελςδεζηή έκκμζα», (1872) [KSA, 1, 875-890]. Βθ. Ζ αιήζεηα θαη 

ε εξκελεία, εηδ. Βάκζαξ, Θεζ/κίηδ 1991.  
36

Friedrich Nietzsche, «Πενί αθδεείαξ ηαζ ρεφδμοξ οπυ ελςδεζηή έκκμζα», ιηθ., Θευδςνμξ Πεκμθίδδξ 

ζημ: Ζ αιήζεηα θαη ε εξκελεία, εηδ. Βάκζαξ, Θεζ/κίηδ 1991, ζ. 38.[KSA, 1, ζ. 889]. 



 13 

ημνιί ιμο, πμο πάκηα ιε ααζάκζζε. Βθέπεζξ βζα ιέκα ημ ημνιί (αοηυ μδοκδνά 

αθδεζκυ) δεκ είκαζ απθά ιζα ζςιαηζηή θεζημονβία, υπςξ ζδνχκεζ ηακείξ ή παίνκεζ ημ 

θμοηνυ ημο, αθθά βεκζηυηενα ακενχπζκδ θεζημονβία. Πνμζπαεχ κα θακηαζηχ πςξ 

δεκ είιαζ εβχ υηακ οπμθένς. Πςξ μ πυκμξ είκαζ έκα δφζημθμ ηαλίδζ, ιζα πενζπέηεζα 

πμο πνέπεζ κα πενάζς βζα κα θηάζς ζ’ έκα ζδιείμ ιαηνζκυ ηαζ αηαευνζζημ, ια πμο 

λένς πςξ οπάνπεζ…»
37

. Αοηά ηα βνάθεζ ζηζξ 30 Απνίθδ 1932, έπμκηαξ δδιμζζεφζεζ 

απυ ηα πμζήιαηά ημο ιυκμκ ηδ ηξνθή (1931), ημκ Δξσηηθό Λόγν ηαζ ηδ ηέξλα. Έκα 

ιήκα ζπεδυκ ανβυηενα ζδιεζχκεζ ζημ διενμθυβζυ ημο: «Καηά αάεμξ δ ζςηδνία ιμο 

ηαζ μ ηίκδοκυξ ιμο είκαζ μζ αζζεήζεζξ. Βθέπς ηάπμηε ηδ ζηέρδ ιμο κα ηζκείηαζ ζακ 

ημ πένζ πμο πασδεφεζ έκα γςκηακυ ημνιί. Γε ιπμνχ κα γήζς ημκηά ζε ηίπμηε πμο δεκ 

ακαζαίκεζ ιε ηάπμζμ ηνυπμ ζςιαηζηά. Ίζςξ βζ’ αοηυ έπς ηυζμ θίβεξ ζδέεξ
 . 

 ίζςξ βζ’  

αοηυ επζιέκς πάκηα ζηα ίδζα πνάβιαηα ηαζ ίζςξ βζ’  αοηυ ιε πκίβεζ ηάπμηε ημ 

πέναζια ημο πνυκμο, θοζζμθμβζηά, υπςξ αναζχκεηαζ δ αηιυζθαζνα απυ ηδ ιεβάθδ 

ηαπφηδηα»
38

.  Καζ ζηζξ 26 Μάδ 1932 απμθαίκεηαζ ζπεδυκ αλζςιαηζηά :  « Σμ ημνιί 

είκαζ μ άκενςπμξ, ηαζ μ άκενςπμξ είκαζ ημ πκεφια, ηαζ ημ πκεφια είκαζ μ άκενςπμξ, 

ηαζ ημ ημνιί είκαζ μ άκενςπμξ ηαζ ημ πκεφια. Ξένς πςξ ακ ιε δζηάζμοκ ηάπμηε, εα 

ιε ηαηαδζηάζμοκ βζα ηδ sensualité ιμο…»
39

.  

 Ζ εκενβμπμίδζδ ηςκ αζζεήζεςκ απμηεθεί πνμτπυεεζδ ηαζ βζα ηδκ  ακάβκςζδ 

ηδξ ζζημνίαξ απυ ημκ πμζδηή. Ανηεί κα παναημθμοεήζμοιε  ημ ιεηέπεζηα πμζδηζηυ 

ένβμ ημο εθένδ απυ ημ Μπζηζηόξεκα (1935)  έςξ ηαζ ηα ηνία Ζκεξνιόγηα 

Καηαζηξώκαηνο (Α΄1940, Β΄1944, Γ΄1955) βζα κα  δζαπζζηχζμοιε υηζ δ πμζδηζηή ημο 

ιοεμθμβία, εκχ δζαηδνεί ημ ζπήια ηδξ ζζημνίαξ ημο εθθδκζημφ έεκμοξ, δζαζχγεζ εκηυξ 

ηδξ ηδ ζςιαηζηή ικήιδ ημο πμζδηή. Άθθςζηε βζα ημκ πμζδηή δ πενζπέηεζα ημο 

Δθθδκζζιμφ ζημκ 20
μ
 αζχκα (Μζηναζζαηζηή Καηαζηνμθή, Β΄ Παβηυζιζμξ Πυθειμξ, 

Διθφθζμξ, Κοπνζαηυξ Αβχκαξ) δεκ είκαζ απθά ηαζ ιυκμκ έκα ηεθάθαζμ ηδξ ζζημνίαξ 

πμο αθδβμφκηαζ απμζηαζζμπμζδιέκμζ απυ ηα βεβμκυηα επαββεθιαηίεξ ζζημνζημί 

ζφιθςκα ιε ηζξ εηάζημηε απαζηήζεζξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ζζημνζμβναθίαξ. Δίκαζ 

βκςζηυ ελάθθμο πςξ δ ζζημνία αοημφ ημο είδμοξ (δ επζζηδιμκζηή), αημθμοεχκηαξ ημ 

πκεφια ηςκ ηαζνχκ, ιπμνεί αέααζα κα  οπαημφεζ ζε εηθμβζηεφζεζξ (αίηζα – 

απμηεθέζιαηα – πενζμδμθυβδζδ) επζδζχημκηαξ ηδκ ακηζηεζιεκζηυηδηα (ηδκ 

πνμζήθςζδ ζηα βεβμκυηα), δεκ ηαημνεχκεζ  ςζηυζμ κα απμθφβεζ  a priori  

ενιδκεοηζηά ζπήιαηα (ιμκηέθα) ηαζ  αλζμθμβήζεζξ βεβμκυηςκ ιε δεζηά ηνζηήνζα ηάεε 

άθθμ πανά μοδέηενα
40

. Γζ’ αοηυ θοζζηά ηαζ δ επζζηδιμκζηή ζζημνζηή αθήβδζδ 

δζαηδνεί βζα ημκ εθένδ ηδκ αδζαιθζζαήηδηδ αλία ηδξ ςξ ιζα υιςξ αθήβδζδ 

ακάιεζα ζε άθθεξ. Γζαηί μ εθένδξ ιαξ δίκεζ ηδ δζηή ημο ζζημνζηή αθήβδζδ απυ ηδκ 

πνμμπηζηή ηδξ πμζδηζηήξ ημο ιοεμθμβίαξ. Καζ εδχ δ ζςιαηζηή ικήιδ έπεζ ημ 

πνμαάδζζια.  

Σδ ζςιαηζηή αοηή ικήιδ, πμο δζαιμνθχκεηαζ ζημ ζηαονμδνυιζ εηείκμ υπμο 

ζοκακηζέηαζ δ πνμζςπζηή ζζημνία ημο πμζδηή ςξ αηυιμο  ιε ηδ ζοθθμβζηή ζζημνία 

ημο έεκμοξ ημο, απδπμφκ ζηίπμζ υπςξ μζ παναηάης απυ ημ Μπζηζηόξεκα ιε ακαθμνέξ 

ζηδ Μζηναζζαηζηή ηναβςδία: «Πενάζαιε ηάαμοξ πμθθμφξ πμθθά κδζζά ηδ εάθαζζα/ 

πμο θένκεζ ηδκ άθθδ εάθαζζα, βθάνμοξ ηαζ θχηζεξ./ Γοζηοπζζιέκεξ βοκαίηεξ ηάπμηε 

ιε μθμθοβιμφξ / ηθαίβακε ηα παιέκα ημοξ παζδζά / ηζ άθθεξ αβνζειέκεξ βφνεοακ ημ 

Μεβαθέλακηνμ / ηαζ δυλεξ αοεζζιέκεξ ζηα αάεδ ηδξ Αζίαξ. /Ανάλαιε ζ’ αηνμβζαθζέξ 

βειάηεξ ανχιαηα κοπηενζκά / ιε ηεθαδδίζιαηα πμοθζχκ, /κενά πμο αθήκακε ζηα 

                                                 
37

 εθένδξ,  Μέξεο Β΄, υ.π,  ζ. 57. 
38

 εθένδξ, Μέξεο Β΄, υ.π, ζ. 61. 
39

 εθένδξ, Μέξεο Β΄, υ.π, ζ. 65. 
40

 Isaiah Berlin, « Ζ ζζημνζηή κμιμηέθεζα»  ζημ Σέζζεξα δνθίκηα πεξί ειεπζεξίαο, εηδ. Scripta, ζζ. 145-

251.  
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πένζα /ηδ ικήιδ ιζαξ ιεβάθδξ εοηοπίαξ» (Μπζηζηόξεκα Γ΄, 1933 -1934)
41

. Καζ ζημ 

Ζκεξνιόγην Καηαζηξώκαηνο Β΄ αζζεακυιαζηε ηδ θνίηδ ημο Β΄ Παβημζιίμο 

Πμθέιμο: «Κζ υιςξ πνέπεζ κα θμβανζάζμοιε ηαηά πμφ πνμπςνμφιε,/ υπζ ηαεχξ μ 

πυκμξ ιαξ ημ εέθεζ ηαζ ηα πεζκαζιέκα παζδζά ιαξ / ηαζ ημ πάζια ηδξ πνυζηθδζδξ ηςκ 

ζοκηνυθςκ απυ ημκ ακηίπενα βζαθυ
.
/ ιήηε ηαεχξ ημ ρζεονίγεζ ημ ιεθακζαζιέκμ θςξ 

ζημ πνυπεζνμ κμζμημιείμ,/ ημ θανιαηεοηζηυ θαιπφνζζια ζημ πνμζηέθαθμ ημο 

παθζηανζμφ πμο πεζνμονβήεδηε ημ ιεζδιένζ..» (Έκαξ βένμκηαξ ζηδκ αηνμπμηαιζά, 

1942)
42

 .    

Γεκ ιπμνμφιε θμζπυκ κα πανααθέρμοιε ημ βεβμκυξ υηζ μ  πμζδηήξ Γζχνβμξ 

εθένδξ έπεζ πάκς ζημ ζχια ημο  ηα ζδιάδζα ηδξ ιεβάθδξ ζζημνίαξ. ημ ημνιί ημο 

ιπμνεί κα κζχζεζ ηζ ζδιαίκεζ εηιεηάθθεοζδ, πυθειμξ,  ιζζαθθμδμλία, ακενχπζκδ 

ζδζμηέθεζα. Οζ θέλεζξ ζηέηδξ, λεκζηζά, κμζηαθβία, αδενθμζθαβή δεκ είκαζ βζα ημκ 

έθενδ απθά θήιιαηα ζημ θελζηυ. Δίκαζ  ικήιδ ζςιαηζηή πμο βζα κα εηθναζηεί 

πνεζάγεηαζ ηδ ζςζηή βθχζζα. Καζ πζμ ημκηά ζ’ αοηήκ ηδ βθχζζα ανίζηεηαζ δ πμίδζδ, 

ιζα ηαζ είκαζ δ ιυκδ πμο αλζμπμζχκηαξ ημ ιφεμ εκενβμπμζεί ζοκείδδζδ ηαζ 

αζοκείδδημ, θμβζηή ηαζ ζοβηίκδζδ, πκεφια ηαζ ζχια ηαζ ηαοηυπνμκα πνμζθένεζ ςξ 

ακηίδμημ ζημ ζζημνζηυ ζημζπείμ ημ ακζζημνζηυ ηαζ ημ οπενζζημνζηυ. Καζ βζα κα 

λακαπζάζμοιε πάθζ βζα θίβμ ημ κήια ημο κζηζεσημφ πνμαθδιαηζζιμφ πάκς ζηζξ 

ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ηδξ οπενηνμθζηήξ ζζημνζηήξ παζδείαξ,  αξ παναημθμοεήζμοιε εη 

παναθθήθμο ιε ημκ Έθθδκα πμζδηή ημ ζημπαζιυ ημο Γενιακμφ θζθμζυθμο ζπεηζηά 

ιε ηδκ ζζημνία ηαζ ηα «ακηίδμηά» ηδξ: «Σα ακηίδμηα εκάκηζα ζημ Ηζημνζηυ 

μκμιάγμκηαζ –ην Αληζηνξηθό θαη ην Τπεξηζηνξηθό. … Με ηδ θέλδ “ημ ακζζημνζηυ” 

παναηηδνίγς ηδκ ηέπκδ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα κα ιπμνεί ηακείξ κα μερλά ηαζ κα ηθείκεηαζ 

ζ’ έκακ πενζμνζζιέκμ νξίδνληα
.  “

οπενζζημνζηέξ”  μκμιάγς  ηζξ δοκάιεζξ πμο 

αθθάγμοκ ηδ δζεφεοκζδ ημο αθέιιαημξ απμζπχκηαξ ημ απυ ημ βίβκεζεαζ ηαζ 

ηαηεοεφκμκηάξ ημ πνμξ υ,ηζ δίκεζ ζηδκ φπανλδ ημκ παναηηήνα ημο αζχκζμο ηαζ ημο 

ηαοηυζδιμο:  πνμξ ηδκ ηέρλε ηαζ ηδ ζξεζθεία»
43

.  

ημ ζδιείμ αοηυ αξ ζηαεμφιε βζα κα πάνμοιε έκα αηυιδ δείβια ζεθενζηήξ 

αθήβδζδξ ααζζζιέκδξ ζηδ ζςιαηζηή ικήιδ, δζααάγμκηαξ έηζζ ηδκ ζζημνία  ιε ημκ 

«ηνυπμ ημο Γ. .» . Σμ απυζπαζια αοηυ απυ ηζξ Μέξεο Δ΄ (ζζ. 224-225) ακαθένεηαζ 

ζημ δεηαήιενμ ηαλίδζ πμο πναβιαημπμίδζε μ πμζδηήξ ζηδ βεκέηεζνά ημο ιφνκδ ημ 

θεζκυπςνμ ημο 1950. Ήηακ ιζα πναβιαηζηά επχδοκδ ειπεζνία, φζηενα ιάθζζηα ηαζ 

απυ ημ εάκαημ ημο αδενθμφ ημο Άββεθμο (Ηακμοάνζμξ 1950).  Σδ ζφβπνμκή ημο    

Ηγιίν ημο 1950 ηδκ αζζεάκεηαζ μ πμζδηήξ ηεθείςξ λέκδ. Ακηίεεηα, ανίζηεζ πμθφ 

πενζζζυηενα ημζκά ακάιεζα ζηδ ιφνκδ ηςκ παζδζηχκ ημο πνυκςκ ηαζ  ζηα 

ζςγυιεκα ικδιεία ημο ιαηνζκμφ πανεθευκημξ. ηδ εέα αοηχκ ηςκ ικδιείςκ 

πνμαθδιαηίγεηαζ πάκς ζηδκ Ηζημνία πμο είκαζ ηαζ δ δζηή ημο πνμζςπζηή ζζημνία. 

Γνάθεζ θμζπυκ :  «Σχνα πζα  είκαζ ζοκδεζζιέκμ πνάβια κα ιζθάξ βζα ηζξ ηαηαζηνμθέξ 

ηςκ πμθέιςκ. ιςξ είκαζ ηάηζ αανφηενμ κα  ’πεζξ ιέζα ζη’ άκηενά ζμο ημκ λαθκζηυ 

λμθμενειυ εκυξ μθμγχκηακμο ηυζιμο ιε ημοξ θςηζζιμφξ ημο, ιε ημοξ ίζηζμοξ ημο, 

ιε ηζξ ηεθεηέξ ηδξ πανάξ ηαζ ηδξ εθίρδξ, ιε ημ ποηκυ δίπηο ηδξ γςήξ ημο. Να ’πεζξ 

αηυιδ ιέζα ζη’ αοηζά ζμο ημ ηνίλζιμ ηςκ ανιχκ ηδκ χνα ημο αθακζζιμφ. Καζ η’ 

άζηδια θενζίιαηα ηδκ χνα εηείκδ. Δίκαζ άθθμ πνάβια αοηή δ ιμίνα ιέζα ζημ αίια 

ζμο, πμο έζιζλε πζα, υπςξ ήηακ ακαπυηνεπημ, ιε ηδ ιμίνα ηδξ ζφβπνμκδξ 

μζημοιεκζηήξ θνίηδξ. Θέαηνμ ηδξ Ηενάπμθδξ, εέαηνμ ηδξ ηναημκίηεζαξ, εέαηνμ ηδξ 

Πενβάιμο, εέαηνμ ηδξ Δθέζμο 
. 
 πνμζπαεμφζεξ κα θακηαζηείξ ηα ιάηζα αναδζαζιέκα 

                                                 
41

εθένδξ, Πνηήκαηα, υ.π, ζ. 47. 
42

εθένδξ, Πνηήκαηα, υ.π, ζ. 200. 
43

Φνεζδενίημξ Νίηζε, Ηζηνξία θαη Εσή, εζζαβςβή – ιεηάθναζδ –ζδιεζχζεζξ Ν. Μ. ημοηενυπμοθμξ, 

εηδ. Γκχζδ, Αεήκα 1993, ζ.107.[KSA, 1, ζ. 330]. 
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ζ’ αοηά ηα εέαηνα, πχξ ημίηαγακ. Σα ζοθθμβίγεζαζ ηχνα, ηαεχξ αναδζάγεζ ηαζ ζμο 

θαίκμοκηαζ ημπφθζα ζηα πένζα ηςκ παζδζχκ. ε ημφημ ημ εέαηνμ παίπηδηε βζα ζέκα ιζα 

ηναβςδία πςνίξ ζοκηέθεζα, βζαηί δεκ ηδξ δυεδηε κα ανεζ ηδκ ηάεανζή ηδξ. Ο ήθζμξ 

ααζζθεφεζ ηαηά ηα Γομ Αδέθθζα
. 
 ημ θοηυθςξ απθχκεζ ζημκ μονακυ ηαζ ζηδ εάθαζζα 

ημ πνχια ιζαξ ακελάκηθδηδξ αβάπδξ. Καζ κηνέπεζαζ πμο έπεζξ υνελδ κα μονθζάλεζξ 

πςξ είκαζ έκα οπένμβημ ρέια. Γζαηί ημ λένεζξ πςξ μ ηφηθμξ δεκ έηθεζζε
. 

