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ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι μύθοι ως ζωντανή πραγματικότηταΟι μύθοι ως ζωντανή πραγματικότηταΟι μύθοι ως ζωντανή πραγματικότηταΟι μύθοι ως ζωντανή πραγματικότητα    
   Οι μύθοι στις πρωτόγονες κοινωνίες αντιμετωπίζονταν ως ζωντανή πραγματικότητα 
εντοπισμένη σε πανάρχαιους καιρούς που συνέχιζε να επηρεάζει τον κόσμο και την 
πορεία του ανθρώπου. Ο Προμηθέας εμφανίζεται ως ο μεγαλύτερος ευεργέτης του 
ανθρώπινου είδους, ήταν ο εφευρέτης της θυσίας κι ο δωρητής της φωτιάς στους 
ανθρώπους κι αυτή η διπλή του ιδιότητα φωτίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και τη 
σχέση της σε παλαιότερες εποχές με τη ζωντανή πραγματικότητα. Το δώρο της φωτιάς 
του Προμηθέα προς τους ανθρώπους, υπήρξε καθοριστικό για την επιβίωσή τους. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Προμηθέας τιμωρήθηκε για τη βοήθειά του αυτή, 
καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τον συνδέει με τον άνθρωπο είναι βαθύ. Η ιστορία της 
θυσίας από την άλλη ήταν η δήλωση μιας σημαντικής πανάρχαιης πραγματικότητας, 
που καθόρισε την ουσία της ύπαρξης και τη μοίρα του ανθρώπινου γένους. Η γνώση 
αυτής της πραγματικότητας παρείχε επιπλέον στους Έλληνες της ιστορικής περιόδου το 
θέμα των πιο σπουδαίων πρακτικών θυσίας τους και τις οδηγίες για την εκτέλεσή τους. 
Ο μύθος του Προμηθέα διαθέτει ρίζες τόσο παλιές, που γυρίζουν πίσω στα θεμέλια της 
ίδιας της ελληνικής ύπαρξης⋅ ρίζες που προσδιορίζουν άμεσα και τη ζωή των μετέπειτα 
Ελλήνων. 
   Οι ποιητές που εκμεταλλεύονται το μυθικό υλικό στις καλλιτεχνικές δημιουργίες 
τους, δε μας παρέχουν απλώς ένα μυθικό περιεχόμενο, αλλά την ίδια την εμπειρία της 
μυθολογίας. Η μυθολογία είναι μια δραστηριότητα, μια ενέργεια μυθικής δημιουργίας, 
που διαφοροποιείται ανά εποχή, καθώς συνδέεται με διαφορετικές εμπειρίες και 
ανάγκες. Έτσι το μυθολόγημα γίνεται μια κίνηση διαμέσου ποικίλων παραδόσεων. Η 
παρακολούθηση της κίνησης του μυθολογήματος ανά εποχή, πέρα από το ότι φωτίζει 
για μας το μύθο περισσότερο, παρέχει και μιαν επιπλέον κατανόηση της εποχής και της 
κοινωνίας που κάθε φορά καταπιάνεται με το μύθο αυτό. Οι αρχαίοι ποιητές μπορεί να 
επαναλάμβαναν γνωστό σε αυτούς υλικό, αλλά παραλλάσσοντας το θέμα ή επιλέγοντας 
διαφορετικές πλευρές του, έθεταν το μυθολόγημα σε κίνηση, άρρηκτα δεμένη με τις 
ανάγκες της εποχής και της κοινωνίας τους. Οι νεότεροι ρομαντικοί ποιητές, αφού το 
θέμα έμεινε ακίνητο για πολλά χρόνια, του έδωσαν εκ νέου κίνηση, συνδέοντάς το με 
τη δική τους εμπειρία κι εποχή. Κι έτσι η πραγμάτευση του θέματος απ’ αυτούς δεν ήταν 
απλή γνώση και παρουσίαση του μυθικού υλικού, αλλά αναβίωσή του.2 
 
Γιατί ο Προμηθέας μάς γοητεύει ακόμα; Γιατί ο Προμηθέας μάς γοητεύει ακόμα; Γιατί ο Προμηθέας μάς γοητεύει ακόμα; Γιατί ο Προμηθέας μάς γοητεύει ακόμα;     
            Φέτος (2012) στις κινηματογραφικές αίθουσες μια ακόμα ταινία, ο Prometheus του 
Ridley Scott, ήρθε να προστεθεί σ’ εκείνες με θέμα τον Προμηθέα. Τι είναι, όμως, αυτό 
στον προμηθεϊκό μύθο που γοητεύει τους ανθρώπους και διατηρεί το ενδιαφέρον τους 
ζωντανό ακόμα και σε μια εποχή αντιμυθική; Η προσπάθεια να γνωρίσουμε ποιος είναι 
ο Προμηθέας, ίσως μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη σαγήνη που ασκεί ακόμα πάνω 
μας. 
   Ο κόσμος στην ελληνική μυθολογία, λέει ο Kerenyi, περιλαμβάνει εξαρχής δύο 
πόλους: στον ένα ανήκουν οι θεοί, στον άλλο οι άνθρωποι. Ο Ησίοδος και ο Αισχύλος, οι 
πηγές μας για το μύθο του Προμηθέα της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου, ακολουθούν 
την παράδοση αυτή που θέλει τους ανθρώπους και τους θεούς ως δύο φυλές, που 

                                                        
2 Kerenyi, σ. xi-xxvi. 
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προέρχονταν από μιαν πηγή, τη Γαία. Χαρακτηριστικό και των δύο φυλών είναι η 
αιωνιότητα. Προέρχονταν από τη Γαία, τη Μητέρα Γη και υπήρχαν πάντα ως κύριοι οι 
μεν του ουρανού και οι δε της γης. Έτσι οι άνθρωποι δεν παρουσιάζονται ως το 
δημιούργημα κάποιου θεού, αλλά παρουσιάζονται ναι μεν να διακρίνονται από τους 
θεούς, αλλά και να συνδέονται μαζί τους.  
      Ο Προμηθέας ήταν ένας από τους Τιτάνες. Πατέρας του ήταν ο Τιτάνας Ιαπετός. 
Μητέρα του ήταν η Γαία (ή η Κλυμήνη, η κόρη του Ωκεανού ή η Θέμις ή και η Ήρα σε 
άλλες παραδόσεις). Αδέρφια του ήταν ο Άτλαντας, ο Μενοίτιος και ο Επιμηθέας. Στη 
Θεογονία του Ησιόδου οι Τιτάνες ήταν πρότεροι θεοί, δηλαδή αυτοί που ήταν θεοί πριν 
απ’ το ∆ία και τους υπόλοιπους ολύμπιους θεούς. Στην αντίληψη των Αρχαίων 
Ελλήνων τιτανικό σήμαινε η αμοιβαία εχθρότητα των ηγετών του ουρανού. Από ξένες 
μυθολογίες, που αντανακλούν ένα ιστορικό αλλαγών που αφορά σε ποικίλα έθνη και 
αυτοκρατορίες, έγιναν γνωστοί οι Τιτάνες, που μπορεί επίσης να προέρχονταν από 
ελληνικές ιστορίες με πανάρχαια χαρακτηριστικά μιας αρχαϊκής μυθολογίας, που 
παραγκωνίστηκε από τον Όμηρο, αλλά όχι εντελώς. 
   Σε αυτόν το διπολικό κόσμο των θεών και των ανθρώπων τι θέση έχουν οι Τιτάνες; Η 
Γαία τους είχε γεννήσει από τον Ουρανό, τον πρωτότοκο γιο της. Έτσι ως θεοί–γιοι του 
Ουρανού άνηκαν στην ουράνια σφαίρα, αλλά σχεδόν όλοι τους, όταν νικήθηκαν από 
τους ουράνιους θεούς, κατέληξαν στον Τάρταρο, στα βάθη της γης, γι’ αυτό 
ονομάζονταν και χθόνιοι, υποταρτάριοι. Ανάμεσα στους δύο πόλους υπάρχουν οι 
δαίμονες –δημιουργήματα του μεσογειακού κόσμου και της κοντινής Ανατολής- όχι με 
την έννοια των κακών πνευμάτων, αλλά με την έννοια ενδιάμεσων πλασμάτων 
ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους. Όταν ελευθερώθηκαν οι Τιτάνες, όπως όταν 
εμφανίστηκαν να διαμελίζουν τον ∆ιόνυσο, συμμάχησαν με τους δαίμονες στους 
οποίους ανήκει η μεσαία ζώνη.3 Έτσι οι Τιτάνες εντοπίζονται κατά καιρούς σε 
διαφορετικές σφαίρες. 
   Στον Ησύχιο υπάρχει ο χαρακτηρισμός του Προμηθέα ως αγγελιαφόρου των Τιτάνων. 
Αυτό τον συνδέει με τον αγγελιαφόρο των θεών, τον Ερμή. Ο Προμηθέας όμως διαθέτει 
μια αξιοσημείωτη διαφορά με τον Ερμή. Ο αγγελιαφόρος των θεών ταξίδευε αιώνια 
μπρος πίσω, συνδέοντας αντιθετικές περιοχές, τον Όλυμπο και τον Άδη. Περιπλανιόταν 
στη μεσαία ζώνη μεταξύ των ουρανών και της περιοχής των νεκρών. Η θέση του είναι 
ανάμεσα στους ουράνιους θεούς, στο ανατέλλον φως του Ήλιου και της ζωής. 
Αγγελιαφόρος των Τιτάνων ήταν ο Προμηθέας. Οι Τιτάνες ως εκπεσόντες θεοί 
συνδέονται με τη δυνατότητα τραυματισμού, που είναι και ανθρώπινο χαρακτηριστικό. 
Έτσι ο Προμηθέας συνδέεται όχι με τη φωτεινή πλευρά της ζωής, όπως ο Ερμής, αλλά 
με τη σκοτεινή της πλευρά, τον πόνο, το ανθρώπινο στοιχείο. Τον Ερμή και τον 
Προμηθέα τους συνδέουν επίσης τρεις προαιώνιες πράξεις: η σφαγή ενός ζώου που 
προορίζεται για θυσία, η κατοχή της φωτιάς και η ίδια η πράξη της θυσίας. Στον Ομηρικό 
Ύμνο στον Ερμή, ο τελευταίος, νεογέννητος και ήδη επικίνδυνος θεός, κλέβει τα βόδια 
του Απόλλωνα, επινοεί έναν τρόπο ν’ ανάβει φωτιά με ένα τσακμάκι από ξύλο δάφνης, 
σκοτώνει δύο βόδια, και εγκαθιδρύει τη θυσία στους δώδεκα θεούς, περιλαμβάνοντας 
και τον εαυτό του. Η δική του εφεύρεση της θυσίας, ωστόσο, τοποθετείται πριν την 
ύπαρξη των ανθρώπων, σε αντίθεση με τη θυσία του Προμηθέα. Ο Προμηθέας ξεχωρίζει 

                                                        
3 ό.π., σ. 19-49. 
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από τους άλλους θεούς, λόγω ακριβώς αυτής της στενής συγγένειάς του με τον Ερμή. 
Από την άλλη ξεχωρίζει από τον Ερμή χάρη στο δεσμό του με το ανθρώπινο είδος.  
   Στον 6ο αιώνα π.Χ. ο ορφικός θεολόγος και ποιητής Ονομάκριτος ταύτισε τους Τιτάνες 
με τους Καβείρους. ∆υο αδέλφια ανάμεσα στους Καβείρους είχαν διαπράξει το φόνο 
ενός νεότερου αδελφού τους. Ο Ονομάκριτος απέδωσε το φόνο και το διαμελισμό του 
παιδιού ∆ιόνυσου, παρόμοιο με αυτόν των Καβείρων, στους Τιτάνες. Έτσι το όνομα των 
Τιτάνων και των Καβείρων συνδέεται με το αρχέγονο έγκλημα. Επιπλέον μυστήρια –
τελετές εξαγνισμού και μύησης- σχετίζονται με τους Καβείρους και συνδέονται με τον 
Προμηθέα. Σύμφωνα με το μύθο της ίδρυσης της πόλης των Καβείρων κοντά στη Θήβα, 
σε έναν απ’ αυτούς τους αρχικούς κατοίκους, στον Προμηθέα και στο γιο του, τον 
Αιτναίο, η ∆ήμητρα έφερε τα μυστήρια. Ο Αιτναίος είναι ο Ήφαιστος, που αναφέρεται 
ως Καβείρος και ως τέτοιος αναγνωρίζεται στο νησί του, τη Λήμνο. Ήταν ο πρόγονος 
συγκεκριμένων Καβείρων που ονομάζονταν Ηφαίστειοι και ασκούσαν την τέχνη τού 
σιδηρουργού και κρατούσαν σφυριά. ∆εν είναι τυχαίο ότι η λατρεία του Προμηθέα στην 
Αθήνα αντανακλά την ίδια σχέση με τον Ήφαιστο. Οι δύο θεοί λατρεύονταν με την 
Παλλάδα Αθηνά σε έναν ιερό περίβολο της Ακαδημίας. Ένα αρχαίο ανάγλυφο στην 
είσοδο του ιερού αναπαριστά τον Προμηθέα ηλικιωμένο και τον Ήφαιστο ως νεαρό θεό. 
Στον Όμηρο ο Προμηθέας δεν αναφέρεται καθόλου. Αναφέρεται όμως ο Ήφαιστος ως 
κατά πάσα πιθανότητα διάδοχος του Τιτάνα. Υπάρχουν κι άλλες παραδόσεις που 
συνδέουν τον Προμηθέα με τον Ήφαιστο: Η Ήρα παρουσιάζεται σε κάποια από αυτές ως 
μητέρα του Προμηθέα. Σε άλλη παράδοση γιος της είναι ο Ήφαιστος. Επίσης και οι δύο 
ήρωες εμφανίζονται να κυνηγούν την Αθηνά με την αγάπη τους. Αλλά και η γέννησή 
της τους συνδέει επίσης, καθώς άλλοτε εμφανίζεται ο Προμηθέας κι άλλοτε ο Ήφαιστος 
να έχουν ανοίξει το κεφάλι του ∆ία, από το οποίο γεννήθηκε η θεά. Προμηθέας και 
Ήφαιστος παρουσιάζονται έτσι να έχουν στενή σχέση, σε σημείο ώστε να θεωρούνται 
ανταλλάξιμοι. Οι Καβείροι διέθεταν μεγάλη δύναμη, ήταν οι αρχέτυποι άνθρωποι, οι 
πρόδρομοι των γήινων γενεών των ανθρώπων. Κι ο Προμηθέας εμφανίζεται ως ένας 
Καβείρος, όπως ο Ήφαιστος και ο Ερμής.4  
   Έτσι, ενώ η σύγκριση του Προμηθέα με τον Ερμή απομάκρυνε τον πρώτο από τους 
θεούς, και ανάμεσα στους Τιτάνες ήταν μόνο ο γιος του Ιαπετού, ένας απλός 
αγγελιαφόρος και κυρίως μια δευτερεύουσα μορφή, αποδεικνύεται η πιο σεβάσμια 
μορφή των Καβείρων, των αρχέτυπων ανθρώπων. Οι ιδιότητες του Προμηθέα ως 
πατέρα και προγόνου των Καβείρων φωτίζει και την ιδιαίτερη σχέση του με τους 
ανθρώπους. Είναι πιο κοντά στον άνθρωπο απ’ ότι είναι στους θεούς και στους Τιτάνες, 
γιατί είναι ο αρχετυπικός άνθρωπος. Έτσι γίνεται κατανοητό το ενδιαφέρον που 
προκαλεί ο Προμηθέας μέχρι και στην εποχή μας. Στον Προμηθέα ο άνθρωπος βλέπει 
τον ίδιο τον εαυτό του, όχι αλλοιωμένο από τον πολιτισμό και την τεχνολογία, βλέπει 
την αρχετυπική ύπαρξή του. Ο μύθος μάλιστα προκαλεί το ενδιαφέρον εποχών 
περισσότερο που τις χαρακτηρίζει η αναστάτωση. Σε τέτοιες εποχές ο άνθρωπος νιώθει 
εντονότερα την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του κι ο Προμηθέας, ως ο 
αρχετυπικός μυθικός εαυτός του, του παρέχει την αναγκαία απόσταση που χρειάζεται 
για να δει πιο καθαρά μέσα στις συγκεκριμένες κοινωνικο-πολιτικές καταστάσεις, να 
επαναπροσδιορίσει και να αξιολογήσει εκ νέου την ανθρώπινη ύπαρξη.      
 

                                                        
4 ό.π., σ. 50-62.  
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   Η εργασία αυτή θα κινηθεί σε τρεις εποχές. Θα γνωρίσουμε το μύθο του Προμηθέα 
παρακολουθώντας την πραγμάτευσή του στην αρχαιότητα και στη συνέχεια μ’ ένα άλμα 
θα βρεθούμε στην Ευρώπη της εποχής του ρομαντισμού, σε μια περίοδο 
κοινωνικοπολιτικής αναστάτωσης, οπότε αναβιώνει ο μύθος, διαδραματίζοντας 
σημαίνοντα ρόλο στα καλλιτεχνικά και πολιτικά ζητήματα. Ενδιάμεσα θα 
παρακολουθήσουμε τη νιτσεϊκή πραγμάτευση του μύθου μέσω της ΓΤ, που θα μας 
βοηθήσει να προσεγγίσουμε τη φύση της φιλοσοφίας του Nietzsche. Ο τελευταίος 
σταθμός μας θα είναι στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου–αρχές του 20ου αι., όπου μια μικρή 
ομάδα Ελλήνων, υπό την αλλοιωμένη πρόσληψή της του Nietzsche και μ’ έναν από 
τους πρωτοπόρους σε αυτή την κίνηση τον Γιάννη Καμπύση, επιχειρεί να μεταγγίσει το 
μύθο στη σύγχρονή της πραγματικότητα. Ο Γιάννης Καμπύσης στην προσπάθειά του 
αυτή, βασίστηκε και στο κείμενο της ΓΤ του Nietzsche.  
   Η παρακολούθηση του προμηθεϊκού μύθου ανά εποχές δεν έχει ως στόχο της μόνο τη 
γνωριμία με το μύθο, αλλά και την παρακολούθηση της σχέσης του με το grotesque - με 
δεδομένο ότι το τελευταίο συνδέεται πρωτίστως με την έννοια της παράβασης, κάτι που 
ανταποκρίνεται και στην παραβατική φύση του Προμηθέα και στην έννοια γενικότερα 
του επαναστατικού που ο μυθικός Τιτάνας εκπροσωπεί. Επιπλέον η παρακολούθηση της 
σχέσης του grotesque με το περιεχόμενο των ίδιων των κειμένων, μας εξοικειώνει με 
τη λειτουργία του, εφόσον δεν υφίσταται ένας ορισμός που να μπορεί να αποδώσει 
αποτελεσματικά κάτι τόσο ρευστό. Αυτό διαφαίνεται κι απ’ τη διαφορετική κάθε φορά 
αντιμετώπισή του. Αν και διαφορετική η πρόσληψη, σταθερή παραμένει η σύνδεσή του 
με το επαναστατικό πνεύμα. Η διαδρομή αυτή αποκαλύπτει επιπλέον ότι στον 19ο αιώνα 
-τον πλέον επαναστατικό- το grotesque απασχόλησε τους δημιουργούς. Θα σταθούμε 
ειδικότερα και στη σχέση του Nietzsche με την grotesque οπτική, όπως διαφαίνεται 
στην ανάλυση της ΓΤ που γίνεται στο πέμπτο μέρος αυτής της εργασίας, ένα κείμενο 
καθ’ όλα επαναστατικό που εντάσσεται κι αυτό στο διάλογο που αναπτύσσεται κατά τη 
διάρκεια του αιώνα για την αισθητική αυτή. Η πορεία αυτή μας φωτίζει και ως προς την 
επαναστατική οπτική του Γιάννη Καμπύση για την τέχνη και τη ζωή. Τέλος, η κλασική 
αρχαιότητα και το κλασικό, επίσης θα μας απασχολήσουν, εφόσον το θέμα μας αφορά σε 
ένα μύθο κλασικό (;). 
 

* * * 
    

Α. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑ. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
    
1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΟΝ ΗΣΙΟ∆Ο1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΟΝ ΗΣΙΟ∆Ο1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΟΝ ΗΣΙΟ∆Ο1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΟΝ ΗΣΙΟ∆Ο    
Η πτώση απ’ τη Χρυσή Εποχή Η πτώση απ’ τη Χρυσή Εποχή Η πτώση απ’ τη Χρυσή Εποχή Η πτώση απ’ τη Χρυσή Εποχή     
   Ο μύθος του Προμηθέα μάς είναι γνωστός στον Ησίοδο από δύο έργα, τη Θεογονία και 
το Έργα και Ημέραι. Στα δύο αυτά έργα περιγράφονται δύο ενέργειες του Προμηθέα που 
σχετίζονται με την ανθρώπινη μοίρα και με την προσπάθεια βελτίωσής της⋅ η μια είναι 
η εφεύρεση της θυσίας και η άλλη είναι η κλοπή της φωτιάς.  
   Η θυσία λαμβάνει χώρα ενώ επικρατεί μια κατάσταση συμβίωσης των θεών και των 
ανθρώπων (οι γυναίκες δεν υπήρχαν ακόμα). Θεοί, Τιτάνες και άνθρωποι έχουν 
συγκεντρωθεί στη Μηκώνη. Εκεί ο Προμηθέας αναλαμβάνει το έργο του χωρισμού των 
μερίδων από ένα θυσιασμένο ζώο και το μοίρασμά του στους θεούς και τους ανθρώπους. 
Κατά τη διαδικασία αυτή ευνοεί τους ανθρώπους, καθώς προορίζει γι’ αυτούς τις 
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καλύτερες μερίδες. Ο ∆ίας επιλέγει τις χειρότερες, αυτές που αποτελούνται από κόκαλα 
καλυμμένα με λίπος. Έτσι εξηγείται μυθολογικά πώς κατά τις θυσίες τους οι άνθρωποι 
προς τους θεούς κρατούν για τους εαυτούς τους τις καλύτερες μερίδες. Ο ∆ίας 
αποφασίζει αμέσως μετά να τιμωρήσει τους ανθρώπους, στερώντας τους τη φωτιά. Τότε 
ο Προμηθέας για δεύτερη φορά εμφανίζεται απείθαρχος απέναντι στο ∆ία και κλέβει τη 
φωτιά, με σκοπό να τη δώσει στους ανθρώπους. Ο ∆ίας τιμωρεί αυτή τη φορά και τους 
ανθρώπους και τον Προμηθέα. Στους ανθρώπους στέλνει ένα γοητευτικό κακό, την 
Πανδώρα, την πρώτη γυναίκα, στη δημιουργία της οποίας, όπως δείχνει το όνομά της, 
όλοι οι θεοί πρόσφεραν κάτι. Η Πανδώρα κρατά μαζί της ένα βάζο γεμάτο με όλα τα 
κακά και τις αρρώστειες που, όταν το ανοίγει, πλήττουν τους ανθρώπους και τα οποία 
ήταν άγνωστα ως εκείνη τη στιγμή σε αυτούς. Μέσα στο βάζο μένει μόνο η ελπίδα. Τον 
Προμηθέα τον τιμωρεί ο ∆ίας, δένοντάς τον σε ένα βράχο και στέλνοντας έναν αετό να 
του τρώει το αθάνατο συκώτι τη μέρα. Το συκώτι κάθε νύχτα ανανεωνόταν, για να 
επαναληφθεί η πράξη της τιμωρίας. Μέρα παρά μέρα έρχεται ο αετός, για να μένει ο 
Προμηθέας με την ελπίδα ότι δε θα ξανάρθει, μέχρι κάποτε να τον ελευθερώσει απ’ το 
μαρτύριό του ο Ηρακλής. 
   Θυσία και κλοπή, οι δύο αυτές ενέργειες του Προμηθέα οδήγησαν στο τελικό χωρισμό 
της θεϊκής και της ανθρώπινης σφαίρας και στην εγκαθίδρυση του ανθρώπινου τρόπου 
ύπαρξης⋅ οι στερήσεις και οι πόνοι χαρακτηρίζουν την παροδικότητα της ανθρώπινης 
ζωής και ο Προμηθέας μοιράζεται με τους ανθρώπους τους πόνους εξαιτίας της 
τιμωρίας του. Επιπλέον η πανούργα φύση του φανερώνει αδυναμία κι έλλειψη που 
ζητούν να εξαλειφθούν, στοιχεία που επίσης μοιράζεται με τους ανθρώπους.  
   Όμως τι πλάσμα «φωτογραφίζει» ο ησιοδικός Προμηθέας όταν ζητά να εξαπατήσει και 
όταν με τις ενέργειές του διαταράσσει την υφιστάμενη τάξη; 
 
TricksterTricksterTricksterTrickster    
    Όσοι έχουν θητεύει στην ψυχολογία του Jung, βλέπουν τον trickster ως μια 
παγκόσμια αρχετυπική μορφή. Ιδωμένοι έτσι οι tricksters μιλούν την ίδια γλώσσα.5 
Ειδικότερα ο Jung υποστηρίζει ότι ο trickster είναι μια αρχετυπική ψυχική δομή 
απώτατης αρχαιότητας, ένα πιστό αντίγραφο της απόλυτης αδιαφοροποίητης 
ανθρώπινης συνείδησης, σήμερα απωθημένο από το συνειδητό εγώ στα βάθη του 
ασυνειδήτου, ανταποκρινόμενο σε μια ψυχή που ελάχιστα έχει εγκαταλείψει το επίπεδο 
του ζώου και που υπήρξε πριν ακόμα και από τη γέννηση του μύθου. Είναι μια 
συλλογική προσωποποίηση, που ο άνθρωπος την αναγνωρίζει μέσα του. “Σκιά” την 
ονομάζει ο Jung και σήμερα ίχνη της, ελάχιστα αναγνωρίσιμα, συναντιούνται σε λαϊκά 
έθιμα, που είναι υπολείμματα της συλλογικής αυτής μορφής που ο πολιτισμός διέσπασε. 
Στο καρναβάλι μάλιστα της μεσαιωνικής Εκκλησίας με την αντιστροφή της ιεραρχικής 
τάξης -η συνέχεια του οποίου είναι τα σημερινά καρναβάλια- ο Jung εντοπίζει την 
αναλογία με τη σκιά αυτή.  

                                                        
5 Robert C. Evans, “‘This sport well carried shall be chronicled’: Puck as trickster in Shakespeare’ s A 
Midsummer Night’ s Dream” στο Bloom, σ. 109-110. Επίσης στο Mythical Trickster Figures: Contours, Contexts 
and Criticisms των William J. Hynes και William G. Doty, σημειώνονται οι διαφωνίες των μελετητών 
σχετικά με τον ορισμό του trickster. Έτσι, σε αντίθεση με τους μελετητές που ακολουθούν τον Jung, 
υπάρχει και η άποψη εκείνη που θέλει τους tricksters ν’ ανήκουν σε μεμονωμένες κοινωνίες και να είναι 
τόσο στενά συνδεδεμένοι με το πολιτιστικό περιβάλλον τους, ώστε ακόμα και δύο μόνο απ’ αυτούς να μην 
μπορούν να αρθρώσουν το ίδιο μήνυμα.    
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   Ο trickster είναι ένας προάγγελος του Σωτήρα, καθώς παρουσιάζεται ως 
τραυματισμένος ο ίδιος που θεραπεύει και ως υποφέρων που απομακρύνει τον πόνο. 
Έτσι από τα άσκοπα όργια καταστροφής και αυτοεπιβολής πόνου, σταδιακά οδηγείται 
στην εξέλιξή του σε σωτήρα και στον ταυτόχρονα εξανθρωπισμό του. Είναι αυτή η 
μετατροπή τού χωρίς νόημα στο γεμάτο σημασία, που αποκαλύπτει τη αντισταθμιστική 
του σχέση με τον «άγιο», που στον πρώιμο Μεσαίωνα οδήγησε σε μερικά περίεργα 
εκκλησιαστικά έθιμα, βασισμένα σε μνήμες από τα αρχαία saturnalia. Κυρίως αυτά 
εορτάζονταν τις μέρες που ακολουθούσαν τη γέννηση του Ιησού –δηλ. τη νέα χρονιά- 
με χορό και τραγούδι. Στο μέσο της θείας λειτουργίας, μασκαράδες με grotesque 
πρόσωπα, μεταμφιεσμένοι σε γυναίκες, λιοντάρια και μίμους χόρευαν, τραγουδούσαν 
αισχρά τραγούδια στη χορωδία, έτρωγαν τα λιπαρά φαγητά τους από μια γωνιά της 
Αγίας Τράπεζας, όπου ο ιερέας τελούσε τη θεία λειτουργία, έβγαζαν τα παιχνίδια τους 
με τα ζάρια, έκαιγαν λιβάνι, φτιαγμένο από δέρμα παλιού παπουτσιού, που βρωμούσε, 
έτρεχαν και χοροπηδούσαν σε όλη την εκκλησία. Αυτή την παγανιστική κληρονομιά η 
εκκλησία χρειάστηκε πολύ χρόνο και μεγάλη προσπάθεια για να την αποβάλει. Αυτές οι 
τελετουργίες, που αποκαλύπτουν το πνεύμα του trickster, είχαν χαθεί στις αρχές του 
16ου αιώνα. Στη Γαλλία κυρίως λάμβανε χώρα επίσης ένα φεστιβάλ στη μνήμη της 
Παναγίας, με έναν εξίσου περίεργο τρόπο. Μια πομπή γαϊδάρων κατευθυνόταν 
κατευθείαν μέσα στην εκκλησία, ενώ το πλήθος γκάριζε. Όσο πιο εξευτελιστική ήταν η 
πομπή, τόσο μεγαλύτερο ενθουσιασμό προκαλούσε. Σε κάποια μέρη ο γάιδαρος 
στολιζόταν μ’ ένα χρυσό θόλο, του οποίου τις γωνίες κρατούσαν διακεκριμένοι 
εφημέριοι και οι υπόλοιποι έπρεπε να φοράνε γιορτινά ρούχα, όπως στα Χριστούγεννα. 
Έτσι υπήρχαν βέβαιες τάσεις συμβολικής σχέσης του τετράποδου αυτού με το Χριστό. Η 
υποψία βλασφημίας γίνεται ανοικτή στο «Φεστιβάλ του γαϊδάρου» στον Ζαρατούστρα 
του Nietzsche, που –κατά τον Jung- είναι εσκεμμένη από μέρους του βλάσφημη 
παρωδία του πλήθους. 
    Όπως ο Χριστός έτσι λοιπόν και ο trickster παρουσιάζεται να είναι Θεός, άνθρωπος 
και ζώο μαζί, κινούμενος μεταξύ πολλών επιπέδων. Είναι υπάνθρωπος και 
υπεράνθρωπος, μια ζωώδη και θεϊκή ύπαρξη, της οποίας το βασικό και το πιο 
ανησυχητικό χαρακτηριστικό είναι το ασυνείδητο. Τόσο δεν έχει συνείδηση του εαυτού 
του, ώστε ακόμα και το σώμα του δεν παρουσιάζει ενότητα και τα δυο του χέρια 
πολεμάνε το ένα το άλλο. Ακόμα και το φύλο του είναι περιστασιακό, παρά το 
χαρακτηριστικό τού φαλλού, καθώς μπορεί να μετατραπεί σε θηλυκό και να γεννήσει 
παιδιά. Από το πέος του δημιουργεί όλα τα είδη των ωφέλιμων φυτών, ένδειξη της 
αρχικής φύσης του ως ∆ημιουργού. Από την άλλη είναι πιο ανόητος από τα ζώα. Αν και 
δεν είναι κακός, κάνει τα πιο απαίσια πράγματα από ασυνειδησία και ασχετοσύνη. Ο 
trickster είναι μια πρωτόγονη κοσμική ύπαρξη θεϊκής-ζωώδους φύσης, από τη μια 
ανώτερος από τον άνθρωπο, χάρη στις υπεράνθρωπες ιδιότητές του και από την άλλη 
κατώτερός του, εξαιτίας του άλογου και του ασυνειδήτου του. ∆εν ταιριάζει ούτε στα 
ζώα, εξαιτίας της ασυνήθιστης αδεξιότητας κι έλλειψης ενστίκτου. Αυτά τα ελαττώματα 
είναι σημάδια ανθρώπινης φύσης, που δεν είναι τόσο καλά προσαρμοσμένη στο 
περιβάλλον όπως το ζώο, αλλά αντίθετα έχει την προοπτική μιας υψηλότερης 
ανάπτυξης του συνειδητού, βασισμένη σε μια σημαντική ώθηση για μάθηση. Ο Jung 
σημειώνει επίσης, ότι με την προοδευτική ανάπτυξη της συνείδησης, οι σκληρότερες 
πλευρές του μύθου χάνονται, όπως φαίνεται και σε έθιμα που, αν και αρχικά ήταν 
σκληρά ή ανήθικα, έγιναν απλά ίχνη στην πορεία του χρόνου. Στο τέλος, η συμπεριφορά 
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του trickster, αντί να είναι κτηνώδης και ανόητη, γίνεται χρήσιμη κι ευαίσθητη. Ακόμα 
όμως κι όταν οι σκοτεινές και κακές πλευρές του εξαφανίζονται, δεν έχουν χαθεί, απλά 
έχουν αποσυρθεί και περιμένουν την ευκαιρία να επανεμφανιστούν. Ο Jung αντιτίθεται 
στην ιδέα ότι ο άνθρωπος γεννιέται tabula rasa και ότι η κοινωνία ευθύνεται για τις 
ανεπάρκειές του. Η ανθρώπινη ψυχή δομείται από αντιθετικά μεταξύ τους περιεχόμενα. 
Ο trickster είναι μια συλλογική σκοτεινή μορφή, μια επιτομή όλων των κατώτερων 
χαρακτηριστικών των ατόμων, που, καθώς δεν είναι ποτέ απούσα ως συστατικό της 
προσωπικότητας, μπορεί ν’ αναδύεται και ν’ αναδομείται συνεχώς.6 
 
 

Ο Puck, από το Ο Puck, από το Ο Puck, από το Ο Puck, από το Όνειρο θερινής νυκτόςΌνειρο θερινής νυκτόςΌνειρο θερινής νυκτόςΌνειρο θερινής νυκτός του Shakespeare,  του Shakespeare,  του Shakespeare,  του Shakespeare, ένας ένας ένας ένας 
λογοτεχνικόςλογοτεχνικόςλογοτεχνικόςλογοτεχνικός trickster trickster trickster trickster    

    
 

   
  
 
   O trickster είναι κυρίως απατεώνας. Πολλά πνεύματα ή ήρωες διάφορων λαών ανά 
τον κόσμο (Ινδιάνοι της Αμερικής, Εβραίοι, Πολυνήσιοι, Αφρικανοί κ.ά.) κατέχουν το 
γνώρισμα του trickster. O Raizis αναφέρεται σε μελετητές τέτοιων μυθολογικών 
μορφών: Ο Sir Edward Burnett Tylor (Religion in Primitive Culture, 1958) π.χ. κάνει λόγο 
για την εξαπάτηση του ∆ία από τον Προμηθέα στον Ησίοδο και την παραλληλίζει με τις 
θυσίες σάρκας των Negroes της Madagascar και της Guinea. Ο Tylor επιπλέον βρίσκει εν 
μέρει ομοιότητες με πρακτικές θυσίας των Mongols και άλλων Aryan εθνών. Ο Joseph 
Campbell (The masks of Gods: Primitive Mythology, 1959) αναφέρει τον trickster ήρωα της 
Polynesia, Maui, που έκλεψε φωτιά από τον ουρανό, με σκοπό να την προσφέρει στη 
μητέρα του για μαγειρικούς σκοπούς. Ο Campbell θεωρεί τον Maui ότι προσεγγίζει 
περισσότερο τον Ηρακλή από τον Προμηθέα, παρόλο που η κλοπή και η χρήση της 

                                                        
6 C. G. Jung, “On the psychology of the trickster figure” στο Radin, σ. 195-211. 
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φωτιάς απ’ αυτόν θυμίζει τον Ησιοδικό Τιτάνα και τα πρώτα κόλπα του. Οι περισσότεροι 
ευεργέτες της ανθρωπότητας φανερώνουν ποικίλους βαθμούς ανταρσίας απέναντι στην 
ανώτερη θεότητα. Η πιο κοινή τους προσβολή ενάντια στη θεϊκή εξουσία είναι η κλοπή 
κάποιου πράγματος που ανήκει στον ηγέτη του ουρανού, στις περισσότερες περιπτώσεις 
της φωτιάς, για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. Έτσι υπάρχουν προμηθεϊκές 
φιγούρες σε σχεδόν κάθε μυθολογία και κουλτούρα των πρώιμων κοινωνιών. Επίσης ο 
σκανδιναβικός θεός Loki7 μοιάζει στον Προμηθέα. Η μορφή του trickster εμφανίζεται 
και στους μύθους των ινδιάνων της Αμερικής. Τέλος, οι Εβραίοι, σύμφωνα με τον 
καθηγητή Hajjim Steinthal (“The original form of the legend of Prometheus”, Mythology 
Among the Hebrews, 1877), δημιούργησαν έναν ήρωα ανάλογο του Προμηθέα. Ο Steinthal 
ξεκαθαρίζει ότι υπήρχε ένας ιστορικός Μωυσής κι ένας μυθολογικός. Ο δεύτερος 
παραλληλίζεται με τον Προμηθέα. Ο πραγματικός Μωυσής έφερε στους ανθρώπους τους 
γραπτούς ηθικούς νόμους του Θεού, όπως ο Προμηθέας τους έφερε τη φωτιά του ∆ία. Ο 
μυθολογικός Μωυσής ωστόσο, χτύπησε με το ραβδί του ένα βράχο και απ’ αυτόν 
ανάβλυσε νερό. Το ραβδί του είναι κεραυνός, ο βράχος το σύννεφο και το νερό η βροχή. 
Ο Adalbert Kuhn (Herabkunst des Feuers und des Gottertranks) εξήγησε εκτενώς πώς αυτό 
το νερό προκάλεσε μια διαφορά ανάμεσα στον Μωυσή και το Θεό. Έτσι ο Μωυσής 
διέπραξε ένα αμάρτημα άγνωστης φύσης. Ωστόσο έγινε δεκτός ως υπηρέτης του Θεού να 
φέρει το μήνυμά τους στους ανθρώπους, οπότε συμφιλιώθηκε με το Θεό. Και ο 
Nietzsche δέχεται ότι «η παράδοση του Προμηθέα ανήκει αρχικώς σε ολόκληρη την 
αριανή φυλή» (ΓΤ, IX, σ. 51).8    
    
Η εξαπάτηση, τΗ εξαπάτηση, τΗ εξαπάτηση, τΗ εξαπάτηση, το κύριο χαρακτηριστικό του ο κύριο χαρακτηριστικό του ο κύριο χαρακτηριστικό του ο κύριο χαρακτηριστικό του ησιοδικού Προμηθέαησιοδικού Προμηθέαησιοδικού Προμηθέαησιοδικού Προμηθέα    
      Στη μεγάλη αυτή ινδοευρωπαϊκή οικογένεια ανήκει και ο ησιοδικός Προμηθέας.    
Ειδικότερα, ιδιαίτερα σημαντική παρουσιάζεται να είναι η σχέση του Προμηθέα με τον 
αδελφό του, τον Επιμηθέα. Το όνομα «Προμηθέας» σημαίνει αυτόν που γνωρίζει 
προκαταβολικά, ενώ αντίθετα το όνομα «Επιμηθέας» σημαίνει αυτόν που γνωρίζει εκ 
των υστέρων. Οι σημασίες αυτές είναι προγενέστερες της απόδοσής τους ως ονόματα 
στις συγκεκριμένες αυτές μυθολογικές μορφές, λέει ο Kerenyi. Η σχέση των ονομάτων 
πιθανόν σημαίνει ότι σε παλαιότερες εποχές ο Προμηθέας και ο Επιμηθέας ήταν 
ουσιαστικά μια ύπαρξη, με αντίθετα χαρακτηριστικά. Σε αυτό συνηγορεί και η σύγχυση 
που προκύπτει από διάφορες παραδόσεις απ’ το γεγονός της τιμωρίας των ανθρώπων, 
που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα άλλοτε του δόλου του Προμηθέα και άλλοτε της 
ανοησίας του Επιμηθέα. Επίσης η Πανδώρα, η μητέρα του ∆ευκαλίωνα, εμφανίζεται 
κάποτε ως γυναίκα του Προμηθέα. Σε σύγκριση μάλιστα με τον ∆ία, ο πανούργος 
Προμηθέας, όπως φαίνεται στον Ησίοδο, είναι σίγουρα κάποιος που μαθαίνει εκ των 
υστέρων. Οι θετικές και οι αρνητικές ποιότητες των παραδοσιακών tricksters 
αποδίδονται στην ελληνική παράδοση στα δύο αυτά αδέλφια.9 

                                                        
7 Ο Loki ήταν ένας γίγαντας που του επετράπη να ζει μαζί με τους θεούς. Κάποτε δέθηκε σ’ ένα βράχο, 
επειδή μηχανεύτηκε το θάνατο ενός θεού, του Balder κι εξαιτίας άλλων παραπτωμάτων του. Εκεί 
εξακολούθησε να υποφέρει από σταγόνες δηλητηρίου που συνεχώς έπεφταν από το στόμα ενός ερπετού, 
μέχρι τη Ragnarok, την τελική μάχη ανάμεσα στους θεούς και τα τέρατα (Sohana Manzoor, “The 
Prometheus myth in the novels of William Golding” στο Bloom, σ. 69). 
8 Raizis, σ. 6-7. 
9 Kerenyi, σ. 31-49. 
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   Η Dougherty αναλύει εκτενέστερα τη σχέση του ησιοδικού Προμηθέα με τον τύπο του 
trickster. Η σχέση του Προμηθέα με την εξυπνάδα, το τέχνασμα και την εξαπάτηση έχει 
πολλά κοινά με τη φιγούρα αυτή. Οι tricksters σχετίζονται περισσότερο με την κλοπή 
και την απάτη, παρά με τη χρήση της δύναμης της βίας και ο Προμηθέας του Ησιόδου 
ταιριάζει σε αυτή την περιγραφή. Κλέβω σημαίνει αφαιρώ κρυφά, εξαπατώ, ή χρησιμοποιώ 
κρυφή δράση. Παρά την εξυπνάδα τους όμως, οι tricksters συχνά περιγράφονται και ως 
κουτοί, γκαφατζήδες, υπεύθυνοι για τη διάλυση ή το χάος. Συχνά γίνονται το θύμα των 
δικών του κόλπων κι εξαπατήσεων. Η πανουργία και η κουταμάρα πάνε μαζί, η μια 
συμπληρώνει την άλλη. Σε αυτή την περιγραφή ταιριάζει και ο Προμηθέας του Ησιόδου. 
Οι tricksters γενικότερα ενδιαφέρονται για το καλό του ανθρώπου, καθώς είναι για τον 
άνθρωπο δάσκαλοι πολιτιστικών δεξιοτήτων και εθίμων. Η απόφαση του Προμηθέα να 
ξεγελάσει τον ∆ία στη Μηκώνη προς όφελος των ανθρώπων θέτει σε έναρξη μια 
αλυσίδα γεγονότων, που όμως οδηγεί αναπόφευκτα σε μια ζωή κόπων και 
προβλημάτων για τον άνθρωπο. Παρά την εξυπνάδα του ο Προμηθέας δε βοηθά τελικά 
το ανθρώπινο είδος. Όχι μόνο αυτός τιμωρείται για την κλοπή, αλλά ευθέως είναι 
υπεύθυνος και για τα ανθρώπινα βάσανα και την πτώση του ανθρώπου απ’την άνεση 
του θεϊκού κόσμου.  
   Οι tricksters παρουσιάζονται εξαιρετικά λαίμαργοι και γενικότερα έχουν στενή σχέση 
με την όρεξη για φαγητό. Ο Lewis Hyde υποστηρίζει ότι, αν εξετάσουμε προσεκτικά τον 
τρόπο με τον οποίο ο Τιτάνας μοίρασε τις μερίδες, θα καταλάβουμε ότι ο Προμηθέας 
αποδεικνύεται ένας χαζο-trickster στη συγκεκριμένη περίπτωση κι όχι προνοητικός, 
όπως εμφανίζεται αργότερα. Ο Προμηθέας τις καλύτερες μερίδες τις κάλυψε με το 
στομάχι του βοδιού, για να μην είναι ελκυστικές και τα μη φαγώσιμα κόκαλα τα κάλυψε 
με λίπος, για να φαίνονται σαν πλούσια κρέατα. Εμφανίζεται λοιπόν με την πρόθεση να 
ξεγελάσει το ∆ία. Ο ∆ίας δεν εξαπατάται ωστόσο, καθώς διαθέτει αιώνια γνώμη και 
μπορεί να δει κάτω από την επιφάνεια του κόλπου τού Τιτάνα. Τα κόκαλα συμβολίζουν 
την αθανασία, είναι η άσβεστη ουσία. Η κοιλιά αντιπροσωπεύει τη γεμάτη ανάγκη, 
ξεδιάντροπη, αμείλικτη, υπερισχύουσα όρεξη. Κατ’ επέκταση εκείνοι που τρώνε το 
κρέας το τυλιγμένο με την κοιλιά πρέπει να πάρουν τα ίδια πράγματα ως μερίδιό τους 
στον κόσμο. Όταν ο ∆ίας άφησε για τους θνητούς τις καλύτερες μερίδες, αυτοί έγιναν το 
ίδιο πράγμα που έφαγαν: ακόρεστα πεινασμένοι, σάκοι κρεάτων, κοιλιές που πρέπει να 
γεμίζουν ξανά και ξανά με κρέας, απλά για να καθυστερήσουν έναν αναπόφευκτο 
θάνατο. Ο Προμηθέας αποτυγχάνει να συλλάβει το πραγματικό νόημα των μερίδων που 
ετοίμασε και την παγίδα της θνητότητας. Το κόλπο του Προμηθέα γύρισε μπούμερανγκ. 
   Τα ποιήματα του Ησίοδου, εξηγεί η Dougherty, χρησιμοποιούν το μύθο του trickster 
Προμηθέα, ακριβώς για να αφηγηθούν το χωρισμό των ανθρώπων και των θεών και 
στη συνέχεια για να εξετάσουν τις συνέπειές του. Στο Έργα και Ημέραι ειδικότερα, η 
ιστορία του Προμηθέα χρησιμοποιείται, για να εξηγήσει τον κόπο και τη δουλειά που 
χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη εμπειρία εκείνη την εποχή. Η ανθρώπινη ύπαρξη στην 
αρχαϊκή Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σκληρή χειρωνακτική εργασία, κυρίως σε αντίθεση 
με την άνετη ύπαρξη των θεών. Η ετυμολογία του ονόματος του Προμηθέα και η ελπίδα 
στο βάζο της Πανδώρας συνδέονται με ένα ακόμα ανθρώπινο χαρακτηριστικό: ενώ οι 
θεοί γνωρίζουν όλα τα πράγματα και τα έχουν όλα, οι άνθρωποι δεν τα έχουν. Οι 
ελπίδες και οι προσδοκίες των ανθρώπων καθοδηγούν τις επιλογές τους για το μέλλον. 
Βέβαια η ελπίδα έχει διπλή φύση: είναι κακή λόγω της σχέσης της με τα άλλα κακά μέσα 
στο βάζο και καλή, επειδή μόνο αυτή έμεινε μέσα στο βάζο. Η εισαγωγή της Πανδώρας, 
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με το δοχείο της γεμάτο κακά και αρρώστειες, υπογραμμίζει επιπλέον τον 
προβληματικό ρόλο των γυναικών.  
   Οι tricksters έχουν ασαφή κι ανώμαλη μορφή, την οποία μπορούν ακόμα και ν’ 
αλλάξουν. Ακούραστα περιπλανιούνται και γεφυρώνουν το θεϊκό κόσμο με αυτόν των 
θνητών, κινούμενοι ρευστά μεταξύ συνόρων: πάνω-κάτω, αρσενικό-θηλυκό, φύση-
πολιτισμός. Εμφανίζονται συχνά ως μεταμορφωτικές φιγούρες και αλλάζουν το 
χαοτικό μυθικό κόσμο στην τάξη του σήμερα. Η φωτιά του Προμηθέα αναστατώνει τον 
κόσμο των θεών και των ανθρώπων, οι ενέργειές του απειλούν, αλλά επιπλέον 
επιβεβαιώνουν τους κανόνες και τις συμβάσεις της αρχαϊκής Ελλάδας. Η ιστορία του 
Προμηθέα εφιστά την προσοχή σε σημαντικούς πολιτιστικούς χωρισμούς και όρια της 
αρχαϊκής Ελλάδας – τα όρια ανάμεσα στους ανθρώπους και τους θεούς, τους ανθρώπους 
και τα ζώα, τους άντρες και τις γυναίκες. Ο μύθος του Προμηθέα χαρτογραφεί ένα χώρο 
για τους ανθρώπους ανάμεσα στους ανέμελους θεούς από τη μία, και στα ζώα που 
χρησιμοποιούνται σε εργασίες και θυσίες από την άλλη. Με αυτή την έννοια, ο μύθος 
του Προμηθέα, όπως μύθοι άλλων tricksters, εγκαθιδρύει τον ανθρώπινο κόσμο όπως 
είναι (συνεχών αναγκών, δουλειάς, ορίων και θανάτου), όχι όπως θα έπρεπε να είναι. 
Επιπλέον εξηγεί ανθρώπινους θεσμούς που όριζαν την ανθρώπινη ζωή εκείνη την 
εποχή: θυσία, γάμος, γεωργία. Ο θεσμός της θυσίας επιπλέον είχε σημασία όχι μόνο στη 
θρησκευτική σκέψη, αλλά και στην πολιτική. Η θυσία επέκτεινε την αρχή του 
διαχωρισμού, για να ενισχύσει κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις μέσα στην ανθρώπινη 
κοινότητα. Όλες οι πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις απαιτούσαν μια θυσία και 
το μοίρασμα των μερίδων στα μέλη της πόλης αντανακλά και θεσπίζει πολιτική σχέση 
και δύναμη.  
   Στη Θεογονία ο μύθος του Προμηθέα λειτουργεί επιπλέον ως μέρος της ευρύτερης 
στρατηγικής του Ησιόδου να δοξάσει την κατοχή και την παγίωση της δύναμης του ∆ία. 
Απέναντι στην ελλειπτική, πανούργα φύση του Προμηθέα, ο ∆ίας εμφανίζεται 
κυρίαρχος. Ο Ησίοδος λέει ότι ο ∆ίας προκειμένου ν’ αποφύγει τη μοίρα των δύο 
προηγούμενων γενεών, χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό φυσικών και διανοητικών 
δεξιοτήτων, για να σταθεροποιήσει τη θέση του ως βασιλιά των θεών και των 
ανθρώπων. Όταν τον προειδοποίησαν ότι σαν τον πατέρα του θα εκθρονιζόταν από ένα 
γιο του από τη Μέτιδα, την προσωποποίηση των διανοητικής εξυπνάδας, ο ∆ίας την 
κατάπιε, και γέμισε αποτελεσματικά με τη δύναμή της. Στην ελληνική σκέψη, η Μέτις 
αντιπροσωπεύει το είδος των διανοητικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με το τέχνασμα, 
την εξαπάτηση και τα ψέματα. Συχνά αντιπαραβάλλεται στη φυσική δύναμη. Η Μέτις 
επίσης συνδέεται με ένα είδος πρακτικής αποτελεσματικότητας, μια εφευρετικότητα 
κάθε είδους. Και ο Προμηθέας επίσης παρουσιάζεται εδώ να σχετίζεται με αυτήν, όπως 
δείχνει και το όνομά του. Έτσι η Θεογονία γίνεται διαγωνισμός ανάμεσα στον Προμηθέα 
και το ∆ία ως προς τις διανοητικές δεξιότητες εξαπάτησης και εξυπνάδας. ∆εκαπέντε 
φορές χρησιμοποιούνται λέξεις για την εξαπάτηση και την εξυπνάδα. Ο μύθος 
λειτουργεί τελικά, για να δοξαστεί η διανοητική δεινότητα του ∆ία⋅ αφού ο ∆ίας μπορεί 
να νικήσει τον πανούργο Προμηθέα, μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε.10 
    
    
    

                                                        
10 Dougherty, σ. 22-43, Hyde, σ. 35-36. 
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2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ    
   Ο Αισχύλος παρουσίασε το μύθο του Προμηθέα σε μια τριλογία, από την οποία μας έχει 
σωθεί μόνο ο Προμηθέας ∆εσμώτης. Χάθηκαν ο Προμηθέας Πυρφόρος, που θεωρείται ότι 
προηγείται του ∆εσμώτη κι ο Προμηθέας Λυόμενος, που κατά πάσα πιθανότητα έπεται. 
    
... ... ... ... ΠυρκαεύςΠυρκαεύςΠυρκαεύςΠυρκαεύς: το δώρο της φωτιάς στον αρχέγονο άνθρωπο, το σάτυρο: το δώρο της φωτιάς στον αρχέγονο άνθρωπο, το σάτυρο: το δώρο της φωτιάς στον αρχέγονο άνθρωπο, το σάτυρο: το δώρο της φωτιάς στον αρχέγονο άνθρωπο, το σάτυρο    
   Ο Αισχύλος έγραψε επίσης ένα σατυρικό δράμα, το Προμηθέας Πυρκαεύς. ∆εν παίχθηκε 
μαζί με τις τραγωδίες, είναι προγενέστερό τους. Απ’ αυτό έχει σωθεί ένας στίχος που 
αναφέρεται στις οδηγίες του Προμηθέα, προφανώς προς τους σατύρους, να 
κατασκευάσουν λαμπάδες, που προορίζονται να καίνε για αρκετή ώρα. Έχουν σωθεί 
βάζα που παρουσιάζουν τους σατύρους να χορεύουν γύρω απ’ τον Προμηθέα με τις 
δάδες.  
 
 

Προμηθέας και σάτυρος, τέλη 5Προμηθέας και σάτυρος, τέλη 5Προμηθέας και σάτυρος, τέλη 5Προμηθέας και σάτυρος, τέλη 5ουουουου αι. π.Χ. αι. π.Χ. αι. π.Χ. αι. π.Χ.    
 
 

 
 
 
   Οι σάτυροι αντιπροσωπεύουν τους αρχέγονους ανθρώπους που, όπως φαίνεται από τα 
θραύσματα αγγείων στην πόλη των Καβείρων κοντά στη Θήβα, γίνονταν αντιληπτοί όχι 
πολύ διαφορετικά απ’ αυτούς. Ο Προμηθέας ήταν πυρφόρος. Το ότι έδωσε τη φωτιά 
στους ανθρώπους ήταν μια μοναδική πράξη και οι λαμπαδηδοφορίες στα Παναθήναια 
και στις γιορτές του Προμηθέα και του Ήφαιστου, ήταν μίμηση της πράξης του αυτής. 
Πιθανόν ο Προμηθέας να εγκαθίδρυσε λοιπόν τις τελετές της λαμπαδηδοφορίας και 
λαμπαδηδρομίας. Αλλά τόσο οι πρώτοι άνθρωποι όσο και οι σάτυροι έπρεπε να μάθουν 
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πώς ν’ ανάβουν τη φωτιά. Ένας άλλος στίχος που κατά πάσα πιθανότητα ανήκει στον 
Προμηθέα Πυρκαεύς και που έχει σώσει ο Πλούταρχος, επίσης αναφέρεται σε μια οδηγία 
του Προμηθέα προς ένα σάτυρο, πιθανόν τον αρχηγό του χορού, που επιθυμεί να 
αγκαλιάσει και να φιλήσει τη φωτιά. Ο Προμηθέας τού επισημαίνει τον κίνδυνο που 
διατρέχει, να καεί. Η επιθυμία του σατύρου να φιλήσει τη φωτιά μάς οδηγεί στα 
πλάσματα εκείνα που χαίρονται με το δώρο του Προμηθέα.   
   Σάτυροι και Καβείροι γίνονταν αντιληπτοί ως οι αρχέγονοι άνθρωποι και σχετίζονταν 
με τον Προμηθέα, καθώς ήταν γι’ αυτούς αυτός που τους έδωσε το δώρο της φωτιάς. Ο 
Αισχύλος στην τριλογία του των Αργοναυτών αφιερώνει μάλιστα μια άλλη του 
τραγωδία, τους Καβείρους, στην επιστροφή των αρχέτυπων Λήμνιων στο νησί τους. 
Ήταν μια τραγωδία διονυσιακού οργίου. Το κρασί έρρεε άφθονο και οι ηρωικοί 
ακόλουθοι του Ιάσονα εμφανίζονταν στη σκηνή μεθυσμένοι.11  
 
... ... ... ... ΠυρφόροςΠυρφόροςΠυρφόροςΠυρφόρος: η κλοπή ως το αναπόφευκτο έγκλημα μιας ατελούς ύπαρξης : η κλοπή ως το αναπόφευκτο έγκλημα μιας ατελούς ύπαρξης : η κλοπή ως το αναπόφευκτο έγκλημα μιας ατελούς ύπαρξης : η κλοπή ως το αναπόφευκτο έγκλημα μιας ατελούς ύπαρξης        
   Στον Προμηθέα Πυρφόρο ο Τιτάνας, αφού κλέβει τη φωτιά, τη φέρνει στους ανθρώπους. 
Ο Ερμής επίσης και ο Ήφαιστος συνδέονται με τη φωτιά. Ο Ερμής ανακάλυψε τη φωτιά 
λόγω της εφευρετικότητάς του και στον Ήφαιστο η κατοχή της παρουσιάζεται ως 
δείγμα πλούτου: αυτός έδωσε στους ανθρώπους -που ζούσαν σαν τα ζώα στις σπηλιές- 
όχι τη φωτιά, αλλά τις τέχνες του. Ούτε ο Ερμής ούτε ο Ήφαιστος είχαν ανάγκη να 
κλέψουν τη φωτιά. Η κλοπή φανερώνει μιαν ατελή ύπαρξη, που ζητά να εξασφαλίσει 
τα μέσα για μια ανώτερη μορφή ζωής. Το ανθρώπινο είδος το χαρακτηρίζει αυτή η 
έλλειψη, η ανάγκη ν’ αναπτυχθεί. Κι ο Προμηθέας παρουσιάζεται ως η αιώνια εικόνα 
της ατελούς ανθρώπινης ύπαρξης. Η ανάπτυξη κι η εξέλιξη απαιτούν μέσα ανέντιμα. Η 
κλοπή της φωτιάς ήταν ένα έγκλημα, γιατί η δύναμη πάνω στη φωτιά ήταν προνόμιο 
του ∆ία, που δεν το έδωσε ο ίδιος στους ανθρώπους. Η κλοπή της φωτιάς ήταν μάλιστα 
ένα αναπόφευκτο έγκλημα, επειδή χωρίς τη φωτιά το ανθρώπινο είδος θα είχε 
αφανιστεί. Επομένως για τον Προμηθέα και κατ’ επέκταση για τον άνθρωπο η 
παρανομία είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό.12 
 
... ... ... ... ∆εσμώτης∆εσμώτης∆εσμώτης∆εσμώτης: η προνοητικότητα, το κύριο χαρακτηριστικό του κλασικού Προμηθέα: η προνοητικότητα, το κύριο χαρακτηριστικό του κλασικού Προμηθέα: η προνοητικότητα, το κύριο χαρακτηριστικό του κλασικού Προμηθέα: η προνοητικότητα, το κύριο χαρακτηριστικό του κλασικού Προμηθέα    
   Το ότι ο ∆ίας ανήκει στην περιοχή του σωστού και ο άνθρωπος στην περιοχή του 
λάθους ήταν προϋπόθεση του Προμηθέα ∆εσμώτη. Το δράμα αρχίζει σ’ ένα έρημο τοπίο, 
όπου η Βία και το Κράτος, που προσωποποιούν τη δύναμη με την οποία ο ∆ίας απέκτησε 
την εξουσία του, πιέζουν το διστακτικό Ήφαιστο να δέσει τον Προμηθέα σ’ ένα βραχώδη 
γκρεμό, στα όρια του γνωστού κόσμου. Το Κράτος απευθύνεται στον Ήφαιστο, για να 
του υπενθυμίσει ότι ήταν το δικό του το «λουλούδι», η φλόγα της φωτιάς που περιέχει 
όλες τις δεξιότητες, που ο Προμηθέας έκλεψε και το έδωσε στους ανθρώπους. Ο 
Ήφαιστος –που δε διαθέτει τη σωματική τελειότητα των υπόλοιπων θεών- διστάζει, 
αλλά τελικά υποχωρεί στη στρατιωτική δύναμη των αντιπροσώπων του ∆ία και 
αλυσοδένει τον Προμηθέα στο βράχο. Με την έξοδο όλων των προσώπων απ’ τη σκηνή, 
ο Προμηθέας μένει μόνος και αναπτύσσει το μονόλογό του, αποδεχόμενος την ευθύνη 
των πράξεών του και την τιμωρία του.  

                                                        
11 Kerenyi, σ. 69-72 και 82. 
12 ό.π., σ. 75-79. 
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   Tο υπόλοιπο δράμα αναπτύσσεται με μια σειρά αφίξεων και αναχωρήσεων μιας 
ομάδας χαρακτήρων. Πρώτος εμφανίζεται ο Χορός των Ωκεανίδων. Ξαφνιάζονται οι 
θυγατέρες του Ωκεανού που βλέπουν τον Προμηθέα σε αυτή την κατάσταση και του 
ζητούν να τους πει για ποιο λόγο τιμωρείται τόσο αυστηρά. Ο Προμηθέας αναφέρεται 
στον αγώνα των θεών εναντίον των Τιτάνων, που κατέληξε στη νίκη του ∆ία χάρη στη 
δική του συμβουλή προς τους θεούς να υποτάξουν τους Τιτάνες με απάτη, όχι με βία. Κι 
ενώ ο ∆ίας σκόπευε στη συνέχεια να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος, ο Προμηθέας το 
έσωσε, δίνοντάς του τη φωτιά και τυφλές ελπίδες. Σε αυτό το σημείο κάνει την 
εμφάνισή του στη σκηνή ο ίδιος ο Ωκεανός. Ο τελευταίος προσφέρει στον Προμηθέα 
βοήθεια, ζητώντας ως αντάλλαγμα το συμβιβασμό του. Ο Προμηθέας απορρίπτει την 
προσφορά, εμφανιζόμενος ακόμα αλύγιστος κι ανυπάκουος. Ο Ωκεανός αποχωρεί 
οργισμένος. Οι Ωκεανίδες στο χορικό τους θρηνούν για τις ενέργειες του ∆ία, τον 
χαρακτηρίζουν «τύραννο». Είναι οι μόνες μαζί με την Ιώ -άλλο ένα θύμα της 
σκληρότητας του ∆ία- που εκφράζουν ανοιχτά τη συμπαράστασή τους προς τον 
Προμηθέα.  
   Ο Προμηθέας ∆εσμώτης είναι η μόνη τραγωδία αφιερωμένη ολόκληρη στον Προμηθέα 
που μας έχει σωθεί από την αρχαιότητα. Προϋποθέτει την ήττα των Τιτάνων από το ∆ία, 
που εγκαθιδρύει έτσι μια νέα τάξη πραγμάτων. Ωστόσο αυτή η τάξη δεν είναι ασφαλής. 
Υπάρχει η απειλή να ξεπεραστεί ο ∆ίας και οι Ολύμπιοι, όπως έγινε και με τους Τιτάνες. 
Η απειλή αυτή μόνο στην τρίτη τραγωδία, τον Προμηθέα Λυόμενο ξεπερνιέται και 
στερεώνεται οριστικά η τάξη του κόσμου στην οποία ζούμε. Η νέα τάξη πραγμάτων που 
εγκαθίδρυσε ο ∆ίας, είναι το δίκιο στο οποίο υποτάσσονται όλοι. Ο Ήφαιστος υποχωρεί 
στην πατρική εξουσία και ο Ερμής, χωρίς να είναι ειλικρινά αφοσιωμένος στο νόμο του 
πατέρα ∆ία, υποτάσσεται επίσης. Η Ιώ από την άλλη εκφράζει την αμυντική στάση του 
γυναικείου φύλου απέναντι στην πατριαρχική εξουσία. Το δίκιο λοιπόν βρίσκεται από 
την πλευρά του ∆ία, αλλά στο δίκιο αυτό δεν υποτάσσονται όλοι με την καρδιά τους. Ο 
Ωκεανός εκπροσωπεί την αντρική μορφή των αρχετυπικών στοιχείων της Φύσης, των 
οποίων θηλυκή έκφραση είναι οι θαλάσσιες νύμφες. Γι’ αυτό, ενώ ο Ωκεανός προτείνει 
στον Προμηθέα συμβιβασμό με τον ∆ία, οι κόρες του είναι αυτές που ανοιχτά παίρνουν 
το μέρος του πρώτου. Ο Ωκεανός επιθυμεί τη συμφιλίωση, για να αποτραπεί μια νέα 
αναστάτωση στον κόσμο. Ο Προμηθέας είναι αυτός που εισήγαγε όλες αυτές τις 
διφορούμενες στάσεις απέναντί του, με το να πάρει πάνω του τη μοίρα του ανθρώπου: 
να υποφέρει και μάλιστα άδικα. Γιατί μπορεί το δίκιο να είναι με το μέρος του ∆ία, αλλά 
από τη στιγμή που ο Προμηθέας επέλεξε την πλευρά του ανθρώπινου γένους, η τιμωρία 
που υφίσταται από τον ∆ία είναι ιδωμένη ως άδικη. 
   Ο Προμηθέας διάλεξε από μόνος του την ανθρώπινη ύπαρξη και τον ανθρώπινο τρόπο 
ζωής για τον εαυτό του. Η τιμωρία του είναι προορισμένη να έχει διάρκεια 30.000 
χρόνια. Από την άλλη το ανθρώπινο γένος, που σώθηκε από την καταστροφή, επίσης θ’ 
αντέξει. Ο Προμηθέας γνωρίζει από τη μητέρα του, ότι θα λυτρωθεί τελικά απ’ τα 
μαρτύριά του, κάτι που κρατάει μυστικό και το αποκαλύπτει μόνο στην Ιώ και στις 
νύμφες. Έτσι δεν αποδέχεται την πρόταση συμβιβασμού του Ωκεανού και δεν 
αποκαλύπτει στον Ερμή το μυστικό, απ’ το οποίο η εξουσία του ∆ία κινδυνεύει. Η 
τραγωδία κλείνει με έναν κεραυνό του τελευταίου που ρίχνει τον Προμηθέα στον 
Τάρταρο.13 

                                                        
13 ό.π., σ. 83-106. 
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   Η φύση της εξουσίας του ∆ία στον Προμηθέα ∆εσμώτη είναι πολύ διαφορετική σε σχέση 
με εκείνη του Ησιόδου, εξηγεί η Dougherty. Ο ∆ίας του Αισχύλου είναι νέος στη δύναμη 
και η εξουσία του είναι σκληρή και ωμή. Είναι ένας τύραννος και η εξουσία του μια 
τυραννία. Γι’ αυτό και έχει τη Βία και το Κράτος ως στρατηγούς του. Οι πράξεις του 
Προμηθέα συνιστούν μια επανάσταση ενάντια στη σκληρότητα της εξουσίας του. Ο 
Αισχύλος άλλαξε τη φύση της σύγκρουσης των δύο κι από διαγωνισμό εξυπνάδας το 
έκανε πολιτική επανάσταση. Ο ∆ίας αποδεικνύεται σκληρός κι απέναντι στους 
ανθρώπους. Στον Ησίοδο ο ∆ίας έκρυψε τη φωτιά απ’ τους ανθρώπους ως αντίποινα για 
το κόλπο του Προμηθέα, αντίθετα στον Αισχύλο η πρόθεση του ∆ία να καταστρέψει το 
ανθρώπινο είδος είναι εντελώς χωρίς κίνητρο. Έτσι ο Προμηθέας του Αισχύλου είναι 
ένας επαναστάτης, ένας βοηθός των ανθρώπων ενάντια στην καταπίεση των θεών.  
    «Όλες οι τέχνες των θνητών προέρχονται από τον Προμηθέα», λέει ο ίδιος ο Τιτάνας. 
Ο Προμηθέας μιλά για τη χαωτική και μη αναπτυγμένη φύση της ύπαρξης του 
ανθρώπινου είδους πριν τη δική του επέμβαση. Οι άνθρωποι ζούσαν σαν ζώα. ∆εν είχαν 
ξυλουργία για να χτίσουν σπίτια, δεν ήξεραν την αστρονομία για να προβλέπουν τον 
καιρό ή να μεγιστοποιούν τη συγκομιδή της καλλιέργειας, δεν είχαν στρατηγικές ν’ 
αντιμετωπίσουν τις αρρώστειες, όλες τους οι πράξεις ήταν χωρίς κρίση. Ο Προμηθέας 
τους χάρισε εφευρέσεις και δεξιότητες και ήταν αυτός που έθεσε το ανθρώπινο είδος 
στο δρόμο προς τον πολιτισμό. Αυτός ανακάλυψε ακόμη τον υπολογισμό, το γράψιμο, 
την κτηνοτροφία, τα πλοία, τα φάρμακα, την προφητεία, τη θυσία και τη μεταλλουργία. 
Η ελπίδα, που παρουσιάστηκε διφορούμενη επίσης στον Ησίοδο, αποκτά θετικό ρόλο 
στον Αισχύλο. Η αμφιλεγόμενη στάση της δεν έχει τελείως εξαλειφθεί, αλλά ο Αισχύλος 
την παρουσιάζει ως δώρο του Προμηθέα στους ανθρώπους, που τους βοηθά να 
χειριστούν το μέλλον. Ενώ η τυφλότητά της μπορεί να παρεμποδίσει την ανθρώπινη 
γνώση για το μέλλον, επιτρέπει απ’ την άλλη στους ανθρώπους ν’ αγνοήσουν τον 
επικείμενο θάνατο και να ζήσουν με ενθουσιασμό, ελεύθεροι να πετύχουν πράγματα 
που διαφορετικά δε θα τα επιχειρούσαν. Τελικά, ο μύθος εδώ εκπροσωπεί την 
ανθρώπινη κατάσταση με τους όρους της ελπίδας και της βελτίωσης, σα μια εξέλιξη 
μακριά απ’ το πρωτόγονο στάδιο της φύσης προς μια πιο πολιτισμένη ανθρώπινη 
ύπαρξη. Το δώρο της φωτιάς συμβολίζει τις δεξιότητες και τη γνώση που συνδυάζονται, 
προκειμένου να ξεχωρίσει η ανθρώπινη ύπαρξη από εκείνη των ζώων.14 Ο Προμηθέας 
του Αισχύλου, αντί για την πτώση από μια Χρυσή Εποχή, περιγράφει μια πορεία 
προόδου και τη δυνατότητα περαιτέρω προοπτικών για τον άνθρωπο.  
   Επιπλέον απέναντι στην πανουργία και τη δολιότητα του Προμηθέα του Ησιόδου, 
προκρίνεται η προνοητικότητα ως το κύριο γνώρισμα του Προμηθέα του Αισχύλου. Η 
ιδιότητα αυτή, όπως εκφράζεται από τις προφητικές ικανότητες του Προμηθέα, που 
αξιοποιούνται για να προωθηθεί η δράση κι απ’ την ελπίδα που προσφέρεται ως το 
δεύτερο μεγάλο δώρο στους ανθρώπους, στηρίζει την πράξη ανταρσίας απέναντι στην 
τυραννική εξουσία.  
  Στην τρίτη τραγωδία, τον Προμηθέα Λυόμενο, ο Τιτάνας δεν είναι πλέον στον Τάρταρο, 
αλλά πίσω στην επιφάνεια της Γης, στον Καύκασο, όπου και λαμβάνει χώρα η σωματική 
τιμωρία του. Εκεί η τραγωδία οδηγείται στη λύση, στο συμβιβασμό ανάμεσα στον ∆ία 
και στον Προμηθέα. Η υφιστάμενη τάξη που κινδύνευε σταθεροποιείται, με έναν ∆ία πιο 
φιλάνθρωπο και μια ζωή γεμάτη προοπτικές για τους ανθρώπους. 