πςξ μζ 

Δνζκφεξ πμο ελαπμθφεδηακ ζε ημφημκ εδχ ημκ πενζμνζζιέκμ ηαζ απυιαηνμ ηυπμ βζα 

ημοξ ιεβάθμοξ ηαζ ημοξ ιζηνμφξ ηδξ βδξ, δεκ ημζιμφκηαζ, ηαζ δε εα ηζξ δεζξ, ιήηε ζο 

ιήηε ηα παζδζά ζμο, «βαξ οπυ ηεφεμξ».  

Με ημ ζχια μ εθένδξ παίνεηαζ ηδκ μιμνθζά ημο ηυζιμο ηςκ θαζκμιέκςκ, 

ζημ ζχια ημο υιςξ κζχεεζ ηαζ ημ ζημηεζκυ ηυζιμ ημο αάεμοξ, απ’ υπμο λεπφκεηαζ δ 

θνίηδ ηδξ ηαηαζηνμθήξ  ηαζ νδιάγεζ ηδ γςή ηςκ ακενχπςκ. Ο πνχημξ ηυζιμξ 

παναπέιπεζ ζημ απμθθχκζμ ζημζπείμ, ζημ θςηεζκυ ηυζιμ ηδξ επζθάκεζαξ πμο ηυζμ 

βμδηεφεζ ηζξ αζζεήζεζξ ημο πμζδηή ιε ημκ πθμφημ ηςκ ιμνθχκ ηαζ ηδ ζθφγμοζα γςή. 

Αοηυξ είκαζ μ ηυζιμξ, ζφιθςκα ιε ηδ κζηζεσηή ενιδκεία, πμο φικδζακ ιε ηδκ ηέπκδ 

ημοξ μζ Έθθδκεξ βζα κα ιπμνέζμοκ κα ακηέλμοκ ηδ θνίηδ ημο αάεμοξ 
.
 μ ηυζιμξ ηδξ 

θαζκμιεκζηυηδηαξ, ηδξ μιμνθζάξ: «Απ, αοημί  μζ Έθθδκεξ!», ακαθςκεί ιε εαοιαζιυ μ 

εθθδκμθάηνδξ Γενιακυξ θζθυζμθμξ ζημκ πνυθμβμ ηδξ Υαξνύκελεο επηζηήκεο ηαζ 

ζοκεπίγεζ, «Ήλενακ κα γμοκ. Μα βζ’ αοηυ πνεζάγεηαζ κα ζηαιαηάξ εανναθέα ζηδκ 

επζθάκεζα, ζηδκ πηοπή, ζηδκ επζδενιίδα, κα θαηνεφεζξ ηδ θαζκμιεκζηυηδηα, κα 

πζζηεφεζξ ζε ιμνθέξ, ηυκμοξ, θέλεζξ, ζ’ μθυηθδνμ ημκ θοιπμ ηδξ θαζκμιεκζηυηδηαξ. 

Αοημί μζ Έθθδκεξ ήηακ επζθακεζαημί –ιόγσ βάζνπο!»
44

. 

ιςξ πίζς «απυ ημο ήθζμο η’ άθθμ ιένμξ , ημ ζημηεζκυ» (Κίριε Γ΄)
45

, οπάνπεζ 

ημ ζημηάδζ ημο αάεμοξ, μ ηυζιμξ ηςκ Δνζκφςκ. Αοηυξ μ δεφηενμξ  παναπέιπεζ ζημ 

δζμκοζζαηυ ζημζπείμ, πμο  υηακ απμηαθφπηεζ ηδκ αθήεεζά ημο, ζοβηθμκίγεζ ημκ 

άκενςπμ, ιζα ηαζ  μ ίδζμξ γεζ ημκ «λμθμενειυ ημο μθμγχκηακμο ηυζιμο» ηςκ ιμνθχκ  

ςξ εεαηήξ ζοβπνυκςξ ηαζ ήνςαξ ανπαίαξ ηναβςδίαξ. Ζ ηναβζηή εεχνδζδ ηδξ γςήξ  

ςξ ζφκεεζδξ απμθθχκζμο ηαζ δζμκοζζαημφ ζημζπείμο θένκεζ ημκηά ημκ  εθένδ ηαζ 

ημκ Νίηζε
46

. Καζ μζ δομ ημοξ έπμοκ ααεφηαηδ ειπεζνζηή βκχζδ ηαζ ημο θςηυξ ηαζ ημο 

ζηυημοξ.   

Δίδαιε πζμ πάκς ζημκ πνυθμβμ ηδξ «Μμοζζηήξ πμζδηζηήξ» ημο ηνααίκζηζ 

πυζμ ζςιαηζηυξ είκαζ μ ηνυπμξ πμο ακηζθαιαάκεηαζ μ εθένδξ ηαζ ηδκ ίδζα ηδ 

ιμοζζηή. Άθθςζηε δ ακάβκςζδ ηδξ  ζεθενζηήξ πμίδζδξ δδιζμονβεί ηδκ αίζεδζδ πςξ 

δ ιμοζζηή εεςνείηαζ  απυ ημκ εθένδ  ακ υπζ δ πζμ αηνζαήξ βθχζζα έηθναζδξ, 

ςζηυζμ ιζα βθχζζα ελίζμο ηαηάθθδθδ ιε ηδκ πμίδζδ. ε ηάεε πενίπηςζδ μζ δεζιμί 

πμίδζδξ ηαζ ιμοζζηήξ ζημ ζεθενζηυ ένβμ μιμθμβμφκηαζ ηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ πμζδηή 

(ηονίςξ ζηζξ Μέξεο Β΄) ηαζ δζαπζζηχκμκηαζ απυ ημοξ ενεοκδηέξ
47

. 

                                                 
44

 KSA,3, ζ. 352. 
45

 εθένδξ, Πνηήκαηα, υ.π,  ζ. 226. 
46

 Ζ κζηζεσηή ενιδκεία ηδξ ηναβςδίαξ ηαζ βεκζηυηενα δ ηναβζηή ημο θζθμζμθία ακαπηφζζεηαζ ηαηά 

ηφνζμ θυβμ ζημ κεακζηυ ημο ένβμ Ζ γέλλεζε ηεο ηξαγσδίαο  από ην πλεύκα ηεο κνπζηθήο (Die Geburt 

der Tragödie aus dem Geist der Musik, 1872) [KSA, 1, ζζ. 7-156]. Γζα κα απμηηήζμοιε υιςξ ιζα 

μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ηδξ ηναβζηήξ θζθμζμθίαξ ημο Νίηζε πνέπεζ κα έπμοιε οπυρδ ιαξ ηαζ άθθα 

ζπεηζηά ηείιεκα δζαθέλεχκ ημο (Σν ειιεληθό κνπζηθό δξάκα, Ο σθξάηεο θαη ε ηξαγσδία,  Ζ 

δηνλπζηαθή θνζκνζεώξεζε) [KSA, 1, ζζ. 515-532
. 

533-550
. 

551-578] , ηαεχξ ηαζ ηα ηαηάθμζπα 

(Nachlaß) ηδξ πενζυδμο 1869-1870 [KSA, 7, ζζ. 9-137]. Μεηάθναζδ ηςκ ζπεηζηχκ ιε ηδκ ηναβςδία   

δζαθέλεςκ ημο Νίηζε  δίκεζ μ Εήζδξ ανίηαξ ζημ: Φνίκηνζπ Νίηζε, Κείκελα  γηα ηελ Διιάδα, εηδ. 

Νδζίδεξ, 2002.  
47

Βθ. ζπεηζηά ηδκ έλμπδ ιεθέηδ ημο Νίημο Υνζζημδμφθμο , «Ο ιμοζζηυξ εθένδξ» ζημ: Ο εθέξεο 

ζηελ πύιε ηεο Ακκνρώζηνπ, ΜΗΔΣ, Αεήκα 1987, ζζ. 105-151. Δπίζδξ Πμθίκα Σαιπαηάηδ, 

«Γπκλνπαηδίεο» Γηώξγνπ εθέξε – Δξίθ αηί, εηδ. μνίμθμξ, Αεήκα 2002. 
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Καζ δ ιμοζζηή ηαζ δ πμίδζδ βνάθμκηαζ βζα κα αημφβμκηαζ, οπμζηδνίγεζ μ 

εθένδξ. Καζ αοηυ βζαηί δεκ απεοεφκμκηαζ ιυκμ ζηδ ζοκείδδζδ αθθά εέθμοκ κα 

αβηαθζάζμοκ μθυηθδνμ ημκ άκενςπμ, ζχια ηαζ πκεφια, ζοκείδδζδ ηαζ 

οπμζοκείδδημ. Άθθςζηε ημ πνςημβεκέξ οθζηυ ηαζ ηδξ ιμοζζηήξ ηαζ ηδξ πμίδζδξ  

ανίζηεηαζ ζημ ζοθθμβζηυ αζοκείδδημ εκυξ θαμφ. Δίκαζ βκςζηή επίζδξ απυ ηδκ 

Ανπαία Δθθάδα δ ζοββέκεζα ιμοζζηήξ ηαζ πμίδζδξ ςξ ζοκδοαζιυξ ιέθμοξ ηαζ θυβμο 

(βζα ηδκ ηναβςδία ηαζ πμνμφ). Όζηενα απυ ιζα πενίμδμ ηονζανπίαξ ηδξ απυθοηδξ 

ιμοζζηήξ ςξ αοεοπυζηαηδξ ηέπκδξ πςνίξ ηδκ πανμοζία ημο θυβμο, αημθμοεεί ημ 

ιζηηυ είδμξ ηδξ υπεναξ (17
μξ

 αζχκαξ), βζα κα θηάζμοιε ζηα ιέζα ημο 19
μο

 αζχκα, 

υπμο παναηδνείηαζ πνμζέββζζδ θυβμο ηαζ ιμοζζηήξ απυ δομ πθεονέξ:  απυ ηδκ 

πθεονά ηδξ ιμοζζηήξ, ιε ημ ένβμ ημο Βάβηκεν, ηαζ απυ ηδκ πθεονά ηςκ πμζδηχκ, ιε 

πνςηενβάηεξ ημοξ Γάθθμοξ ζοιαμθζζηέξ, μζ μπμίμζ οπήνλακ ηαζ δ πμζδηζηή αθεηδνία 

ημο εθένδ . «Να πάνμοιε πίζς απυ ηδ ιμοζζηή αοηυ πμο ακήηεζ ζηδκ πμζήζδ» 

(Reprendre à la musique le bien de la poésie), ημ υκεζνμ αοηυ ημο Μαθθανιέ,  

παναηδνεί μ εθένδξ, μ Έθζμη ημ έθενε πζμ ημκηά ζηδκ πναβιαημπμίδζή ημο απυ 

μπμζμκδήπμηε άθθμκ
48

. Σμ ίδζμ εα ιπμνμφζαιε κα ζζπονζζημφιε ηαζ ειείξ βζα ηδκ 

πμίδζδ ημο εθένδ.  

Με ημ ζχια πνμζεββίγεζ μ εθένδξ ηαζ ηδ ιμοζζηή ηαζ ηδκ πμίδζδ. Γζα αοηυκ 

ηαζ μζ δομ ζοββεκζηέξ ιεηαλφ ημοξ ηέπκεξ ζιζθεφμοκ ηδ ζζςπή. ημ διενμθυβζυ ημο 

ζδιεζχκεζ θμζπυκ βζα ημκ Νηειποζφ ζηζξ 31 Μαΐμο 1932: «…δ ιμοζζηή δεκ είκαζ 

θηζαβιέκδ ιε ήπμοξ, αθθά ιε ζζςπή. Σμ οθζηυ ημο ιμοζζημφ είκαζ δ ζζςπή, βζαηί 

αοηήκ ζημθίγεζ. Καζ δεκ ηδκ ζημθίγεζ, υπςξ μ γςβνάθμξ ημ πακί, ιε πνχιαηα
. 

 αθθά 

υπςξ μ βθφπηδξ ημ ιάνιανμ: ιε ελμπέξ, εζμπέξ, ηαζ ηνφπεξ»
49

. Καζ βζα ηδκ πμίδζδ 

παναηδνεί ζημ δμηίιζυ ημο Δηζαγσγή ζηνλ Θ.. Έιηνη, (1936) : « δ πμίδζδ είκαζ 

θμβμηεπκία πνμθμνζηή… πνδζζιμπμζεί ηδ ζζςπή, είκαζ ηαιςιέκδ απυ θυβμ ηαζ απυ 

ζζςπή, ζιζθεφεζ ηδ ζζςπή ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ… Καζ υιςξ πυζμζ απυ αοημφξ πμο 

δζααάγμοκ πμζήιαηα, αζζεάκμοκηαζ ηδκ ακάβηδ κα η’ αημφζμοκ βζα κα ηα 

ηαηαθάαμοκ. Καζ πυζμζ θζβυηενμζ λένμοκ κα η’ αημφζμοκ»
50

.  

Γζα ημ θυβμ αοηυ μ εθένδξ εεςνεί ςξ πνμτπυεεζδ ζςζηήξ ακάβκςζδξ εκυξ 

πμζήιαημξ ημ «πμζδηζηυ αοηί», βζαηί ιυκμ έκα ηέημζμ αοηί ιπμνεί κα κζχζεζ ηδ 

ιμοζζηή εκυξ πμζήιαημξ ιε ημκ ηνυπμ πμο οπαζκίζζεηαζ δ  «ανιμκία» ημο 

Ζνάηθεζημο. Γνάθεζ ζπεηζηά ζημ δμηίιζυ ημο «Μζα ζηδκμεεζία βζα ηδκ Κίπθδ»: «Σδκ 

πμίδζδ, απυ ηδκ ηεπκζηή άπμρδ, εα ηδκ έθεβα: μ «ανιμκζηυξ θυβμξ», ημκίγμκηαξ υζμ  

ιπμνχ ηδ θέλδ αξκνληθόο, ιε ηδκ έκκμζα ημο ζοκδέζιμο, ημο εζνιμφ, ηδξ 

ακηζζημζπίαξ, ηδξ ακηίεεζδξ ηδξ ιζαξ ζδέαξ ιε ηδκ άθθδ, ημο εκυξ ηαζ ημο άθθμο ήπμο, 

ηδξ ιζαξ ηαζ ηδξ άθθδξ εζηυκαξ, ηδξ ιζαξ ηαζ ηδξ άθθδξ ζοβηίκδζδξ. Κάπμηε ιίθδζα 

βζα πνηεηηθό απηί
. 
 εκκμμφζα: ημ αοηί πμο ιπμνεί κα λεπςνίγεζ ηέημζα πνάβιαηα»

51
.  