                                                        
14 Dougherty, σ. 71-78. 
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Ο Ο Ο Ο Πρωταγόρας Πρωταγόρας Πρωταγόρας Πρωταγόρας του Πλάτωνα: η διανοητική δεξιότητα κι ελαστικότητατου Πλάτωνα: η διανοητική δεξιότητα κι ελαστικότητατου Πλάτωνα: η διανοητική δεξιότητα κι ελαστικότητατου Πλάτωνα: η διανοητική δεξιότητα κι ελαστικότητα    
    Στο διάλογο Πρωταγόρας του Πλάτωνα15 ο Σωκράτης κι άλλοι συμμετέχουν σε μια 
συζήτηση σχετικά με τη φύση της πολιτικής αρετής. Είναι έμφυτη στους ανθρώπους ή 
διδάσκεται; Μετά τις πρώτες σκηνές, ο σοφιστής Πρωταγόρας χρησιμοποιεί το μύθο του 
Προμηθέα, για να επιχειρηματολογήσει ότι, αν και η αρετή μπορεί να διδαχτεί, όλοι οι 
θνητοί έχουν ένα μερίδιό της. Στην αρχή του κόσμου, εξηγεί, οι θεοί σχημάτισαν τις 
μορφές ζωντανών πλασμάτων με ένα μείγμα γης και φωτιάς, κι έπειτα, όταν ήταν να 
παρουσιάσουν αυτά τα πλάσματα στο φως, επιφόρτισαν τον Προμηθέα και τον αδελφό 
του, τον Επιμηθέα με το καθήκον να τα στολίσουν με τις απαραίτητες ποιότητες και 
δεξιότητες, για να επιβιώσουν. Ο Επιμηθέας παρακάλεσε τον αδελφό του να τον αφήσει 
να μοιράσει αυτός, κι ο Προμηθέας συμφώνησε να ελέγξει στο τέλος τη δουλειά του 
αδελφού του. Ο Επιμηθέας άρχισε να μοιράζει τις δυνάμεις στα διάφορα ζώα, 
προσέχοντας να μη μείνει αστόλιστο κανένα είδος. Όταν ο Προμηθέας έφτασε στη 
σκηνή είδε ότι ο αδελφός του είχε αφήσει γυμνό τελικά τον άνθρωπο. Επειδή πλησίαζε 
η μέρα που έπρεπε να πλάσματα να βγουν στη γη, ο Προμηθέας ενήργησε με σκοπό να 
εξασφαλίσει και την ανθρώπινη επιβίωση. Έκλεψε απ’ τον Ήφαιστο και την Αθηνά 
δεξιότητες των τεχνών μαζί με τη φωτιά -καθώς χωρίς αυτήν δε θα μπορούσαν οι 
δεξιότητες να χρησιμοποιηθούν- και τα έδωσε στον άνθρωπο. 
   Με αυτές τις ενέργειες του Προμηθέα ο άνθρωπος είχε αποκτήσει τη σοφία της 
καθημερινής ζωής, αλλά του έλειπε ακόμα η πολιτική σοφία, καθώς αυτή έμεινε στην 
κατοχή του ∆ία. Έτσι οι άνθρωποι, παρά τη βελτίωση της κατάστασής τους με το δώρο 
του Προμηθέα, δεν ήταν ικανοί να ζουν μαζί ειρηνικά σε ομάδες και σύντομα άρχισαν ν’ 
αφανίζονται. Σε αυτό το σημείο επεμβαίνει ο ∆ίας, για να σώσει το ανθρώπινο είδος. 
Στέλνει τον Ερμή, με σκοπό να δώσει στους ανθρώπους την αιδώ και τη δίκη, όχι μόνο 
σε λίγους αλλά σε όλους, καθώς οι πόλεις δεν μπορούν να σχηματιστούν αν μόνο λίγοι 
έχουν ένα μερίδιο αυτών. Έτσι ο Πρωταγόρας εξηγεί ότι η πολιτική αρετή ανήκει στη 
φύση όλων των ανθρώπων.  
   Ο Πλάτωνας αλλάζει το μύθο του Προμηθέα σε τρία σημεία. Καταρχήν έχει 
αντιστρέψει τους παραδοσιακούς ρόλους του Προμηθέα και του Επιμηθέα. Ενώ ο 
Ησίοδος έχει ταιριάξει τους ρόλους των δύο αδελφών με την ετυμολογία του ονόματός 
τους, στην εκδοχή του Πλάτωνα είναι ο Επιμηθέας που λειτουργεί πρώτος κι ο 
Προμηθέας που αναλαμβάνει δράση μετά. Ο Προμηθέας από τη μια έπρεπε να μην 
εμπιστευτεί στον αδελφό του μια τόσο υπεύθυνη δραστηριότητα, από την άλλη οι 
πράξεις του Επιμηθέα για λογαριασμό των ζώων δεν ήταν εντελώς χωρίς ευφυΐα. Έτσι 
στην εκδοχή του Πρωταγόρα, ο Επιμηθέας ενσαρκώνει ένα μείγμα προνοητικότητας και 
εκ των υστέρων γνώσης, όπως κι ο αδελφός του. Παρόλαυτα δεν αλλάζουν χαρακτήρα. 
Ο Επιμηθέας παραμένει όχι και τόσο έξυπνος και ο Προμηθέας είναι ακόμα αυτός που 
προνοεί για το ανθρώπινο είδος. Αντιστρέφοντας όμως τη σειρά, αλλά όχι τη φύση των 
πράξεών τους, ο Προμηθέας του Πρωταγόρα λέει μια πολύ διαφορετική ιστορία από 
εκείνη του Ησιόδου – μια ιστορία επιβίωσης κι εξυπνάδας, παρά τιμωρίας και παρακμής.  
   Η δεύτερη και πιο σημαντική αλλαγή είναι ότι ο Πλάτωνας έχει μεταμορφώσει το 
ρόλο του ∆ία στο μύθο. Αντί να είναι εχθρικός στον Προμηθέα και στους ανθρώπους, 

                                                        
15 Βλ. λεπτομερώς τις προμηθεϊκές αναφορές στα πλατωνικά έργα στο Šulek. Αναφορές στο μύθο του 
Προμηθέα έχουν και οι δύο άλλοι τραγικοί ποιητές. Ο Σοφοκλής στο Οιδίπους επί Κολωνώ και ο Ευριπίδης 
στα Ίων και Φοίνισαι. Για τους τραγικούς, αλλά και άλλους αρχαίους έλληνες συγγραφείς και ποιητές που 
έχουν ασχοληθεί με το μύθο του Προμηθέα  βλ. επίσης Kreitzer και Raizis. 
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ενεργεί μαζί με τον Προμηθέα ως ευεργέτης του ανθρώπινου είδους. Ο Πλάτωνας δε 
δέχεται τη θυσία ως αιτία της εχθρότητας ανάμεσα στον ∆ία και τον Προμηθέα, έτσι 
εξουδετερώνει την πολιτική ένταση της εκδοχής του Αισχύλου. Ο Προμηθέας του 
Πρωταγόρα δεν είναι ούτε ο trickster του Ησιόδου, ούτε ο πολιτικός επαναστάτης του 
Αισχύλου. Είναι ένα σύμβολο της σπουδαιότητας των πολιτικών δεξιοτήτων και της 
πολιτικής αρετής στην ανθρώπινη σφαίρα. Έτσι ο Πρωταγόρας του Πλάτωνα λέει κι 
αυτός μια ιστορία για την επαναστατική εξέλιξη του ανθρώπου από ένα γυμνό στάδιο, 
χωρίς παπούτσια, κρεβάτι ή όπλα, χάρη στο δώρο του Προμηθέα της σοφίας στις τέχνες 
μαζί με τη φωτιά, αλλά δίνει έμφαση λιγότερο στην τεχνολογία και σε άλλους τρόπους 
με τους οποίους το ανθρώπινο είδος έχει μάθει να εξουσιάζει τη φύση και τονίζει 
περισσότερο την ανάγκη του ανθρώπινου είδους και την ικανότητά του να σχηματίζει 
κοινωνικές ομάδες. 
   Με το να τονίσει τη δικαιοσύνη ή την πολιτική αρετή ως κληρονομιά του Προμηθέα 
στους ανθρώπους, ο Πλάτωνας ξανά αντιστρέφει ένα μείζον θέμα της εκδοχής του 
Ησιόδου. Ενώ στο Έργα και Ημέραι, η δικαιοσύνη είναι ένα απ’ τα πολλά ιδανικά της 
Χρυσής Εποχής που χάθηκαν για το ανθρώπινο γένος, ως αποτέλεσμα της κλοπής της 
φωτιάς απ’ τον Προμηθέα, εδώ η δικαιοσύνη προβάλλει από τις συνδυασμένες ενέργειες 
του Προμηθέα και του ∆ία.  
   Η διαφορετική αυτή εκδοχή του μύθου είναι μια ανατρεπτική προμηθεϊκή πράξη. Ο 
μύθος του Προμηθέα προχωρά τελικά πέρα από τη συζήτηση τού αν η αρετή διδάσκεται 
ή όχι, σε μια φιλοσοφική εξέταση της φύσης της γνώσης και της σοφίας. Οι στόχοι της 
σοφιστικής εκπαίδευσης, με την οποία σχετιζόταν ο Πρωταγόρας, ήταν άλλωστε 
επαναστατικοί. Οι σοφιστές απέρριπταν τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης και τις 
υφιστάμενες δομές της πολιτικής και κοινωνικής δύναμης που σχετίζονταν με τη 
θρησκεία των Ολύμπιων προς όφελος της λογικής και της έξυπνης σκέψης. Η σχέση των 
αδελφών και η αντιστροφή των θέσεών τους συνδέεται επίσης με την παραγωγή και τη 
διάδοση της γνώσης εκείνης της εποχής. Στο τέλος του διαλόγου, ο Σωκράτης 
παρατηρεί ότι τόσο ο ίδιος όσο κι ο Πρωταγόρας έχουν ανταλλάξει τις αρχικές τους 
θέσεις. 16 
 

«ἤρεσεν οὖν μοι καὶ ἐν τῶ μύθω ὁ Προμηθεὺς μᾶλλον τοῦ Ἐπιμηθέως⋅ ὦ χρώμενος ἐγὼ, 
καὶ προμηθούμενος ὑπὲρ τοῦ βίου τοῦ ἐμαυτοῦ παντὸς, πάντα ταῦτα πραγματεύομαι».17 

 

Και οι δύο, λοιπόν, εμφανίζονται να έχουν υιοθετήσει για τον εαυτό τους το ρόλο του 
Προμηθέα, που ανταποκρίνεται στις επαναστατικές για την εποχή προθέσεις τους.      
 
Grotesque: η παραβατική αναδιάρθρωση της τάξης Grotesque: η παραβατική αναδιάρθρωση της τάξης Grotesque: η παραβατική αναδιάρθρωση της τάξης Grotesque: η παραβατική αναδιάρθρωση της τάξης και η πρόσληψή της  και η πρόσληψή της  και η πρόσληψή της  και η πρόσληψή της      
   Το grotesque αντιστέκεται στο δεδομένο και το ορισμένο κι έτσι σχετίζεται σημαντικά 
επίσης με το παραβατικό και το επαναστατικό πνεύμα. Ειδικότερα, καθώς είναι πάντα 
στα όρια του μετασχηματισμού, μια μεταμόρφωση το ίδιο, κατέχει έναν πηρύνα 
αστάθειας που αντιστέκεται σε -ή και χλευάζει ακόμα- κάθε ορισμό. Το grotesque 
αναπαριστά ή ανα-αναπαριστά μια ήδη γνωστή ποιότητα με τους όρους μιας άλλης⋅ 
λειτουργεί δηλαδή όπως η μεταφορά. Συνδέεται με τη διαρκή αλλαγή και τη συνεχή 

                                                        
16 Dougherty, σ. 78-84. 
17 Henrici Stephani (επιμ.), Platonis philosophi quae exstant graece, τομ. 3, Biponti ex Typographia Societatis, 
σ. 192. 
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εξέλιξη του εαυτού μας και του κόσμου, καθώς θέτει σε αμφισβήτηση και διαλύει τον 
εαυτό μας, αλλά και τους τρόπους οργάνωσης του κόσμου, τη συνέχεια της εμπειρίας. 
Απειλεί την έννοια ενός κέντρου και βιαίως επαναπροσανατολίζει την αντιληπτική 
πρόσληψη της πραγματικότητας, με τελικό αποτέλεσμα την ολοκληρωτική 
μεταμόρφωση της τελευταίας. Πολεμώντας τις διαμορφωμένες αλήθειες, μπορεί να 
οδηγήσει –παραδόξως- σε μια αγνοημένη αλήθεια⋅ η σχέση του με το παράδοξο επίσης 
είναι ισχυρή. Το grotesque γίνεται εν τέλει κατανοητό ως κάτι ανώμαλο, παράλογο, 
ασαφές, ως παραβατική καταστροφή ή αναδιάρθρωση της τάξης. Η αναδιάρθρωση αυτή 
άλλοτε αντιμετωπίζεται θετικά, άλλοτε όχι. Η πρόσληψη του grotesque ως θετικού ή 
μειωτικού, απελευθερωτικού ή καταστροφικού, εξαρτάται απ’ τον πολιτισμό στον οποίο 
δημιουργείται. Εφόσον το grotesque σχετίζεται με την αλλαγή και τη ρευστότητα, την 
παραμόρφωση και την εξάρθρωση της συνηθισμένης εμπειρίας, οι χρήσεις του απ’ τους 
καλλιτέχνες και η ανταπόκριση των κριτικών σε αυτό μπορεί να ιδωθεί ως ένδειξη ενός 
προσανατολισμού, σε σχέση με πολιτικο-κοινωνικά ή άλλα ζητήματα.18  
   Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, στον Ησίοδο ο trickster Προμηθέας, μια grotesque 
μορφή, παρουσιάζεται αρνητικά, καθώς οι ενέργειές του οδηγούν σε μια απομάκρυνση 
από τη δικαιοσύνη, σε μια grotesque επίσης μεταμόρφωση του κόσμου, στην 
παραβατική αναδιάταξη και αναδιαμόρφωσή του, με τις επώδυνες για τον άνθρωπο 
συνέπειές της. Η πραγμάτευση του μύθου απ’ τον Αισχύλο και τον Πλάτωνα φωτίζει και 
τη δική τους εποχή (τον 5ο και τον 4ο αιώνα). Στον Προμηθέα ∆εσμώτη του Αισχύλου και 
στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα, ο Προμηθέας λειτουργεί ως μια επαναστατική μορφή στο 
πολιτικό και διανοητικό επίπεδο. Τουλάχιστον απ’ την εποχή αυτή ο προμηθεϊκός μύθος 
γίνεται μια αλληγορία της τυραννίας και της επανάστασης. Ο Προμηθέας παύει να είναι 
ένας αρνητικός trickster και λειτουργεί θετικά, ως ένας επαναστάτης που πολεμά για το 
ανθρώπινο είδος ενάντια στην τυραννία του ∆ία. Ο Προμηθέας ∆εσμώτης του Αισχύλου 
χρησιμοποιεί το μύθο, για να δοξάσει επιπλέον την αφθονία και τη δύναμη του 5ου 
αιώνα στην Αθήνα. Ο σωκρατικός διάλογος Πρωταγόρας του Πλάτωνα τονίζει 
περισσότερο τις κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες του ανθρώπου κατά την πορεία 
προόδου του. Συμπερασματικά, το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της Αθήνας του 
5ου αιώνα φέρνουν στην επιφάνεια κυρίως την επαναστατικότητα του προμηθεϊκού 
μύθου. Ενώ ο Ησίοδος ισχυρίζεται ότι όλα τα προβλήματα των ανθρώπων πηγάζουν από 
το δώρο της φωτιάς του Προμηθέα, ο Αισχύλος κι ο Πλάτωνας εκθειάζουν τον 
Προμηθέα ως ευεργέτη του ανθρώπινου είδους.19  
   Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στον Αισχύλο ο Προμηθέας σε δύο σημεία του 
κειμένου χαρακτηρίζεται ως σοφιστής, τη μια στον Πρόλογο της τραγωδίας απ’ το 
Κράτος και την άλλη στην Έξοδο από τον Ερμή. Η δεξιότητα χειρισμού της γνώσης 
όπως προβάλλεται από τους σοφιστές και οι συνεχείς αλλοιώσεις των δεδομένων, αλλά 
και η ευκολία μετατόπισης κι αντιστροφής των ρόλων των δύο αδελφών και των δύο 
συνομιλητών, που προωθούνται εκτενέστερα στον Πρωταγόρα, ανταποκρίνονται σε μια 
διάθεση ελαστικότητας των διανοητικών δομών, διαφορετική όμως αυτή τη φορά. Ο 
trickster Προμηθέας του Ησιόδου τείνει να μετατραπεί σχεδόν σε ένα σοφιστή ή είρωνα 
διαλεκτικό στον Πρωταγόρα μέσω των προσωπείων του Σωκράτη και του Πρωταγόρα 
και η grotesque οπτική υποχωρεί μπροστά σε μια μέθοδο τελικά διαλεκτική 

                                                        
18 Remshardt, σ. 7-13, White, σ. 1-18. 
19 Dougherty, 16 και 65-66. 
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* * * 
 

Β. ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΒ. ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΒ. ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΒ. ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΟΝΙΑΙΑΙΑΙΑ    
 
  Στα ενδιάμεσα χρόνια, μεταξύ κλασικής περιόδου κι εποχής του ρομαντισμού, ο μύθος 
του Προμηθέα εξακολουθούσε ν’ απασχολεί τον άνθρωπο. Στην πρώιμη χριστιανική 
παράδοση ο Προμηθέας συγχεόταν με τον Χριστό. Αντιμετωπίζονταν οι δυο τους ως 
δίδυμα σύμβολα του ανθρώπινου πόνου. Αργότερα, οι περισσότεροι χριστιανοί 
συγγραφείς στράφηκαν εναντίον του Τιτάνα, όπως κι εναντίον της κλασικής 
αρχαιότητας και του παγανισμού που αντιπροσώπευε. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα 
και του ∆ιαφωτισμού, το ότι ο Προμηθέας έγινε η πηγή των προβλημάτων του 
ανθρώπου ήταν η άποψη που κυριάρχησε. Στην εποχή της Αναγέννησης ο Αισχύλος 
ήταν παραμελημένος. Όχι μόνο γαλλικές μεταφράσεις του Προμηθέα ∆εσμώτη δεν 
υπήρχαν, αλλά και οι εκδόσεις του πρωτότυπου ήταν λίγες και περιορισμένες. 
Αντιθέτως, οι εκδόσεις του Ησίοδου ήταν πολυάριθμες. Η πρώτη του λατινική 
μετάφραση, το 1471, επανεκδόθηκε 25 φορές μέσα σε πενήντα χρόνια. Στην Αγγλία 
δράματα του Αισχύλου και μεταφράσεις εμφανίστηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα. Πριν 
απ’ αυτή την περίοδο οι αναφορές στον Αισχύλο ήταν σπάνιες. Η πρώτη αγγλική 
μετάφραση του Προμηθέα ∆εσμώτη εμφανίστηκε το 1773 και το πρώτο ελληνικό κείμενο 
εκδόθηκε στην Αγγλία το 1663 (μια περιορισμένη έκδοση). Έτσι οι ποιητές του 16ου και 
του 17ου αιώνα στηρίζονταν σε άλλες πηγές όσον αφορά τον Προμηθέα: σε λεξικά, 
εγκυκλοπαίδειες και μυθολογικά εγχειρίδια. Ως αποτέλεσμα οι συγγραφείς αυτοί 
διέστρεφαν το μύθο, επιχειρώντας να τον εντάξουν σε πλαίσια χριστιανικά. Η 
Αναγέννηση και οι αιώνες που ακολούθησαν δεν ήταν επίσης εποχές ανοικτής 
επανάστασης.20  
   Στην Αγγλία προς το τέλος του 18ου αιώνα, οι ποιητές εστίασαν στην επαναστατική 
δράση του Προμηθέα. Μεταξύ των άγγλων ποιητών, η δημοτικότητα του Προμηθέα 
εξηγείται εν μέρει απ’ το γεγονός ότι μεταφράσεις του Αισχύλου είχαν πρόσφατα κάνει 
το μύθο του πιο προσιτό στο αγγλικό κοινό. To Prometheus in chains (1773) του T. Morrell 
ήταν η πρώτη εμφάνιση ενός αισχύλειου δράματος στ’ αγγλικά. Ο J. G. Schlosser 
δημοσίευσε τη γερμανική μετάφραση του Προμηθέα και σύντομα ακολούθησαν άλλες σε 
διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των οποίων η μετάφραση στα 
ουγγρικά του Ferenc Verseghy το 1792 και η ιταλική μετάφραση του Melchiorre 
Cesarotti στα 1794. Στα 1777 ο Richard Potter είχε ήδη παρουσιάσει όλο το αισχύλειο 
σώμα σε πεζό. Ο Προμηθέας ∆εσμώτης είχε μια ξεχωριστή θέση μεταξύ των αισχύλειων 
δραμάτων, ίσως αντανακλώντας τη σχέση του με εκείνες τις πολιτικές πραγματικότητες 
(τυραννία και βάσανα) του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, κυρίως τους 
ναπολεόντειους πολέμους.21 Από το 1800 η φράση «νέος» ή «δεύτερος Προμηθέας» ήταν 
ήδη συνθήματα για φρέσκους χειρισμούς του μύθου. Η αναμφισβήτητη πηγή των νέων 
ερμηνειών του μύθου ήταν η Ωδή του Goethe (1775).22 Αλλά και το Paradise Lost του 
Milton, συνδέοντας τον Προμηθέα με τον επαναστάτη ενάντια στη θεϊκή εξουσία 

                                                        
20 Raizis, σ. 47 και 51. 
21 Dougherty, σ. 96-97, Hall, σ. 20. 
22 Bertagnolli, σ. 17. 
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Σατανά, επηρέασε επίσης τους ρομαντικούς, καθώς βρήκε ανταπόκριση στα 
αντιχριστιανικά πιστεύω τους.  

* * * 
    
Γ. ΟΙ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑΓ. ΟΙ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑΓ. ΟΙ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑΓ. ΟΙ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ    

    
1. JOHN MILTON1. JOHN MILTON1. JOHN MILTON1. JOHN MILTON    
Paradise LostParadise LostParadise LostParadise Lost    
   Ο Σατανάς βρίσκεται στην Κόλαση μετά την πτώση του, ως αποτέλεσμα της ανταρσίας 
του ενάντια στο Θεό. Η Κόλαση δεν εντοπίζεται στο κέντρο του δημιουργημένου 
κόσμου, αφού η πτώση των Αγγέλων έγινε πολύ πριν απ’ τη ∆ημιουργία, αλλά σ’ έναν 
κόσμο σκοτεινό και φρικαλέο. Ο Σατανάς κι ο ανασυγκροτημένος στρατός του 
αποφασίζουν να χτυπήσουν το Θεό με έναν πλάγιο και δόλιο τρόπο⋅ στόχος η 
καινούργια γενιά λογικών πλασμάτων που ο Παντοδύναμος είχε σκοπό να 
δημιουργήσει, καθώς οι δαίμονες πιστεύουν πως, χτυπώντας αυτή τη γενιά που ο Θεός 
αγαπούσε ιδιαίτερα, θα Τον εκδικούνταν. Ο Σατανάς αναλαμβάνει να δραπετεύσει απ’ 
τη φυλακή της Κόλασης, για ν’ ανακαλύψει αν δημιουργήθηκε η νέα γενιά. Τις πόρτες 
της Κόλασης τις φυλάει ο Θάνατος, ένα βρωμερό τέρας. Ο Σατανάς περνά με μεγάλη 
δυσκολία, αφού πρώτα αναγνωρίστηκε απ’ την Αμαρτία. Η Αμαρτία ήταν το ωραιότερο 
τέκνο του Σατανά, που γεννήθηκε από τη διάρρηξη της κεφαλής του, τη στιγμή που 
συνέλαβε στον Ουρανό το σχέδιο να κηρύξει πόλεμο ενάντια στο Θεό. Ο Θάνατος, που 
φύλαγε την πόρτα της Κόλασης με διαταγή της Ύψιστης Πρόνοιας, γεννήθηκε στη 
συνέχεια απ’ τον παράνομο έρωτα του Σατανά με την κόρη του, την Αμαρτία. Ο Σατανάς 
πείθει την Αμαρτία να του ανοίξει τις πύλες, κι έτσι περνάει στο ζοφερό άγνωστο. 
    Στον Ουρανό ο Θεός βρίσκεται στο θρόνο του και στα δεξιά του ο Υιός του. Ο Θεός 
βλέπει τον Σατανά να πετά στους αιθέρες και να πλησιάζει την κατοικία του Ανθρώπου 
και προλέγει τα όσα θα υποφέρει ο τελευταίος, εξαιτίας των σατανικών δόλων. Λέει, 
ωστόσο, στον Υιό του ότι θα δώσει κάποια χάρη στον άνθρωπο, γιατί δεν είναι ο 
πρωταίτιος του κακού αυτός, αλλά ο Σατανάς. Ο άνθρωπος, λέει ο Θεός, φαντάστηκε 
πως θα μπορούσε να φτάσει το ∆ημιουργό και γι’ αυτό παρέδωσε τον εαυτό του στο 
Θάνατο. Μόνο τότε θα γλιτώσει απ’ την Καταστροφή, όταν βρεθεί κάποιος άλλος να 
πάρει τη θέση του και να ικανοποιήσει τη θεία ∆ικαιοσύνη. Τότε ο Υιός προσφέρει τον 
εαυτό του για τη λύτρωση του Ανθρώπου κι ο Πατέρας δέχεται τη θυσία.  
   Ο Σατανάς βρίσκει τη Γη. Πλησιάζει την Εδέμ και νιώθει μια φοβερή πάλη μέσα του για 
το αν πρέπει ν’ αποτελειώσει τον ανόσιο σκοπό του. Το πάθος νικά τους δισταγμούς του 
και περνά μέσα στον Παράδεισο. Κάθεται μεταμορφωμένος στο ∆έντρο της Ζωής, το πιο 
ψηλό απ’ όλα τα δέντρα της Εδέμ και κατασκοπεύει. Αντικρίζοντας για πρώτη φορά 
τους Πρωτόπλαστους θαμπώνεται από την αρμονική διάπλαση και ομορφιά τους. 
Κρυφακούει και μαθαίνει πως τους απαγορεύτηκε ο καρπός του ∆έντρου της Ζωής και 
πως η παρακοή θα συνεπαγόταν το θάνατό τους. Στο μεταξύ ο φύλακας του 
Παραδείσου, ο Αρχάγγελο Γαβριήλ πληροφορείται πως ένας κακός Άγγελος –ο Σατανάς- 
ξέφυγε απ’ την άβυσσο και μεταμορφωμένος σε αγαθό πνεύμα προχώρησε κατά την 
Εδέμ. Στέλνει φύλακες αγγέλους να προφυλάξουν τους Πρωτόπλαστους και οι άγγελοι 
ανακαλύπτουν το Σατανά στο αυτί της Εύας, ενώ επιχειρούσε να τη ξεγελάσει μέσα στο 
όνειρό της. Τον οδηγούν με τη βία μπροστά στον Γαβριήλ κι ενώ ετοιμάζεται ν’ 
αντισταθεί, ένα ουράνιο σημάδι τον κάνει να φύγει απ’ τον Παράδεισο τρομαγμένος. 
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   Ξυπνά η Εύα και διηγείται στον Αδάμ το όνειρο που την τάραξε. Ο Αδάμ προσπαθεί να 
ξερριζώσει τους φόβους της. Ο Θεός στέλνει τον άγγελο Ραφαήλ να τους προειδοποιήσει 
για τον κίνδυνο και να τους θυμήσει ότι έχουν ελεύθερη βούληση και ότι μπορούν να 
αποφύγουν την καταστροφή τους. Ο Ραφαήλ ιστορεί στον Αδάμ την ανταρσία του 
Σατανά και των λεγεώνων του, τη φυγή τους ύστερα από την παρέμβαση του Υιού του 
Θεού και τη θεϊκή απόφαση να δημιουργηθεί μέσα σε έξι μέρες ένας καινούργιος κόσμος 
και μια νέα γενιά πλασμάτων εκεί.  
  Ο Σατανάς επιστρέφει τη νύχτα στον Παράδεισο μεταμορφωμένος σε ομίχλη και 
μπαίνει μέσα στο φίδι, ενώ κοιμόταν αμέριμνο. Το πρωί το Φίδι βρίσκει την Εύα μονάχη 
και αρχίζει να την κολακεύει για την ομορφιά και τα χαρίσματά της. Η Εύα ρωτά το Φίδι 
πώς απέκτησε το προνόμιο της ανθρώπινης λαλιάς και τότε ο Σατανάς της λέει πως 
γεύτηκε έναν καρπό από ένα δέντρο του Κήπου κι αμέσως απέκτησε φωνή και λογική 
που δεν τα είχε πριν. Ύστερα από επιθυμία της, το Φίδι την οδηγεί στο δέντρο και τότε η 
Εύα αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για το απαγορευμένο ∆έντρο της Ζωής. Το Φίδι 
καταφέρνει και την πείθει να φάει απ’ τον καρπό του. Η Εύα αποφασίζει να δώσει και 
στον Αδάμ να φάει. Ο Αδάμ δεν μπορεί να την αφήσει να πεθάνει μόνη και τρώει κι 
αυτός απ’ το μοιραίο καρπό. Ο Θεός στέλνει τον Υιό του να δικάσει τους παραβάτες και 
να τους αναγγείλει τη θεϊκή απόφαση.  
   Η Αμαρτία κι ο Θάνατος κατευθύνονται προς τον καινούργιο κόσμο για να χορτάσουν 
και να βασιλέψουν. Ο Σατανάς επιστρέφει στην Κόλαση και αναγγέλλει στους 
συντρόφους του την επιτυχία του. Εκεί που περίμενε ν’ ακούσει επευφημίες και 
χειροκροτήματα, ακούει σφυρίγματα φιδιών, γιατί κ’ εκείνος και οι σύντροφοί του 
μεταμορφώθηκαν σε φίδια, σύμφωνα με απόφαση του Παραδείσου. Ένα δέντρο 
υψώνεται μπροστά τους κι όλοι πέφτουν στα κλωνιά του, πιστεύοντας πως τρώνε απ’ 
τον καρπό του ∆έντρου της Ζωής, μα μασούν πικρή τέφρα.  
   Οι πρωτόπλαστοι μετανιωμένοι προσεύχονται κι ο Υιός φέρνει τις προσευχές τους 
στον Ουρανό και μεσιτεύει γι’ αυτούς στον Πατέρα. Ο Θεός δέχεται τη μεσιτεία του Υιού, 
αλλά αποφασίζει πως οι πρωτόπλαστοι δεν μπορούν πλέον να κατοικούν στον 
Παράδεισο και στέλνει τον αρχάγγελο Μιχαήλ με τάγμα αγγέλων να τους διώξει. Του 
δίνει εντολή επιπλέον να τους αποκαλύψει τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Η Εύα 
ξεσπά σε κλάματα όταν ακούει την απόφαση και ο Αδάμ σκύβοντας στο μοιραίο 
υπακούει. Ο Μιχαήλ, αφού τους αποκαλύπτει τα μέλλοντα, τους παίρνει απ’ το χέρι και 
τους βγάζει έξω απ’ τον Παράδεισο.  
    
Η μιλτονική αντιμετώπιση του επαναστατικούΗ μιλτονική αντιμετώπιση του επαναστατικούΗ μιλτονική αντιμετώπιση του επαναστατικούΗ μιλτονική αντιμετώπιση του επαναστατικού grotesque  grotesque  grotesque  grotesque     
   «Ο Milton είναι κατά πολλές απόψεις ο επινοητής και γεννήτορας της grotesque 
λογοτεχνίας στην Αγγλία»,23 λέει ο White, που μελέτησε τη σχέση του επαναστατικού 
grotesque με το Paradise Lost. Το grotesque αντιφάσκει στον ορθολογισμό και τη 
συστηματική χρήση της σκέψης. Στο Paradise Lost ο Θεός είναι ο ιδανικός ηγέτης και το 
βασίλειο του είναι βασισμένο σε αξιοκρατική τάξη. Όλα τα λογικά πλάσματά του 
επιπλέον έχουν ελεύθερη θέληση. Ο Milton θεωρεί ότι οι επαναστάσεις του Σατανά 
καθώς και του Αδάμ και της Εύας ενάντια στο Θεό -που ο Milton σκιαγραφεί ως την 
ουσία της λογικής και κατ’ επέκταση της δίκαιης εξουσίας- είναι αδικαιολόγητες και 

                                                        
23 White, σ. 16. Σε όσα αποσπάσματα σε εισαγωγικά δεν αναφέρεται ο μεταφραστής, η μετάφραση είναι 
δική μου. 
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ανεπιθύμητες, είναι μια κίνηση απομάκρυνσης από το λογικό κέντρο και τη μορφική 
τελειότητα προς το παράλογο και το δύσμορφο. Ο Σατανάς διώχθηκε από τον παράδεισο 
και ο Αδάμ και η Εύα από την Εδέμ, και οι δύο περιοχές θεϊκής λογικής και τάξης. Κατά 
την πράξη της ανταρσίας, οι επαναστάτες ήδη είναι εκπεσόντες, αφού ήδη έχουν 
αποξενωθεί απ’ το Θεό, έχουν εγκαταλείψει την εικόνα του Θεού μέσα τους. Η πτώση 
του ανθρώπου σήμανε την εγκαθίδρυση και παραβίαση συνόρων, την απομάκρυνση από 
τη λογική, την τάξη και την υπακουή. Ως αποτέλεσμα της επανάστασης, ο Αδάμ, η Εύα 
και οι απόγονοί τους υπόκεινται πλέον στην αταξία και το άλογο. Το να επαναστατήσει 
κανείς ενάντια στον ίδιο του τον εκ γενετής λογικό χαρακτήρα οδηγεί σε ασελγείς 
ορέξεις, αρρώστεια, διαστροφή και δυσμορφία. Αυτή είναι η πηγή του grotesque στο 
ποίημα. Έτσι το grotesque σχετίζεται με μια μορφή επαναστατικής δραστηριότητας που 
ο ποιητής θεωρεί άδικη και γι’ αυτό το grotesque χρησιμοποιείται υποτιμητικά από τον 
Milton.  
    
Σατανάς, Σατανάς, Σατανάς, Σατανάς, Αμαρτία και ΘάνατοςΑμαρτία και ΘάνατοςΑμαρτία και ΘάνατοςΑμαρτία και Θάνατος    
  Ειδικότερα, ο Σατανάς δεν επαναστατεί ενάντια στο θεό, επειδή πιστεύει στο άδικο της 
θεϊκής εξουσίας. Τα κίνητρά του για την επανάσταση είναι εγωιστικά και άνομα: 
περηφάνεια, φθόνος κι εκδίκηση. Επιτρέπει στις διεφθαρμένες επιθυμίες του να δίνουν 
κίνητρο στη συμπεριφορά του κι έτσι απομακρύνεται απ’ το Θεό.  
   Η ηθική διαστροφή του Σατανά αλλά και των ακολούθων του αποκτά σωματική 
έκφραση. Αν και βασιλικής εμφάνισης και παραστήματος, ο Σατανάς εμφανίζεται 
ολοένα πιο παραμορφωμένος, ως το σημείο να μην είναι πλέον αναγνωρίσιμος. Ο 
Σατανάς μεταμορφώθηκε σε φίδι, για να ξεγελάσει την Εύα και εμφανίζεται 
παραμορφωμένος, πέραν κάθε αναγνώρισης, τελικά μπροστά στον άγγελο, όταν τον 
αντιλαμβάνεται να ψιθυρίζει στην Εύα. Ο χαρακτήρας του αποκαλύπτεται επίσης από τη 
γλιστερή, ευμετάβλητη φυσική μορφή του. Αυτή η ικανότητα διπλότητας του 
χαρακτήρα του είναι ενδεικτική της ικανότητάς του να αποκτά ποικίλα σχήματα. Όπως 
τα λόγια του, έτσι και το φυσικό του σχήμα είναι διφορούμενα. Η παράδοση του 
διαβόλου που αλλάζει σχήμα είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια η δαιμονική παράδοση. Η 
ικανότητα ανάπλασης εκ νέου του σώματος είναι επίσης ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό 
του grotesque, στο οποίο το σώμα είναι συνεχώς στη διαδικασία του γίγνεσθαι. ∆εν 
είναι ποτέ τελειωμένο, δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Συνεχώς χτίζεται, δημιουργείται, 
χτίζει και δημιουργεί ένα άλλο σώμα. Η grotesque μορφή είναι χαρακτηριστική για το 
ότι παραβιάζει το ίδιο της το σώμα. Από τη μιλτονική οπτική το χαρακτηριστικό αυτό 
είναι αρνητικό. Ο Θεός είναι η μοναδική δημιουργική δύναμη στο σύμπαν. Η 
παραβατική λειτουργία του Σατανά είναι μια φοβερή διαστροφή της δημιουργικής 
διευθέτησης του σύμπαντος απ’ το Θεό. Ο Θεός του Milton, σε αντίθεση με τον Σατανά, 
χαρακτηρίζεται από μοναδική και αμετάβλητη μορφή, που συμβολίζει το αδιαίρετο της 
αλήθειας. Όπως το θεϊκό χαρακτηρίζεται από μορφική ενότητα και ολότητα, που είναι 
το μέτρο της πνευματικής τελειότητας, έτσι και στο δαιμονικό έχει δοθεί μια 
ελαστικότητα που είναι το υλικό ανάλογο της πνευματικής διαφθοράς κι αντανακλά 
την άμορφη, εκφυλιστική αστάθεια που προκύπτει απ’ το χαμό της θεϊκής εικόνας.  
   Εξαιτίας του Σατανά η Αμαρτία εισέρχεται στον κόσμο. Η Αμαρτία περιγράφεται ως η 
τέλεια εικόνα του Σατανά, απουσία της θεϊκής εικόνας. Φέρνοντάς την στον κόσμο, ο 
Σατανάς χάνει την ίδια του τη θεϊκή εικόνα, όπως χάνονται κι οι θεϊκές εικόνες των 
ακολούθων του, που μετατρέπονται επίσης σε τερατικές μορφές. Το σώμα της Αμαρτίας 
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είναι συγχρόνως ανθρώπινο και ζωώδες, ελκυστικό και απωθητικό⋅ το χαρακτηρίζει η 
σύγχυση του grotesque, που θέλει τα πράγματα που θα έπρεπε να είναι απομακρυσμένα 
μεταξύ τους, να είναι τελικά συγχωνευμένα. Ο Θάνατος, παιδί της αμαρτίας απ’ τον 
πατέρα της, επίσης αψηφά την κατηγοριοποίηση, επειδή του λείπει ολοκληρωτικά μια 
φυσική μορφή, υπάρχοντας απλά ως μια φοβερή μαύρη σκιά. Μια φορά μόνο ο Θάνατος 
αποκτά τη φυσική μορφή ενός τεράστιου γδαρμένου πτώματος. Ο Θάνατος είναι 
καταστροφέας, όπως ο Θεός είναι δημιουργός, είναι τόσο φοβερός και δύσμορφος, όσο ο 
Θεός είναι θεϊκός.  
 
Κόλαση και Κόλαση και Κόλαση και Κόλαση και μεταεδεμικός κόσμοςμεταεδεμικός κόσμοςμεταεδεμικός κόσμοςμεταεδεμικός κόσμος    
   Η Κόλαση και ο μεταεδεμικός ανθρώπινος κόσμος στον Milton, δεν είναι 
μετεπαναστατικοί τόποι ηθικής ή πολιτικής απελευθέρωσης, αλλά κόσμοι φυλάκισης 
και τρόμου, κόσμοι grotesque. Το κατώτερο βασίλειο του Σατανά είναι μια διαστροφή 
της ουράνιας αυτοκρατορίας του Θεού, μια τυραννία. Ο Σατανάς διψά για προσωπική 
δόξα και δύναμη και οι δαίμονες γίνονται οι σκλάβοι του⋅ και βρίσκονται αυτοί σε 
δεσμά, επειδή επίσης αποκήρυξαν τη λογική.  
    Στο Paradise Lost ο Θεός είναι ο αρχιτέκτονας της τάξης, που τη δημιουργεί απ’ το 
χάος. Το grotesque είναι άρνηση της τάξης. Οι επαναστάτες άγγελοι, εξαιτίας της 
περιφρόνησής τους για την ιεραρχική τάξη του Θεού, διώχθηκαν και κατέληξαν στην 
Κόλαση. Ως εκπεσόντα πλάσματα, αποξενωμένα από τη θεϊκή εικόνα, οι επαναστάτες 
ίδρυσαν διεστραμμένη τάξη δική τους, που, αν και βασίζεται σε ιεραρχικά όρια, 
στερείται λογικής και δικαιοσύνης. Η ικανότητα να λένε ψέματα πειστικά εξασφαλίζει 
την πολιτική δύναμη στους εκπεσόντες αγγέλους της Κόλασης.  
  Το δαιμονικό μαζικό κίνημα ανακαλεί επιπλέον μια μάστιγα ακρίδων και συγκρίνεται 
επίσης με σμήνος μελισσών. Η σύγκριση των δαιμόνων με ζώα στοχεύει να δείξει το 
πώς παρέδωσαν τις υψηλές λογικές φύσεις τους κατά την ανταρσία τους ενάντια στο 
Θεό. Επίσης συχνά συνδέονται με αντικείμενα που στερούνται δομής και αντιστέκονται 
στο κλείσιμο. Μάζες ομαδικών σωμάτων είναι τυπικές των grotesque αναπαραστάσεων 
στην τέχνη. Το grotesque σώμα είναι συχνά μέρος μιας κοσμοσυρροής, στην οποία δεν 
υπάρχει οργανωτική αρχή ή σημείο εστίασης, στο οποίο θα μπορούσε το μάτι να σταθεί. 
Ο Σατανάς και οι ακόλουθοί του μεταμορφώνονται σε σφαδάζοντα ερπετά.  
         Ο μεταεδεμικός κόσμος είναι δημιούργημα του ίδιου του Αδάμ και της Εύας και τον 
χαρακτηρίζει επίσης η αποσπασματικότητα, η σύγχυση της ιεραρχίας και η σήψη. Την 
Εδέμ τη χαρακτήριζε ο κανόνας της ιεραρχίας με βάση την ανώτερη λογική. Ο Αδάμ και 
η Εύα δημιουργούνται σε αντίθεση με τα ζώα ως λογικά όντα και κατ’ εικόνα του Θεού 
και γι’ αυτό νομίμως εξουσιάζουν όλη τη γη. Ο Αδάμ τοποθετείται επίσης πάνω από την 
Εύα για την ανώτερη λογική ικανότητά του, οφειλόμενη στην απευθείας δημιουργία 
του απ’ το Θεό. Η εξουσία του Αδάμ πάνω σε όλη τη γη είναι απόλυτη κι εξαρτιέται απ’ 
την υπακοή του στο Θεό. Η Εδέμ είναι η λογική αυτοκρατορία του Αδάμ και της Εύας και 
μοιάζει με τον Ουρανό στα όρια και την τάξη. Έξω απ’ τα όρια βρίσκεται μια προοπτική 
αταξίας.  
    Ο Σατανάς παίζει το ρόλο του διευκολυντή της πτώσης του ανθρώπου. Το μοιραίο 
πέρασμα της Εύας, η επαναστατική της προσπάθεια να υψωθεί πάνω από τα ίδια της τα 
ανθρώπινα όρια είναι ιδωμένα καλύτερα στο φως της ηττημένης λειτουργίας της 
λογικής της, την οποία επιλέγει ν’ αγνοήσει, τρώγοντας απ’ το φρούτο, ικανοποιώντας 
την κατώτερη φύση της και λυγίζοντας μπροστά στο σατανικό πειρασμό. Η 
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απομάκρυνση του Αδάμ απ’ το Θεό (κυριολεκτικά η διαστροφή του) ακολουθεί επίσης, 
εξαιτίας της αποτυχίας της λογικής θέλησής του. Ο Αδάμ και η Εύα γίνονται σκλάβοι 
της κατώτερης φύσης τους, χάνουν τα προνόμια και την ελευθερία τους. Σαν τον 
Σατανά εκδιώκονται από το λογικό βασίλειο του Θεού, αποξενώνονται από την 
καλοκάγαθη τάξη Του. Η ποινή της αιώνιας τιμωρίας τους φανερώνει όχι μόνο μια 
φυσική μετατόπιση, αλλά κυρίως μια εξάρθρωση απ’ το Θεό, απ’ το κέντρο.  
   Αμέσως μετά που έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό, ο Αδάμ και η Εύα είδαν ο ένας τον 
άλλο μέσα απ’ τα αντίστοιχα αισθήματά τους του ξεπεσμού. Με την είσοδο της ντροπής 
οι δυο τους βλέπουν τα γεννητικά τους όργανα, τα δικά τους και του άλλου, ως το πιο 
απρεπές θέαμα. Ο εξωτερικός κόσμος επίσης που αντικρίζουν γίνεται αντιληπτός από 
μια νέα grotesque οπτική, και η αλλαγή είναι μια εμπειρία παράξενη που προκαλεί 
αναστάτωση. Ο Μιχαήλ δείχνει στον Αδάμ το μέλλον, ως αποτέλεσμα της παράβασης. Η 
εσωτερική διαφθορά της ανθρωπότητας αισθητοποιείται στη αποσύνθεση και την 
παραμόρφωση. Ο κόσμος που αποκαλύπτει ο άγγελος στον Αδάμ είναι η αντεστραμμένη 
και παραμορφωμένη όψη του οικείου ως τότε κόσμου. Η τάξη και η αναλογία δεν είναι 
πλέον ο κανόνας. Ο νέος κόσμος ορίζεται από υπέρμετρη συμπεριφορά και κατάχρηση 
κάθε είδους. Η συνέπεια της υπερβολής είναι η αρρώστεια. Ο Αδάμ έχει συγκλονιστεί 
από το όραμα και δεν μπορεί να κοιτάει χωρίς να κλαίει. Τις ανθρώπινες εικόνες που 
αντικρίζει τις αναγνωρίζει ως δυσμορφίες, καθώς δε διαθέτουν πλέον θεϊκή ομοιότητα 
εξ ολοκλήρου. Η διαστροφή της ανθρωπότητας (ή κυριολεκτικά η απομάκρυνση από το 
θεό) εμποδίζει τη σωματική τάξη, την αναλογία και την υγεία. Η τιμωρία απ’ το Θεό 
φαίνεται δίκαιη, επειδή όχι μόνο η τιμωρία ταιριάζει στο έγκλημα, αλλά επειδή το 
έγκλημα φέρνει την τιμωρία σε ύπαρξη. ∆εν υπάρχει ευθύνη του Θεού, ούτε για την 
πτώση, ούτε για τις συνέπειές της στην ανθρώπινη ιστορία.24   
 
Ο Ο Ο Ο Προμηθέας καιΠρομηθέας καιΠρομηθέας καιΠρομηθέας και ο ο ο ο μιλτονικός Σατανάς μιλτονικός Σατανάς μιλτονικός Σατανάς μιλτονικός Σατανάς    
   Ο Προμηθέας φαίνεται να μοιάζει στον Σατανά του Milton στο ότι και οι δύο αψηφούν 
το Θεό κι επαναστατούν εναντίον του. Ο Milton χρησιμοποιεί το μύθο του Προμηθέα 
γενικότερα σε πολλά κείμενά του, πεζά και ποιητικά. Στο The reason of church-government 
urg’d against Prelatry π.χ. ο Milton περιγράφει την Εκκλησία να προσπαθεί να βοηθήσει 
στη δημιουργία ενός νέου ανθρώπου και βασίζεται στο μοτίβο του δημιουργού απ’ τον 
προμηθεϊκό μύθο, για να το κάνει αυτό. Επίσης αναφέρεται στον Προμηθέα στο Ad 
patrem και στο Prolusions, όπου ήδη υπάρχει η σχέση των βασάνων και της 
τελειοποίησης του ανθρώπινου χαρακτήρα, της κατάκτησης της σοφίας.25 Ο Milton 
γνώριζε τα δράματα του Αισχύλου και κυρίως τον Προμηθέα ∆εσμώτη. Αν κάποιος 
συγκρίνει το Samson Agonistes, ένα άλλο του έργο, με το αισχύλειο δράμα, θα δει ότι ο 
Samson επίσης έχει προμηθεϊκές ποιότητες, η περηφάνεια είναι η σημαντικότερη. Είναι 
αλυσοδεμένος στη φυλακή όπως ο Τιτάνας στον Καύκασο. Τα παράπονά του στους 
μεγάλους του μονολόγους και οι διαμαρτυρίες του με τους άλλους χαρακτήρες 
θυμίζουν μια παρόμοια κατάσταση στο αισχύλειο δράμα. Ο Προμηθέας προκαλείται από 
τον Ερμή και τον Ωκεανό, ομοίως ο Samson δέχεται ποικίλους πειρασμούς από τη 
γυναίκα του, τον πατέρα του, και τον νταή Philistine Officer, έναν αντίστοιχο Ερμή. Ο 
αριθμός των χαρακτήρων περιορίζεται στους έξι, συν το Χορό. Ο Αισχύλος επίσης 

                                                        
24 ό.π., σ. 16-51.  
25 Kreitzer, σ. 55-57. 
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χρησιμοποίησε έξι χαρακτήρες, μια persona muta (Βία) και το Χορό. Ο Χορός, με τα ίδια 
τα λόγια του Milton, ζητά να τον παρηγορήσει όπως μπορεί, όπως οι Ωκεανίδες κάνουν 
στον Προμηθέα ∆εσμώτη. Πράγματι κάθε σκηνή περιλαμβάνει έναν πρωταγωνιστή, τον 
Samson και έναν από τους χαρακτήρες κάθε φορά, συν το Χορό, όπως και στον Αισχύλο. 
Η χρήση του αγγελιαφόρου επίσης στον Milton θυμίζει τους Αρχαίους Έλληνες: έρχεται 
για να μιλήσει για γεγονότα που δεν μπορούν να παρουσιαστούν στη σκηνή. Το Samson 
Agonistes χωρίζεται σε πέντε πράξεις όπως και οι κλασικές τραγωδίες. Ο Αισχύλος τον 
επηρέασε από πολλές απόψεις, κυρίως όσον αφορά όρους δομής και τεχνικής. Αλλά και 
οι ήρωες του, ο Samson αλλά και ο Σατανάς του χρωστάνε πολλά στον Προμηθέα. 
Παρόλαυτα ο Milton δεν ενδιαφερόταν να δώσει με το Paradise Lost μια προμήθεια, ούτε 
τον ένοιαζε να επιτεθεί στο Θεό. Ο Milton επιθυμούσε να δικαιολογήσει τους τρόπους 
του Θεού απέναντι στους ανθρώπους.26 
    Παρόλαυτα, αν και ο Milton αρνείται το δικαίωμα του Σατανά να επαναστατήσει 
ενάντια στον Πατέρα, στα πολιτικά του κείμενα σταθερά επιδοκιμάζει το δικαίωμα της 
πολιτικής επανάστασης, ακόμα και της βασιλοκτονίας, αν ο ηγέτης τύραννος έχει 
παραβιάσει το νόμο του Θεού. Έτσι «ο θεολόγος Milton κατηγορηματικά καταδικάζει 
τον προμηθεϊκό Σατανά, ενώ ο πολιτικός Milton συγχωρεί το ριζοσπαστικό 
προμηθεϊσμό».27 
 
2. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE2. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE2. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE2. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE    
Κατ’ εικόνα κι ομοίωση του ΠρομηθέαΚατ’ εικόνα κι ομοίωση του ΠρομηθέαΚατ’ εικόνα κι ομοίωση του ΠρομηθέαΚατ’ εικόνα κι ομοίωση του Προμηθέα    
   Ο Herder, επικεφαλής του ρομαντικού κινήματος Sturm und Drang28 θαύμαζε την 
“πρωτόγονη και φυσική” ποίηση. Αυτός παρότρυνε τον Goethe να μάθει ελληνικά, όχι 
για να διεισδύσει σε ανερεύνητες περιοχές της επιστήμης, αλλά για να  βρει «αλήθεια, 
αίσθημα, Φύση» διαβάζοντας τον Όμηρο και τον Πλάτωνα στο πρωτότυπο.29 Ο νεαρός 
Goethe έμαθε ελληνικά, αγάπησε επίσης το μύθο του Προμηθέα και τον ανέφερε κατά 
καιρούς στα έργα του. Οι φίλοι του γνώριζαν την προτίμησή του στον προμηθεϊκό μύθο, 
και όταν ο Heinrich Leopold Wagner έγραψε μια σάτιρα για τη σύγχρονη του 
λογοτεχνία, με τον τίτλο Prometheus, Deukalion und die Recensenten, θεωρήθηκε από 
πολλούς ότι συγγραφέας του ήταν ο Goethe. Ο τελευταίος αναγκάστηκε να δημοσιεύσει 
μια δήλωση ότι δεν ήταν αυτός ο δημιουργός. Παρόλαυτα υπήρχε σχέση του Goethe με 
τη συγκεκριμένη φάρσα, καθώς ο Goethe χρησιμοποιήθηκε από τον Wagner ως το 
μοντέλο για το χαρακτήρα του Προμηθέα. Και δεν ήταν μόνο ο Wagner που τον 
αντιμετώπιζε ως Προμηθέα.30  
   Ακόμα κι ο ίδιος ο Goethe είδε στη μυθολογική μορφή του Προμηθέα τον εαυτό του. 
Στην αυτοβιογραφία του, ο Goethe κάνει λόγο για την κοινή μοίρα του ανθρώπου, που 
βαραίνει περισσότερο πάνω σε αυτούς που οι διανοητικές τους δυνάμεις αναπτύσσονται 
νωρίς και ταχύτατα. Όταν η σχέση του με τον κόσμο διευρύνθηκε, η δημιουργική του 
δύναμη και ο ενθουσιασμός του μειώθηκαν και δεν είχε αληθινό ύφος ούτε στο στίχο 

                                                        
26 Raizis, σ. 58-59. 
27 Linda Marlene Lewis, “Introduction” (σ. 1-8) στο Titanic rebellion: the promethean iconography of Milton, 
Blake and Shelley (Aeschylus), The University of Nebraska – Lincoln, 1987, σ. 3. 
28 Η αρχή της συμβίωσης του τραγικο-κωμικού grotesque εντοπίζεται στο δράμα του κινήματος Sturm und 
Drang: Remshardt, σ. 95. 
29 Highet, σ. 500-511. 
30 SP, σ. xlv-xlvi. 
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ούτε στα πεζά. Αποφάσισε τότε να πειραμαστεί με νέους τρόπους και ν’ απομονωθεί απ’ 
τους ανθρώπους και τους θεούς, όπως ο Προμηθέας.31 
   Η προτίμηση του Goethe για τον Προμηθέα μεγάλωνε διαρκώς, αν και δεν είχε 
δουλέψει πάνω στο μύθο πριν από το 1773. Ο Goethe έγραψε δύο κείμενα για τον 
Προμηθέα, το λυρικό ποίημα Prometheus (ολοκληρώθηκε το 1774) και τα αποσπάσματα 
του δράματος Prometheus (1773), που έμεινε ανολοκλήρωτο. Ο Prometheus του είναι 
γραμμένος σε ελεύθερους ρυθμούς, που ο Herder είχε διακηρύξει ότι ανταποκρίνονταν 
σε μια πιο φυσική κι αυθεντική ποίηση, κι αυτό το στυλ το υιοθέτησε ο Goethe όχι πριν 
από το 1773. Το φθινόπωρο του 1773 πάντως, υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο Goethe είχε 
γράψει τις δύο πράξεις του δράματος, «που περιείχαν εξαιρετικά χωρία βγαλμένα από 
τα βάθη της Φύσης». Τα δραματικά αποσπάσματα χάθηκαν για μισό αιώνα κι όταν 
επανεμφανίστηκαν ο Goethe υποστήριξε ότι το λυρικό ποίημα προοριζόταν ως 
εισαγωγή της τρίτης πράξης του δράματος. Κι ακολούθως, όταν δημοσιεύτηκαν οι δύο 
πράξεις το 1830, εισήγαγε το λυρικό ποίημα μετά απ’ αυτές, με τη σκηνική οδηγία «Ο 
Προμηθέας στο εργαστήριό του». 
   Μια από τις επιρροές του Goethe στο ποίημα ήταν ο Wieland, που ασκούσε κριτική στο 
Rousseau και στα πιστεύω του σχετικά με την επιστροφή του πολιτισμένου ανθρώπου 
στη φύση. Ο Wieland ήταν ο μόνος φιλόσοφος της εποχής του Rousseau που 
ελευθερώθηκε απ’ τις περισσότερες μεθόδους του τελευταίου και υποστήριζε ότι είναι 
λάθος να θεωρούμε ότι η απομάκρυνση από την πρωτόγονη απλότητα της φύσης είναι 
μια απομάκρυνση από την ίδια τη φύση. Σ’ ένα βιβλίο του ο τελευταίος παρουσιάζει τον 
Προμηθέα να δημιουργεί ανθρώπους, ιδέα που χρησιμοποιεί κι ο Goethe στο ποίημά 
του. Για πολύ καιρό ο τελευταίος ήξερε το μύθο του Προμηθέα στη μορφή που μας 
παραδόθηκε από τον Οβίδιο και τον Ησίοδο, του οποίου τα έργα ήταν στην κατοχή του 
από πολύ νωρίς. Αργότερα ήταν που μελέτησε προσεκτικά και τον Αισχύλο.32    
   Στα αποσπάσματα ο κόσμος θα χωριζόταν και οι θεοί ήταν πρόθυμοι ν’ αφήσουν τον 
Όλυμπο στον Προμηθέα και να κρατήσουν τους ουρανούς για τους εαυτούς τους. Αλλά 
ο Προμηθέας διακηρύσσει ότι η γη είναι ήδη δική του, όχι γιατί του την παραχώρησαν 
σαν ένα κομμάτι ιδιοκτησίας, αλλά επειδή του ανήκει φυσικά σε μια αρχική διαίρεση 
του κόσμου. Ο Prometheus του Goethe στο μονόλογο επίσης κάνει λόγο για τη “γη του”. 
Ο Προμηθέας διαφοροποιείται έτσι απ’ τους θεούς. Αλλά ξέρει ότι είναι τόσο αιώνιος και 
παντοδύναμος όσο εκείνοι, χάρη στη δύναμη του πνεύματός του. Η δύναμη αυτή, που 
μόνο αυτός κατέχει, είναι η δημιουργική δύναμη του καλλιτέχνη, του ποιητή, γιατί 
μόνο ο καλλιτέχνης μπορεί να κάνει αυτό που οι θεοί αδυνατούν. Στη δύναμη των θεών 
αντιτίθεται η δύναμη του πνεύματος, που αναγνωρίζει τον εαυτό της ως θεότητα, ως 
Αθηνά. Αυτή πληροφορεί τον Προμηθέα ότι ούτε οι θεοί ούτε ο Κύριος της Γης μπορούν 
να δώσουν ή να πάρουν τη ζωή. Αυτό μόνο η Μοίρα μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι «η 
πηγή όλης της ζωής». 
    Το παραπάνω απόσπασμα υπάρχει και στ’ αποσπάσματα του δράματος σε μια πιο 
ακατέργαστη μορφή και στο μονόλογο. Αν ο μονόλογος προοριζόταν να εισάγει την 
τρίτη πράξη του δράματος, δε θα υπήρχε αυτή η επανάληψη των στίχων. Κοινοί στίχοι 
μεταξύ των δύο υπάρχουν και ως προς το διάλογο του Προμηθέα με την Ερμή.33 Οι 
διαφορές ανάμεσα στο δράμα και το λυρικό μονόλογο επίσης δε λειτουργούν 

                                                        
31 PL, σ. 177-180. 
32 SP, σ. xlv-lxv. 
33 Kerenyi, σ. 3-12. 
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υποστηρικτικά στα λόγια του Goethe ως προς την αρχική ενότητα των δύο έργων. 
Αντλώντας απ’ τον Ησίοδο, τον Αισχύλο κι άλλους κλασικούς και σύγχρονους 
συγγραφείς, ο Goethe απεικονίζει στο δράμα έναν επαναστάτη που αψηφά τους 
ολύμπιους θεούς, πλάθει τον άνθρωπο από πηλό, μορφώνει το ανθρώπινο είδος, και 
ιδρύει μια νέα κοινωνία. Εμψυχώνει τέλος την Πανδώρα με τη βοήθεια της Αθηνάς. Ο 
Goethe έπειτα εγκαταλείπει το δράμα και στρέφεται στην ωδή. Αντίθετα απ’ το μη 
ολοκληρωμένο δράμα, η ωδή παρουσιάζει έναν Τιτάνα που ορκίζεται αιώνια 
περιφρόνηση προς το ∆ία, καταδικάζει την καταπίεση της ανθρωπότητας απ’ τον 
Ολύμπιο θεό και προφητεύει τον αφανισμό του. ∆ιακηρύσσει ότι δούλευε πάντα σε 
μοναξιά, χωρίς τη βοήθεια του ∆ία και καταλήγει να πλάθει ανθρώπους κατ’ εικόνα 
του, να παράγει τη φυλή, τα μέλη της οποίας, όπως κι αυτός, θα επικρίνουν δριμύτατα 
τους Ολύμπιους. Έτσι η ανθρωπότητα θα κληρονομήσει την αυτόνομη δημιουργικότητά 
του.34  
 
Προμηθέας, η προσωποποίηση της παράβασηςΠρομηθέας, η προσωποποίηση της παράβασηςΠρομηθέας, η προσωποποίηση της παράβασηςΠρομηθέας, η προσωποποίηση της παράβασης    
   Η ωδή προκάλεσε εμπρηστικές αντιδράσεις, καθώς αρθρώνει διαφορετικούς τρόπους 
παράβασης. Η πρόσληψη της ωδής φωτίζει τα επαναστατικά της χαρακτηριστικά, 
παρόλο που οι σύγχρονοι του Goethe διαφωνούσαν σχετικά με το αν ο Προμηθέας 
επαναστάτησε ενάντια στη θρησκεία, την πολιτική, τη λογοτεχνία ή την ηθική. 
Παρόλαυτα συμφώνησαν στο ότι ο Τιτάνας του Goethe προσωποποίησε την παράβαση. 
   Η ωδή δημοσιεύτηκε στα 1785 χωρίς την έγκριση του Goethe, τυπωμένη σ’ ένα ένθετο 
μέσα σ’ ένα μεγαλύτερο τόμο, που ξέφυγε της προσοχής των λογοκριτών. Το 
επαναστατικό θέμα της ωδής, το τολμηρό στυλ και η μυστική έκδοση άμεσα προκάλεσαν 
σκάνδαλο στον κύκλο του Goethe. Οι σύγχρονοί του θεώρησαν την υπεράσπιση της 
παράβασης ενάντια στην εξουσία και τις ποιητικές ανορθοδοξίες ενσάρκωση της 
επανάστασης του ρεύματος Sturm und Drang. Η διαμαρτυρία του Goethe ερέθισε τη 
διαμάχη, επαυξάνοντας την επαναστατική φήμη του ποιήματος. Μετά το σκάνδαλο, η 
ωδή γνώρισε προσωρινή αδιαφορία. Αλλά όσο η δουλειά του Goethe γινόταν 
αναγνωστικά προσιτή στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Προμηθέας άρχισε να επηρεάζει 
σημαντικά. ∆ιατήρησε το ποίημα την ισχύ του και μεταγενέστερα, επηρεάζοντας γενιές 
γερμανών και άγγλων ρομαντικών.  
     Ωστόσο ο Προμηθέας του δεν ήταν σαν τον Σατανά. Ο ίδιος ο Goethe συνέκρινε τον 
Προμηθέα με το Σατανά του Milton. Ο δεύτερος, για τον Goethe, έχει το μειονέκτημα 
της κατωτερότητας, επιχειρώντας να καταστρέψει τη δημιουργία μιας ανώτερης 
ύπαρξης. Για τον Προμηθέα, αντίθετα, η κατωτερότητα είναι ένα πλεονέκτημα, επειδή 
περιφρονώντας τις ανώτερες υπάρξεις, είναι ικανός να δημιουργήσει και να διαπλάσει. 
Επιπλέον θεωρεί όμορφη και ευχάριστη την ιδέα για έργο της φαντασίας το ότι οι 
άνθρωποι δε θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί από έναν ανώτερο ηγέτη του κόσμου, 
αλλά από έναν ενδιάμεσο χαρακτήρα, που παρόλαυτα έχει προέλθει από την ανώτερη 
δυναστεία.35    
    
Η απομόνωση του μεγαλοφυούς καλλιΗ απομόνωση του μεγαλοφυούς καλλιΗ απομόνωση του μεγαλοφυούς καλλιΗ απομόνωση του μεγαλοφυούς καλλιτέχνητέχνητέχνητέχνη    

                                                        
34 Bertagnolli, σ. 17-18. 
35 PL, σ. 179. 
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       Πατέρας του Προμηθέα του Goethe είναι ο ∆ίας και μητέρα του μια θεά. Έτσι 
διαχωρίζεται απ’ τη φυλή των Τιτάνων κι απ’ τον παραδοσιακό Προμηθέα. Και μάλιστα 
έρχεται σε σύγκρουση μ’ αυτούς, καθώς παρουσιάζεται ως παιδί να σώζει τον εαυτό του, 
όπως ο Ηρακλής από τα φίδια, χωρίς τη βοήθεια των γονιών του και σαν τον ∆ιόνυσο, ο 
οποίος διαμελίστηκε από τους Τιτάνες, σύρθηκε στη σκλαβιά χωρίς καμία βοήθεια. 
Πάνω από τους θεούς και τον ίδιο στέκονται ωστόσο ο παντοδύναμος χρόνος και η 
αιώνια Μοίρα.  
   Ο Goethe δεν αναβίωσε τον κλασικό Προμηθέα. Έκοψε τον Τιτάνα στα μέτρα του, 
όπως λέει ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του.36 Ο Προμηθέας του δεν είναι ο καλλιτέχνης 
γενικότερα, αλλά ο ίδιος ο Goethe νεαρός. Ο μονόλογος του επομένως δεν καταπιάνεται 
θεωρητικώς με το θέμα της τέχνης και των καλλιτεχνών, αλλά με κάτι πιο υπαρξιακό, 
με το θέμα της ατομικής ύπαρξης. Η αντιμετώπιση του μύθου απ’ αυτόν ήταν πιο 
πρωτόγονη. Επιχειρώντας να λύσει το πρόβλημα της ζωής του, δημιούργησε ένα 
μυθολόγημα, λέει ο Kerenyi κι έτσι λειτούργησε περισσότερο ως μυθολόγος παρά ως 
δραματικός. Παράλληλα, με το να στραφεί στη δική του εμπειρία και την απομόνωσή 
του και στην ποιητική έκφραση αυτής της κατάστασης, το μονόλογο, βγήκε από τα όρια 
της δραματικής μορφής, αλλά και από τη μυθολογική παράδοση επίσης, και πλούτισε το 
μυθολόγημα με ένα χαρακτηριστικό νέο, αλλά που επίσης το τράβηξε από την αρχαία 
εικόνα του Προμηθέα. Το μοντέρνο στοιχείο που προέκυψε από την εμπειρία εκείνης 
της περιόδου και που εισήγαγε στο κείμενο ήταν η απομόνωση του ήρωα, η μοίρα που ο 
ποιητής διάλεξε αποφασιστικά για τον εαυτό του. Η απομόνωση ως κοινή μοίρα είναι 
μια σύγχρονη αντίφαση. Όμως η απομόνωση αυτή του Προμηθέα δε συγκρούεται με την 
κοινή μοίρα που μοιράζεται με το ανθρώπινο γένος. Η απομόνωση αυτή είναι ένα 
εξαρχής ανθρώπινο χαρακτηριστικό, που γίνεται γνωστό μόνο τώρα κι έτσι το 
μυθολόγημά του είναι γνήσιο ιδωμένο με σύγχρονη οπτική, πιο περίπλοκο από το 
αρχαίο, αλλά που το συνεχίζει. Ο Προμηθέας του Goethe δεν είναι ούτε θεός, ούτε 
Τιτάνας, ούτε άνθρωπος. Είναι ένας δημιουργός εχθρικός στο Θεό. Μια ποιητική μεσαία 
φιγούρα. Είναι το αθάνατο αρχέτυπο του ανθρώπου ως αυθεντικού επαναστάτη και 
εξουσιαστή της μοίρας του: ο αρχικός κάτοικος της γης, ως αντι-θεός, ως Κύριος της 
Γης. Έτσι ο Προμηθέας του Goethe είναι ένας μοντέρνος Προμηθέας. “Ανήκει 
περισσότερο στην πιο σύγχρονη ιστορία των ιδεών και περιμένει τον Nietzsche ή την 
υπαρξιακή θέαση του ανθρώπου».37 
  Στα 1808 σ’ ένα αποσπασματικό έπος για τη φύση της ανθρώπινης φυλής, στο Πανδώρα, 
ο Goethe υιοθετεί επίσης το ρόλο του Προμηθέα ως συμβόλου της αιώνιας διαμάχης 
μεταξύ θεών και ανθρώπων, για να δραματοποιήσει τις δυνάμεις που βρίσκονται σε 
σύγκρουση μέσα στην ανθρώπινη φύση. Ωστόσο κι αυτό το έργο έμεινε αποσπασματικό. 
Η μορφή του Προμηθέα εμποτίζει επίσης το έργο της ζωής του, τον Faust (1773-1832): 
και οι δύο πρωταγωνιστές είναι δημιουργοί, επαναστάτες και υπερασπιστές του 
ανθρώπινου είδους, που, ενώ ήταν υπάκουοι υπηρέτες του Θεού, τελικά τον 
αποστρέφονται κι έπειτα συμφιλιώνονται με τη θεϊκή δύναμη. Ο πρώτος Faust 
παρουσιάζεται διαφορετικός από το δεύτερο, που απογοήτευσε πολλούς. 
    
SatyrosSatyrosSatyrosSatyros και Herder και Herder και Herder και Herder    

                                                        
36 ό.π., σ. 178. 
37 Kerenyi, σ. 12-18.  
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     Ο Goethe έγραψε κι ένα δράμα με τον τίτλο Satyros. Ο Satyros,38 ενεργώντας ως 
trickster, προκειμένου να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες, πείθει έναν 
ολόκληρο λαό ότι είναι θεός και δημιουργεί μια θρησκεία του κάστανου. Στο τέλος η 
απάτη αποκαλύπτεται.  
   Το ενδιαφέρον στο δράμα είναι, όπως παραδέχεται κι ο ίδιος ο Goethe σε μια επιστολή 
του, πως αυτό γεννήθηκε στο μυαλό του ταυτόχρονα με το δραματικό μονόλογο 
Prometheus. Επισήμανε, μάλιστα, ο Goethe ότι τα δύο ποιήματά του σε μια προσεκτική 
εξέταση παρουσιάζουν ομοιότητες μεταξύ τους, ωστόσο ο ίδιος δεν αναφέρεται σ’ αυτές. 
Σημειώνει παρόλαυτα πως κι ένα σημαντικό μέρος του Faust γράφτηκε την ίδια εποχή. 
Όπως ο Prometheus, έτσι κι ο Satyros είχε χαθεί, o Goethe προσπάθησε να το ξαναγράψει 
από μνήμης, αλλά δεν τα κατάφερε, ώσπου γύρω στα 1807 του επεστράφη από τον 
Jacobi, στον οποίο το είχε δώσει τόσα χρόνια πριν. Το 1808 ο Goethe τον ευχαριστεί για 
την επιστροφή του χειρογράφου κι εκφράζει τη μεγάλη ευχαρίστηση που του προσέφερε 
αυτή. Παρά την προφανή μεγάλη σημασία που απέδιδε στο σατυρικό αυτό δράμα, δεν το 
δημοσίευσε αμέσως, παρά μόνο στα 1817.  
   Ο Alexander Tille στην εισαγωγή της έκδοσης των δύο κειμένων μαζί, συνδέει το 
δράμα αυτό με μια κριτική του Goethe ξανά απέναντι στο Rousseau και τις διδασκαλίες 
του σχετικά με την επιστροφή των πολιτισμένων ανθρώπων στη Φύση, υποστηρίζοντας 
ότι ο Goethe πήρε το θέμα από ένα βιβλίο του Wieland (1770), όπως και στον Prometheus. 
Ακόμα το δράμα –σύμφωνα και με δήλωση του ίδιου του Goethe- λειτουργεί ως σάτιρα 
με συγκεκριμένο πρόσωπο ως στόχο, με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι αυτό το 
πρόσωπο ο Herder, κατά τον Tille. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι ο τελευταίος 
είχε τα παρατσούκλια «άνθρωπος των δασών», «φαύνος» και «σάτυρος».39 
   Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο Herder σχετίζεται και στενότερα με το μύθο του 
Προμηθέα, καθώς είχε γράψει κι αυτός ένα ποίημα για τον Τιτάνα. Ο Herder άσκησε 
μεγάλη επίδραση στον Goethe, αλλά οι δυο τους είχαν και αισθητικές διαφορές. Η 
αντιμετώπιση της αρχαιότητας από τον Goethe ήταν μια από αυτές. Ο Herder επηρέασε 
και τους μεταγενέστερους. Η θεωρία που διαποτίζει τη φιλοσοφία της ιστορίας του 
Herder είναι η Humanitat, ένας όρος που διαφεύγει ασφαλούς ορισμού: δεν είναι το 
ανθρώπινο είδος, ούτε ο ανθρωπισμός⋅ εκφράζει τον τελικό στόχο της ανθρωπότητας, 
που μπορεί να επιτευχθεί μόνο διαμέσου συνειδητών αναπτυξιακών διαδικασιών. Ο 
Herder πίστευε ότι διαφορετικές κοινωνίες μπορούσαν να σχηματίσουν διαφορετικές 
πλευρές της Humanitat, καθώς θεωρούσε ότι η ολοκληρωτική ανάπτυξη και η πιο 
ολοκληρωμένη έκφραση των ιδιαίτερων αρετών και ταλέντων του ανθρώπου 
υπάρχουν όχι στο άτομο αλλά στην ομάδα. Συγκεκριμένα, η ιδανική ομάδα για την 
πραγματοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου είδους είναι το έθνος. Συνέδεε ο 
Herder την έννοια του οργανικού με τα έθνη, συμμορφωμένος στη οργανική σκέψη των 
τεχνών και γραμμάτων του 18ου αιώνα που οφειλόταν στο κύρος των φυσικών 
επιστημών και κυρίως της βιολογίας. Ο κόσμος για τον Herder αποτελούνταν από 
οργανικά έθνη, τα οποία ξεχωρίζουν μεταξύ τους από αυτοκαθοριζόμενα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η Φύση ήταν ο πρωταρχικός διαφοροποιητικός 
παράγοντας στην ανθρώπινη εξέλιξη. Ο άνθρωπος δεν ήταν ανεξάρτητη ουσία, αλλά 
ήταν συνδεδεμένος με -και μεταβαλλόμενος από- κάθε στοιχείο της φύσης. Τα βουνά 
                                                        
38 Ο Goethe είχε γράψει και το Reynard, η αλεπού, ένας trickster κλασικό παράδειγμα του είδους: Karl 
Kerenyi, “The trickster in relation to greek mythology” στο Radin, σ. 185.  
39 SP, σ. xi-xlv. 
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και οι ωκεανοί για παράδειγμα καθόρισαν τα εθνικά σύνορα κι άλλαξαν τη συνολική 
εξέλιξη του πολιτισμού, αποφασίζοντας τελικά τις κλίσεις και συχνά τη μοίρα των 
εθνικοτήτων. Η φύση ήταν μια πλευρά μιας ευρύτερης έννοιας του Herder που ήταν το 
Κλίμα. Ο όρος περιέκλειε πολλά στοιχεία που σχετίζονταν με τη δημιουργία ενός 
πολιτισμού: την Bildung (εκπαίδευση) και τη γλώσσα.  
   Ο Herder έθεσε τα θεμέλια του γερμανικού εθνικισμού, παρόλο που ο ίδιος δεν 
εξέφρασε ποτέ μια ξεκάθαρη εθνικιστική θεωρία. Προπαγάνδιζε ένθερμα την ενότητα 
του γερμανικού λαού, επέκρινε τους Γερμανούς που δεν είχαν γλωσσική ενότητα και 
προέτρεπε για το σχηματισμό εθνικών λογοτεχνιών. Οι ιδέες του άσκησαν τεράστια 
επίδραση στο 19ο αιώνα, εμπνέοντας τους υποστηρικτές της πολιτικής αυτονομίας στη 
Γερμανία, τα σλαβικά έθνη, τη Ρωσία, την Ουγγαρία κ.ά.. Ονομάστηκε «ο μόνος αληθινά 
γνήσιος Γερμανός» κι «ένα αυθεντικό γερμανικό μυαλό». Αυτός ωστόσο υποστήριζε την 
παγκοσμιότητα πάνω από τον εθνικισμό. Οι ξεχωριστοί εθνικοί πολιτισμοί ήταν 
συστατικά του συνόλου του ανθρώπινου πολιτισμού. Το πολιτιστικό ιδεώδες του ήταν 
ξεχωριστά εθνικά σύνολα μέσα σε μια ενωμένη ανθρωπότητα.  
   Για τον Herder οι μύθοι δεν ήταν απλά ωραίες ιστορίες, αλλά περιείχαν μια ηθική 
δύναμη και η πραγμάτευση του μύθου του Προμηθέα είχε αυτή τη σημασία. Το ποίημα 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Herder Adrastea το 1802. Η φιλοσοφία του της 
Humanitat, οι ιδέες του για το Κλίμα, τη Bildung, το οργανικό το διαπερνούσαν. Το Der 
entfesselte Prometheus παραμελήθηκε ωστόσο, ακόμα και μέσα στον κύκλο του. 
Αναγνωρίστηκε σε αυτό μια ωχρή μίμηση του Αισχύλου. Αργότερα ο Liszt έγραψε 
μουσική για το ποίημα αυτό (1850) κι έτσι εισήγαγε τη φιλοσοφία του Herder και στη 
μουσική, με κάποιες παρεμβάσεις. Ο Προμηθέας του Herder διακηρύσσει ότι έδωσε 
στους ανθρώπους τη λογική. Η λογική για τον Herder δεν ήταν έμφυτη όπως στους 
διαφωτιστές, αλλά επίκτητη. Αντιλαμβανόταν τη λογική ως ικανότητες πλήρως 
ανεπτυγμένες μέσω ιστορικού αγώνα. Για τον Herder το ανθρώπινο είδος μπορούσε να 
επιτύχει τον υψηλότερο στόχο του, την Humanitat, μόνο μέσω επαναλαμβανόμενου 
αγώνα.40  
    

* * ** * ** * ** * *    
    

∆. Ο ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ∆. Ο ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ∆. Ο ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ∆. Ο ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ    
    

Η Επαναστατική ΕποχήΗ Επαναστατική ΕποχήΗ Επαναστατική ΕποχήΗ Επαναστατική Εποχή    
   Χαρακτηριστικό της Ρομαντικής Εποχής ήταν η κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική, 
αισθητική και ηθική διαμαρτυρία. Ήταν εποχή εξέγερσης. Κι ο μύθος του Προμηθέα, με 
κύριο γνώρισμά του το στοιχείο της επαναστατικότητας, ανταποκρίθηκε σε μια τέτοια 
διάθεση. Πώς όμως ένας μύθος της κλασικής αρχαιότητας παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο 
σε μια εποχή που θεωρείται αντικλασική, σε μια εποχή που εξέφρασε αντίδραση 
απέναντι στο κλασικό; Η αντιμετώπιση της εποχής αυτής ως τέτοιας είναι λανθασμένη, 
υποστηρίζει ο Highet. Η αντίδραση είχε ως πραγματικό στόχο της την έλλειψη 
φαντασίας, που οδηγούσε πολλούς σε κλασικούς μύθους που δεν μπορούσαν να τους 
αφομοιώσουν δημιουργικά. Αντικλασική θεωρείται επίσης η εποχή αυτή και λόγω της 

                                                        
40 Bertagnolli, σ. 141-187. Για τη σύνδεση του Herder με το γερμανικό εθνικισμό, βλ. επίσης Robert 
Reinhold Ergang, Herder and the foundations of German Nationalism, Octagon Books INC, New York 1966. 
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έντονης έκφρασης των αισθημάτων, του αυτοσχεδιασμού και του χείμαρρου της 
φυσικής ευφράδειας, που χαρακτήριζαν τα έργα. Όμως οι μεγάλοι συγγραφείς της 
επαναστατικής περιόδου, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, συγκινούνταν βαθιά, αλλά 
κατόρθωναν να ελέγξουν την έκφραση της συγκίνησης. Οι κλασικοί, κατά τη διάρκεια 
της ρομαντικής περιόδου, δεν παραμερίστηκαν, επανερμηνεύτηκαν και 
ξαναδιαβάστηκαν με διαφορετική έμφαση και βαθύτερη κατανόηση. Βέβαια οι 
περισσότεροι ρομαντικοί ποιητές δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν ή να χειριστούν 
δημιουργικά το μεγαλείο της κλασικής αρχαιότητας, αλλά οι σημαντικότεροι απ’ 
αυτούς τα κατάφεραν.  
   Η Ελλάδα κι η δημοκρατική Ρώμη υπήρξαν πρότυπα κατά τη διάρκεια αυτής της 
εποχής. Η Ελλάδα σήμαινε για τους επαναστάτες ομορφιά κι ευγένεια. Σήμαινε 
ελευθερία⋅ ελευθερία από λογοτεχνικούς κανόνες⋅ σεξουαλική απελευθέρωση⋅ 
ελευθερία απ’ την καταπίεση στο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή δημοκρατία. Συνδεδεμένη 
στενά με την αίσθηση της ελευθερίας ήταν και η λατρεία της φύσης. Πέρα από τη 
φυσικότητα της φύσης, οι ρομαντικοί θαύμαζαν και τη φυσικότητα της ελληνικής 
συμπεριφοράς, στα μεγάλα και τα μικρά. Οι ρομαντικοί είδαν την Ελλάδα ακόμη ως μια 
διέξοδο σ’ έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει μόνο φυσική ομορφιά, αλλά και φυσική τέχνη. 
Η Ελλάδα σήμαινε ακόμη για τους ρομαντικούς στο θρησκευτικό επίπεδο την αντίθεση 
προς το χριστιανισμό. Ο Shelley π.χ. ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του με μιαν αποβολή από 
την Οξφόρδη, επειδή δημοσίευσε την «Αναγκαιότητα του αθεϊσμού». Η λατρεία της 
κλασικής αρχαιότητας στην αντιχριστιανική της μορφή διατηρήθηκε όλο τον 19ο αιώνα 
και κορυφώθηκε στον Nietzsche.41  
   Ο Goethe επαναπραγματεύεται λοιπόν τον κλασικό μύθο του Προμηθέα, τονίζει την 
προμηθεϊκή παράβαση κι επαναφέρει το επαναστατικό στοιχείο μετά το πέρασμα τόσων 
αιώνων από την εποχή του Αισχύλου. Ο Προμηθέας του θα κινητοποιήσει, κατά την 
επαναστατική περίοδο, μια σειρά προμηθεϊκών ποιητών που θα ασχοληθούν με το μύθο. 
Εκτός από τη λογοτεχνία, ο Προμηθέας θ’ απασχολήσει και το χώρο της κριτικής, της 
φιλοσοφίας,42 του θεάτρου, της μουσικής, ακόμα και της πολιτικής. Θα δώσει στους 

                                                        
41 Highet, σ. 485-617. 
42 Αρχικά το ποίημα κυκλοφορούσε στο στενό κύκλο του ποιητή, έξω απ’ τον κύκλο αυτό ένας από τους 
πρώτους και σημαντικότερους διαλαλητές της ιδέας της ωδής ήταν π.χ. ο August Wilhelm Schlegel. Σε 
ένα ποίημα με τον τίτλο Prometheus (1798), ο Τιτάνας αντιτίθεται σε μια επιστροφή στην παιδική ηλική 
της Χρυσής Εποχής της ανθρωπότητας. Αντιθέτως, η ανθρωπότητα πρέπει να μάθει να εμπορεύεται, να 
δημιουργεί, και να υποφέρει την έλλειψη. Η Θέμις αναβιώνει το επιχείρημα του Rousseau, ότι η 
ανθρωπότητα θ’ αποκτήσει τα ελαττώματα της περηφάνειας, του εγκλήματος, του πολέμου και της 
προδοσίας, αγκαλιάζοντας την τεχνολογία. Ο Προμηθέας, ωστόσο, ανασκευάζει τον ισχυρισμό της (που 
υπήρξε και ισχυρισμός του 18ου αιώνα), λέγοντας ότι η εξέλιξη της ανθρωπότητας εξαρτάται από την 
απόκτηση της ιερόσυλης ιδιότητας της ελεύθερης θέλησης: το να κατευθύνει τον εαυτό του είναι η μοίρα 
του ελεύθερου. Έτσι η ανεξαρτησία της ανθρωπότητας είναι σημαντική στο ποίημα του Schlegel, όπως 
και η αυτονομία του Τιτάνα στην ωδή του Goethe. Ο Schlegel επίσης συζητά για τον Προμηθέα στο  
Vorlesungen uber dramatische Kunst und Literatur, μια σειρά διαλέξεων που έγιναν στη Βιέννη το 1808. Η 
επισκόπηση των κλασικών έργων της έκτης διάλεξης αρχίζει περιγράφοντας τον Προμηθέα ∆εσμώτη του 
Αισχύλου ως «αντιπροσωπευτικό της σταθερότητας στην οδύνη». Η εικόνα του κατατρεγμένου ιδιοφυή 
που υποφέρει στη μοναξιά διαγράφεται εκτενώς στη διάλεξη του Schlegel και στη σύνοψη του μύθου, 
ανακαλώντας επίσης δηλώσεις στην ωδή του Goethe. Τέτοιες δοκιμασίες, ισχυρίζεται ο Schlegel, 
υπηρετούν κυρίως στο να παρουσιάσουν ότι η ανταρσία του Τιτάνα ενάντια στη θεϊκή εξουσία δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια να δοθεί τελειότητα στην ανθρώπινη φυλή. Ο Προμηθέας έτσι 
επιβεβαιώνει το ρόλο του ως συμμάχου της προοδευτικής ανθρωπότητας. 
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ρομαντικούς το μοτίβο της απόλυτης μοναξιάς τού καλλιτέχνη δημιουργού. Μεγάλες 
προσωπικότητες της εποχής θα ταυτιστούν με το μυθικό ήρωα σαν τον Goethe και θα 
δουν στο πρόσωπό του την αποξένωση και τη μοναξιά της μεγαλοφυΐας που βίωναν και 
οι ίδιοι. Ο Προμηθέας του Goethe τους βοηθά επίσης να δουν στον εαυτό τους τη μη 
εξάρτηση από δυνάμεις πάνω απ’ τον άνθρωπο, τη εσωτερική δύναμη ν’ αντισταθούν 
και ν’ ανατρέψουν τις δυσκολίες της ανθρώπινης ζωής, ν’ αναδημιουργήσουν τον 
κόσμο⋅ οι ρομαντικοί θα δουν στον Προμηθέα τη δυνατότητα πολιτιστικής και 
πολιτικής προόδου, μέχρι και τη δυνατότητα για την εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης, 
του ανθρώπινου είδους. Συνέδεσαν τον Προμηθέα στην πορεία του αιώνα, με τον 
τοπικισμό και τον εθνικισμό – κάτι που δεν είχε κάνει ο Herder⋅ ο Προμηθέας γίνεται 
σύμβολο των επαναστάσεων της εποχής για την αυτονομία των κρατών. Ο Τιτάνας 
γίνεται ο αντάρτης–σωτήρας και στον Bonaparte είδαν αρχικά την ενσάρκωσή του. 
Αργότερα απογοητευμένοι από τη μεταστροφή του Napoleon από επαναστάτη σε 
τύραννο, θα αναζητήσουν στο μύθο άλλους τρόπους πολιτικής αντιμετώπισης των 
προβλημάτων τους, όπως το ουτοπικό όραμα του Shelley. Οι ρομαντικοί τέλος 
ανέτρεξαν στον Milton και –σε αντίθεση με τον τελευταίο- βρήκαν μεγαλείο στη σχέση 
ανάμεσα στον Τιτάνα και τον αντάρτη εναντίον του Θεού. Για τους ρομαντικούς ο 
Milton ως πολιτικός ποιητής, ήταν ο επαναστατικός τους πρόγονος, καθώς και οι ίδιοι 
ήταν πολιτικοί ποιητές σε μεγάλο βαθμό. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους προφήτες, 
οραματιστές, πνευματικούς ηγέτες. Πίστευαν ότι μπορούσαν να φέρουν μια νέα εποχή, 
μια ριζική αλλαγή στα ανθρώπινα πράγματα. Στο αναγνώστη σήμερα φαίνεται 
υπερβολική αυτή η πίστη των ρομαντικών στο κατορθωτό της επανάστασης και της 
ανθρώπινης τελειοποίησης.  
  Την αυγή της ρομαντικής παράδοσης του προμηθεϊκού μύθου θα τη σημάνει ο 
Beethoven, τουλάχιστον στη μουσική. Αυτός συνέθεσε μουσική για ένα μπαλέτο στα 
1800-1801 με τον τίτλο Τα πλάσματα του Προμηθέα. Παίχθηκε στο Burgtheater στη 
Βιέννη το Μάρτιο του 1801. Το μπαλέτο αυτό κατέχει τριπλή σημασία στη ζωή του 
Beethoven: σήμανε την αναγνώρισή του στη υψηλή ιεραρχία των ευγενών της Βιέννης⋅ 
έτυχε επιτυχίας, παραστάθηκε στο Karntnertortheater της Βιέννης είκοσι τρεις φορές σε 
δύο χρόνια και τράβηξε την προσοχή σημαντικών συνθετών⋅ σηματοδοτεί ακόμα μια 
σημαντική ιστοριογραφική κρίσιμη στιγμή, καθώς εγκαινίασε τη μεσαία περίοδο του 
συνθέτη, μια σημαντική στροφή προς συμφωνικά είδη και μια διαρκή σχέση με τον 
ηρωισμό. 
   Στο μπαλέτο αυτό, στο κέντρο της προσοχής θεματικά δε βρίσκεται τόσο ο Προμηθέας 
όσο τα πλάσματά του. Ο Προμηθέας μπορεί να κυριαρχεί στην Α΄ Πράξη, αποφεύγοντας 
μια καταιγίδα, ξυπνώντας τα πλάσματα με τη φωτιά, επιχειρώντας να επικοινωνήσει 
μαζί τους και απειλώντας την καταστροφή τους. Αλλά στη συνέχεια αναθέτει σε άλλες 
θεότητες την εκπαίδευσή τους και παραμένει παθητικός. Τίθεται έτσι το θέμα της 
ευθύνης του δημιουργού απέναντι στην εκπαίδευση του δημιουργήματός του. Ο 

                                                                                                                                                                     
    Ο Johann Gottlieb Fichte επίσης παραθέτει την κατάληξη της ωδής, κατά την οποία ο Προμηθέας 
ορκίζεται να πλάσει ανθρώπους κατ’ εικόνα του. Όπως ο Goethe, ο Fichte γενναία υπερασπίζεται τη 
μεταφυσική ανεξαρτησία του ανθρώπινου είδους, επαναλαμβάνοντας αρχές της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας 
του: ο σκεπτόμενος εαυτός συγκροτεί τη μόνη μορφή της πραγματικότητας. Η καθημερινή ύπαρξη δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από ένα μέσο για την αυτο-απελευθέρωση. Η αθεϊστική ερμηνεία του του μύθου 
συγκίνησε περισσότερο ευθέως τον Shelley κι άλλους συγγραφείς των αρχών του 19ου αιώνα που 
απέρριψαν έναν άδικο θεό (Bertagnolli, σ. 18-19). 
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Προμηθέας είναι ένας δημιουργός που βασίζεται σε εξωτερικές δυνάμεις για να 
ολοκληρώσει το ζωντάνεμα δύο άψυχων αγαλμάτων, μια καλά θεμελιωμένη 
παρουσίαση του Τιτάνα του 18ου αιώνα, που συγκρούεται με τη ρομαντική αντίληψή του 
ως ενός αυτόνομου, αμετανόητου επαναστάτη. Το ότι ο Προμηθέας δημιουργεί ή 
ζωντανεύει αγάλματα είναι από τα παλαιότερα μοτίβα του μύθου και ήταν εξαιρετικά 
φημισμένο στους διαφωτιστές φιλοσόφους, μυθογράφους και θεατρικούς συγγραφείς, 
που χαρακτήριζαν τον Προμηθέα ως «γλύπτη». 
   Ωστόσο το επαναστατικό στοιχείο εκφράζεται διαφορετικά. Όπως ο Τιτάνας αψήφησε 
το ∆ία κλέβοντας την ουράνια φωτιά, έτσι και ο Beethoven εσκεμμένα παραβίασε τις 
παλιές μουσικές ευαισθησίες, εγκαινιάζοντας επίσης μια σειρά παραβιάσεων των 
τονικών ρυθμών. Μετά απ’ αυτόν κι άλλοι ρομαντικοί συνθέτες (Riechardt, Schubert, 
Wolf, Liszt, Parry, Bargiel, Skryabin κ.ά.) αντιμετώπισαν τον Προμηθέα ως συνώνυμο 
ασυνήθιστων ηχηροτήτων. Έτσι με πρώτο τον Beethoven, η αντιμετώπιση του μύθου 
από τους ρομαντικούς συνθέτες σήμαινε και μια επανάσταση ενάντια στους 
καθιερωμένους μουσικούς ρυθμούς. 
   Η Ηρωική Συμφωνία του Beethoven, αρχικά αφιερωμένη στο Ναπολέοντα που 
αντιμετωπιζόταν ως επαναστάτης και σωτήρας, επιβεβαιώνει επίσης την προμηθεϊκή 
της κληρονομιά με ένα φινάλε βασισμένο στο θέμα απ’ το μπαλέτο αυτό. Αργότερα ο 
Beethoven θα μετανιώσει γι’ αυτή του την αφιέρωση. Την ίδια δυαδικότητα του 
αντάρτη και σωτήρα τη βρίσκουμε και στη συμφωνική και χορική πραγμάτευση του 
μύθου από τον Franz Liszt, έργο που το συνέθεσε στην αρχή των αποτυχημένων 
εκστρατειών για την ουγγαρική ανεξαρτησία κατά τη διάρκεια των τελών της δεκαετίας 
του 1840 και σε μια καντάτα από την Augusta Holmes, γραμμένη όταν η πατρίδα της, το 
Παρίσι βρισκόταν σε πολιορκία κατά τη διάρκεια του Φρανκο-Πρωσικού Πολέμου. Ο 
μύθος του Προμηθέα ήταν για τον Beethoven ένας μύθος που συνέχιζε να τον 
απασχολεί και στις μεταγενέστερες μουσικές συνθέσεις του.  
    Ο Προμηθέας επιπλέον υπήρξε σύμβολο γι’ αυτόν, ειδικά ενώ πάλευε με την ακοή του 
και την έχανε στα 1801-1802. Έχει χαρακτηριστεί μάλιστα ο Beethoven ως 
«επανενσάρκωση του Προμηθέα»,43 καθώς αποσπά βίαια τη μουσική (τη θεϊκή φωτιά) 
από τα χέρια των θεών και την απονέμει ευεργετικά στο ανθρώπινο γένος. Ο συνθέτης 
είχε οδηγηθεί στην αποξένωση από την κοινωνία και την απομόνωση, λόγω του 
προβλήματός του. Είχε εξομολογηθεί μάλιστα, ότι σκεφτόταν ακόμα και την 
αυτοκτονία, μια μοίρα που τελικά την αρνήθηκε για χάρη της τέχνης. Ένιωθε ότι δεν 
μπορούσε ν’ αφήσει τον κόσμο, χωρίς να συνθέσει όλα αυτά που ένιωθε ότι υπήρχαν 
μέσα του. Σαν τον Προμηθέα, ήταν πρόθυμος να υπομείνει μια σκληρή μοίρα, 
προκειμένου να χαρίσει τα δώρα του ταλέντου του στο ανθρώπινο γένος. Μέσα στην 
καλλιτεχνική του απομόνωση συνέθεσε τα μεγάλα έργα του. Ένα άγαλμα του Max 

Klinger παρουσιάζει τον αετό στα πόδια του Beethoven και συμβολίζει ακριβώς τον 
τιτανικό αγώνα του ενάντια σε μια μοίρα που θα είχε εμποδίσει ένα μικρότερο συνθέτη 
να ολοκληρώσει το έργο της ζωής του.44 

                                                        
43 Kreitzer, σ. 108-109. 
44  Για τον Beethoven και τη σχέση του με τον προμηθεϊκό μύθο, βλ. Bertagnolli, σ. 2, 27-91. 
   Τη μουσική απασχόλησε και ειδικά η ωδή του Goethe. Ο Goethe, πέρα από την επαναστατική θεματική, 
στην ωδή του είχε απορρίψει ποιητικές συμβάσεις που αφορούσαν στη στροφική δομή, το μήκος του 
στίχου, τη σύνταξη και το λεξιλόγιο. Το τολμηρό θέμα της ωδής και τα μορφικά του χαρακτηριστικά 
άσκησαν μια άμεση και διαρκείας επιρροή. Για τους συγχρόνους του Goethe εξέφρασε το κίνημα Sturm 
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Max KlingerMax KlingerMax KlingerMax Klinger, Beethoven, Beethoven, Beethoven, Beethoven (1902) (1902) (1902) (1902)    
    

 

 
 
 
  Παρακάτω θα ασχοληθούμε με τρεις απ’ τους λογοτέχνες που καταπιάστηκαν με το 
μύθο: Ο Byron κι ο Shelley βρίσκονται στο ξεκίνημα της μεγάλης παράδοσης 

                                                                                                                                                                     
und Drank, ενώ μεταγενέστεροι συγγραφείς, κυρίως οι Shelley, Coleridge, Browning, Bridges το 
ερμήνευσαν ως κατηγορία του απολυταρχισμού, της πηγής της ανθρώπινης δυστυχίας, σε νέες εκδοχές 
του μύθου ή σε κριτικά δοκίμια. Και τρεις μεγάλοι συνθέτες επίσης – Reichardt, Schubert και Wolf – 
ταίριαξαν τη θεματική και στυλιστική του τόλμη, παραβιάζοντας γενικές νόρμες κι ανατρέποντας τονικές 
συμβάσεις. Ειδικότερα, ο λυρικός μονόλογος του Goethe μελοποιήθηκε από τον Franz Schubert και τον 
Hugo Wolf, σε συμφωνικά ποιήματα. Η εκδοχή του Schubert θεωρείται, μάλιστα, απ’ τα καλύτερα 
τραγούδια της πρώιμης περιόδου της ζωής του. Ο Johann Friedrich Reichardt (1752-1809) έγινε μάλιστα 
φίλος του Goethe και μουσικός του σύμβουλος. Ο Goethe τον αναγνώριζε ως τον πρώτο που έκανε τα 
λυρικά του έργα γνωστά στο ευρύ κοινό μέσω της μουσικής. Ο Reichardt δημοσίευσε το Prometheus in 
Goethes Lieder, Oden, Balladen und Romanzen, τη δεύτερη συνέχεια σε μια τρίτομη συλλογή αφιερωμένη στα 
έργα του Goethe. Η απαιτητικών προθέσεων παράσταση του Reichardt και η προτίμησή του για τα λυρικά 
υψηλής λογοτεχνικής ποιότητας βοήθησαν, μάλιστα, να μεταμορφωθεί το γερμανικό λυρικό τραγούδι 
του 18ου αιώνα στο ρομαντικό καλλιτεχνικό τραγούδι. Η αισθητική του Reichardt χωρίς αμφιβολία 
τράβηξε τον Schubert. Αν γνώριζε τον τόμο με τα έργα του Goethe που περιείχε και τον Prometheus 
παραμένει άγνωστο. Η πρώτη του σύνθεση πάντως ήταν μια καντάτα του 1816, που ανέπτυσσε ρομαντικά 
χαρακτηριστικά του Προμηθέα κι επαναστατικά θέματα. Αυτή του η πρώτη δουλειά επηρέασε, μάλιστα, 
όπως συνέβη και με τον Beethoven, σημαντικά την καριέρα του.  
   Πολλοί άλλοι συνθέτες επίσης ασχολήθηκαν με το μύθο (ό.π., σ. 93-139).  
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προμηθεϊκών ποιητών. Θα μας απασχολήσει όμως και η Mary Shelley, που μπόρεσε με 
τη γυναικεία ευαισθησία της να διαβλέψει κάτι παραπάνω. Κοίταξε τις δημιουργικές 
πλευρές του Προμηθέα, για να κάνει σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με τα όρια της 
καλλιτεχνικής κι επιστημονικής φαντασίας. Πόσο επικίνδυνες είναι οι ανθρώπινες 
ικανότητες όταν εκφράζονται ανεξέλεγκτα; Οι τρεις τους ένα βράδυ στη βίλα Diodati 
διάβαζαν ιστορίες φαντασμάτων και μετά από προτροπή του Byron αποφάσισαν να 
γράψουν ο καθένας από μια δική του ιστορία.45 Απ’ αυτή την πρόκληση γεννήθηκε ο 
Frankenstein, or the modern Prometheus της Shelley. Μετά τη δημοσίευση του 
μυθιστορήματος της Mary, ο Shelley συνέθεσε το δικό του Prometheus Unbound. Τα έργα 
του Byron περιέχουν πολλαπλές επίσης προμηθεϊκές αναφορές.  
    
1. 1. 1. 1. GEORGE GORDON BYRON GEORGE GORDON BYRON GEORGE GORDON BYRON GEORGE GORDON BYRON     
Προμηθέας και ΣατανάςΠρομηθέας και ΣατανάςΠρομηθέας και ΣατανάςΠρομηθέας και Σατανάς        
   Έλξη και απώθηση χαρακτηρίζει τη σχέση του George Gordon Byron με τους 
κλασικούς. ∆εν του άρεσε να τον αποκαλούν κλασικιστή⋅ πέθανε όμως στην Ελλάδα, για 
την Ελλάδα. Όπως ο θάνατός του, έτσι και η ζωή του υπήρξε ρομαντική. Ο Goethe τον 
συμβόλισε με τον Ευφορίωνα, το παιδί με το μεσαιωνικό δυναμισμό και την κλασική 
ομορφιά, που ήταν τόσο πλημμυρισμένο από έντονες φιλοδοξίες και αισθήσεις, ώστε 
δεν μπόρεσε να ζήσει στη γη.46 
   Στο Romantic Agony, σύμφωνα με τον Mario Praz, ο Byron ήταν που τελειοποίησε τον 
επαναστάτη τύπο, «μακρινό απόγονο του Σατανά του Μίλτον».47 Με το Romantic Agony 
(...) ο Praz έδειξε ένα άλλο πρόσωπο του ρομαντικού θανάτου: σε αντίστιξη προς την 
αθεράπευτη μελαγχολία του ρομαντικού ήρωα, υπάρχει και η εικόνα του εξεγερμένου 
ήρωα, του βυρωνικού ανθρώπου. «(...) τα θέλγητρα του θανάτου γίνονται ίλιγγος που 
εκβάλλει στο μακελλειό, το οποίο αποτελεί την κορύφωση αυτού που οι άνθρωποι της 
εποχής ονόμασαν «ρομαντικό όργιο».48 Ρομαντικός ήρωας δεν είναι μόνο ο αθεράπευτα 
μελαγχολικός, αλλά και ο εξεγερμένος, εκείνος που αψηφά μέχρι και το θάνατο και δε 
διστάζει, ανυποχώρητος καθώς είναι, να βυθιστεί στον ίλιγγό του. Ο βυρωνικός ήρωας 
έχει μυστηριώδη και εξαιρετικά ευγενή καταγωγή και μια συμπεριφορά ανυποχώρητης 
ανταρσίας προς την κοινωνία, ακόμα και μπροστά στο θάνατο. Ο Byron ήταν φυσικό να 
γοητευτεί από τον επαναστάτη Προμηθέα. 
   Σε μια επιστολή του το 1817, ο Byron έγραψε ότι ο Προμηθέας του Αισχύλου υπήρξε 
πάντα στην καρδιά του και μπορεί να συλλάβει την επιρροή του σε όλα και σε κάθετι 
που έχει γράψει.49 Tο 1804 παράφρασε έμμετρα ένα χορικό από το δράμα του Αισχύλου⋅ 
αυτή ήταν η πρώτη του επαφή με τον Προμηθέα. Αλλά περισσότερο ευθέως εξέφρασε 
προσωπικές ιδέες πάνω στο μύθο σ’ ένα ποίημα γραμμένο το 1816, ακριβώς μετά από 
χρέη και κατηγορίες για αιμομιξία με την ετεροθαλή αδελφή του, που τον υποχρέωσαν 
ν’ αφήσει την Αγγλία και να συναντήσει τους Shelley στην Ελβετία. Το θέμα του 

                                                        
45 Νίκος Σταμπάκης (επιμ.), Ιστορίες των νεκρών: Οι “Ιστορίες της Βίλλα Ντιοντάντι” που γέννησαν το 
Φρανκενστάιν της Μαίρη Σέλεϊ και το Βρικόλακα των Μπάιρον και Πολιντόρι, μτφρ Νίκος Σταμπάκης, 
Αρχέτυπο, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 7-10. 
46 Highet, σ. 556-559. 
47 Praz, σ. 59 και 63. 
48 Μισέλ Βοβέλ, Ο θάνατος και η ∆ύση: από το 1300 ως τις μέρες μας, Β΄, μτφρ Κώστας Κουρεμένος, Νεφέλη, 
Αθήνα 2000, σ. 250. 
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Προμηθέα πρέπει να ήταν στην κορυφή των συζητήσεων του Byron και του Shelley. Και 
οι δύο ποιητές είδαν τον Προμηθέα σαν έναν τρόπο να σκεφτούν σχετικά με τη θέση του 
ανθρώπου στην πολιτική σκηνή των αρχών του 19ου αιώνα. Και οι δύο απέρριψαν τις 
υπερβολές της τυραννίας κι ένιωσαν συμπάθεια για τους καταπιεσμένους ανθρώπους⋅ 
και οι δύο είδαν τον Προμηθέα ως έναν τρόπο να εκφράσουν τις πολιτικές απόψεις 
τους, αν και διαφορετικά. Οι περισσότεροι απ’ τους επαναστάτες ήρωες του Byron είναι 
προμηθεϊκοί. Όλοι ρισκάρουν για την απαγορευμένη γνώση κι έμπνευση, την ελευθερία 
ή τη δύναμη. Ωστόσο οι ήρωές του απέχουν πολύ από το να είναι θετικοί ήρωες, όπως οι 
ήρωες του Shelley. Οι Lara, Conrad, Giaour, Manfred είναι από πολλές απόψεις πιο 
σατανικοί και ανήθικοι.  
   Η πρώτη στροφή του ποιήματος του 1816 αποδίδει τον οίκτο που ο Προμηθέας ένιωσε 
για τους θνητούς μέσα στη μοναξιά και τον πόνο του. Στη δεύτερη στροφή η τυφλή 
τυραννία της μοίρας και η δεσπόζουσα αρχή του μίσους αρχικώς γίνονται το 
αντικείμενο της περιφρόνησής του, αλλά σύντομα η βίαιη απειλή του ∆ία τραβά την 
προσοχή του. Οι τυραννικές δυνάμεις του ∆ία δεν καταφέρνουν να καταστρέψουν το 
πνεύμα του. Ο Προμηθέας επιχειρεί να ελαττώσει την ανθρώπινη αθλιότητα, δίνοντας 
έμφαση στο μυαλό του ανθρώπου. Το θεϊκό έγκλημα του Προμηθέα ήταν να 
«δυναμώσει τον Άνθρωπο με το ίδιο του το μυαλό», ένα έγκλημα που προβάλλεται ως 
ευγενές. Οι θνητοί έτσι έγιναν «εν μέρει θείοι», ικανοί να διαβλέπουν τη μοίρα τους. 
Μια κριτική ασκείται στη χριστιανική θρησκεία που τιμούσε ένα θεό που επέτρεψε τη 
δημιουργία εκατομμύριων ανθρώπινων πλασμάτων, από τα οποία μόνο ελάχιστα θα 
απέφευγαν την αιώνια καταδίκη και τον αφανισμό μετά θάνατο. Η ωδή τελειώνει με 
μια προφητεία ή ευχή για τους αντάρτες που προτιμούν να πεθάνουν παρά να 
υποταχθούν, ότι ο Θάνατος θα γίνει η Νίκη τους. Η Ωδή στον Προμηθέα λειτουργεί ως 
μια διαμαρτυρία ενάντια στην αδικία, ενώ ταυτόχρονα δοξάζει τον Προμηθέα κι όλους 
όσοι τολμούν να αψηφούν τα βάσανα ως το τέλος. 
   Γενικότερα για τον Byron ο Προμηθέας ήταν το σύμβολο του ηρωικού ατομικισμού, 
που συγκρούεται με τις τυραννικές δυνάμεις, τόσο τις ανθρώπινες, όσο και τις θεϊκές ως 
το τέλος. Τουλάχιστον δεκαεπτά αναφορές στον Προμηθέα έχουν βρεθεί στα έργα του – 
οι δύο απ’ αυτές σε συσχέτιση με τον Napoleon. Kυρίως οι αναφορές του στον Προμηθέα 
αφορούν θεολογικά ή πολιτικά ζητήματα. Στο Manfred και Don Juan επίσης υπάρχει ο 
Προμηθέας. Στον δεύτερο η κλοπή της ουράνιας φωτιάς συνδέεται και με την αμαρτία 
του Αδάμ. Στο ποιητικό δράμα Cain, a mystery (1821) εμφανώς αναδύεται ένα γεγονός 
από τη Γέννεση, συνδεόμενο με τον Τιτάνα, ο φόνος του Abel (Προμηθέας) από τον 
αδελφό του Cain (∆ίας). Αλλά γενικότερα οι βιβλικές συγκρίσεις αφορούσαν τους 
ρομαντικούς όλο και λιγότερο σε σχέση με τους πρώτους συγγραφείς, εκτός προς το 
τέλος του 19ου αιώνα που παρατηρείται μια αναβίωσή τους. Στο The Irish Avatar (1821) 
επίσης, ο Byron συνδέει τον Τιτάνα με πολιτικές αναφορές. Ξαναζωντανεύει τον 
ηρωισμό, συγκρίνοντάς τον με τον ιρλανδό πολιτικό Henry Grattan, του οποίου η 
λαμπρή ρητορεία στερέωσε την ανάκληση του Νόμου του Poyning, που είχε υποτάξει 
όλη την ιρλανδική νομοθεσία στη βρετανική κοινοβουλευτική έγκριση.50 
   Όπως ο Goethe, επικαλείται και ο Byron (The prophesy of Dante) τις δημιουργικές 
δυνάμεις του Προμηθέα ως μοντέλο για τις δυνάμεις και τους πόνους του ποιητή που 
στοχεύει στην αιώνια δόξα. Για τον Byron, η τιμωρία του Προμηθέα απ’ τον αετό 

                                                        
50 Bertagnolli, σ. 14. 



  

 43 

πρόσφερε ένα έσχατο παράδειγμα των δικών του βασάνων ως ποιητή στα χέρια ενός 
αχάριστου κοινού. Φαντάστηκε τον εαυτό του σαν τον Προμηθέα, αλυσοδεμένο στο 
βράχο, να τον κατασπαράσσουν οι γύπες.  Η εξορία του Τιτάνα, η φυλάκισή του και το 
βασανιστήριό του ως μεταφορές της αντίληψης της εποχής για τον ευφυή και τον 
καλλιτέχνη ως απόβλητο της κοινωνίας, που υποφέρει από μια ακατανόητη δημόσια 
κριτική, όπως εκφράστηκε στον Goethe κατά τη διάρκεια της νεανικής του περιόδου της 
Sturm und Drunk, βρήκε έκφραση και στον Byron και τον Shelley, εξαιτίας των μη 
ορθόδοξων, βαριά μεμφόμενων τρόπων ζωής τους.51 Και οι δύο έγραψαν ποιήματα που 
ασκούσαν επίθεση σε ιερούς θεσμούς και ιδέες. Και οι δύο ζούσαν ζωή που για πολλούς 
φαινόταν οργιαστική και αμαρτωλή. Και οι δύο έκαναν τις συζύγους τους 
δυστυχισμένες. Και οι δύο περιφρόνησαν τις οικογένειές τους και την κοινωνία 
γενικότερα. Και οι δυο στήριξαν επαναστάσεις που φαινόντουσαν αναρχικές και χωρίς 
ελπίδα. Το κοινό κι οι κριτικοί δεν μπορούσαν εκείνη την εποχή να δουν πόσο 
παρόλαυτα διέφεραν μεταξύ τους οι δύο ποιητές. Έτσι τόσο ο Byron όσο κι ο Shelley 
έκαναν πολλούς εχθρούς, κυρίως στους συντηρητικούς κύκλους, που τους ονόμαζαν 
«σατανιστές» και τη σχολή τους της ποίησης «σατανική».52  
   Ο Byron αντιλαμβανόταν ο ίδιος τον εαυτό του ως ένα «σημαδεμένο άνθρωπο», έναν 
«παράνομο». Ήταν στην παρανομία που βρήκε το ρυθμό της ζωής του. Στην αιμομιξία 
είδε το πιπέρι της αγάπης. Ο Byron έβρισκε μια ανώμαλη ευχαρίστηση στην 
καταστροφή. Για το βαμπιρισμό ήταν εν πολλοίς υπεύθυνος. Ο Byron δεν απέχει πολύ 
από τον Marquis de Sade.53  
 
Marquis de SadeMarquis de SadeMarquis de SadeMarquis de Sade    
   Ο Marquis de Sade ήταν μια κρυφή έμπνευση για τους ρομαντικούς και για 
μεταγενέστερους. Το 1810 τα έργα του υπήρχαν σε μια ειδική συλλογή στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, η πρόσβαση στα οποία απαιτούσε μια ειδική άδεια. Κατά τη 
διάρκεια του 19ου αιώνα, κάποια αντίγραφα κυκλοφόρησαν υπογείως σε υψηλές τιμές. 
Τα έργα του υπήρχαν και σε ιδιωτικές συλλογές. Το 1843 ήταν ο Sainte-Beuve που 
παρατήρησε ότι ο Byron κι ο Sade άσκησαν τεράστια επίδραση στους σύγχρονους 
συγγραφείς, ο δεύτερος όντας μια κρυφή επίδραση, αλλά όχι και τόσο κρυφή.54  
  Η φιλοσοφία του Marquis de Sade, όπως λέει ο Praz, είναι μια αντεστραμμένη 
φιλοσοφία και συνοψίζεται στη φράση «καθετί είναι κακό, καθετί είναι έργο του 
Σατανά. Είναι επομένως απαραίτητο να εξασκεί κανείς βία, επειδή συμμορφώνεται 
στους νόμους της φύσης, η οποία στηρίζεται πάνω στην καταστροφή». Για τον Marquis 
de Sade το έγκλημα και η καταστροφή είναι παγκόσμιοι φυσικοί νόμοι, η αμαρτία είναι 
η φυσιολογική κατάσταση της φύσης, ενώ η αρετή η τεχνητή αντίδραση της 
ανθρώπινης λογικής. Γι’ αυτό ήταν αντίθετος στη θανατική καταδίκη και στην τιμωρία 
του νόμου. Η αρετή υπάρχει στον de Sade, αλλά ως μια κατάσταση σαδιστικής 
ευχαρίστησης, όπως στην ορθόδοξη ηθική είναι αναγκαίο να υπάρχουν κάποια εμπόδια 
και κάποιο κακό να ξεπερνά κανείς. Στο Justine (1791) π.χ. ο de Sade περιγράφει ένα 
κρεσέντο σεξουαλικών δοκιμασιών. Η ηρωίδα επιβιώνει παρόλαυτα, με τη φυσική της 
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υγεία και την αγνότητα άθικτες, μόνο για να καεί στο τέλος για την αρετή της από μια 
ενέργεια του Θεού, από έναν κεραυνό που κυριολεκτικά τη βιάζει. Για να δείξει λοιπόν 
ότι η αρετή της ηρωίδας του Justine είναι αντίθετη στη φύση, παρουσιάζει το θάνατό 
της ως αποτέλεσμα της οργής της φύσης. Ο Marquis πίστευε ότι ο Θεός πλήττει ομοίως 
το δίκαιο και τον άδικο και μάλλον τον πρώτο περισσότερο απ’ το δεύτερο και ότι ο 
πόνος κι ο θάνατος είναι παντού στη φύση. Είχε την αντίληψη του Θεού ως μιας 
ύπαρξης ανώτερης αδυναμίας («το ανώτερο κακό, ο Θεός»). Ο de Sade πίστευε και στην 
επανάσταση του ανθρώπου ενάντια στο Θεό, που τον απαρνιέται. Οι εγκληματίες του 
Sade, που είναι ψυχοπαθολογικές περιπτώσεις, καυχιούνται ότι είναι θεϊκοί.    
    Ο Praz χαρακτηρίζει και τον Nietzsche «μαθητή του de Sade”,55 τοποθετώντας τον 
έτσι στην παράδοση του Byron και του Sade, αλλά δεν αναλύει εκτενέστερα τη σχέση. Ο 
Shattuck θεωρεί ότι η σύνδεση του Nietzsche με τον Sade έπρεπε να είχε προβληθεί 
περισσότερο: 
 

«∆υστυχώς, ο Praz και ο Brownmiller ουσιαστικά αγνοούν το συγγραφέα που έγινε ο 
κύριος κομιστής του μηδενισμού του Sade. Στον Nietzsche, η ηθική της παράβασης έχει 
απεκδυθεί τις σκηνές ρητών σεξουαλικών βασανιστηρίων και καταστροφής κι έχει 
υψωθεί σε μια σαγηνευτική διανοητική Valhalla λυρικής φιλοσοφίας. ∆εν έχουμε 
αποδείξεις ότι ποτέ ο Nietzsche διάβασε το θείο μαρκήσιο. Παρόλαυτα, ο φιλόσοφος τού 
Υπερανθρώπου παρέχει ένα τροποποιημένο προϊόν με αυξανόμενη έλξη για μερικούς: 
τον Sade χωρίς τον οργασμό».56 
 

Napoleon Napoleon Napoleon Napoleon BonaparteBonaparteBonaparteBonaparte     
  H αρχική φιλοδοξία του Napoleon να ελευθερώσει τα ευρωπαϊκά έθνη απ’ την 
αριστοκρατική καταπίεση έμοιαζε στην πρόθεση του Τιτάνα να σώσει την ανθρωπότητα 
από την τυραννία των ολύμπιων θεών. Όμως, ενώ αρχικά ο Napoleon εμφανίστηκε ως 
απελευθερωτής των υπόδουλων εθνών, στη συνέχεια έγινε αρχηγός της γαλλικής 
εθνικιστικής επίθεσης και, τέλος, προδότης της δημοκρατίας, δολοφόνος της 
ελευθερίας, αυτοκράτορας της Γαλλίας και όλης σχεδόν της Ευρώπης. 
   Με το θάνατο του Ναπολέοντα το 1821, ο ποιητής και καλλιτέχνης William Blake, 
ζωγράφισε τον αυτοκράτορα σαν μια προμηθεϊκή φιγούρα στο The Spiritual form of 
Napoleon. Αν και ο πίνακας δεν υπάρχει πλέον, έχει περιγραφτεί στα 1876 ως ένα 
πορτραίτο του, ως μια δυνατή ενεργητική φιγούρα που προσπαθεί να πιάσει με τα χέρια 
του τον ουρανό και το φεγγάρι και παρόλαυτα είναι δεμένος με αλυσίδες στη γη απ’ το 
ένα πόδι, με ένα πεζοδρόμιο πτωμάτων στο προσκήνιο.  
  Όπως εξηγεί η Dougherty, ο μύθος του Προμηθέα, με την πολυπλοκότητα και την 
εστίασή του στη χρήση και την κατάχρηση της δύναμης, χρησιμοποιήθηκε από εκείνους 
τους ποιητές που θέλησαν να βγάλουν άκρη με αυτόν τον 27χρονο πρωταθλητή της 
ανθρωπότητας, που επαναστάτησε και θέλησε να θέσει σε έλεγχο τη μοίρα των εθνών.    
Η Ωδή στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη του Byron π.χ. παρουσιάζει με επικό τρόπο την πτώση 
του Napoleon από τη μια και από την άλλη επιχειρεί να σώσει λίγη από τη μυθική 
δύναμη του αυτοκράτορα, παρουσιάζοντας το νικημένο ηγέτη φυλακισμένο στην Elba, 
όπως ο Τιτάνας ήταν αλυσοδεμένος στο βράχο του στον Καύκασο. Το ποίημα ανοίγει με 
μια έκφραση της πικρής απογοήτευσης του ποιητή, αλλά συμπερασματικά ο Byron 
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εκφράζει το θαυμασμό του για την έκπτωτο ηγέτη στη τελευταία στροφή της ωδής, 
συγκρίνοντάς τον με τον Προμηθέα. Οι ρομαντικοί ποιητές γενικότερα είδαν τον 
Napoleon ως μια μορφή δύναμης και τον δαιμονοποίησαν, όλα αυτά στην προσπάθειά 
τους να καθορίσουν τις πολιτικές τους θέσεις, όπως και την αυτοσυνείδησή τους και το 
ρόλο τους ως ποιητές. Γιατί ο Napoleon ήταν η ανώτατη έκφραση του ήρωα, σε μια 
εποχή στην οποία ο καλλιτέχνης επίσης όλο και περισσότερο γινόταν αντιληπτός ως 
ήρωας. Πλευρές της ναπολεόντειας ευφυΐας –η ενέργειά του, η φαντασία του, και το 
θάρρος του-  ήταν επίσης ποιότητες που οι ποιητές κι οι συγγραφείς της εποχής 
αρέσκονταν ν’ αποδίδουν και στους εαυτούς τους.57 
2. PERCY BYSSHE SHELLEY2. PERCY BYSSHE SHELLEY2. PERCY BYSSHE SHELLEY2. PERCY BYSSHE SHELLEY    
Ο Ο Ο Ο Shelley Shelley Shelley Shelley και η κλασική αρχακαι η κλασική αρχακαι η κλασική αρχακαι η κλασική αρχαιότηταιότηταιότηταιότητα    
   Ο Shelley αγαπούσε τον Όμηρο και το 1818 μετέφρασε έμμετρα στ’ αγγλικά εφτά 
«ομηρικούς» ύμνους. Αγαπούσε και τους τραγικούς, κυρίως τον Αισχύλο. Ήδη το 1809 
παραθέτει αποσπάσματα του Αισχύλου και το 1816 μεταφράζει τον Προμηθέα ∆εσμώτη 
στον Byron. Μετέφρασε και το Συμπόσιον του Πλάτωνα το 1818, το Ίων και τον 
Μενέξενο, αποσπάσματα της Πολιτείας και δύο ερωτικά πλατωνικά ποιήματα. Τον είχε 
μαγέψει ο Αριστοφάνης ακόμη. Του άρεσαν και λατίνοι ποιητές, όπως ο Λουκανός.  
   Για τον Shelley, το σπουδαιότερο δώρο του ελληνικού πνεύματος ήταν η ελευθερία. 
Ένας απ’ τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο Shelley θαύμαζε τον Αισχύλο ήταν 
επειδή είχε γράψει μια τραγωδία στην οποία ο ήρωας αψηφά τον τύραννο-Θεό. Εκτός 
από την ελευθερία στο θρησκευτικό επίπεδο, η πολιτική ελευθερία ήταν επίσης ένα από 
τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ελληνικού πολιτισμού, που θαύμαζε ο Shelley. Τη 
σεξουαλική ελευθερία που υποστηρίζεται από μερικούς συζητητές στους πλατωνικούς 
διαλόγους θέλησε ακόμα να εφαρμόσει. Αλλά πάνω απ’ όλα, όλες αυτές ήταν εκφράσεις 
μιας βασικής ελληνικής αρχής, της ελευθερίας της σκέψης: και η αρχή αυτή βασιζόταν 
στην πίστη ότι η φύση του ανθρώπου είναι, από μόνη της, ικανή για το καλύτερο, κάτι 
που συμμεριζόταν ο Shelley.58 
 
Η αποκατάσταση του Η αποκατάσταση του Η αποκατάσταση του Η αποκατάσταση του Προμηθέα ΛυόμεΠρομηθέα ΛυόμεΠρομηθέα ΛυόμεΠρομηθέα Λυόμενουνουνουνου απ’ τον άγγλο ποιητή απ’ τον άγγλο ποιητή απ’ τον άγγλο ποιητή απ’ τον άγγλο ποιητή    
   Ο Shelley συνέθεσε το Prometheus Unbound μεταξύ 1818-1819. Η τέταρτη πράξη ήταν 
μια μεταγενέστερη σκέψη και συντέθηκε προς τα τέλη του 1819. Όλο το δράμα μαζί με 
άλλα ποιήματα δημοσιεύτηκε σε έναν τόμο το 1820. Αλλά ο Shelley είχε ασχοληθεί με 
τον Προμηθέα και πριν απ’ αυτά. Το 1812 είχε παραγγείλει ένα αντίγραφο του Αισχύλου. 
Μια αναφορά στον Τιτάνα προστέθηκε στο Gueen Mab, που γράφτηκε το 1812-1813. 
Μέχρι εκείνη την εποχή ο Shelley φαίνεται ότι είχε αποδεχτεί την εκδοχή του Ησιόδου 
ότι ο Προμηθέας έφερε συμφορά στο ανθρώπινο είδος με την κλοπή της φωτιάς και πως 
εξαιτίας του η Χρυσή Εποχή ήρθε στο τέλος της. Το 1816 διάβασε τον Προμηθέα ∆εσμώτη 
απ’ το πρωτότυπο και συζήτησε το θέμα με τον Byron, που έγραψε το λυρικό του ποίημα 
εκείνη την περίοδο. Κάποιες ανταλλαγές απόψεων πιθανόν να έγιναν. Στο Prometheus 
Unbound ο Shelley επιχειρεί να καλύψει τα κενά της χαμένης ομότιτλης τραγωδίας του 
Αισχύλου. Έτσι εντάσσεται κι αυτό το κείμενο σε μια σειρά έργων που επιχειρούν ν’ 
ανασυνθέσουν τα χαμένα αισχύλεια έργα.  
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   Το έργο του Shelley είναι μεγαλύτερο σε έκταση απ’ το αισχύλειο κι έχει επιπλέον 
πάνω από δώδεκα χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων φαντασμάτων και πνευμάτων. Η 
εισαγωγική σκηνή παρουσιάζει τον Προμηθέα δεμένο στο βουνό στον Καύκασο. Ο 
Προμηθέας έχει υπομείνει 30.000 χρόνια μαρτυρίου απ’ τον ∆ία κι ακόμα παραμένει 
αλύγιστος. Αποκηρύσσει τον ∆ία, του οποίου το βασίλειο έχει γεμίσει τους ανθρώπους 
με τρόμο, αυτοπεριφρόνηση και φρούδες ελπίδες. Από την προοπτική όμως 30.000 
χρόνων μαρτυρίου, ο Προμηθέας του Shelley έχει δει τα λάθη του κι η 
επαναστατικότητά του ανήκει πλέον στο παρελθόν. Αντί για την επαναστατική δύναμη 
και την τεχνολογική δυνατότητα του Αισχύλου ή την επαναστατική αλύγιστη 
προκλητικότητα του Byron, η προμηθεϊκή φωτιά χρησιμοποιείται ως σύμβολο της 
επαναστατικής δύναμης της αγάπης, που μπορεί να μεταμορφώσει την ανθρώπινη 
κατάσταση. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην αντιμετώπιση του μύθου του Προμηθέα 
απ’ τον Αισχύλο και τον Shelley είναι ότι ο δεύτερος δεν μπορούσε ν’ ανεχθεί τη λύση 
της αρχαίας τριλογίας, τη συμφιλίωση του ήρωα με τον καταπιεστή της ανθρωπότητας. 
Ο Shelley παρουσιάζει τον ∆ία ως έναν αλαζονικό τύραννο ως το τέλος. Ο Προμηθέας 
αντιθέτως αλλάζει, μετανιώνει για το μίσος του προς τον ∆ία και ανακαλεί την κατάρα 
εναντίον του. Έτσι η κάθαρση προκαλείται απ’ τη συμπόνοια και την αγάπη, που 
φέρνουν και την πτώση του ∆ία. 
   Ο Shelley ακολουθεί το αισχύλειο θέμα της διαδοχής πατέρα-γιου. Ο ∆ίας, ο γιος του 
Κρόνου, εκθρόνισε τον πατέρα του και τον διαδέχθηκε. Ομοίως η προφητεία που είναι 
γνωστή στον Προμηθέα λέει ότι ο ∆ίας θα εκθρονιστεί από το γιο του απ’ τη Θέτιδα. Ο 
Αισχύλος δεν επιτρέπει το γάμο του ∆ία με τη Θέτιδα. Ο Shelley, αντιθέτως, θέλει ο ∆ίας 
να καταστραφεί, έτσι γίνεται ο γάμος αυτός. Ο Shelley κάνει τον ∆ία να πιστέψει ότι ο 
Demogorgon είναι ο γιος του και ότι θα γίνει ένας ισχυρός σύμμαχός του, που θα 
νικήσει το αλύγιστο πνεύμα του Προμηθέα. Τελικά ο Demogorgon είναι που θα σπρώξει 
τον ∆ία στην άβυσσο του Τάρταρου. Ο Προμηθέας μένει νικητής, ελευθερώνεται απ’ τον 
Ηρακλή, επανενώνεται με την αγαπημένη του, την Ασία κι όλη η δημιουργία μοιράζεται 
αυτή τη χαρά.59 Η τελευταία πράξη υμνεί τη δύναμη της ανθρώπινης αγάπης.  
   Ο ∆ίας του Shelley είναι ένας πανίσχυρος τύραννος, αλλά είναι κι ένας δούλος του 
κακού. Ανέβηκε στην εξουσία μέσω επανάστασης, σφάζοντας τον πατέρα του, για να 
ιδρύσει μια τυραννία στη θέση μιας άλλης, αλλά έθεσε και τον εαυτό του ως ανώτερο 
ηγέτη ενάντια στην κοινή θέληση. Ο Shelley έτσι εγκαθιστά τον ∆ία, όχι τον Προμηθέα, 
ως τον πραγματικό επαναστάτη. Ο Προμηθέας ο ίδιος έχει αποκηρύξει το ρόλο του 
επαναστάτη μαζί με την κατάρα του προς τον ∆ία. Ο Shelley αντιτίθεται στην 
οικονομική, θρησκευτική και πολιτική τυραννία του καιρού του, αλλά αρνείται τη βίαιη 
επανάσταση. Έτσι, αντί να παρουσιάσει το πνεύμα της ανταρσίας στο Prometheus 
Unbound, ο Προμηθέας στέκει ως το σύμβολο της παθητικής αντίστασης, της 
συγχώρεσης και της αγάπης. Ο Προμηθέας αναγνωρίζει ότι μοιράζεται με τον ∆ία την 
ευθύνη για τις αναστατώσεις στην αρχή του έργου. Οι δικές του κακές κρίσεις τον 
έκαναν συνένοχο στην τυραννία του ∆ία και ένοχο για τις συμφορές των ανθρώπων. Το 
λάθος του ήταν ότι έδωσε στο ∆ία δύναμη χωρίς σοφία. Ενώ ο ∆ίας παραμένει σκλάβος 
της άγνοιάς του και της δίψας του για εκδίκηση, ο Προμηθέας ελευθερώνεται 
ανακαλώντας την κατάρα.  
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   Επιπρόσθετα ο Shelley επαναδιαπραγματεύεται το ρόλο του ανθρώπινου γένους, 
δίνοντας έμφαση στο ότι δεν ήταν ο ∆ίας που σκόπευε να καταστρέψει το ανθρώπινο 
είδος, αλλά ο άνθρωπος ήταν ο ίδιος δούλος κι απελευθερωτής. Ο άνθρωπος γίνεται 
ένας αυτόνομος παράγοντας, ένας παίκτης στη δική του ιστορία κι όχι το θύμα 
πολιτικής κακοποίησης ή ο αποδέκτης θεϊκής προστασίας. Αντί ο Shelley να υμνεί τον 
Προμηθέα τον επαναστάτη, που ανατρέπει ένα σκληρό τύραννο, όπως έκανε ο Byron, ή 
να επιχειρήσει να συμφιλιώσει τον επαναστάτη και τον τύραννο, όπως πιστεύεται ότι 
έκανε ο Αισχύλος, θέτει ένα επαναστατικό μοντέλο στο οποίο ο άνθρωπος γίνεται ο 
ίδιος βασιλιάς για τον εαυτό του.60 
 
 
 
Σατανάς και ΙησούςΣατανάς και ΙησούςΣατανάς και ΙησούςΣατανάς και Ιησούς    
   Ο Shelley στον πρόλογο του έργου του υποστηρίζει ότι το μόνο φανταστικό πλάσμα 
που μοιάζει σε κάποιο βαθμό με τον Προμηθέα, είναι ο Σατανάς.61 H Browning, μια 
πολυμαθής κλασικίστρια, στην εισαγωγή της στην ανώνυμα δημοσιευμένη μετάφρασή 
της του Προμηθέα ∆εσμώτη (1833) επανεξέταξε τη συγχώνευση του Προμηθέα με το 
Σατανά από τον Shelley, ισχυριζόμενη ότι στέκονται σε έδαφος «τόσο ανόμοιο όσο 
εκείνο του θείου της αμαρτίας και του θείου της αρετής». Υπογραμμίζει τις διαφορές: Ο 
Σατανάς υπέφερε απ’ τη φιλοδοξία του, ο Προμηθέας απ’ την ανθρωπιά του. Ο Σατανάς 
για τον εαυτό του, ο Προμηθέας για το ανθρώπινο είδος. Ο Σατανάς τόλμησε κίνδυνο 
που δεν είχε υπολογίσει. Ο Προμηθέας αφιέρωσε τον εαυτό του σε θλίψεις που τις είχε 
προβλέψει. «Καλύτερα να εξουσιάζω στην κόλαση», είπε ο Σατανάς. «Καλύτερα να 
υπηρετώ αυτό το βράχο», είπε ο Προμηθέας. Αλλά στην κόλασή του, ο Σατανάς πόθησε 
να σχετιστεί με τον άνθρωπο, ενώ ο Προμηθέας προτίμησε μια μοναχική αγωνία». Ο 
αναμορφωμένος Προμηθέας πλησιάζει σε μεγαλειότητα και ηθική ποιότητα το κύρος 
του Ιησού Χριστού. Και οι δύο είναι θεοί που υπέφεραν για το καλό του ανθρώπου. Ο 
Shelley αντιμετωπίζει το Χριστό στον Prometheus Unbound άλλωστε με συμπάθεια και 
γενικά δεν απορρίπτει το σύνολο της χριστιανικής φιλοσοφίας, αν και δεν μπορούσε 
ποτέ να δεχτεί τους περιορισμούς και τα δόγματα που φτιάχτηκαν απ’ τον άνθρωπο κι 
όχι απ’ το Θεό.62     
     Γενικότερα όσον αφορά τους ήρωες του Shelley, κανένας δεν είναι τόσο σατανικός 
όσο ο ήρωας του Milton, αν και κάποιοι μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά μαζί 
του. Η μεγαλύτερη διαφορά τους είναι ότι οι ήρωες του Shellley είναι προστάτες του 
ανθρώπινου είδους, ενώ ο Σατανάς και η στρατιά του στον Χαμένο Παράδεισο είναι 
αποφασισμένοι εχθροί όχι μόνο του Θεού και του Υιού του, αλλά και των αθώων και 
απροστάτευτων ανθρώπων της Εδέμ. Από την άλλην μεριά έχουν κάτι κοινό, την 
επιθυμία τους να ρίξουν την τυραννία κάθε μορφής κι αυτό ανταποκρίνεται στις 
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πολιτικές προθέσεις του Shelley. Οι ήρωες του Shelley είναι πρωταρχικώς ιδεαλιστές 
επαναστάτες που πολεμούν για την πολιτική, κοινωνική και θρησκευτική αναγέννηση, 
για την απαλλαγή του ανθρώπου από αυτοεπιβαλλόμενες έννοιες και ταμπού.63  
 