Καζ βζα ημκ Νίηζε δ ηέπκδ ηδξ ακάβκςζδξ απαζηεί ημ «ηνίημ αοηί», αοηί ζηακυ 

κα απμθαφζεζ ηδ ιμοζζηή ηδξ βθχζζαξ. Ο Νίηζε παναπμκείηαζ υπςξ ηαζ μ εθένδξ 

βζα ηδκ έθθεζρδ «πμζδηζημφ αοηζμφ» ηαζ επζηνίκεζ βζ’ αοηυ  ημοξ Γενιακμφξ 

ακαβκχζηεξ ηδξ επμπήξ ημο. Παναηδνεί ζπεηζηά : «Σζ ιανηφνζμ είκαζ ηα αζαθία ηα 

βναιιέκα ζηα βενιακζηά, βζα υπμζμκ έπεζ ημ ηξίην απηί! Με πυζδ απέπεεζα ζηέηεηαζ 

πένα απυ ημκ ανβά ηζκμφιεκμ αάθημ ηςκ ήπςκ δίπςξ ακηήπδζδ, ηςκ νοειχκ δίπςξ 

πμνυ, ημκ μπμίμ απμηαθμφκ μζ Γενιακμί «αζαθίμ»! Γζα κα ιδκ ακαθένς ημκ Γενιακυ 

πμο δηαβάδεη αζαθία! Πυζμ ηειπέθζηα, πυζμ δζζηαηηζηά, πυζμ άζπδια δζααάγεζ 

αοηυξ! Πυζμζ Γενιακμί λένμοκ ή πζζηεφμοκ πςξ πνέπεζ κα λένμοκ υηζ οπάνπεζ ηέπκδ 

                                                 
48

 εθένδξ, Γνθηκέο Β΄, υ.π, ζ. 22. 
49

 εθένδξ, Μέξεο Β, υ.π, ζ. 73. 
50

 εθένδξ, Γνθηκέο Α΄ , υ.π, ζ.  33-34. 
51

εθένδξ,  Γνθηκέο Β΄, υ.π, ζ. 54. 
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ζε ηάεε ηαθή θνάζδ –ηέπκδ πμο πνέπεζ κα ιακηεοηεί ακ πνυηεζηαζ κα ηαηακμδεεί δ 

θνάζδ! Μζα πανακυδζδ ημο ηέιπμ ηδξ, βζα πανάδεζβια: ηαζ πανακμείηαζ δ ίδζα δ 

θνάζδ! Σμ υηζ δεκ πνέπεζ κα έπεζ ηακείξ αιθζαμθία βζα ηζξ ζοθθααέξ πμο ηαεμνίγμοκ 

ημκ νοειυ, ημ υηζ πνέπεζ κα ακηζθαιαάκεηαζ ηδ δζάζπαζδ ιζαξ οπεναμθζηά αοζηδνήξ 

ζοιιεηνίαξ ζακ ζηυπζιδ ηαζ ζακ ηάηζ εθηοζηζηυ, ημ υηζ πνέπεζ κα ζηήκεζ 

εηθεπηοζιέκμ ηαζ οπμιμκεηζηυ αοηί ζε ηάεε ζηαηάημ, ηάεε νμοιπάημ, ημ υηζ πνέπεζ 

κα ιακηεφεζ ηακείξ ημ κυδια ηδξ αημθμοείαξ ηςκ θςκδέκηςκ ηαζ ηςκ δζθευββςκ ηαζ 

πυζμ θεπηά ηαζ πθμφζζα ιπμνμφκ κα πνςιαηίγμοκ ηαζ κα λακαπνςιαηίγμοκ ημ έκα ημ 

άθθμ ιέζς ηδξ ζεζνάξ ιε ηδκ μπμία ένπμκηαζ: πμζμξ απυ ημοξ Γενιακμφξ πμο 

δζααάγμοκ αζαθία είκαζ ανηεηά πνυεοιμξ κα ακαβκςνίζεζ ηέημζεξ απαζηήζεζξ ηαζ 

ηαεήημκηα ηαζ κα αημφζεζ ηυζμ πμθθή ηέπκδ ηαζ πνυεεζδ ζηδ βθχζζα;»
52

  

Καζ βζα ημκ Νίηζε ηαζ βζα ημκ εθένδ μ πνμθμνζηυξ θυβμξ, μ θυβμξ δδθαδή 

πμο πνμμνίγεηαζ βζα κα αημοζηεί υπςξ έκα ημιιάηζ ιμοζζηήξ, δζαηδνεί ηδκ 

αοεεκηζηυηδηά ημο ηαζ ιανηονεί ηδκ αζζεδηζηή ηαθθζένβεζα ηυζμ ημο μιζθδηή υζμ 

ηαζ ημο αηνμαηή. Ο Γενιακυξ θζθυζμθμξ, ήδδ κεανυξ ηαεδβδηήξ ηθαζζηήξ 

θζθμθμβίαξ ζημ πακεπζζηήιζμ ηδξ Βαζζθείαξ, εκδζαθένεδηε βζα ηδκ ανπαία εθθδκζηή 

νδημνζηή ηαζ ηδ δίδαλε ζημοξ ιαεδηέξ ημο
53

. Καζ εκχ δζαπζζηχκεζ ηδ βθςζζζηή 

ακεπάνηεζα ηςκ ζοβπνυκςκ ημο Γενιακχκ, πνμαάθθεζ ςξ απανάιζθθμ πνυηοπμ ημοξ 

Ανπαίμοξ, εκενβμπμζχκηαξ αηυιδ ιζα θμνά ημκ εθθδκζηυ ιφεμ. Αξ 

παναημθμοεήζμοιε ζημ παναηάης απυζπαζια ηδ ζπέζδ θυβμο – ιμοζζηήξ, θυβμο – 

θοζζμθμβίαξ (ζχιαημξ), ηαεχξ ηαζ ηδκ ακηίεεζδ Μμκηένκμζ – Ανπαίμζ: «Σμ πυζμ 

θίβμ έπεζ ζπέζδ ημ βενιακζηυ ζηζθ ιε ημκ ήπμ ηαζ ιε ηα αοηζά θαίκεηαζ απυ ημ 

βεβμκυξ υηζ μζ ηαθμί ιαξ ιμοζζημί βνάθμοκ άζπδια. Ο Γενιακυξ δεκ δζααάγεζ 

δοκαηά, δεκ δζααάγεζ βζα ημ αοηί, αθθά απθχξ ιε ηα ιάηζα: έπεζ αάθεζ ηα αοηζά ημο 

ζημ ζονηάνζ. ηδκ ανπαζυηδηα, υηακ έκαξ άκενςπμξ δζάααγε –πνάβια πμο έηακε 

πμθφ ζπάκζα- δζάααγε ζημκ εαοηυ ημο θςκαπηά, ηαζ ιάθζζηα ιε δοκαηή θςκή
. 

παναλεκεουηακ ακ ηάπμζμξ δζάααγε ζζςπδθά, ηαζ νςημφζακ ημ βζαηί. Με δοκαηή 

θςκή: δδθαδή, ιε υθα ηα θμοζηχιαηα, ηζξ ηάιρεζξ, ηζξ αζθκίδζεξ ιεηααμθέξ ημο 

ηυκμο ηαζ ηζξ αθθαβέξ ημο ηέιπμ, ζηζξ μπμίεξ έανζζηε ηδ πανά ημο μ ανπαίμξ δεκόζηνο 

ηυζιμξ. Συηε μζ κυιμζ ημο βναπημφ φθμοξ ήηακ ίδζμζ ιε ημοξ κυιμοξ ημο φθμοξ ηδξ 

μιζθίαξ
. 

ηαζ μζ κυιμζ ελανηζυκηακ εκ ιένεζ απυ ηδκ εηπθδηηζηή δζαιυνθςζδ, ηζξ 

εηθεπηοζιέκεξ απαζηήζεζξ ημο αοηζμφ ηαζ ημο θάνοββα, εκ ιένεζ απυ ηδ δφκαιδ, ηδκ 

ακεεηηζηυηδηα ηαζ ημ ζθνίβμξ ηςκ πκεοιυκςκ ηςκ ανπαίςκ. Μζα πενίμδμξ είκαζ, 

υπςξ ηδκ εκκμμφζακ μζ ανπαίμζ, πνμπακηυξ έκα θοζζμθμβζηυ ζφκμθμ, ζημ ααειυ πμο 

απμηεθείηαζ απυ κηα ακάζα. Πενίμδμζ ζακ αοηέξ πμο ειθακίγμκηαζ ιε ημκ Γδιμζεέκδ 

ηαζ ημκ Κζηένςκα, ακζμφζα δφμ θμνέξ ηαζ ηαηζμφζα ηνεζξ ηαζ υθα αοηά ιέζα ζε κία 

ιυκμ ακαπκμή:  αοηά είκαζ απμθαφζεζξ βζα ημοξ ακενχπμοξ ηδξ αξραηόηεηαο, πμο 

ήλενακ κα εηηζιμφκ απυ ημ ζπμθείμ ηδκ ανεηή ημοξ, ημ ζπάκζμ ηαζ ημ δφζημθμ ζηδκ 

εηθχκδζδ ιζαξ ηέημζαξ πενζυδμο – ειείξ δεκ έπμοιε πναβιαηζηά ηακέκα δζηαίςια 

ζηδ ιεβάθδ πενίμδμ, ειείξ μζ ιμκηένκμζ, ειείξ μζ αζειαηζημί οπυ μπμζαδήπμηε 

έκκμζα!»
54

. 

Σδ ζπέζδ ζχιαημξ, πμζδηζημφ θυβμο ηαζ ιμοζζηήξ θακενχκεζ ηαζ δ 

πνμηίιδζδ ημο εθένδ βζα ηδκ Canzona ημο Μπεηυαεκ, απυ ηδκ μπμία ιάθζζηα 

ειπκέεηαζ ηαζ ημ μιυηζηθμ πμίδιά ημο (Canzona, Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ Β΄, ζ. 25). 

Δδχ αλίγεζ κα ζηαεμφιε θίβμ πενζζζυηενμ, ιζα ηαζ αοηή δ πνμηίιδζδ ημο Έθθδκα 

                                                 
52

Φνίκηνζπ Νίηζε,  Πέξα από ην θαιό θαη ην θαθό, ιηθ. Εήζδξ ανίηαξ, εηδ. Νδζίδεξ, 1999, ζ. 142, 

αθμνζζιυξ 246.[KSA, 5, ζ. 189]. 
53

 Friedrich Nietzsche, Μαζήκαηα Ρεηνξηθήο, εηδ. Πθέενμκ, 2004. 
54

 Νίηζε, Πέξα από ην θαιό θαη ην θαθό, υ,π, ζζ. 142-143, αθμνζζιυξ 247. [KSA, 5, 247]. 
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πμζδηή εα ιπμνμφζε ίζςξ κα οπμδδθχκεζ ηάπμζμοξ απυ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ πμίδζήξ 

ημο.  

Δίκαζ αθήεεζα πςξ επακεζθδιιέκα εηθνάγεζ μ εθένδξ ημ εαοιαζιυ ημο βζα 

ημ παναπάκς ημοανηέημ εβπυνδςκ ημο Μπεηυαεκ, op. 132 (Canzona di 

ringraziamento)
55

. Σμκ ηίηθμ ημο ηνίημο ιένμοξ απυ ημ ημοανηέημ ημκ  ιεηαθνάγεζ μ 

ίδζμξ μ πμζδηήξ ςξ «Ηενυ ηναβμφδζ εοβκςιμζφκδξ, εκυξ πμο βζαηνεφηδηε, ζημ Θευ, ζε 

θοδζηυ ηνυπμ»  (Heiliger Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit, in der 

lydischen Tonart). Ζ πενζβναθή ηδξ ζοβηθμκζζηζηήξ εκηφπςζδξ πμο ημο πνμηάθεζε δ 

αηνυαζδ αοημφ ημο ημιιαηζμφ απμηαθφπηεζ πζζηεφς ηδκ μοζία ημο ζεθενζημφ 

πνμαθδιαηζζιμφ βζα ηδκ πμίδζδ ζηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ άκενςπμ. Γνάθεζ ζπεηζηά:  

«Σα έπς παιέκα, βκχνζζα ηυζμοξ πμο ήηακ έιπεζνμζ ζηδ ιμοζζηή, δε ανέεδηε έκαξ 

κα ιμο πεζ πςξ ηάπμηε μ Μπεηυαεκ είπε εηθνάζεζ ι’ έκα ηυζμ πεζνμπζαζηυ ηνυπμ ηδκ 

ςνζιυηδηα ημο ακενχπμο ιπνμζηά ζημ εάκαημ, ηδκ εθεοεένςζδ απυ ημ εάκαημ ιε 

ηυζμ ακενχπζκμ ηνυπμ»
56

. Καζ ζηζξ Γμηζιέξ ημο πάθζ πνμηείκεζ ζημκ ακαβκχζηδ ηδκ 

ακάβκςζδ ηδξ πμίδζδξ ιε ημ ζχια (ηζξ αζζεήζεζξ), υπςξ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε 

ηδκ αηνυαζδ ηδξ ιμοζζηήξ: «Θα ήεεθα κα παναηζκήζς ημκ ακαβκχζηδ κα δμηζιάζεζ 

κα αθνύζεη έκα Κμοανηέημ ημο Έθζμη ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο εα πήβαζκε κ’ αημφζεζ 

ηδκ  Canzona di ringraziamento ηαζ κα πνμζέλεζ ιήπςξ αζζεάκεηαζ ηζ εηεί ηδκ άκμδμ 

ζηδ γςή εκυξ ηναοιαηζζιέκμο ζχιαημξ»
57

.  

Έπς ηδκ αίζεδζδ πςξ δ πμίδζδ ημο Γζχνβμο εθένδ επζδίςλε κα εηθνάζεζ 

αοηυ πμο μ πμζδηήξ εαφιαζε ζηδ ιμοζζηή ημο  Μπεηυαεκ, δδθαδή «ηδκ εθεοεένςζδ 

απυ ημ εάκαημ ιε ακενχπζκμ ηνυπμ». Αοηυξ μ «ακενχπζκμξ ηνυπμξ» δεκ ιπμνεί κα 

αβκμεί ημ ακενχπζκμ ζχια. Καζ δ ζεθενζηή πμίδζδ, ηαηά ηδ βκχιδ ιμο,  αοηή ηδκ 

ζοβηίκδζδ εέθεζ κα ιεηαδχζεζ : ηδκ άκμδμ ζηδ γςή εκυξ ηναοιαηζζιέκμο ζχιαημξ.  

Σναοιαηζζιέκμ είκαζ ημ ζχια ημο πμζδηή, ηαεχξ απυ παζδί αηυιδ αζχκεζ ημ 

ηναφια ημο δζπαζιμφ ακάιεζα ζε δομ γςέξ : απυ ημ έκα ιένμξ ανίζηεηαζ δ 

παναιοεέκζα  γςή ημο ηαθμηαζνζμφ  ζηδ ηάθα Βμονθχκ –ιζα πναβιαηζηή πανά ηςκ 

αζζεήζεςκ- ηαζ απυ ημ άθθμ δ  ζηθδνή γςή ηςκ οπμπνεχζεςκ ζηδκ πμθζηεία ηδξ 

ιφνκδξ (ημ ακοπυθμνμ ζπμθείμ, ηα πεεαιέκα ηονζαηάηζηα απμβέιαηα πίζς απυ ημ 

ηγάιζ
. 
 δ θοθαηή)

58
.  

Σναοιαηζζιέκμ είκαζ ηαζ ημ ζχια ημο θαμφ ημο. Έηζζ ημ κζχεεζ μ πμζδηήξ ζηδ 

δζαπνμκζηή ημο πμνεία ιέζα ζηδκ ζζημνία: Μζηναζζαηζηή ηναβςδία (Μπζηζηόξεκα), 

Μεζμπυθειμξ – Β΄ Παβηυζιζμξ Πυθειμξ – Διθφθζμξ – Κφπνμξ (Ζκεξνιόγηα 

Καηαζηξώκαηνο Α΄, Β΄, Γ΄) .  

Σναοιαηζζιέκμξ είκαζ ηαζ μ ηυπμξ ιε ηα «ανπαία ικδιεία ηαζ ηδ ζφβπνμκδ 

εθίρδ» (Ο ααζζθζάξ ηδξ Αζίκδξ)
59

. Αηνςηδνζαζιέκα αβάθιαηα, ενεζπςιέκμζ καμί, 

άδεζα εέαηνα, ανπαίεξ εθθδκζηέξ πμθζηείεξ πμο «έζαδζακ ζακ ημ ιζηνυ θοπκάνζ», 

άθθεξ πμο «ζηνάββζζακ ιεξ ζηα ηεζπζά ημοξ»
60

. Αθθά ηαζ μ ηυπμξ (ηαζ μζ άκενςπμζ) 

ςξ εθζαθηζηυ πανυκ ιέζα ζηδ δίκδ ημο πμθέιμο (απεθεοεενςηζημφ ηαζ ειθοθίμο) : 

«μ ηυπμξ πμο ημκ πεθεημφκ ηαζ πμο ημκ ηαίκε ζακ ημ πεφημ, ηαζ ημκ αθέπεζξ/ είηε ζημ 

ζημηεζκυ ααβυκζ, πςνίξ κενυ, ζπαζιέκα ηγάιζα, κφπηεξ ηαζ κφπηεξ/ είηε ζημ πονςιέκμ 

πθμίμ πμο εα αμοθζάλεζ ηαεχξ ημ δείπκμοκ μζ ζηαηζζηζηέξ…»
61

, «αδεζακμί δνυιμζ, 

                                                 
55

 Βθ. Γνθηκέο Α΄ ζ. 518, Γνθηκέο Β΄, υ.π,  ζζ. 22 , 310. Βθ. επίζδξ εθένδξ,  Μέξεο Β΄ , υ.π, ζ. 67. 
56

εθένδξ, Μέξεο Β΄, υ.π, ζ. 67. 
57

εθένδξ, Γνθηκέο Β΄, υ.π, ζ. 22. 
58

εθένδξ, «Υεζνυβναθμ επ. ’41», Γνθηκέο Γ΄, υ.π, ζ. 17-18. 
59

 εθένδξ, Πνηήκαηα, υ.π, ζ. 186. 
60

 εθένδξ, Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ, Β΄, υ.π, ζ. 25. 
61

 εθένδξ, Πνηήκαηα, υ.π, ζζ. 212-215(Σεθεοηαίμξ ζηαειυξ). 
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αθμβζμημιιέκα πνυζςπα ζπζηζχκ»
62

, «Παναεονυθοθθα ιακηαθςιέκα»
63

, «μ 

Μζπάθδξ πμο έθοβε ιε ακμζπηέξ πθδβέξ απ’ ημ κμζμημιείμ…»
64

, «εηείκμζ πμο είδακ 

ηδκ αοβή ιεξ απ’ ηδκ πάπκδ ημο εακάημο»
65

, «ηυηαθα ηςκ πνμβυκςκ λεπςζιέκα, 

θαημιεία/ βειάηα ακενχπμοξ ελακηθδιέκμοξ, ζαηάηδδεξ, πςνίξ πκμή/ ηαζ ημ αίια 

αβμναζιέκμ ηαζ ημ αίια πμοθδιέκμ / ηαζ ημ αίια ιμζναζιέκμ ζακ ηα παζδζά ημο 

Οζδίπμδα/ ηαζ ηα παζδζά ημο Οζδίπμδα κεηνά»
66

.  