ShelleyShelleyShelleyShelley    και και και και grotesquegrotesquegrotesquegrotesque    
    Στη νεοκλασική περίοδο το grotesque θεωρούνταν είδος ταπεινής κωμωδίας, άνηκε 
στα λιγότερο εκλεπτυσμένα είδη κωμικής τέχνης, όπως το burlesque και η farce. Το 
grotesque αντιπροσώπευε την παράβαση της κλασικής μορφής, δομής και αναλογίας. 
Αντίθετα από την κωμωδία που βασιζόταν σε ένα νατουραλιστικό, αριστοτέλειο 
μοντέλο, η grotesque κωμωδία ήταν φανταστική και χωρίς νόημα. Θεωρούνταν ότι δε 
διέθετε κάποια ηθική διάσταση. Η μελέτη του grotesque σε συγγραφείς όπως ο Όμηρος, 
ο Ariosto, ο Spenser, και ο Milton –συγγραφείς στους οποίους το ηθικό στοιχείο είχε 
σημασία- οδήγησε όμως στην ανάγκη να διακριθεί το grotesque σε δύο είδη: το υψηλό 
και το γελοίο. Το υψηλό περιείχε μια αλληγορική απόκρυψη με καλυμμένο ηθικό 
νόημα. Το γελοίο από την άλλη συναντιόνταν στα έργα του burlesque και της farce, με 
χαρακτηριστικά τους την αισχρότητα, τους περίεργους ρυθμούς και τους βωμολόχους 
αστεϊσμούς. Η διάκριση επίσης φανερώνει έναν ταξικό χωρισμό ανάμεσα στις 
μορφωμένες ανώτερες τάξεις που αγαπούσαν τους κλασικούς και στις χαμηλώτερες 
τάξεις που διασκέδαζαν με το πρόστυχο χιούμορ και τη μεταμφίεση. Από τη μια το 
grotesque λειτουργούσε γι’ αυτές τις τάξεις ως ένας τρόπος εξευτελισμού της εξουσίας 
και προώθησης της ελευθερίας, από την άλλη λειτουργούσε και ως ένας τρόπος 
αποπροσανατολισμού των μαζών από τη σκέψη για την καταπιεστική κατάστασή τους. 
Αυτή η κατώτερη κατηγορία κωμωδίας κέρδιζε δημοτικότητα ολοένα μεγαλύτερη κατά 
τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Αλλά μόλις στα μέσα του αιώνα θεωρήθηκε νόμιμη 
αισθητική κατηγορία. Όσο τα όρια των τάξεων ετίθεντο υπό αμφισβήτηση, τόσο και οι 
αισθητικές διακρίσεις κατέρρεαν. Με την αρχή της ρομαντικής περιόδου στη λογοτεχνία  
τα νοήματα και η αξιολόγηση του grotesque έχουν αλλάξει ριζικά.  
   Αυτή η αλλαγή διαφαίνεται στον Shelley. Στη δημόσια ζωή του, λέει ο White, ο 
Shelley ήταν διαλαλητής της ελευθερίας, της κοινωνικής αναμόρφωσης και των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επιχείρησε άμεσα να διορθώσει κοινωνικά και πολιτικά 
τρωτά της Ιρλανδίας, της Αγγλίας και της Ουαλλίας και αργότερα προσπάθησε ν’ 
ανασυγκροτήσει τη διεθνή πολιτική με τα γραπτά του. Ήταν άπληστος αναγνώστης της 
πολιτικής θεωρίας. Στο The defence of poetry ο Shelley υπερασπίζεται την ποίηση από την 
κατηγορία ότι είναι άχρηστη στον πραγματικό κόσμο. Επίσης το κείμενο απευθύνεται σε 
επαναστάτες στοχαστές, που τοποθετούν τη λογική ως τον κεντρικό μοχλό της 
επανάστασης. Για τον Shelley το αποτέλεσμα του να βλέπει κανείς τον κόσμο 
αποκλειστικά με τους όρους της υπολογιστικής λογικής είναι κοινωνικά άδικο. Η 
λογική είναι αυτή που, όπως πίστευε, έκανε τη σύγχρονή του Αγγλία ένα άθλιο και 
διεφθαρμένο μέρος, όπου ο πλούσιος έγινε πλουσιότερος κι ο φτωχός φτωχότερος. 
Αντιθέτως η φαντασία περιγράφεται ως το όργανο του ηθικού καλού. Ο Shelley βλέπει 
στη φαντασία την πρόσβαση στην ελευθερία και θεωρεί τη λογική ως την πηγή της 
καταπίεσης. Αντί για μια ιεραρχική δομή βασισμένη στη λογική, ο Shelley προέκρινε μια 
δημοκρατική κοινωνία. Επιπλέον πίστευε ότι η ανθρωπότητα πρέπει ν’ ελευθερωθεί 
από τον έλεγχο των υποτιθέμενων θεοτήτων, ασκώντας τις ανθρώπινες λειτουργίες της 
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και κυρίως την αγάπη. Ο Shelley αντιστρέφει τη μιλτονική ιεραρχία που τοποθετεί το 
θεό πάνω από τον άνθρωπο, με τον ισχυρισμό ότι ο άνθρωπος είναι δυνητικά ένας θεός 
με το δικό του δίκιο. Η δημιουργία της ποίησης είναι μια πολιτική πράξη για τον 
Shelley, ένας τόπος μέσα στον οποίο μπορεί κανείς να μεταμορφώσει τη συνείδηση και 
τελικά τη φύση της κοινωνικής πραγματικότητας.       
    Ο Prometheus Unbound δε θεωρείται κοινώς ούτε παράξενος, ούτε ανήθικος ή 
αμαρτωλός ή γελοίος – όλα αυτά τα οποία είναι συστατικά της grotesque τέχνης. 
Ωστόσο το δράμα γίνεται grotesque. Αντίθετα απ’ τον Milton, τα κοινωνικά και 
πολιτικά όρια που ο Shelley προσπαθεί να διαλύσει στην ποίησή του είναι κυρίως εκείνα 
που βλέπει να έχουν ανορθωθεί στο όνομα της λογικής. “Mε το να διασπά ο Shelley τα 
όρια και να διαλύει τις ιεραρχίες στο ποίημα συγκροτεί ένα μέρος μιας ευρύτερης 
grotesque αισθητικής, που σκοπεύει να χτίσει επαναστατικά νέα νοήματα από 
κληρονομημένα κείμενα, και κυρίως από το Paradise Lost».64 Η ανάμιξη των γενετικών 
μορφών στο Prometheus Unbound είναι μια σημαντική πλευρά της μεθόδου της 
αποοικειοποίησης, που οδηγεί προς την κατεύθυνση αυτή. Ο Shelley περιγράφει το 
Prometheus Unbound ως λυρικό δράμα, μια δουλειά–υβρίδιο καλλιτεχνικών μορφών. Η 
αίρεση δημιουργεί μια ένταση ανάμεσα στις ανάγκες της δραματικής αναπαράστασης 
και στις ανάγκες του λυρισμού. Στο κείμενο συμπλέκονται επιπλέον στοιχεία έπους (η 
μετάβαση στον άλλο κόσμο), τραγωδίας (η απώλεια για το ∆ία της δύναμής του), 
ρομάντσου (η αγάπη ανάμεσα στον Προμηθέα και την Ασία), ποιμενικού είδους (ο 
εορτασμός της φυσικής τάξης) και πολλών άλλων ειδών. Εξαιτίας της 
δειγματοληπτικής αυτής μεθόδου, αλλά και της σύγχυσης και της εξάρθρωσης της 
μορφής, το κείμενο γίνεται μια τερατωδία.  
   Επιπλέον οι μορφές που οι χαρακτήρες παίρνουν και η σχετική αυτονομία τους μέσα 
σε αυτές τις μορφές, είναι πάντα προσωρινές. Οι χαρακτήρες αλληλεπιδρούν μέσα σε 
ένα στάδιο συνεχούς ρευστότητας: συγχωνεύονται, διακλαδώνονται, δημιουργούνται 
και διαλύονται. Αυτό το είδος ακαθοριστίας είναι ένα καθοριστικό στοιχείο της 
grotesque τέχνης, όπου τίποτα δεν μπορεί να συλληφθεί ως ένα όλον με συνοχή. 
Συγκεκριμένα ο Shelley καταρρίπτει τα σύνορα μεταξύ εξουσίας και σκλαβιάς, καλού 
και κακού και αντιστρέφει τις μιλτονικές ιεραρχίες μεταξύ λογικής και φαντασίας, 
ανθρώπου και θεού, μέσα από την αλληλοεπικάλυψη των προσώπων. Έτσι ο 
Προμηθέας του Shelley δεν είναι ο Σατανάς, αν και κατέχει κάποιες από τις ίδιες 
ποιότητες του έκπτωτου αγγέλου. Είναι μια συνδυαστική μορφή που διαθέτει όχι μόνο 
το μεγαλείο του Σατανά, αλλά και τη μεταμέλεια του έκπτωτου Αδάμ και κυρίως το θείο 
της τέλειας αυτογνωσίας του εσταυρωμένου Χριστού, που υποφέρει για το καλό της 
ανθρωπότητας. Ο ∆ίας του Shelley από την άλλη μιλάει με την εξουσία του Θεού και 
του έκπτωτου Lucifer, τη δύναμη του ουρανού και της κόλασης. Ο Shelley παρεκκλίνει 
ριζοσπαστικά όσον αφορά τον τρόπο που χειρίζεται την αυτονομία του χαρακτήρα. Ο 
∆ίας φαίνεται ως ένα συστατικό του χαρακτήρα του Προμηθέα, το συστατικό του μίσους. 
O Προμηθέας στον εναρκτήριο λόγο του διακηρύσσει ότι δε μισεί πλέον⋅ έτσι ο ∆ίας, η 
μισητή αυτή πλευρά του Προμηθέα, έχει πάψει να υπάρχει. Το ότι ο Προμηθέας, ο 
φανερός επαναστατικός ήρωας του ποιήματος, και ο ∆ίας, ο υποτιθέμενος αγροίκος 
τύραννος, είναι συστατικά ο ένας του άλλου, δείχνει ότι ο Shelley ξαναδουλεύει το 
υλικό των πηγών του. Η επανόρθωση γίνεται δυνατή χάρη στην ακύρωση ενός 
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συστήματος εκ διαμέτρου αντίθετων ηθικών ποιοτήτων που έχουν εγκριθεί από τη 
Βίβλο και έχουν διαιωνιστεί στο Paradise Lost. Η κατανόησή μας του χαρακτήρα στο 
Prometheus Unbound δεν μπορεί να στηρίζεται σε μια κατάσταση σταθερότητας, αλλά σε 
μια κατάσταση όπου οι μορφές εμφανίζονται να παρουσιάζουν μια απαράδεκτη σχισμή 
και οι πολλαπλές μορφές να κατοικούν σε μια μοναδική εικόνα.  
   Οι χαρακτήρες του κειμένου γενικότερα κινούνται μεταξύ μορφής και αμορφίας, 
ύπαρξης και ανυπαρξίας. Ο Demogorgon π.χ. περιγράφεται χωρίς σχήμα, το φάντασμα 
του ∆ία άδειο, ο αγγελιαφόρος του ο Mercury άμορφος. Άλλες μορφές του κειμένου 
αφήνουν το μυαλό να πλανιέται αβοήθητο, χωρίς ένα σημείο αναφοράς. ∆εν υπάρχει 
τρόπος να γίνουν αντιληπτοί η Γη και ο Ωκεανός ως δραματικοί χαρακτήρες, καθώς 
ξεπερνούν τα όρια της νόησης. Η αντιπαράθεση ενός χαρακτήρα ανθρώπινων 
διαστάσεων όπως ο Ηρακλής με μια φιγούρα ακαθόριστων ορίων, όπως η Γη, 
δημιουργεί την αίσθηση της grotesque δυσαναλογίας. Έχουμε την αίσθηση ότι ο κόσμος 
σε μεγάλο βαθμό απειλεί ν’ αφήσει τα σημάδια του πάνω στον Προμηθέα. Από την άλλη 
άλλοτε ο Demogorgon παρουσιάζεται ως μια προβολή της δημιουργικής ικανότητας της 
Ασίας κι άλλοτε αυτή παρουσιάζεται να συγχέεται με τον Προμηθέα. Οι δυο τους είναι 
αδιαίρετες πλευρές ο ένας του άλλου. Η Ασία επίσης βλέπει κάποτε την παρουσία του 
Προμηθέα στα μάτια της Πανθέας. Το δράμα συνεχώς μας αναγκάζει να αναρωτηθούμε 
αν η Πανθέα είναι ένας αυτόνομος χαρακτήρας ή μήπως μια εκδήλωση ή ένα συστατικό 
του Προμηθέα, χωρίς να μας οδηγεί σε κάποια απάντηση.  
   Επιπλέον, μέσω της εξάρθρωσης του χώρου και του χρόνου, ο Prometheus του Shelley 
κινείται προς μια παγκοσμιότητα. Παίζει στο μεταίχμιο του εξωτερικού και του 
εσωτερικού. Το βουνό π.χ. του Προμηθέα, ενώ είναι αστάθμητο εξαιτίας της ερήμωσης 
και της απεριοριστίας του, τοποθετείται παρόλαυτα με γεωγραφική ακρίβεια στον 
Ινδικό Καύκασο. Ο Shelley ξέρει καλά ότι είναι αναγκαίο να προσανατολίσει τον 
αναγνώστη πριν ακολουθήσει ο αποπροσανατολισμός του. Η ποίηση δημιουργεί εκ νέου 
το σύμπαν, αφού έχει εκμηδενιστεί στο μυαλό μας. 
      Προς έναν αναγεννώμενο κόσμο λειτουργεί και μια απόπειρα γλωσσικής 
αποσταθεροποίησης. Η πολύπλοκη και συχνά συγχυσμένη αλληλεπίδραση των 
δραματικών φωνών δυσχεραίνει την επικοινωνία και διαλύει τη γλωσσική συνοχή. Η 
άνετη σχέση του αναγνώστη με τη γλώσσα κλονίζεται, η σύγχυση κι η διάλυση που 
σχετίζονται με το grotesque αναφαίνονται. Ο χειρισμός και η παραμόρφωση της 
γλώσσας φανερώνεται επιπλέον μέσα από τη χρήση του παράδοξου. Το παράδοξο, όπως 
το grotesque, ορίζει μια κατάσταση ύπαρξης εκτός εστίασης, μια μετατόπιση πέρα απ’ 
αυτό που μπορεί να φτάσει η γλώσσα ή η πλήρης κατανόηση. Μια αναδυόμενη 
πραγματικότητα μπορεί έτσι να σφυρηλατηθεί.65   
 
3. MARY WOLLSTONECRAFT SHELLEY3. MARY WOLLSTONECRAFT SHELLEY3. MARY WOLLSTONECRAFT SHELLEY3. MARY WOLLSTONECRAFT SHELLEY    
Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, Frankenstein, or the modern Prometheusor the modern Prometheusor the modern Prometheusor the modern Prometheus    
    Ανταποκρινόμενη στην πρόκληση του Byron να γράψουν από μια ιστορία 
φαντασμάτων, η Mary Shelley άρχισε να δουλεύει σ’ ένα χειρόγραφο που δημοσιεύτηκε 
αρχικά ανώνυμα στα 1818 ως Frankenstein, or the modern Prometheus.66 Μια νέα έκδοση, 
αναθεωρημένη από τη Shelley, εμφανίστηκε στα 1831. Το βιβλίο, που είναι ένα 
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επιστολικό μυθιστόρημα, έγινε γρήγορα το αντικείμενο πολλών θεατρικών 
παραστάσεων, με πρώτη το Presumption or the fate of Frankenstein του Richard Brinsley 
Peake, που παίχθηκε τον Ιούνιο του 1823 στο Λονδίνο στο English Opera House στο 
Strand. Το θέμα “Frankenstein–τέρας” έγινε πρώτο θέμα και σε πολλά πολιτικά γραπτά 
και στην πολιτική σκέψη του βιομηχανοποιημένου 19ου αιώνα. Χρησιμοποιήθηκε από 
προσωπικότητες όπως οι Edmund Burke, Elizabeth Gaskell, Thomas Carlyle, Charles 
Dickens, H.G. Wells, Joseph Conrad, D.H. Lawrence, E.T.A. Hoffmann, Stephen Crane.67 
   Ήδη ο υπότιτλος παραπέμπει σε μια σχέση του Frankenstein, του πρωταγωνιστή 
επιστήμονα, με τον Τιτάνα. Κατά τη διάρκεια ιατρικών σπουδών ο ήρωας μαθαίνει το 
μυστικό να δίνει ζωή ξανά σε άψυχη ύλη, όπως ο Προμηθέας κλέβει τη σωτήρια φωτιά, 
για να τη χαρίσει στην ανθρωπότητα. Τα αλτρουιστικά πειράματα του Frankenstein 
οδηγούν στη δημιουργία ενός εξαιρετικά μεγάλου και δυνατού πλάσματος, με τερατώδη 
όψη. Ταυτόχρονα και το τέρας διαθέτει κάποια προμηθεϊκά χαρακτηριστικά. 
Ανακαλύπτει τη φωτιά. Σαν τον Προμηθέα του Αισχύλου γνωρίζει ένα μυστικό σχετικά 
μ’ ένα γάμο που απειλεί να καταστρέψει τον αφέντη του. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι 
ότι η ιστορία που διηγείται το τέρας στον Frankenstein -όταν βρίσκονται για πρώτη 
φορά αντιμέτωποι- είναι αρκετά προμηθεϊκή. Μιλά ευκρινώς για τα στάδια της 
ανθρώπινης εξέλιξης από μια ζωώδη ύπαρξη στο ανθρώπινο γένος. Η αφήγησή του 
απηχεί την ιστορία της ανθρώπινης ανάπτυξης και προόδου μέσω του μύθου του 
Προμηθέα στον Προμηθέα του Αισχύλου και στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα. Αν και το 
τέρας εμποδίζεται τελικά να κάνει το αποφασιστικό βήμα από κτήνος σε πολιτισμένο 
άνθρωπο, η αφήγησή του περιέχει την επίγνωση τού τι χρειάζεται (μόρφωση, 
κοινωνικοποίηση, αγάπη) για να γίνει αληθινός άνθρωπος – όπως και τη δική του 
αποτυχία προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι το «τέρας», όπως το αποκαλεί και ο ίδιος ο 
δημιουργός του, προκαλώντας γενικό μίσος, στερημένο τη φιλία κι αποξενωμένο, 
διαπράττει αρκετούς φόνους -κυρίως μελών της οικογένειας του δημιουργού του- πριν 
καταφύγει στην Αρκτική, εκεί όπου λαμβάνει χώρα το τέλος του μυθιστορήματος με το 
θάνατο τόσο του δημιουργού όσο και του δημιουργήματος.  
 
Grotesque Grotesque Grotesque Grotesque αντιστροφή και συγχώνευση των δύο ηρώωναντιστροφή και συγχώνευση των δύο ηρώωναντιστροφή και συγχώνευση των δύο ηρώωναντιστροφή και συγχώνευση των δύο ηρώων    
   Ο Robert C. Evans διαπιστώνει λιγότερο έντονη την ανάπτυξη των grotesque 
στοιχείων στο μυθιστόρημα της Shelley απ’ όσο έχουμε συνηθίσει στην ταινία του Boris 
Carloff και σε όσες ακολούθησαν και απ’ όσο προανήγγειλε η ίδια η δημιουργός στον 
πρόλογο της αναθεωρημένης έκδοσης του βιβλίου.  
   Ωστόσο τα grotesque στοιχεία δε λείπουν. Το ίδιο το γεγονός της εμψύχωσης ενός 
νεκρού σώματος είναι ένα απ’ αυτά. Υπάρχει επίσης ένα τέρας, του οποίου η ασχήμια 
αναφέρεται συχνά, αλλά ταυτοχρόνως προβάλλεται παράλληλα με τη συναισθηματική 
και τη διανοητική του ευγένεια. Η Shelley σαν να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τέρας 
όσο λιγότερο τερατώδες γίνεται και να προκαλέσει τη συμπάθεια του αναγνώστη, και το 
κατορθώνει. Ωστόσο, όταν αρχίζει αυτό να διαπράττει τους φόνους, χάνει την 
αθωότητά του κι αρχίζει να μεταμορφώνεται σε μια πραγματικά grotesque ύπαρξη. Τα 
grotesque στοιχεία της προσωπικότητάς του εκδηλώνονται ολοένα, κυρίως απ’ τον 
πρώτο φόνο του, ενός μικρού παιδιού, του οποίου το τέρας επιθυμούσε απλά τη φιλία. 
Αν και ο φόνος, όπως προβάλλεται, μπορεί να είναι και μη ηθελημένος, το τέρας, μετά 
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το φόνο, κοιτάζει το πτώμα γοητευμένο απ’ το θέαμα και με εμμονή. Στο λαιμό του 
παιδιού βρίσκει ένα μενταγιόν με τη φωτογραφία μιας νέας κοπέλας, που τη βρίσκει 
ελκυστική, αλλά που παράλληλα προκαλεί την οργή του για το ανθρώπινο είδος, καθώς 
σκέφτεται ότι αυτός είναι στερημένος από τις χαρές που ένα τέτοιο πλάσμα θα 
μπορούσε να του προσφέρει. Αμέσως μετά το φόνο, αφυπνίζεται σεξουαλικά. ∆εν είναι η 
φιλία ενός παιδιού αυτή που πλέον τον ενδιαφέρει. Το πλάσμα απ’ αυτό το σημείο κι 
έπειτα γίνεται ασταθές κι απρόβλεπτο. Αργότερα θα ζητήσει από το δημιουργό του να 
του φτιάξει μια ερωτική, το ίδιο απωθητική με αυτόν, σύντροφο.  
   Από την άλλη και ο Victor Frankenstein είναι εν μέρει μια grotesque ύπαρξη στα 
κρυφά του κίνητρα, στην ανήθικη συμπεριφορά και στα διεστραμμένα του επιτεύγματα. 
Ήδη απ’ την παιδική του ηλικία ο Victor είχε εκπαιδευτεί να είναι εξοικειωμένος με 
ό,τι οι υπόλοιποι θα αντιλαμβάνονταν ως grotesque, όπως είναι η αποσύνθεση του 
ανθρώπινου σώματος. Αναφέροντας το βασανισμό ζώων αποκαλύπτει έναν κρυμμένο 
σαδισμό και μια αδιαφορία στον πόνο του άλλου. Σε μια σκηνή, την πιο grotesque του 
μυθιστορήματος, ο Frankenstein κοιμάται και βλέπει στο όνειρό του την αγαπημένη 
του. Ενώ τη φιλάει, αυτή αλλάζει, τελικά του φαίνεται ότι κρατάει το πτώμα της 
πεθαμένης μητέρας του. Τη σκηνή συμπληρώνει η εμφάνιση σκουληκιών. Ο Victor στο 
βασανισμένο του μυαλό συγχέει έτσι τη μητέρα με την αγαπημένη του. Επιπλέον 
ξυπνώντας από τον τρόμο, βλέπει το πλάσμα να στέκεται δίπλα στο κρεβάτι του και να 
τον κοιτάει με τα κίτρινα μάτια του και με ένα μορφασμό στο πρόσωπο. Αυτός ο 
μορφασμός είναι μια από τις πιο ζωντανές grotesque στιγμές στο μυθιστόρημα, είναι 
ένας ανεξήγητος συνδυασμός κωμικού και φρικτού. Αργότερα όταν ο Victor αρνείται 
τελικά να φτιάζει την ερωτική σύντροφο του τέρατος, το πλάσμα τον εκδικείται 
σκοτώνοντας τη δική του αγαπημένη. ∆είχνει το πτώμα της στο δημιουργό του, 
χλευάζοντας και με έναν τελευταίο μορφασμό.68  
   O Frankenstein, or the modern Prometheus, μελετώντας τη σχέση δημιουργού–
δημιουργήματος, καταλήγει να αντιστρέψει βασικά στοιχεία–κλειδιά του μύθου και τις 
σχέσεις μεταξύ δημιουργού – δημιουργήματος. Όσο προχωρά μάλιστα η αφήγηση ο 
Frankenstein και το τέρας συγχωνεύονται. Το τέρας γίνεται ο τύραννος, ο δημιουργός 
του θανάτου και κατευθύνει την καταστροφική του δύναμη πάνω στον αφέντη, ενώ ο 
Frankenstein γίνεται ο σκλάβος του δημιουργήματός του και υποφέρει στα χέρια του. Η 
σύγχυση του δημιουργού με το δημιούργημα υφίσταται ακόμα και σήμερα, καθώς ο 
Frankenstein, γνωστός κυρίως από τις σχετικές ταινίες, θεωρείται από το θεατή ως το 
τέρας, ενώ στην πραγματικότητα στο βιβλίο είναι ο δημιουργός.69  
   Στον Προμηθέα της Shelley, ο «άλλος» παρουσιάζεται ως η διεφθαρμένη και 
κατατρεγμένη προβολή του καλύτερου εαυτού. Το τέρας που ήταν ένας ετερότοπος, 
κάτι άλλο και κάπου αλλού, δυναμώνει ξαφνικά μέσα μας. Η τερατωδία γίνεται όχι 
απλά μια τυχαία εκτροπή αλλά μια πρόσκληση του χάους κι ένα βύθισμα στην 
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ανωνυμία. Είναι μια μεταμόρφωση και μια μετατόπιση. Η απόλυτη εξωτερικότητα του 
grotesque ξένου καταρρέει σε τέλεια εσωτερικότητα.70 
 
Η εφιαλτική προοπτική του ρομαντικού ονείρου της Η εφιαλτική προοπτική του ρομαντικού ονείρου της Η εφιαλτική προοπτική του ρομαντικού ονείρου της Η εφιαλτική προοπτική του ρομαντικού ονείρου της ανααναανααναδημιουργίαςδημιουργίαςδημιουργίαςδημιουργίας    
    Η Shelley εξηγεί ότι παρακινήθηκε να γράψει την ιστορία αφού άκουγε για ώρες τον 
άντρα της και τον Byron να μιλούν για την «αρχή της ζωής». Οι υποθέσεις τους για 
διάφορες στρατηγικές για επαναζωογόνηση πτωμάτων έγιναν, μέσω της ζωηρής 
φαντασίας της, ένα μυθιστόρημα σχετικά με τη δύναμη της εφευρετικότητας να δώσει 
κανείς σε μια σκοτεινή άμορφη ουσία μορφή. Όπως κι άλλοι, η Mary στράφηκε στον 
Προμηθέα -το μυθικό δημιουργό των ανθρώπων- για να εξερευνήσει ερωτήματα 
σχετικά με τη φύση και τις δυνατότητες της δημιουργίας. «Ένα πρόσωπο σημαντικής 
κουλτούρας και εκπαίδευσης, η Shelley μπορεί επίσης να είχε διαβάσει τα ποιήματα για 
τον Προμηθέα του Goethe ή να είχε δει στα 1801 το μπαλέτο The creatures of Prometheus 
του Beethoven στη Βιέννη”.71 Το θέμα της ευθύνης του δημιουργού απέναντι στο 
δημιούργημα, η σχέση μεταξύ τους ήταν θέματα που απασχόλησαν την Shelley. Ο Victor 
Frankenstein είναι ένας ελαττωματικός Προμηθέας, ένας ευφυής επιστήμονας αλλά 
αποτυχημένος παιδαγωγός. Ότι το λάθος του ήταν περισσότερο κοινωνικό παρά 
τεχνολογικό στη φύση ήταν μια άποψη που εκφράστηκε από τον πρώτο κριτικό του 
μυθιστορήματος, τον Shelley, που κατηγόρησε μια μη ανεκτική κοινωνία για τις 
δυστυχίες του απόβλητου σε ένα δοκίμιο γραμμένο το 1817 (On Frankenstein)72 
Λειτουργώντας το τέρας ως αντανάκλαση της αποτυχίας του δημιουργού του ως 
ανθρώπου, θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη της ηθικής 
υπευθυνότητας. Μάλιστα υπάρχει μια έμμεση κριτική σε όσα αντιπροσωπεύει ο Marquis 
de Sade απ’ τη Shelley, καθώς στο μυθιστόρημα μια αθώα γυναίκα κατηγορείται για τη 
δολοφονία ενός παιδιού, χάρη στη διαβολική απάτη του δημιουργήματος του 
Frankenstein. Η αθώα γυναίκα, που φυλακίζεται, δικάζεται και εκτελείται, ονομάζεται 
Justine, σαν τη δυστυχισμένη ενάρετη ηρωίδα του Sade.73 
   Αν ο Frankenstein μιμείται την επαναστατική πράξη του Προμηθέα για τη δημιουργία 
ανθρώπων, το τέρας ενσαρκώνει την προμηθεϊκή αφήγηση της ανθρώπινης προόδου. Κι 
ακόμα –κι αυτή είναι η μακάβρια διαστροφή του μύθου της Shelley, όπως λέει η 
Dougherty- κανένας από τους δύο δεν πετυχαίνει εντελώς. Έτσι ο Προμηθέας της 
Shelley ξεχωρίζει από άλλους Προμηθείς των ρομαντικών ποιητών και συγγραφέων 
που υμνούσαν τη δημιουργικές δυνάμεις του Προμηθέα. Ενώ στον Προμηθέα του 
Shelley ένας εντελώς αγνός κι ευγενής Προμηθέας βοηθά να αναδημιουργηθεί μια 
ελεύθερη και αταξική ανθρώπινη κατάσταση, στον Frankenstein τόσο ο δημιουργός όσο 
και το δημιούργημα ταυτίζονται με τον Προμηθέα, και κανένας από τους δύο δεν είναι 
ηθικά αγνός. Αυτό που αναδύεται από το μυθιστόρημα της Shelley είναι μια πολύπλοκη 
κριτική της ρομαντικής έννοιας της δημιουργικότητας. Στο δικό της Προμηθέα η 
δημιουργική δύναμη είναι επικίνδυνη κι απρόβλεπτη. Αυτό που ξεκινά ως μια πράξη 
γενναιοδωρίας σύντομα μετατρέπεται σε μια πράξη ελέγχου. Η υπερβολική αφοσίωση 
του Frankenstein στις επιστημονικές του έρευνες, τον οδήγησαν στο να απορρίψει την 
κοινωνία, ν’ αγνοήσει φίλους και οικογένεια και να δουλεύει φανατικά σ’ ένα σκοτεινό 
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και μελαγχολικό εργαστήριο. Η πράξη της δημιουργίας του Frankenstein είναι γεμάτη 
με τη δυνατότητα της τερατωδίας. Ο στοχασμός της Shelley για τη δημιουργική 
διαδικασία αποκαλύπτει το σκοτεινό υπόβαθρο στο όνειρο της αναδημιουργίας του 
ανθρώπου που απασχολούσε τη φαντασία των ρομαντικών. Προκάλεσε εκείνους που 
υμνούσαν στο πρόσωπο του Προμηθέα το ρόλο του απομονωμένου, δημιουργού 
καλλιτέχνη, υπονοώντας ότι το χειρότερο για έναν καλλιτέχνη είναι να αφήσει τις 
δυνάμεις του ως δημιουργού να βαρύνει περισσότερο από την αφοσίωσή του στην 
ανθρωπότητα. Αναποδογυρίζοντας το μύθο, η Shelley φανέρωσε την προοπτική του 
εφιάλτη στον οποίο οδηγούσε η υπερβολική πίστη των ρομαντικών στη δυνατότητα της 
δημιουργίας.74 
 

* * * 
 
 
 
 

Ε. Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: Ε. Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: Ε. Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: Ε. Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ: FRIEDRICH NIETZSCHEFRIEDRICH NIETZSCHEFRIEDRICH NIETZSCHEFRIEDRICH NIETZSCHE    
    
1. 1. 1. 1. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ∆ΡΑΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ∆ΡΑΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ∆ΡΑΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ∆ΡΑΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ (19 Απριλίου 1859) (19 Απριλίου 1859) (19 Απριλίου 1859) (19 Απριλίου 1859)    
   Ο Nietzsche συνέθεσε, σε ηλικία δεκαπέντε ετών, ένα δράμα σε μια πράξη με τον τίτλο  
Prometheus:75  
   Α΄ Σκηνή (∆ιάλογος Προμηθέα – Ιαπετού): Ο Ιαπετός ανακοινώνει στο γιο του ότι ήρθε 
η ώρα για τη θυσία που θα σημάνει την αιώνια συμμαχία των Τιτάνων με την ουράνια 
εξουσία των θεών. Ο Προμηθέας απορεί για την εξέλιξη αυτή κι αρνείται τη σύναψη 
δεσμών με τους θεούς. Ανακοινώνει τη θέλησή του ν’ απελευθερωθεί και να κυβερνήσει 
τους ανθρώπους εκείνους στους οποίους έδωσε ύπαρξη. ∆εν πληγώθηκε, όπως λέει, η 
υπερηφάνειά του, επειδή οι θεοί, αν και προήλθαν απ’ την ίδια φυλή με τους τιτάνες, 
είναι αυτοί που ελέγχουν το σκήπτρο. Ο πατέρας του του ζητά να μη θυμώνει μαζί του, 
γιατί πάντα ήθελε το καλύτερο, αλλά του επισημαίνει ότι οι θεοί είναι πιο δυνατοί. Ο 
Προμηθέας αμφισβητεί την υπεροχή των θεών και ζητά από τον πατέρα του να του την 
αποδείξει. Του υπενθυμίζει μάλιστα, ότι η δόξα της τερατώδους πράξης του ∆ία να ρίξει 
τον πατέρα του στον Άδη οφείλεται σε αυτόν⋅ εξαιτίας του οι νέοι θεοί απέκτησαν την 
εξουσία τους. Θεωρεί λοιπόν ανοησία αυτός που τους ανύψωσε, τώρα να ταπεινωθεί 
μπροστά τους και να παραδεχτεί τη δύναμή τους ανώτερη απ’ τη δική του. Ο Ιαπετός 
ζητά απ’ τον Προμηθέα να τον ακούσει. Θέλησε να δώσει την ικανοποίηση στο λαό ότι 
οι ηγέτες του δεν του στερούν την ευτυχία με τις συνεχείς διαμάχες τους. Ο Προμηθέας 
ρωτά τι πρέπει να γίνει και ο Ιαπετός απαντά ότι πιστεύει ακράδαντα ότι είναι αμοιβαία 
η περιφρόνηση που τρέφουν οι ουράνιοι θεοί όπως και οι τιτάνες... ο Προμηθέας 
διακόπτει τη σκέψη του Ιαπετού, για να εκφράσει την άρνησή του απέναντι στην 
έκφραση αυτοπεριφρόνησης που προκύπτει από τη συμφωνία στην υπεροχή της δύναμη 
των θεών έναντι της δικής τους, έτσι όπως προωθείται με το σχέδιο του πατέρα... ο 
Ιαπετός συνεχίζει τη σκέψη του λέγοντας ότι έτσι θα δοθεί ένα τέλος και στον 
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τρομακτικό θυμό τους. Ο Προμηθέας ωστόσο αρνείται να υπομείνει αυτή την πηγή 
δυστυχίας, μέσα στην ήρεμη εξουσία των θεών η ζωή των ανθρώπων να πάψει να είναι 
ελεύθερη απ’ την πρόκληση. Ο Ιαπετός καταλαβαίνει πλέον πως ό,τι και να πει, ο γιος 
του θα αντιταχθεί στα λόγια του και θα προκαλέσει την οργή του. Ο Προμηθέας τον 
προκαλεί να μιλήσει και κατηγορώντας τον, εκφράζει το φόβο του πως με τη συμφωνία 
αυτή ο πατέρας έχει καταδικάσει την ελευθερία, την ευτυχία και την υπερηφάνεια του 
γιου του. Ο Ιαπετός του ζητά ξανά να τον ακούσει για ένα λεπτό, του λέει ότι ο δεσμός 
που θα συναφθεί με τη θυσία θα σφραγίσει τη συμφωνία με τους θεούς για το καλό των 
ανθρώπων. Ακούν εν τω μεταξύ τους θεούς να πλησιάζουν και αποχωρούν κι οι δυο 
γρήγορα από τη σκηνή. 
                Β΄ Σκηνή (Μονόλογος του Προμηθέα): Ο Προμηθέας μόνος θρηνεί γι’ αυτό που 
αναμένεται να συμβεί. Γνωρίζει ότι το σχέδιο αυτό ο πατέρας του το έθρεφε στην καρδιά 
του για πολύ καιρό, αλλά δίσταζε να του το φανερώσει. Κλαίει για τη χαμένη του 
ευτυχία και την ανεξαρτησία που δεν την έχει πια. Καταλαβαίνει ότι σύντομα θα πρέπει 
να υπομείνει τα σφιχτά δεσμά της υπερήφανης σκέψης του, που μέχρι τότε δεν είχε 
κανέναν εξουσιαστή. ∆εμένος πλέον στην αιωνιότητα! Σκέφτεται ότι δεν μπορεί ακόμα 
να προσέχει εκείνους, των οποίων η αυτοαναμόρφωση δεν είναι καθαρή και 
απαλλαγμένη από βιαιότητες και τώρα αυτό θα είναι το μοντέλο για τη ζωή αυτών των 
φτωχών πλασμάτων. Αναρωτιέται αν μπορεί να εκθρονίσει εκείνους, τους οποίους 
αυτός ανύψωσε και τους έδωσε δύναμη και αξία. (Μια καταιγίδα πλησιάζει) βλέπει τα 
δέντρα που λυγίζουν ταπεινά, περιμένοντας τον ηγέτη τους κι αναρωτιέται αν πρέπει κι 
αυτός να γονατίσει μπροστά στον παντοδύναμο (ακούγονται βροντές). Ο Προμηθέας 
αναφωνεί: «Πλησιάζει! Πλησιάζει! Ο άνεμος τρέχει ορμητικά πίσω του κι αναγγέλλει τη 
δύναμή του. Πώς! Είσαι οργισμένος, ∆ία, που περιφρονώ τη δύναμη και την εξουσία 
σου;» Προκαλεί τον ∆ία να στείλει το θερμό κεραυνό του εναντίον του αν μπορεί 
(πέφτουν κεραυνοί). «Πλησιάζει! Ο κεραυνός αναγγέλλει τα βήματά του”, λέει ο 
Προμηθέας, που μπορεί ν’ ακούσει πλέον τον ∆ία στον αέρα. Σε μια αποστροφή προς την 
καρδιά του της ζητά να κάνει κουράγιο, καθώς αποφασίζει με δόλο να ρίξει το ∆ία από 
το θρόνο του και να πάρει το στέμμα και το σκήπτρο για τον εαυτό του, αποκτώντας τη 
δύναμη του αιώνιου ελέγχου. 
   Γ΄ Σκηνή (συγκέντρωση κι απόφαση των θεών για την τύχη των ανθρώπων): Ο ∆ίας, ο 
Πλούτωνας, ο Ποσειδώνας και η Αθηνά βρίσκονται μαζί. Ο ∆ίας απευθύνεται στον 
Πλούτωνα και του λέει ότι ο λόγος που στρέφονται οι ολύμπιοι θεοί προς τον Ιαπετό 
και τον Προμηθέα είναι γιατί η συμμαχία μαζί τους θ’ αυξήσει τη δύναμη και θα 
μεγαλώσει τη δόξα τους. Σε μια διαμάχη των τριών θεών σχετικά με την τύχη των 
τιτάνων και των ανθρώπων, η Αθηνά λειτουργεί διαιτητικά και καταφέρνει να 
αποσπάσει τη συμφωνία του ∆ία να φροντίσει αυτή να κάνει το μυαλό των ανθρώπων 
ικανό για εκπαίδευση κι ανοιχτό στις τέχνες. Ο ∆ίας, ευχαριστημένος με αυτή την 
εξέλιξη, δίνει διαταγή σε όλους τους θεούς να κατευθυνθούν προς τους τιτάνες, εκεί 
όπου θα λάβει χώρα η επικύρωση της δύναμής τους μέσω της συμμαχίας. 
  Ο Προμηθέας έχει εν τω μεταξύ ετοιμάσει τα της θυσίας, η οποία υποτίθεται ότι θα 
επισφραγίσει τη συμφωνία. Ο Ιαπετός καταφθάνει μαζί με τους ολύμπιους θεούς κι ο 
Προμηθέας, απευθυνόμενος με υποκριτική ευγένεια προς τον ∆ία, τον καλεί να διαλέξει 
απ’ τις μερίδες του θυσιασμένου ζώου αυτές που προτιμά. Ο ∆ίας αντιλαμβάνεται την 
εξαπάτηση και σε κατάσταση οργής, για την απουσία ευγνωμοσύνης από τους τιτάνες 
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για την απόφασή του να προστατέψει τους γιους της Γης, αποφασίζει αιώνια εκδίκηση 
και μαρτύριο. Η μανία του ∆ία χτυπά τον Προμηθέα και τον βυθίζει στα έγκατα της γης. 
   Χορικό των ανθρώπων (εν μέσω αδύναμων βροντών και κεραυνών): Ο Χορός των 
ανθρώπων αναφέρεται στην παντοδυναμία των ολύμπιων θεών. Όλες οι δυνάμεις είναι 
παροδικές μπροστά στην ολύμπια δύναμη, που βρίσκεται ακόμα και πάνω απ’ το χρόνο 
και το θάνατο. Κανένας δεν πρέπει να αντιστέκεται στην αιώνια δύναμή τους, καθώς, 
λύνοντας τα δεσμά του, θα βυθιστεί στα βάθη της γης. Σαν το ρεύμα που ξεχύνεται, το 
ίδιο και η ζωή του θα χαθεί στις δυνάμεις του σκοτεινού Άδη. Όταν συμβεί αυτό, με 
ταπεινότητα θα πέσει στο έδαφος, ζητώντας ικετευτικά από τις δυνάμεις αυτές τη 
βοήθεια και το άσυλό τους. Ως απόλυτη κι άμεμπτη αναγνωρίζει ο χορός την εξουσία 
των θεών, που βοηθά τους ανθρώπους να στέκονται ακλόνητοι στις καταιγίδες, να 
υπομένουν σταθερά τα μαρτύριά τους και να διαμορφώνουν τη ζωή τους κατά το θεϊκό 
πρότυπο. Αλλά εκείνοι που δεν είναι καθαροί από ενοχή και ελαττώματα, σαν τους 
σωλήνες βυθίζονται κάτω στον Άδη, όταν χτυπιούνται από τις θανάσιμες καταιγίδες. Σε 
αυτούς ο θάνατος φαίνεται σαν μια φριχτή απόσπαση απ’ τις χαρές της ζωής, απ’ τη 
λαγνεία της γης. Και παρόλαυτα ο θάνατος είναι ακόμα η θεϊκή δύναμη που ευχάριστα 
μας οδηγεί στον αιώνιο στόχο που προορίζεται να κυβερνά. Αλίμονο σε όποιον πέφτει, 
που με αιώνια δάκρυα, ευτελή θλίψη και μετάνοια ξεπλύνει την ενοχή του. Αλίμονο σε 
εκείνον που δοκίμασε τη θεϊκή οργή και τώρα κοιτάζει τη θεότητα με φόβο και τρόμο. 
Παρόλαυτα εκείνες οι ουράνιες δυνάμεις δεν είναι αιώνια οργισμένες. Ακόμα κι όταν ο 
αμαρτωλός πιστεύει ότι είναι εγκαταλειμμένος, ο θεός τον πλησιάζει για να τον 
παρηγορήσει και τον συγχωρεί. Εξαγνισμένος τότε, λέει ο χορός, στέκεται ο αμαρτωλός 
μπροστά στη θεότητα, έχοντας ανέλθει από τα σκοτάδια της αμαρτίας κι απ’ τα βάθη της 
μετάνοιας. Ο ∆ίας είναι παντοδύναμος. 
   Η επικύρωση της θέσης του Χορού από τον Προμηθέα: Ο Προμηθέας εκφράζει κι αυτός 
τελικά την πίστη του στην ανωτερότητα των θεών. Η θεϊκή δύναμη βρίσκεται πάνω απ’ 
το χρόνο και το θάνατο και καμιά παροδική δύναμη δεν μπορεί να της αντισταθεί. 
Κανένας δεν τολμά, παρασυρμένος από την αλαζονεία του, να σταθεί γενναία απέναντι 
στις ουράνιες δυνάμεις. Μόλις πετάξει πέρα τις αλυσίδες που τον δένουν, θα βυθιστεί 
στα έγκατα της γης. Σαν το ρεύμα η ζωή του θα ξεχυθεί και θα ικετεύσει τις δυνάμεις 
του Άδη για τη βοήθειά τους και για άσυλο. 
  Το πνεύμα του επαναστάτη Προμηθέα του Goethe που αψηφά τους θεούς και 
υπερασπίζεται τη δική του ανωτερότητα διαποτίζει το ποίημα, αλλά με διάθεση τελικά 
διαφορετική στον Nietzsche. Ακολουθώντας την ησιοδική παράδοση του προμηθεϊκού 
μύθου και την αρνητική αντιμετώπιση του trickster Προμηθέα, ο Nietzsche δίνει στο 
δικό του επαναστάτη Προμηθέα την ευκαιρία να πάθει και να μάθει.  
   Ο Ιαπετός αποκτά στο ποίημα το ρόλο του φιλάνθρωπου, που παραδοσιακά ανήκει στο 
γιο. Η συμφωνία που ο πατέρας θέλει να κάνει με τους ουράνιους θεούς στοχεύει στο να 
ωφεληθεί το ανθρώπινο γένος, καθώς αυτό θα μπορέσει ν’ απαλλαγεί από τις διαμάχες 
των ουράνιων δυνάμεων που εμποδίζουν την ευτυχία του και να ζήσει μια ζωή ήσυχη 
και ασφαλή. Μια διαφορετική έννοια της φιλανθρωπίας εκφράζει ο γιος⋅ ο Προμηθέας 
δεν μπορεί να υπομείνει την ασφάλεια που θα προκύψει από τη συμφωνία αυτή για 
τους ανθρώπους, καθώς την αντιλαμβάνεται ως πηγή δυστυχίας, αφού της λείπει η 
πρόκληση. Έτσι επαναστατεί ενάντια στη γενική θέληση. Ο Προμηθέας ζητά να 
εξαπατήσει το ∆ία και να καρπωθεί αυτός για τον εαυτό του τη παντοδυναμία του. Ο 
δόλος λαμβάνει χώρα κατά την τέλεση της θυσίας, που θα σήμαινε την επισφράγιση της 
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συμφωνίας. Όμως η απάτη στρέφεται τελικά εις βάρος του. Ο ∆ίας αντιλαμβάνεται την 
απάτη και οργισμένος τον εκδικείται.  
   Ο Προμηθέας μαθαίνει με επώδυνο τρόπο ότι το δίκαιο βρίσκεται με το μέρος ενός 
τύραννου μεν, φιλεύσπλαχνου δε, παντοδύναμου θεού. Αυτή την άποψη εκφράζει ο 
χορός των ανθρώπων: ο άνθρωπος που θα θελήσει να σπάσει τα δεσμά που του έχει 
επιβάλει η θεϊκή τυραννία, στο τέλος θα καταλήξει ηττημένος και ταπεινωμένος στον 
Άδη. Η θεϊκή μεγαλοψυχία ωστόσο είναι τόση που ο αμαρτωλός στο τέλος θα 
συγχωρηθεί. Την ίδια άποψη θα επικυρώσει κι ο ίδιος ο παθών Προμηθέας στο τέλος του 
χορικού. Ενδιαφέρουσα, μάλιστα, στο ποίημα είναι αυτή η σύγχυση που παρατηρείται 
ανάμεσα στον ειδωλολάτρη ∆ία και μια θεότητα φιλεύσπλαχνη⋅ το χριστιανικό στοιχείο 
ενισχύεται απ’ την αντίληψη περί αμαρτίας, που αναπτύσσεται ποιητικά. Στην 
οικογένεια του Nietzsche, άλλωστε, υπήρξαν ιερείς κι ο ίδιος ο νεαρός Nietzsche 
προοριζόταν για μια ανάλογη σταδιοδρομία. Στο μετέπειτα έργο του η σύγχυση θα 
διαλυθεί. Θ’ αλλάξει κι η νιτσεϊκή αντιμετώπιση της προμηθεϊκής αυτονομίας κι 
ελευθερίας. Το αγωνιστικό στοιχείο θ’ αποκτήσει την ύψιστη σημασία στη φιλοσοφία 
του και θα τεθεί απέναντι σε μια ζωή που της λείπει το στοιχείο της πρόκλησης. Κυρίως 
όμως θα σημειωθεί μια ολοκληρωτική μεταστροφή στον τρόπο με τον οποίο θα 
αντιμετωπίζει πλέον ο Nietzsche τον trickster επαναστάτη Προμηθέα. 
2. ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΚΙ ΕΛΙΤΙΣΜΟΣ 2. ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΚΙ ΕΛΙΤΙΣΜΟΣ 2. ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΚΙ ΕΛΙΤΙΣΜΟΣ 2. ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ ΚΙ ΕΛΙΤΙΣΜΟΣ     
  Ο Taffel ασχολήθηκε με τους Υπερβόρειους και μας φωτίζει σχετικά με τη σχέση αυτών 
με τον Nietzsche. Στην αρχαιότητα πίστευαν πως οι Υπερβόρειοι κατοικούσαν στην ίδια 
χωρική και χρονική πραγματικότητα του γνωστού κόσμου, αλλά στα ακρότατα όρια 
αυτής. Οι Υπερβόρειοι μπορούσαν θεωρητικά να προσεγγιστούν μέσω ενός συμβατικού 
ταξιδιού, αλλά ήταν τόσο μακριά, που η πραγματική επαφή μαζί τους ήταν μόνο προϊόν 
φήμης ή θρύλου. Αντιπροσώπευαν ένα είδος ζωής θεωρητικά δυνατής για τους 
ανθρώπους, αλλά που μπορεί ν’ αποκτηθεί μόνο απ’ τους πιο τυχερούς, τους λίγους 
εκείνους που τοποθετούνται στα ακρότατα όρια της ανθρώπινης φυσικής και 
πνευματικής ικανότητας. Ο Nietzsche στον Αντίχριστο χρησιμοποιεί τον όρο 
«Υπερβόρειοι» ως μεταφορά για το ανώτερο είδος ανθρώπου της φιλοσοφίας του.   
   Η ιδέα όμως για τους λίγους εξαιρετικούς ανθρώπους είχε γεννηθεί πολύ νωρίτερα. Σε 
ένα γράμμα του του 1861, σε ηλικία δεκαεπτά ετών, ο Nietzsche εκθειάζει τις αρετές του 
«αγαπημένου του ποιητή», του Friedrich Hölderlin, σ’ ένα φίλο που, σύμφωνα με το 
γράμμα, είχε γράψει μια σκληρή κριτική για τον ποιητή. Ο Hölderlin ήταν φίλος του 
Hegel κι όπως ο τελευταίος, λάτρεψε απεριόριστα κι εξιδανίκευσε τους αρχαίους. Για το 
μεγάλο έργο του Hölderlin, το Hyperion, ο Nietzsche είπε ότι πουθενά η νοσταλγία για 
τους Έλληνες δεν έχει εκφραστεί σε αγνότερους τόνους και πουθενά η ψυχική 
συγγένεια του Hölderlin, του Schiller και του Hegel, δεν αποκαλύπτεται καθαρότερα.  
   Στο Die Wanderung (Το ταξίδι) ο Hölderlin αναφέρεται στον Καύκασο και στο πόσο ποθεί 
να πήγαινε εκεί. Ο Καύκασος ήταν ένα απ’ τα ευλογημένα εκείνα μέρη των 
Υπερβορείων, ένα από τα ακρότατα σημεία του γνωστού κόσμου, ένας γήινος 
παράδεισος. Ο ποιητής ποθεί να βρεθεί στον Καύκασο, για να συναντήσει εκεί “τα παιδιά 
του Ήλιου”, τους αρχαίους Έλληνες. Όπως οι αρχαίοι Έλληνες επιθυμούσαν ένα ταξίδι 
που θα τους οδηγούσε στους Υπερβόρειους, έτσι κι ο ποιητής επιθυμεί ένα ταξίδι που θα 
τον οδηγήσει (αυτόν και τους σύγχρονούς του Γερμανούς) στους αρχαίους Έλληνες. Ο 
ποιητής βρίσκει έτσι μια αναλογία ανάμεσα στη σύγχρονη σχέση των Γερμανών με τους 
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αρχαίους Έλληνες και στη σχέση των Αρχαίων Ελλήνων με τους Υπερβόρειους. Το 
ποίημα αποκτά με αυτό τον τρόπο ένα συμβολικό νόημα.  
   Ο Hölderlin περιγράφει ένα τέτοιο ταξίδι που ολοκληρώνεται με μιαν ένωση, απ’ την 
οποία προκύπτει ένας λαός, σαν το δικό του και σαν τους Έλληνες, όμορφος και 
τυχερός. Φαντάζεται δηλ. τους ευτυχείς λίγους της εποχής του να είναι εκείνοι ανάμεσα 
στους συμπατριώτες και τις συμπατριώτισσές του που έχουν εμποτιστεί με το πνεύμα 
των αρχαίων Ελλήνων. Ο ποιητής επιθυμεί να πάρει κι αυτός μέρος στο ταξίδι. Αλλά 
αυτό δεν μπορεί να διεξαχθεί με τρόπο φυσικό, αφού οι σύγχρονοι Γερμανοί και οι 
Αρχαίοι Έλληνες δε ζουν συγχρόνως. Το ταξίδι που ποθεί είναι ένα φανταστικό ταξίδι, 
μέσω των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων των αρχαίων Ελλήνων προς τη 
μοναδική κατανόησή τους του κόσμου. Ο ποιητής θαυμάζει ακόμα τον ομηρικό κόσμο, 
τον κόσμο της Ιωνίας και παρουσιάζει ακόμα και το φυσικό περιβάλλον των Ελλήνων 
εμποτισμένο με το πνεύμα τους. Στο δικό του παρόν και στο δικό του περιβάλλον δεν 
μπορεί να βρει αυτό που ζητά. Ωστόσο ο ποιητής δεν μπορεί ν’ αφήσει το παρόν του, τη 
γερμανική γη και κουλτούρα, γιατί ο προορισμός είναι πνευματικός. ∆ε θέλει όμως και 
να χαθεί νοσταλγώντας το παρελθόν. Ζητά λοιπόν το αρχαίο ελληνικό πνεύμα να έρθει 
αυτό το ίδιο και να εμποτίσει με την ουσία του τη σύγχρονη εποχή. Ο Hölderlin 
παραμένει αισιόδοξος ως προς τη δυνατότητα αυτή. Για τον Nietzsche στο ποίημα αυτό 
ο ποιητής υψώνεται στις αγνότερες ιδεώδεις σφαίρες.   
  Ένας απ’ τους αρχαίους Έλληνες που αναγνωρίζεται ως επιρροή του Hölderlin είναι ο 
Πίνδαρος. Ο Πίνδαρος αναφέρεται στους Υπερβόρειους τρεις φορές στις ωδές του και 
μια φορά στα νησιά των μακάρων, που είναι μαζί με τα Ελύσια πεδία οι άλλοι δύο 
γήινοι παράδεισοι των λίγων εξαιρετικών. Σε μια απ’ αυτές τις ωδές, η οποία είναι και 
αυτή από την οποία παραθέτει ο Nietzsche στον Αντίχριστο και στ’ αποσπάσματα απ’ 
τους ∆ιθύραμβους του ∆ιονύσου, δίνει πολλές πληροφορίες για τους Υπερβόρειους, τη γη 
και τον τρόπο ζωής τους. Η περιγραφή του της γης των Υπερβόρειων είναι μεταξύ των 
σπουδαιότερων πηγών του Nietzsche για τον τόπο τους και τον ιδανικό ανθρώπινο 
τύπο. Ο Nietzsche αναφέρει τα νησιά των Μακάρων στον Ζαρατούστρα. Οι γήινοι 
παράδεισοι γι’ αυτόν, όπως και για τον Hölderlin και τους κλασικούς συγγραφείς, είναι 
ιδιαίτερα γόνιμοι και καρποφόροι. Σχετίζονται με μια φυσική αφθονία κι ένα φυσικό 
πλούτο, παρά το κρύο, τον άνεμο και τον πάγο που χαρακτηρίζουν τους τόπους αυτούς. 
Και οι κάτοικοί τους είναι εξαιρετικά γενναιόδωροι, ξεχειλίζοντας από φυσικό πλούτο 
κι οφέλη για το ανθρώπινο γένος. Οι διδασκαλίες του Ζαρατούστρα πέφτουν σαν ώριμα 
σύκα στους φίλους του, το έργο του σαν ένα παιδί είναι το προϊόν εγκυμοσύνης και 
γεννιέται από μια μεγάλη αγάπη. Είναι η δημιουργική έκφραση της αυθόρμητης 
ξεχειλίζουσας ενέργειας της ζωής του Ζαρατούστρα, όχι το αποτέλεσμα ενεργειών 
υπολογισμένων και στοχευμένων σε κάποιο συγκεκριμένο όφελος. Και με αυτή την 
έννοια είναι ανάλογη με εκείνες τις πράξεις των Υπερβόρειων του Πίνδαρου, που 
ξεσπούν στο τραγούδι και το χορό, κάνουν άφθονες θυσίες στον Απόλλωνα και 
παρέχουν στους Έλληνες το σύμβολό τους της νίκης και της γονιμότητας, την ελιά, 
χωρίς κανένα ενδιαφέρον αποζημίωσης ή ωφέλειας. Αλλού ο Ζαρατούστρα μιλά για μια 
ενέργεια μη ικανοποίησης, μια ξεχειλίζουσα παρόρμηση για έκφραση –ένα απύθμενο 
πηγάδι εσωτερικής γονιμότητας στα βάθη των σπάνιων δημιουργικών ατόμων– που 
φανερά αντανακλά την εικόνα της φυσικής ανθοφορίας των νησιών των μακάρων και 
της άδολης γενναιοδωρίας των κατοίκων τους.  
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   Επίσης ο Πίνδαρος λέει για τους Υπερβόρειους ότι ζουν, διαφεύγοντας τους νόμους 
της Νέμεσης. Η Νέμεση είναι η προσωποποίηση της αναπόφευκτης επιβολής της 
κοσμικής δικαιοσύνης, τιμωρώντας τους ανθρώπους για την παραβίαση της ηθικής και 
ιδιαίτερα για την ύβρη της έπαρσής τους ν’ απολαμβάνουν το είδος της απόλυτης 
ευτυχίας που ταιριάζει μόνο στους θεούς. Αλλά ο Nietzsche απορρίπτει την ιδέα μιας 
θεϊκής ή φυσικής ηθικής, ανεξάρτητης από τις ανθρώπινες θέσεις κι εκτιμήσεις. Γι’ 
αυτόν το αυστηρό κι αναπόφευκτο μάτι της Νέμεσης μπορεί να προέρχεται μόνο απ’ τα 
μέλη μιας κοινότητας που δογματικά θέτει τους δικούς της επιθυμητούς τρόπους 
συμπεριφοράς ως αντικειμενικούς κι απόλυτους ηθικούς νόμους. Οι Υπερβόρειοι ζουν 
ελεύθεροι από εσωτερικούς και εξωτερικούς εξαναγκασμούς να μετρούν την αξία των 
πράξεων και των σκέψεών τους μέσω ξένων ηθικών δεδομένων, που προσποιητά 
παρουσιάζονται ως αντικειμενικά και παγκόσμια. Με άλλα λόγια, οι Υπερβόρειοι ζουν 
«πέρα από το καλό και το κακό».76 

 
3. Η 3. Η 3. Η 3. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣ (1872) (1872) (1872) (1872)       
   Έντεκα χρόνια μετά την επιστολή του για τον Hölderlin, ο Nietzsche πραγματοποιεί, 
μέσω της πραγμάτευσης του μύθου του Προμηθέα στη ΓΤ, το ταξίδι στον Καύκασο που 
επιθυμούσε για τον εαυτό του ο ρομαντικός ποιητής. Σκοπός του ο ίδιος με εκείνον του 
Hölderlin, η πολιτιστική αναγέννηση του γερμανικού λαού μέσω του αρχαίου 
ελληνικού πνεύματος. Η φιλοσοφία του επίσης αναπτύσσεται μέσω του μύθου, μια 
φιλοσοφία εν τέλει προμηθεϊκή, που δεν αναγνωρίζει μια ηθική επιβαλλόμενη στον 
άνθρωπο ή μια ηθική ενυπάρχουσα στη φύση, μια φιλοσοφία σε πλήρη εναρμόνιση έτσι 
με την ελευθερία των Υπερβόρειων απ’ τα οποιαδήποτε ηθικά δεσμά.  
 
Α. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣΑ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣΑ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣΑ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ----ΦΙΛΟΣΟΦΟΣΦΙΛΟΣΟΦΟΣΦΙΛΟΣΟΦΟΣΦΙΛΟΣΟΦΟΣ    
Ο προμηθεϊκός μύθοςΟ προμηθεϊκός μύθοςΟ προμηθεϊκός μύθοςΟ προμηθεϊκός μύθος και το αρχέγονο και το αρχέγονο και το αρχέγονο και το αρχέγονο    
       To 1913 το Totem and Taboo: Resemblances between the psychic lives of savages and 
neurotics του Freud ήταν απ’ τις πρώτες συμβολές της ψυχολογίας στη μελέτη της 
πρωτόγονης σκέψης. H συμβολή του Freud ήταν μια εφαρμογή της θεωρίας του του σεξ 
κι η έρευνά του βασιζόταν σε παθολογικές περιπτώσεις, ωστόσο τα κείμενά του 
φανέρωναν την πιθανότητα μιας προσέγγισης ανάμεσα στην ψυχολογία και το 
πρόβλημα της πρωτόγονης σκέψης. Λίγο πριν το Totem and Taboo, ο C. G. Jung ανέλαβε 
μια παρόμοια εργασία, που τον οδήγησε επίσης στην πρωτόγονη σκέψη και τον 
πρωτόγονο άνθρωπο. Όπως εξηγεί ο Charles Roberts Aldrich, ο όρος «πρωτόγονος 
άνθρωπος» αντιπροσωπεύει το κοινό υλικό της ανθρώπινης φύσης⋅ αν και πάνω του 
έχουν ανδρωθεί άγριοι και πολιτισμένοι λαοί με το πέρασμα των αιώνων, αυτός 
παραμένει ανάλλαχτος.77 
   Και τους δύο, και τον Freud και τον Jund, τους απασχόλησε ο μύθος του Προμηθέα 
ειδικότερα. Ο Freud τον χρησιμοποίησε στο The acquisition and control of fire το 1932. Το 
μοτίβο του πυρφόρου Προμηθέα ήταν αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο. Ο Freud 
στηριζόταν στην ιδέα ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος έβλεπε τη φωτιά ως κάτι αντίστοιχο 
των παθών της αγάπης και ειδικότερα της σεξουαλικότητας. Ο Jung απ’ την άλλη 
κατέφυγε στο μύθο του Προμηθέα για να “φωτίσει” την ψυχολογική θεωρία του του 

                                                        
76 Taffel, σ. 131-155. 
77 Aldrich, σ. vii και xvii. 
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συλλογικού ασυνείδητου. Κατά τον Jung, το συλλογικό ασυνείδητο στηρίζεται σε 
προγονικές και φυλετικές μνήμες, λειτουργώντας ως αποθήκη της εξέλιξης του 
ανθρώπου. Αυτές οι μνήμες έχουν γίνει αρχέτυπα, ως αποτέλεσμα αιώνων εμπειρίας 
και μεταφοράς από τη μια γενιά στην άλλη. Οι μύθοι, οι θρύλοι και οι λαϊκές 
παραδόσεις είναι πρωταρχικές αποδείξεις της ύπαρξης τέτοιων αρχετύπων στην 
ανθρώπινη ύπαρξη. Αρχετυπικά λειτουργεί κι ο μύθος του Προμηθέα. Ο Jung 
επισημαίνει τις ομοιότητες ανάμεσα στην υποφέρουσα αυτή ελληνική θρησκευτική 
μορφή και σε παρόμοια θύματα θυσίας από άλλες θρησκευτικές παραδόσεις. Η λατρεία 
της φωτιάς αποδεικνύεται παγκοσμίως αναγνωρισμένο φαινόμενο σε κάθε πολιτισμό. 
Για τον Jung η φωτιά που έφερε ο Προμηθέας στους ανθρώπους απ’ τον ουρανό, ήταν 
μια μεταφορά της ανθρώπινης συνείδησης.78 
   Στην ανθρώπινη συνείδηση η επιστήμη ως νεότερη κατάκτηση του ανθρώπου δεν έχει 
προλάβει ν’ αποτυπώσει τα σημάδια της. Η επιστήμη είναι το αποτέλεσμα μιας αλλαγής 
στη συμπεριφορά του ανθρώπου, μια στροφή του ενδιαφέροντός του προς τα υλικά 
πράγματα εις βάρος του πνεύματος, δηλαδή εις βάρος του μύθου, της θρησκείας και της 
τέχνης. H αλλαγή αυτή της συμπεριφοράς του ανθρώπου κατέχει ένα ελάχιστο μέρος 
στη συνολική ανθρώπινη ιστορία, ώστε η σύντομη αυτή περίοδος δεν έχει φέρει 
επαναστατικές αλλαγές ή κάποιου είδους ανάπτυξη στην ανθρώπινη ψυχή.79 Αντιθέτως 
υπάρχει μια υποδομή στην ψυχή του ανθρώπου που είναι παγκοσμίως παρούσα στον 
άνθρωπο διαφορετικών ιστορικών εποχών και πολιτισμών.  
   Ο Nietzsche επιστρέφει σε προαιώνιες μνήμες, πριν ακόμα από τους Freud και Jung, 
πριν από τη στροφή της επιστήμης της ψυχολογίας προς αυτή την κατεύθυνση. Ο 
Aldrich χαρακτηριστικά λέει: “Ντύνουμε με τη γλώσσα της λογικής τις ίδιες εικόνες που 
ο πρωτόγονος ντύνει με τη γλώσσα της φαντασίας, της ποίησης και του μύθου. [...] ∆εν 
πιστεύω να έχω γνωρίσει κάποιο φιλοσοφικό ή θρησκευτικό σύστημα που να μη 
θεμελιώνεται στα αρχέγονα αρχέτυπα. Ποιος, για παράδειγμα, είναι ο υποφέρων 
Υπεράνθρωπος του Nietzsche, αν όχι ο Προμηθέας;”80 
 
Raffaello Santi και grotesqueRaffaello Santi και grotesqueRaffaello Santi και grotesqueRaffaello Santi και grotesque    
  Για τον Nietzsche το φυσικό τοποθετείται όχι στο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά βαθιά 
μέσα στον άνθρωπο. Η τέχνη είναι η μόνη που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να 
έρθει σε επαφή ξανά με την αρχετυπική φύση του. Ποια τέχνη όμως; Η πλαστική τέχνη, 
εκείνη που ανασύρει τις μορφές απ’ το άμορφο, η τέχνη του Απόλλωνα. Γλύπτης, 
άλλωστε, αντιμετωπιζόταν απ’ την παράδοση κι ο Προμηθέας. Για τον Nietzsche όμως ο 
Απόλλωνας δεν είναι ο πλάστης αγαλμάτων, είναι ο δημιουργός του ονείρου και της 
αυταπάτης. Ο Nietzsche καταφεύγει στην αναπαράσταση, ζητώντας να την ξεπεράσει ή 
καλύτερα να την ανα-αναπαραστήσει, αποκαλύπτοντας το φοβερό βάθος της που έμενε 
ως τότε αφανές, και ως προς αυτό τον βοηθάει η αισθητική του grotesque, “ομοίωμα”81 
της δομής της οποίας γίνεται το απολλώνειο όνειρο (ή αντιστρόφως). Η απολλώνεια 
τέχνη στη ΓΤ ανασύρει απ’ το ψυχικό βάθος τις καλλιτεχνικές μνήμες σαν σε όνειρο, 
όπως ο γλύπτης πλάθει στην επιφάνεια τού μαρμάρου τις καλλιτεχνικές μορφές του. Η 

                                                        
78 Kreitzer, σ. 94-95. 
79 Aldrich, σ. 24-30. 
80 ό.π., σ. 224. 
81 Ο Remshardt χαρακτηρίζει τα όνειρα ως το «ομοίωμα της δομής του grotesque συμβόλου» (Remshardt, 
σ. 129). 
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οπτική αυτή, κινούμενη μεταξύ αντίρροπων περιοχών, ονείρου-πραγματικότητας, 
μορφής–αμορφίας, αντιληπτού–ασύλληπτου, δημιουργεί σχισμές μεταξύ των 
συνηθισμένων αντιληπτικών ικανοτήτων μας, προκαλεί ρήγματα σε ό,τι 
αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικό. Έτσι μας στρέφει βαθιά μέσα στη φύση, σε μια 
αλήθεια που θα έμενε αφανή μπροστά στην αδύναμη ανθρώπινη αντίληψη που έχει 
ανάγκη το περίγραμμα. 
     Γενικά το grotesque έχει αρχαία ιστορία, αλλά καθυστερημένη αναγνώριση. 
Ειδικότερα στα ευρήματα αρχαίων ρωμαϊκών ερειπίων του 15ου αιώνα, θαμμένα ως την 
αυγούστεια περίοδο, ανεσκαμμένες εικόνες στο ταβάνι και τους τοίχους του «Χρυσού 
σπιτιού του Νέρωνα» απεικόνιζαν μυθολογικά πλάσματα, φυτά και ζώα. Τα κλασικά 
δεδομένα της καλλιτεχνικής οργάνωσης είχαν αψηφηθεί κι ανόμοιες μορφές 
συνδυάζονταν άφοβα. Αυτό το διακοσμητικό στυλ, ονομάστηκε grotesque στα 1502, κι 
έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους ιταλικούς καλλιτεχνικούς κύκλους. Ο Raphaello 
ήταν ανάμεσα στους πρώτους από πολλούς διακεκριμένους ιταλούς καλλιτέχνες που 
υιοθέτησαν το στυλ των αρχαίων τοίχων σε μια νέα μορφή, που ταχύτατα έγινε ο 
καλλιτεχνικός κανόνας σε όλη την Ευρώπη. Στους πίνακές του συναντώνται συχνά 
νύμφες, έρωτες και σάτυροι, μειλίχια άγρια ζώα, ακαθόριστα φυτά. Αυτή η καινούργια 
καλλιτεχνική προσέγγιση επιδοκιμάστηκε για την ικανότητά της στην απελευθερωμένη 
καλλιτεχνική έκφραση και για την περιφρόνησή της των συμβάσεων της μορφής και 
του στυλ. Με το grotesque οι καλλιτέχνες μπορούσαν να κινούνται πέρα από τους 
κανόνες και τη λογική, πάνω στα οποία η κλασική μέθοδος είχε στηριχθεί. Οι grotesque 
δημιουργίες από τη μια θεωρήθηκαν όμορφες και θεϊκές, από την άλλη καλλιτέχνες 
όπως ο Raphaello αντιμετωπίστηκαν αρνητικά και η grotesque τέχνη στην παρέκκλισή 
της από την καθαρή αφαίρεση και τη λογική, θεωρήθηκε έκφυλη και ανήθικη, επειδή 
απέρριπτε τη θεϊκή αρμονία και την τάξη. Έτσι για άλλους το grotesque αντιπροσώπευε 
τον εξευτελισμό και τον ξεπεσμό του πολιτισμού και γι’ άλλους ήταν προάγγελλος μιας 
σημαντικής προόδου στα δημιουργικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματα. Oι κριτικές ήταν 
μοιρασμένες μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα.82  
  Ο Raffaello Santi έζησε την εποχή της ακμής της Αναγέννησης. Απομακρύνθηκε αυτός 
από την παράδοση της πιστής μίμησης της φύσης, την παράδοση που ήθελε την 
«ιδανική» ομορφιά να δημιουργείται από μια αργή προσέγγιση των σχηματικών 
μορφών στη φύση. Τώρα ο καλλιτέχνης ζητούσε να τροποποιήσει τη φύση σύμφωνα με 
την ιδέα της ομορφιάς που είχε σχηματίσει μελετώντας την κλασική γλυπτική, δηλαδή 
να «εξιδανικεύσει» το μοντέλο. Ο Raffaello εξιδανίκευσε το μοντέλο του, διατηρώντας 
παράλληλα τη ζωντάνια και την ειλικρίνειά του, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να φανεί 
αυτό εξεζητημένο ή ανούσιο. Πέτυχε «την τέλεια αρμονική σύνθεση ελεύθερα 
κινούμενων μορφών». Όταν πέθανε ο Raffaello Santi το επιτύμβιο στον τάφο του έλεγε: 
 

«Τούτος είναι ο τάφος του Ραφαήλ⋅ όσο ζούσε, η Μητέρα Φύση  
φοβόταν ότι θα την ξεπέρναγε, όταν πέθανε, ότι θα πέθαινε κι αυτή».83 

    

   Όπως ήταν φυσικό, εξαιτίας και της παραβατικής λειτουργίας του grotesque που 
ανταποκρινόταν στο πνεύμα της επαναστατικής εποχής, το θέμα επανήλθε τον 19ο 
αιώνα κι απασχόλησε θεωρητικά και λογοτεχνικά τους ρομαντικούς και τους 

                                                        
82 White, σ. 7-9. 
83 E. H. Gombrich, Το χρονικό της Τέχνης, μτφρ Λίνα Κάσδαγλη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2010, σ. 315-323. 
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μεταγενέστερους. Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε,84 ο Hegel ήταν αυτός που εντόπισε 

                                                        
84 Ο Kant, που απασχόλησε σημαντικά τους ρομαντικούς, π.χ. συνέδεε το όμορφο στη φύση με τη μορφή 
του αντικειμένου που έχει συγκεκριμένα όρια και το υψηλό με άμορφα αντικείμενα που 
αναπαριστάνονται χωρίς όρια και παρόλαυτα είναι παρόντα στη σκέψη μας. Ωστόσο το υψηλό (sublime) 
δε θεωρούσε ότι ταυτίζεται με το grotesque, παρόλαυτα αναγνώριζε μια σημαντική επικάλυψη στο ότι 
και τα δύο εμφανίζονται να είναι ακατάλληλα στην αντιληπτική μας ικανότητα. (White, σ. 56). Το 
grotesque απασχόλησε αργότερα και τους Hugo, Baudelaire, Flaubert, Kleist (Remshardt, σ. 74-79), το 
grotesque αποκτά θέση επίσης σε αυτό που ο Schlegel ονομάζει ως τον «εγκληματικό κώδικα» του 
μοντερνισμού (ό.π., σ. 79). Ο Victor Hugo «συσχετίζει το γκροτέσκο όχι με το φανταστικό, αλλά με το 
ρεαλιστικό, διευκρινίζοντας πως το γκροτέσκο δεν είναι απλά και μόνο μια καλλιτεχνική μορφή ή 
κατηγορία, αλλά υπάρχει και στη Φύση και στο γύρω μας κόσμο». Η άποψη αυτή είναι σημαντική, γιατί 
μετατοπίζει το γκροτέσκο απ’ τη φανταστική τέχνη στη ρεαλιστική (Philip Thomson, Η γλώσσα της 
κριτικής: Το γκροτέσκο, μτφρ Ιουλία Ράλλη – Καίτη Χατζηδήμου, Ερμής 1984: σ. 30-31). Ακόμα και στην 
«τραγωδία του πεπρωμένου» του γερμανικού ρομαντισμού έχει αυτό σημαντική θέση: «Ο γερμανικός 
ρομαντισμός (...) δεν είναι ρουσσωικός: του λείπει η εμπιστοσύνη προς την καλοσύνη, η εμπιστοσύνη στο 
Θεό και τη Θεία Πρόνοια ή η πίστη στην πρόοδο (...). ∆ιαπερνά τα σημαντικότερα έργα «μια αίσθηση του 
διπλού βάθους του κόσμου – ένας φόβος ότι ο άνθρωπος είναι αβοήθητα εκτεθειμένος σε αμαρτωλές 
δυνάμεις, στη μοίρα, στην τύχη, στο σκότος ενός ακατάληπτου μυστηρίου. Αυτό το συναίσθημα καθ’ 
εαυτό είναι, βεβαίως, προαιώνιο, αλλά οι Γερμανοί το εκφράζουν (...) μέσω του γκροτέσκου και της 
ρομαντικής ειρωνείας». (Rene Wellek, Γερμανικός και αγγλικός ρομαντισμός: Μια προσέγγιση, μτφρ 
Στέφανος Ροζάνης, Έρασμος, Αθήνα 1976, σ. 31-32). 
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στο grotesque μια ιστορική αφετηρία προκλασική,85 αλλά ο Hegel αντιμετωπίζει το 
grotesque υποτιμητικά. Στο Aesthetics (1835) το εξετάζει στα χωρία σχετικά με το 
«φανταστικό συμβολισμό» της ινδικής θρησκευτικής τέχνης, για να υποστηρίξει ότι τα 
ινδικά αγάλματα είναι καλλιτεχνικά κατώτερα. Η ανάλυσή του, λέει ο Remshardt, είναι 
φαινομενικά μόνο σχετική με την ινδική τέχνη. Στην πραγματικότητα αφορά στην 
αισθητική Πρωταρχική Αμαρτία. Οι ινδοί καλλιτέχνες, αγνοώντας τις κλασικές αρχές 
της σύνθεσης με βάση τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί η αποκατάσταση της χαμένης 
ενότητας ανάμεσα στη θεϊκή περιοχή και την πραγματικότητα της ύπαρξης, αντιδρούν 
με σύγχυση και υπερβολή. Το άγαλμα στη μάταιη απόπειρά του να φτάσει συμβολικά 
και να συλλάβει την παγκοσμιότητα του ουρανού, τεντώνεται έξω από κάθε αναλογία 
στην πιο σπάταλη υπερβολή τού μεγέθους. Ο Hegel αναγνωρίζει μια νότα υψηλού 
(sublimity) στο grotesque, αλλά είναι ένα υψηλό ψεύτικο αναγκαστικά, επειδή 
παριστάνει μια ψεύτικη συμφιλίωση. Για τον Hegel, το δράμα παριστάνει την πιο τέλεια 
ενότητα περιεχομένου και μορφής και πρέπει να θεωρηθεί ως το υψηλότερο στάδιο της 
ποίησης και της τέχνης γενικότερα. Ο Hegel έχει στο μυαλό του το ελληνικό δράμα και 
υπερασπίζεται τον παραδοσιακό χωρισμό του σε κωμωδία και τραγωδία.86 
   Στο αρχαίο δράμα καταφεύγει κι ο Nietzsche. Τον Raffaello επικαλείται όμως ως το 
πρότυπο μιας αισθητικής, που χωρίς να αρνείται την κλασική τέχνη -αντιθέτως 
μελετώντας την- ζητά να την ξεπεράσει. Η αισθητική αυτή αντανακλάται στο 
απολλώνειο όνειρο. Αυτό, όπως δημιουργήθηκε στα ομηρικά έπη και κορυφώθηκε 
καλλιτεχνικά στο αρχαίο δράμα, όχι μόνο ξεπερνά τη μίμηση της φύσης, αλλά 
εξιδανικεύει και τη ζωή, κάνοντάς την άξια να τη ζήσει κανείς, παρά το φοβερό βάθος 
της. Την grotesque αίσθηση των πραγμάτων δεν την εντοπίζουμε στην τέχνη του 
Απόλλωνα απομονωμένα. Παραδόξως ο Απόλλωνας, ο θεός της ατομικότητας, η οποία 
είναι η πρωταρχική αιτία κάθε πόνου, είναι αυτός που ανασύρει στην επιφάνεια, 
σπάζοντας το περίγραμμα με τη βοήθεια του ονείρου και της αυταπάτης, την αρχέγονη 
ενότητα των ατομικοτήτων, ενότητα που εκδηλώνεται κατά τη διονυσιακή έκσταση. 
Στο βάθος, πίσω από τον Απόλλωνα λοιπόν, διακρίνεται ένας ακόμη θεός, ο ∆ιόνυσος κι 

                                                        
85 Σπύρος Πετριτάκης, Το κωμικό-γκροτέσκο στο έργο του Άρνολντ Μπέκλιν, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 
2007, σ. 27-28.  
   Τον Hegel -όπως κι άλλους φιλοσόφους- τον απασχόλησε κι ο προμηθεϊκός μύθος ειδικότερα. Tο 
Lectures on the philosophy of religion δημοσιεύτηκε ένα χρόνο μετά το θάνατό του, το 1832. Η ανάλυσή του 
των ελληνικών μύθων έγινε σημαντική στην αναζήτησή του του Απόλυτου. Ο Hegel είπε ότι ο Προμηθέας 
είναι η «δύναμη της Φύσης» και γι’ αυτό στενά δεμένος με το ανθρώπινο είδος, στο οποίο έφερε ένα 
μεγάλο μέρος πολιτισμού. Ο μύθος για τον Hegel σήμαινε, μάλιστα, όχι την ικανοποίηση, αλλά μιαν 
ανάγκη που διαρκώς μεγαλώνει. 

«Ο Προμηθέας είναι ένας Τιτάνας. Είναι δεμένος στον Καύκασο, και ένας γύπας διαρκώς του 
τρώει το συκώτι, το οποίο συνεχώς μεγαλώνει ξανά – ένας πόνος που δεν παύει ποτέ. Αυτό που ο 
Προμηθέας δίδαξε τους ανθρώπους αναφερόταν μόνο σε μια τέτοια επίκτητη απόκτηση που 
συντελεί στην ικανοποίηση των φυσικών αναγκών. Στην απλή ικανοποίηση αυτών των 
αναγκών δεν υπάρχει ποτέ καμιά αίσθηση κορεσμού. Αντιθέτως, η ανάγκη πάντα μεγαλώνει και 
το ενδιαφέρον ανανεώνεται. Αυτό συμβολίζεται από το μύθο» (Kreitzer, σ. 81). 

Ο Hegel είδε επιπλέον λογική στη φύση: 
«Η λογική είναι μέσα στον κόσμο: που σημαίνει ότι η Λογική είναι... η πρωταρχική αρχή του, η 
πιο ορθή και εσωτερική φύση του (...) (M. H. Abrams, Natural Supernaturalism: Tradition and 
Revolution in Romantic Literature, W. W. Norton & Company, New York 1971, σ. 178)».  

   Ο Nietzsche ουσιαστικά διαλέγεται με το εγελιανό πνεύμα και ως προς την αντιμετώπιση του μύθου του 
Προμηθέα.  
86  Remshardt, σ. 69-79.  
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είναι η σύμπραξη ακριβώς των δύο που γεννά, κατά τον Nietzsche, την κλασική 
τραγωδία. 
 
Nietzsche Nietzsche Nietzsche Nietzsche κι ελληνική τέχνηκι ελληνική τέχνηκι ελληνική τέχνηκι ελληνική τέχνη    
  Όπως ο Raffaello κι οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης λοιπόν, έτσι κι ο Nietzsche 
ενδιαφερόταν για την κλασική τέχνη και το δράμα ειδικότερα. Όμως, αν και καθηγητής 
της κλασικής φιλολογίας απ’ την ηλικία μόλις των 24 ετών, ο Nietzsche αντιμετώπιζε 
διαφορετικά την κλασική παράδοση απ’ τους συναδέλφους του. Για τον Nietzsche η 
αρχαιότητα δεν ήταν σαν ένα μουσειακό είδος, αποκομμένη απ’ το παρόν, μια 
περιγραφική διαδικασία του τι συνέβη κάποτε. Ο Nietzsche έβλεπε μια αχρονικότητα, 
μια εσωτερική συνέχεια ανάμεσα στο χθες και το σήμερα. Η αρχαιότητα ήταν γι’ αυτόν 
«ένας καθρέφτης για το παρόν».87 Ο Nietzsche θεωρούσε πως η σύγχρονη εποχή μπορεί 
να γίνει κατανοητή μόνο μέσα απ’ τους τρόπους της αρχαίας (και αντιστρόφως), πως η 
αρχαιότητα μπορεί να ρίξει φως σε αυτό που είναι κρυμμένο, να φανερώσει το στέρεο 
ως απλή φαινομενικότητα. Χρησιμοποιεί, λοιπόν, μέθοδο “γενεαλογική” στην 
προσέγγισή του της αρχαιότητας. Γιατί όμως ο Nietzsche επέλεξε να στραφεί ειδικά 
στην ελληνική τέχνη, προκειμένου να φωτίσει το παρόν του; Στην Ελλάδα βρίσκεται εν 
πολλοίς η γενεαλογική προέλευση της δυτικής σκέψης, της τέχνης, της πολιτικής και 
του δυτικού πολιτισμού. Η Ελλάδα είναι η αρχετυπική ευρωπαϊκή μήτρα και γι’ αυτό 
στράφηκε σε αυτήν, για να προσδιορίσει την έννοια του Ευρωπαίου της εποχής του.88  
     Επέλεξε και για έναν ακόμα λόγο τους αρχαίους Έλληνες. Τους επέλεξε, γιατί αυτοί 
συνέλαβαν τη βαθύτερη σημασία της τέχνης όχι με αφηρημένες έννοιες αλλά με μορφές 
συγκεκριμένες (ΓΤ, I). Ακόμα και τους θεούς τους τους είδαν με ανθρώπινη μορφή. Αυτό 
ανταποκρίνεται στη δική του τάση ν’ αποστρέφεται το αφηρημένο και το θεωρητικό και 
να επιθυμεί να μένει σταθερά προσηλωμένος στο γήινο και το ανθρώπινο, ακόμα κι 
όποτε δεν το καταφέρνει αυτό εξ ολοκλήρου. Η φιλοσοφία του Nietzsche είναι γήινη 
και η μόρφωση παίζει σημαντικό ρόλο στη φιλοσοφία αυτή. Αναπόσπαστο μέρος της 
μόρφωσης, το πιο ουσιαστικό είναι ο μύθος. 
 

«Αλλά χωρίς τον μύθον, κάθε μόρφωση χάνει τη φυσική της δύναμη, την υγιή και 
δημιουργόν⋅ μόνον ένας ορίζων που αστροφέγγει από μύθους συμπληρώνει την 
ενότητα μιας ολόκληρης μορφωτικής εποχής. Μόνον ο μύθος μπορεί να προφυλάξει 
από την ασυναρτησία μιας άσκοπης δραστηριότητας, τις δυνάμεις της φαντασίας και τις 
αρετές του απολλώνειου ονείρου. Οι εικόνες του μύθου πρέπει να είναι τα αόρατα και 
πανταχού παρόντα προστατευτικά πνεύματα, που ευνοούν την εφηβικήν ψυχή και που 
οι οιωνοί των αναγγέλλουν και εξηγούν στον άνδρα τη ζωή του και τους αγώνες του⋅ 
και το Κράτος ακόμα δεν γνωρίζει άγραφο νόμο δυνατώτερον από τα μυθικά θεμέλια 
που μαρτυρούν τη συνάφειά του με τη θρησκεία και φανερώνουν πως οι ρίζες του 
βρίσκονται στο μύθον (ΓΤ, XXIII)».  

 

   Ο  μύθος του Προμηθέα ειδικότερα διαποτίζει απ’ την αρχή ως το τέλος τη ΓΤ, το 
βιβλίο αυτό του Nietzsche που ευθύνεται για το σχεδόν ακαριαίο θάνατο της 
ακαδημαϊκής του καριέρας. Όταν κυκλοφόρησε μάλιστα, η ΓΤ ήταν στολισμένη με μια 

                                                        
87 Christian J. Emden, “The invention of Antiquity: Nietzsche on Classicism, Classicality, and the Classical 
Tradition”, στο Bishop, σ. 380. 
88 Strong, σ. 136-137. 
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βινιέτα, που έδειχνε, όχι όπως θα περίμενε κανείς, έναν κισσοστεφανωμένο ∆ιόνυσο,89 
δεδομένου ότι στο κείμενο ο Nietzsche ανέπτυξε περισσότερο συστηματικά τη θεωρία 
του για το διονυσιακό - ακόμα κι όταν αργότερα εξέφρασε διαφορετικές απόψεις για 
ορισμένες επιλογές του κατά τη συγγραφή της ΓΤ, το διονυσιακό είχε σημαντική θέση 
στη σκέψη του. Η βινιέτα, λοιπόν, παρόλαυτα δεν έδειχνε το ∆ιόνυσο, αλλά τον... 
Προμηθέα, γεγονός που αναδεικνύει, πέρα από τη στενή σύνδεση των δύο (Προμηθέα-
∆ιόνυσου) και τη σπουδαιότητα του προμηθεϊκού μύθου στο βιβλίο. Είναι φυσικό ο 
Προμηθέας, χάρη και στη στενότερη σχέση του με το ανθρώπινο γένος, να κατέχει τόσο 
σημαντική θέση στη ανθρωπιστική φιλοσοφία του Nietzsche. Ο δικός του επαναστάτης 
Τιτάνας ωστόσο είναι διαφορετικός. «Γράφοντας το βιβλίο ο Nietzsche αναθέτει στον 
εαυτό του το μυθικό ρόλο ενός απελευθερωμένου μάλλον, παρά φυλακισμένου 
επαναστάτη απέναντι σε μια άδικη τάξη».90  
   Η διαφορετική αυτή αντίληψη του μύθου απορρέει κι απ’ το ότι ο Nietzsche έβλεπε το 
ανθρώπινο εκεί που οι άλλοι αναζητούσαν το ανθρωπιστικό:  
 

«Το Ανθρώπινο που αποπνέει η Αρχαιότητα, δεν πρέπει να συγχέεται με το 
Ανθρωπιστικό. Πρόκειται για μια κρίσιμη διαφορά: η Φιλολογία θέλει, σώνει και καλά, 
να «περάσει» το Ανθρωπιστικό ως στοιχείο της Αρχαιότητας⋅ οι νέοι άνθρωποι 
οδηγούνται τάχα σ’ αυτήν μόνο και μόνο για να γίνουν.... ανθρωπιστές!... Αν αυτό είναι 
το ζητούμενο, αρκεί, θαρρώ, γενναία μελέτη ιστορίας: ο βάρβαρος που κρύβεται μες 
στον καθένα μας θα μετριαζόταν, βλέποντας πώς αλλάζουν τα πράγματα κι οι κρίσεις... 
   Το ανθρώπινο στοιχείο των αρχαίων Ελλήνων έχει μιαν ωρισμένη αφέλεια⋅ ο 
άνθρωπος, η πολιτεία, η Τέχνη, η κοινωνία, το πολεμικό και το κοινωνικό δίκαιο, οι 
ερωτικές σχέσεις, η εκπαίδευση, οι παρατάξεις προβάλλουν λουσμένα στο φως τούτης 
της αφέλειας. Και μολονότι αποτελεί γνώρισμα όλων των λαών, μόνο στους Έλληνες 
εμφανίζεται με ειλικρίνεια και σκληρότητα, γι’ αυτό κι η περίπτωσή τους μας διδάσκει 
πολλά. Επιπλέον, δημιούργησαν πόσες και πόσες ξεχωριστές προσωπικότητες! – να 
γιατί οι Έλληνες μάς διδάσκουν πολλά για τον άνθρωπο... (∆Σ, σ. 317)». 
 

Στο μύθο του Προμηθέα ο Nietzsche βασίζει την ανθρωπιστική ή ανθρώπινη καλύτερα 
φιλοσοφία του, μια απελευθερωμένη από κάθε δεσμό φιλοσοφία κι έναν ανθρωπισμό σε 
άμεση σχέση με την ίδια τη φύση μέσω μιας αφέλειας στην εκδήλωσή του.  
 

«Λέγοντας ανθρωπισμός, εννοούμε κατά βάσιν κάτι που χωρίζει και διακρίνει –
υποτίθεται- τον άνθρωπο απ’ τη Φύση. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, δεν υφίσταται 
τέτοιος διαχωρισμός: οι «φυσικές» κ’ οι λεγόμενες καθαυτό «ανθρώπινες» ποιότητες 
συναναπτύσσονται. Ο άνθρωπος στις ανώτερες κ’ ευγενέστερες ικανότητές του είναι 
όλος Φύση, και φέρει μέσα του τον παράξενο δυισμό της. Μάλιστα, οι τρομακτικές κι οι 
λεγόμενες απάνθρωπες πλευρές του είναι, πιθανότατα, το γόνιμο έδαφος κάθε 
ανθρωπισμού του, απ’ το οποίο, αποκλειστικά, ανθίζουν η ορμή, οι πράξεις και τα έργα 
του (∆Σ, σ. 101)». 

 

Ο νιτσεϊκός ανθρωπισμός επομένως δε βρίσκεται σε διάσταση με τη φύση, αντιθέτως 
ανθρωπισμός και φύση συναναπτύσσονται και μάλιστα ο δυισμός της φύσης υφίσταται 
και στον ανθρωπισμό, καθώς οι απάνθρωπες πλευρές του είναι ακριβώς εκείνες που τον 
γονιμοποιούν. Η ανθρωπιστική φιλοσοφία του Nietzsche ένας διττός φυσικός 

                                                        
89 Martin Ruehl, “Politeia 1871: Young Nietzsche on the Greek State” στο Bishop, σ. 79. 
90 Keith Ansell Pearson, Duncan Large (επιμ.), The Nietzsche Reader, Blackwell Publishing, 2006, σ. 49. 
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μηχανισμός είναι. Στο σάτυρο της ΓΤ, τον αρχέγονο άνθρωπο όπως τον φαντάζονταν οι 
αρχαίοι, θα βρει έκφραση αυτή η διττότητα και θα οδηγήσει την grotesque οπτική του 
Nietzsche προς τα πίσω, επίσης σε ινδοευρωπαϊκές πηγές.  
 
α. Ο ΣΑΤΥΡΟΣ, Α΄ ΠΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕα. Ο ΣΑΤΥΡΟΣ, Α΄ ΠΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕα. Ο ΣΑΤΥΡΟΣ, Α΄ ΠΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕα. Ο ΣΑΤΥΡΟΣ, Α΄ ΠΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕAAAA    
       Ο Taffel κάνει λόγο για τη σύνθεση δύο ιδεών στον Nietzsche: από τη μια η ιδέα ότι 
η αισθητική αυτοεκπλήρωση (ως αντίθετη στη διανοητική) είναι μια φυσική και βασική 
ιδιότητα του ανθρώπου, από την άλλη η ιδέα πως ό,τι συμβαίνει στην περιοχή της 
φαινομενικότητας και της αλλαγής είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα ενός άσκοπου 
παιχνιδιού «των θεών» -δηλ. η αδιάφορη και ανεξιχνίαστη δημιουργία και καταστροφή 
της πραγματικότητας- που ο Nietzsche τη βλέπει στον προσωκρατικό φιλόσοφο, 
Ηράκλειτο και στον Ζωροάστρη, τον ιδρυτή της περσικής θρησκείας, αλλά και στους 
ανώνυμους αριανούς δημιουργούς της ινδουιστικής θρησκείας με τους χορευτές, 
δημιουργούς και καταστροφείς θεούς τους.91  
   Η ΓΤ δημοσιεύτηκε το 1872. Ο Nietzsche την εποχή γραφής της ήταν επηρεασμένος 
από τον Immanuel Kant και το σκεπτικισμό του σχετικά με τα όρια της ανθρώπινης 
δυνατότητας για λογική γνώση, αλλά και από το Schopenhauer και τον πεσσιμισμό του 
όσον αφορά τη ζωή. Αναφέρει μάλιστα ο Nietzsche μια ιστορία που εκφράζει ακριβώς 
την τραγική γνώση της ζωής που μπορεί να οδηγήσει στον πεσσιμισμό: την ιστορία του 
βασιλιά Μίδα, που έχοντας κάποτε αιχμαλωτίσει τον Σειληνό, τον ρώτησε ποιο είναι το 
καλύτερο και το πιο επιθυμητό πράγμα για τον άνθρωπο. Ο Σειληνός απάντησε ότι το 
καλύτερο πράγμα για τον άνθρωπο είναι να μην είχε γεννηθεί, να μην είχε υπάρξει, να 
ήταν ένα τίποτα. Αλλά το δεύτερο καλύτερο πράγμα είναι να πεθάνει νωρίς (ΓΤ, III).  
   Ο πίνακας του Raffaello Η Μεταμόρφωση [του Ιησού] απεικονίζει με τον καλύτερο τρόπο 
για τον Nietzsche τη σκοτεινή αυτή γνώση όπως εκφράστηκε από τον Σειληνό, και τη 
διπλή όψη της ζωής. 
 

«Στη Μεταμόρφωση του το κάτω μέρος της εικόνος, με το δαιμονισμένο παιδί, με τους 
απελπισμένους βαστάζους, με τους μαθητές τους παγωμένους από τη φρίκη, μας δείχνει 
το θέαμα της αιώνιας προπατορικής οδύνης, της μοναδικής αρχής του κόσμου. Η 
«φαινομενικότης» είναι εδώ το αντιφέγγισμα, η αντιφαινομενικότης του αέναου 
πολέμου, του πατέρα των πραγμάτων όλων. Από τη φαινομενικότητα αυτήν υψώνεται 
τότε ως άρωμα αμβροσίας, νέος κόσμος φαινομενικοτήτων, ως αδιόρατος οραματισμός  
των όσων είναι αιχμαλωτισμένοι εις την πρώτην φαινομενικότητα – εκθαμβωτικός 
οραματισμός της αγνότερης εκστάσεως μέσα στην επισκοπούσα πραγματικότητα της 
οξυδερκούς ματιάς. Έχομεν έτσι, μπροστά από τα μάτια μας, ασυγκρίτως υψωμένους σε 
σύμβολα από την τέχνη, τον κόσμο της απολλώνειας ομορφιάς και την άβυσσο που ο 
κόσμος αυτός σκεπάζει, την φρικιαστική σοφία του Σειληνού και μαντεύομε με τη 
διάθεσή μας, ότι απαραιτήτως και τα δυο πρέπει να υπάρχουν (ΓΤ, III, σ. 20)». 

 

   Για τον Nietzsche εκείνη την εποχή, η ζωή δεν μπορούσε να δικαιωθεί διανοητικά, 
καθώς μια τέτοια απόπειρα θα οδηγούσε στον πεσσιμισμό και κατ’ επέκταση στο 
μηδενισμό⋅ μόνο η τέχνη μπορούσε να δικαιώσει τη ζωή, αλλά και να προφυλάξει τον 
άνθρωπο από τη νέκρωση της θέλησης για ζωή που προκαλεί η σκοτεινή αυτή γνώση 
του Σειληνού. Έτσι ο Nietzsche με τη στάση του αυτή εκφράζει ήδη μια αντίδραση 
απέναντι στο δάσκαλό του, τον Schopenhauer, μια αντίδραση που επρόκειτο να ενταθεί 

                                                        
91 Taffel, σ. 16. 
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στην πορεία. Επιπλέον εκείνη την εποχή ο Nietzsche βρέθηκε υπό τη ζωηρή γοητεία του 
Wagner –γοητεία που θα έσβηνε επίσης στην πορεία- στον οποίο πάντως τότε έβλεπε τη 
δυνατότητα για μια πολιτιστική ανάπτυξη όμοια με της αρχαίας ελληνικής. Στο έργο 
τού γερμανού συνθέτη όπερας έβλεπε τη δυνατότητα αισθητικής δικαιολόγησης της  
 
 

Raffaello Santi, Raffaello Santi, Raffaello Santi, Raffaello Santi, Η ΜεταμόρφωσηΗ ΜεταμόρφωσηΗ ΜεταμόρφωσηΗ Μεταμόρφωση (1520) (1520) (1520) (1520)    
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τραγικής ύπαρξης της σύγχρονής του κοινωνίας.92   
   Τον πίνακα του Raffaello Μεταμόρφωση τον είχε σχολιάσει κάποτε κι ο Goethe. Είχε δει 
τα δύο επίπεδα αχώριστα μεταξύ τους. Πώς μπορεί να διαχωριστεί το πραγματικό απ’ 
την ιδεώδη του συνάφεια, είχε αναρωτηθεί ο Goethe. Ο Nietzsche είχε χαρακτηρίσει τον 
Goethe ‘ρεαλιστή’. Ο ρεαλισμός που έβλεπε στον Goethe ήταν ο ρεαλισμός του 
συμβόλου στο αυθεντικό του νόημα, ως της γλώσσας του σύμπαντος. Είναι ρεαλισμός, 
γιατί περιγράφει, και περιγράφοντας ανοίγει τα μάτια μας στο τι είναι πραγματικό, κι 
αυτό που είναι πραγματικό είναι η ζωντανή αποκάλυψη του ανεξιχνίαστου. Για τον 
Nietzsche ο ποιητής έχει και τα δύο, και την πραγματικότητα και το σύμβολο κι έτσι 
έχει τη συνολικότητα, την ίδια ακεραιότητα που αναζητούσε κι ο Goethe σ’ όλα τα 
πράγματα. Ο Nietzsche μεταγενέστερα θα εκφράσει την ευγνωμοσύνη του απέναντι 
στον Goethe που τον έσωσε από τον πεσσιμισμό του Shopenhauer και του Wagner.93  
    Εμείς, προκειμένου να σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα για το νιτσεϊκό Προμηθέα  
και τον ανθρωπισμό που εκφράζεται μέσα απ’ τη φιλοσοφία του, θα παρακολουθήσουμε 
την πορεία του ανθρώπου όπως προβάλλεται στη ΓΤ και τη σχέση του τελευταίου με τη 
φύση κατά την πορεία αυτή. Στην προσπάθεια αυτή θα μας βοηθήσουν και κείμενα του 
Nietzsche που γράφτηκαν κυρίως την εποχή γραφής της ΓΤ, όπως τα Σημειωματάριά 
του.    
 
Ο άνθρωπος, «ο άσωτος υιός της Φύσης» Ο άνθρωπος, «ο άσωτος υιός της Φύσης» Ο άνθρωπος, «ο άσωτος υιός της Φύσης» Ο άνθρωπος, «ο άσωτος υιός της Φύσης»     
   Το πρώτο μέρος της ΓΤ ασχολείται με την εξέλιξη της τέχνης κι αναδεικνύει τη 
σημασία που έχει ο σάτυρος για τον Nietzsche. Γενικότερα η ΓΤ είναι ένα κείμενο για 
την τέχνη ή καλύτερα για τα καλλιτεχνικά ένστικτα της ίδιας της Φύσης. Ειδικότερα, η 
εξέλιξη της [κλασικής] τέχνης είναι, όπως λέει ο Nietzsche, αποτέλεσμα του 
ανταγωνισμού αλλά και της άμιλλας του απολλώνειου πνεύματος, που εκπροσωπείται 
από το θεό της πλαστικής τέχνης και του διονυσιακού, που εκπροσωπείται από το θεό 
της μουσικής. Κατ’ αναλογία προς τις αντιθέσεις που διακρίνουν τα δύο αυτά ένστικτα, 
το απολλώνειο και το διονυσιακό, ο Nietzsche διακρίνει δύο αισθητικούς κόσμους, τον 
κόσμο του ονείρου και τον κόσμο της μέθης. Το συνταίριασμα του Απόλλωνα, του 
ελληνικού θεού της ατομικότητας με τον προαιώνιο ασιατικό θεό ∆ιόνυσο που 

                                                        
92 Ο Wagner ενδιαφερόταν για τη μουσική και το δράμα εξίσου κι ανέπτυξε μια δυσνόητη θεωρία για τη 
μορφή και τη φύση του μελοδράματος που τη στήριξε στον Schopenhauer και στους γερμανούς 
μεταφυσικούς. Πίστευε ότι ο μύθος ήταν η πηγή των μεγαλύτερων δυνάμεων του ανθρώπου ως 
καλλιτέχνη και πως το δράμα ήταν η αναπαραστατική τέχνη του μέλλοντος. Στην τέχνη του μέλλοντος η 
μουσική και η ποίηση συνδυασμένες θα έδιναν το τέλειο δράμα, το «συνολικό έργο τέχνης» 
(Gesamtkunstwerk), που θεωρούσε ότι δεν είχε υπάρξει από τότε που οι τέχνες ενώθηκαν στην αρχαία 
ελληνική τραγωδία. Όπως οι λειτουργίες της λογικής και του συναισθήματος συνδυάζονται για να 
φτιάξουν τον ολοκληρωμένο άνθρωπο, έτσι και τα μέσα της ποίησης και της μουσικής μπορούν να 
ενωθούν για να ολοκληρώσουν τη «συναισθηματοποίηση της νόησης» και να δημιουργήσουν ένα δράμα 
πιο πλούσιο και πιο τέλειο απ’ αυτό που θα δημιουργούσαν η καθεμία μόνη της. Ο Wagner 
προσανατολιζόταν στη δημιουργία ενός δράματος στηριγμένου στα αρχέτυπα και το μύθο, το όνειρο, το 
υπερφυσικό και σε μυστικιστικά στοιχεία (J. L. Styan, “Theoretical beginnings: Wagner and Nietzsche” 
στο Modern drama in theory and practice 2: Symbolism, Surrealism and the Absurd, Cambridge University Press, 
United Kingdom 2010, σ. 5-10). Ο Wagner επίσης ενδιαφερόταν για τη ρομαντική ιδέα μιας “νέας 
μυθολογίας”, σύμφωνα με την οποία η τέχνη συνεχίζει τη χαμένη στη θρησκεία μεταφυσική λειτουργία 
(Niekerk, σ. 89). 
93 Erich Heller, The importance of Nietzsche: Ten essays, The University of Chicago Press, United States of 
America, 1988, σ. 18-38.  
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αναγεννάται, οδηγεί στο κορύφωμα της εξέλιξης της τέχνης. Γιατί η έννοια της 
αυτοχθονίας δεν είναι αυτή που προσδιορίζει επίσης το εξαιρετικό, αλλά η έννοια της 
πρόσμιξης, κατά τον Nietzsche. Η σύμπραξη του Απόλλωνα και του ∆ιόνυσου επίσης 
την αποφυγή διαίρεσης σε δύο κόσμους υπηρετεί, τον πραγματικό κι έναν 
υπερπραγματικό, διαχωρισμός που αποτέλεσε τη βάση φιλοσοφικών συστημάτων αλλά 
και θρησκειών.  
   Ο προαπαιτούμενος όρος κάθε πλαστικής τέχνης, όπως λέει ο φιλόσοφος, είναι ο 
κόσμος του ονείρου. Στο όνειρο παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην ψυχή του 
ανθρώπου οι μορφές των θεών και οι θεϊκές αναλογίες. Ο άνθρωπος αισθάνεται ηδονή 
όταν κατανοεί τη μορφή, έτσι η μορφή είναι αυτή που παρέχει την αισθητική ηδονή. Οι 
Έλληνες παρέστησαν με τη μορφή του Απόλλωνος τη χαρούμενη αυτή επιθυμία του 
ονείρου. Αυτός γίνεται ο θεός όλων των δημιουργικών δυνάμεων των μορφών, η 
θεότης του φωτός, που βασιλεύει στον εσωτερικό κόσμο της φαντασίας και 
διαφοροποιείται από τον ατελή κόσμο της καθημερινής πραγματικότητας.  
   Ο άνθρωπος προαισθάνεται ότι πίσω από την πραγματικότητα όπου ζούμε κρύβεται 
μια άλλη πραγματικότητα διαφορετική, που καθιστά την πρώτη απλή φαινομενικότητα. 
Η φύση διαχωρίζεται έτσι από την πραγματικότητα. Σύμφωνα με το δάσκαλο του 
Nietzsche, τον Schopenhauer, οι άνθρωποι κι όλα τα πράγματα, είναι απλά φαντάσματα 
και εικόνες ονείρου. Έτσι και στην Τέχνη, η πραγματικότητα του κόσμου του ονείρου 
μια απλή φαινομενικότητα είναι. Ο Απόλλωνας είναι η ακτινοβόλα «φαινομενικότης». 
Ο άνθρωπος, πλανημένος από τη φαινομενικότητα της πραγματικότητας, έχασε την 
επαφή του με το φυσικό. Και στην τέχνη και η εντονότερη ζωή της πραγματικότητας 
του ονείρου, στο φαινόμενο παραπέμπει. «Άσωτο υιό» της Φύσης ονομάζει τον 
άνθρωπο ο Nietzsche. Ωστόσο ο ατομικός άνθρωπος στέκεται γαλήνιος μέσα στον κόσμο 
αυτό, το γεμάτο οδύνη, στηριγμένος στην «αρχή της ατομικότητος», που αναγνωρίζεται 
υπό τον Απόλλωνα. Έτσι δε λείπουν η ισορρόπηση, η ευρυθμία, η άνεση και στις 
σφοδρότερες συγκινήσεις.  
   Εκτός απ’ τον κόσμο του ονείρου, υπάρχει κι ο κόσμος της μέθης. Η δύναμη του 
ναρκωτικού ποτού κάνει όλους τους αρχέγονους ανθρώπους και λαούς να 
τραγουδήσουν τους ύμνους τους. Η διονυσιακή έξαψη ως αποτέλεσμα της ανοιξιάτικης 
αναζωογόνησης της φύσης συναρπάζει στην ορμή της το υποκειμενικό άτομο και το 
εκμηδενίζει, κάνοντάς το τέλεια ν’ αποξεχάσει το εγώ του. Ο άνθρωπος αισθάνεται τον 
εαυτό του ένα και το αυτό με τον πλησίον του, διαισθάνεται τον εαυτό του Θεόν, από 
καλλιτέχνης γίνεται καλλιτέχνημα. Η αισθητική δύναμη της φύσης προς ικανοποίηση 
της «αρχέγονης Ενότητας» αποκαλύπτεται υπό το φρικίασμα αυτό της μέθης. Η 
συναδέλφωση του ανθρώπου με τον άνθρωπο επιτυγχάνεται. Ο σκλάβος 
ελευθερώνεται, γκρεμίζονται οι φραγμοί που ύψωσαν μεταξύ των ανθρώπων η 
αθλιότητα, η αυθαιρεσία και η «αναίσχυντη μόδα». Με το θέλγητρο της διονυσιακής 
γοητείας και η ίδια η Φύση πανηγυρίζει τη συμφιλίωσή της με τον άσωτο υιό, τον 
άνθρωπο (ΓΤ, I). 
   Το απολλώνειο λοιπόν και το διονυσιακό πνεύμα είναι καλλιτεχνικές δυνάμεις που 
αναπηδούν από τους κόλπους της Φύσεως, χωρίς τη μεσολάβηση του καλλιτέχνη 
ανθρώπου και ικανοποιούν τα καλλιτεχνικά ένστικτά της. Η τελειότητα του κόσμου του 
ονείρου από τη μια δεν εξαρτάται καθόλου από τη διανοητική αξία ή την καλλιτεχνική 
μόρφωση του ατόμου κι ο κόσμος της μέθης από την άλλη επίσης δεν ενδιαφέρεται για 
το άτομο, αλλά ζητά να το εκμηδενίσει. 
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   Κάθε καλλιτέχνης είναι μάλιστα, κατά τον Nietzsche, μιμητής όταν, κατά τη διάρκεια 
του οραματισμού του, ενώνεται με τις αρχέγονες δυνάμεις του κόσμου. Κι η Τέχνη 
επίσης δεν είναι απλή μίμηση της φυσικής πραγματικότητας, αλλά μεταφυσικό 
συμπλήρωμά της, που στοχεύει στην υπέρβασή της. Το διονυσιακό ένστικτο επαναφέρει 
τον άνθρωπο στις πηγές της φύσης του, ωστόσο χρειάζεται η συμβολή του απολλώνειου 
στοιχείου, προκειμένου να μην ξεπέσει αυτός σε κτήνος. Η συμμαχία αυτή του 
Απόλλωνα με τον ∆ιόνυσο είναι η σπουδαιότερη στιγμή της ιστορίας της ελληνικής 
λατρείας και τα διονυσιακά όργια αποκτούν την έννοια εορτών απολυτρωτικής 
αναγεννήσεως του κόσμου και ημερών μεταμορφώσεως. Στις εορτές αυτές η οδύνη 
προκαλεί την ηδονή⋅ η φύση αναστενάζει για το κομμάτιασμά της σε άτομα κι έτσι από 
την υψηλότερη χαρά αναπηδά το παράπονο ανεπανόρθωτου χαμού. Σε αυτές τις γιορτές 
για πρώτη φορά η τέχνη πλημμύρισε τη φύση κι η εξολόθρευση της ατομικότητας έγινε 
καλλιτεχνικό φαινόμενο.  
   Η μουσική κυριαρχεί τότε. Η μουσική ήταν γνωστή ως απολλώνεια τέχνη, με 
χαρακτηριστικό της την αρμονία. Τη διονυσιακή μουσική απ’ την άλλη τη χαρακτηρίζει 
η πολυτάραχη ορμή του ήχου, ο αρμονικός χείμαρρος της μελωδίας. Το τραγούδι και η 
μιμική ήταν για τον ομηρικό ελληνικό κόσμο πράγματα καινούργια. Στο διονυσιακό 
διθύραμβο είδαν ότι ο άνθρωπος παρασύρεται στη σφοδρότερη έξαψη όλων των 
συμβολιστικών του δυνάμεων. Η ουσία της φύσης κατάλαβαν ότι πρέπει να εκφραστεί 
συμβολικώς. Η συμβολική του σώματος αποκτά μεγάλη σημασία: η συμβολική των 
χειλιών, του προσώπου, του λόγου, οι στάσεις κι οι χειρονομίες του χορού, που 
ρυθμίζουν τα σαλέματα όλων των μελών. Τότε κι οι δυνάμεις της μουσικής, αυξάνουν 
σε ρυθμό, σε δύναμη κι αρμονία. Μουσική και χορός αλληλοσυμπληρώνονται. Ο 
άνθρωπος φτάνει στον ύψιστο βαθμό της απαρνήσεως του εαυτού του, ο πιστός του 
∆ιονύσου γίνεται ένα με τους άλλους πιστούς. Κι ο απολλώνειος Έλληνας 
συνειδητοποιεί ότι η απολλώνειος συνείδησή του ήταν απλός πέπλος που του σκέπαζε 
το διονυσιακό κόσμο (ΓΤ, II). 
    
Η ομηρική «αφέλεια», η ταύτιση του ανθρώπου με τη φύσηΗ ομηρική «αφέλεια», η ταύτιση του ανθρώπου με τη φύσηΗ ομηρική «αφέλεια», η ταύτιση του ανθρώπου με τη φύσηΗ ομηρική «αφέλεια», η ταύτιση του ανθρώπου με τη φύση    
   Η επική ποίηση είναι αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο στην ταύτιση με τη φύση, λέει ο 
Nietzsche. Ο άνθρωπος συγκλονισμένος από τις τιτανικές δυνάμεις της Φύσης, τη 
Μοίρα και το φρικτό πεπρωμένο του δημιούργησε τους θεούς του Ολύμπου. ∆εν πρέπει 
να μας παραξενεύει που βλέπουμε τον Απόλλωνα χωρίς αξίωση πρωτοκαθεδρίας, 
ισοδύναμος ανάμεσα στους άλλους θεούς. Πατέρας τους είναι, γιατί το ίδιο ένστικτο που 
προσωποποιήθηκε σε αυτόν, θα γεννήσει και τον υπόλοιπο ολύμπιο κόσμο. «Hθική 
θεότητα» ονομάζει μάλιστα ο Nietzsche τον Απόλλωνα, που απαιτεί απ’ τους πιστούς 
του το μέτρο και την αυτεπίγνωση και γι’ αυτό τα αξιώματά του είναι «Γνῶθι σαυτόν!» 
και «Μηδὲν ἄγαν!”. (Από την άλλη, στην προ-απολλώνεια εποχή ανήκουν οι Τιτάνες, 
δηλαδή στην προ-ηθική).94 Η αρχέγονη τιτανική θεογονία της φρίκης μεταμορφώθηκε 
υπό την επίδραση του ενστίκτου της απολλώνειας ομορφιάς και γέννησε τους 
χαρούμενους θεούς του Ολύμπου. Σε αυτούς, ωστόσο, δε συναντώνται η ηθική ύψωση, η 
αγιότητα ή η άυλη πνευματικότητα. Ο ολύμπιος κόσμος είναι η ίδια η ζωή, πληθωρική 
και θριαμβεύουσα, είναι η ίδια η ζωτικότητα που ξεχειλίζει μέσα σε αυτόν το 
φανταστικό κόσμο. Έτσι όπως η τέχνη λειτουργεί για τη ζωή ως το θέλγητρο να 

                                                        
94 ΓΤ, IV, σ. 20-21. 
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συνεχίσουμε να ζούμε, έτσι κι ο κόσμος των ολύμπιων θεών γίνεται για την ελληνική 
«βούληση» ο καθρέπτης όπου η μορφή της καθρεφτίζεται θεϊκά μεταμορφωμένη και 
δικαιολογείται. Οι θεοί ζώντας οι ίδιοι τη ζωή, τη δικαιώνουν. Υπό την απολλώνεια 
επίδραση η «βούληση» επιθυμεί τόσο παράφορα την ύπαρξη αυτού του κόσμου κι ο 
ομηρικός άνθρωπος ταυτίζεται τόσο τελείως μαζί της, που ακόμα και το παράπονό της 
μεταμορφώνεται και γίνεται ύμνος προς τη ζωή. Ο Schiller, λέει ο Nietzsche, ονόμασε 
αυτή την ταύτιση του ανθρώπου με τη φύση «αφέλεια».95 Ο Όμηρος έτσι γίνεται ο 
αφελής καλλιτέχνης. Η ομηρική «αφέλεια» πρέπει να θεωρείται ως ο τέλειος θρίαμβος 
της απολλώνειας αυταπάτης: η αυταπάτη αυτή μοιάζει με τις απάτες που τόσο συχνά 
υποβάλλει η φύση για να κατορθώσει τους σκοπούς της (ΓΤ, III).  
    
Από τη μίμηση της φύσης στη μίμηση της μουσικήςΑπό τη μίμηση της φύσης στη μίμηση της μουσικήςΑπό τη μίμηση της φύσης στη μίμηση της μουσικήςΑπό τη μίμηση της φύσης στη μίμηση της μουσικής    
   Στην αττική τραγωδία και στο δραματικό διθύραμβο οι διαδοχικές εκδηλώσεις του 
απολλώνειου με το διονυσιακό στοιχείο καταλήγουν τελικά στην ένωσή τους. ∆ύο 
αρχικές πηγές αναγνωρίζει ο Nietzsche που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή, από τη μια 
τον Όμηρο, από την άλλη τον πολεμόχαρο Αρχίλοχο. ∆ίπλα στον αντικειμενικό ποιητή 
ο υποκειμενικός. Το υποκειμενικό στοιχείο είναι αντικαλλιτεχνικό. Ο Schiller μάς 
βοηθά να αντιληφθούμε, λέει όμως ο Nietzsche, ότι η υποκειμενικότητα του λυρικού 
ποιητή στην πραγματικότητα είναι πλάνη. Τη μουσική προδιάθεση θεωρεί ο Schiller ως 
αρχή της ποιητικής δημιουργίας. Ο λυρικός ποιητής αναπαριστά την αρχέγονη ενότητα 
ως μουσική κι έτσι υπό τη διονυσιακή επίδραση απαρνιέται την υποκειμενικότητά του 
και υπό την απολλώνεια επίδραση του ονείρου η μουσική αυτή εκδηλώνεται αισθητώς, 
ορατώς. Το εγώ του λυρισμού έτσι αντηχεί από τη βαθύτερη άβυσσο του Όντος, δεν 
είναι το εγώ του ανθρώπου της εμπειρικής πραγματικότητας, του ξυπνητού ανθρώπου, 
αλλά το μοναδικό Εγώ που υπάρχει στο βάθος όλων των πραγμάτων. Ο Αρχίλοχος 
γίνεται το πνεύμα της φύσης, που εκφράζει συμβολικώς την αρχέγονη οδύνη της στο 
πρόσωπό του. Έτσι από τη μια υπάρχει η ομηρική απολλώνεια επική ποίηση και από την 
άλλη το λαϊκό άσμα του Αρχίλοχου, που δεν είναι άλλο από το ίχνος εκείνο της 
ανάμειξης του απολλώνειου με το διονυσιακό καλλιτεχνικό ένστικτο της φύσης. Έτσι ο 
λυρικός ποιητής απαλλάσσεται από την υποκειμενικότητά του και μεταμορφώνεται. 

                                                        
95 Η διάκριση αυτή από τον Schiller έγινε το 1796 (Βλ. Φρήντριχ Σίλλερ, Περί αφελούς και συναισθηματικής 
ποιήσεως, μτφρ Παναγιώτης Κονδύλης, Στιγμή, Αθήνα 2005): «(...) ο ποιητής ή είναι φύση ή την ζητά. 
Στην πρώτη περίπτωση είναι αφελής, στη δεύτερη συναισθηματικός» (σ. 40). Οι Έλληνες για τον Schiller 
δεν είχαν χάσει τη φύση μέσα στην ανθρωπιά τους (σ. 33). Οι νεότεροι ποιητές αντιθέτως έχουν χάσει τη 
φύση μέσα από τον άνθρωπο και τη ζητούν έξω από αυτόν, στον άψυχο κόσμο (σ. 30-32). Το αίσθημά τους 
έτσι για τη φύση «μοιάζει με το αίσθημα του αρρώστου για την υγεία» (σ. 34). Ο Schiller προτρέπει: «Μη 
θέλεις πια να ανταλλάξεις τη θέση σου μαζί της [με τη φύση], παρά δέξου τη μέσα σου και πάσχισε να 
παντρέψεις την άπειρη υπεροχή της με τη δική σου άπειρη προνομία, για να γεννηθεί και από τα δύο μαζί 
το θείο» (σ. 30).  
   Στο Περί αφελούς και συναισθηματικής ποιήσεως του Schiller, ο Goethe ισχυρίστηκε το 1830 ότι 
εντοπίζεται η προέλευση της διάκρισης ανάμεσα στον κλασικισμό και το ρομαντισμό. Σύμφωνα με τον 
Goethe, οι όροι αφελής και συναισθηματική σχημάτισαν τη βάση για τη διάκριση ανάμεσα στο κλασικό και 
το ρομαντικό. Ο Goethe στις Συνομιλίες με τον Έκκερμαν το 1829 θεωρούσε τους όρους κλασικό και 
ρομαντικό εξίσου έγκυρους όρους, αλλά πίστευε ότι ο πραγματικός κλασικισμός εντάσσει και τους δύο σε 
μια ανώτερη μορφή. Βλ. Paul Bishop, “Nietzsche’ s Anti-Christianity as a Return to (German) Classicism” 
στο Bishop, σ. 441-442. Στον Faust επιδίωξε τη σύνθεση αυτή ο Goethe, συμβολιζόμενη από το γάμο του 
ήρωα με την Ελένη. Αποτυγχάνει. Το παιδί τους, ο Ευφορίων αυτοκαταστρέφεται και η Ελένη διαλύεται 
(Gillespie, σ. 208). 
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Γιατί η τέχνη δεν υπάρχει για χάρη μας, ούτε εμείς είμαστε δημιουργοί της⋅ αντιθέτως 
εμείς είμαστε οι καλλιτεχνικές προβολές του αληθινού ∆ημιουργού [της Φύσης], 
είμαστε τα καλλιτεχνήματα και η ύπαρξη είναι αισθητικό φαινόμενο. Η καλλιτεχνική 
παραγωγή γίνεται έτσι η ενέργεια του αρχέγονου καλλιτέχνη του κόσμου.  
   Το λαϊκό άσμα είναι το ανεξάλειπτο ίχνος της ανάμιξης του απολλώνειου και του 
διονυσιακού. Η διάδοση του λαϊκού άσματος, μάλιστα, σε όλους τους λαούς είναι 
απόδειξη της δύναμης του διπλού αυτού καλλιτεχνικού ενστίκτου της Φύσης. Το άσμα 
αυτό είναι η αρχέγονος μελωδία, η οποία ζητά παράλληλη εικόνα ονείρου στην 
αντικειμενοποίησή της στο λαϊκό ποίημα. Έτσι στην ποίηση του λαϊκού άσματος η 
γλώσσα καταβάλλει προσπάθεια να μιμηθεί τη μουσική και γι’ αυτό με τον Αρχίλοχο 
αρχίζει για την ποίηση νέα ζωή αντίθετη από τη φύση της ομηρικής ποίησης⋅ ξεκινά το 
πέρασμα από τη μίμηση της φύσης στη μίμηση της μουσικής.  
   Η μουσική εμφανίζεται ως Βούληση. Η Βούληση ως φαινομενικότητα είναι 
αντιαισθητική, και γι’ αυτό η μουσική ως βούληση θα έπρεπε να αποκλεισθεί από το 
χώρο της τέχνης. Όμως εμφανίζεται η μουσική ως Βούληση εκφράζοντας τα πάθη, γιατί 
ο λυρικός ποιητής, υπό την επίδραση της παρόρμησής του να εξωτερικεύσει τη μουσική 
με απολλώνεια σύμβολα, αποβάλλει τις δικές του επιθυμίες της βούλησης και 
αντιλαμβάνεται τελικά τη φύση και τον εαυτό του ως αιώνια θέληση, εισβάλλει στην 
ουσία. Η μουσική γίνεται τότε η συμβολική έκφραση του προπατορικού ανταγωνισμού 
και της οδύνης, που βρίσκονται στην καρδιά της αρχέγονης Ενότητας και συμβολίζει 
έτσι έναν κόσμο που υπάρχει πρωτύτερα από κάθε φαινόμενο. Η γλώσσα από την άλλη, 
μόνο επιπόλαια αγγίζει τη μουσική προσπαθώντας να τη μιμηθεί, καθώς η λυρική 
ευγλωττία παρουσιάζεται ανίκανη ν’ αποκαλύψει τη βαθύτατη μουσική έννοια (ΓΤ, V-
VI). 
    
Ο σάτυρος, «ο αληθινός άνθρωπος»  Ο σάτυρος, «ο αληθινός άνθρωπος»  Ο σάτυρος, «ο αληθινός άνθρωπος»  Ο σάτυρος, «ο αληθινός άνθρωπος»      
   Η τραγωδία γεννήθηκε από τον τραγικό χορό. Η εισαγωγή του χορού ήταν η 
αποφασιστική πράξη με την οποία κηρύχθηκε κάθε ρεαλισμός στην τέχνη.  
   Μεταξύ του κόσμου της διονυσιακής πραγματικότητας και του κόσμου της 
καθημερινής πραγματικότητας, υπάρχει μια ληθαργική στιγμή που εξαφανίζει κάθε 
προσωπική ανάμνηση του παρελθόντος. Αλλά μόλις αναφανεί στη συνείδηση η 
καθημερινή πραγματικότητα, μια ασκητική διάθεση γεννιέται, καθώς η αληθινή γνώση, 
ο οραματισμός της φρικτής αλήθειας σκοτώνει την ενέργεια. Η τέχνη, δηλαδή η πλάνη 
είναι αυτή που σώζει τον άνθρωπο από την αδράνεια αυτή.  
   Ειδικότερα, ο Schiller, λέει ο Nietzsche, θεωρεί τον τραγικό χορό ως το ζωντανό 
τείχος της τραγωδίας που τη χωρίζει από τον πραγματικό κόσμο, την προφυλάσσει από 
κάθε ανάμιξη και της εξασφαλίζει την ποιητική της ελευθερία. Ο χορός της αρχέγονης 
τραγωδίας αποτελεί μια φανταστική φυσική τάξη, στην οποία κατοικούν φανταστικές 
φυσικές ολότητες, οι σάτυροι. Πάνω σε αυτά τα θεμέλια στηρίχθηκε η τραγωδία κι 
απελευθερώθηκε αμέσως απ’ τη δουλική μίμηση της πραγματικότητας. Όμως οι σάτυροι 
δε ζουν σε ένα φαντασιώδη κόσμο, αλλά μέσα σε μια θρησκευτική πραγματικότητα, 
αναγνωρισμένη υπό την κύρωση του μύθου και της λατρείας. Ο σάτυρος, η φανταστική 
αυτή φυσική ολότητα, είναι για τον πολιτισμένο άνθρωπο ό,τι η διονυσιακή μουσική 
για τον πολιτισμό. Όπως η μουσική εξαφανίζει τα αποτελέσματα του πολιτισμού κατά 
τον Wagner, έτσι κι ο πολιτισμένος άνθρωπος, κατά τον Nietzsche, εξαφανίζεται 
μπροστά στο χορό των σατύρων, ενώνεται με τους άλλους ανθρώπους κι επανέρχεται 
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στην κατάσταση της αρχέγονης ταύτισης με τη φύση. Η ζωή των σατύρων παραμένει 
απρόσβλητη, αιωνίως ασάλευτη πίσω από κάθε πολιτισμό, παρά τις μεταμορφώσεις των 
γενεών. Ο χορός των σατύρων ζει έξω από κάθε εποχή και από κάθε κοινωνική σφαίρα. 
Οι πολιτικές θεσμοθεσίες, οι άβυσσοι που χωρίζουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, 
εξαφανίζονται μπροστά στο αίσθημα που επαναφέρει στην κατάσταση της αρχέγονης 
ταύτισης με τη φύση. Η τραγωδία έτσι παρέχει τη μεταφυσική παρηγοριά πως η ζωή στο 
βάθος των πραγμάτων παραμένει δυνατή και πασίχαρη, παρά το ευμετάβολο των 
φαινομενικοτήτων.  
   Η τέχνη σώζει τον άνθρωπο, τον αποτρέπει από τη τάση προς τη βουδική εκμηδένιση 
της βούλησης, εξαιτίας του συγκλονισμού μπροστά στη σκληρότητα της φύσης και στις 
μεταβολές της παγκόσμιας ιστορίας και τον στρέφει ξανά προς τη ζωή. Η τέχνη 
μετατρέπει την αηδία από τη φρίκη και τον παραλογισμό της ύπαρξης σε ιδεώδεις 
εικόνες που κάνουν υποφερτή τη ζωή. Οι ιδεώδεις εικόνες της τέχνης είναι το υψηλόνυψηλόνυψηλόνυψηλόν, 
όπου η τέχνη ημερώνει και υποτάσσει το φρικτόν και το κωμικόνκωμικόνκωμικόνκωμικόν.96 Ο χορός των 
σατύρων του διθυράμβου σώζει την ελληνική τέχνη και η τέχνη ωθεί τον άνθρωπο να 
ξανακατακτήσει τη ζωή.  
   Η φανταστική και αρχικώς αποκρουστική μορφή του σατύρου, το ακατέργαστο αυτό 
πλάσμα της φύσης, γνωρίζει και διαλαλεί την αλήθεια της κοσμικής ψυχής. Είναι ένα 
πλάσμα σοφό, που εκφράζεται με έκσταση, με χρησμούς και με αξιώματα, είναι σύμβολο 
της Φύσης, που διαλαλεί τη σοφία της και την τέχνη της. Ο σάτυρος είναι για τον 
Nietzsche τάση προς την αρχέγονη φυσική κατάσταση, είναι ο πρωτόγονος τύπος του 
ανθρώπου, η έκφραση των υψηλότερων και ισχυρότερων συγκινήσεων, βαθιά φωνή 
της φύσης, σύμβολο της παντοδυναμίας της φύσης⋅ κάτι υπέροχο και θεϊκό μαζί. Ο 
τριχωτός σάτυρος είναι ο αληθινός άνθρωπος, αληθινότερη, πραγματικότερη, 
τελειότερη εικόνα της ύπαρξης, σε σχέση με τον πολιτισμένο άνθρωπο, που θεωρείται 
ως η μοναδική πραγματικότητα, αλλά αποκαλύπτεται τελικά μια «ψεύτικη 
καρικατούρα» (σ. 42). Και η ποίηση είναι η αφκιασίδωτη έκφραση της αλήθειας που 
ρίχνει τα ψεύτικα στολίδια της δήθεν πραγματικότητας του πολιτισμένου ανθρώπου  
   Οι θεράποντες του ∆ιονύσου αισθάνονταν ν’ αναγεννώνται ως φυσικά δαιμόνια, ως 
σάτυροι κι ο μεταγενέστερος τραγικός χορός έγινε η καλλιτεχνική μίμηση του φυσικού 
αυτού φαινομένου. Ο μεταμορφωμένος σε σάτυρο βλέπει επίσης το θεό, ως απολλώνεια 
συμπλήρωση της νέας του κατάστασης. Μπροστά στο θεό δε δρα, τηρεί μια δουλική 
στάση⋅ βλέπει το θεό να υποφέρει και να μεταμορφώνεται. Ταυτόχρονα το κοινό κι αυτό 
φανταζόταν ότι ήταν ένα από τα πρόσωπα του χορού. Οι πολιτισμένοι άνθρωποι γύρω 
στις βαθμίδες μπροστά σε αυτή την οπτασία χάνονται. Η μεταμόρφωση του εαυτού σε 
άλλο πρόσωπο, αυτή είναι το αρχέγονο δραματικό φαινόμενο. Είναι ο προαπαιτούμενος 
όρος κάθε δραματικής τέχνης. Η μεταμόρφωση αυτή δεν είναι σχήμα ρητορικό, αλλά 
εικόνα που αντικαθιστά μια ιδέα και ο χαρακτήρας επίσης πρόσωπο ζωντανό. Η σκηνή 
και η δράση είναι o οραματισμός. Η μοναδική «πραγματικότητα» είναι αυτός ο ίδιος ο 
χορός, που παράγει τον οραματισμό και τον εκφράζει με τη βοήθεια του χορού, του ήχου  

                                                        
96 Η υπογράμμιση τού κειμένου (σε όλα τα παραθέματα της εργασίας όπου αυτή υπάρχει). Το κωμικό 
υποτάσσεται τελικά στο υψηλό των ιδεωδών εικόνων της τέχνης, αλλά δε χάνεται. 
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και του λόγου.97 Η τραγωδία είναι μια μορφή τέχνης που συνιστά με τον οραματικό αυτό 
τρόπο την απολλώνεια αντιπροσώπευση του διονυσιασμού, την απολλώνεια εκδήλωση 
της μουσικής⋅ έτσι γεννιέται η τραγωδία από το πνεύμα της μουσικής (ΓΤ, VII-VIII).  
 
β. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Β΄ ΠΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑβ. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Β΄ ΠΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑβ. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Β΄ ΠΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑβ. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Β΄ ΠΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ    
     Το μεγάλο επίτευγμα των Ελλήνων ήταν ότι ήρθαν αντιμέτωποι και τελικά 
ξεπέρασαν τη σκοτεινή σοφία του Σειληνού, του συντρόφου του ∆ιονύσου, με την τέχνη 
τους⋅ μια τέχνη όμως απόλυτα συνυφασμένη με τη διονυσιακή μουσική, που πηγάζει 
από την αρχέγονη βούληση. Ο πεσσιμισμός καλύφθηκε με το πέπλο της τέχνης κι έτσι η 
ζωή έγινε υποφερτή, χάρη στην απολλώνεια αυταπάτη. Οι Έλληνες αντέστρεψαν με 
αυτό τον τρόπο τη φοβερή γνώση και γι’ αυτούς πλέον το χειρότερο πράγμα ήταν να 
πεθάνουν νωρίς, το δεύτερο χειρότερο να πεθάνουν.  
  Η τέχνη λοιπόν βοήθησε τον άνθρωπο ν’ αγκαλιάσει τη ζωή σε όλη της τη ζωτικότητα 
και τη δημιουργική δύναμη. Μια αντίστροφη πορεία όμως έβλεπε ο Nietzsche πλέον ν’ 
ακολουθείται: από τη φιλοσοφική έκφραση της τραγικής σοφίας στη φιλοσοφική 
αναζήτηση της επιστήμης που ξεκίνησε με το Σωκράτη και κατέληξε στο σκεπτικισμό 
του Kant.98 Το δεύτερο μέρος της ΓΤ καταπιάνεται ακριβώς με την πορεία αυτή της 
δυτικής κουλτούρας, στο ξεκίνημα της οποίας τοποθετείται ο Σωκράτης.  
 
«Ένας ανώμαλος οργανισμός»«Ένας ανώμαλος οργανισμός»«Ένας ανώμαλος οργανισμός»«Ένας ανώμαλος οργανισμός»    
   Ο ίδιος ο Nietzsche περιγράφει τον Σωκράτη σε μια διάλεξή του στο Πανεπιστήμιο της 
Βασιλείας με τον τίτλο «Ο Σωκράτης και η τραγωδία” (1η Φεβρουαρίου 1870), 
εστιάζοντας στην ελληνικότητά του, αλλά 
 

«σημειωτέον, ο Σωκράτης ήταν ο πρώτος άσχημος Έλληνας! Ακόμη κ’ η ασκήμια του 
μάς λέει πολλά! Όλη του η ύπαρξη είχε κάτι το συμβολικό». 

 

Τον περιγράφει ως σάτυρο και μάλιστα ως τον Σειλινό⋅ 
 

«(...) το σειληνώδες εξωτερικό του Σωκράτη, τα τσιμπλιάρικα μάτια του, τα εξογκωμένα 
χείλη και την κρεμαστή κοιλιά του (∆Σ, σ. 42)». 

 

                                                        
97 Στο ∆Σ ο Nietzsche λέει σχετικά με τους ηθοποιούς... 

«(...) υπεράνθρωπα ανδρείκελα, τα οποία βηματίζουν πάνω-κάτω σε μια στενόμακρη σκηνή, με 
πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Γιατί πώς αλλιώς ν’ αποκαλέσουμε, αν όχι ανδρείκελα, κείνα τα 
πλάσματα πάνω στους ψηλούς κοθόρνους, με κάτι γιγάντιες, ζωηρά χρωματισμένες μάσκες, 
πολύ ψηλότερες απ’ το κεφάλι τους, με το στέρνο και το κορμί, τα χέρια και τα πόδια 
παραφουσκωμένα από πρόσθετα ενδύματα – πέρα από κάθε φυσικότητα- (...) (σ. 8-9)». 

... και σχετικά με το Χορό της τραγωδίας:  
«Παρότι ο Χορός απαρτιζόταν από πολλά πρόσωπα, ως προς τη μουσική πλευρά της παράστασης, 
ο ποιητής δεν έβλεπε κανένα πλήθος, παρά ένα πλάσμα, τεραστίων διαστάσεων, προικισμένο με 
υπερφυσικά πνευμόνια» (σ. 17). 

   Οι ηθοποιοί κι ο Χορός έχουν απωλέσει την πρότερη φυσική τους υπόσταση, λειτουργώντας ως τα υλικά 
μέσα του οραματισμού, που είναι ο φορέας της αναλλοίωτης αλήθειας. Το φυσικό έτσι σμιλεύεται σε 
σχήμα ονειρικό, χάνει το αυστηρό υλικό του περίγραμμα κι ο οραματισμός αποκτά αντιστρόφως την 
πλαστικότητα της ύλης. Έτσι ένας νέος ρεαλισμός αντιπροβάλλεται απέναντι στην πιστή μίμηση της 
πραγματικότητας, ένας ρεαλισμός που αναγνωρίζει το αναλλοίωτο πίσω από τις μεταβολές της 
φαινομενικότητας. 
98 Taffel, σ. 17. 
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Ο Σωκράτης  
«(...) στο μεταξύ, έχει σχεδόν μεταμορφωθεί σε τέρας: «μοιάζει με ιπποπόταμο, με μάτια 
διάπυρα και δόντια τρομερά (∆Σ, σ. 237)». 
 

Αλλά και στην ίδια τη ΓΤ ο Σωκράτης διαγράφεται τερατωδώς, ως ένας κύκλωπας: 
 

«Ας φαντασθώμεν τώρα, όμοιον με τερατώδες και μοναδικό μάτι κύκλωπος, το μάτι του 
Σωκράτη να προσηλώνεται απάνω στην τραγωδία, το μάτι αυτό που ποτέ δεν το άναψε 
το ευγενικό μεθύσι του καλλιτεχνικού ενθουσιασμού (...) (ΓΤ, XIV, σ. 80)». 
 