Ακ  ακάιεζα ζηζξ ανεηέξ ηδξ ζεθενζηήξ πμίδζδξ θμβανζάγμοκ  δ θζηυηδηα ηαζ 

δ απμοζία ηαζ ημο παναιζηνμφ ίπκμοξ ιεθμδναιαηζημφ ζοκαζζεδιαηζζιμφ, ηυηε ημ 

επζβναιιαηζηυ πμίδια «Φζθμηηήηδξ» ηαημνεχκεζ κα ιεηαδχζεζ ηδκ επχδοκδ 

ειπεζνία ημο πμζδηή ιε ηνυπμ ηαηελμπήκ ζςιαηζηυ : «Σναοιαηζζιέκμ ημνιί, 

ηναοιαηζζιέκμξ μ ηυπμξ, ηναοιαηζζιέκμξ μ ηαζνυξ»
67

.΄ 

ιςξ βζα ημκ εθένδ μ πυκμξ δεκ είκαζ αοημζημπυξ, βζαηί υπςξ ιαξ θέεζ «Ακ 

είκαζ ακενχπζκμξ μ πυκμξ δεκ είιαζηε άκενςπμζ ιυκμ βζα κα πμκμφιε…»
68

. Αθθά ηαζ  

δ πμίδζδ βζα ημκ εθένδ δεκ είκαζ αοημζημπυξ. Ξεηζκά απυ ημ ζχια ηαζ μδδβεί 

ηάπμο, έζης ηαζ ακ αοηυξ μ ηεθζηυξ πνμμνζζιυξ δεκ μνίγεηαζ ιε ηδ βθχζζα : «Ακ δ 

πμίδζδ δεκ ήηακ νζγςιέκδ ζημ ζχια ιαξ ηαζ ζημκ ηυζιμ πμο γμφιε, εα ήηακ θζβυγςμ 

πνάβια
.
 εα ήηακ θζβυγςμ πνάβια ακ ζηαιαημφζε ιμκάπα εηεί. Γεκ λένμοιε πμο 

ηεθεζχκεζ δ πμίδζδ»
69

. Καζ θίβμ πζμ ηάης (ζ. 360) ζοκεπίγεζ : «δ πμίδζδ, υζμ 

απεθπζζιέκδ ηζ ακ είκαζ, ιαξ ζχγεζ πάκηα, ιε ηάπμζμ ηνυπμ, απυ ηδκ ηαναπή ηςκ 

παεχκ».  

 Ζ πμίδζδ πμο είκαζ νζγςιέκδ ζημ ζχια ημο πμζδηή εηθνάγεζ πςνίξ αιθζαμθία 

ηδ πανά ηδξ φπανλδξ εκηυξ αοημφ ημο ηυζιμο ηςκ θαζκμιέκςκ. Αοηή δ πμίδζδ δεκ 

πδβάγεζ  απυ ροπνέξ ηαζ αθδνδιέκεξ ζδέεξ, αθθά έπεζ ηδ εένιδ ηαζ ημκ παθιυ ημο 

γςκηακμφ ζχιαημξ πμο ηδ δδιζμφνβδζε. Γζ’ αοηυ ηαζ δεκ ιπμνεί κα ιείκεζ 

αζοβηίκδηδ απέκακηζ ζηδκ μιμνθζά «αοημφ ημο ηυζιμο». ιςξ υζμ ηαζ ακ κζχεεζ  μ 

πμζδηήξ ηδ πανά ηςκ αζζεήζεςκ, άθθμ ηυζμ είκαζ εοαίζεδημξ ηαζ ζημκ πυκμ. Αοηυ 

είκαζ ημ ακηίηζιμ ημο αζζεδζζαζιμφ ημο. Καζ εδχ ανζζηυιαζηε ηχνα ζημ ηνίζζιμ 

ζδιείμ. Ακ δ πμίδζδ ζηαιαημφζε ζημ ζχια, ηυηε εα ακαθςκυηακ ζημ εθήιενμ 

παζπκίδζ ημο αζζεδζζαζιμφ ηαζ ημο πυκμο. Μαξ εοιίγεζ υιςξ μ εθένδξ, 

ικδιμκεφμκηαξ ημκ Έθζμη, πςξ εα ήηακ  δζαθμνεηζηά ηα  πνάβιαηα  ακ «δ πμίδζδ 

ήηακ ηυζμ δζάθακδ πμο δζααάγμκηάξ ηδκ εα πνμζδθςκυιαζηακ ζ’ απηό πνπ ην πνίεκα 

δείρλεη ηαζ υπζ  ζηδκ πμίδζδ»
70

. Ακ ζηυπμξ είκαζ κα θηάζεζ μ πμζδηήξ «πέξα από ηελ 

πνίεζε, υπςξ μ Μπεηυαεκ, ζηα ηεθεοηαία ημο ένβα αβςκίζηδηε κα θηάζεζ πέξα από ηε 

κνπζηθή», ηυηε αοηή δ πμίδζδ δείπκεζ ημ αζχκζμ ηαζ ημ απυθοημ. 

 Γζα ημκ εθένδ «δ πμίδζδ ημο Αζζπφθμο, δ ιμοζζηή ημο Μπαπ ή ημ 15
μ
 

Κμοανηέημ (ημο Μπεηυαεκ), ηζ ακ αηυιδ ενοιιαηζζηεί δ βδξ, εα ιείκμοκ ζημκ 

αζχκα»
71

. Δλδβεί υιςξ θίβμ πζμ ηάης υηζ μ ηνυπμξ πμο ακηζθαιαάκεηαζ αοηυξ ηδκ 

αζςκζυηδηα είκαζ δζαθμνεηζηυξ απυ ηδ βκςζηζηή ακηίθδρδ ημο επζζηήιμκα: «Γζαηί 

εηείκμ πμο εκκμχ είκαζ υηζ ηα ένβα αοηά ιε αμδεμφκε κα πθδζζάζς ιζα ζδέα ηδξ 

αζςκζυηδηαξ, πμο ηδξ είκαζ μθυηεθα αδζάθμνμ ακ οπάνπμοκ πάκς ζηδ ζθαίνα ιαξ ή 

πάκς ζημκ Άνδ υκηα πμο επζημζκςκμφκ ιε ηα πμζήιαηα ή ιε ηδ ιμοζζηή
. 
 είκαζ ιζα 

                                                 
62

 εθένδξ, Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ,  Β΄, υ.π, ζ. 12 (Σοθθυξ). 
63

 ημ ίδζμ, ζ. 13. 
64

εθένδξ, Πνηήκαηα, υ.π, ζ. 215.  
65

 ημ ίδζμ,  ζ. 264 (αθαιίκα ηδξ Κφπνμξ). 
66

εθένδξ, Σεηξάδην Γπκλαζκάησλ,  Β΄, υ.π, ζ. 12. 
67

 ημ ίδζμ, ζ. 32 (Φηινθηήηεο, Νμέιανδξ 1949). 
68

 εθένδξ, Πνηήκαηα, (Έκαξ βένμκηαξ ζηδκ αηνμπμηαιζά), ζ. 201. 
69

 εθένδξ, Γνθηκέο Α΄, υ.π, ζ. 352. Βθ. ζημ ίδζμ ηαζ ζδι. 1. ζ. 517. 
70

εθένδξ, Γνθηκέο Α΄ , υ.π, ζ. 517. 
71

ημ ίδζμ,  ζ. 123-125. 
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ηαηάζηαζδ πίζηδξ πμο δεκ έπεζ ηίπμηε κα ηάκεζ ιε ηδ πνδζζιυηδηα ημο Αζζπφθμο ή 

ημο Μπαπ ζακ οπυδεζβια ηαζ ζα ιέηνμ ηαθθζηεπκζηυ
. 

ιζα λαθκζηή δζαημπή ημο 

ροπμθμβζημφ ηαζνμφ, πμο ηαιζά βςκία, ηακέκα ηνίβςκμ, ηακέκα άενμζζια δεκ ιπμνεί 

κα ιμο δχζεζ». Καζ ηαεχξ δ ζδέα ηδξ αζςκζυηδηαξ ημκ θένκεζ ζημ αηακεχδεξ γήηδια 

ηδξ αθήεεζαξ (πένα απυ ημ πνυκμ ηαζ ημ πχνμ) ηαζ ηδξ δοκαηυηδηαξ ημο ακενχπμο κα 

ηδκ πνμζπεθάζεζ παναηδνεί: «Γζαηί δεκ είκαζ αμθεηυ ζημκ άκενςπμ –πενζμνζζιέκμξ 

υπςξ είκαζ- κα απμηαθφρεζ πανά έκα ημιιάηζ ηδξ αθήεεζαξ, ζε ιζα δμζιέκδ ζηζβιή. 

Καζ είκαζ θοζζηυ κα εέθμοιε, ηαεχξ πενκμφιε ιαγί ιε ημκ ηαζνυ, ηαζ κα βονεφμοιε 

ηαζ κα αβςκζγυιαζηε βζα κ’ απμηαθφρμοιε ηδ δηθή καο αθήεεζα. Καζ δεκ είκαζ δζυθμο 

απίεακμ ημφημ κα ζδιαίκεζ, πμθφ πενζζζυηενμ, υηζ δ αθήεεζα οπάνπεζ ιμκμβεκήξ ηαζ 

ακαθθμίςηδ, εηεί πμο μ άκενςπμξ δεκ ιπμνεί κα ηδ θηάζεζ, πανά υηζ δ αθήεεζα είκαζ 

ζακ ηα ημιιάηζα ημο πάβμο πμο ηαηεαάγεζ ζηδκ ηφπδ έκαξ πμηαιυξ»
72

. 

 ηακ μ άκενςπμξ εειεθζχκεζ ηδκ φπανλή ημο ζηδ ζςιαηζηή ειπεζνία δεκ 

ιπμνεί κα ιδκ ηαηαθήλεζ ζηδ δζαπίζηςζδ ημο Γζχνβμο εθένδ : «Αθθά ιζα γςή 

ακενχπζκδ, υζμ ιαηνζά ηζ ακ είκαζ, ηζ ακ ιεηνζέηαζ αηυιδ ιε ηδ γςή μθυηθδνδξ ηδξ 

ακενςπυηδηαξ, έπεζ ηαζ ηδκ ανπή ηδξ ηαζ ημ ηέθμξ ηδξ
. 
 θένκεζ ιαγί ηδξ ημ ρεβάδζ ηδξ 

θεμνάξ». Γεκ ιέκεζ υιςξ ζ’ αοηήκ ηδκ απαζζζυδμλδ δζαπίζηςζδ μ πμζδηήξ αθθά 

ζοκεπίγεζ πνμξ ηα εηεί «πμο δείπκεζ δ πμίδζδ»: «Ωζηυζμ μ άκενςπμξ είκαζ έηζζ 

θηζαβιέκμξ πμο δεκ ιπμνεί κα γήζεζ πςνίξ ηδκ αζθάθεζα ηδξ αζςκζυηδηαξ. Κάπμηε 

εοζζάγεζ εφημθα ηδ γςή ημο
. 
ηδκ αζςκζυηδηα δεκ ηδκ εοζζάγεζ…. Γζαηί δ ζδέα ηδξ 

αζςκζυηδηαξ, πμο ιμζάγεζ κα είκαζ ιζα δζαημπή, έκα άκμζβια ηδξ εβηυζιζαξ γςήξ ιαξ, 

ιζα αζηναπή πμο ιαξ πηοπά ιέζα ζηδκ πανμφζα ζηζβιή, πανά έκα αηεθείςημ πνμκζηυ 

λεηφθζβια ζημ άπεζνμ –θαίκεηαζ κα είκαζ αηυιδ ηάηζ ααζζηά ακηίεεημ ιε ηδκ ζδέα ηδξ 

εβηυζιζαξ γςήξ, ηέημζα πμο ζοκήεςξ ηδκ ακηζθαιαακυιαζηε»
73

.  

 Καζ πάθζ, ηθείκμκηαξ ημ δμηίιζυ ημο «Γεθθμί», αθμφ δζαπζζηχζεζ υηζ υθα η’ 

ακενχπζκα, υπςξ ηαζ δ γςή ηςκ άζηνςκ ηαζ δ Ποεία ημο Απυθθςκα οπυηεζκηαζ ηέθμξ 

ζημ κυιμ ηδξ θεμνάξ, ηαηαθήβεζ ζπεηζηά ιε ηδκ αζςκζυηδηα: «..υηακ θέιε αζςκζυηδηα, 

δεκ έπμοιε ζημ κμο ηάηζ πμο ιεηνζέηαζ ιε ηα πνυκζα, αθθά ηάκμοιε ηάηζ ζακ ηδκ 

Ποεία πμο, υηακ ηδκ έπαζνκε δ έηζηαζδ, έαθεπε υθμ ημ πχνμ ηαζ υθμ ημ πνυκμ, 

πεναζιέκμ ηαζ ιεθθμφιεκμ, ζακ έκα πνάβια. Ή, βζα κα εοιδεχ ημ θίθμ ιμο E. M. 

Forster, πνέπεζ κα θέιε ηα πνάβιαηα αηώληα, βζα κα ιπμνμφιε κ’ αβςκζγυιαζηε ςξ 

ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή ιαξ ηαζ κα παζνυιαζηε ηδ γςή»
74

.  

Καζ ακ δεκ οπάνπεζ βζα ημκ εθένδ δ ηέθεζα ακενχπζκδ βθχζζα βζα κα 

εηθνάζεζ επαηνζαχξ ηδκ ζδέα ηδξ  αζςκζυηδηαξ, ιπμνεί ςζηυζμ δ βθχζζα ηδξ 

πμίδζδξ κα ιαξ μδδβήζεζ ιέπνζ ημ ηαηχθθζ ηδξ, βζα κα ηδ κζχζμοιε. Άθθςζηε, ιέζς 

ηδξ πμίδζδξ ηαζ ημο ιφεμο πμο αοηή εκενβμπμζεί, απεβηθςαίγεηαζ μ άκενςπμξ απυ ημ 

πχνμ ηαζ ημ πνυκμ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα απεθεοεενχκεηαζ απυ ηα δεζιά ηδξ 

αημιζηυηδηαξ. Ο εθένδξ ημ μκμιάγεζ αοηυ πμο ζοκηεθείηαζ ηυηε «απυζαεζδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ ημο πμζδηή» ή ικδιμκεφμκηαξ John Keats εα ιαξ εηιοζηδνεουηακ 

υηζ «μ πμζδηήξ δεκ έπεζ ηαοηυηδηα
 .
 δεκ έπεζ εβχ

.
 είκαζ δ πζμ ακηζπμζδηζηή φπανλδ πμο 

οπάνπεζ ζημκ ηυζιμ
.
 είκαζ έκαξ παιαζθέςκ»

75
. Ο Νίηζε απυ ηδ ιενζά ημο εα 

πενζέβναθε αοηήκ ηδκ ηαηάζηαζδ ιε ηδ ζοιαμθζηή ιμνθή ημο Γζμκφζμο, ιζα ηαζ δ 

επεκένβεζα ηδξ δζμκοζζαηήξ ηέπκδξ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα ζπάζεζ δ ανπή ηδξ 

ελαημιίηεοζδξ (principium individuationis)
76

 ηαζ κα ζαήζεζ ημ οπμηεζιεκζηυ ιπνμζηά 

                                                 
72

ημ ίδζμ, ζ. 125. 
73

ημ ίδζμ, ζζ. 121-122. 
74

εθένδξ, Γμηζιέξ Β΄, υ.π, ζ. 150.  
75

εθένδξ , Γμηζιέξ  Α΄, υ.π, ζ. 159. 
76

 Γζα ηδκ ανπή ηδξ ελαημιίηεοζδξ παναηδνεί ζπεηζηά μ μπεκάμοεν ζημ ένβμ ημο Ο θόζκνο σο 

ζέιεζε θαη παξάζηαζε (ΗΗ,23): «Θα μκμιάζς ημ πχνμ ηαζ ημ πνυκμ… ανπή ηδξ ελαημιίηεοζδξ
.
 Γζυηζ 
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ζηδκ εθμνιμφζα δφκαιδ ημο βεκζηά  ακενχπζκμο (des Generell-Menschlichen) ηαζ 

ημο ηαεμθζηά θοζζημφ (des Allgemein-Natürlichen)
77

.  

Βθέπμοιε θμζπυκ πςξ μζ παναπάκς  ζηέρεζξ ημο εθένδ βζα ηδ ζπέζδ 

πμίδζδξ-αζςκζυηδηαξ ιαξ μδδβμφκ  ζηδ ζθαίνα ιζαξ «αζζεδηζηήξ ιεηαθοζζηήξ»,  

υπμο μ ιφεμξ πθέμκ δζαδναιαηίγεζ ημκ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ. Καζ ζ’ αοηυ ημ ζδιείμ 

μ Έθθδκαξ πμζδηήξ ζοκακηά πάθζ ημ Γενιακυ θζθυζμθμ. 