   Για τον Nietzsche ο Σωκράτης λειτουργεί ως ο αντίπαλος του ∆ιονύσου, ως ένας νέος 
Ορφέας που εναντιώνεται στο θεό. Το σωκρατικό πνεύμα αντιτίθεται στο διονυσιακό 
ένστικτο, και ήταν αυτό που, κατά τον Nietzsche, κατέστρεψε την τραγωδία, όταν 
επέδρασε στον Ευριπίδη (ΓΤ, XII). Ο Ευριπίδης απομάκρυνε το διονυσιακό στοιχείο κι 
έτσι σήμανε το τέλος της τραγωδίας, της κορυφής της ελληνικής δημιουργίας. Το τέλος 
της τραγωδίας σήμανε και το τέλος του μύθου, το “σύμβολο μιας γενικότητας και μιας 
αλήθειας ασάλευτης” (ΓΤ, XVII, σ. 103).  
   Ο Σωκράτης ήταν ένας ανώμαλος οργανισμός κι αυτό το αποδεικνύει το περίφημο 
δαιμόνιό του. Όταν η διαύγεια τού νου του τον άφηνε, το δαιμόνιο, η θεϊκή αυτή φωνή 
τού ξαναέδινε θάρρος, λειτουργώντας πάντα αποτρεπτικά. Κι εκεί έγκειται το ελάττωμα 
του Σωκράτη. Ενώ σε όλους τους ανθρώπους, το ένστικτο είναι μια θετική δύναμη, 
δημιουργική και το ενσυνείδητο λογικό μια κριτική, αποθαρρυντική λειτουργία, στον 
Σωκράτη συνέβαινε το αντίθετο. Το ένστικτό του λειτουργούσε κριτικά και το λογικό 
του γινόταν δημιουργικό. Αληθινή τερατωδία ελαττωματική χαρακτηρίζει αυτή τη 
λειτουργία ο Nietzsche (ΓΤ, XIII). Ωστόσο ο Σωκράτης ένιωθε ένα αίσθημα παράλειψης. 
∆ιηγούνταν στους φίλους του στη φυλακή ότι μια σκιά τού εμφανιζόταν στο όνειρό του, 
η ίδια πάντα και του έλεγε τα ίδια λόγια: «Σωκράτη, μάθε μουσική». Μέχρι τις 
τελευταίες του μέρες ήταν ήσυχος ότι η φιλοσοφία είναι ανώτερη απ’ όλες τις τέχνες 
των μουσών. Όμως τώρα αποφασίζει ν’ ασχοληθεί με τη μουσική. Συνέθεσε έναν ύμνο 
στον Απόλλωνα και στιχούργησε μερικούς μύθους του Αισώπου. Αυτό το γεγονός στη 
ζωή του Σωκράτη είναι το μόνο που φανερώνει ότι τον απασχολούσαν τα όρια της 
λογικής κι αμφέβαλε τελικά γι’ αυτά (ΓΤ, XIV).  
    
Η τραγική σοφία ως το αντίρροπο της σωκρατικής γνώσηςΗ τραγική σοφία ως το αντίρροπο της σωκρατικής γνώσηςΗ τραγική σοφία ως το αντίρροπο της σωκρατικής γνώσηςΗ τραγική σοφία ως το αντίρροπο της σωκρατικής γνώσης    
   Ο Σωκράτης είναι το πρότυπο ανθρώπινου τύπου άγνωστου έως την εποχή του, του 
τύπου του θεωρητικού ανθρώπου. Στο πρόσωπο του Σωκράτη ενσαρκώνεται για πρώτη 
φορά η ακλόνητη πεποίθηση ότι η σκέψη έχει τη δύναμη όχι μόνο να γνωρίσει, αλλά 
και ν’ αναγεννήσει την ύπαρξη. Έτσι για τον Nietzsche, και ο Σωκράτης είναι η 
εκδήλωση μιας φυσικής τάσης, ενός ενστίκτου, που απορρέει από ένα άγνωστο 
πρωταρχικό έδαφος των υπάρξεων. 
   Η επίδραση του Σωκράτη ως προς αυτό, το ότι δηλ. λειτούργησε ως εκείνος που 
ανέδειξε τη γνώση στη γιγαντιαία θέση που κατέχει ως σήμερα, ήταν τόσο μεγάλη, ώστε 
ο Nietzsche θεωρεί ότι είναι ο  
 

«άξων και ο μοχλός όλης της ιστορίας του κόσμου” (ΓΤ, XV, σ. 89)». 
 

Χαρακτηρίζεται μάλιστα από τον Nietzsche ως “μυσταγωγός της επιστήμης” (ΓΤ, XV, σ. 
88). Πρόγονο της επιστήμης τον χαρακτηρίζει αλλού (ΓΤ, XVI, σ. 92). Το φυσικό αυτό 
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αρχικό ένστικτο, το ένστικτο που περνά στην επιστήμη, οδηγώντας τη στα φυσικά της 
όρια, τη μετατρέπει σε τέχνη, γιατί η τέχνη είναι ο σκοπός του ενστίκτου της επιστήμης 
εν τέλει, αφού ζητά ν’ αναγεννήσει τη ζωή. 
   Αυτή η φυσική τάση που εκπροσωπεί ο Σωκράτης όμως, αποτυγχάνει ν’ αναγνωρίσει 
τη σχέση ανάμεσα στην ίδια κι εκείνο το αρχικό έδαφος, κι έτσι οδηγείται να ενεργεί με 
έναν τρόπο που παραβιάζει το πρώτο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορεί να 
συλλάβει τη σύνδεση με το αρχικό έδαφος στοχαστικά, αρνείται να δώσει εγκυρότητα σε 
οτιδήποτε δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό με αυτόν τον τρόπο και καταλήγει να πιστεύει 
ότι η ουσία όλων των πραγμάτων μπορεί να γίνει προσιτή στην επιστημονική γνώση. 
Έτσι το φυσικό αυτό ένστικτο, λόγω της λανθασμένης αντιμετώπισής του, γίνεται 
πλάνη.  
   Εν ονόματι αυτής της πλάνης ο Σωκράτης έζησε, αλλά και πέθανε. Κι έτσι η εικόνα του 
«θνήσκοντος Σωκράτη» γίνεται το οικόσημο της επιστήμης, που υπενθυμίζει ότι σκοπός 
της επιστήμης είναι να καταστήσει νοητή την ύπαρξη και να τη δικαιολογήσει. Ο 
Σωκράτης υπήρξε έτσι η αρχή του πρακτικού πεσσιμισμού, που στρέφεται κατά του 
έρωτα της ζωής και υπηρετεί όχι την αλήθεια, αλλά τους πρακτικούς, εγωιστικούς 
σκοπούς των ανθρώπων και των λαών. Ο Σωκράτης ήταν το πρώτο πρότυπο και του 
θεωρητικού οπτιμισμού, που βασίζεται στην πίστη πως είναι δυνατόν να εμβαθύνουμε 
στη φύση των πραγμάτων και που εκλαμβάνει τη γνώση και τη σοφία ως παγκόσμια 
πανάκεια και την πλάνη ως το κακό καθ’ εαυτό. Ο σωκρατικός άνθρωπος αυτό θεώρησε 
ως την ευγενέστερη αποστολή του, τη διείσδυση στις αιτίες, τη διάκριση της 
φαινομενικότητας και της πλάνης από την αληθινή γνώση. Έτσι αυτός ο μηχανισμός 
αντίληψης θεωρήθηκε απ’ την εποχή του Σωκράτη ως το θαυμασιότερο δώρο της φύσης 
και τοποθετήθηκε ψηλότερα από όλες τις ψυχικές ιδιότητες. Ακόμα και οι ηθικές 
πράξεις αποδόθηκαν στη διαλεκτική της γνώσης και θεωρήθηκε ότι μπορούν να 
διδαχθούν. Ο νόμος της αιτιότητας βασιλεύει.  
   Αντίθετα, η τραγωδία είναι απαισιόδοξη: 
 

«Η τραγωδία ανάβλυσε απόνα βαθύ αίσθημα συμπόνοιας κ’ είναι, κατ’ ουσίαν, 
απαισιόδοξη⋅ μας παρουσιάζει μιαν ύπαρξη τρομακτική, και περιγράφει τον άνθρωπο ως 
ον αλόγιστο. ∆εν είν’ η μάχη εναντίον του πεπρωμένου που κάνει τον ήρωα, όπως 
φαντάζεται η νεώτερη Αισθητική. Ο ήρωας δεν παθαίνει ό,τι του αξίζει. Τυφλός, με 
καλυμμένο το κεφάλι γκρεμίζεται στο βάθρο της συμφοράς του, κι η απεγνωσμένη, αλλ’ 
ευγενής στάση του μπρος στη φρίκη που βίωσε, διαπερνάει την ψυχή μας σαν αγκάθι. 
Αντίθετα, η διαλεκτική [Σωκράτης και πριν από αυτόν διάλογος] είναι φύσει αισιόδοξη: 
πιστεύει στον νόμο της αιτιότητας, συνεπώς στην απαράβατη σχέση ενοχής και ποινής, 
αρετής κ’ ευδαιμονίας⋅ οι μαθηματικοί της υπολογισμοί δεν πρέπει ν’ αφήσουν 
υπόλοιπο⋅ ό,τι δεν μπορεί ν’ αναλύσει εννοιολογικά, το αρνείται (...) (“Ο Σωκράτης και η 
τραγωδία” στο ∆Σ, σ. 46)». 

 

Απέναντι σε αυτό το μηχανισμό γνώσης που με σωκρατικές ρίζες συνεχίζει να προωθεί 
η επιστήμη, ο Nietzsche προκρίνει μια νέα μορφή γνώσης, στην οποία φτάνει μόνο ο 
ανώτερος και αντιληπτικός άνθρωπος. Αυτή γίνεται αντιληπτή μόνο σε ακρότατα όρια 
της περιφέρειας της γνώσης, όπου το Ανεξήγητο εδρεύει. Όταν ο ανώτερος άνθρωπος, 
λέει ο Nietzsche, όλος τρομάρα βλέπει στο ακρότατο αυτό όριο τη λογική να 
κυκλοτυλίζεται σαν φίδι που δαγκώνει την ουρά του, όταν συνειδητοποιεί τα 
πεπερασμένα όριά της, τότε αναπηδά μπροστά του η τραγική γνώση, που είναι αδύνατο 
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να την αντικρίσει κανείς χωρίς τη βοήθεια και την προστασία της τέχνης. Κι ενώ στα 
κατώτερα πνεύματα η προσπάθεια της ακόρεστης οπτιμιστικής γνώσης, πρώτη 
ενσάρκωση της οποίας υπήρξε ο Σωκράτης, εκδηλώνεται ως αίσθημα εχθρότητας προς 
την τέχνη και κυρίως προς τη διονυσιακή τραγωδία, όπως συνέβη στον αγώνα του 
σωκρατισμού εναντίον της αισχύλειας τραγωδίας, στα ανώτερα πνεύματα 
μεταμορφώνεται και γίνεται ανάγκη τραγικής εγκαρτέρησης και τέχνης. Η 
μεταμόρφωση αυτή κι άλλες ακόμα στις οποίες μπορεί να οδηγήσει, λειτουργούν 
ακριβώς προς τη διεύθυνση «του Σωκράτη που γυμνάζεται στη μουσική» (ΓΤ, XV). 
 
Η αλεξανδρινή γνώση, ο σωκρατικός απόγονοςΗ αλεξανδρινή γνώση, ο σωκρατικός απόγονοςΗ αλεξανδρινή γνώση, ο σωκρατικός απόγονοςΗ αλεξανδρινή γνώση, ο σωκρατικός απόγονος    
   O νεώτερος κόσμος έχει ως ιδανικό του το θεωρητικό άνθρωπο, τον οπλισμένο με τα 
ισχυρότερα μέσα της γνώσης, τον εργαζόμενο για την επιστήμη, που πρωτότυπο και 
αρχικός του πρόγονος είναι ο Σωκράτης. Απ’ αυτό το ιδανικό προκύπτει μια μόρφωση, 
που ο Nietzsche την ονομάζει αλεξανδρινή. Μορφωμένος άνθρωπος θεωρείται μόνο ο 
διαβασμένος. Ο αλεξανδρινός άνθρωπος είναι ο τύπος του βιβλιοθηκάριου και 
τυπογράφου, που άθλια καταστρέφει τα μάτια του με τη σκόνη των βιβλίων και με τα 
ορθογραφικά λάθη. Ο τύπος του νεώτερου μορφωμένου ανθρώπου ενσαρκώνεται στο 
πρόσωπο του Faust που εξαντλεί, χωρίς να κορεσθεί, τους θησαυρούς της γνώσης, 
ρίχνεται στη μαγεία, παραδίδεται στο πάθος της γνώσης. Αν συγκρίνουμε τον Faust με 
τον Σωκράτη, λέει ο Nietzsche, θα δούμε ότι ο νεώτερος άνθρωπος αρχίζει να 
προαισθάνεται τη χρεωκοπία της σωκρατικής λατρείας προς τη γνώση. Ο μη θεωρητικός 
άνθρωπος γίνεται για τους νεώτερους ανθρώπους κάτι απίθανο κι απογοητευτικό. Στο 
βάθος αυτής της σωκρατικής μόρφωσης βρίσκεται η απεριόριστη αυταπάτη του 
οπτιμισμού. Ο μύθος, ο προαπαιτούμενος αυτός όρος κάθε θρησκείας, χάθηκε από τις 
θρησκείες που έγιναν θρησκείες σοφές, θρησκείες στις οποίες βασιλεύει το οπτιμιστικό 
αυτό πνεύμα.  
   Στη σωκρατική αυτή ή αλλιώς την αλεξανδρινή μόρφωση, ο Nietzsche αντιπροβάλλει  
την τραγική. Ουσιωδέστερο χαρακτηριστικό της τελευταίας είναι ότι αντικαθιστά την 
επιστήμη ως ύψιστο σκοπό, με την ενστικτώδη σοφία. Η μόρφωση αυτή θα χαρακτηρίζει 
άτομα που θα διαθέτουν αφοβία στο βλέμμα, την ηρωική παρόρμηση προς το γιγάντιο 
και το εξαιρετικό. Τα άτομα αυτά γυρίζουν την πλάτη στις ασθενικές διδασκαλίες του 
οπτιμισμού, για «να ζήσουν αποφασιστικά» μια ζωή γεμάτη και πλέρια. Όπως ο 
[άσχημος99] Σωκράτης ο ίδιος αμφισβητούσε τα όρια της γνώσης του, έτσι κι η 
σωκρατική μόρφωση, αρχίζει να προμαντεύει τις ίδιες της τις συνέπειες και δεν 
εμπιστεύεται πια την αιώνια αξία των βάσεών της (ΓΤ, XVIII).  
 
Η Η Η Η αρχέγονη διονυσιακή χαράαρχέγονη διονυσιακή χαράαρχέγονη διονυσιακή χαράαρχέγονη διονυσιακή χαρά    
   Η τραγωδία γεννάται με το πνεύμα της μουσικής, αλλά παρακμάζει επίσης και 
πεθαίνει μοιραίως μαζί του. Η μουσική διαφέρει απ’ τις άλλες τέχνες στο ότι δεν είναι η 
αναπαραγωγή της φαινομενικότητας ή της αντικειμενικότητας της βούλησης, αλλά 
παριστάνει δίπλα στο φυσικό το μεταφυσικό στοιχείο του κόσμου, δίπλα στη 

                                                        
99 Για την ασχήμια του Σωκράτη όπως παρουσιάζεται από τον Nietzsche και στο Λυκόφως των ειδώλων ως 
εκδήλωση της “κακής συνείδησης” του καιρού του βλ. David N. McNeill, “On the relationship of 
Alcibiades’ s Speech to Nietzsche’ s ‘Problem of Socrates’” στο Bishop, σ. 260-275. Η “κακή συνείδηση” 
είναι οι αντιλήψεις που επιβλήθηκαν στον άνθρωπο έξω απ’ τον ίδιο και τη ζωή κι έγιναν τελικά “φύση” 
του.  
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φαινομενικότητα το πράγμα καθ’ εαυτό. Ο κόσμος είναι υλοποιημένη μουσική, 
υλοποιημένη βούληση. Οι μελωδίες είναι όπως και οι γενικές ιδέες μια αφηρημένη 
έννοια της πραγματικότητας. Ωστόσο οι ιδέες και η μουσική διαφέρουν μεταξύ τους στο 
εξής: οι ιδέες περιέχουν μόνο τις αφηρημένες μορφές της αντίληψης, ενώ η μουσική 
δίνει τον προϋπάρχοντα πυρήνα, την εσώτατη ουσία κάθε εξωτερικού φαινομένου, την 
καρδιά των πραγμάτων. Οι ιδέες είναι τα universalia post rem, η μουσική τα universalia 
ante rem και η πραγματικότητα τα universalia in re. Η μουσική έχει τη δύναμη να γεννά 
το μύθο και μάλιστα τον τραγικό μύθο, αυτόν που εκφράζει με παραβολές τη 
διονυσιακή γνώση ότι από την εκμηδένιση του ατόμου προκύπτει μια μεταφυσική χαρά. 
Ο Απόλλωνας, η πλαστική τέχνη έχει την εξής λειτουργία: νικά τον πόνο του ατόμου, η 
ομορφιά νικά το κακό που ενυπάρχει στη ζωή. Στη διονυσιακή τέχνη η φύση μιλά με 
την αληθινή της φωνή και λέει: “Νάσαι τέτοιος όπως είμαι εγώ! Ανάμεσα στην αένναη 
μεταμόρφωση των φαινομενικοτήτων, να είσαι ο αρχέγονος πρόγονος, ο αιώνιος 
δημιουργός, η αιώνια εξαναγκάζουσα παρόρμηση της ζωής και να χαίρεσαι αιωνίως 
μέσα στις μεταλλαγές αυτές της φαινομενικότητος!” (ΓΤ, XVI)  
    Η διονυσιακή τέχνη μάς πείθει ότι αστείρευτη χαρά είναι προσκολλημένη στη φύση⋅ 
τη χαρά αυτή δεν πρέπει να την αναζητάμε στις εξωτερικές μορφές, αλλά πίσω απ’ τις 
μορφές αυτές. Πρέπει να μάθουμε πως κάθετι που γεννάται, θα οδηγηθεί στον αφανισμό 
και να μην παγώσουμε από τον τρόμο μπροστά σε αυτό. Η μεταφυσική παρηγοριά αυτής 
της διαπίστωσης μάς οδηγεί σε μια χαρά για τις αχαλίνωτες ορέξεις της αρχέγονης 
ουσίας, που ζητά έκφραση σε αναρίθμητες υπάρξεις και στις ανανεώσεις τους. «Ο 
αγώνας, το μαρτύριο, η εκμηδένιση των φαινομενικοτήτων μάς παρουσιάζονται από 
τώρα και πέρα ως απαραίτητα, μπροστά στην ακόλαστη αφθονία των αναρίθμητων 
μορφών της ζωής που ορμούν άφθονα και αλληλοσπρώχνονται ενώπιον της 
υπεράφθονης γονιμότητος της παγκόσμιας Βουλήσεως». Όταν μετέχουμε στην 
αρχέγονη αυτή χαρά της ύπαρξης, χαιρόμαστε τη ζωή όχι ως άτομα πλέον αλλά ως 
ενιαία ζωή και προαισθανόμαστε μέσα στη διονυσιακή έκστασή μας την ακινησία και 
την αιωνιότητα της χαράς αυτής.  
   Αντιθέτως το αντιδιονυσιακό πνεύμα, ο θεωρητικός άνθρωπος ζητά να απαλλαχτεί 
από το μύθο, αντικαθιστά τη μεταφυσική παρηγοριά από έναν από μηχανής θεό, ξοδεύει 
τις δυνάμεις του πνεύματος προς εξυπηρέτηση του ύψιστου εγωισμού, θεωρεί ότι ο 
κόσμος μπορεί να βελτιωθεί με τη γνώση, πως η ζωή μπορεί να κυβερνηθεί με την 
επιστήμη. Ο ατομικός άνθρωπος φυλακίζεται μέσα σε ένα στενό κύκλο λύσιμων 
προβλημάτων και μέσα σ’ αυτό τον κύκλο ζητά απ’ τη ζωή όχι να τη ζήσει, αλλά να τη 
γνωρίσει (ΓΤ, XVII). 
 
∆ιπλή ∆ιπλή ∆ιπλή ∆ιπλή κατεύθκατεύθκατεύθκατεύθυνση υνση υνση υνση     
   Ο σάτυρος και ο Σωκράτης λοιπόν κινούνται στους δύο πόλους του κειμένου, 
μαχόμενοι τον ίδιο τους τον εαυτό⋅ ο πολιτισμένος άνθρωπος χάνεται μπροστά στον 
καλλιτέχνη σάτυρο εαυτό του κι ο ερωτικός Σωκράτης ζητά να υψωθεί απ’ τα 
συντρίμμια του θνήσκοντα θεωρητικού εαυτού του. Η παραπάνω πάλη και διπολική 
διαδρομή φανερώνει τη διπλή προαπαιτούμενη σύσταση του νιτσεϊκού Προμηθέα και 
κατ’ επέκταση του ανώτερου ανθρώπου, για την οποία μιλάει και αργότερα ο Nietzsche 
στον αφορισμό 301 της ΧΕ:  
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«Σαν ποιητής που είναι, διαθέτει ασφαλώς vis contemplative [θεωρησιακή δύναμη] και 
την ικανότητα να βλέπει αναδρομικά το έργο του, συνάμα όμως και προπαντός διαθέτει 
vis creative [δημιουργική δύναμη], που λείπει από τον άνθρωπο της δράσης, αντίθετα 
απ’ ό,τι λένε τα φαινόμενα και η πεποίθηση όλου του κόσμου».  

   Η καλλιτεχνική ματιά εφοδιάζει τον άνθρωπο με απόσταση και με τη δυνατότητα 
απόκτησης πολλαπλών προοπτικών: 
 

«Τι πρέπει να μάθει κανείς απ’ τους καλλιτέχνες. – Τι μέσα διαθέτουμε για να κάνουμε τα 
πράγματα ωραία, ελκυστικά και επιθυμητά όταν δεν είναι τέτοια; - και έχω τη γνώμη 
πως καθ’ εαυτά ποτέ δεν είναι τέτοια! Εδώ μπορούμε να μάθουμε κάτι από τους 
γιατρούς, όταν παραδείγματος χάρη αραιώνουν ό,τι είναι πικρό ή προσθέτουν κρασί και 
ζάχαρη σ’ ένα μίγμα – αλλά ακόμη περισσότερα από τους καλλιτέχνες, που συνεχώς 
ασχολούνται με τέτοιες επινοήσεις και τεχνάσματα. Να ξεμακραίνεις από τα πράγματα 
ώσπου να μη βλέπεις πολλά για να συνεχίζεις να τα  βλέπεις – ή να βλέπεις τα πράγματα 
υπό γωνία και σαν σε απόκομμα – ή να τα τοποθετείς με τρόπο που να είναι εν μέρει 
καλυμμένα και να επιτρέπουν να βλέπεις μόνο σε προοπτική – ή να τα βλέπεις μέσα από 
ένα χρωματιστό γυαλί ή στο φως του ηλιοβασιλέματος – ή να τους δίνεις μια επιφάνεια, 
ένα δέρμα όχι τελείως διάφανο: όλα αυτά πρέπει να τα μάθουμε από τους καλλιτέχνες 
και στα υπόλοιπα πρέπει να είμαστε πιο συνετοί απ’ αυτούς. Γιατί σ’ αυτούς, τούτη η 
λεπτή δύναμή τους σταματά συνήθως εκεί που τελειώνει η τέχνη κι αρχίζει η ζωή⋅ εμείς 
όμως θέλουμε να είμαστε οι ποιητές της ζωής μας – και πρώτα πρώτα στα πιο μικρά και 
καθημερινά πράγματα (ΧΕ, αφ. 299)».  

 

   Ο καλλιτέχνης στα μάτια του Nietzsche είναι ένας trickster,100  όπως ο Προμηθέας του 
Ησιόδου... 
 

«Πολλές σημαντικές ανακαλύψεις μπορεί να γίνουν αν συλλάβουμε για μια φορά τον 
καλλιτέχνη ως απατεώνα (ΑΠΑ, σ. 469)»... 

 

... είναι ένας απατεώνας, που αντιμετωπίζεται απόλυτα θετικά στη ΓΤ, σε αντίθεση με το 
ποίημα του 1859... 
   Ο καλλιτέχνης αποστρέφει το πρόσωπό του από την αποκαλυπτική λάμψη της 
αλήθειας και θεωρεί με έκσταση ό,τι παρά τη λάμψη αυτή παραμένει σκοτεινό. Ο 
θεωρητικός άνθρωπος, επιπλέον, ικανοποιείται μπροστά στο θέαμα του κατανικημένου 
σκοταδιού και νιώθει ανυπέρβλητη χαρά, όταν ανακαλύπτει μια νέα αλήθεια που νικά 
και επιβάλλεται με τη δύναμή της (ΓΤ, XV, σ. 87). Έτσι ο σάτυρος παραμένει σε 
συμφωνία με τη φύση και γι’ αυτό παθητικός⋅ σε κατάσταση έκστασης. Ο άνθρωπος 
όμως, προκειμένου να φτάσει τα ύψη του Τιτάνα, πρέπει να αρθεί πάνω απ’ τη Φύση. Ο 
σάτυρος συνδέει τον άνθρωπο με τη Φύση και την καλλιτεχνική της σύσταση, αλλά ο 
Σωκράτης είναι αυτός που οδηγεί τον άνθρωπο στο ξεπέρασμα των φυσικών ορίων του. 
Ο Σωκράτης λειτουργεί ως ένας αρνητικός μηχανισμός, καθώς αυτοδιαψεύδεται, αλλά 
δεν είναι ισοπεδωτικός. Ο μηχανισμός αυτός που κινητοποιείται έχοντας ως αφετηρία 
τον Σωκράτη, δεν απορρίπτει την επιστήμη και τη γνώση κι έτσι λειτουργεί και θετικά⋅ 
απορρίπτει την επιστημονική μέθοδο, που υπηρετεί τις πρακτικές, εγωιστικές επιθυμίες 
των ατόμων και των λαών (ΓΤ. XV, σ. 89) και λειτουργεί εις βάρος της εξέλιξης της 
ανθρωπότητας. Ο Nietzsche προβάλλει τη δυνατότητα μιας νέας επιστήμης, 

                                                        
100 … ο ίδιος συνδυασμός σάτυρου-trickster που συναντήσαμε και στο Satyros του Goethe, σε στενή σχέση 
μάλιστα κι εκεί με τον Προμηθέα. 
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απελευθερωμένης απ’ τα πέπλα που τη βαραίνουν, μιας επιστήμης με το καθαρό βλέμμα 
που θα αποκτήσει από την επανασύνδεσή της με τα καλλιτεχνικά ένστικτα της φύσης. Ο 
Nietzsche προβάλλει μια φυσική επιστήμη που μεταμορφώνεται σε τέχνη, καθώς 
στοχεύει στην “αναγέννηση της ύπαρξης” (ΓΤ, XV, σ. 88).  
    Έτσι Σωκράτης και σάτυρος λειτουργούν ως οδοδείχτες για τον προμηθεϊκό άνθρωπο 
αλλά και ως αντίβαρα μεταξύ τους. Κι ο ίδιος ο Nietzsche μπορεί να δει τον εαυτό του 
ως σάτυρο, ως ένα πλάσμα πέρα από την ηθική.101 Επιπλέον και η καλλιτεχνική πλευρά 
του σάτυρου τον προσελκύει⋅ οι μεγαλύτερες νιτσεϊκές έννοιες δεν είναι παρά 
πολλαπλές προοπτικές: ιστορικό – μη ιστορικό, μνήμη - λήθη, το πρόβλημα του «ειδικού 
βάρους» κ.ά. Όλα αυτά εφοδιάζουν τον άνθρωπο με την απαιτούμενη απόσταση, για να 
δει τα πράγματα πιο καθαρά, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια νέα ματιά, 
διαταράσσουν την καθιερωμένη οπτική για τον κόσμο. Η διπλή σύσταση του 
καλλιτέχνη-φιλόσοφου καθρεφτίζεται και στον ασυνήθιστο για φιλόσοφο τρόπο με τον 
οποίο έγραφε. Τα κείμενά του δεν έχουν την αρχιτεκτονική δομή ενός συγκροτημένου 
επιστημονικού θεωρητικού κειμένου, δεν είναι δοκίμια, ούτε πραγματείες. Ο Nietzsche 
γράφει Τους διθύραμβους του ∆ιονύσου, γράφει ποίηση⋅ επίσης κείμενα όπως Η Γέννηση 
της Τραγωδίας ή ο Ζαρατούστρα πιστοποιούν την καλλιτεχνική πλευρά του, καθώς 
κινητοποιούν τη μυθική, την παραβολική, ακόμα και τη μεταφορική σκέψη⋅ το 
παράδοξο επίσης αναφαίνεται μέσα απ’ τα κείμενά του.102 Αλλά κυρίως τα γραπτά του 
είναι αφορισμοί103, που προκαλούν ρωγμές στους ορισμούς μας των πραγμάτων, σχισμές 
από τις οποίες ζητά να αναδυθεί μια νέα αντίληψή τους. Γι’ αυτό και η φιλοσοφία του 
είναι περισσότερο μια ώθηση κι όχι ένα τέρμα που ζητά να αποκωδικοποιηθεί. Η 
φιλοσοφία και η επιστήμη επίσης, τομείς με τους οποίους συνδέεται ο Σωκράτης, 
απασχόλησαν και το μεγαλύτερο μέρος της φιλοσοφίας του Nietzsche, καθώς θέλησε να 
τους καταγκρεμίσει… Ως ένας καταστροφικός μοχλός θετικής επενέργειας σαν τον 
Σωκράτη θέλησε να λειτουργήσει κι ο ίδιος.  
   Η σύνδεση του Nietzsche με τα προμηθεϊκά προαπαιτούμενα μάς προσανατολίζει και 
προς μια νιτσεϊκή φιλοσοφία προμηθεϊκή, τουλάχιστον όπως προβάλλεται στη ΓΤ.104 Για 
να επιχειρήσουμε όμως να προσεγγίσουμε τη φιλοσοφία του Nietzsche, πρέπει πρώτα 

                                                        
101 Είμαι ένας μαθητής του φιλόσοφου ∆ιόνυσου⋅ θα προτιμούσα μάλιστα να είμαι σάτυρος παρά άγιος.” 
(EcH, σ. 14). 
102 Για τη σχέση του Nietzsche με τη μεταφορά και το παράδοξο βλ. π.χ. Σαρά Κοφμάν, Ο Νίτσε και η 
μεταφορά, μτφρ ∆ημήτρης Γκινοσάτης, Σμίλη, Αθήνα 2010 και Rogerio Miranda de Almeida, Nietzsche and 
Paradox, μτφρ Mark S. Roberts, State University of New York Press, United States of America 2006. 
103 Keith Ansell Pearson, Νίτσε, μτφρ ∆έσποινα Ρισσάκη, Πατάκης Αθήνα 2008:  

«(…) ο αφορισμός δοκιμάζει τα όρια της λογικής, καθιστώντας παράξενη τη συνάντησή μας με τα 
πράγματα που θεωρούμε γνωστά και οικεία» (σ. 18). 

104 Στον Ζαρατούστρα επίσης, ο προφήτης λειτουργεί με τρόπο προμηθεϊκό. Το τραύμα και το συνεχές 
μαρτύριο συνδέουν τον Ζαρατούστρα και τον Προμηθέα. Σαν τον Προμηθέα επίσης, ο Ζαρατούστρα φέρνει 
στην ανθρωπότητα μια φωτιά ενεργητικής αμαρτίας (παράβασης) που οδηγεί στην πρόοδο και υποφέρει 
γι’ αυτό. Ο Jung το 1936, στις διαλέξεις του για τον Ζαρατούστρα, υπογραμμίζει ότι ο προφήτης αυτός είναι 
άκρως υλιστής, αντιπροσωπεύοντας την ολοκληρωτική πίστη του Nietzsche στη φύση, στη φυσική ζωή 
του ανθρώπου, στο εδώ και το τώρα. Ο Ζαρατούστρα εστιάζει στον τωρινό κόσμο και δεν ενδιαφέρεται να 
διδάξει τους ανθρώπους για έναν κόσμο επικείμενο. Αρνείται μάλιστα ότι υπάρχει ο ∆ιάβολος και η 
Κόλαση. Η φιλοσοφία του Ζαρατούστρα είναι μια φιλοσοφία για το εδώ και το τώρα, (Daniel Luttrull, 
«Prometheus hits the road: Revising the myth», Cormac McCarthy Journal, τόμ. 8, 1, 2010, σ. 19. Για τις διαλέξεις 
του Jung βλ. C. G. Jung και James L. Jarrett, Nietzsche’ s Zaratustra: Notes of the Seminar Given in 1934-1939, 
Princeton University Press, New Jersey, 1988).  
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να παρακολουθήσουμε πώς αντιλαμβάνεται τον Προμηθέα ο φιλόσοφος, ποια είναι η 
δική του εικόνα για τη μυθική αυτή μορφή και πόσο συμβαδίζει αυτή με την κλασική. Εν 
τέλει ποιος είναι ο ινδοευρωπαίος Προμηθέας που υιοθετεί κι ο Nietzsche; 
    
Ένας πρωτοΈνας πρωτοΈνας πρωτοΈνας πρωτο----Προμηθέας, άρπαγας και βιαστήςΠρομηθέας, άρπαγας και βιαστήςΠρομηθέας, άρπαγας και βιαστήςΠρομηθέας, άρπαγας και βιαστής 
   Όσον αφορά τις πολιτιστικές και ιστορικές πηγές του προμηθεϊκού μύθου, υπάρχει μια 
μακρόχρονη διαμάχη σχετικά με το αν ο μύθος ανήκει στην ινδο-ευρωπαϊκή μυθολογία. 
Ο Martin Šulek στη διατριβή του (∆εκέμβρης 2011) για τον Προμηθέα, μεταξύ άλλων, 
αναλύει και την ιστορία αυτής της διαμάχης και παρουσιάζει τις νεότερες σχετικές 
εξελίξεις. Η ινδοευρωπαϊκή υπόθεση αρχικά προωθήθηκε από τον Roth (1855),105 που 
ήταν ο πρώτος που παρουσίασε παράλληλα ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Mātariśvan 
της βεδικής μυθολογίας. Η σπουδαιότητα αυτού του παραλληλισμού αναπτύχθηκε 
περισσότερο από τον Kuhn (1859), που ήταν καθηγητής του Nietzsche, τον οποίο και 
είχε επηρεάσει ως φοιτητή. Ο Kuhn σημείωσε ετυμολογικές συγγένειες του Προμηθέα με 
τη σανσκριτική λογοτεχνία. Ακολούθησε μεγαλή αποδοχή των απόψεών του από 
μελετητές μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, οπότε και αμφισβητήθηκε η ινδοευρωπαϊκή 
προέλευση του μύθου. Ως αποτέλεσμα επικράτησε η άποψη εκείνη που ήθελε τον 
Προμηθέα να συνδέεται εξαρχής για τους Έλληνες με την έννοια της 
«προνοητικότητας». Αλλά έρευνα που έγινε από ινδο-ευρωπαίους γλωσσολόγους του 
20ού αιώνα επανέφερε το θέμα στο προσκήνιο.  
      Ο Προμηθέας του Ησιόδου έχει πολλές ομοιότητες με τον Mātariśvan της βεδικής 
μυθολογίας. Το παλαιότερο κείμενο σε σανσκριτικά βεδικά είναι το Rig-Veda, που 
χρονολογείται μεταξύ 1700-1100 π.Χ.. Σε αυτό το κείμενο ο Mātariśvan αναφέρεται 27 
φορές, με τις 18 από αυτές να υπάρχουν σε ύμνους που απευθύνονται στο θεό της 
φωτιάς, τον Agni. Σαν τον Προμηθέα, ο Mātariśvan καθιερώνει τη χρήση της φωτιάς, 
που φέρνει νέα ευημερία. Και οι δύο εκπληρώνουν το ρόλο του αγγελιαφόρου που 
φέρνει φωτιά από τους μακρινούς θεούς. Και οι δύο παίζουν βασικούς ρόλους στη 
μύηση στα τελετουργικά της θυσίας προς τους θεούς μέσω της φωτιάς και στις 
προσφορές. Ο Mātariśvan σχετίζεται στενά με το θεό της φωτιάς, τον Agni, όπως ο 
Προμηθέας με τον Ήφαιστο, μέχρι στο σημείο να είναι ανταλλάξιμοι μεταξύ τους.        
   Πέρα από τις ενδείξεις αυτές που στηρίζονται στο μυθογραφικό κομμάτι, 
γλωσσολογική ανάλυση στηρίζει περισσότερο το επιχείρημα της παραλληλίας ανάμεσα 
στους δύο ήρωες. Ο Šulek αναφέρεται στην εργασία του Kuhn Die Herabkunft des Feuers 
und des Göttertranks (1859),106 όπου πρώτος αυτός προέβαλε την ύπαρξη γενετικών 
γλωσσολογικών σχέσεων μεταξύ των ελληνικών λέξεων, από τις οποίες θεωρείται ότι 
προέρχεται το όνομα του Προμηθέα και όρων της βεδικής σανσκριτικής. Αρχαίοι 
γλωσσολόγοι πίστευαν ότι ο Προμηθέας προέρχεται από την ελληνική γλωσσική ρίζα 
του μανθάνω. Ο Kuhn το δέχεται και το σχετίζει με τα σανσκριτικά ρήματα mathnâmi ή 
manthâmi και mathâyati, η μετάφραση των οποίων το 19ο αιώνα ήταν: ταράσσω, κουνάω, 
αναδεύω, τρίβω ή παράγω με το τρίψιμο. Ο Kuhn επίσης σημειώνει τη συχνότητα με την 
οποία δραστηριότητες της δημιουργίας φωτιάς περιγράφονται με λέξεις με τη 
σανσκριτική ρίζα manth, manthana και manthara. Παρατηρεί επιπλέον, σε ένα 
μεταγενέστερο βεδικό κείμενο –το Kâtîya Crauta sûtra- ότι το ραβδί-τρυπάνι, που 

                                                        
105 Roth, R., & Whitney, W. D., Atharva veda sanhita: Erster Band. Berlin: F. Dümmler, 1855. 
106 A. Kuhn, Die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks. Berlin: Fred. Dümmler’s Verlaugsbuchhandlung, 
1859. 
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χρησιμοποιούν οι βέδες ιερείς της φωτιάς, για να παράγουν την τελετουργική φλόγα, 
ονομαζόταν pramantha. Ως αποτέλεσμα, ο Kuhn σχετίζει τη ρίζα manth με τη σημασία 
του «χωρίζοντας, χωρίζω ξεσκίζοντας, κλέβοντας», που επιπρόσθετα περιγράφει ως μια 
ξεχασμένη σημασία της ελληνικής λέξης μανθάνω και που επομένως αναφέρεται 
φανερά σε μια ρωγμή για να αποκτήσει κανείς ξένη γνώση. 
    Βασισμένος στη γλωσσική αυτή σχέση, ο Kuhn επιπλέον υποθέτει ότι ο Προμηθέας 
προέρχεται απ’ την αντίληψη του pramatha, τού κλέβω. Όπου η λέξη φανερώνει «την 
αρπακτική αγάπη, αυτή που αποκτιέται ληστρικά» θα μπορούσε ν’ αντικατασταθεί από 
μια σανσκριτική λέξη, μη μαρτυρημένη, που την ανασυγκροτεί ως “Pramathyus”. 
Επιπλέον σημειώνει ότι η pramantha, το ραβδί-τρυπάνι που χρησιμοποιείται στο άναμμα 
της φωτιάς, επίσης πιθανόν επηρέασε το σχηματισμό του Προμηθέα ως προσηγορικού, 
δεδομένης της ύπαρξης ενός «Ζευς Προμανθεύς» στον Λυκόφρονα. Απ’ αυτά τα 
στοιχεία, ο Kuhn συνάγει ότι ο Προμηθέας ασφαλώς πρέπει να έχει θεωρηθεί ότι 
συνδέεται με το μεταγενέστερο σανσκριτικό όρο pramantha. Η ανάλυση του Kuhn 
βασίζεται σε δύο γλωσσολογικά παράλληλα: μια σχεδόν ταυτόσημη, υποθετικά 
ανακατασκευασμένη λέξη, τον Pramathyus, αλλά βασισμένη στη μαρτυρημένη ρίζα math 
και μια μεταγενέστερη μαρτυρημένη σανσκριτική λέξη, pramantha, που βασίζεται στη 
ρίζα manth.  
   Το θέμα επανήλθε τον 20ο αιώνα. Η εργασία της Johanna Narten, Das Vedische Verbum 
Math107 π.χ. κινείται προς την κατεύθυνση του Kuhn. Η εργασία αυτή εκπληρώνει τρεις 
στόχους: πρώτον, αποδεικνύει την ύπαρξη διαφοράς ανάμεσα στις ρίζες math και 
manth⋅ δεύτερον, αποδεικνύει την εγκυρότητα της υπόθεσης για την ύπαρξη ενός 
σχηματισμού pra-math στα πρώιμα βεδικά σανσκριτικά και τρίτον επαναεπιβεβαιώνει 
μια φιλολογική σχέση ανάμεσα στη ρίζα math και τον Mātariśvan. ∆ιαχωρίζει, λοιπόν, τη 
σημασία του math από το manth, υποστηρίζοντας ότι το δεύτερο γίνεται καλύτερα 
κατανοητό με τη σημασία “κινώ απότομα και γρήγορα” ένα αντικείμενο με το να το 
στροβιλίζω ταχύτατα, να το στρίβω ή να το περιστρέφω. Αυτή η περιστροφική κίνηση 
σχετίζεται με δραστηριότητες της πρόκλησης φωτιάς μέσω ενός ραβδιού σχεδιασμένου 
ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, όπως είχε υποστηρίξει κι ο Kuhn. Επιπρόσθετα περιέχει μια 
σεξουαλική υποδήλωση, όπως η ρίζα math, δεδομένης της ομοιότητας στις κινήσεις στις 
οποίες αναφέρεται: με τη ρίζα math να σημαίνει τρίβω κάτι με μια δραστήρια κίνηση 
μπρος πίσω και τη ρίζα manth να σημαίνει τρυπώ κάτι. Έτσι η Narten υποστηρίζει ότι η 
ρίζα manth περιγράφει την κίνηση του στριψίματος, που δίνει την ετυμολογική βάση για 
να ονομαστεί το εργαλείο που χρησιμοποιείται στο άναμμα της φωτιάς και που 
συνδέεται με αυτή την κίνηση, δηλαδή το pramantha. Από την άλλη, η ρίζα math 
εκφράζει τις ενέργειες όπως αυτές του «αρπάζω μακριά από», «κλέβω», «ληστεύω», 
«βιάζω». Έδειξε επίσης ότι η ύπαρξη της σύνθετης μορφής pra-math συναντιέται σε 
πρώιμα βεδικά κείμενα, το πιο πρώιμο από τα οποία είναι το Atharvaveda, που είναι 
γνωστό και ως η τέταρτη Veda και συντέθηκε στο τέλος της 2ης χιλιετίας π.Χ.. Έτσι 
εξουδετέρωσε μια κριτική εναντίον του Kuhn που βασιζόταν στην άποψη ότι η σύνθετη 
αυτή μορφή ήταν ένας σχετικά μεταγενέστερος σχηματισμός. Το pra είναι δηλωτικό 
κατεύθυνσης μιας δύναμης, κατά την ίδια μελετήτρια. Τέλος, όσον αφορά τη σχέση του 
math με τον Mātariśvan, η Narten την επιβεβαίωσε ξανά, επισημαίνοντας τη συχνότητα 
ύπαρξης του math στο Rig-Veda με τον Mātariśvan ως υποκείμενο. 

                                                        
107 Johanna Narten, “Das Vedische Verbum Math”. Indo-Iranian Journal, 1960, σ. 121-135.  
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  Σημαντικές επίσης για την κατανόηση του ινδοευρωπαίου Προμηθέα είναι οι θεωρίες 
για την προέλευση του ονόματος του Mātariśvan. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια 
άποψη, θεωρείται ότι προήλθε από τη σανσκριτική λέξη για τη μητέρα (mātā) και ότι το 
αρχικό κυριολεκτικό του νόημα ήταν πιθανόν “μεγαλώνοντας μέσα στη μητέρα του”. 
Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, προήλθε από την ινδο-ιρανική λέξη για τη φωτιά: atar. 
Τέλος, άλλος μελετητής επισημαίνει ότι η προσθήκη του ‘m’ στη λέξη μπορεί να 
προκάλεσε το μετασχηματισμό του ‘t’ έτσι ώστε να προκύψει η λέξη math. Όλες αυτές οι 
θεωρίες για την προέλευση του Mātariśvan από τη math, mātā και atar μπορούν ωστόσο 
να συμβιβαστούν ως προερχόμενες από την κοινή σανσκριτική ρίζα 'mā-', που σημαίνει 
“φτιάχνω, παράγω, δημιουργώ” όπως και μετρώ. Με αυτή τη λογική ο Mātariśvan 
μπορεί να εκληφθεί ως προερχόμενος από τη λέξη mātari (μητέρα), που με τη σειρά της 
προέρχεται από την ινδοευρωπαϊκή λέξη mā- (δημιουργώ), πιθανόν σε συνδυασμό με 
την ινδοευρωπαϊκή λέξη για τη φωτιά (atar) και την προσθήκη της ρίζας śvi που 
σημαίνει “αναπτύσσομαι ή φουσκώνω». 
  O Schmidt επίσης στη δική του μελέτη στηρίζει περισσότερο την ετυμολογική σχέση 
ανάμεσα στον Mātariśvan και τον Προμηθέα. ∆είχνει ότι η δωρική λέξη ‘Promatheus’ 
είναι μια πιο αρχαϊκή μορφή από το ιωνικό του αντίστοιχο, το ‘Prometheus’. Τα δωρικά 
ελληνικά θεωρείται ότι εισήλθαν στην Ελλάδα από την κεντροανατολική Ευρώπη λίγο 
μετά την παρακμή του μυκηναϊκού πολιτισμού το 12ο αιώνα π.Χ.. ∆εδομένης αυτής της 
σχετικά μεταγενέστερης άφιξής τους στην ελληνική επικράτεια, είναι λογικό να 
υποθέσουμε ότι η διάλεκτος αυτή διατήρησε τύπους πιο κοντά στους αυθεντικούς ινδο-
ευρωπαϊκούς από αυτούς της ιωνικής διαλέκτου, που οι πρώτοι του ινδοευρωπαίοι 
πρόγονοι μετανάστευσαν στην Ελλάδα γύρω στον 24ο αιώνα π.Χ.. Το γεγονός ότι οι 
∆ωριείς διατήρησαν πιο αρχαϊκή ινδοευρωπαϊκή λεκτική μορφή για τον Προμηθέα 
στηρίζει την αξιοπιστίας της ιδέας ότι επίσης εισήγαγε και ινδοευρωπαϊκά στοιχεία της 
προμηθεϊκής μυθολογίας. Αυτό υποστηρίζεται και από την απουσία αναφοράς του 
Προμηθέα στον Όμηρο, η πηγή του υλικού του οποίου προήλθε από ιωνικές ποιητικές 
παραδόσεις. Έτσι φαίνεται πιθανό ότι ο προμηθεϊκός μύθος του Ησιόδου εισήχθη στην 
Ελλάδα αρχικά από ∆ωριείς γύρω στο 1200-800 π.Χ.. 
   Η γενετική γλωσσολογική σχέση, λέει ο Šulek, ανάμεσα στον Προμηθέα και τον 
Mātariśvan φωτίζει περισσότερο τον προμηθεϊκό μύθο από ότι αν δούμε το μύθο ως μια 
καθαρά ελληνική σύλληψη. Η σχέση με τη βεδική μυθολογία επιτρέπει να 
τοποθετήσουμε την ιστορική ύπαρξη μιας πρωτο-προμηθεϊκής ινδο-ευρωπαϊκής μορφής 
τουλάχιστον γύρω στο 2500 π.Χ., στο τέλος της ελληνο-αριανής ενότητας. Αυτό 
σημαίνει ότι η ιστορία του προμηθεϊκού μύθου εντοπίζεται τουλάχιστον 1.800 χρόνια 
πριν την πραγμάτευσή του στον Ησίοδο. Η σχέση του Προμηθέα επίσης με τη 
σανσκριτική λέξη math επίσης φωτίζει περισσότερο την αρχική φύση του Προμηθέα από 
τις ετυμολογίες εκείνες που αρνούνται τη μη ελληνική του προέλευση και που απλά 
θεωρούν ότι προέρχεται από το ελληνικό ρήμα μανθάνω και κατ’ επέκταση συνδέεται με 
την έννοια της «προνοητικότητας». Αντί για προνοητικότητα, οι πράξεις του ησιοδικού 
Προμηθέα ταιριάζουν στο πορτρέτο ενός υποθετικού, ινδοευρωπαίου πρωτο-Προμηθέα, 
εμφανιζόμενου ως έξυπνου ιερέα της φωτιάς και ως ιδρυτικής μορφής της 
τελετουργικής λατρείας των θεών, η προ-ηθική φύση του οποίου μπορεί να συναχθεί 
από την ετυμολογία του pra-math-yus στα βεδικά σανσκριτικά, ως «αυτός που αγαπά να 
παράγει πράγματα μέσω διάφορων μορφών περιστασιακής αρπακτικής συμπεριφοράς: 
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αρπάζοντας, πιάνοντας, κλέβοντας, βιάζοντας, ταράσσοντας, χωρίζοντας ή 
ξεχωρίζοντας». 
     Εκτός από τις ομοιότητες ανάμεσα στον Mātariśvan και τον Προμηθέα, συχνά 
προβάλλονται και διαφορές, όπως τα μοτίβα της κλοπής της φωτιάς και της τιμωρίας 
που λείπουν από τις ιστορίες του Mātariśvan. Ωστόσο η παραπάνω ετυμολογική 
ανάλυση στερεώνει μια σχέση ανάμεσα στο τρίψιμο για την παραγωγή φωτιάς του 
βεδικού μύθου και την κλοπή της φωτιάς από τον Προμηθέα στον ελληνικό, καθώς η 
ινδο-ευρωπαϊκή λέξη *math αναφέρεται, όπως είδαμε, στις ενέργειες και του «τρίβω 
για να παράγω φωτιά» και του «κλέβω κάτι με ταχύτατη αρπαγή». Επιπλέον η 
ετυμολογική προέλευση του Προμηθέα από το ινδο-ευρωπαϊκό ρήμα *math προδίδει 
σχέσεις με τις έννοιες της λαγνείας, της σεξουαλικής πράξης, και της προδημιουργίας.      
   Τέλος ο Mātariśvan σχετίζεται με τις λέξεις *ma (δημιουργός)/matari (μητέρα) στον 
οποίο η φωτιά (*atar) αναπτύσσεται ή αυξάνει (śvi). ∆εδομένου του γλωσσολογικού 
λοιπόν παρασκηνίου και του βασικού ρόλου που παίζει ο Προμηθέας/Ήφαιστος στη 
γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του ∆ία, η δημιουργία της «κακιάς γυναίκας» από 
τον Ήφαιστο έχει παρομοίως ινδο-ευρωπαίους προγόνους.108 
   Η εικόνα του Nietzsche για τον Προμηθέα δε συμβαδίζει με την ελληνική αντίληψη 
για έναν προνοητικό Τιτάνα, όπως προδίδει και η πολεμική του φιλοσόφου ενάντια στη 
σωκρατική γνώση και συνείδηση⋅ ο νιτσεϊκός Προμηθέας είναι ένας ινδοευρωπαίος 
πρωτο-Προμηθέας, «που αγαπά να δημιουργεί με αρπαγή και βιασμό». Η δημιουργία γι’ 
αυτόν είναι μια άσκοπη, μια «αναίτια πράξη», όπως δείχνουν και τα δύο 
προαπεικονίσματά του, ο λάγνος σάτυρος και ο ερωτικός Σωκράτης. 
 
Η δισυπόστατη φύση του νιτσεϊκού ΠρομηθέαΗ δισυπόστατη φύση του νιτσεϊκού ΠρομηθέαΗ δισυπόστατη φύση του νιτσεϊκού ΠρομηθέαΗ δισυπόστατη φύση του νιτσεϊκού Προμηθέα    
  Ανακεφαλαιώνοντας, ο σάτυρος λειτουργεί στη ΓΤ ως μια στάση⋅ μια στάση που 
επιτρέπει ένα εξεταστικό βλέμμα του ανθρώπου προς τα πίσω⋅ το βλέμμα του «άσωτου 
υιού» πίσω στη φυσική καταγωγή του. Λειτουργεί ως μια υπόδειξη για τη στροφή στον 
πρωτόγονο, στον προαιώνιο άνθρωπο που μπορεί να μιλήσει τη «γλώσσα» της τέχνης 
και του μύθου, τη γλώσσα της φύσης με τρόπο καλλιτεχνικό. Ο σάτυρος -ως ο αιώνιος 
δημιουργός- είναι το πρώτο προαπεικόνισμα του Προμηθέα, ενός Προμηθέα όμως όχι 
προνοητικού, αλλά προ-ηθικού, άρπαγα και βιαστή και με αυτή την έννοια αθώου,109 
ακριβώς γιατί του λείπει ο υπολογισμός και η αξιολόγηση των πράξεων με κάποια 

                                                        
108 Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη συζήτηση για την ινδοευρωπαϊκή προέλευση του προμηθεϊκού 
μύθου, βλ. Šulek, σ. 10-30. Ο Nietzsche έχει μιλήσει για τον άντρα που είναι «μητέρα», βλ. Eric Blondel, 
“Nietzsche: Life as metaphor” στο David B. Allison (επιμ.), The new Nietzsche: Contemporary styles of 
interpretation, Delta, United States of America 1977, σ. 153.  
109 «(...) όπως περίπου ο Ηράκλειτος ο Σκοτεινός συνέκρινε τη δημιουργική δύναμη του σύμπαντος με 
παιγνίδι παιδιού που διασκεδάζοντας τοποθετεί πέτρες εδώ κ’ εκεί, υψώνει σωρούς άμμου κ’ έπειτα πάλι 
τους ανατρέπει» (ΓΤ, XXIV, σ. 150). Το παιχνίδι του παιδιού έρχεται επιπλέον σε αντίθεση με τη σοβαρή 
επιστήμη. «Τα παιδιά αντιπροσωπεύουν [για τον Nietzsche] μια θετική στάση απέναντι στη ζωή, ένα 
αθώο ξεκίνημα ενός πράγματος νέου, που είναι ταυτόχρονα και μια πράξη λήθης, που λειτουργεί 
ενστικτωδώς και δεν είναι λογικά σχεδιασμένο» (Niekerk, σ. 110). Για το γέλιο  και το χιούμορ στον 
Nietzsche ως αντίθετα στην επιστημονική αναζήτηση ενός νοήματος στη φύση βλ. ό.π. 106-111. Για το 
παιχνίδι βλ. επίσης Strong, σ. 278-280. Στον Ζαρατούστρα το παιδί είναι η τελική μεταμόρφωση του 
πνεύματος. Αντιπροσωπεύει αυτό που πρέπει να ακολουθήσει την καταστροφή της «κακής συνείδησης», 
εκείνης που γίνεται έθος, σχεδόν ένστικτο⋅ αντιπροσωπεύει την «αθώα συνείδηση», μια λήθη, ένα φρέσκο 
ξεκίνημα. 
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μέτρα. Ο σάτυρος του Nietzsche είναι ένα λάγνο πλάσμα, που δημιουργεί με πονηριά κι 
αρπαγή, άσκοπα και που με την παρουσία του διαταράσσει την τάξη⋅ ένας μηχανισμός 
θετικής παρότρυνσης⋅ ένα ΝΑΙ προς τη ασταμάτητη δημιουργία, το γίγνεσθαι⋅ η 
λειτουργία εκείνη που επιτρέπει χάρη στην απόσταση του καλλιτεχνικού βλέμματος, το 
αντίκρισμα της αναγεννητικής δύναμης ακόμα και μέσα στην καταστροφή. Ο σάτυρος 
ένα υβρίδιο είναι⋅ μισός άνθρωπος, μισό ζώο⋅ ένα ανολοκλήρωτο πλάσμα κινούμενο 
μεταξύ του κόσμου του ανθρώπου και του κόσμου της Φύσης. Κι ως ενδιάμεσο μπορεί 
να μεταφέρει τη σοφία της Φύσης στον άσωτο εαυτό του, τον πολιτισμένο άνθρωπο. Ως 
σοφό πλάσμα γίνεται και φιλόσοφος⋅ ένας καλλιτέχνης–φιλόσοφος. 
   Σάτυρος και ο Σωκράτης, λειτουργεί απ’ την άλλη στο κείμενο ως μια δεύτερη στάση, 
αυτή τη φορά για μια εξεταστική ματιά μπροστά, στην πνευματική πορεία του 
ανθρώπου. Γίνεται ο φιλόσοφος με το σφυρί στο χέρι,110 ένας μηχανισμός αποτροπής κι 
άρνησης, σαν το ίδιο του το σωκρατικό δαιμόνιο: το ΟΧΙ της καταστροφής⋅ ένας 
διαλυτικός μηχανισμός των πέπλων εκείνων που κρύβουν έντεχνα την αλήθεια,111 της 
σωκρατικής γνώσης και της αλεξανδρινής μόρφωσης. Ως σκληρός δημιουργός 
προβάλλει ο Σωκράτης και μια νέα γνώση προοικονομεί μπροστά στο αδιέξοδο των 
πεπερασμένων ορίων της συμβατικής, την τραγική, γνώση την οποία δεν μπορεί να την 
αντικρίσει κανείς χωρίς τη βοήθεια της τέχνης. Ο Σωκράτης, οδηγημένος προς το τέλος 
της ζωής του στην αμφιβολία για την υφιστάμενη γνώση, στρέφεται προς την ποίηση. 
Έτσι σε κατάσταση προθανάτιας σοφίας γίνεται καλλιτέχνης⋅ ένας φιλόσοφος–
καλλιτέχνης. Ανολοκλήρωτος κι ο ίδιος, σε κατάσταση αναδόμησης, φανερώνει τη 
διπλή του υπόσταση: είναι ο «θνήσκων Σωκράτης», αυτός που πεθαίνει για την πίστη 
του στη γνώση, ένας ανατρεπτικός μηχανισμός στραμμένος εις βάρος όλων εκείνων τα 
οποία εκπροσωπεί ως μια grotesque διαγραφόμενη στο κείμενο εκδήλωσή τους. Από 
την άλλη υπάρχει ο «ερωτικός Σωκράτης», ο ποιητής, ένας μηχανισμός που αναδύεται 
για να κινητοποιήσει τις, χωρίς σκοπιμότητα,112 προηθικές φυσικές δυνάμεις της 
δημιουργίας, προς τις οποίες μπορεί να στραφεί, κατά τον Nietzsche, μια νέα φιλοσοφία 
και μια νέα επιστήμη... διονυσιακή⋅ αντί της σοφίας η «μεθυσμένη Επιστήμη».113 
   Σάτυρος και Σωκράτης στην ουσία είναι μια και μόνη ύπαρξη, αλλά με τη δισυπόστατη 
φύση ενός trickster. Είναι το διττό προαπεικόνισμα του ινδοευρωπαϊκής καταγωγής 
νιτσεϊκού Προμηθέα. Ο Radin ορίζει τον trickster ως εξής: “είναι την ίδια στιγμή 
δημιουργός και καταστροφέας, δωρητής κι αρνητής μαζί (…). ∆ε γνωρίζει ούτε το καλό, 
ούτε το κακό και παρόλαυτα είναι υπεύθυνος και για τα δύο⋅ δεν έχει αξίες, ηθικές ή 
κοινωνικές, (...) παρόλαυτα μέσω των ενεργειών του προκύπτουν όλες οι αξίες».114  

                                                        
110 Στο EcH (σ. 130) ο Nietzsche θα πει:  

«Ανάμεσα στους όρους ενός διονυσιακού καθήκοντος είναι και η σκληρότητα του σφυριού, 
ακόμη και η χαρά της καταστροφής. Η επιταγή «γίνετε σκληροί!», η θεμελιακή βεβαιότητα ότι 
όλοι οι δημιουργοί είναι σκληροί, είναι το διακριτικό γνώρισμα μιας διονυσιακής φύσης». 

111 Ο Remshardt λέει ότι ο τρόπος που αντικρίζουμε, κατά τον Nietzsche, τη συμβατική αλήθεια, είναι σαν 
τη λήθη με την οποία αντικρίζουμε και την πεταλούδα. Προσέχουμε μόνο τα φτερά της κι έτσι βλέπουμε 
εν μέρει την αλήθειά της. Η πραγματική αλήθεια είναι να δούμε την πεταλούδα μαζί με τον grotesque 
κορμό της (σ. 118-119). Για τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο Nietzsche την έννοια της αλήθειας γενικότερα 
αλλά και την αξία που αποδίδει στην πλάνη και την απάτη βλ. και ΠΑΨ. 
112 “5ο Σημειωματάριο” (Σεπτέμβριος 1870-Ιανουάριος 1871), ∆Σ, σ. 212. 
113 7ο Σημειωματάριο (τέλη 1870-Απρίλιος 1871), ∆Σ, σ. 229. 
114 Radin, σ. xxiii. 
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   Η αντιφατική ύπαρξη του σάτυρου-Σωκράτη ωστόσο, δεν ξεπέφτει σε μια δαιμονιακή 
μορφή⋅ πάνω από το σκοτεινό, διονυσιακό βάθος που αποκαλύπτεται, υπάρχει φωτεινή 
η θεϊκή, η απολλώνεια επιφάνεια και αντιστρόφως, το κωμικό και το φρικτό 
αναγνωρίζονται ως ενυπάρχοντα στο υψηλό, όμως υποταγμένα. Ο δημιουργός-
καταστροφέας σάτυρος, αν και κινείται «πέρα από το καλό και το κακό», προωθεί μια 
αξία, την ίδια την αξία της ζωής⋅ υπογραμμίζει την ουσία που βρίσκεται στο βάθος όλων 
των πραγμάτων: τη σύγκρουση, την καταστροφή και την αναδημιουργία. Ο Nietzsche 
ανασύρει την προηθική φύση της ύπαρξης, για να επαναφέρει τελικά τη χαμένη αξία 
των ενστίκτων. Έτσι αναγνωρίζεται ξανά «ανήλεα θρονιασμένη πάνω από κάθε 
γνώση» η Μοίρα (ΓΤ, III, σ. 15),115 η «πηγή όλης της ζωής» κατά τον Goethe.  
    Ο Nietzsche, αντί για το πνεύμα, εστιάζει στο σώμα (στην ακατέργαστη και λάγνα 
φανταστική μορφή του σάτυρου, στην άσχημη κι ανώμαλη ύπαρξη του Σωκράτη), 
προσδίδοντας μια grotesque αίσθηση στο κείμενο. Παρόλαυτα το grotesque μόλις που 
αναφαίνεται. Mε τη διττή φύση του σάτυρου συμβαδίζει το διπλό καλλιτεχνικό 
ένστικτο της φύσης, το διονυσιακό που συνδέεται με την αλήθεια και το απολλώνειο 
που συνδέεται με την απάτη, που βρίσκουν την ύψιστη καλλιτεχνική τους έκφραση 
στην τραγωδία. Ο τραγικός μύθος γίνεται “η συμβολική παράσταση της διονυσιακής 
σοφίας με απολλώνεια καλλιτεχνικά μέσα” (ΓΤ, XXII, σ. 136). Η διονυσιακή γνώση του 
διπλού βάθους της ζωής τίθεται απέναντι στη σωκρατική γνώση και την αλεξανδρινή 
μόρφωση μέσω μιας ματιάς που καταφεύγει στην grotesque δομή ενός ονείρου, του 
απολλώνειου ονείρου. Ως πρότυπο αυτής της οπτικής προβάλλεται ο Raffaello Santi, 
“ένας από τους αθάνατους αφελείς» (ΓΤ, IV, σ. 19), σαν τον Όμηρο. Η αφέλεια του 
Raffaello προκύπτει από τη μέθοδό του της εξιδανίκευσης της φύσης και την εξαπάτηση 
της τεχνικής του grotesque, όπως και η αφέλεια του Ομήρου συνδέεται με την 
απολλώνεια αυταπάτη, που τόσο μοιάζει με τις απάτες της ίδιας της Φύσης. Έτσι η 
αλήθεια της φύσης (που υπάρχει στο αφελές) διακρίνεται απ’ το πραγματικό της 
καθημερινότητας και βρίσκει καλλιτεχνική έκφραση στην απάτη, που διαρρηγνύει 
ακριβώς την αντίληψή μας του πραγματικού και του πεπερασμένου και ορίζει εκ νέου 
το ρεαλισμό. 
   Η διπλή φύση-προαπαιτούμενο του Προμηθέα τέλος, φωτογραφίζει έναν προμηθεϊκό 
άνθρωπο, που μάχεται διαρκώς όχι μόνο τις παγιωμένες αντιλήψεις γύρω του, αλλά και 
τον ίδιο του τον εαυτό: ο θεωρητικός άνθρωπος εφοδιασμένος με την καλλιτεχνική 
ματιά του grotesque προστατεύει τον εαυτό του με την παραπάνω έννοια, καθώς η 
σταθερή άρνηση του grotesque να φιλοξενήσει έτοιμες ερμηνείες, το κάνει έναν τρόπο 

                                                        
115 Ο Nietzsche, τοποθετώντας τη Μοίρα πάνω απ’ τη γνώση προσανατολίζεται προς μια φυσική 
φιλοσοφία, σαν εκείνη των προσωκρατικών φιλοσόφων της Ιωνίας⋅ προσανατολίζεται και προς τις 
φυσικές επιστήμες, απομακρυνόμενος όμως από μια αριστοτέλεια αντίληψη για το είναι και 
πλησιάζοντας περισσότερο τον Goethe, που είχε γράψει και επιστημονικά κείμενα. Στη σκέψη του Goethe 
η έμφαση δινόταν στο γίγνεσθαι και όχι στο είναι («Indroduction» στο Bishop, σ. 3). Γενικότερα για τον 
Goethe ο Θεός και ο κόσμος ήταν ένα και το αυτό και θεωρούσε βλασφημία την αντίληψη που θέλει το 
Θεό να ζει πάνω από τον κόσμο αυτό ή τον κόσμο να υπάρχει έξω από ένα Θεό, γιατί κάτι τέτοιο το 
θεωρούσε περιορισμό της της πανταχού παρουσίας και της παντοδυναμίας του (SP, σ. lviii-lx). Έγινε 
μαθητής της Φύσης και αναζητούσε στη ροή των συνεχώς μεταβαλλόμενων φαινομένων το μόνιμο. 
Μάλιστα τα επιστημονικά του συγγράμματα τα είχε σε μεγαλύτερη εκτίμηση ακόμα και από τα 
καλλιτεχνικά του έργα (Βλ. Vietor, σ. 17, 82). Εκεί εστιάζεται και το ενδιαφέρον του Nietzsche, όχι στο 
είναι αλλά σε ένα γίγνεσθαι και σε μια άρνηση απομάκρυνσης από το εδώ και το τώρα της ζωής.  
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με τον οποίο φωτίζεται η ίδια η πράξη της αντίληψης, ως η στιγμή μιας αγωνίας, με την 
έννοια της πάλης ή του αγώνα.  
   Αργότερα, στον Πρόλογο της ΧΕ, ο Nietzsche θα κάνει λόγο για τη Βαυβώ, μια πιθανή 
γυναικεία μορφή trickster όπως την αντιμετωπίζει ο Hyde116 και το θηλυκό δίδυμο του  
∆ιόνυσου κατά την Sarah Kofman. Η Βαυβώ ήταν στα Ελευσίνια Μυστήρια μια γυναίκα  
που κατάφερε να κάνει τη ∆ήμητρα να γελάσει ενώ βρισκόταν σε κατάσταση θλίψης και 
οργής για το χαμό της κόρης της, της Περσεφόνης. Την έκανε να γελάσει σηκώνοντας τη 
φούστα της και δείχνοντάς της την κοιλιά της, στην οποία ήταν σχεδιασμένη μια 
σκοτεινή θεϊκή μορφή, ο Ίακχος, που μερικές φορές αναγνωρίζεται ως ο [τρίτος] 
∆ιόνυσος. Η μορφή αυτή κι ο ∆ιόνυσος αποτελούν πολλαπλά ονόματα της πρωτεϊκής  
ζωής.117    
 
 

Η ΒαυβώΗ ΒαυβώΗ ΒαυβώΗ Βαυβώ        
 

 

 
 
 

«Σήμερα θεωρούμε ζήτημα ευπρέπειας (...) να καταλαβαίνει [κανείς] και να «ξέρει» τα 
πάντα. (...) Μήπως είναι και η αλήθεια μια γυναίκα που έχει λόγους να μη μας αφήνει 
να δούμε τους λόγους της; Μήπως το όνομά της είναι –για να μιλήσουμε ελληνικά- 
Βαυβώ;... Αχ, αυτοί οι Έλληνες! Ήξεραν να ζουν: πράγμα που απαιτεί να σταματάς 
θαρραλέα στην επιφάνεια, στην πτυχή, στην επιδερμίδα, να λατρεύεις τη 
φαινομενικότητα, να πιστεύεις στις μορφές, στους ήχους, στις λέξεις, σ’ ολόκληρο τον 
Όλυμπο της φαινομενικότητας! Αυτοί οι Έλληνες ήταν επιφανειακοί – από βάθος!» (ΧΕ, 
σ. 22)». 

                                                        
116 Hyde, σ. 336. 
117 Sarah Kofman, “Baubo: Theological Perversion and Fetishism” στο Kelly Oliver, Marilyn Pearsall 
(επιμ.), Feminist interpretations of Friedrich Nietzsche, The Pennsylvania State University Press, United States 
of America 1998, σ. 44-45. Ο Νόννος στα ∆ιονυσιακά ονομάζει τον Ίακχο “τρίτο ∆ιόνυσο”. Ο πρώτος ήταν ο 
Ζαγρεύς, ο δεύτερος ο γιος του ∆ία και της Σεμέλης.  
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ΒΒΒΒ. ΟΙ∆ΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ∆ΙΟΝΥΣΙΑΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ. ΟΙ∆ΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ∆ΙΟΝΥΣΙΑΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ. ΟΙ∆ΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ∆ΙΟΝΥΣΙΑΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ. ΟΙ∆ΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ∆ΙΟΝΥΣΙΑΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ    
    Ο Nietzsche στο 8ο Σημειωματάριο (χειμώνας 1870-1 - φθινόπωρο 1872) λέει λοιπόν ότι 
ο Σωκράτης είναι ο Οιδίποδας και ο Προμηθέας... με μιαν επισήμανση: 
 

«Όσο καινοφανής και παράξενος κι αν μας φαίνεται, ακόμα και σήμερα, ένας Σωκράτης, 
τόσο αναμφισβήτητη είναι, απ’ την άλλη, κι η βαθιά του συγγένεια με κείνο που ο 
Πλάτων θεωρούσε «αρχαιοελληνικό». Αν ρίξουμε μια ματιά στις αρχαιοελληνικές 
μυθικές αναπαραστάσεις, θα δούμε ότι οι μεγάλες μυθικές μορφές θυμίζουν τον 
Σωκράτη. Είναι ταυτόχρονα Προμηθέας και Οιδίπους – αλλά Προμηθέας πριν απ’ την 
κλοπή της φωτιάς, και Οιδίπους πριν απ’ τη λύση του αινίγματος! Χάρη στον Σωκράτη, 
οι δύο αυτές μορφές φωτίστηκαν εκ νέου, και το είδωλό τους, σαν αδιόρατη ανταύγεια, 
απλώνεται σιγά-σιγά πάνω στον εσπερινό ουρανό καλύπτοντας, εντέλει, όλον τον 
κατοπινό κόσμο... (∆Σ, σ. 256-257)».  

 

Ο Σωκράτης-Σάτυρος είναι το προαπεικόνισμα118 του Οιδίποδα και του Προμηθέα⋅119 
ειδικότερα, ο Σωκράτης ταυτίζεται με τον Οιδίποδα και τον Προμηθέα πριν την κλοπή 
της φωτιάς και πριν τη λύση του αινίγματος, δηλαδή πριν τις πράξεις εκείνες που 
υπήρξαν η απαρχή των μαρτυρίων τους, οι οποίες και τους καθιστούν τραγικούς ήρωες. 
Η τραγικότητά τους φανερώνει ακριβώς πίσω από την ημιανθρώπινη (ημιζωώδη) 
μορφή του ακόλουθου του θεού, του Σάτυρου(-Σωκράτη) τη διονυσιακή προέλευση, τη 
θεϊκή ιδιότητα...  
 

«(...) μπορούμε να διισχυρισθούμε με ίση βεβαιότητα ότι μέχρι του Ευριπίδου ο ∆ιόνυσος 
ποτέ δεν έπαυσε να είναι ο τραγικός ήρωας και όλα τα περίφημα πρόσωπα του 
ελληνικού θεάτρου, ο Προμηθεύς, ο Οιδίπους κλπ. είναι απλώς προσωπίδες του αρχικού 
ήρωος ∆ιονύσου (ΓΤ, Χ, σ. 57)». 

 

... τον ίδιο το θεό, που δεν εκφράζεται πλέον στο δράμα με κρυφές δυνάμεις μέσω του 
χορού, αλλά μέσω του επικού ήρωα σχεδόν με τη γλώσσα του Ομήρου (ΓΤ, VIII). Κατά 
την αρχαιότερη μορφή της τραγωδίας ο θεός ∆ιόνυσος δεν ήταν παρών στη σκηνή. Η 
τραγωδία ήταν τότε χορός. Αργότερα παράστησαν τον ∆ιόνυσο ορατό πάνω στη σκηνή 
μέσα από τα προσωπεία των τραγικών ηρώων και τότε αρχίζει το δράμα, εξηγεί ο 
Nietzsche. Έτσι ο Οιδίποδας, ο Προμηθέας και όλοι οι τραγικοί ήρωες πρέπει να 
ιδωθούν ως μάσκες του θεού ∆ιόνυσου. Ο αγωνιζόμενος ήρωας εκφράζει τον πάσχοντα 
θεό που με απολλώνεια επίδραση φανερώνεται και ως άτομο που πλανάται, επιθυμεί κι 
οδύρεται. Πίσω απ’ τις προσωπίδες αυτές κρύβεται ο θεός, «η ουσιώδης τυπική 
ιδανικότητα» (ΓΤ, X).  
   Η Taunton μελέτησε τη σχέση του ∆ιόνυσου και του Απόλλωνα κατά την αρχαιότητα. 
Ο ∆ιόνυσος αντιπροσωπεύει το συνολικό υγρό στοιχείο στη φύση (το αίμα, το σπέρμα, το 

                                                        
118 Ο James I. Porter χαρακτηρίζει τον Σωκράτη ως «το τραγικό προαπαιτούμενο» του Προμηθέα και του 
Οιδίποδα στο The invention of Dionysus: An essay on The Birth of Tragedy, Stanford University Press, Stanford 
California 2000, σ. 105. 
119 Μια σχέση ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Οιδίποδα είχε εκφραστεί και παλαιότερα στο πρόσωπο του 
Bonaparte. Η μεγάλη αυτή προμηθεϊκή μορφή της εποχής σε έναν πίνακα του Gerome, το «Ο Ναπολέων 
και η Σφίγγα» γίνεται Οιδίποδας! Η Σφίγγα με την οποία συνδέεται ο Οιδίποδας μάλιστα είναι -κατά τον 
Jung- και σύμβολο της λαγνείας (Werner Hofmann, The earthly Paradise: Art in the Nineteenth Century, 
George Braziller, New York 1961, σ. 250 και σ. 348), στοιχείο που ανταποκρίνεται στην προ-ηθική φύση 
και του  Προμηθέα. 
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χυμό, το κρασί και κάθε ζωογόνο υγρό στοιχείο). Είναι η ζωή στη φυσική της κατάσταση. 
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δύο διαφορετικές σχετικές λέξεις: το βίο και τη ζωή. Ο βίος 
αναφέρεται περιορισμένα στο σύνολο των εμπειριών του κάθε ατόμου, λειτουργώντας 
σε ένα πλαίσιο βιογραφικό. Ζωή ονομαζόταν ο χρόνος της ψυχής κατά τη διάρκεια της 
οποίας αυτή κινούνταν μέσω της διαδικασίας της αναγέννησης από τον ένα βίο στον 
άλλο⋅ είχε δηλαδή γι’ αυτούς μια διάσταση αθανασίας κι υπερβατικού κι έτσι ήταν 
αντιπροσωπευτική ενός αγνού αρχετυπικού σταδίου. Υπάρχουν συχνές αναφορές κατά 
την αρχαιότητα του ∆ιονύσου να κινείται στον αντίθετο πόλο από εκείνον του 
Απόλλωνα. Μια από αυτές τους θέλει και τους δύο να σχετίζονται με τον ήλιο. 
Αντιπροσώπευαν τους δύο πόλους της ίδιας δύναμης και περιστασιακά 
συναντιόντουσαν σε πλήρη ισορροπία. Ο ∆ιόνυσος ήταν μια χθόνια θεότητα και ο 
Απόλλωνα μια ηλιακή, αλλά όχι η φυσική πλευρά του ήλιου ως του ουράνιου σώματος⋅ 
αυτή αποδιδόταν στον Ήλιο⋅ ο Απόλλωνας αντιπροσώπευε την ανθρώπινη πλευρά του 
ηλιακού (και σε αυτό παρουσιάζει ομοιότητα στο βεδικό θεό Savitar) και είχε να κάνει 
με την πραγματικότητα των θνητών, αντιπροσώπευε δηλαδή όχι το φως του ουρανού 
αλλά το φως του νου: τη διανόηση και τη δημιουργία. Είναι τόσο φωτεινός όσο ο 
∆ιόνυσος είναι σκοτεινός. Στον ∆ιόνυσο το ένστικτο, η φυσική δύναμη της ζωής 
κυριαρχεί, σχετιζόμενη με το χθόνιο κόσμο, επειδή είναι αθάνατος και η δύναμη του δε 
φαίνεται. Κυβερνά κατά τη διάρκεια της απουσίας του Απόλλωνα στη χώρα των 
Υπερβορείων, όταν το βασίλειο του φωτεινού ήλιου έχει περάσει και ο χρόνος του 
μαύρου ήλιου προβάλλει. Ο μαύρος ήλιος είναι η κρυφή πλευρά του ηλιακού. Η απουσία 
του Απόλλωνα στους Υπερβόρειους είναι ο θάνατός του. (Ο Απόλλωνας δάκρυσε όταν 
πήγε στους Υπερβόρειους και έκτοτε κυλά ο Ερίδανος. Εξαιρετικά κατώτερα πνεύματα 
ήρθαν στους Αργοναύτες καθώς έπλεαν σε αυτό το ποτάμι με δάκρυα επίσης). Κατά το 
διάστημα αυτό -τρεις χειμωνιάτικοι μήνες- κυβερνά ο χθόνιος ∆ιόνυσος στους ∆ελφούς, 
κατά τη διάρκεια των εορτών του χειμώνα οι ψυχές των νεκρών επέστρεφαν στον πάνω 
κόσμο προσωρινά, στα Ανθεστήρια, των οποίων η αντίστοιχη δελφική εορτή ήταν τα 
Θεοφάνεια. Τα Θεοφάνεια σημάδευαν το τέλος της βασιλείας του ∆ιονύσου και την 
επιστροφή του Απόλλωνα. Τότε ο ∆ιόνυσος και τα φαντάσματα αναχωρούσαν για μια 
ακόμα φορά στον Άδη. Από την αθάνατη αυτή οπτική ο ∆ιόνυσος απέχει πολύ από το 
είναι ένας θεός του θανάτου και του χειμώνα, αντιπροσωπεύει αντίθετα την αθάνατη 
ζωή. Ο ∆ιόνυσος είναι η απεικόνιση της υπερβατικής αρχέγονης ζωής, ζωής που αντέχει 
ακόμα και κατά τη διάρκεια της απουσίας του Απόλλωνα (του ήλιου), καθώς όσο ο 
Απόλλωνας είναι ο χρυσός ήλιος, ο ∆ιόνυσος είναι ο μαύρος ή ο χειμωνιάτικος ήλιος. Ο 
Nietzsche όχι μόνο καταλάβαινε τη φύση της αντίθεσης ανάμεσα στους δύο θεούς, λέει 
η Taunton, αλλά καταλάβαινε αυτή την πλευρά της λατρείας από ένα εσωτερικό 
επίπεδο. Καταλάβαινε ότι οι δυνάμεις των δύο θεών περισσότερο από το να είναι 
ανταγωνιστικές, είναι συμπληρωματικές.120  

                                                        
120 Στην πορεία του έργου του Nietzsche η δυαδικότητα αυτή που αφορά στο ∆ιόνυσο και τον Απόλλωνα 
τροποποιείται, έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά του θεού Απόλλωνα τα απορροφά ο ∆ιόνυσος. O Απόλλωνας 
είναι ωστόσο ακόμα παρών μέσα στη μορφή του ∆ιονύσου, καθώς η διχοτόμηση γίνεται σύνθεση. Στον Ζ 
ένας νέος τύπος καλλιτέχνη προωθείται, αυτός που αντί να δουλεύει με χρώμα και πηλό, παρέχει τον 
Υπεράνθρωπο και χαράσσει το κοινωνικό όραμα στον καμβά της ίδιας της ανθρωπότητας. Στον 
Υπεράνθρωπο πραγματοποιείται η σύνθεση αυτή του διονυσιακού και του απολλώνειου (Gwendolyn 
Taunton, “The black sun: Dionysus in the philosophy of Friedrich Nietzsche and greek myth”, Primordial 
Traditions). Το 1888 ωστόσο ο Nietzsche εξακολουθεί να μιλάει για το απολλώνειο στοιχείο σε κάποιες 
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Οιδίπους, ο «άγιος» εγκληματίας Οιδίπους, ο «άγιος» εγκληματίας Οιδίπους, ο «άγιος» εγκληματίας Οιδίπους, ο «άγιος» εγκληματίας     
   Ο Οιδίπους διαγράφηκε από τον Σοφοκλή, κατά τον Nietzsche, ως ο ευγενικός και 
γενναιόδωρος άνθρωπος, ο καταδικασμένος παρόλη τη σοφία του, στην απάτη και την 
αθλιότητα. Τριπλή η πηγή της δυστυχίας του: το ότι υπήρξε ο φονιάς του πατέρα του, ο 
σύζυγος της μητέρας του, εγκλήματα που έγιναν εν αγνοία του, αλλά και το γεγονός ότι 
κατάφερε να λύσει το αίνιγμα της Σφίγγας.       
   Οι παραπάνω μοιραίες πράξεις υπήρξαν τα μαρτύρια του Οιδίποδα, που απορρέουν από 
μια στάση του ενάντια στη φύση. Ο Nietzsche αναφέρεται σε μια αρχαιότατη λαϊκή 
παράδοση, περσικής καταγωγής, κατά την οποία ένας προφήτης μάγος μόνο από 
αιμομιξία μπορεί να γεννηθεί. Μια τερατωδία παρά φύση -η αιμομιξία- ήταν η 
προαπαιτούμενη αιτία και για τον Οιδίποδα, για να παραβιαστεί το μυστήριο της Φύσης. 
Ο Οιδίποδας έλυσε το αίνιγμα της «ερμαφρόδιτης» Σφίγγας, της ίδιας της Φύσης, αλλά 
επιπλέον ως φονιάς του πατέρα του και ως σύζυγος της μητέρας του ανέτρεψε και τους 
ιερώτερους νόμους της. Επομένως, η σοφία, και συγκεκριμένα η διονυσιακή σοφία, 
είναι παρά φύση φρικτότατο έγκλημα. Αυτό συνάγεται από το μύθο του Οιδίποδα, κατά 
τον Nietzsche. Για να αναγκάσει ο άνθρωπος τη Φύση να του ανοίξει τα μυστικά της, 
πρέπει να της αντισταθεί με πράξεις παρά φύση. Οι συνέπειες των παρά φύση ενεργειών 
είναι τρεις: η γνώση προκαλεί την ίδια την καταστροφή της Φύσης από τη μια, αλλά και 
ο σοφός δοκιμάζει κι αυτός στον εαυτό του πάνω τ’ αποτελέσματα της αποσύνθεσης της 
Φύσης⋅ το αίνιγμα, το σκοτεινό και πολύπλοκο, που έλυσε ο Οιδίπους επέφερε την ίδια 
του την καταστροφή του (ΓΤ, IX).  
   Ο Nietzsche κάνει λόγο για δύο Οιδίποδες στο 3ο Σημειωματάριο (χειμώνας 1869-70 – 
άνοιξη 1870) κι εξηγεί το χαρακτηρισμό του αγίου:   
 

«Στον ένα παρουσιάζεται η δυσαρμονία μ’ αυτό το είναι, ενώ στον άλλο η αρμονία μ’ 
ένα άλλο είναι.... 
Ας κρατήσουμε μονάχα τούτο: ο Σοφοκλής δεν ασχολήθηκε με την κληρονομική κατάρα 
(όπως ο Αισχύλος). Στον Σοφοκλή, ο θνητός πάει γραμμή στην καταστροφή του, κατά το 
πρόσταγμα των θεών⋅ η καταστροφή, ωστόσο, δεν αποτελεί ποινή: εξαγνίζει κι 
αγιοποιεί (Εξιδανίκευση της δυστυχίας...) (“Εισαγωγή στο έργο του Σοφοκλή” στο ∆Σ σ. 
160-161)». 

  
   Ο Οιδίποδας, κινούμενος πριν τον Προμηθέα κι αυτός όπως ο σάτυρος και ο Σωκράτης, 
παρουσιάζει εξίσου με τους δύο τελευταίους ένα διχασμό και μια πάλη. Ο ένας 
Οιδίποδας ήρθε αντιμέτωπος με τη φοβερή γνώση ότι υπήρξε φονιάς του πατέρα του και 
σύζυγος της μητέρας του και ως απαραίτητα προαπαιτούμενα αυτές οι ανίερες πράξεις 
τον οδήγησαν στη λύση του αινίγματος της Φύσης. Αποσπώντας με τρόπο εγκληματικό 
τη σοφία της Φύσης όμως, ο Οιδίπους βρέθηκε σε δυσαρμονία με τη φυσική τάξη. Ως 
άγιος δεν την άντεξε κι αυτοτυφλώθηκε. Ο άλλος Οιδίποδας προβάλλει στον Οιδίποδα 

                                                                                                                                                                     
σημειώσεις του (Strong, σ. 8). Για τη σχέση του Απόλλωνα και του ∆ιόνυσου βλ. επίσης Alan Cardew, “The 
Dioscuri: Nietzsche and Rohde” στο Bishop, σ. 458-473. Ο Erwin Rohde ήταν φίλος του Nietzsche και είχε 
υπερασπιστεί μάλιστα τη ΓΤ μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσίευσή της. Κι ο Rohde είχε 
ασχοληθεί με τη σχέση των δύο θεών με τους ∆ελφούς.  
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επί Κολωνώ. Στην τραγωδία αυτή η εστίαση μετατοπίζεται από τον ίδιο τον ήρωα στις 
συνέπειες που είχαν οι ανίερες πράξεις και η λύση του αινίγματος. Η δική του 
αυτοκαταστροφή σήμανε μια θετική επίδραση γύρω του, κι αυτή είναι η τρίτη συνέπεια 
των παρά φύση ενεργειών. Ένας καινούργιος κόσμος θεμελιώνεται πάνω στα ερείπια 
του παλαιού γκρεμισμένου κόσμου. Τη φρίκη των ενεργειών του Οιδίποδα, που 
οδήγησαν στο γκρέμισμα του παλιού κόσμου, αλαφρώνει μια υπερφυσική γαλήνη, 
σταλμένη από σφαίρες θεϊκές. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν, οι ενέργειες του Οιδίποδα 
διδάσκουν ότι η σοφία είναι παρά φύση φρικτότατο έγκλημα. Η φρικτή γνώση είχε 
σκοτώσει την ενέργεια μέσα στον Οιδίποδα και τον οδήγησε σε κατάσταση παθητική, 
ωστόσο οι ίδιες οι πράξεις του οδηγούν στην τελεσφόρα ενεργητικότητα, ακόμα και 
μετά το θάνατό του. Έτσι ένας δεύτερος Οιδίπους αναφαίνεται εδώ, που βρίσκεται σε 
αρμονία με την παρά φύση απόσπαση της γνώσης (ΓΤ, IX). 
 
Hamlet, ένας άλλος ΟιδίποδαςHamlet, ένας άλλος ΟιδίποδαςHamlet, ένας άλλος ΟιδίποδαςHamlet, ένας άλλος Οιδίποδας    
   Παθητικός ο Hamlet, σαν άλλος Οιδίποδας, παραβάλλεται στη ΓΤ με το διονυσιακό 
άνθρωπο. Κατά τη διάρκεια της διονυσιακής μέθης, λέει ο Nietzsche, κατά την οποία τα 
συνηθισμένα σύνορα της ύπαρξης γκρεμίζονται, ενεργοποιείται ο μηχανισμός της 
λήθης⋅ ο άνθρωπος χάνει κάθε προσωπική ανάμνηση του παρελθόντος. Αλλά μόλις 
φανεί ξανά στη συνείδηση η καθημερινή πραγματικότητα, ο οραματισμός της φρικτής 
αλήθειας εξαφανίζει κάθε παρόρμηση, κάθε αφορμή δράσης. Από την άποψη αυτή ο 
διονυσιακός άνθρωπος μοιάζει στον Hamlet: και οι δύο βύθισαν στην ουσία των 
πραγμάτων αποφασιστικό βλέμμα. Η γνώση αυτή σκότωσε μέσα τους την ενέργεια. Η 
τέχνη έρχεται τότε ως ο λυτρωτής θεός. Η ενέργεια έχει ανάγκη την πλάνη, αυτό μας 
διδάσκει ο Hamlet (ΓΤ, VII).  
  Ο Nietzsche ζητά το ξεπέρασμα της αδράνειας και την αποφυγή της θλίψης και του 
πεσσιμισμού στα οποία οδηγεί η γνώση. Ειδικότερα, ο Οιδίποδας χαρακτηρίζεται από 
τον Nietzsche στο 19ο Σημειωματάριο (καλοκαίρι 1872-αρχές 1873) ως ο «τελευταίος 
φιλόσοφος», ο «τελευταίος άνθρωπος». Μαζί του πεθαίνει και ο «τελευταίος 
αναστεναγμός».121 Στο EcH αποκαλεί και τον καλό, «τελευταίο άνθρωπο».122 Στο 7ο 
Σημειωματάριο, (τέλη 1870-Απρίλιος 1871) ο Οιδίποδας χαρακτηρίζεται και ως 
«σύμβολο της επιστήμης», της επιστήμης που σχετίζεται στο σχόλιο αυτό με... παρά 
φύση και ανίερες ενέργειες.123 Είναι λοιπόν ο Οιδίποδας ένα τέρμα σε μια διαδρομή στην 
αρχή της οποίας βρισκόταν ο Σωκράτης, «ο πρώτος φιλόσοφος» και «πρόδρομος της 
επιστήμης». Με τον «τελευταίο φιλόσοφο Οιδίποδα» πεθαίνει κι ο «τελευταίος 
άνθρωπος», ο καλός⋅ μαζί του πεθαίνει κι ο αναστεναγμός του πόνου. Μια νέα επιστήμη 
προαναγγέλεται, εγκληματική απέναντι στη φύση. Μαζί με αυτήν αναδύεται και η 

                                                        
121 “Οιδίπους: Μονόλογος του τελευταίου φιλόσοφου – Απόσπασμα απ’ τη φιλοσοφία του μέλλοντος 
κόσμου” (∆Σ, σ. 291-292). 
122 EcH, σ. 154: «(...) αποκαλεί τον καλό άλλοτε «τελευταίο άνθρωπο», άλλοτε «αρχή του τέλους»⋅ πάνω 
απ’ όλα, τον θεωρεί το πιο επιβλαβές είδος ανθρώπου, επειδή επιβάλλει την ύπαρξή του τόσο σε βάρος 
της αλήθειας όσο και σε βάρος του μέλλοντος». 
123 «Ο πατροκτόνος κ’ αιμομίκτης Οιδίποδας είναι συγχρόνως αυτός που έλυσε το αίνιγμα της Σφίγγας, 
της Φύσης. Ο Πέρσης μάγος γεννιέται από αιμομιξία: η ίδια σύλληψη! ∆ηλαδή: όσο ζει κανείς κατά φύσιν, 
υπερισχύει αυτή πάνω του και κρατά έτσι το μυστικό της καλά κρυμμένο. Ο πεσσιμιστής τη ρίχνει στην 
άβυσσο, και λύνει το αίνιγμά της. 
   Οιδίποδας: σύμβολο της Επιστήμης (∆Σ, σ. 229)». 
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δυνατότητα δημιουργίας του νέου ανθρώπου. Μια νέα φιλοσοφία προωθείται 
παράλληλα και μια νέα γνώση, τραγική, συνυφασμένη όμως με την έννοια της χαράς. Ο 
αετός μετατρέπεται από τιμωρός σε  χαρούμενο οδηγό του Προμηθέα. 
 

«(...) ας ακούσει τη χαρούμενη κραυγή του διονυσιακού ορνέου, που φτεροκοπά επάνω 
από την κεφαλή του και θέλει να του δείξει το δρόμο (ΓΤ, XXIII)». 

    
    
    
Ο πολύτροπος Οδυσσέας, το αρχέτυπο του Έλληνα Ο πολύτροπος Οδυσσέας, το αρχέτυπο του Έλληνα Ο πολύτροπος Οδυσσέας, το αρχέτυπο του Έλληνα Ο πολύτροπος Οδυσσέας, το αρχέτυπο του Έλληνα και του αισχύλειου Προμηθέακαι του αισχύλειου Προμηθέακαι του αισχύλειου Προμηθέακαι του αισχύλειου Προμηθέα    
    

«Το αρχέτυπο του Έλληνα, ο Οδυσσέας, ήταν η μαγιά με την οποία ο Αισχύλος έπλασε 
τον ευγενή, μα και δαιμόνιο Προμηθέα! (“Ο Σωκράτης και η τραγωδία” στο ∆Σ, σ. 28)».    

    

   Όπως είδαμε, ο Προμηθέας εθεωρείτο αγγελιαφόρος των Τιτάνων, όπως ο Ερμής ήταν 
αγγελιαφόρος των θεών. Ως αγγελιαφόρος των Τιτάνων ο Προμηθέας είχε το όνομα 
«Ίθας» ή «Ίθαξ». Η λέξη «Ίθας» υπονοεί σχέση με τις λέξεις ιθαγενής, αυτόχθονος. Η 
λέξη «Ίθαξ» θυμίζει επίσης την Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα και τον Ίθακο, το όνομα 
ενός καλλιτέχνη που ζούσε εκεί. Μια υποψία σχέσης με τον Οδυσσέα έρχεται λοιπόν στο 
μυαλό. Πράγματι ο Οδυσσέας είναι ο πιο προμηθεϊκός ήρωας του Ομήρου, λέει ο 
Kerenyi. Οι αρχαίοι καλλιτέχνες έφτιαχναν τα κεφάλια του Προμηθέα και του Οδυσσέα 
να μοιάζουν μεταξύ τους. Και οι δύο εμφανίζονται πανούργοι⋅ και οι δύο μοιάζουν, 
περισσότερο από κάθε άλλο θεό, στον Ερμή, του οποίου εγγονός ήταν ο Οδυσσέας⋅ και οι 
δύο φοράνε ένα καπελάκι καλλιτέχνη ή χειροτέχνη όπως ο Ήφαιστος και οι Καβείροι124 
– ο Προμηθέας, όπως είδαμε, ήταν ο πατέρας και ο πρόγονος των Καβείρων που 
συνδέονται με το αρχέγονο έγκλημα και κοντά τους αποκτά μεγαλύτερη αξία απ’ ότι 
ανάμεσα στους άλλους Τιτάνες και τους θεούς. Ο Προμηθέας λοιπόν και ο Ερμής ως 
αγγελιαφόροι έχουν τη δυνατότητα να κινούνται σε διαφορετικές περιοχές. Το 
χαρακτηριστικό της κίνησης και της περιπλάνησης συναντάται και στον Οδυσσέα.  
   Ο Οδυσσέας παρέχει δύο χαρακτηριστικά στον αισχύλειο Προμηθέα, την πανουργία 
του, αλλά και την ευγένειά του που απορρέει απ’ τη βασιλική ιδιότητά του⋅ ο έλληνας 
αριστοκράτης Οδυσσέας λειτουργεί ως η μαγιά για την ευγενική και πανούργα φύση του 
Προμηθέα και για την ελληνικότητά του, χωρίς να χάνονται και οι ινδοευρωπαϊκές 
μνήμες. Η πολυτροπία του Οδυσσέα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του trickster,125 
όπως και η εξαπάτηση. O Harold Bloom λέει: «Ο Οδυσσέας είναι το αρχέτυπο τού 
επιζώντα, αλλά δε θέλεις να είσαι στο ίδιο πλοίο μαζί του. Αυτός θα φτάσει στην ακτή, 
αλλά εσύ θα πνιγείς. Ο ∆ούρειος Ίππος είναι το πιο περιβόητο τέχνασμά του, αλλά 
υπάρχουν πολλά περισσότερα».126 Ουσιαστικά η πρόσμιξη του ινδοευρωπαίου πρωτο-
Προμηθέα με τον Έλληνα Οδυσσέα είναι αυτή που γεννά τον αισχύλειο Προμηθέα.  
                                                        
124 Kerenyi, σ. 50-63. Ο Hyde έχει ασχοληθεί με τον Ομηρικό ύμνο στον Ερμή, όπου ο θεός ενεργεί ως 
trickster (σ. 201-225). 
125 Hyde, σ. 51-54. Υπάρχουν τρεις πολύτροποι χαρακτήρες στην ελληνική λογοτεχνία: ο Οδυσσέας, ο 
Ερμής και ο Αλκιβιάδης. Η πολυτροπία συνδέεται με την έννοια της ευλυγισίας, της ευελιξίας, 
χαρακτηριστικό του trickster. Το αντώνυμο της ελαστικότητας στο Θέογνη, αναφέρει ο Hyde, είναι η 
ατροπία. 
126 Bloom, σ. xv. O Σατανάς του Milton λειτούργησε κι αυτός ως Οδυσσέας όταν ανέλαβε το ταξίδι προς 
την Εδέμ για να διαφθείρει τον Αδάμ, ενεργώντας έτσι ως ένας trickster, ένας πολυμήχανος Οδυσσέας με 
κακό σκοπό (Raizis, σ. 60). 
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   Στην ευριπίδεια τραγωδία αντιθέτως, όπου εισβάλλει η διαλεκτική του Σωκράτη και 
την καταστρέφει –άλλωστε ως κύκλωπας, ως αντίπαλος του Οδυσσέα, έχει διαγραφεί 
στη ΓΤ ο Σωκράτης- ο trickster αριστοκράτης Οδυσσέας ξεπέφτει στην εξευτελιστική 
μορφή ενός Έλληνα, αυτή τη φορά ανάξιου του ονόματός του, ενός «γραικύλου 
πανούργου δούλου» (ΓΤ, ΧΙ).  
 
 
Το τελεσφόρο έγκλημα, η μεγάλη προμηθεϊκή αρετήΤο τελεσφόρο έγκλημα, η μεγάλη προμηθεϊκή αρετήΤο τελεσφόρο έγκλημα, η μεγάλη προμηθεϊκή αρετήΤο τελεσφόρο έγκλημα, η μεγάλη προμηθεϊκή αρετή    
   Από την παθητική στάση του Οιδίποδα περνάμε στην ενεργητική “αμαρτία” του 
Προμηθέα. Αυτήν, κατά τον Nietzsche, συμβολικά εξέφρασε ο Αισχύλος, το ίδιο που ο 
Goethe τολμηρότατα αποκάλυψε στους παρακάτω στίχους, στους οποίους παραπέμπει ο 
φιλόσοφος: 
 

«Κάθομαι εδώ και πλάθω ανθρώπους 
κατ’ εικόνα κ’ ομοίωσή μου, 
γενεά που ωσάν και μένα 
θα πονεί και θα κλαίει 
για να χαίρεται και ν’ απολαύει 
και να μη σε σέβεται⋅ 
ωσάν και μένα!» 

 

  «Μύθο της ασέβειας» χαρακτηρίζει το δράμα του Αισχύλου ο Nietzsche⋅ μια ασέβεια 
επιθυμητή ωστόσο, δικαιολογημένη και δικαιωμένη. Ο άνθρωπος πρέπει να ξεπεράσει 
τη φύση του, να γίνει ο ίδιος Τιτάνας, να υψωθεί. Ο μύθος του Προμηθέα γεννήθηκε από 
την αξία που αποδίδει ο άνθρωπος στη φωτιά για τον πολιτισμό του. Για τους 
πρωτόγονους ανθρώπους το να διαθέτουν ελεύθερα τη φωτιά και να μην τη δεχτούν ως 
δώρο από το Θεό ήταν ιεροσυλία, κλοπή από τη θεϊκή φύση. Έτσι καθιερώνεται η 
σύγκρουση μεταξύ ανθρώπου και θεού. Τη φωτιά, ό,τι πολυτιμότερο μπορούσε να 
αποκτήσει η ανθρωπότητα, την αποκτά με το έγκλημα και υφίσταται τις συνέπειες.  
   Σαν την τρικυμισμένη θάλασσα ο διονυσιασμός έρχεται να χτυπήσει τα απολλώνεια 
ατομικά κύματα, για να εμποδίσει τον περιορισμό τους σε ορισμένους δρόμους και την 
ακινησία τους, λέει ο Nietzsche. Παρομοίως και ο Τιτάνας ζητά να γίνει ο Άτλας όλων 
των ατομικοτήτων και να τις σηκώσει στους ώμους του ολοένα ψηλότερα και 
μακρύτερα. Αυτό είναι το κοινό μεταξύ της προμηθεϊκής μεγαλοφυίας και του 
διονυσιακού πνεύματος. Γι’ αυτό ο Προμηθέας του Αισχύλου είναι διονυσιακή 
προσωπίδα. Φαίνεται αντιαπολλώνεια η σύλληψη αυτή, γιατί ο Απολλώνας ζητά τις 
οροθετικές γραμμές μεταξύ των ατομικοτήτων και το μέτρο, που έρχεται να τις 
αναιρέσει ο διονυσιασμός. Κι όμως ο Απόλλωνας δε λείπει από τον Προμηθέα του 
Αισχύλου. Ο Αισχύλος φανερώνει την απολλώνεια καταγωγή του, που πηγάζει ακριβώς 
από την αίσθηση της δικαιοσύνης. Το θαυμαστό, λέει ο Nietzsche, στον Αισχύλο είναι 
ακριβώς αυτό το αίσθημα της δικαιοσύνης - ένα διαφορετικό αίσθημα από εκείνο που 
νεαρός είχε ο Nietzsche όταν έγραφε το ποίημα του 1859, καθώς τότε η δικαιοσύνη ήταν 
με το μέρος και όχι υπεράνω των θεών. Ο Προμηθέας του Αισχύλου έχει διπλή φύση, 
απολλώνεια και διονυσιακή, γι’ αυτό σε αυτόν το δίκαιο και το άδικο εξίσου 
δικαιολογούνται. Το δίκαιο και το άδικο δικαιολογούνται ως αποτέλεσμα της 
σύγκρουσης των δύο κόσμων, του ανθρώπου και του Θεού, που και οι δύο έχουν δίκιο 
ως ατομικότητες. Η αρχέγονη αυτή σύγκρουση υπάρχει σε όλα τα πράγματα, αλλά πάνω 
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από θεούς και ανθρώπους στέκεται η Μοίρα ως αιώνια δικαιοσύνη που επιβάλλει τη 
συμφιλίωση. Ο Τιτάνας Προμηθέας υψώθηκε για να αναγκάσει το ∆ία που φοβόταν το 
τέλος του να συμφιλιωθεί μαζί του κι έτσι ξαναφάνηκε στο φως της αλήθειας η 
φιλοσοφία της άγριας και γυμνής φύσης, ο κόσμος των Τιτάνων. Η διονυσιακή αλήθεια 
τέθηκε στην υπηρεσία της τραγωδίας και η δύναμη που την  απελευθέρωσε και την 
έφερε στο φως ήταν η μουσική, η συμβολική έκφραση του προπατορικού ανταγωνισμού 
και της οδύνης.  
   Σύμφωνα με το μύθο, ο ∆ιόνυσος όταν ήταν παιδί κομματιάστηκε από τους Τιτάνες 
και λατρεύτηκε με το όνομα Ζαγρεύς. Από το χαμόγελό του γεννήθηκαν οι θεοί, από τα 
δάκρυά του οι άνθρωποι. Ως κατακομματιασμένος θεός, ο ∆ιόνυσος διαθέτει διπλή 
φύση, του σκληρού και άγριου δαίμονα αλλά και του πράου και γλυκόκαρδου κυρίου. 
Έτσι ο μύθος του αυτός αποκαλύπτει τη σύλληψη του παγκόσμιου μονισμού αλλά και 
την ατομιστική κατάσταση ως την πηγή και τη ρίζα όλων των κακών. Εκφράζει όμως 
και την ελπίδα για την αναγέννηση του ∆ιονύσου που θα προκύψει από το τέλος της 
ατομικοποίησης και την επιστροφή στον παγκόσμιο μονισμό. Ο μύθος του Προμηθέα 
διδάσκει τον ερχομό ενός τρίτου ∆ιονύσου (ΓΤ, ΙΧ-Χ).127 
   Ο Nietzsche, εξετάζοντας τον προμηθεϊκό μύθο όπως τον πραγματεύεται ο Αισχύλος, 
δεν παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της προνοητικότητας και της ελπίδας, εκείνες 
ακριβώς τις ιδιότητες που ξεχωρίζουν τον αισχύλειο Προμηθέα από τον ησιοδικό. Όχι 
μόνο απέναντι στην προνοητικότητα ο φιλόσοφος εκφράζει μια πολεμική στάση, αλλά 
και απέναντι στην ελπίδα δεν είναι θετικός, θα τη συνδέσει αργότερα με τον 
αποπροσανατολισμό128 και θα την απορρίψει. Το αρχικό και το αυθεντικό του μύθου τα 
εντοπίζει στην ασέβεια και τη σύγκρουση, στοιχεία που αποκαλύπτουν την 
ινδοευρωπαϊκή προέλευσή του. Ο αισχύλειος προμηθεϊκός μύθος παρουσιάζεται 
φιλτραρισμένος. Ωστόσο η αξία που αποδίδει ο φιλόσοφος στον Αισχύλο είναι η 
συμφιλίωση των αντιθέτων που προβάλλει ο αρχαίος δραματουργός ως τη δύναμη που 
προκύπτει από την αναγνώριση του δίκιου και των δύο πλευρών, ως τη ∆ικαιοσύνη που 
βρίσκεται πάνω από τους θεούς και τους ανθρώπους. Έτσι η τραγωδία, και ειδικά η 
τραγωδία του Αισχύλου, παραμένει για τον Nietzsche η ύψιστη καλλιτεχνική έκφραση 

                                                        
127 Ο Nietzsche διακρίνει τουλάχιστον δύο μορφές του ∆ιονύσου. Η μια είναι ένας βάρβαρος ∆ιόνυσος, που 
συμβολίζει τη χωρίς μέτρο βία και τον πόνο. Ο δεύτερος είναι αυτός που προέκυψε από την πολιτιστική 
αλληλεπίδρασή του με τον Απόλλωνα. (Benjamin Biebuyck, Danny Praet and Isabelle Vanden Poel, “Cults 
and Migrations: Nietzsche’ s Meditations on Orphism, Pythagoreanism, and the Greek Mysteries” στο 
Bishop, σ. 166). Ο τρίτος ∆ιόνυσος αναμένεται.  
128 Στον αφορισμό 71 του ΑΠΑ (σ. 97) λέει:  

«Ελπίδα. – Η Πανδώρα πήρε το κουτί με τα δεινά και το άνοιξε. Ήταν το δώρο των θεών στους 
ανθρώπους, εξωτερικά ένα όμορφο, ελκυστικό δώρο, που λεγόταν το «κουτί της καλής τύχης». 
Τότε όλα τα δεινά, ζωντανά φτερωτά πλάσματα, πέταξαν έξω. Από τότε περιφέρονται και 
κάνουν κακό στους ανθρώπους μέρα και νύχτα. Ένα μόνο κακό δεν είχε ακόμη γλιστρήσει έξω 
από το κουτί: τότε, με θέληση του ∆ία, η Πανδώρα έκλεισε το καπάκι κι έτσι το κακό έμεινε μέσα. 
Τώρα ο άνθρωπος έχει το κουτί της καλής τύχης για πάντα στο σπίτι και θαυμάζει τον θησαυρό 
που έχει μέσα⋅ τον έχει στην υπηρεσία του, απλώνει το χέρι του να τον πιάσει όταν του κάνει 
κέφι. Γιατί δεν ξέρει ότι το κουτί που έφερε η Πανδώρα ήταν το κουτί των δεινών και παίρνει το 
κακό που έχει μείνει μέσα για το μεγαλύτερο κομμάτι καλοτυχίας –αυτό είναι η ελπίδα.- Γιατί ο 
∆ίας ήθελε να μην πετάξει ο άνθρωπος τη ζωή του, ανεξάρτητα από το πόσο θα τον τυραννούσαν 
τα άλλα κακά, αλλά να συνεχίσει να αφήνεται να τυραννιέται. Γι’ αυτό το λόγο δίνει στους 
ανθρώπους την ελπίδα: στ’ αλήθεια αυτή είναι το χειρότερο κακό γιατί παρατείνει την τυραννία 
των ανθρώπων». 
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του αιώνιου ανταγωνισμού που βρίσκεται στη ρίζα του μύθου, αλλά ο Goethe ήταν 
αυτός που μπόρεσε να δει και να εκφράσει καθαρότερα εκείνο που ο Αισχύλος μόνο 
συμβολικά μπόρεσε να δώσει. 
 
Ο ∆ούρης απ’ τη Σάμο και η λαγνεία του Προμηθέα για τη θεά της σοφίας Ο ∆ούρης απ’ τη Σάμο και η λαγνεία του Προμηθέα για τη θεά της σοφίας Ο ∆ούρης απ’ τη Σάμο και η λαγνεία του Προμηθέα για τη θεά της σοφίας Ο ∆ούρης απ’ τη Σάμο και η λαγνεία του Προμηθέα για τη θεά της σοφίας        
   O Kuhn είχε μιλήσει και για τη διακλάδωση του πρωτο-Προμηθέα στα δύο αδέλφια, 
τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα. Ο Επιμηθέας είναι αυτός που σκέφτεται εκ των 
υστέρων, που ασυλλόγιστα δέχεται το δώρο της όμορφης Πανδώρας, του σαγηνευτικού 
κακού, που φέρνει μιζέρια και κακουχία για τους ανθρώπους. Η λαγνεία του Επιμηθέα 
για την Πανδώρα έχει μια φυσική απόρροια στην Αθηνά, στη διακλάδωσή της με την 
Πανδώρα και στη σχέση της με τον Προμηθέα. Ειδικότερα, στη Θεογονία, ο ρόλος της 
Αθηνάς στη βοήθεια προς τον Ήφαιστο για τη δημιουργία της γυναίκας περιορίζεται 
στο στολισμό της τελευταίας με όμορφα ενδύματα. Στο Έργα και Ημέραι, αντιθέτως, ο 
∆ίας λέει στην Αθηνά να διδάξει στην Πανδώρα τις γυναικείες τέχνες του κεντήματος 
και της ύφανσης, ενώ η Αφροδίτη τη στολίζει με χάρη. Η Αθηνά έτσι προχωρά από την 
παροχή σχεδιασμών εξωτερικής ομορφιάς στην παροχή οδηγιών για τις γυναικείες 
τέχνες. Η ανόητη αποδοχή του Επιμηθέα της Πανδώρας, βασισμένη προφανώς στη 
σεξουαλική έλξη μπροστά στην εξωτερική ομορφιά της, θα μπορούσε να παραλληλιστεί 
με τον προνοητικό Προμηθέα που ποθεί την Αθηνά για την εσωτερική γνώση της των 
γυναικείων τεχνών. Αυτό μας οδηγεί σε μια μοναδική παραλλαγή του προμηθεϊκού 
μύθου, η οποία αναφέρεται στο πάθος του Προμηθέα για τη θεά της σοφίας, την Αθηνά, 
μια παραλλαγή που αποδίδεται στον ∆ούρη από τη Σάμο. 
   Ο ∆ούρης ήταν ένας αρχαίος ιστορικός και μυθογράφος (350-μετά το 281 π.Χ.), που 
πίστευε ότι καταγόταν από τον Αλκιβιάδη και υπήρξε για ένα μικρό διάστημα τύραννος 
της Σάμου. Θεωρείται μαθητής του Θεόφραστου στο Λύκειο του Αριστοτέλη. Ήταν 
γέννημα της αλεξανδρινής μόρφωσης -του απόγονου της σωκρατικής γνώσης, κατά τον 
Nietzsche- όμως ο ∆ούρης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρότυπο αυτής. Αντιθέτως, 
 

«Στην εισαγωγή των Ιστοριών του (...) κατηγορεί τον Έφορο και τον Θεόπομπο, γιατί 
έμειναν πίσω από τα γεγονότα: τους έλειψε, λέει, η ικανότητα για «μίμηση», κι η λέξη 
αυτή είναι η χαρακτηριστική για την ποίηση στη στενότερη αναφορά της προς τη 
δραματικότητα. Προσέχοντας μόνο το γραπτό λόγο δεν μπόρεσαν να ξυπνήσουν την 
«ἡδονὴν» μέσα στην έκθεσή τους».129  

 

 Ο ∆ούρης χρησιμοποιείται ως παράδειγμα του είδους της «τραγικής ιστορίας» (τέλη 4ου 
αι. π.Χ.), κατά την οποία μέσω της δραματικότητας επιχειρείται να βοηθηθεί ο 
αναγνώστης στην κατανόηση περασμένων γεγονότων και να οδηγηθεί σε κάποιο ηθικό 
συμπέρασμα. Γενικότερα η αξιοπιστία του ∆ούρη ως ιστορικού έχει αμφισβητηθεί από 
αρχαίους και σύγχρονους κι αυτό καθρεφτίζεται και στις όχι και τόσο κολακευτικές 
αναφορές σε αυτόν από τον Lesky στην Ιστορία του της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας: 
 

«Έτσι αναπτύσσεται εκείνη η ιστοριογραφία που εμφανίζεται σαν ανταγωνίστρια της 
τραγωδίας, για να καταπλήξει (ἔκπληξις) και προσπαθεί να τη φτάσει με θεατρική 
διάπλαση του υλικού, χωρίς να νοιάζεται για την ιστορική πραγματικότητα. Σε 
αδιάλλακτη αντίθεση προς αυτήν […] βρίσκονται εκείνοι οι ιστορικοί, που θεωρούν 
μοναδική τους ασχολία την ανεύρεση και συντήρηση της αλήθειας.” «(...) 

                                                        
129 Lesky, σ. 1056. 



  

 97 

προσπαθούσαν να δραματοποιήσουν τις διηγήσεις τους με τα μέσα της τραγικής σκηνής, 
συγχέοντας έτσι τα σύνορα ανάμεσα στην ποίηση και την ιστοριογραφία, ως το σημείο  
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που να μην ξεχωρίζουν».130 
 

    Η παραλλαγή του προμηθεϊκού μύθου που αποδίδεται, λοιπόν, στον ∆ούρη υπάρχει 
μόνο σε μια σωζόμενη πηγή, σε παρατηρήσεις ενός σχολιαστή στα Αργοναυτικά του 
Απολλωνίου Ροδίου (2.1249). Τα σχόλια αυτά αναφέρονται στο σημείο των Αργοναυτικών 
όπου ο Ιάσων με τους Αργοναύτες, πλέει κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Μαύρης 
Θάλασσας κι εκεί ακούν τις φωνές του Προμηθέα, δεμένου στο βουνό του Καυκάσου 
ενώ ο αετός του τρώει το συκώτι. Ο σχολιαστής παρατηρεί εκεί ότι, σύμφωνα με τον 
Ησίοδο, ο Προμηθέας ήταν δεμένος και ο αετός τον έτρωγε, εξαιτίας της κλοπής της 
φωτιάς από αυτόν, αλλά, σύμφωνα με τον ∆ούρη, η τιμωρία του οφειλόταν στο πάθος 
του για την Αθηνά. Γι’ αυτό το λόγο οι κάτοικοι της περιοχής του Καυκάσου αρνιούνται 
να θυσιάσουν στο ∆ία και την Αθηνά, επειδή αυτοί ήταν η αιτία της τιμωρίας του 
Προμηθέα, αλλά λάτρευαν τον Ηρακλή, επειδή σκότωσε τον αετό με το βέλος του.131 
   Ο Šulek, για να εξακριβώσει την αξιοπιστία του μύθου αυτού που αποδίδει την 
τιμωρία του Προμηθέα όχι στην προνοητικότητά του για τον άνθρωπο, αλλά στη δική 
του απαγορευμένη λαγνεία, προχωρά στην επαναξιολόγηση της αξιοπιστίας του ∆ούρη 
ως ιστορικού. Αναφέρεται στην εργασία του Okin132, όπου ο τελευταίος βρίσκει πειστικά 
στοιχεία για τη λογική και μεθοδικότητα του ∆ούρη στη συλλογή, ταξινόμηση και 
εκτίμηση των παραλλαγών συγκεκριμένων μύθων, διαδικασία από την οποία 
προκύπτουν οι πιο αυθεντικοί μύθοι⋅ μια αντανάκλαση, πιθανόν, της περιπατητικής του 
εκπαίδευσης. Έτσι ο ∆ούρης μπορεί να έχει εισάγει τραγικά στοιχεία στη σύνθεσή του 
της ιστορίας, αλλά επίσης έχει εισάγει την ιστορική μεθοδολογία στην πρακτική του ως 
μυθογράφου. Ο Okin επίσης σχετικά με την παραπάνω παραλλαγή του προμηθεϊκού 
μύθου υποστηρίζει ότι ο ∆ούρης δεν την εφηύρε, αλλά μάλλον από όλες τις σχετικές 
παραλλαγές την επέλεξε ως την αυθεντικότερη. Άλλωστε ως μαθητής του Λυκείου θα 
είχε πρόσβαση στο μουσείο και στη βιβλιοθήκη που ιδρύθηκε από τον Αριστοτέλη με την 
ενίσχυση του Μέγα Αλεξάνδρου. Πάντως, σίγουρα είχε έμμεση πρόσβαση, μέσω του 
αδελφού του που ήταν βεβαιωμένα μαθητής στο Λύκειο. Ως τύραννος της Σάμου επίσης 
θα είχε πρόσβαση στην πρότυπη βιβλιοθήκη του νησιού, που ήταν από τις πρώτες 
μεγάλες βιβλιοθήκες στον ελληνικό κόσμο, χτισμένη από τον Πολυκράτη κατά τη 
διάρκεια της τυραννίας του στο νησί (538-522 π.Χ.), όταν η Σάμος έφτασε στο απόγειο 

                                                        
130 ό.π., σ. 860. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά σε μια πραγματεία του K. von Fritz, που ο Lesky την 
παραδέχεται ως «σοβαρή», στην οποία ο πρώτος υποστηρίζει ότι ο ∆ούρης είναι επηρεασμένος από την 
Ποιητική του Αριστοτέλη, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν του δασκάλου του: 

«(…) προτείνει [ο K. von Fritz] να συζητηθεί η δυνατότητα ότι ο ∆ούρης και οι όμοιοί του 
μπορούσαν με το πρόγραμμά τους να βρίσκονται κάτω από την επίδραση της Ποιητικής, με έναν 
τρόπο που δεν ήταν μέσα στις προθέσεις του Αριστοτέλη. Σ’ ένα γνωστό χωρίο (Ποιητ. 1451b 5 
κε.) ο Αριστοτέλης κοιτάζοντας ως φιλόσοφος θεωρεί σπουδαιότερη την ποίηση από την ιστορία, 
γιατί εκείνη εκφράζει τα γενικά (μᾶλλον τὰ καθόλου), ενώ απεναντίας η ιστορία τις 
λεπτομέρειες (μᾶλλον τὰ καθ᾽ ἕκαστον), που πρέπει να το ερμηνεύσουμε έτσι, ότι η ποίηση είναι 
σε θέση χάρη στη συγκέντρωση και υπογράμμιση να μπορεί να προβάλλει πιο καθαρά τις μεγάλες 
γραμμές μιας «περίπτωσης». Από εδώ, υποθέτει ο v. Fritz, η κατεύθυνση του ∆ούρη πήρε την 
ώθηση, να κάμει την ιστορία να συναγωνισθεί με τον τρόπο της έκθεσής της την ποίηση, στην 
προσπάθεια για ‘τὰ καθόλου’ (σ. 1051)». 

131  Ο Francis Bacon υιοθετεί αυτή την εκδοχή του προμηθεϊκού μύθου στο “The State of Man” του Of  the 
 Wisdom  of  the  Ancients (1609). Ο Bacon έθεσε τα θεμέλια της Επιστημονικής Επανάστασης, με την 
επιστημολογική του ανασυγκρότηση των φυσικών επιστήμων.  
132 Okin, L. Studies on Duris of Samos. Los Angeles: University of California, 1974.   
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της στρατιωτικής της δύναμης και της πολιτιστικής της επιρροής. Επίσης ο ∆ούρης θα 
είχε υπόψη του αναφορές από στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως ο Αριανός, 
σχετικές με την εκστρατεία του. Στο Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις ο τελευταίος σχετίζει μια 
αναφορά από το μεγάλο αλεξανδρινό μελετητή Ερατοσθένη από την Κυρήνη για μια 
μαρτυρία από συντρόφους του Μεγάλου Αλεξάνδρου για το υποτιθέμενο ταξίδι του 
Αλέξανδρου στον τόπο της τιμωρίας του Προμηθέα. Σε αυτή μιλάνε για μια σπηλιά στην 
περιοχή των Παραπαμισάδων, που σύμφωνα με το θρύλο, ήταν η σπηλιά του Προμηθέα, 
όπου ήταν δεμένος και ο αετός του έτρωγε το συκώτι και όπου ο Ηρακλής φτάνοντας 
σκότωσε τον αετό και ελευθέρωσε τον Προμηθέα από τα δεσμά του. Οι Παραπαμισάδαι 
ήταν ένα αρχαίο όνομα για μια ομάδα ανθρώπων που κατοικούσαν σε μια περιοχή του 
Hindu-Kush, και που χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως τοπωνύμιο για την ίδια την 
περιοχή. Ο Παροπάμισος (ή Παραπάμισος) εντοπιζόταν στο σημερινό κεντροανατολικό 
Αφγανιστάν, στις περιοχές γύρω από το Kabul και το Bagram, το τελευταίο από τα οποία 
ήταν η βασική πόλη της περιοχής στην εποχή του Αλεξάνδρου και αργότερα 
ονομάστηκε «Αλεξάνδρεια του Καυκάσου» και σχημάτισε την τοπική πρωτεύουσα της 
αυτοκρατορίας του. Οι σύντροφοι του Αλέξανδρου επίσης ανέφεραν ότι, πλησιάζοντας 
στην ίδια την Ινδία, είδαν βόδια σημαδεμένα με το σύμβολο του ρόπαλου, από το οποίο 
συμπέραναν ότι ο Ηρακλής είχε φτάσει επίσης σε εκείνο το μέρος του κόσμου. Ο Αριανός 
επισημαίνει επίσης την επιφύλαξη του Ερατοσθένη για αυτές τις μαρτυρίες. Ο ∆ούρης 
πάντως έγραψε μια ιστορία της Μακεδονίας, της περιόδου από τη μάχη στα Λεύκτρα στο 
371 π.Χ. μέχρι το θάνατο του Λυσίμαχου στα 281 π.Χ., του διαδόχου του Αλέξανδρου στη 
Μακεδονία, τη Θράκη και τη Μ. Ασία. Έτσι ο Šulek θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι ο ∆ούρης 
γνώριζε αυτές τις αναφορές των συντρόφων του Αλεξάνδρου από τις περιπέτειές τους 
στην ανατολή. Έτσι από τη μία η αναφορά στην ύπαρξη ενός λαού που ήξερε τον 
Προμηθέα και κατοικούσε στην έκταση ενός βουνού που οι Έλληνες το θεωρούσαν 
γειτονικό με τον Καύκασο και από την άλλη η αναφορά σε ένα άλλο λαό στην Ινδία που 
λάτρευε τον Ηρακλή, θα είχε δώσει στο ∆ούρη τα στοιχεία εκείνα που πιστοποιούσαν 
την αξιοπιστία αυτής της συγκεκριμένης παραλλαγής του προμηθεϊκού μύθου, 
σύμφωνα με την οποία ο Προμηθέας τιμωρήθηκε, επειδή επιχείρησε να βιάσει την 
Αθηνά.  
   Στην αυθεντικότητα της παραλλαγής συνηγορούν και τα εξής παράλληλα: Στον 
Όμηρο αναφέρεται ο μύθος του Τιτυού, του γιου της Γης, που λειτουργεί ως παράλληλο 
σχετικά με τον αετό. Ο ∆ίας τιμώρησε τον Τιτυό, επειδή βίασε τη Λητώ, όχι με έναν 
αλλά με δύο αετούς που του έτρωγαν το συκώτι⋅ εκεί στο συκώτι θεωρούσαν οι αρχαίοι 
ότι ενέδρευε η λαγνεία ή το πάθος. Αλλά οι αναφορές στην ελληνική μυθολογία της 
προσπάθειας του Ήφαιστου να βιάσει την Αθηνά, στηρίζουν ακόμα περισσότερο την 
παραλλαγή εκείνη που θέλει τον Προμηθέα να ποθεί τη θεά της σοφίας, δεδομένης της 
ανταλλάξιμης σχέσης του Προμηθέα με τον Ήφαιστο. Σύμφωνα με το μύθο αυτό, η 
Αθηνά επισκέφτηκε τον Ήφαιστο στο εργαστήριό του, για να του ζητήσει να της φτιάξει 
μερικά όπλα. Ο Ήφαιστος τόσο κατελήφθη από πόθο για την παρθένα θεά, ώστε 
άγαρμπα επιχείρησε να τη ξελογιάσει. Η Αθηνά επιτυχώς τον απώθησε, αλλά όχι πριν ο 
Ήφαιστος εκσπερματώσει στο πόδι της. Αηδιασμένη αυτή σκούπισε το σπέρμα μ’ ένα 
κομμάτι ύφασμα, που το πέταξε στο έδαφος. Η Γη τότε κυοφόρησε και γέννησε ένα γιο 
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που ήταν μισός άνθρωπος–μισό ερπετό. Τον έδωσε στην Αθηνά, που τον ονόμασε 
Εριχθόνιο, που σημαίνει «συμφορές γεννημένες από τη γη».133 
   Η μοναδική αυτή παραλλαγή του μύθου ανταποκρίνεται στο προφίλ του άρπαγα και 
βιαστή, όπως προκύπτει γλωσσολογικά, Ινδοευρωπαίου Προμηθέα που υιοθετεί ο 
Nietzsche. Τη λαγνεία και μια προηθική στάση συνδέουν, άλλωστε, με το νιτσεϊκό 
Προμηθέα επιπλέον και τα δύο προαπεικονίσματά του, ο σάτυρος κι ο ερωτικός 
Σωκράτης. Μπορεί η παραλλαγή αυτή να παραλληλιστεί και με το ανίερο έγκλημα του 
Οιδίποδα, που λειτούργησε ως προαπαιτούμενο για να κατακτήσει αυτός τη γνώση και 
να λύσει το αίνιγμα της Σφίγγας⋅ στην αιμομιξία του Οιδίποδα αντιστοιχεί μια εξίσου 
ανίερη πράξη, ο βιασμός μιας θεάς και μάλιστα παρθένας, της ίδιας της θεάς της σοφίας, 
κάτι που ανταποκρίνεται και στο εγκληματικό προφίλ του νιτσεϊκού Προμηθέα. Η 
διαφορά του Οιδίποδα από τον Προμηθέα είναι η παθητικότητα και η λύπη του ενός 
μπροστά στην ενεργητικότητα και τη χαρά του άλλου για την εγκληματική απόσπαση 
της γνώσης. Ο νιτσεϊκός Προμηθέας δεν είναι ο προνοητικός Προμηθέας όπως έχει 
αποκρυσταλλωθεί στην αντίληψή μας, αλλά δεν είναι και νιτσεϊκό πλάσμα⋅ είναι η 
φιλοσοφική αξιοποίηση μιας πανάρχαιης μυθολογικής παράδοσης που θέλει τον 
Προμηθέα εγκληματία, από την οποία πηγάζει και η εκδοχή του ∆ούρη. Βασιζόμενος σε 
αυτή την παράδοση κι ο Nietzsche ζητά να προβάλλει απέναντι στη φιλοσοφία του 
«αγίου» τη φιλοσοφία ενός αμοραλιστή.  
 
Χριστιανισμός και Χριστιανισμός και Χριστιανισμός και Χριστιανισμός και Γέννηση της ΤραγωδίαςΓέννηση της ΤραγωδίαςΓέννηση της ΤραγωδίαςΓέννηση της Τραγωδίας    
  Ειδικότερα, θέλοντας να λειτουργήσει ο Nietzsche ως καταλύτης για την ανατροπή 
των αξιών εξαπολύει, όπως είδαμε, επίθεση στη ΓΤ προς διπλή κατεύθυνση, τη 
φιλοσοφία και την επιστήμη, στόχους που τους υπέδειξε ως «πρώτος φιλόσοφος» και 
ως «πρόδρομος της επιστήμης» ο Σωκράτης.  
   Ένας ακόμα στόχος επίθεσης συνδέεται όμως με τον Σωκράτη:  
 

«ο λιθοξόος Σωκράτης ήταν πρόδρομος του ξυλουργού της Γαλιλαίας».134 
 

Ο Σωκράτης και ο Ιησούς ήταν και οι δύο για τον Nietzsche εγκληματίες στην εποχή 
τους. O Ιησούς ήταν, μάλιστα, πολιτικός εγκληματίας. Ασκούν έτσι μια γοητεία στον 
Nietzsche. Ωστόσο τους θεωρούσε και τους δύο ελαττωματικούς. Όπως στόχος του 
Nietzsche έγινε ο Σωκράτης, έτσι στόχος του έγινε όχι ο Ιησούς, αλλά η χριστιανική 
ηθική. Είδαμε, εξάλλου, τη διάσταση του αγίου απέναντι στον αμοραλιστή, όπως 
εκφράστηκε από τη διαφορά του Οιδίποδα σε σχέση με τον Προμηθέα. Οπότε υπαινιγμοί 
εχθρικοί προς τη χριστιανική ηθική υπάρχουν στη ΓΤ. Στόχος του Nietzsche έγινε 
αργότερα και ο ρομαντισμός, γιατί θεωρούσε ότι ο ρομαντισμός, ακριβώς όπως και ο 
χριστιανισμός, απομάκρυνε τον άνθρωπο από τη ζωή⋅ στο χριστιανισμό και το 
ρομαντισμό135 έβλεπε εξίσου τον εκφυλισμό, την αρρώστεια και τον κίνδυνο του 
μηδενισμού. Σκόπευε να γράψει κι ένα μεγάλο έργο, στο οποίο θα αναθεωρούσε όλες τις 
υπάρχουσες αξίες. Η θέληση για δύναμη ή η επαναξιολόγηση όλων των αξιών ήταν το έργο 

                                                        
133 Σχετικά με την επανεκτίμηση της αξιοπιστίας του ∆ούρη από τη Σάμο ως μυθογράφου και σχετικά με 
την παραλλαγή αυτή του προμηθεϊκού μύθου βλ. Šulek, σ. 30-50. 
134 Highet, σ. 615. 
135 Gillespie, σ. 205: Και “ο Goethe κάποτε επισήμανε ότι ‘το κλασικό είναι υγιές, το ρομαντικό είναι 
άρρωστο».  
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αυτό, που δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει. Αλλά ολοκληρώθηκε το τμήμα εκείνο που 
ακριβώς αφορούσε στη χριστιανική ηθική και κυκλοφόρησε με τον τίτλο: ο Αντίχριστος: 
Ανάθεμα κατά του Χριστιανισμού. Στη ΓΤ επικρατεί σιωπή ή καλύτερα προσποιητή 
αδιαφορία, ωστόσο η επιλογή του να υιοθετήσει την ινδοευρωπαϊκή εκδοχή του 
προμηθεϊκού μύθου φανερώνει την υποβόσκουσα πολεμική.  
   Ο Nietzsche λοιπόν, όχι μόνο δέχεται ότι ο προμηθεϊκός μύθος είναι ινδοευρωπαϊκής 
προέλευσης, αλλά υποστηρίζει ότι αποτελεί έναν από τους κεντρικούς μύθους αυτής της 
παράδοσης κι έχει την ίδια σημασία στην ινδοευρωπαϊκή μυθολογία που έχει ο μύθος 
της δημιουργίας της Γέννεσεως στην Παλαιά ∆ιαθήκη. Μάλιστα παραλληλίζει τον 
Προμηθέα εκ του αντιθέτου όχι με τον Αδάμ -ούτε με τον Σατανά- αλλά κατά κάποιο 
τρόπο με... την Εύα! Η παράδοση του Προμηθέα ανήκει αρχικά στην αριανή φυλή, λέει, 
που παρουσιάζεται ικανή να αντιληφθεί το βαθύ και το τραγικό. Η παράδοση αυτή 
εμφανίζει αναλογίες με την παράδοση της πτώσης του ανθρώπου, που ανήκει στη 
σημιτική φυλή. Υπάρχει συγγένεια ανάμεσα στους δύο αυτούς μύθους, υπάρχει όμως 
και η μεγάλη αντίθεση: στο μύθο της πτώσης του ανθρώπου, η περιέργεια, η ψευτιά, η 
επιθυμία, ολόκληρη σειρά θηλυπρεπών αισθημάτων θεωρούνται ως η αρχή του κακού. 
Αντίθετα στο μύθο του Προμηθέα, το άτομο θέλοντας να αποβάλει τον ατομισμό του και 
να ριχτεί στη γενικότητα, κάνει δική του την αρχέγονη σύγκρουση που κρύβεται στα 
πράγματα, γίνεται εγκληματίας και υποφέρει. Έτσι ο αριανός συμβολίζει το έγκλημα 
που διεπράχθη από άνδρα και ο σημίτης προσωποποιεί την αμαρτία που διεπράχθη από 
γυναίκα. Το προπατορικό έγκλημα έγινε από άντρα, το προπατορικό αμάρτημα από 
γυναίκα. Το έγκλημα γίνεται αναγκαίο, προκειμένου το άτομο να υψωθεί μέχρι του 
Τιτάνος. Το τελεσφόρο έγκλημα καθίσταται η αληθινή προμηθεϊκή αρετή (ΓΤ, ΙΧ).  
   Ο Joseph Campbell εξηγεί ότι και οι δύο αυτές παραδόσεις που προβάλλονται στη ΓΤ, 
έχουν αναμιχθεί στην κληρονομιά όχι μόνο της ∆ύσης, αλλά όλων των πολιτισμών και 
αναπαριστούν τους δύο πόλους της ανθρώπινης πνευματικής τάσης: εκείνης της 
ιερατικής αναπαράστασης της δύναμης που σχημάτισε το σύμπαν ως μια δύναμη πέρα 
από την ανθρώπινη κριτική ή πρόκληση, η δύναμη που δημιούργησε τον ήλιο και τη 
σελήνη, τις θάλασσες, τα βουνά, απέναντι στην οποία η στάση του ανθρώπου είναι δέος⋅ 
από την άλλη μεριά, εκείνη της αδιαλλαξίας του αυτάρκη μάγου, της τιτανικής δύναμης 
ενός shaman, του κτίστη της Βαβέλ, αδιάφορου για την οργή του Θεού, που γνωρίζει ότι 
είναι μεγαλύτερος, σπουδαιότερος και δυνατότερος από τους θεούς.136 
  Καταφεύγοντας, λοιπόν, στον προμηθεϊκό μύθο, ο Nietzsche παρέχει μια εναλλακτική 
βάση για μια πιο ζωτική μορφή ηθικότητας στη θέση, όπως την αντιμετωπίζει, της 
εκφυλισμένης και αρρωστημένης χριστιανικής ηθικής. «Μια νέα ηθική, στηριγμένη σε 
μια τέτοια ινδοευρωπαϊκή μυθική βάση, θα μπορούσε, για τον Nietzsche, να 
καθρεφτίσει την πιο εξευγενισμένη αίσθηση της τραγικής πλευράς της ζωής και να 
κρατήσει το ενεργητικό έγκλημα σαν μια αποφασιστική δύναμη στην εξέλιξη της 
ανθρώπινης κουλτούρας».137  
   Υιοθέτησε, μάλιστα, αργότερα ο φιλόσοφος για τον εαυτό του το χαρακτηρισμό του 
Αντίχριστου. ∆εν υπήρξε όμως ούτε αυτός, ούτε ο Υπεράνθρωπός του Σατανάς ή 
∆ιάβολος. Οι καλοί και οι δίκαιοι μόνο μπορούν να τον δουν έτσι.138 Ο Nietzsche ήταν 