 

 

Β΄. Η αναγκαιότητα τοσ μύθοσ στην εποτή της νεωτερικότητας 

 

Δίκαζ αέααζμ πςξ μ Γενιακυξ θζθυζμθμξ ηαζ μ Έθθδκαξ πμζδηήξ εα 

δζαθςκμφζακ ζε πμθθά, υιςξ εηεί πμο εα ζοιθςκμφζακ εα ήηακ ςξ πνμξ ηδ 

δζάβκςζδ ηδξ παεμθμβίαξ ημο πμθζηζζιμφ ζηδκ επμπή ηδξ κεςηενζηυηδηαξ. Αζηχκηαξ 

ηαζ μζ δομ ηνζηζηή ζηδκ επμπή ημοξ  δζαπίζηςκακ υηζ δ ηονζανπία ηδξ επζζηήιδξ πάκς 

ζηδ γςή ηαζ δ ζοκαηυθμοεδ «απμιάβεοζδ» ημο ηυζιμο (Entzauberung der Welt)
78

 

απεθεοεένςζακ δοκάιεζξ  πνςηυβκςνεξ βζα ημκ άκενςπμ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά υιςξ  

δεκ ιπμνμφζακ κα αβκμήζμοκ υηζ μ ηυζιμξ έπαζε πζα ηδκ εκυηδηά ημο απυ ηδκ  

άπμρδ ημο κμήιαημξ, ιζα ηαζ αοηυ  ενοιιαηίζηδηε ζε ηυζα ημιιάηζα υζα ηαζ μζ 

ζοκεζδήζεζξ ηςκ πεζναθεηδιέκςκ αηυιςκ. Ζ γςή ζηδκ επμπή ηδξ κεςηενζηυηδηαξ 

έπαζε ημ ιοζηήνζυ ηδξ, εηθμβζηεφηδηε, ελδιενχεδηε ηαζ ζημ ηέθμξ ζζμπεδχεδηε, ιζα 

ηαζ επζαθήεδηε πακημφ ημ πνδζζιμεδνζηυ πκεφια ηαζ έκαξ μπηζιζζιυξ πμο ανκείηαζ 

ημκ πυκμ ςξ δδιζμονβζηυ  ζημζπείμ ημο πμθζηζζιμφ. Ζ επζζηήιδ εδνεφεζ πθέμκ ηδ 

βκχζδ ςξ ενβαθείμ ηονζανπίαξ πάκς ζηδ θφζδ ηαζ ανκείηαζ  ημ πενζπεηεζχδεξ ηαλίδζ 

ακαγήηδζδξ ηδξ ζμθίαξ, ημ μπμίμ ζοκάνπαγε άθθμηε ημοξ πνμζςηναηζημφξ 

θζθμζυθμοξ. Οζ «κευπθμοημζ ηδξ ιάεδζδξ» ηαηά εθένδ
79

 (Bildungsphilister εα ημοξ 

μκυιαγε ακηίζημζπα μ Νίηζε
80

) είκαζ εηείκμζ μζ «απμζηεβκςιέκμζ» άκενςπμζ ηδξ 

κεςηενζηυηδηαξ  πμο ηαοπζμφκηαζ βζα ηζξ βκχζεζξ ημοξ πςνίξ κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηδκ 

ηφθθςζή ημοξ απυ «ηδ δεζζζδαζιμκία ηδξ ηεπκμηναηζηήξ επμπήξ ιαξ, πμο ζπνχπκεζ 

ημκ άκενςπμ κα ζοζζςνεφεζ πθδνμθμνίεξ ηαζ θεπημιένεζεξ, θίβμ – πμθφ αζφκδεηεξ, 

πάκς ζημ ηαεεηί»
81

. Οζ ζφβπνμκμζ ιπμνεί κα οπενέπμοκ ςξ πνμξ ημκ υβημ ηςκ 

βκχζεςκ πμο δζαεέημοκ, ςζηυζμ οζηενμφκ ζε ζπέζδ ιε ακενχπμοξ άθθςκ πνυκςκ  

«πμο είπακ αζζεήζεζξ πζεακυηαηα πζμ ημκηά ζηδκ ζζμννμπία»
82

. ’ αοημφξ ημοξ 

ηεθεοηαίμοξ δ ημζκή πίζηδ ζημ ιφεμ έδζκε εκυηδηα κμήιαημξ ζηδ γςή ημοξ , ηάηζ βζα 

ημ μπμίμ μζ ιμκηένκμζ δζηαζμθμβδιέκα ημοξ θεμκμφκ. Φαίκεηαζ πςξ ηαζ μ Γενιακυξ 

θζθυζμθμξ ηαζ μ Έθθδκαξ πμζδηήξ πζζηεφμοκ υηζ ζημκ θοιπμ δεκ θηάκεζ ηακείξ ιε 

                                                                                                                                            
ιέζς ημο πχνμο ηαζ ημο πνυκμο αοηυ πμο είκαζ έκα ηαζ υιμζμ ζηδκ μοζία ημο ηαζ ζηδκ έκκμζά ημο ιαξ 

θαίκεηαζ δζαθμνεηζηυ, ιαξ θαίκεηαζ πμθθά, είηε ζηδκ ηάλδ ηδξ δζαθμνάξ είηε ζηδκ ηάλδ ηδξ δζαδμπήξ». 

Σδ ιεηάθναζδ αοημφ ημο απμζπάζιαημξ δίκεζ μ Εήζδξ ανίηαξ ζημ:  Κείκελα γηα ηελ Διιάδα, ιηθ. 

Εήζδξ ανίηαξ, εηδ. Νδζίδεξ, ζ. 40.  
77

 Φνίκηνζπ Νίηζε, «Ζ δζμκοζζαηή ημζιμεεχνδζδ», Κείκελα γηα ηελ Διιάδα, υ.π, ζ. 40. [KSA,1, ζζ. 

554-555].  
78

 Ο υνμξ  «απμιάβεοζδ ημο ηυζιμο» (Entzauberung der Welt) απμηεθεί ιζα απυ ηζξ ααζζηέξ εέζεζξ 

ημο Max Weber πμο εζζδβείηαζ ηαηά ηδκ ακάθοζδ ημο δοηζημφ πμθζηζζιμφ. Ωζηυζμ ημ πενζεπυιεκμ 

ημο υνμο παναπέιπεζ ζηδκ ηνζηζηή πμο αζηεί μ Νίηζε ζημκ «εονςπασηυ ιδδεκζζιυ» (europäischer 

Nihilismus). 
79

 εθένδξ, Γνθηκέο Α΄, υ.π, ζ. 236. 
80

 Βθ. ζπεηζηά ημκ πνχημ απυ ημοξ «Πανάηαζνμοξ ζημπαζιμφξ» (Unzeitgemässe Betrachtungen) ημο 

Νίηζε ιε ηίηθμ Γαβίδ ηξάνπο, ν νκνινγεηήο θαη ν ζπγγξαθέαο (David Strauss, der Bekenner und der 

Schriftsteller, 1873), υπμο αζηείηαζ ηνζηζηή ζημκ ηφπμ ημο νδπμφ ηαζ πενήθακμο βζα ηδκ επζζηδιμζφκδ 

ημο θμβίμο, ημο «ιμνθςιέκμο Φζθζζηαίμο» (Bildungsphilister). [KSA, 1, ζζ. 157-242]. 
81

 εθένδξ, Γνθηκέο Β΄, υ.π,  ζ. 340. 
82

 ημ ίδζμ, ζ. 340. 
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ημκ Πήβαζμ ηδξ βκχζδξ.  Ακηίεεηα  ηαζ μζ δομ ημοξ έδεζλακ ιε ημ ένβμ ημοξ πςξ μ 

ιφεμξ ιπμνεί «κα ακεαάζεζ ζηδ γςή έκα ηναοιαηζζιέκμ ζχια». Συηε ιπμνεί μ 

αηνςηδνζαζιέκμξ άκενςπμξ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ κα επακαηηήζεζ ηδκ αηεναζυηδηά 

ημο ηαζ κα ακαηαθφρεζ ζηδ γςή εηείκμ ημ ιοζηήνζμ πμο ηδκ ηαεζζηά ζοκανπαζηζηή 

ηαζ άλζα κα ηδ γεζ ηακείξ.  

Γζα κα θηάζεζ υιςξ μ ζφβπνμκμξ άκενςπμξ ζ’ αοηή ηδ ζμθία, οπμζηδνίγεζ μ 

Γενιακυξ θζθυζμθμξ,  εα πνέπεζ δ εκενβμπμίδζδ ημο ιφεμο κα ελζζμννμπήζεζ ημ 

οπενηνμθζηυ επζζηδιμκζηυ πκεφια ηςκ διενχκ ιαξ. Ακ ακαθμβζζηεί ηακείξ ηδκ 

αιείθζηηδ ηνζηζηή ημο Νίηζε ζημκ ηονζανπμφιεκμ απυ ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδκ 

ηεπκμθμβία ιμκμδζάζηαημ πμθζηζζιυ ηδξ κεςηενζηυηδηαξ, ίζςξ εηπθαβεί απυ ηδ 

ζοιαζααζηζηή πνυηαζή ημο βζα ηδ δζαιυνθςζδ εκυξ οβζμφξ πμθζηζζιμφ. ημ ένβμ ημο 

Αλζξώπηλν, πνιύ αλζξώπηλν (Βζαθίμ Η, αθμνζζιυξ 251)
83

, πμο δδιμζζεφεηαζ ζηα 

1878, ζημπάγεηαζ ιε κδθαθζυηδηα πάκς ζηζξ πνμτπμεέζεζξ ακάπηολδξ εκυξ ακχηενμο 

πμθζηζζιμφ πμο εα εκανιυκζγε ηδκ επζζηήιδ ιε υζα ανίζημκηαζ ζημοξ ακηίπμδέξ ηδξ, 

δδθαδή υζα ακήημοκ ζηδκ επζηνάηεζα ημο ιφεμο (ηδκ ηέπκδ, ηδ ενδζηεία, ηα 

ακμνεμθμβζηά ζημζπεία ηδξ ημοθημφναξ). Μζα οβζήξ ημοθημφνα πνέπεζ κα ακαπηφζζεζ 

ζημκ εβηέθαθμ ημο ακενχπμο δομ εαθάιμοξ, έκακ εάθαιμ ηαφζεςξ  ηαζ έκακ 

ρφλεςξ, οπμζηδνίγεζ μ Γενιακυξ θζθυζμθμξ. Ο πνχημξ εα επζηνέπεζ ζημκ άκενςπμ 

κα αζζεάκεηαζ  υζα ανίζημκηαζ επέηεζκα ηδξ επζζηήιδξ, εκχ ιε ημκ δεφηενμ εα 

ακηζθαιαάκεηαζ υζα ειπίπημοκ ζημ πεδίμ ηδξ επζζηήιδξ. Οζ δομ αοημί εάθαιμζ δεκ εα 

πνέπεζ κα ζοβπέμκηαζ, αθθά ακ ηαζ εα ανίζημκηαζ  μ έκαξ δίπθα ζημκ άθθμκ εα 

δζαηνίκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ηδ θεζημονβία ημοξ. ημ εάθαιμ ηαφζεςξ εα 

εηθφεηαζ δ εκένβεζα πμο είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηαζ ακάπηολδ  ημο 

πμθζηζζιμφ. Δηεί ανίζημκηαζ ηα πάεδ, ηα υκεζνα, μζ αοηαπάηεξ πμο εενιαίκμοκ ημ 

ζχια ημο πμθζηζζιμφ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά ζημ εάθαιμ ρφλεςξ εα ανίζηεηαζ μ 

εενιμζηάηδξ ημο πμθζηζζιμφ. Δηεί ιε ηδ αμήεεζα ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ εα 

απμθεφβμκηαζ μζ ηαηαζηνμθζηέξ ζοκέπεζεξ πμο πνμηαθεί δ  οπενεένιακζδ.  

Ο Νίηζε ζηδ ζοκέπεζα εβηαηαθείπεζ ηδκ παναπάκς ζδέα ημο ζοιαζααζιμφ 

ιφεμο ηαζ επζζηήιδξ, βζα κα επζζηνέρεζ ηαζ πάθζ ζημ υναιά  ημο βζα ημ πνμαάδζζια  

ημο ιφεμο. Άθθςζηε δ ζφκημιδ γςή ημο, δ αννχζηζα ημο  ηαζ ημ πκεοιαηζηυ ζημηάδζ 

ζημ μπμίμ αοείγεηαζ ζηα ηεθεοηαία δέηα πνυκζα ηδξ γςήξ ημο, δεκ ημο επέηνερακ κα 

λακαβονίζεζ ζηδκ ζζμννμπδιέκδ αοηή ζοιαζααζηζηή ημο πνυηαζδ βζα κα ηδκ 

επελενβαζηεί ηαθφηενα. 

Ζ ιοεζηή εεχνδζδ ημο ηυζιμο ηαζ ηδξ ακενχπζκδξ φπανλδξ ηάκμοκ ηδκ 

ειθάκζζή ημοξ ζημ ένβμ ημο Νίηζε ήδδ ιε ημ πνςηυθεζυ ημο «Ζ βέκκδζδ ηδξ 

ηναβςδίαξ» (1872). Ο ίδζμξ μ ζοββναθέαξ ακαβκςνίγεζ αέααζα ανβυηενα ηζξ 

αδοκαιίεξ αοημφ ημο ένβμο
84

, ςζηυζμ μ  ιφεμξ ελαημθμφεδζε κα απμηεθεί ημ  ιυκζιμ 

ζημζπείμ ζηδκ ηναβζηή ημο θζθμζμθία, υπςξ ιπμνεί κα δζαπζζηχζεζ ηακείξ ζημ 

ιεηέπεζηα ένβμ ημο. Πμηέ δεκ εβηαηέθεζρε μ Νίηζε ηδκ  παναηάης άπμρδ ηδξ κζυηδξ 

ημο : «ηακ θείπεζ μ ιφεμξ ηάεε πμθζηζζιυξ πάκεζ ηδκ οβζή βμκζιυηδηα ηδξ αοημθομφξ 

ημο εκενβδηζηυηδηαξ. Μμκάπα έκαξ μνίγμκηαξ, πενζμνζζιέκμξ απυ πακημφ απυ 

ιφεμοξ, ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ ηδκ εκυηδηα ημο γςκηακμφ πμθζηζζιμφ πμο 

πενζηθείεζ»
85

. Μζηνή επίζδξ είκαζ δ  απυζηαζδ πμο πςνίγεζ αοηή ηδκ εηηίιδζδ ημο 

Νίηζε απυ ημ αλίςια πμο εειεθζχκεζ ηδκ αζζεδηζηή ιεηαθοζζηή ημο  «υηζ δ φπανλδ 

ηαζ μ ηυζιμξ ιπμνμφκ κα δζηαζμθμβδεμφκ ιμκάπα ςξ αζζεδηζηά θαζκυιεκα» (dass nur 

als ein aesthetisches Phänomen das Dasein und die Welt gerechtfertigt erscheint)
86

. 
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Δίκαζ θακενυ πςξ δ αζπιή ημο αλζχιαημξ αοημφ ζηνέθεηαζ εκακηίμκ εηείκςκ πμο 

ακαγδημφκ ηδκ δεζηή δζηαίςζδ ηδξ εκεαδζηήξ φπανλδξ ζε έκακ οπενααηζηυ (αθδεή) 

ηυζιμ βζα πάνδ ημο μπμίμο μ άκενςπμξ οπμιέκεζ ηα δεζκά αοημφ ημο ηυζιμο. ε 

ηάεε πενίπηςζδ δ ζοιαμθή ηδξ θζθμζμθίαξ ημο Νίηζε έβηεζηαζ ζηδκ οπυδεζλή  ημο 

βζα αθθαβή πνμμπηζηήξ ζηδ εεχνδζδ ημο ηυζιμο,  ιζα ηαζ πνμηείκεζ «κα δμφιε ηδκ 

επζζηήιδ απυ ηδκ πνμμπηζηή ημο ηαθθζηέπκδ ηαζ ηδκ ηέπκδ απυ ηδκ πνμμπηζηή ηδξ 

γςήξ…» (die Wissenschaft unter der Optik des Künstlers zu sehn, die Kunst aber 

unter der des Lebens...). Ζ «γςή» υιςξ απμηεθεί ημ κζηζεσηυ «individuum ineffabile», 

ιζα ηαζ αοηή δ «άννδηδ αημιζηυηδηά» ηδξ ακηζζηέηεηαζ ζε ηάεε θμβζηή ελήβδζδ.  

Ζ ηναβζηή θζθμζμθία ημο Νίηζε εηθνάγεηαζ ιε ημ ιφεμ. Ο Απυθθςκαξ ηαζ μ 

Γζυκοζμξ απμηεθμφκ ιοεζηά ζφιαμθα ηςκ ακηίννμπςκ δοκάιεςκ πμο ζοκεέημοκ ηδ 

γςή (εδχ θακενή δ επίδναζδ ημο Ζνάηθεζημο). Οζ δομ αοημί πυθμζ (Απυθθςκαξ – 

Γζυκοζμξ) ακηζζημζπμφκ ζηα ακηζεεηζηά γεφβδ επζθάκεζα – αάεμξ, θςξ – ζημηάδζ, 

μιμνθζά - αθήεεζα. Ζ μοζία ημο ηυζιμο (δ αθήεεζα) ιέκεζ ηνοιιέκδ ζημ αάεμξ, ζημ 

ζημηάδζ,  ηαζ μ άκενςπμξ δεκ ακηέπεζ κα ηδκ ακηζηνίζεζ, πςνίξ κα δζαηζκδοκεφζεζ κα 

ανκδεεί ηδ γςή (εδχ πάθζ ακαβκςνίγμοιε ηδκ επίδναζδ ημο πεζζιζζιμφ ημο 

μπεκάμοεν). Σμ απαζζζυδμλμ βζα ημκ άκενςπμ πενζεπυιεκμ ηδξ αθήεεζαξ 

απμηαθφπηεηαζ απυ ημκ ηεναηυιμνθμ εζθδκυ ζημ ααζζθζά Μίδα: «ημ ηαθφηενμ βζα 

ημκ άκενςπμ εα ήηακ κα ιδκ είπε  βεκκδεεί….»
87

.   Γζα ημκ Νίηζε δ αθήεεζα 

ηαοηίγεηαζ ιε ηδ δζμκοζζαηή ζμθία ηαζ απμηεθεί ημ υκηςξ «δεζκυκ», ιζα ηαζ δ 

αδζαιεζμθάαδηδ  απμηάθορή ηδξ είκαζ ακοπυθμνδ βζα ημκ άκενςπμ. Ζ άιεζδ 

ακαιέηνδζδ ιε ηδκ αθήεεζα έπεζ ηζξ ίδζεξ ηνμιαηηζηέξ ζοκέπεζεξ πμο είπε ζφιθςκα ιε 

ημκ εθθδκζηυ ιφεμ δ έηεεζδ ηςκ ακενχπςκ ζηδ εέα ηδξ ιοεζηήξ Μέδμοζαξ. Γζα κα 

ημζηάλεζ ηδκ αθήεεζα ηαζ κα απμημιίζεζ ημ ακεπζημζκχκδημ αίςια ηδξ δζμκοζζαηήξ 

ζμθίαξ, πνέπεζ μ άκενςπμξ κα ηαηαθφβεζ ζηδκ εθθδκζηή ζηναηδβζηή ημο ιφεμο
88

. Ο 

ιφεμξ θεζημονβεί ζηδκ πενίπηςζδ αοηή υπςξ δ αζπίδα ημο Πενζέα. Ο άκενςπμξ 

ιπμνεί κα δεζ ζημκ ηαενέθηδ ημο ιφεμο ημ είδςθμ ηδξ Μέδμοζαξ (ηδξ θνζηηήξ 

αθήεεζαξ), πςνίξ κα ηζκδοκεφεζ κα ιανιανχζεζ, ιζα ηαζ «δ ζοιαμθζηή εζηυκα ημο 

ιφεμο ιαξ βθζηχκεζ απυ ηδκ άιεζδ ακαιέηνδζδ ιε ηδκ μοζία ημο ηυζιμο»
89

. Ζ  

ηναβζηή θζθμζμθία, ζφιθςκα ιε ημκ Νίηζε, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ημκ άκενςπμ ζηδ 

ζοιθζθίςζδ ημο ιε ηδ δζμκοζζαηή αθήεεζα ηδξ  γςήξ, ζηδκ απμδμπή ημο δναηθείηεζμο 

«βίβκεζεαζ», ηδξ  αηεθεφηδηδξ  δδθαδή βέκκδζδξ ηαζ ηαηαζηνμθήξ ηςκ ιμνθχκ
90

. Γζα 

ηδκ αζζεδηζηή ιεηαθοζζηή ημο Νίηζε μ ιφεμξ είκαζ εηείκμ ημ αναπκμΰθακημ πέπθμ 

ηδξ μιμνθζάξ πμο εκχ αθήκεζ κα δζαθακεί ημ αζαθέξ πενίβναιια ηδξ αθήεεζαξ 

δδιζμονβεί ηαοηυπνμκα ιζα θαιπνή αοηαπάηδ πμο είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ 

ηαηάθαζδ ηδξ γςήξ
91

. Έηζζ ιε ημκ ηναβζηυ ιφεμ  ζοκηεθείηαζ ηαηά ημκ Νίηζε δ 

ιεηαιυνθςζδ ηδξ απμηνμοζηζηήξ αθήεεζαξ ζε βμδηεοηζηή μιμνθζά.  

Καζ βζα ημκ Γζχνβμ εθένδ μ ιφεμξ επζηνέπεζ ζημκ άκενςπμ κα ιζθήζεζ βζα 

ηδκ αδοζχπδηδ αθήεεζα πςνίξ κα οπμζηεί ηζξ ηαηαζηνμθζηέξ ζοκέπεζεξ πμο εα είπε 

βζα ηδ ζοκείδδζή ημο δ άιεζδ ακαιέηνδζδ ιαγί ηδξ. Έπμκηαξ γήζεζ ηδ θνίηδ ημο Β΄ 

Παβημζιίμο Πμθέιμο πμο ηεθείςκε ηαζ δζαζζεακυιεκμξ ηδ θνίηδ ημο ειθοθίμο 

πμθέιμο πμο επνυηεζημ κα ανπίζεζ,  βνάθεζ ημκ Οηηχανδ ημο 1944 απυ ηδκ Cava dei 

Tirreni, θίβμ πνζκ επζζηνέρεζ ζηδκ Δθθάδα:  «Κζ α ζμο ιζθχ ιε παναιφεζα ηαζ 

πανααμθέξ / είκαζ βζαηί η’ αημφξ βθοηυηενα, ηζ θνίηδ / δεκ ημοαεκηζάγεηαζ βζαηί είκαζ 
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γςκηακή / βζαηί είκαζ αιίθδηδ ηαζ πνμπςνάεζ
.
/ ζηάγεζ ηδ ιένα, ζηάγεζ ζημκ φπκμ/ 

ικδζζπήιςκ πυκμξ» (Σεθεοηαίμξ ζηαειμξ)
92

.  

Καζ μ εθένδξ, υπςξ ηαζ μ Νίηζε, αθέπεζ ηδ γςή ςξ έκα αηεθεφηδημ ηφηθμ 

βέκκδζδξ ηαζ ηαηαζηνμθήξ  ηςκ ιμνθχκ ηαζ ςξ πεδίμ αέκαμο  ακηαβςκζζιμφ 

ακηίεεηςκ δοκάιεςκ. Ζ δναηθείηεζα ανιμκία επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ελζζμννυπδζδ 

αοηχκ ηςκ ακηίννμπςκ δοκάιεςκ ηαζ  ιε ηδ ζοκηνζαή εηείκςκ πμο θηάκμκηαξ ζηδκ 

«φανδ» απεζθμφκ κα εβηαεζδνφζμοκ ηδ ιυκζιδ ηονακκία ημοξ πάκς ζηδ γςή, 

ανκμφιεκεξ έηζζ ηδκ μοζζχδδ πνμτπυεεζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ γςήξ πμο είκαζ δ αθθαβή (ημ 

δζανηέξ βίβκεζεαζ). ημ ζεθενζηυ ηυζιμ είκαζ λέκδ δ ιακζπασηή δεζηή, ιζα ηαζ ημ θςξ 

δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ πςνίξ ημ ζημηάδζ, μ ηυζιμξ ημο δίηαζμο ςηνάηδ δεκ ιπμνεί 

κα οπάνλεζ πςνίξ ημκ ηυζιμ ηςκ ηαηδβυνςκ ημο (ημο Άκοημο, ημο Μέθδημο ηαζ ημο 

Λφηςκα)
93

. Αοηή  δ δναηθείηεζαξ ηαηαβςβήξ  πεπμίεδζδ ημο εθένδ, πμο ανίζηεηαζ 

ηυζμ ημκηά ζηδ ζηέρδ ημο Νίηζε
94

, εηθνάγεηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο ενιδκεφεζ μ 

Έθθδκαξ πμζδηήξ ημ ιφεμ. ηδ Γμηζιή ημο Γειθνί βνάθεζ ζπεηζηά
95

: «ηδκ ανπή ήηακ 

μ εοιυξ ηδξ βδξ. Έπεζηα ήνεε μ Απυθθςκ ηαζ ζηυηςζε ημ πευκζμ δνάημκηα, ημκ 

Πφεςκα. Σμκ άθδζακ κα ζαπίζεζ. Λέκε πςξ απυ εηεί πνμένπεηαζ ημ πνχημ υκμια ηςκ 

Γεθθχκ, Ππζώ (νίγα ποε= ζαπίγς). ’ έκα ηέημζμ θίπαζια νίγςζε ηαζ θμφκηςζε δ 

δφκαιδ ημο Θεμφ ηδξ ανιμκίαξ, ημο θςηυξ ηαζ ηδξ ιακηζηήξ. Ο ιφεμξ ιπμνεί κα 

ζδιαίκεζ πςξ μζ ζημηεζκέξ δοκάιεζξ είκαζ ημ πνμγφιζ ημο θςηυξ
. 
 πςξ υζμ πζμ έκημκεξ 

είκαζ, ηυζμ πζμ ααεφ βίκεηαζ ημ θςξ υηακ ηζξ ηονζανπήζεζ. Καζ ζοθθμβίγεηαζ ηακείξ 

πςξ ακ ημ ημπίμ ηςκ Γεθθχκ πάθθεζ απυ ιζα ηέημζα εζςηενζηή ιανιανοβή, είκαζ βζαηί 

δεκ οπάνπεζ ίζςξ βςκζά ζηδ βδ ιαξ πμο κα γοιχεδηε ηυζμ πμθφ απυ ηζξ πευκζεξ 

δοκάιεζξ ηζ απυ ημ απυθοημ θςξ». (Γζηέξ ιμο μζ οπμβναιιίζεζξ).   

Πχξ είκαζ δοκαηυκ ηχνα μ θυβμξ  κα θένεζ  ζημ θςξ ηδκ ηνοιιέκδ αθήεεζα 

πςνίξ κα αθθμζχζεζ ημ ιοζηζηυ ηδξ, δδθαδή ημκ ακεπζημζκχκδημ πονήκα ηδξ; Πχξ κα 

οικήζεζ ηάπμζμξ ημ θςξ,  πςνίξ ηαοηυπνμκα κα ηαηαδζηάζεζ ημ ζημηάδζ; «Ζ έκκμζα 

ηδξ δζαφβεζαξ» παναηδνεί μ Klossowski ζηδ ιεθέηδ ημο βζα ημκ Νίηζε «έπεζ αλία ιυκμ 

ζημ ααειυ πμο δ μθμηθδνςηζηή ζημηεζκυηδηα βίκεηαζ ζοκεπχξ ακηζθδπηή ηαζ 

απμδεηηή»
96

. Πνμξ αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδ έπς ηδκ αίζεδζδ υηζ ηζκείηαζ ηαζ δ πμίδζδ 

ημο εθένδ ηαζ δ θζθμζμθία ημο Νίηζε. Καζ  μ εθένδξ ηαζ μ Νίηζε εα ζοιθςκμφζακ 

πζεακυηαηα ζηδ ζηναηδβζηή ακαιέηνδζδξ ιε ηδκ αθήεεζα, αθμφ ηαζ βζα ημοξ δομ  μ 

ιφεμξ  ζοβηεκηνχκεζ αδζαιθζζαήηδηα  ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ημκ 

απυθοηα δζαοβή επζζηδιμκζηυ ή θζθμζμθζηυ θυβμ. Πμθφ εφζημπα δείπκεζ  δ Γήιδηνα 
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 εθένδξ, Πνηήκαηα, υ.π, ζ. 215. 
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 εθένδξ, Γνθηκέο Γ΄, υ.π, ζ. 20. 
94

Γνάθεζ ζπεηζηά μ Νίηζε βζα ηδκ πκεοιαηζηή ημο ζοββέκεζα ιε ημκ Ζνάηθεζημ: «Πνζκ απυ ιέκα δεκ 

οπήνπε αοηή δ ιεηάεεζδ ημο δζμκοζζαημφ ζε θζθμζμθζηυ πάεμξ:έθεζπε δ ηξαγηθή ζνθία. Μάηαζα 

έραλα κα ανς ζδιάδζα ηδξ αηυιδ ηαζ ζημοξ κεγάινπο Έθθδκεξ ηδξ θζθμζμθίαξ, ζ’ εηείκμοξ πμο 

έγδζακ δφμ αζχκεξ πξηλ απυ ημκ ςηνάηδ. Γζαηδνμφζα ηάπμζα αιθζαμθία βζα ημκ Ζνάηθεζημ, πμο 

ημκηά ημο αζζεάκμιαζ πζμ γεζηά ηαζ πζμ ηαθά απ’ μπμοδήπμηε αθθμφ. Ζ ηαηάθαζδ ζημ πανένπεζεαζ 

θαη ζηελ εθκεδέληζε, πμο είκαζ ααζζηυ βκχνζζια ιζαξ δζμκοζζαηήξ θζθμζμθίαξ, ημ κα θεξ καζ ζηδκ 

ακηίεεζδ ηαζ ζημκ πυθειμ, ημ γίγλεζζαη, ιαγί ιε ιζα νζγζηή άνκδζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ έκκμζαξ ημο «είλαη» -

υθα αοηά είκαζ ημκηφηενα ζε ιέκα απυ μπμζαδήπμηε άθθδ ζηέρδ δζαηοπχεδηε πμηέ. Ζ δζδαζηαθία ηδξ 

«αζχκζαξ επζζηνμθήξ», δδθαδή ηδξ απυθοηδξ ηαζ αηεθεφηδηα επακαθαιαακυιεκδξ ηοηθζηήξ πμνείαξ 

υθςκ ηςκ πναβιάηςκ –ημφηδ δ δζδαζηαθία ημο Εαναημφζηνα κπνξεί ηεθζηά κα είπε δζδαπηεί ήδδ απυ 

ημκ Ζνάηθεζημ. Κάπμζα ζδιάδζα ηδξ πανμοζζάγμοκ μζ ηςζημί, πμο ηθδνμκυιδζακ υθεξ ζπεδυκ ηζξ 

ααζζηέξ ζδέεξ ημοξ  απυ ημκ Ζνάηθεζημ.». Νίηζε, Ecce Homo, υ.π, ζ. 232.[KSA, 6, ζ. 312-313]. ημ 

ηεθεοηαίμ απυ ηα Σνία ηνοθά πμζήιαηα ημο Γ. εθένδ (Θενζκυ δθζμζηάζζ  ΗΓ΄) απμημιίγεζ μ 

ακαβκχζηδξ ηδκ αίζεδζδ ηδξ ζοιθζθίςζδξ ημο πμζδηή ιε ηδκ δναηθείηεζα ανπή ημο  βίβκεζεαζ (Βθ. 

εθένδξ, Πνηήκαηα, υ.π, ζ. 306).  
95

εθένδξ, Γνθηκέο Β΄, υ.π, ζ. 137. 
96

 Klossowski, Κείκελα γηα ηνλ Νίηζε, υ.π, ζ. 146.  
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Μήηηα αοηά ηα πθεμκεηηήιαηα ημο ιφεμο ζημ αζαθίμ ηδξ Απνινγία γηα ηνλ Μύζν : 

«…ζηδ ιοεμπμζδηζηή δναζηδνζυηδηα εκέπεηαζ ημ πθεμκέηηδια ηδξ φπανλδξ ημο 

Άθθμο πμο ιπμνεί κα εκζςιαηςεεί ή κα ιδκ εκζςιαηςεεί ζημ Ίδζμ, ηαζ βζαηί ζηδ 

ιοεμθμβία δεκ εκδμπνμαάθθεηαζ αεαζαζιέκα δ υπμζα ελςηενζηυηδηα μφηε οθίζηαηαζ 

ηάπμζα αζαζιέκδ ελςζηνέθεζα ηδξ εζςηενζηυηδηαξ. Ζ ιοεμθμβία είκαζ μ πχνμξ υπμο 

δζαθοθάζζεηαζ ημ ιοζηζηυ, ημ απςεδιέκμ, ημ ζημηεζκυ, ιε υθεξ ηζξ εεηζηέξ ηαζ 

ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ πμο απμννέμοκ απυ αοηυ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ζδιενζκή επμπή 

υπμο ημ ιοζηζηυ δζαθφεηαζ ιέζα ζηδκ πθδνμθμνία ηαζ ηδκ επζημζκςκία, ηαζ ιάθζζηα 

ςξ ζοκέπεζα ηδξ εκδμζηνέθεζαξ πμο παναηηήνζζε ηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ αοημφ ημ 

αζχκα (ημο 20
μο

 εκκμεί) ηαζ ηδξ νμπήξ κα δζενεοκδεεί ημ ιοζηζηυ αάεμξ ηςκ 

θαζκμιέκςκ»
97

. 

Ζ πμζδηζηή ιοεμθμβία ημο  εθένδ ηαζ δ πμζδηζηή - αζζεδηζηή θζθμζμθία ημο 

Νίηζε πνμαθδιαηίγμοκ ζοπκά ημοξ ηνζηζημφξ πμο παναπμκζμφκηαζ βζα ζημηεζκά 

ζδιεία ζημ ένβμ ηςκ δομ αοηχκ δδιζμονβχκ πμο ημ ηαεζζημφκ ιενζηέξ θμνέξ 

αζκζβιαηζηυ ηαζ απνμζπέθαζημ αηυιδ ηαζ ζημκ ηαθμπνμαίνεημ ακαβκχζηδ. 

Ακανςηζέιαζ θμζπυκ ιήπςξ δεεθδιέκα ηαζ μ πμζδηήξ ηαζ μ θζθυζμθμξ πνμηίιδζακ ηδ 

βθχζζα ημο ιφεμο βζα κα ζεααζημφκ ηδκ ίδζα ηδ δζζοπυζηαηδ θφζδ ηδξ αθήεεζαξ πμο 

είκαζ γοιςιέκδ ιε θςξ ηαζ ζημηάδζ, «θαίκεζ» ηαζ «θακεάκεζ» ηδκ ίδζα ζηζβιή. Μζα 

ηέημζα αθήεεζα ιμζάγεζ ιε παβυαμοκμ ηαζ εκχ είκαζ ηαηά έκα ιένμξ μναηή ζημ θςξ 

ηδξ ζοκείδδζδξ, δζαηδνεί ημ άθθμ ιένμξ ηδξ ηνοιιέκμ. Δίκαζ ακέθζηηδ θμζπυκ δ 

πθήνδξ απμηάθορή ηδξ  ιπνμζηά ζηα ιάηζα ιαξ; Ή ιήπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδκ αθήεεζα 

υ,ηζ ηαζ ιε ημ παβυαμοκμ: ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ μ άκενςπμξ  ζηδκ μθυηδηά ηδξ ηδ 

ζηζβιή πμο πέθηεζ πάκς ηδξ ηαζ ζοκηνίαεηαζ (υπςξ οπμδεζηκφεζ ηαζ μ ηναβζηυξ ιφεμξ 

ημο Οζδίπμδα) ;  

Ακ πάνμοιε ζηα ζμαανά ηδκ άπμρδ  ημο εθένδ υηζ «ακενχπζκδ ζηέρδ ηαζ 

ακενχπζκδ εοαζζεδζία δε ζδιαίκμοκ πμηέ ηαεανή αθήεεζα, αθθά έκα ιείβια 

αθήεεζαξ ηαζ πθάκδξ»
98. 

 ακ  κζχζμοιε ηδκ ίδζα  ζοβηίκδζδ πμο κζχεεζ μ  πμζδηήξ  ιε 

ημ πνμζςπείμ ημο Σεφηνμο  υηακ ημο απμηαθφπηεηαζ δ αθήεεζα ζημ πμίδιά ημο  

Διέλε
.
 ηυηε ίζςξ ηαηακμήζμοιε ηδ αανφκμοζα ζδιαζία πμο έπμοκ ζηδκ πνμιεηςπίδα 

ηδξ Κίριεο ηα θυβζα ημο εζθδκμφ ζημκ Μίδα : «Γαίιμκμξ επζπυκμο ηαζ ηφπδξ 

παθεπήξ εθήιενμκ ζπένια, ηζ ιε αζάγεζεαζ θέβεζκ, α οιίκ άνεζμκ ιδ βκχκαζ»
99

 . Ίζςξ 

εηηζιήζμοιε ηυηε  ηαζ ηδκ αλία ηδξ πνυηαζδξ  ημο εθένδ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο 

εθθδκζημφ ιφεμο ζηδ κευηενδ πμίδζδ, ιζα ηαζ ζηδκ ακαιέηνδζή ιαξ ιε ηδκ αθήεεζα 

δ πμζδηζηή ιοεμθμβία ημο θεζημονβεί  παναιοεδηζηά,  πνμζθένμκηαξ αοηυ πμο μ 

Νίηζε εα μκυιαγε «ιεηαθοζζηή πανδβμνζά» (metaphysischer Trost)
100

. Καζ θοζζηά 

βζα ημκ Νίηζε δ «ιεηαθοζζηή πανδβμνζά» δεκ παναπέιπεζ ζε έκακ οπενααηζηυ ηυζιμ, 

αθθά ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηδ δφκαιδ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ακαθένεηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ 

ιυκμ ζηδκ εκεαδζηή φπανλδ.  

Ζ αθήεεζα είκαζ βοκαίηα, οπμδεζηκφεζ αθθδβμνζηά μ κζηζεσηυξ ιφεμξ (άναβε δ 

ζεθενζηή Δθέκδ ή ιήπςξ ημ είδςθυ ηδξ;). Ζ βμδηεία  ηδξ  ανίζηεηαζ ζηδ δνάζδ ελ 

απμζηάζεςξ (actio in Distanz). Ζ ελμοζία πμο αζηεί δ αθήεεζα υπςξ ηαζ δ βοκαίηα 

ανίζηεηαζ ζηδκ απυζηαζδ ηαζ ζηα πέπθα πμο ηδκ πενζαάθθμοκ
101

. ηακ ηαηανβδεεί δ 

απυζηαζδ, υηακ πέζμοκ ηα πνοζμπμίηζθηα πέπθα, ηυηε ζηδ εέα ηδξ βφικζαξ ιπμνεί κα 

ακαθςκήζμοιε παναθδνδιαηζηά υπςξ μ εθένδξ – Σεφηνμξ ζηδκ Διέλε: «Πμφ είκ’ δ 

                                                 
97

 Γήιδηνα Μήηηα, Απνινγία γηα ηνλ Μύζν, University Studio Press, Θεζ/κίηδ 1997, ζ. 35.  
98

 εθένδξ, Γνθηκέο Α΄, υ.π,  ζ. 132. 
99

 εθένδξ, Πνηήκαηα, υ.π, ζ. 217. 
100

 Νίηζε, Ζ γέλλεζε ηεο ηξαγσδίαο, ηεθ. 7. [KSA, 1, ζ. 56]. 
101

Νίηζε, Ζ ραξνύκελε επηζηήκε, II αζαθίμ αθμνζζιυξ  60. [KSA, 3 , ζζ. 424-425].  Βθ.  επίζδξ Εαη 

Νηενζκηά, Έκβνια – Σα ύθε ηνπ Νίηζε, εηδ. Βζαθζμπςθείμκ ηδξ «Δζηίαξ», Αεήκα 2002, ζ. 28 η. ελήξ.  
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αθήεεζα;»,   «Καζ ζηδκ Σνμία;/ Σίπμηε ζηδκ Σνμία –έκα είδςθμ» , «η’ είκαζ εευξ; ηζ ιδ 

εευξ; ηαζ ηζ η’ ακάιεζυ ημοξ;» ,  «Κζ μζ πμηαιμί θμοζηχκακ ιεξ ζηδ θάζπδ ημ αίια / 

βζα έκα θζκυ ηοιάηζζια βζα ιζα κεθέθδ / ιζαξ πεηαθμφδαξ ηίκαβια ημ πμφπμοθμ εκυξ 

ηφηκμο/ βζα έκα πμοηάιζζμ αδεζακυ, βζα ιζακ Δθέκδ»
102

. 

Πυζμ δζαθμνεηζηά απυ ημ εεςνδηζηυ άκενςπμ (θζθυζμθμ ή επζζηήιμκα),  

ζηέηεηαζ απέκακηζ ζηδκ αθήεεζα μ δζαζζεδηζηυξ άκενςπμξ (μ πμζδηήξ , μ 

ηαθθζηέπκδξ); «Πναβιαηζηά», παναηδνεί μ Νίηζε, «εκχ μ ηαθθζηέπκδξ, ηάεε θμνά 

πμο ημο απμηαθφπηεηαζ δ αθήεεζα, πνμζαθέπεζ εηζηαηζηυξ ζ’ αοηυ πμο, ηαζ ιεηά ηδκ 

απμηάθορδ, παναιέκεζ ζηεπαζιέκμ ι’ έκα κέμ πέπθμ, μ εεςνδηζηυξ άκενςπμξ 

δδμκίγεηαζ ηαζ ζηακμπμζείηαζ υηακ αθέπεζ κα πέθηεζ αοηυ ημ πνχημ πέπθμ, ηαζ κζχεεζ 

ηδ ιεβαθφηενδ εοπανίζηδζδ υηακ ηαημνεχκεζ , ιε ηα ιέζα πμο δζαεέηεζ, κ’ απμζπά ηζ 

άθθα πανυιμζα πέπθα»
103

 . Καζ ζηδ Υαξνύκελε επηζηήκε, δζααάγμοιε πάθζ: «…βζαηί 

δ άεεδ πναβιαηζηυηδηα δεκ ιαξ δίκεζ ημ ςναίμ πμηέ, ή ιυκμ ιζα θμνά! Θέθς κα πς 

υηζ μ ηυζιμξ είκαζ βειάημξ ςναία πνάβιαηα, αθθά ςζηυζμ θηςπυξ, θηςπυηαημξ ζε 

ςναίεξ ζηζβιέξ ηαζ απμηαθφρεζξ (Enthüllungen) αοηχκ ηςκ πναβιάηςκ. ιςξ ίζςξ 

αοηυ είκαζ δ ζζπονυηενδ ιαβεία (Zauber) ηδξ γςήξ: Σδκ  ηαθφπηεζ έκα πνοζμπμίηζθημ 

πέπθμ απυ ςναίεξ δοκαηυηδηεξ, πέπθμ πμθθά οπμζπυιεκμ, ακεζζηάιεκμ, 

αζζποκυιεκμ, πθεοαζηζηυ, ζοιπάζπμκ, βμδηεοηζηυ. Ναζ,  δ γςή είκαζ ιζα βοκαίηα»
104

. 

Να πχξ πενζβνάθεζ πάθζ ζε άθθμ ζδιείμ μ Νίηζε ημκ ηνυπμ πμο πνμζεββίγεζ μ 

ηαθθζηέπκδξ ηδκ αθήεεζα ιέζς ηςκ αζζεήζεςκ ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ ημο,  

ιεηαιμνθχκμκηαξ αθθά ηαζ απμηνφπημκηαξ ζοβπνυκςξ ηδ θοζζηή πναβιαηζηυηδηα: 

«Ανηεί κα αβαπάιε, κα ιζζμφιε, κα πμεμφιε, απθχξ κα κζχεμοιε – ηαζ ηυηε  ιαξ 

ένπεηαζ ημ πκεφια ηζ δ δφκαιδ ημο μκείνμο, ηαζ ακδθμνίγμοιε ζημοξ πζμ 

επζηίκδοκμοξ δνυιμοξ ιε ακμζπηά ιάηζα, πςνίξ ζοκαίζεδζδ ημο ηζκδφκμο, ζηδξ 

θακηαζίαξ ηζξ ζηέβεξ ηαζ ημοξ πφνβμοξ, πςνίξ ηαευθμο κα γαθζγυιαζηε, θεξ ηζ 

είιαζηε βεκκδιέκμζ βζα κα ζηανθαθχκμοιε –ειείξ μζ οπκμαάηεξ ηδξ διέναξ! Διείξ μζ 

ηαθθζηέπκεξ! Διείξ πμο απμηνφπημοιε ημ θοζζηυ! Διείξ μζ ζεθδκζαζιέκμζ ηαζ 

εευπθδηημζ! Διείξ μζ ζζςπδνμί ζακ κεηνμί, μζ αημφναζημζ μδμζπυνμζ, πάκς ζε φρδ 

πμο δεκ ηα αθέπμοιε βζα φρδ, αθθά ηα έπμοιε βζα πεδζάδεξ ιαξ, βζα αεααζυηδηέξ 

ιαξ!»
105

. 

Καζ μ εθένδξ ηαζ μ Νίηζε εκενβμπμζμφκ ημκ εθθδκζηυ ιφεμ βζα κα 

εηθναζημφκ. Αοηυ υιςξ δεκ ζδιαίκεζ υηζ ηαοηίγμκηαζ απυθοηα ηαζ ζηδκ ενιδκεία 

ημο, ιζα πμο μ ηαεέκαξ έπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ δζαθμνεηζηά πνμαθήιαηα πμο 

οπαβμνεφμοκ δζαθμνεηζηέξ πνμηεναζυηδηεξ ηαζ πνμμπηζηέξ. Θα είπε ανηεηυ 

εκδζαθένμκ ςζηυζμ κα παναημθμοεήζεζ ηάπμζμξ ζημ ένβμ ημο Έθθδκα πμζδηή ηαζ 

ημο Γενιακμφ θζθμζυθμο ημκ ηνυπμ αθμιμίςζδξ ηαζ ενιδκείαξ ημο εθθδκζημφ 

ιφεμο,  υπζ ιυκμκ βζα κα ελαηνζαχζεζ ηοπυκ μιμζυηδηεξ ηαζ δζαθμνέξ, αθθά  ηαζ βζα  

κα δζαπζζηχζεζ ηδκ πθαζηζηυηδηα ημο ίδζμο ημο ιοεμθμβζημφ οθζημφ, ημοξ 

πενζμνζζιμφξ πμο εέηεζ αθθά ηαζ ηδκ εθεοεενία έηθναζδξ  πμο  δίκεζ ζημ δδιζμονβυ. 

Βέααζα ιζα ηέημζα πνμζέββζζδ ανίζηεηαζ έλς απυ ηα υνζα ηδξ πανμφζαξ 

ιεθέηδξ. Δκηεθχξ ζπδιαηζηά ςζηυζμ εα ιπμνμφζαιε κα παναηδνήζμοιε υηζ Νίηζε 

ηαζ εθένδξ ζοβηθίκμοκ ζημ εκδζαθένμκ ημοξ βζα ηδκ ηναβςδία, ιζα ηαζ δ ηναβζηή 

ενιδκεία ημο ηυζιμο ηαζ ηδξ φπανλδξ ανίζηεηαζ πζμ ημκηά ζηδκ  εοαζζεδζία ηαζ ηδκ 

παζδεία ημοξ. Ο δζαθμνεηζηυξ πζεακυκ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ αζζεάκμκηαζ ηδκ 

ηναβζηυηδηα απμηεθεί αέααζα εέια πνμξ ιεθέηδ. Γεκ εα πνέπεζ κα πανααθέπμοιε 

άθθςζηε ημ βεβμκυξ υηζ έπμοιε ιπνμζηά ιαξ ημ ένβμ δομ δδιζμονβχκ πμο δεκ ημοξ 
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 εθένδξ, Πνηήκαηα, υ.π, ζ. 241. 
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Νίηζε,  Ζ βέλλεζε ηεο ηξαγσδίαο, ηεθ.15.[KSA, 1, ζ. 98]. 
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εκδζαθένεζ ηυζμ δ αοζηδνά επζζηδιμκζηή - θζθμθμβζηή πνμζέββζζδ ημο εθθδκζημφ 

ιφεμο υζμ μζ δοκαηυηδηεξ έηθναζδξ πμο ημοξ πανέπεζ ημ πνςημβεκέξ αοηυ οθζηυ. 

Έηζζ δεκ εα πνέπεζ βζα πανάδεζβια κα ιαξ πνμηαθεί αιδπακία δ δζαθμνά ακάιεζα 

ζημ  κζηζεσηυ ηαζ ημ ζεθενζηυ ςηνάηδ, ιζα πμο ηαηά ιία (ηαζ πενζζζυηενμ βκςζηή) 

εηδμπή μ ςηνάηδξ ημο Νίηζε
106

 αζζεδημπμζεί ημκ άκενςπμ ηδξ θμβζηήξ ηαζ ηδξ 

βκχζδξ πμο ηαηέζηνερε ιε ηδ δζαθεηηζηή ημο ημ ηναβζηυ έκζηζηημ , εκχ απυ ηδκ 

άθθδ ιενζά μ ςηνάηδξ ημο εθένδ απμηεθεί ημ ιοεζηυ ζφιαμθμ «ημο ακενχπμο πμο 

πνμηζιά κ’ αδζηδεεί πανά κα αδζηήζεζ» (Κίριε Γ΄)
107

.  

Σεθζηά ηα αζχιαηα ηςκ δδιζμονβχκ είκαζ εηείκα  πμο θαίκεηαζ κα ααναίκμοκ 

ζηδκ επζθμβή ηαζ ενιδκεία ημο εθθδκζημφ ιφεμο. Ζ  επίεεζδ ημο Νίηζε εκάκηζα ζημ 

«ζςηναηζζιυ» ελδβείηαζ βζαηί ζφιθςκα ιε ηδ κζηζεσηή βεκεαθμβία μ ςηνάηδξ 

εεςνείηαζ ημ ιοεζηυ ανπέηοπμ ημο ιμκμδζάζηαημο ζφβπνμκμο πμθζηζζιμφ. Ο 

Γενιακυξ θζθυζμθμξ ηήνολε ημκ πυθειμ εκάκηζα ζηδκ  πναβιαηζηυηδηα ηδξ επμπήξ 

ημο  πμο ημκ ανκήεδηε ηαζ ημκ έηακε κα κζχεεζ «πανάηαζνμξ» (unzeitgemäß),  

δείπκμκηαξ ιε ημ ένβμ ημο ηα ζαενά εειέθζα πμο ηνφαμκηακ ηάης απυ ημ θαιπνυ 

μζημδυιδια ημο εονςπασημφ  πμθζηζζιμφ. Γζα κα ημ πεηφπεζ αοηυ ηαηέθοβε ζημ ιφεμ 

ηαζ είδε «ηδ γςή ζακ θμβμηεπκία». Ζ ζαενυηδηα ηαζ ηα αδζέλμδα ημο αοηάνεζημο 

δοηζημφ πμθζηζζιμφ ημο 19
μο

 αζχκα απμηαθφθεδηακ αέααζα ημκ 20
μ
 αζχκα. Συηε, 

απμδείπηδηε πνμθδηζηή δ δζάβκςζδ  ημο Νίηζε, ιζα ηαζ ηα ενείπζα ηδξ Δονχπδξ ηςκ 

δομ παβημζιίςκ πμθέιςκ απμηέθεζακ ημ εθζαενυ ζηδκζηυ ηδξ ηναβςδίαξ ημο 

εονςπασημφ πμθζηζζιμφ. Ο εθένδξ έγδζε ζημκ 20
μ
 αζχκα αοηήκ ηδκ ηναβςδία ηαζ 

ηδκ απμηφπςζε ζημ ένβμ ημο. Γζα ημκ Έθθδκα πμζδηή δ επζθμβή ημο δίηαζμο ςηνάηδ 

ελδβείηαζ απυ ημκ ίδζμ «-αοημαζμβναθζηά –βζαηί δ Απμθμβία είκαζ έκα απυ ηα ηείιεκα 

πμο ι’ επδνέαζακ πενζζζυηενμ ζηδ γςή ιμο
. 
ίζςξ επεζδή δ βεκζά ιμο ιεβάθςζε ηζ 

έγδζε ζημκ ηαζνυ ηδξ αδζηίαξ»
108

.   

Δκ ηαηαηθείδζ, μζ υπμζεξ απμηθίζεζξ  πανμοζζάγμκηαζ ζηδκ ενιδκεία ημο 

εθθδκζημφ ιφεμο απυ ημκ εθένδ ηαζ ημκ Νίηζε εα πνέπεζ κα ελδβδεμφκ αθμφ 

δζενεοκδεεί  δ ζδεμθμβία ηςκ δομ δδιζμονβχκ πμο δζαιμνθχκεζ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ 

πνυζθδρδξ ημο ιφεμο. Απυ αοηή ηδκ άπμρδ μ Νίηζε δίκεζ ηδ βενιακζηή εηδμπή ημο 

εθθδκζημφ ιφεμο,  δζαθεβυιεκμξ ιε ηδ βενιακζηή πανάδμζδ ημο ηθαζζηζζιμφ 

(Γηαίηε, Βίκηεθιακ) ηαζ ιάθζζηα ακαεεςνχκηαξ ηδ ζε ιεβάθμ ααειυ
109

. Απυ ηδκ 

άθθδ ιενζά μ εθένδξ, έπμκηαξ επίβκςζδ ηδξ δζαθμνάξ ακάιεζα ζημκ «εθθδκζηυ 

εθθδκζζιυ» ηαζ ζημκ «εονςπασηυ εθθδκζζιυ»
110

,  αθέπεζ ημκ εθθδκζηυ ιφεμ απυ ηδκ 

πνμμπηζηή ηδξ γςκηακήξ εθθδκζηήξ πανάδμζδξ ηςκ διενχκ ημο. Έηζζ πνμζεββίγεζ 

ημκ εθθδκζηυ ιφεμ δζαπνμκζηά ιέζα απυ ημ πνίζια ηδξ εεκζηήξ ημο ζδεμθμβίαξ, δ 

μπμία εηθαιαάκεζ ημ έεκμξ ςξ έκα  γςκηακυ μνβακζζιυ  πμο ζοβηνμηείηαζ πάκς ζηδ 

αάζδ εκυξ ημζκμφ πνςηίζηςξ βθςζζζημφ πμθζηζζιμφ. Καζ αοηυξ μ εθθδκζηυξ 

πμθζηζζιυξ εα πνέπεζ κα εεςνδεεί μνβακζηυ ζημζπείμ ηδξ εθθδκζηήξ θφζδξ ηαζ ημο 

εθθδκζημφ ημπίμο. Καηά ζοκέπεζα δ ζεθενζηή εεχνδζδ  ημο έεκμοξ ςξ «θαμφ»  

πνμζεββίγεζ ηδ πενκηενζακή ζφθθδρδ ημο έεκμοξ ςξ Volk, ςξ ιζαξ δδθαδή ανπέβμκδξ 

δζαπνμκζηήξ πμθζηζζιζηήξ – βθςζζζηήξ ημζκυηδηαξ (βενι. Kulturnation -  
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Volksnation), ηαεχξ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ απυρεζξ ημο Βίκηεθιακ βζα ηδ ζπέζδ ημο 

εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ ιε ημ ηθίια ηδξ Δθθάδαξ
111

. 

Γζαθμνεηζηά απυ ημκ εθένδ,  μ εθθδκζηυξ ιφεμξ ημο Νίηζε πενζμνίγεηαζ 

πνμκζηά ζηδκ παβακζζηζηή ανπαζυηδηα ηαζ ιάθζζηα επζζηναηεφεηαζ ηαζ 

επακενιδκεφεηαζ βζα κα θεζημονβήζεζ εκαθθαηηζηά ζηδ εέζδ ημο οπμπςνμφκημξ 

πνζζηζακζημφ ιφεμο ζηδκ Δονχπδ ημο 19
μο

 αζχκα. «Ο Γηόλπζνο εκακηίμκ ημο 

Δζηαπξσκέλνπ», ημ ιυημ αοηυ ημο Νίηζε ζημ ηέθμξ ημο Ecce homo δείπκεζ ιε ηδ 

ζδιεζμθμβζηή θαηςκζηυηδηά ημο  ηδκ πνυεεζδ ημο Γενιακμφ θζθμζυθμο κα ζηναθεί 

εκακηίμκ ηδξ μνεμθμβζζιέκδξ μνβάκςζδξ ηδξ ζφβπνμκδξ ημο δοηζηήξ ημζκςκίαξ, δ 

μπμία ακηθμφζε ζηδνίβιαηα ηαζ άθθμεζ απυ ηδ πνζζηζακζηή δεζηή. ηδκ αιείθζηηδ 

ηνζηζηή ημο εκάκηζα ζημ δοηζηυ πμθζηζζιυ έπεζ ςξ ιέηνμ ημ δεζηά απαβμνεοιέκμ, βζα 

ηδ εεζιμεέηδζδ ηαζ επζηφνςζδ ημο μπμίμο ιεζμθάαδζε δ πνζζηζακζηή ενιδκεία ηδξ 

πθαηςκζηήξ κμδζζανπίαξ. Σμ δζμκοζζαηυ πκεφια πμο ηαηέζηνερε μ πνζζηζακζζιυξ 

ηονίςξ ζηδ Γφζδ ήηακ βζα ημκ Νίηζε ημ πκεφια ηδξ ακαγήηδζδξ πμο ζθνάβζζε ηδκ 

ανπαία θονζηή πμίδζδ ηαζ ηδ θζθμζμθία ηςκ πνμζςηναηζηχκ
112

. Βθέπμοιε θμζπυκ υηζ 

μ εθθδκζηυξ ιφεμξ πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ Νίηζε ςξ υπθμ εκάκηζα ζηδ ζηεκυηδηα 

ηδξ πνμμπηζηήξ ημο δοηζημφ μνεμθμβζζιμφ. Γζ’ αοηυ ημ θυβμ  μ Γενιακυξ θζθυζμθμξ 

δζαπζζηχκεζ νήλεζξ ηαζ ακηζεέζεζξ ζημ ιφεμ (Γζυκοζμξ εκακηίμκ Δζηαονςιέκμο), εηεί 

υπμο  μ Έθθδκαξ πμζδηήξ αθέπεζ ηδ ζοκέπεζα. 

Πνάβιαηζ μ εθθδκζηυξ ιφεμξ ημο εθένδ, ηαεχξ επζζηναηεφεηαζ βζα κα δείλεζ 

ηδ δζαπνμκζηή ζοκέπεζα ημο εθθδκζζιμφ, αβηαθζάγεζ ηαζ ζοιθζθζχκεζ ηδκ ηθδνμκμιζά 

ηδξ παβακζζηζηήξ εθθδκζηήξ ανπαζυηδηαξ ηαζ ηδξ θασηήξ μνευδμλδξ πνζζηζακζηήξ 

πίζηδξ. Απυ ηδ  ζφκηδλδ ημο ανπαίμο εθθδκζημφ ηαζ ημο πνζζηζακζημφ ιφεμο  πμο 

ζοκηεθείηαζ ζηδκ ροπή ημο εθθδκζημφ θαμφ αβαίκεζ δ εθθδκζηή πανάδμζδ ςξ 

μνβακζηή εκυηδηα πμο ανίζηεηαζ ζε ανιμκία ιε ηδκ εθθδκζηή θφζδ. Αοηυξ είκαζ  μ 

«εθθδκζηυξ εθθδκζζιυξ» ημο Γζχνβμο εθένδ.  πμθζάγμκηαξ ημοξ ζηίπμοξ απυ ημ 

πμίδια ημο ζηεθζακμφ Γηόλπζνο επί ιίθλσ  (Γθοηυ ιμο ανέθμξ, Γζυκοζέ ιμο ηαζ 

Υνζζηέ ιμο…) δζαπζζηχκεζ ιε ηα ελήξ θυβζα ηδ ζοκέπεζα ημο εθθδκζημφ ιφεμο: 

«…έκα ιείγμκ ζδιάδζ ημο εκζαίμο ηδξ εθθδκζηήξ ροπήξ είκαζ αηνζαχξ ημ ζοκεπέξ ημο 

ιφεμο ηδξ. Ο ιφεμξ ημο ακαβεκκχιεκμο εεμφ, ημο εεμφ πμο κεηνυξ ήκ ηαζ ακέζηδ, -

ζαξ ακαθένς ηχνα αοηυ ημ ιφεμ ςξ πανάδεζβια ακάιεζα ζε πίθζα άθθα, -είκαζ, είηε μ 

εευξ θέβεηαζ Γζυκοζμξ, είηε Άδςκδξ, είηε Ηδζμφξ, απυ ημοξ παθαζβεκέζηενμοξ πμο 

εβαθμφπδζακ ηδκ εθθδκζηή ροπή. Αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ηδκ εθθδκζηή ροπή πμηέ 

δεκ εα ιπμνέζμοκ κα ηδκ ηαηαθάαμοκ πανά ιυκμ θαμί πμο έπμοκ ηαζ αοημί έκα ιφεμ 

αοεεκηζηυ, ηαζ υπζ θαμί πμο έπμοκ αάθεζ ζηδ εέζδ ημο έκα ζηδκμεέηδια 

ιεθμδνάιαημξ, είηε αοηυ είκαζ ημο λακεμφ δμθζπμηέθαθμο, είηε αηυια πζμ ιμκηένκμ, 

ημο Herrenvolk» (Πκεοιαηζηή επζημζκςκία Γαθθίαξ – Δθθάδαξ, 1944)
113

. Καζ ζε άθθμ 

ζδιείμ πάθζ (Γνάιια ζ’ έκακ λέκμ θίθμ, 1948)
114

 : «Καιζά απυ ηζξ παναδυζεζξ ιαξ, 

πνζζηζακζηέξ ή πνμπνζζηζακζηέξ, δεκ έπεζ πναβιαηζηά πεεάκεζ. οπκά, υηακ πδβαίκς 

ζηδκ αημθμοεία ηδξ Μεβάθδξ Παναζηεοήξ, ιμο είκαζ δφζημθμ κ’ απμθαζίζς ακ μ 

Θευξ πμο ηδδεφεηαζ είκαζ μ Υνζζηυξ ή μ Άδςκδξ. Δίκαζ ημ ηθίια, είκαζ δ θοθή, δεκ ημ 

λένς. Καηά αάεμξ κμιίγς πςξ είκαζ ημ θςξ. Κάηζ πνέπεζ κα οπάνπεζ ιέζα ζημ θςξ, 

                                                 
111

Βθ. Γδιήηνδ Βθάπμο, «Ζ κεμεθθδκζηή ηαοηυηδηα ιεηαλφ αζζεδηζηήξ ηαζ ζδεμθμβίαξ», πενζμδζηυ 

Ίλδηθηνο, ηεοπ. 16 (Μάζμξ 2002), ζζ. 131-169. Δπίζδξ Η.Η. Βίκηεθιακ, θέςεηο γηα ηελ κίκεζε ησλ 

ειιεληθώλ έξγσλ ζηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή, ιηθ. Ν.Μ. ημοηενυπμοθμο, εηδ. Ίκδζηημξ1996. 
112

 Αθελάκδνα Γεθδβζχνβδ, θέςε θαη πξννπηηθή, εηδ. Αθελάκδνεζα. Δκδζαθένμοκ ηονίςξ μζ  ζζ. 185-

266 (δ κζηζεσηή ενιδκεοηζηή ζηνμθή) ηαζ 269-313 (μ κζηζεσηυξ πνμμπηζηζζιυξ ηαζ μζ ιεηαιμκηένκεξ 

ενιδκείεξ ημο). 
113

 εθένδξ, Γνθηκέο Γ΄, υ.π, ζ. 338. 
114

 εθένδξ, Γνθηκέο Β΄, υ.π, ζ. 14. 



 29 

πμο ιαξ ηάκεζ έηζζ. Δίκαζ ηακείξ ζηδκ Δθθάδα πζμ θίθμξ, πζμ μζηείμξ ιε ημ ζφιπακ. 

Δίκαζ δφζημθμ κα ημ εηθνάζς».   

Ο Έθθδκαξ πμζδηήξ ηαζ μ Γενιακυξ θζθυζμθμξ έδεζλακ ιε ημ ένβμ ημοξ ηζξ 

δοκαηυηδηεξ έηθναζδξ πμο ημοξ πανείπε μ εθθδκζηυξ ιφεμξ. Ζ δζαθμνεηζηή ενιδκεία 

ημο απμηεθεί ιάθθμκ απυδεζλδ ηδξ πθαζηζηυηδηαξ εκυξ γςκηακμφ ζχιαημξ   πανά 

έκδεζλδ αηαιρίαξ εκυξ απμθζεςιέκμο μνβακζζιμφ. Αθμφ παναζηδεμφιε θμζπυκ απυ 

ηδκ ακαγήηδζδ ιζαξ ιμκμζήιακηδξ ενιδκείαξ ημο εθθδκζημφ ιφεμο, ιπμνμφιε κα 

πανμφιε ζηζξ πμζηίθεξ εηδμπέξ ημο  ηζξ πνςηεσηέξ ιεηαιμνθχζεζξ ημο μζ μπμίεξ  

οπδνεημφκ ηδκ ακάβηδ έηθναζδξ δζαθμνεηζηχκ ιεηαλφ ημοξ δδιζμονβχκ. Έηζζ 

κμιίγς πςξ πνέπεζ κα πνμζεββίζμοιε ηδ κζηζεσηή ηαζ ηδ ζεθενζηή ενιδκεία ημο 

εθθδκζημφ ιφεμο.  

 

Αντί επιλόγοσ 

Κάπμο εδχ ηεθεζχκεζ δ πενζπθάκδζή ιαξ  ζημ ένβμ ημο Φνεζδενίημο Νίηζε 

ηαζ ημο Γζχνβμο εθένδ, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ θοζζηά υηζ ημ εέια ηςκ 

«εηθεηηζηχκ ζοββεκεζχκ» έπεζ ελακηθδεεί. Γζααάγμκηαξ ημ ηείιεκμ δζαπζζηχκεζ 

ηακείξ ζοβηθίζεζξ ηαζ απμηθίζεζξ ζημ ένβμ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ανηεηά ακαπάκηδηα 

ενςηήιαηα.  Μμκμπάηζα ένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ 

δζαζηαονχκμκηαζ βζα κα αημθμοεήζμοκ πάθζ ηδ ιμκαπζηή ημοξ πμνεία ηαζ κα παεμφκ 

απυ ηα ιάηζα ιαξ. Ροάηζα ιαξ δείπκμοκ ηζξ ημζκέξ πδβέξ ημοξ, αθθά ηαζ ηζξ πςνζζηέξ 

δζαδνμιέξ ημοξ. Καζ εκχ  ημ θςξ πμο νίπκμοιε ιαξ απμηαθφπηεζ  ηνοιιέκεξ 

ζοζηάδεξ ζημ ένβμ ημοξ, ημ δάζμξ ζημ ζφκμθμ ημο ελαημθμοεεί κα δζαηδνεί ηζξ 

ζημηεζκέξ βςκζέξ ημο, απνμζπέθαζηεξ ζημ θςξ ηδξ ενιδκείαξ ιαξ. Θα έπνεπε άναβε 

κα εηαζάζμοιε ιζακ απάκηδζδ εηεί υπμο μ θζθυζμθμξ ηαζ πμζδηήξ ζζςπμφκ ή ιήπςξ 

εα πνέπεζ κα ζεααζημφιε ηδ ζζςπή ημοξ ςξ ακαπυζπαζημ ιένμξ ημο ένβμο ημοξ ηαζ 

ςξ έκδεζλδ ηδξ δζηήξ ιαξ αδοκαιίαξ κα  ημ ηαηακμήζμοιε πθήνςξ; Αημθμφεδζα 

εκζηζηηςδχξ ημ δεφηενμ δνυιμ ηαζ αβαίκμκηαξ απυ ημ δάζμξ ζοκεζδδημπμζχ ηχνα 

πςξ ηαζ ημ ζημηάδζ δζαηδνεί ηα δζηαζχιαηά ημο ηαζ πενζιέκεζ ημ θςξ ηδξ ενιδκείαξ 

ηαζ άθθςκ πενίενβςκ ελενεοκδηχκ. Αξ είκαζ. Μπμνεί κα δοζθμνμφιε υηακ μζ 

δδιζμονβμί δεκ ιαξ δίκμοκ απακηήζεζξ ζε υθεξ ηζξ απμνίεξ ιαξ. Ωζηυζμ έπς ηδκ 

αίζεδζδ πςξ πενζζζυηενμ ημοξ εκδζαθένεζ κα ιαξ ζοκηνμθεφμοκ ιε ημ ένβμ ημοξ 

πανά κα απακημφκ ζε υθα ηα ενςηήιαηά ιαξ. Καεχξ ιε αβάπδ λμδεφμοιε ημ πνυκμ 

ιαξ ζοκηνμθζά ιε ημ ένβμ ημοξ,  ηενδίγμοκ ηζ αοημί γςή απ’ ηδ γςή ιαξ. Άθθςζηε 

ηαζ μ Νίηζε ηαζ μ εθένδξ έπμοκ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ ημ ένβμ είκαζ αοηυ πμο δζαζχγεζ 

ηδ ιμνθή ημο δδιζμονβμφ ηαζ υπζ δ αζμβναθία ημο. Καζ μζ δομ πανά ηζξ δζαθμνέξ ημοξ 

ιαξ άθδζακ έκα ένβμ πμο δείπκεζ ηεθζηά ειπζζημζφκδ ζημκ ακενχπζκμ θυβμ. Γζαηί, ακ 

ηαζ βναπηυξ μ θυβμξ ημοξ, ηαημνεχκεζ ςζηυζμ κα ιαξ ιεηαδχζεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ 

γςκηακήξ ακενχπζκδξ πανμοζίαξ, εκχ μζ δδιζμονβμί ημο  δεκ είκαζ πζα εδχ ιαγί ιαξ. 

Καζ μ Νίηζε, γχκηαξ ιέζα ζηδ ιμκαλζά ηαζ θαπηανχκηαξ ιε ημ ένβμ ημο ηδκ 

επζημζκςκία ιε ημοξ άθθμοξ ακενχπμοξ, εα ζοιθςκμφζε ιε  ηα θυβζα ημο Γζχνβμο 

εθένδ: «Δίκαζ παζδζά πμθθχκ ακενχπςκ ηα θυβζα ιαξ./ πένκμοκηαζ βεκκζμφκηαζ 

ζακ ηα ανέθδ/ νζγχκμοκ ενέθμοκηαζ ιε ημ αίια./ πςξ ηα πεφηα/ ηναημφκε ηδ ιμνθή 

ημο αβένα/ εκχ μ αβέναξ έθοβε, δεκ είκαζ εηεί/ ημ ίδζμ ηα θυβζα/ θοθάβμοκ ηδ ιμνθή 

ημο ακενχπμο/ ηζ μ άκενςπμξ έθοβε, δεκ είκαζ εηεί» (Σξία θξπθά πνηήκαηα, Δπί 

ζηδκήξ, Σ΄)
115

.  

      Βθάπμξ Γδιήηνδξ, Ξάκεδ 01/09/2004
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Νίηζε απυ ημκ  Hayman, ηδκ μπμία ηαζ ζοζηήκς ζε υζμοξ εα ήεεθακ κα βκςνίζμοκ ηαθφηενα ηδ γςή 
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ηαζ ημ ένβμ ημο θζθμζυθμο  (Ronald Hayman, Nietzsche : H ηξαγηθή δσή κηαο κεγαινθπΐαο, ιηθ. 

Μανία Ακαβκχζημο – επζζηδιμκζηή επζιέθεζα Αεδκά Γ. Μζναζβέγδ, εηδ. Νεθέθδ, Αεήκα 2005).   