                                                        
136 Joseph Campbell, Primitive Mythology: The masks of God, Penguin Books, United States of America, 1989, 
σ. 279-280. 
137 Šulek, σ. 33. 
138 Στο EcH λέει: «μαντεύω ότι θα ονομάσετε τον υπεράνθρωπό μου – διάβολο! (σ. 155)».  
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Αντίχριστος με την έννοια του Αντι-χριστιανού, αλλά ήταν και ΑντίΧριστος με τη 
σημασία «αντί του Χριστού»: στη θέση του Χριστού και της απο-γειωτικής χριστιανικής 
ηθικής, ο Nietzsche προβάλλει ως ένας κομιστής μιας φιλοσοφικής στάσης, προ-ηθικής, 
νέας και παλιάς μαζί, που επαναφέρει στο επίκεντρο τον επίγειο κόσμο και τη ζωή. 
Απεκδύεται τη χριστιανική ηθική και ανασύρει απ’ τα βάθη το διονυσιακό, για να 
επαναφέρει μια καταπιεσμένη, όμως πιο ρωμαλαία «ηθική». Αυτό τον φέρνει πιο κοντά 
στους ρομαντικούς και στη δική τους υπόδειξη της σχέσης ∆ιόνυσου-Ιησού, για να 
βρεθεί τελικά κοντύτερα στη σχέση trickster-Χριστού και ν’ αναγνωρίσει στον άνθρωπο 
τόσο το ζώο όσο και το θεό.139 Η αρνητική αντιμετώπιση του επαναστάτη trickster 
Προμηθέα του ποιήματος του 1859 προς όφελος μιας ήσυχης και ασφαλούς ανθρώπινης 
ζωής κάτω από ένα φιλεύσπλαχνο δεσποτικό θεό, έχει εξαλειφθεί. Ο Nietzsche προωθεί 
πλέον, χωρίς δισταγμό, μια αγωνιστική στάση απέναντι στη ζωή⋅ μια νέα φιλανθρωπία -
αυτή που εξέφραζε αρχικώς ο Προμηθέας του ποιήματος του 1859- μια νέα αξία ζωής, 
από την οποία δε λείπει η πρόκληση⋅ απέναντι στην ηθική του χριστιανισμού, ο 
Nietzsche πλέον στη ΓΤ προβάλλει σταθερά την «ηθική» του αρχέγονου εγκλήματος.  
   Το έγκλημα φέρνει τον Nietzsche κοντά στην παράδοση του Byron και του Sade. Ο 
πρώτος Faust του Goethe (1790) είχε εντυπωσιάσει τον Nietzsche ως εκδήλωση ενός 
Υπερανθρώπου. Ο δεύτερος Faust όμως τον είχε απογοητεύσει, όπως και τους 
ρομαντικούς. Πρόσεξε κι αυτός140 τον ήρωα του Byron, τον Manfred,141 έναν ήρωα 
εγκληματία, ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι ο δεύτερος Faust κατά πολλούς. Το 
έγκλημα οδήγησε τον Manfred στην αποκτήνωση. «Έγινε υπεράνθρωπος με το να γίνει 
υπάνθρωπος».142 Ο Nietzsche, ακολουθώντας την αισθητική του grotesque, είδε στον 
εξαιρετικό άνθρωπο τόσο το θεό όσο και το ζώο. Το ζώο, ωστόσο, δεν ξεπέφτει στο 
κτήνος, τα διονυσιακά όργια είναι, σε αντίθεση με εκείνα άλλων λαών, ημέρες 
μεταμόρφωσης κι εορτασμού της αναγεννητικής δύναμης της φύσης, όχι αποκτήνωσης, 
καθώς η δαιμονιακή φύση143 του ασιατικού ∆ιόνυσου συγκρατείται τελικά με 
απολλώνεια επενέργεια. Ως trickster ο νιτσεϊκός Προμηθέας δεν είναι φορέας του 
κακού, ένας δαίμονας⋅ ενσαρκώνει εκείνο το μέρος της εμπειρίας «όπου το καλό και το 
κακό μπερδεύονται απελπιστικά μεταξύ τους, αντιπροσωπεύει την παράδοξη κατηγορία 
του ιερού αμοραλισμού».144 Η ινδοευρωπαϊκή καταγωγή του Προμηθέα και το 
διονυσιακό ένστικτο ανασύρονται από τον Nietzsche, για να λειτουργήσουν εν τέλει 
από υπερπληθώρα ζωής και ρώμης, ως ωθητική δύναμη εξέλιξης της ζωής. 
   Ο Nietzsche στρέφεται εναντίον της ηθικής, αλλά αυτό δεν τον κάνει ανήθικο⋅ 
στρέφεται εναντίον της ως ανθρώπινου κατασκευάσματος, προϊόντος υπολογισμού. ∆εν 
οδηγείται σε μια αντεστραμμένη ηθική όπως ο Sade, αλλά αρνούμενος τα κίνητρα που 
διαμορφώνουν τις ηθικές επιταγές ανά καιρούς και κατά τόπους και κυρίως 
                                                        
139 Vietor, σ. 97: Κι ο Goethe έβλεπε το θεό στον άνθρωπο: “Nemo contra deum nisi deus ipse”. 
140 “Οι ρομαντικοί στράφηκαν από τον Φάουστ σε βυρωνικούς ήρωες, όπως ο Μάνφρεντ, ο οποίος με 
παρόμοιο τρόπο με τον Φάουστ και τον Λόβελ, αναζητά την απαγορευμένη γνώση και με την έρευνά του 
παραβιάζει τους ιερότερους νόμους”: Gillespie, σ. 26. 
141 “Πρέπει να έχω μια βαθιά συγγένεια με τον Μάνφρεντ του Μπάιρον: όλες τις αβύσσους τις βρήκα μέσα 
μου – σε ηλικία δεκατριών χρόνων ήμουν ώριμος γι’ αυτό το έργο» (EcH, σ. 53). 
142 Gillespie, σ. 227. 
143 Ο Goethe επίσης θεωρούσε ότι η τεράστια ενεργητικότητα των δαιμονιακών χαρακτήρων «συντελούσε 
αποφασιστικά στην αύξηση της ζωής». Τους αντιμετώπιζε θετικά, τους θεωρούσε μέρος του Θεού που οι 
ενέργειές τους συντελούν στο καλό της ανθρωπότητας (ό.π., σ. 209-212). 
144 Hyde, σ. 10. 
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αρνούμενος τη χριστιανική ηθική που παρουσιάζει γι’ αυτόν εντυπωσιακή διάρκεια, 
παρουσιάζεται προηθικός. Αν και α-μοραλιστής, προκαλεί μια νέα ηθική, όχι την 
αντεστραμμένη από μίσος προς τη ζωή ηθική του εγκλήματος του Sade, αλλά ακριβώς 
από αγάπη προς τη ζωή την ηθική της παράβασης, την ηθική μιας ατελούς ύπαρξης που 
ζητά να ζήσει και να τελειοποιηθεί, υπερβαίνοντας τη φύση της εγκληματικά, εφόσον 
ζητά να παραβιάσει τα πεπερασμένα ανθρώπινα όρια. Συμμορφώνεται έτσι κι αυτός 
στην υπερβολική πίστη του 19ου αι. στη δημιουργία ενός νέου ανθρώπου, όπως την 
είδαμε π.χ. στον Percy Shelley, ακόμα και αρνητικά αντεστραμμένη στην Mary Shelley - 
πίστη που σήμερα μας φαίνεται ακατανόητη. 
   Όσο κι αν ο Nietzsche λοιπόν το αρνείται, ο ρομαντισμός τον επηρέασε – ο πρώιμος 
κυρίως.145 Αλλά και το διονυσιακό στοιχείο, με το ξεχύλισμα του πάθους και της ζωής 
και την έλλειψη μέτρου, είναι ρομαντικό επίσης στοιχείο. Ακόμα κι ο συνδυασμός του 
με το απολλώνειο (κλασικό στοιχείο αυτό) έχει ελκύσει την προσοχή επίσης των 
ρομαντικών. Τέλος η αντίθεση ∆ιόνυσου–Χριστού είναι ο μετασχηματισμός από τον 
Nietzsche της ρομαντικής συνταύτισής τoυς.146  
    
Το τραγικό και το κλασικόΤο τραγικό και το κλασικόΤο τραγικό και το κλασικόΤο τραγικό και το κλασικό    
   Πολεμώντας όμως το χριστιανισμό και το ρομαντισμό, δηλαδή κατά μιαν έννοια το 
αντι-κλασικό, ο Nietzsche προσεγγίζει την έννοια του κλασικού, όπως κάνει άλλωστε 
και με όλη του την προσπάθεια να στρέψει την προσοχή μας προς την ελληνική κλασική 
αρχαιότητα.147 Το κλασικό παραδοσιακά εκπροσωπείται από τον Απόλλωνα, το θεό της 
χαράς της μορφής. O Nietzsche εκφράζει μια διαφορετική σύλληψη του κλασικού. Ο 
Απόλλωνας δεν είναι γλύπτης⋅ οι χαρούμενες απολλώνειες μορφές του δεν είναι 
συμμετρικά, ακίνητα αγάλματα⋅ είναι παραισθήσεις που ανταποκρίνονται σε μια τέχνη 
εξιδανίκευσης, αυταπάτες μιας grotesque αισθητικής. Γενικότερα όλη η απόπειρα του 
Nietzsche να ξεπεράσει την αναπαράσταση εντάσσεται και στη συζήτηση που 
αναπτύσσεται το 19ο αιώνα σχετικά με το grotesque. Ωστόσο, όπως λέει ο Remshardt, 
στον Nietzsche το grotesque δεν εμφανίζεται απελευθερωμένο. Η καταπίεση κι ο 
περιορισμός του αποτελούν μέρος της ουσίας του⋅ το υψηλό είναι η καλλιτεχνική 
εξημέρωση του φρικτού, κι ο Απόλλωνας είναι ο πανταχού παρών αντιπρόσωπος ενός 
τέτοιου υψηλού.148 Γενικότερα το κλασικό, κατά τη νιτσεϊκή αντίληψη, προϋπάρχει του 
4ου και του 5ου αιώνα⋅ ο Όμηρος σημαίνει “ένα χτίσιμο του κλασικισμού»,149 χτίσιμο που 
περιέχει επιπλέον το στοιχείο του ανταγωνισμού των αντίθετων δυνάμεων, του 
απολλώνειου και του διονυσιακού⋅ ανταγωνισμός που δεν είναι δημιούργημα του 
Nietzsche. Έτσι το κλασικό είναι, για τον Nietzsche, το προϊόν της σύγκρουσης και του 
ανταγωνισμού κάτω από το πέπλο της απολλώνειας γαλήνης και καθαρότητας. Και ο 
[κλασικός] Προμηθέας μια πρόσμιξη του ομηρικού πολύτροπου Οδυσσέα είναι με τον 
πρόγονό του, τον ινδοευρωπαίο πρωτο-Προμηθέα, μια μάσκα του ∆ιονύσου, 
περιέχοντας έτσι την έννοια του τραγικού, έκφραση του οποίου είναι η μουσική. Γιατί 

                                                        
145 Gillespie, σ. 407-414. 
146 ό.π., σ. 414. 
147 P. Bishop, “Introduction” στο Bishop, σ. 4. 
148 Remshardt, σ. 128-143. Ο Remshardt εξετάζει περισσότερο στη ΓΤ τη στάση του Nietzsche απέναντι 
στον Ευριπίδη. 
149 James Porter, “Nietzsche, Homer, and the Classical Tradition” στο Bishop, σ. 8. 
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«η μουσική και ο τραγικός μύθος είναι εξίσου η εξωτερίκευση της διονυσιακής 
δυνάμεως ενός λαού και είναι αδιαχώριστα» (ΓΤ, XXV, σ. 151).  
   Η τραγική τέχνη κι ο καλλιτέχνης είναι αναπόσπαστα στοιχεία της φιλοσοφίας του 
Nietzsche. Ο καλλιτέχνης είναι μια μοναχική μεγαλοφυΐα, αλλά ως φιλόσοφος αίρεται 
πάνω απ’ τη μοναξιά και την παθητικότητα της καλλιτεχνικής έκστασης. Όπως ο 
Πλάτωνας, έτσι κι ο Nietzsche προσανατολίζεται προς έναν καλλιτέχνη–πολιτικό 
φιλόσοφο. Ο Πλάτωνας, ωστόσο, αρνήθηκε την τραγωδία και την ποίηση.150 Ο αρχαίος 
φιλόσοφος, όπως λέει ο Remshardt, ζήτησε να εξαφανίσει το θέατρο -σαν να ήταν 
τέρας- από την ιδανική πολιτεία του, να το περιορίσει πέρα από τα όρια του 
πολιτισμού.151 Ο Nietzsche “αγκάλιασε” την έννοια του τραγικού, σε αντίθεση με τον 
“πρώτο φιλόσοφο” Σωκράτη και το μαθητή του, τον Πλάτωνα και στράφηκε σε ένα 
διαφορετικό τύπο φιλοσοφίας και πολιτικής σκέψης. Είναι ένα τραγικό συνδεδεμένο με 
την έννοια της χαράς⋅ μιας βαθύτερης, ενστικτώδους χαράς, εκείνης την οποία 
εκπροσωπούν οι σάτυροι⋅ της προαιώνιας χαράς της δημιουργίας. “Πρωτόγονο 
φαινόμενο” χαρακτηρίζει, άλλωστε, το τραγικό ο Nietzsche (ΓΤ, XXII, σ. 138). Απ’ αυτή 
την άποψη ο Nietzsche στην ευθεία πορεία όπως την προσδιορίζει ο ίδιος, από τον 
«πρώτο φιλόσοφο Σωκράτη» στον «τελευταίο φιλόσοφο Οιδίποδα», παρουσιάζεται ως 
“ο πρώτος τραγικός φιλόσοφος”, με μια έννοια του τραγικού διαφορετική από εκείνη 
του Αριστοτέλη και αποκαθαρμένη από κάθε θλίψη. Στον αφορισμό 3 του EcH λέει: 
 

«Το κατά πόσο ανακάλυψα εκεί το νόημα της έννοιας του «τραγικού» και το τι είναι η 
ψυχολογία της τραγωδίας, το εξήγησα τελευταία στο Λυκόφως των ειδώλων: «Η 
κατάφαση στη ζωή, ακόμη και όσον αφορά στα πιο αλλόκοτα και σκληρά προβλήματα 
της, η θέληση για ζωή, που γιορτάζει τον ανεξάντλητο χαρακτήρα της στη θυσία των 
ανώτερων τύπων της – αυτό ονόμασα εγώ διονυσιακό, αυτό μυρίστηκα εγώ ως γέφυρα 
που οδηγεί στην ψυχολογία τους τραγικού ποιητή. Όχι για να απαλλαχτεί κανείς από 
τον τρόμο και τον οίκτο, όχι για να εξαγνιστεί από ένα επικίνδυνο αίσθημα μέσω της 
βίαιης εκφόρτισής του, όπως παρανόησε ο Αριστοτέλης: αλλά για να είναι ο ίδιος, 
μακριά από τον τρόμο και τον οίκτο, η αιώνια χαρά του γίγνεσθαι – εκείνη η χαρά που 
περικλείει μέσα της ακόμη και τη χαρά της καταστροφής...». Μ’ αυτή την έννοια, έχω το 
δικαίωμα να θεωρώ τον εαυτό μου πρώτο τραγικό φιλόσοφο – δηλαδή, ακρότατη 
αντίθεση και αντίποδα ενός πεσιμιστή φιλόσοφου («Η Γέννεση της Τραγωδίας», σ. 85-86)». 

 

   Αντί για την απολλώνεια χαρά της ακίνητης κλασικής μορφής, ο Nietzsche εστιάζει 
στην επώδυνη μετάβαση σε μια χαρά απορρέουσα από την αρχέγονη δύναμη αφανισμού 
και διαρκούς αναγέννησης⋅ στη χαρά του διονυσιασμού, της αρχέγονης βούλησης. Ο 
Nietzsche προβάλλει τη δική του αντίληψη για ένα τραγικό συνδεδεμένο με τη χαρά και 

                                                        
150 “(…) πάντοτε μου εστάθη αδύνατον να ομοφωνήσω εις τον θαυμασμόν του καλλιτέχνου Πλάτωνος”, 
λέει ο Nietzsche, που τον βλέπει επίσης ως «την γέφυραν που φέρει προς τον σταυρόν». «(...) τον ευρίσκω 
τόσον υπερηθικολόγον, τόσον χριστιανόν προ του χριστιανισμού – έδωκεν ήδη την ιδέαν του «καλού» ως 
ιδέαν υπέροχον – που με ωθεί να μεταχειρισθώ δι’ όλον αυτό το φαινόμενον, τον Πλάτωνα, αντί παντός 
άλλου επιθέτου την σκληράν έκφρασιν του «υψηλού αερολόγου» ή προτιμότερον την λέξιν ιδεαλισμός, 
(«Τι οφείλω εις τους αρχαίους», ∆1, σ. 280-285)».   
151 Remshardt, σ. 66. Ο ίδιος τονίζει επίσης τη σχέση της παράστασης με την τερατωδία. Στην περίπτωση 
της τερατικής γέννησης η Φύση μιμείται την Τέχνη. Αντιστρόφως τα δράματα είναι σαν τα τέρατα της 
τέχνης και το θέατρο είναι η περιοχή του αφύσικου, εν μέρει επειδή παραδόξως είναι τόσο κοντά στη 
φύση. Η τερατογέννηση όπως και το θέατρο αναφέρονται σε κάτι που είναι κοντά και ταυτόχρονα απέχει 
από το φυσικό (σ. 60-68). 
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αποφεύγει τον πεσσιμισμό και την αδράνεια στα οποία οδηγεί η γνώση του διπλού 
βάθους της ζωής, Το κλασικό με τον τρόπο αυτό αποσυνδέεται απ’ την ακαμψία κι 
αποκτά τη δημιουργική κίνηση μέσω μιας ατελεύτητης πάλης. Ακόμα και πολύ 
αργότερα, το 1888 η αντίληψή του για την αισθητική και το κλασικό παραμένει απόλυτα 
συνυφασμένη με τη ζωή και συνδεδεμένη με βιολογικούς όρους. Κλασικό δεν είναι εν 
τέλει αυτό που έχει διάρκεια στο χρόνο, αλλά αυτό που είναι πάντα ζωντανό και παρόν.  
 

«∆ίνω τη δική μου έννοια του σύγχρονου. – Κάθε εποχή έχει στο μέτρο της για την ισχύ 
και ένα μέτρο σχετικά με το ποιες αρετές επιτρέπονται σ’ αυτήν και ποιες 
απαγορεύονται. Είτε έχει τις αρετές της ανερχόμενης ζωής: τότε εναντιώνεται από τα 
μεγαλύτερα βάθη της στις αρετές τις κατερχόμενης ζωής. Είτε είναι η ίδια μια 
κατερχόμενη ζωή: τότε χρειάζεται τις αρετές της παρακμής, τότε μισεί καθετί που 
δικαιολογεί τον εαυτό του μόνο από την πληθώρα, μόνο από την υπεραφθονία 
δυνάμεων. Η αισθητική είναι αναπόσπαστα δεμένη μ’ αυτές τις βιολογικές 
προϋποθέσεις: υπάρχει μια αισθητική της παρακμής, και υπάρχει μια κλασική αισθητική 
– το «ωραίο καθ’ εαυτό» είναι μια χίμαιρα, όπως και όλος ο ιδεαλισμός. – Στη στενότερη 
σφαίρα των λεγόμενων ηθικών αξιών δεν μπορεί να βρεθεί μεγαλύτερη αντίθεση από 
εκείνη της ηθικής των κυρίων και της ηθικής των χριστιανικών αξιακών εννοιών: οι 
δεύτερες αναπτύσσονται πάνω σ’ έδαφος εντελώς νοσηρό (...) Η ηθική των κυρίων 
(«ρωμαϊκή», «παγανιστική», «κλασική», «Αναγέννηση») είναι, αντίθετα, η γλώσσα 
σημείων καθετί καλοσυγκροτημένου, της ανερχόμενης ζωής, της θέλησης για δύναμη 
ως αρχής της ζωής. Η ηθική των κυρίων καταφάσκει τόσο ενστικτωδώς όσο αρνείται η 
χριστιανική ηθική («Θεός», «επέκεινα», «αυταπάρνηση» - όλα ηχηρές αρνήσεις). Η 
πρώτη ηθική δίνει στα πράγματα από την αφθονία της –μετουσιώνει, ομορφαίνει, κάνει 
λογικό τον κόσμο-, η δεύτερη φτωχαίνει, κάνει χλομή και ασχημαίνει την αξία των 
πραγμάτων, αρνείται τον κόσμο (ΠΒ, 65-66)». 

    
Γ. Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΓ. Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΓ. Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΓ. Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ    
Ο Karl Marx και ο προλετάριος ΠρομηθέαςΟ Karl Marx και ο προλετάριος ΠρομηθέαςΟ Karl Marx και ο προλετάριος ΠρομηθέαςΟ Karl Marx και ο προλετάριος Προμηθέας     
   Ο Marx ήταν άθεος και είχε συνείδηση της θεωρίας του ως επιστήμης, γι’ αυτό είναι 
αντιφατικό, λέει ο Wessell, να μιλά κανείς για τη μυθικο-θρησκευτική φύση του Marx. 
Κι όμως η μαρξιστική “απελευθέρωση του ανθρώπου” και η χριστιανική “σωτηρία του 
ανθρώπου” έχουν ως κοινό τους ένα μυθικο-θρησκευτικό υπόστρωμα και ο μύθος του 
Προμηθέα είναι αυτός τελικά που το συγκροτεί.  
    Ο Marx συμμεριζόταν τη ρομαντική αντίδραση και αποστροφή για την καπιταλιστική-
βιομηχανική κοινωνία. Η φιλοσοφία του Marx, η οικονομική του ειδικότερα, σχετίζει 
τη μυθική ιστορία του πώς ο Προμηθέας με τη μορφή του προλεταριάτου υποτάσσει τον 
καπιταλιστικό κόσμο και κατ’ επέκταση ελευθερώνει το ανθρώπινο είδος. Μπορεί 
λοιπόν η σκέψη του Marx να ήταν απόλυτα αφοσιωμένη σε μια φωτισμένη και 
ορθολογιστική εξήγηση της πραγματικότητας, από την άλλη αυτή κυριαρχείται από 
έναν προμηθεϊσμό, καθώς ο Marx πίστευε στις χωρίς όρια δυνάμεις του ανθρώπου για 
την αυτο-απελευθέρωσή του. Ο μύθος της πτώσης, του πόνου και της τελικής 
αυτολύτρωσης του Προμηθέα συγκροτεί ένα δραματικό μοντέλο, που βρίσκεται κάτω 
από το μαρξισμό του Marx και τον διαποτίζει.  
   Ειδικότερα στη διδακτορική του διατριβή (1840) ο Marx ονομάζει τον Προμηθέα “τον 
πιο σημαντικό άγιο και μάρτυρα στο φιλοσοφικό ημερολόγιο”. Ο Προμηθέας είναι ο 
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άγιος της φιλοσοφίας και η φιλοσοφία ασχολείται τελικά με την ιερή δύναμη. Ωστόσο η 
προμηθεϊκή φιλοσοφία απορρίπτει τους θεούς.152  
 

«Η διακήρυξη του Προμηθέα – με μια λέξη, σιχαίνομαι όλους τους θεούς – είναι και η 
δικιά της [της φιλοσοφίας] ομολογία, το δικό της σλόγκαν ενάντια σε όλους τους θεούς 
του ουρανού και της γης που δεν αναγνωρίζουν την αυτο-συνείδηση του ανθρώπου ως 
την ύψιστη θεότητα».153 

 

Η θρησκεία στην αυστηρή της έννοια της πίστης στο Θεό (ή τους θεούς) ήταν για τον 
Marx μια καθαρή απόδειξη της ανθρώπινης αποξένωσης. Η θρησκεία, από τη στιγμή 
που τοποθετεί την (ιερή) αξία έξω από τον άνθρωπο (τον προμηθεϊκό άνθρωπο) πρέπει 
να κριθεί αρνητικά. Ο προμηθεϊκός άνθρωπος οφείλει να βιώσει την αξία μέσα του. Στη 
θρησκεία ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος στον εαυτό του και εδώ στη γη, μόνο στο Θεό 
και στον ουρανό. Ομοίως, ο κοσμικός άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος στη δημόσια του 
ζωή. Το σύγχρονο κράτος, ακόμα κι όταν είναι ελευθερωμένο από τα θρησκευτικά όρια, 
είναι και παραμένει μια θρησκευτική οντότητα. Ο θρησκευτικός θεός έχει δώσει τη θέση 
του σε έναν κοσμικό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο άνθρωπος υπάρχει σε μια ακραία μυθο-
δραματική ένταση. Η πτώση είναι «χωρισμός» και η τιμωρία είναι «καταπίεση». Ο Marx 
ερμήνευσε την παγκόσμια ιστορική κατάσταση του καιρού του μέσα στις παραμέτρους 
ενός σωτηριολογικού δράματος. Ο Προμηθέας είναι αυτάρκης και ως τέτοιος κατεβαίνει 
στον κόσμο ως η ουσία του. Κατά μια έννοια, ο Προμηθέας είναι η ψυχή του κόσμου.154 Η 
εργασία155 είναι η φωτιά που ο Προμηθέας έφερε στον άνθρωπο. Ο Προμηθέας 
εκπροσωπεί τον προλετάριο, είναι ο ίδιος ο προλετάριος, ένας φιλοσοφημένος 
προλετάριος.156 
   Η μορφή της σχέσης ανάμεσα στη φιλοσοφία και τον κόσμο είναι δραματική. Μια 
αντίθεση υπάρχει ανάμεσα στην ύπαρξη, στο είναι και στο τι έπρεπε να είναι, την ουσία. Ο 
κόσμος δεν είναι αληθινός, με την έννοια ότι δεν είναι μια εμφάνιση της προμηθεϊκής 
δύναμης. Συνεπώς, ένταση γεννιέται στον προμηθεϊκό φιλόσοφο, με αποτέλεσμα ο 
Προμηθέας και η φιλοσοφία να πρέπει να στραφούν εναντίον του κόσμου όπως είναι, 
να τον αρνηθούν. Ο Marx θεωρεί ότι Σωκράτης είναι η επιτομή της ελληνικής σοφίας, η 
ψυχή της ελληνικής σκέψης. Ο Marx είδε ως καθήκον του φιλόσοφου των ημερών του 
το ότι πρέπει να γίνει είρωνας, πρέπει να αντιθέσει το είναι στο τι πρέπει. Η φιλοσοφία 
πρέπει να γίνει ειρωνεία. Υιοθετεί έτσι τον τρόπο του Σωκράτη. Η δομή της ειρωνείας 
είναι διαλεκτική.157 
    Όταν τέλειωσε το διδακτορικό του ο Marx δεν μπόρεσε να κερδίσει μια θέση σε 
κάποιο πανεπιστήμιο και από το Μάη του 1842 μέχρι το Μάρτιο του 1843 σχετίστηκε με 

                                                        
152 Wessell, σ. 11-67. 
153 Παρατίθεται από το Singer, σ. 21. 
154 Wessell, σ. 164-171. 
155 Η φιλοσοφία του Marx είναι θεμελιακά η φιλοσοφία της ανθρώπινης εργασίας. Η έμφαση στη δουλειά 
χαρακτηρίζει το οικονομικό του σύστημα. Η δουλειά του ανθρώπινου γένους γι’ αυτόν είναι η μόνη 
πραγματική πηγή των οικονομικών αξιών. Αυτή είναι επίσης η κύρια θέση της ανθρωπολογίας του. Η 
εργασία είναι η αυθεντική έκφραση της ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος είναι βασικά ένα “εργαζόμενο 
πλάσμα”. Η ικανότητά του να εργάζεται το ξεχωρίζει από τα άλλα πλάσματα. Η δημιουργική 
δραστηριότητα της εργατικής τάξης είναι η κατευθυντήρια δύναμη για κάθε πρόοδο (Lochman, σ. 33-34). 
156 Wessell, 199-206. 
157 ό.π., 132-134. Η εγελιανή διαλεκτική παίζει μεγάλο ρόλο στη φιλοσοφία του Marx. Ο Marx θέλησε 
ωστόσο να τη φέρει σε γήινα επίπεδα. 
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το Rheinische Zeitung, μια ριζοσπαστική φιλελεύθερη εφημερίδα. Ο Marx ήταν ο εκδότης 
της και μέχρι οι λογοκριτές να κλείσουν αυτή την προμηθεϊκή «παγκόσμια φιλοσοφία» 
δημοσίευσε μια σειρά άρθρων που αφορούσαν επίκαιρα προβλήματα. Η δημοσιογραφία, 
ο ελεύθερος τύπος, ήταν η μάσκα που ο προμηθεϊκός είρωνας έπρεπε να φορέσει. Ο 
Marx διακήρυσσε: «Αυτό που κάνει τον Τύπο το πιο ισχυρό στάδιο προώθησης του 
πολιτισμού και της διανοητικής εκπαίδευσης του λαού είναι ακριβώς το γεγονός ότι 
μεταμορφώνει τον υλικό αγώνα σε ιδεολογικό, τον αγώνα της σάρκας και του αίματος 
σε αγώνα του μυαλού, τον αγώνα της ανάγκης, της επιθυμίας, του εμπειρικισμού σε 
αγώνα της θεωρίας, της λογικής, της μορφής». Ο Προμηθέας, φορώντας τη μάσκα του 
δημοσιογράφου, εισερχόταν σε ένα δραματικό αγώνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχει 
σωθεί μια λιθογραφία από το 1843 που καταφεύγει στον προμηθεϊκό μύθο ως 
διαμαρτυρία για το κλείσιμο της εφημερίδας. Παριστάνει τον Marx σαν έναν Προμηθέα, 
να είναι δεμένος με τα χέρια του πίσω από την πλάτη του και αλυσοδεμένος σε ένα 
τυπογραφικό πιεστήριο, και να γίνεται αντικείμενο επίθεσης από ένα γύπα που φορά το 
πρωσικό στέμα.  
 
    
            Ο Karl MarxΟ Karl MarxΟ Karl MarxΟ Karl Marx----Προμηθέας, αλληγορία για την Προμηθέας, αλληγορία για την Προμηθέας, αλληγορία για την Προμηθέας, αλληγορία για την     
            απαγόρευση έκδοσης της απαγόρευση έκδοσης της απαγόρευση έκδοσης της απαγόρευση έκδοσης της Rheinische ZeitungRheinische ZeitungRheinische ZeitungRheinische Zeitung    
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   Ο Marx πίστευε ότι η φιλοσοφία θα μεταμόρφωνε την κοινωνία, εκθέτοντας τις 
ασυμφωνίες ανάμεσα στο είναι και το τι έπρεπε να είναι ή στο πραγματικό κράτος και την 
ιδανική πολιτεία. Εν συντομία οι φιλοσοφικά εξαγνισμένες και μορφωμένες τάξεις, 
περισσότερο από το λαουτζίκο της κοινωνίας, θα γίνουν το όργανο της μεταμόρφωσης. 
Η επιδίωξη του Marx ήταν να μορφώσει αυτή τη διαλεκτή ομάδα. Ο Marx έχει δώσει το 
κάλεσμα για την πραγματοποίηση μιας «ολοκληρωτικής δημοκρατίας», τη θέσπιση ενός 
προμηθεϊκού και συλλογικού αυτοσυστήματος. Ο λαός –η προμηθεϊκή συλλογικότητα- 
πρέπει να εκφράσει το συλλογικό αυτοσύστημα ως τη ζωτικότητα μιας ανώτερης 
δύναμης. Από τη στιγμή που ο κομιστής της προμηθεϊκής δύναμης δεν είναι το άτομο 
αλλά ο συλλογικός εαυτός του, το άτομο πρέπει να τοποθετήσει τον άξονα του 
αληθινού εαυτού του στο σύνολο της συλλογικότητας. Η αμαρτία ή το κακό 
αντιπροσωπεύει μια πτώση μακριά από το σύνολο, μια τοποθέτηση του ενδιαφέροντος 
στον πεπερασμένο άξονα του ατομικού εαυτού. Με άλλα λόγια, ο χωρισμός από το 
σύνολο με τη μορφή της ιδιωτικής ατομικοποίησης συγκροτεί την ουσία του κακού για 
το συλλογικό προμηθεϊσμό. Ένα τέτοιο μοντέλο βασίζει την αντίληψη του Marx για την 
αντίθεση ανάμεσα στο είναι και στο τι έπρεπε να είναι. Η ουσία του ανθρώπου είναι να 
είναι θεϊκός, να είναι προμηθεϊκή δύναμη. Η μορφή της πραγματικής του ύπαρξης 
(ατομική, οικονομική και πολιτική) δεν επιτρέπει καμιά συλλογική εμφάνιση μιας 
τέτοιας προμηθεϊκής δύναμης. Για τον Marx το σύνολο είναι υποταγμένο σε ένα μέρος, 
στα ιδιωτικά συμφέροντα. Η σύγχρονη κυβέρνηση δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο, τα 
γενικά συμφέροντα (αν κι αυτό ισχυρίζεται). Η κοινωνία και το κράτος είναι χωρισμένα. 
Ο πολίτης του κράτους είναι επίσης χωρισμένος από τον πολίτη ως ένα μέλος της 
κοινωνίας. Η μαχητική σχέση μεταξύ των άκρων συγκροτεί έναν αγώνα, μια δραματική 
και γι’ αυτό το λόγο μυθική σχέση. Η μάχη πρέπει να είναι του όλα ενάντια στο τίποτα, 
της ουσίας απέναντι στο χωρίς νόημα. Το προλεταριάτο είναι μια τέτοια μάσκα, είναι 
οντολογικά η ενσάρκωση της αντίθεσης ουσίας – μη ουσίας. Ο μονιστικός οργανικισμός 
στον οποίο βασίζεται η κοινωνική οντολογία του Marx είναι φανερός. Ο Marx 
αντιμετωπίζει την κοινωνία ως ένα μοναδικό, αν και συλλογικό, άτομο. 
            Η ιστορία μαρτυρεί πολυάριθμα παραδείγματα περιορισμένων ομάδων, 
καταπιεσμένων από άλλες ομάδες, να επαναστατούν. Ωστόσο καμιά προηγούμενη 
επανάσταση δεν παρήγε έναν κόσμο ολοκληρωτικά μεταμορφωμένο και ελεύθερο από 
την αποξένωση. Τα μέρη της επανάστασης δεν ήταν απλά ακραία αντίθετα. Πρέπει να 
υπάρχει μια απόλυτη αντίθεση, αν πρέπει να υπάρχει μια απόλυτη επανάσταση. Η 
χειραφετημένη ομάδα πρέπει να εκφράζει μια απόλυτη και γι’ αυτό ακραία αντίθεση.  
    Η καταπιεσμένη ομάδα είναι το θύμα ενός περιβόητου εγκλήματος της κοινωνίας ως 
συνόλου. Το προλεταριάτο είναι η μία και μόνη απελευθερωτική δύναμη από την 
αποξένωση. Αυτή η τάξη είναι ένα παγκόσμιο θύμα, το θυσιαστήριο σύμβολο της 
ανθρώπινης φύσης. Το προλεταριάτο είναι η μετενσάρκωση της προμηθεϊκής επιθυμίας. 
Το προλεταριάτο γίνεται ο σωτήρας, ο ελευθερωτής της ανθρωπότητας. Η φιλοσοφία 
πρέπει να γίνει παγκόσμια. Αλλά μπορεί να γίνει έτσι μόνο αν έχει μια πνευματική ή 
φιλοσοφική μορφή. Συνεπώς ο κόσμος πρέπει να γίνει φιλοσοφικός. Το προλεταριάτο 
αντιπροσωπεύει ακριβώς το κοινωνικό σημείο της διασταύρωσης αυτών των δύο 
απαιτήσεων. Όπως η φιλοσοφία βρίσκει τα υλικά όπλα της στο προλεταριάτο, έτσι και 
το προλεταριάτο βρίσκει τα πνευματικά όπλα του στη φιλοσοφία. Η κεφαλή αυτής της 
χειραφέτησης είναι η φιλοσοφία, η καρδιά του το προλεταριάτο. Το προλεταριάτο 
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παρέχει τη φυσική ενέργεια που αλλάζει τον πραγματικό κοινωνικο-οικονομικό κόσμο. 
Η φιλοσοφία απαιτεί ολοκληρωτική καταστροφή του είναι, προκειμένου να 
δημιουργήσει πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι. Το προλεταριάτο είναι το όργανο με το 
οποίο το ιδεώδες και το πραγματικό –η αρχική αντίθεση στη σκέψη του Marx- έρχονται 
να συμπέσουν. Αυτή η ολοκληρωτική επανάσταση θα ολοκληρωθεί στην «ανάσταση» 
του ανθρώπου. Το προλεταριάτο έχει μια σωτηριολογική αποστολή, είναι το όχημα της 
χειραφέτησης, επειδή είναι ολοκληρωτικά χωρισμένο από τη μη καθαρότητα μιας 
διεφθαρμένης κοινωνίας. Το προλεταριάτο δεν είναι εκτός κοινωνίας (δε συμμετέχει 
στο κοινωνικό έγκλημα), παρόλαυτα είναι μέσα στην κοινωνία (είναι ένα θύμα της 
περιβόητου εγκλήματος της κοινωνίας). Το προλεταριάτο είναι ο εξαγνιστής του 
ανθρώπινου είδους, μια δραματική μάσκα για μια σωτηριολογική ιστορία. Το 
προλεταριάτο είναι ο Προμηθέας δεσμώτης και ο Προμηθέας σωτήρας. Είναι εκείνη η 
τάξη της οποίας η αποστολή στην ιστορία είναι η ανατροπή του καπιταλιστικού τρόπου 
της παραγωγής και η τελική κατάργηση όλων των τάξεων.158   
    Η ανθρώπινη ιστορία γίνεται κατανοητή λοιπόν απ’ τον Marx ως μια πτώση από την 
αρχική ενότητα. Ο Marx χώρισε την ιστορία σε τρεις βασικές φάσεις: προκαπιταλιστικές 
κοινωνίες, καπιταλιστική κοινωνία και κομμουνιστική κοινωνία. Αυτές οι φάσεις 
ανταποκρίνονται στην τριαδική δομή ενός δράματος: αρχή, μέση και τέλος (ή δυνητική 
σύγκρουση, σύγκρουση και λύση). Αυτό που είναι κοινό στις προκαπιταλιστικές 
κοινωνίες είναι η πρωταρχικότητα μιας ενότητας. Όσο προχωράμε πίσω στην ιστορία, 
πιστεύει ο Marx, τόσο το άτομο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο, ως ανήκον σε ένα 
ευρύτερο σύνολο.159 Η σωτηρία αντιπροσωπεύει το τελικό στάδιο της ιστορίας στο οποίο 
μια κομμουνιστική κοινωνία θα θεμελιωθεί. 
 

«Ο κομμουνισμός... είναι η αληθινή λύση του ανταγωνισμού ανάμεσα στον άνθρωπο 
και τη φύση και ανάμεσα στον άνθρωπο και τον άνθρωπο. Είναι η πραγματική λύση της 
σύγκρουσης ανάμεσα στην ύπαρξη και την ουσία, στην αντικειμενοποίηση και στην 
αυτο-επιβεβαίωση, στην ελευθερία και την αναγκαιότητα, στο άτομο και το είδος. Είναι 
ο γρίφος της ιστορίας λυμένος και αναγνωρίζει τον εαυτό του ως αυτή η λύση».160 

 

Στο βαθμό που κάποια ολότητα επιτεύχθηκε από το άτομο στον καπιταλισμό ή σε 
πρώιμες κοινωνικές μορφές, είναι πάντα σε περιορισμένη βάση. Το άτομο έχει επιδιώξει 
την οικουμενικότητα με συγκεκριμένους τρόπους, όπως είναι η θρησκεία, η οικογένεια, 
το κράτος, ο νόμος, η επιστήμη, η τέχνη κτλ. Κάτω από τον κομμουνισμό ο άνθρωπος θα 
ελευθερωθεί από τέτοια περιορισμένα σύνολα. Ο άνθρωπος θα επιστρέψει από τη 
θρησκεία, την οικογένεια, το κράτος κτλ. στην ανθρώπινη, κοινωνική του ύπαρξη. Ο 
κομμουνισμός είναι για τον Marx η τελική φάση του μυθικού ρυθμού του γίγνεσθαι. Το 
δράμα έτσι ολοκληρώνεται.161  

                                                        
158 ό.π., 146-228. 
159 ό.π., 206-207. 
160 Από το Singer, σ. 37. 
161 Wessell, 278-284. Kατόπιν “ο Προμηθέας έγινε ένα χαρακτηριστικό σύμβολο όχι μόνο για τη σκέψη του 
Marx αλλά και για το μαρξιστικό ανθρωπισμό γενικότερα” (Lochman, σ. 33), ακόμα και για τους 
μπολσεβίκους. “(…) ο Προμηθέας είναι το παλαιότερο ποιητικό σύμβολο του Καύκασου, και μπορεί 
ταυτοχρόνως να θεωρηθεί ως το παλαιότερο σύμβολο εκείνου που οι μπολσεβίκοι είχαν ως τον κύριο 
σκοπό τους: την απελευθέρωση του ανθρώπου από την τυραννία και το βαρβαρισμό (…)” (John Lehmann, 
“Foreword” στο Prometheus and the Bolsheviks, The Shenval Press, England 1937, χ.σ.). Βλ. και “Οι δαίμονες 
εξαπολυμένοι: ο ρωσικός μηδενισμός και η επιδίωξη του προμηθεϊκού” στο Gillespie, σ. 243-302. 
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Η νιτσεϊκή αντίρρησηΗ νιτσεϊκή αντίρρησηΗ νιτσεϊκή αντίρρησηΗ νιτσεϊκή αντίρρηση    
   Για τον Marx αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο απ’ τα άλλα όντα είναι η εργασία, γι’ 
αυτό και στην προμηθεϊκή σκέψη του αυτή παίζει το ρόλο της φωτιάς του Προμηθέα. 
Μυθολογικά πάντως, η εργασία δε συνδέεται εξαρχής με το μυθικό Τιτάνα. Αρχικά 
υπήρχαν δύο διαφορετικοί Προμηθείς: ο Πρόμηθος, θεός των τεχνών της φωτιάς, 
αγγειοπλάστης και μεταλλουργός και ο Προμηθέας, ο Τιτάνας. Έτσι ο θεός των τεχνών 
της φωτιάς, που συνδέεται με την τεχνική λειτουργία γενικά και την εργασία, από τη 
στιγμή που εξομοιώνεται με τον Τιτάνα, το θύμα της οργής του ∆ία, εμφανίζεται ως 
κλέφτης της φωτιάς, που τιμωρείται ως τέτοιος. Η εργασία εμφανίζεται στον Ησίοδο ως 
το επακόλουθο της σύγκρουσης του ∆ία με τον Προμηθέα και ως μια καταναγκαστική 
δραστηριότητα εν τέλει, προκειμένου να εξασφαλιστεί για τον άνθρωπο η θεϊκή 
ευλογία, ευημερία και γονιμότητα. Στον Αισχύλο ο Προμηθέας είναι διδάσκαλος τέχνης 
πάσης και πατέρας όλων των τεχνικών, αλλά γίνεται και το σύμβολο του ίδιου του 
ανθρώπου. Η εργασία αποκτά ένα διαφορετικό ηθικό και κοινωνικό περιεχόμενο στον 
Αισχύλο.162  
       Μια προσπάθεια να συνδεθεί, μεταξύ άλλων υποψηφίων, και ο Προμηθέας με το 
κίνημα κατάργησης της δουλείας στη Βρετανία και τη Βόρεια Αμερική είχε επιδιωχθεί 
επίσης στα τέλη του 18ου ως τα μέσα του 19ο αιώνα. Ωστόσο η σύνδεση αυτή παρουσίαζε  
προβλήματα για διάφορους λόγους: Το χρώμα και η φυλή του Προμηθέα ήταν δύο από 
αυτά, αλλά κυρίως η σύνδεση του προμηθεϊκού μύθου με άλλα επαναστατικά κινήματα.  
Ο επαναστάτης Τιτάνας είχε συνδεθεί ήδη από την εποχή του Goethe με το πρόβλημα 
της χωρίς έλεγχο βίας, κάτι που δεν ταίριαζε στο χριστιανικό προφίλ του κινήματος 
κατάργησης της δουλείας. Στο προφίλ του Προμηθέα ως πρόδρομου του Χριστού δεν  
ταίριαζε ούτε και μια σχέση του Τιτάνα με το Σατανά του Milton. Παρόλαυτα ο μυθικός 
ήρωας συνδέθηκε με το κίνημα, στερούμενος κυρίως τις πιο επικίνδυνες πλευρές του, 
ακόμα και παίρνοντας συχνά τη μορφή ενός πολύ ηλικιωμένου άντρα ή μιας 
γυναίκας.163  
   Παρά τις προφανείς ομοιότητες με τη σκέψη του Marx, ο Nietzsche παρουσιάζεται 
συχνά αντίθετος σε ό,τι εκπροσωπεί ο πρώτος. Η εργασία για τον Nietzsche δεν έχει 
σχέση με τον αριστοκράτη Προμηθέα του. Για τον Nietzsche η εργασία αφορά στο 
πλήθος, ακόμα και η δουλεία για το φιλόσοφο είναι αναγκαία και ανήκει μάλιστα στην 
ουσία του πολιτισμού. Γενικότερα η ειρήνη, η γενική ευημερία, ο σοσιαλισμός, το 
σύγχρονο κράτος, η δημοκρατία και η σε κατά διαστήματα εκπαιδευτική αναμόρφωση 
δεν είναι κριτήρια για τη δημιουργία του ευφυούς ανθρώπου. Το αντίθετο μάλιστα 
επιτυγχάνουν, καθώς προωθούν την απονέκρωση των ενστίκτων των εξαιρετικών, των 
πολιτιστικά παραγωγικών λίγων. Η ευφυΐα μπορεί να προέλθει από καταστάσεις 
σκληρές, όπως αυτές που υπάρχουν στην ίδια τη φύση. Έτσι στα κοινωνικά και πολιτικά 
προγράμματα των δημοκρατών, των αναρχικών και των σοσιαλιστών ο Nietzsche 
έβλεπε τα αντιπολιτιστικά ένστικτα των «δούλων» και των «αδύναμων».164  

                                                        
162 Jean-Pierre Vernant, Μύθος και σκέψη στην αρχαία Ελλάδα, Β΄, μτφρ Στέλλα Γεωργούδη, Ι. 
Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1989. 
163 Hall, σ. 1-40. 
164 Nicholas Martin, “Breeding Greeks” στο Bishop, σ. 47-48. 
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   Ειδικότερα, όσον αφορά τη ΓΤ, οι εβδομάδες που προηγήθηκαν της έκδοσής της 
απασχόλησαν πολύ τον Nietzsche, αλλά όχι -όπως θα περίμενε κανείς- σχετικά με την 
πρόσληψη των αμφιλεγόμενων επιχειρημάτων του, μας λέει ο Ruehl. Οι εβδομάδες  
 
 

Ο προμηθεϊκός μύθος Ο προμηθεϊκός μύθος Ο προμηθεϊκός μύθος Ο προμηθεϊκός μύθος στην υπηρεσία του κινήματος κατάργησης της στην υπηρεσία του κινήματος κατάργησης της στην υπηρεσία του κινήματος κατάργησης της στην υπηρεσία του κινήματος κατάργησης της 
δουλείας (παρατίθεται από το δουλείας (παρατίθεται από το δουλείας (παρατίθεται από το δουλείας (παρατίθεται από το Hall, Hall, Hall, Hall, σ. 29σ. 29σ. 29σ. 29))))    
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αυτές απασχόλησαν τον Nietzsche ως προς... το σχεδιασμό του εξωφύλλου! Στη βινιέτα 
που, όπως είπαμε, κοσμούσε το βιβλίο, ο Προμηθέας παρουσιαζόταν τη στιγμή της 
απελευθέρωσής του και στα πόδια του κοίτονταν ένας γύπας, που ο παράξενα μακρύς 
λαιμός του ήταν τρυπημένος απ’ τα βέλη του Ηρακλή. Με την πρώτη ματιά, η βινιέτα 
φαίνεται να είναι μια ευθεία αναφορά στο πρόγραμμα του Wagner για την πολιτιστική 
αναγέννηση που ο Nietzsche τότε προπαγάνδιζε. Ο Προμηθέας του Αισχύλου ήταν η 
αγαπημένη ελληνική τραγωδία του συνθέτη κι ένα μοντέλο για το «συνολικό έργο 
τέχνης» του. Η μορφή του Προμηθέα λυόμενου αντιπροσώπευε την απελευθέρωση της 
τέχνης από τα ταπεινωτικά δεσμά της στη μοντέρνα, βιομηχανοποιημένη κοινωνία που 
ο Wagner είχε αναγγείλει. Ακόμα και το σχόλιο του Nietzsche ότι ο Προμηθέας 
ελευθερώθηκε από την ηρακλείτεια δύναμη της μουσικής (ΓΤ, IX) φαίνεται να 
αναφέρεται στον Wagner165 ως ένα είδος Ηρακλή, του οποίου το μουσικό δράμα θα 
απελευθερώσει τη σύγχρονη ευρωπαϊκή κουλτούρα. Ο Marx στο διδακτορικό του 
αντιπαρέβαλε τον Προμηθέα με τον Ερμή ως το μοιραίο σύμβολο του μοντέρνου 
βιομηχανοποιημένου πνεύματος που υποδούλωσε τη γερμανική τέχνη. Όμοια ο Wagner 
κατήγγειλε τον Ερμή ως το μοιραίο σύμβολο του σύγχρονου βιομηχανικού πνεύματος 
που είχε υποδουλώσει τη γερμανική τέχνη. Η πολιτιστική αναγέννηση που ο Wagner 
φανταζόταν ήταν επίσης μια κοινωνική επανάσταση στραμμένη ενάντια σε μια 
καπιταλιστική οικονομία κι ένα καταπιεστικό κράτος.  
   Η ΓΤ παρουσιαζόταν σχεδόν ολοκληρωτικά σιωπηλή πάνω σε κοινωνικο-πολιτικά 
θέματα. Σε κάποια σημεία όμως κάνει αναφορές σχετικές.166 Οι σκέψεις αυτές που 
εκφράζονται στη ΓΤ είχαν αναπτυχθεί προηγουμένως λεπτομερώς στο ΚΕ (1871). 
 

   «(...) Για να μπορέσει να αναπτυχθεί η τέχνη πάνω σε ένα γόνιμο, ευρύ και βαθύ 
έδαφος, η τεράστια πλειονότητα των ανθρώπων πρέπει να είναι δουλικά υποταγμένη 
στην αναγκαιότητα της ζωής, στην υπηρεσία της μειοψηφίας και πέρα από τις 
περιορισμένες ανάγκες της ύπαρξής της. Οφείλει με δικές της δαπάνες και με επιπλέον 
εργασία να απαλλάξει αυτή την προνομιούχα τάξη από τον αγώνα για την ύπαρξη, έτσι 
ώστε αυτή η τελευταία να μπορέσει να παραγάγει και να ικανοποιήσει έναν καινούργιο 
κόσμο αναγκών. 
   Κατά συνέπεια, πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε, ως αλήθεια που ηχεί σκληρά, το 
γεγονός ότι η δουλεία ανήκει στην ουσία του πολιτισμού⋅ αλήθεια που δεν αφήνει 
καμιά αμφιβολία για την απόλυτη αξία της ενθάδε ύπαρξης. Η αλήθεια αυτή είναι ο 
γύπας που κατατρώει το συκώτι του προμηθεϊκού προωθητή του πολιτισμού. Η 
αθλιότητα των ανθρώπων που ζουν με κόπο πρέπει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, για 

                                                        
165 O προμηθεϊκός μύθος βρίσκεται επίσης πίσω απ’ την όπερα Το δαχτυλίδι των Nibelungen του Wagner. 
Στην εισαγωγή υπάρχει ένας χαρακτήρας, ο θεός Loge, που φαίνεται να είναι κάτι σαν ένα τευτονικό 
αντίστοιχο του Προμηθέα. Η δεύτερη σκηνή της όπερας έχει τον Loge, μια φιγούρα trickster που είναι 
επίσης ο Θεός της Φωτιάς, να είναι στενά συνδεδεμένος με ένα ανοιγμένο βράχο, το πέρασμα στον άλλο 
κόσμο. Πολλοί έχουν ισχυριστεί ότι είναι ο προμηθεϊκός μύθος, και ο βράχος του Καύκασου, που 
βρίσκονται κάτω απ’ αυτό το χαρακτηρισμό του Loge (Kreitzer, σ. 109-110). 
166 Στο VII της ΓΤ (σ. 36) ο Nietzsche θεωρεί βλασφημία να μιλάει κανείς σχετικά με την κλασική μορφή 
του Αισχύλου και του Σοφοκλή για κάποιο τρόπο «συνταγματικής αντιπροσωπείας του λαού». Μια τέτοια 
αντιπροσωπεία υπήρξε άγνωστη, λέει, στις Πολιτείες των αρχαίων κρατών. Στο XVIII (σ. 108-109) 
αναφέρεται στη δουλεία την οποία έχει ανάγκη ο αλεξανδρινός πολιτισμός, την οποία όμως αρνείται με 
τις ιδέες του περί “αξιοπρέπειας του ανθρώπου” και περί “αξιοπρέπειας της εργασίας”. 
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να επιτρέψει σε έναν μικρό αριθμό ολύμπιων ανθρώπων να παραγάγουν τον κόσμο της 
τέχνης. Εδώ βρίσκουμε τη ρίζα εκείνης της οργής που έδειξαν όλες τις εποχές οι 
κομμουνιστές και οι σοσιαλιστές, και επίσης οι ωχροί απόγονοί τους, η λευκή φυλή των 
«φιλελεύθερων», ενάντια στις τέχνες, αλλά και ενάντια στην κλασική αρχαιότητα (ΚΕ, 
σ. 93-94)». 

     Στο ΚΕ ο Nietzsche παρουσιάζει την αρχαιοελληνική πόλη, έχοντας στο μυαλό του 
ένα αντι-σοσιαλιστικό αρχέτυπο: μια ιεραρχικά δομημένη, σκληρά καταπιεστική 
κοινωνία, της οποίας η πολιτιστική ανάπτυξη οφειλόταν στην εκμετάλλευση της 
δουλικής εργασίας. Έτσι το ΚΕ σημειώνει μια πρώιμη ρήξη ανάμεσα στο Nietzsche και 
τον Wagner, με πολιτικό περιεχόμενο⋅ αποτελεί ακόμη μια πολεμική επίθεση εναντίον 
του σοσιαλισμού. Οι ίδιες απόψεις υπήρχαν σε μια πρώιμη εκδοχή-προσχέδιο της ΓΤ με 
τον τίτλο «Η προέλευση και ο σκοπός της Τραγωδίας». Μια περικοπή από το προσχέδιο 
αυτό με τίτλο «Απόσπασμα από μια εκτενή εκδοχή της Γέννησης της Τραγωδίας», σχεδόν 
ταυτώσιμη με το ΚΕ ο Nietzsche δώρισε το ∆εκέμβρη του 1872 στη γυναίκα του Wagner. 
Αυτή εμφανίζεται ενοχλημένη στο ημερολόγιό της από το γεγονός και η αλληλογραφία 
του Nietzche με τον Wagner αμέσως μετά και για ένα διάστημα διακόπηκε.167 
   Στη ΓΤ λοιπόν ο Nietzsche υποστηρίζει ότι ο Ευριπίδης έφερε το πλήθος στη σκηνή. 
Αντιτάσσεται μάλιστα ο φιλόσοφος και στα σοσιαλιστικά αιτήματα: “Ο αγαθός 
αρχέγονος άνθρωπος” απαιτεί τα δικαιώματά του: τι παραδεισιακές αλήθεια απόψεις! 
(ΓΤ, XIX, σ. 115) Στο Λυκόφως των Ειδώλων λέει επίσης ότι η διαλεκτική του Σωκράτη 
έφερε την αγέλη στην κορυφή.168 Ο Σωκράτης αρνείται τις πεποιθήσεις των συγχρόνων 
του και εμπλέκεται σε λεκτικούς αγώνες με όλους, τους οποίους, όπως τον παρουσιάζει 
ο Πλάτωνας, αναπόφευκτα κερδίζει. Το γεγονός της νίκης του και όχι η ίδια η φύση της 
νίκης του Σωκράτη είναι που είναι προβληματική για τον Nietzsche, κατά τον Strong. O 
Nietzsche ισχυριζόταν ότι ο οστρακισμός χρησιμοποιούνταν από τους Έλληνες, για να 
στερεώσουν ότι κανένας άνθρωπος που ήταν τόσο ανώτερος από τους άλλους δε θα     
προβαλλόταν, ώστε να είναι μόνος του ο καλύτερος άνθρωπος. Αν ξεχώριζε θα εμπόδιζε 
τον αγώνα από το να συνεχιστεί κι έτσι θα στεκόταν έξω από την κοινότητα των 
αλληλεπιδράσεων χάρη στην οποία ο αγώνας ήταν δυνατός. Κατά τους Αρχαίους 
Έλληνες αυτό υπονομεύει τα θεμέλια της πόλης.169  
   Ο σοσιαλισμός κι η δημοκρατία συντηρούν λοιπόν μια πολιτική της αγέλης, όπου το 
άτομο χάνεται. Αν και ελιτίστας όμως ο Nietzsche, αντιτίθεται επίσης στην ανάδειξη 
ενός συγκεκριμένου ατόμου. Ο εθνικισμός επίσης επιδιώκει την εξασφάλιση 
περιορισμένων συμφερόντων. Ο Nietzche ζητά ένα αγωνιστικό πολιτικό σύστημα, όπου 
τα εξαιρετικά άτομα, χωρίς να τίθενται υπεράνω του συνόλου, αλλά και χωρίς να 
θέτουν την πολιτική στην υπηρεσία περιορισμένων στόχων, θα συντηρούν το στοιχείο 
της πρόκλησης. Ο πόλεμος παρουσιάζεται ωφέλιμος μέσα σε αυτό το αγωνιστικό 
σύστημα. Ο ναζισμός όμως που εκμεταλλεύτηκε τη φιλοσοφία του αργότερα, δε 
στηρίζεται σε πραγματικά νιτσεϊκά ερείσματα. Η ανισότητα είναι απαραίτητη στον 
Nietzsche, αυτή όμως δεν είναι φυλετική (ούτε ταξική)⋅ η πρόσμιξη προωθείται έναντι 
της φυλετικής καθαρότητας και της αυτοχθονίας. Είναι δύσκολο να προσεγγίσουμε την 
πολιτική σκέψη του Nietzsche,170 κρατάμε μόνο την αγωνιστική πλευρά αυτής.  

                                                        
167 Martin A. Ruehl, “Politeia 1871: Young Nietzsche on the Greek State” στο Bishop, σ. 79-97. 
168 Taffel, σ. 20-21. 
169 Strong, σ. 119-120. 
170 Για την πολιτική σκέψη του Nietzsche, βλ. Strong. 
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   Το δραματικό στοιχείο απορρέει από μιαν πάλη, έναν αγώνα, κι έχει σημασία τόσο για 
τον Marx όσο και για τον Nietzsche. Για τον Marx, ωστόσο, αυτός ο αγώνας αποσκοπεί 
σε μια μετααγωνιστική κατάσταση. Ο Marx, υιοθετώντας την αγωνιστική μέθοδο της 
διαλεκτικής, ζητά να διαλύσει την κοινότητα και τα πιστεύω της, οδηγούμενος στη 
στερέωση της κομμουνιστικής κοινωνίας, που είναι όμως μια νέα κοινότητα. Ο 
Nietzsche απέρριψε τη διαλεκτική, γιατί προϋποθέτει την απόλυτη άρνηση των πάντων 
- για τον Nietzsche, εκτός από την άρνηση, πρέπει να υπάρχει και η κατάφαση⋅ η 
διαλεκτική προωθεί επίσης μια σχέση αιτίου και αποτελέσματος στα πράγματα, που τους 
προσδίδει το στοιχείο του υπολογισμού και της επιδίωξης μιας περιορισμένης 
ωφελιμότητας (ΓΤ, XIV, σ. 80). Την απέρριψε τη διαλεκτική ο Nietzsche και γιατί τη 
θεωρεί αντιδιονυσιακή και υπεύθυνη για την παρακμή της τραγωδίας (π.χ. ΓΤ, XIV, σ. 
82-83), καθώς και επί αιώνες «θεραπαινίδα της θεολογίας», (ΓΤ, XIV, σ. 82)⋅ ακόμα και 
οι ηθικές πράξεις αποδόθηκαν σε αυτήν και θεωρήθηκαν ότι μπορούν να διδαχθούν (ΓΤ, 
XV, σ. 90). Η σωκρατική συνείδηση και η χριστιανική ηθική, έγιναν έτσι έθος, δουλική 
«φύση» του ανθρώπου και η διαλεκτική είναι αυτή που έφερε τελικά την αγέλη στην 
κορυφή. Ο Nietzsche προωθεί μια διαφορετικού τύπου αγωνιστικότητα, που δε θα 
οδηγείται σε κάποιο νέο τέρμα, στην παγίωση μιας «φύσης» ξανά. Αντιθέτως, ζητά όλα 
όσα ακριβώς τη συνθέτουν να υπόκεινται διαρκώς σε αμφισβήτηση, καθώς έτσι 
αναγεννιέται η δυνατότητα για την υπέρβασή τους. Κι εδώ είναι που έρχεται ο 
καλλιτέχνης-πολιτικός φιλόσοφος του Nietzsche όπως τον είδαμε παραπάνω... να 
«δημιουργήσει» πάνω στην ανθρώπινη φύση. 
 

* * * 
 

ΣΤΣΤΣΤΣΤ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ . ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ . ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ . ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ     
                        ΤΟΥ ΜΥΘΟYΤΟΥ ΜΥΘΟYΤΟΥ ΜΥΘΟYΤΟΥ ΜΥΘΟY ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ    

 
1.1.1.1. ΤΕΧΝΗ ΤΕΧΝΗ ΤΕΧΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ  ΚΑΙ  ΚΑΙ  ΚΑΙ ∆ΙΟΝΥΣΟΣ∆ΙΟΝΥΣΟΣ∆ΙΟΝΥΣΟΣ∆ΙΟΝΥΣΟΣ    
Ελληνικός νιτσεϊσμός, μια «ερμηνευτική τερατεία» Ελληνικός νιτσεϊσμός, μια «ερμηνευτική τερατεία» Ελληνικός νιτσεϊσμός, μια «ερμηνευτική τερατεία» Ελληνικός νιτσεϊσμός, μια «ερμηνευτική τερατεία»     
   Στην Ελλάδα, μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, τα αιτήματα γι’ αλλαγές σε 
ιδεολογικό και κοινωνικό επίπεδο είχαν ενταθεί. Οι διαψεύσεις ήταν συνεχόμενες και 
αναζητούνταν νέοι τρόποι διεξόδου, πέραν των δοκιμασμένων αυτή τη φορά, και των... 
λογικών! Η δημοκρατία στα μάτια κάποιων είχε χρεωκοπήσει. Ένας τύραννος 
αναμενόταν γι’ αυτούς ως λυτρωτής. Ο Bismarck λειτουργούσε ως πρότυπο και οι 
πολεμικές επιτυχίες της Γερμανίας έδειχναν ένα νέο δρόμο για την εθνική αναγέννηση 
και την πραγματοποίηση του ιδανικού της Μεγάλης Ιδέας και οδηγούσαν το βλέμμα 
προς το βορρά και στην προοπτική μελλοντικών, εξίσου σημαντικών, ελληνικών 
επιτυχιών στα πεδία των μαχών.  
   Το 1898 ο Κωσταντίνος Χατζόπουλος εκδίδει το περιοδικό Τέχνη. Ο κύκλος του 
περιοδικού θεωρούσε ότι ο Nietzche εξέφραζε τη νικηφόρα Γερμανία του Bismarck. Ο 
Καμπύσης προλογίζοντας τους ∆ιθυράμβους του ∆ιονύσου του Nietzsche, τους οποίους 
μεταφράζει, το λέει: «Η φιλοσοφία του Νίτσε είναι η κατ’ εξοχήν επιβάλλουσα τη           
μ ε γ ά λ η ν  ι δ έ α».171 Οι επιλογές των υπόλοιπων προσώπων που προβάλλονται στο 
περιοδικό κινούνται γύρω απ’ το γερμανό φιλόσοφο⋅ προβάλλονται οι συγγραφείς 

                                                        
171 ΚΑ, σ. 772. 
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εκείνοι που είτε είναι επηρεασμένοι απ’ αυτόν ή παρουσιάζουν συγγένεια μαζί του. Η 
Γερμανία όμως προσέλκυσε τους συνεργάτες της Τέχνης και γιατί πολιτιστικά υφίστατο 
εκεί μια ευρύτερη πνευματική άνθηση. Παρατηρείται όμως στο περιοδικό ένα 
ενδιαφέρον και για τους γάλλους παρακμιακούς, που ικανοποιούσαν ένα άλλο πλέγμα 
αναζητήσεων, μεταφυσικών, μυστικιστικών αυτή τη φορά. Σε λογοτεχνικό επίπεδο η 
έλξη προς την υποκειμενικότητα των γάλλων παρακμιακών σήμαινε προώθηση του 
συμβολισμού.172 Για τον κύκλο της Τέχνης ο συμβολισμός συγγενεύει με το νιτσεϊσμό, με 
συνδετικούς κρίκους την υποκειμενικότητα και την ιδιαιτερότητα του ατόμου. 
   Το περιοδικό Mercure de France παρείχε υλικό στην Τέχνη και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, και προς την προβολή της φιλοσοφίας του Nietzsche, αλλά και προς την 
προβολή των γάλλων παρακμιακών. Το γαλλικό, όμως, αυτό περιοδικό παρουσίαζε τη 
φιλοσοφία του Nietzsche αλλοιωμένη. Η γαλλική οπτική της νιτσεϊκής φιλοσοφίας 
ευνοούσε τις επιδιώξεις των ελλήνων συνεργατών της Τέχνης. Έτσι αναπτύχθηκε στη 
Γαλλία και στην Ελλάδα μια ερμηνεία του έργου του Nietzsche, που ο Λαμπρέλλης την 
ονομάζει χαρακτηριστικά «ερμηνευτική τερατεία». Πρόκειται για το λεγόμενο 
νιτσεϊσμό, που παρακολουθεί τη διαστρέβλωση της φιλοσοφίας του που προωθούνταν 
στη Γερμανία και τη μεθοδευμένη προσπάθεια να συνδεθεί αυτός με το ναζισμό.  
   Η φιλοσοφία του Nietzsche τράβηξε τους Έλληνες εξαιτίας του θαυμασμού του για 
τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό κι ακριβώς αυτός ο θαυμασμός διευκόλυνε 
συναισθηματικά την πρόσληψή της. Ο Καμπύσης, ο Πέτρος Αποστολίδης (Νιρβάνας), ο 
∆ημήτρης Χατζόπουλος (Μποέμ), ο Παλαμάς προέβαλαν το γερμανό φιλόσοφο μέσα από 
το περιοδικό του Χατζόπουλου επιπλέον, γιατί έβλεπαν σε αυτόν έναν ποιητή-
φιλόσοφο μυστικιστή, κάτι που εναρμονιζόταν με τις γενικότερες πνευματικές 
ανησυχίες τους που ανταποκρίνονταν στην αντίθεσή τους εκείνη την εποχή προς τον 
ορθό λόγο και την επιστήμη. Μεταξύ άλλων, τους απασχολούσαν θέματα όπως ο 
υπνωτισμός, ο βουδισμός, οι σκεπτομορφές, ο αποκρυφισμός, τα μάγια κ.ά.. Έτσι ένα 
δίκτυο νέων αντικοινοβουλευτικών, αντιδημοκρατικών, αντιχριστιανικών, 
μυστικιστικών, θεοσοφικών κ.ά. θεωριών προωθούνται στο περιοδικό Τέχνη με έναν 
τρόπο κάπως καλυμμένο. Παράλληλα μια αντίληψη κυκλοφορεί για το ρόλο του 
καλλιτέχνη⋅ ρόλος που ξεφεύγει από το πλαίσιο της τέχνης και συνδέεται και με την 
επιθυμία για κοινωνική και πολιτική αλλαγή. Ένας λογοτέχνης–Υπεράνθρωπος 
προβάλλεται, που επιπλέον μόνο όσοι διαθέτουν ποιητική ευαισθησία μπορούν να 
καταλάβουν το έργο του. Το κοινό του περιοδικού δεν είναι το ευρύ (το «αγελόζωον» 
όπως το χαρακτηρίζει με τρόπο νιτσεϊκό ο Μποέμ, αδελφός του Χατζόπουλου) αλλά το 
μυημένο, το δυνατό, το αριστοκρατικό. 
   Μικρή ήταν η διάρκεια κυκλοφορίας του περιοδικού, μόλις ενός έτους. Για τη διακοπή 
κυκλοφορίας της Τέχνης δεν ευθυνόταν το γεγονός ότι υπήρξε το πρώτο περιοδικό που 
γραφόταν αποκλειστικά στη δημοτική που ο τόπος και η εποχή δεν μπορούσαν να 
σηκώσουν, αλλά η αριστοκρατική αυτή γραμμή στην τέχνη και η εκφρασμένη διάστασή 

                                                        
172 Ο συμβολισμός δεν είχε γίνει συστηματικά γνωστός στην Ελλάδα πριν από την Τέχνη. Ο 
ελληνοτουρκικός πόλεμος και η έκδοση αυτού του περιοδικού αναφέρονται ως η τομή εκδήλωσής του. Ο 
Π. Μουλλάς επισημαίνει όμως τους “προγενέστερους κραδασμούς” του συμβολισμού, όπως 
αντανακλώνται και στο Λεξικό του Κουμανούδη, όπου σχετικές λέξεις καταγράφονται πριν και 
πυκνώνουν γύρω στο 1890 (Ο Λόγος της Απουσίας: ∆οκιμίο για την επιστολογραφία με σαράντα ανέκδοτα 
γράμματα του Φώτου Πολίτη (1908-1910), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992, σ. 263-264 - βλ. εκεί και παραπομπή 30). 
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του από το λαό, που εξέφραζαν τον ιδεολογικό προσανατολισμό του. Όσο η γραμμή 
αυτή γινόταν ξεκάθαρη, τόσο φούντωνε η πολεμική εναντίον της Τέχνης από τους 
αντιπάλους, πολεμική που σιγά σιγά επεκτάθηκε στους ίδιους τους κόλπους του 
περιοδικού και οδήγησε τους συνεργάτες του σε διάσπαση. Έτσι και δημοτικιστές 
συνεργάτες του περιοδικού αντιδράσανε εξίσου στην εισαγωγή της ιδεολογίας του 
αστικού απολυταρχισμού, που ουσιαστικά προωθούνταν μέσα απ’ τις σελίδες του 
περιοδικού με τη μορφή του εκλεκτικισμού στην τέχνη. 
   Η έκδοση της Τέχνης σταμάτησε, αλλά η προσπάθεια που ξεκίνησε εκεί συνεχίστηκε. 
Το Περιοδικό μας, του Γεράσιμου Βώκου, με κύριους συνεργάτες τον Μήτσο Χατζόπουλο 
και τον Γιάννη Καμπύση, το 1900 συνέχισε την προβολή της φιλοσοφίας του Nietzsche. 
Η μετριοπαθής στάση του Βώκου όμως, οδήγησε τους δύο συνεργάτες του το 1901 στη 
δημιουργία ενός δικού τους περιοδικού, του ∆ιόνυσου, ακολουθώντας τη γραμμή της 
Τέχνης, με μεγαλύτερο φανατισμό. Η επιλογή τού ονόματος του περιοδικού δεν ήταν 
τυχαία. Συνδεόταν με την παράλληλη προσπάθεια για εξοικείωση του κοινού με τη 
φιλοσοφία του Nietzsche, προκειμένου το τελευταίο να αποκτήσει τη συνείδηση της 
ελληνικότητάς του μέσω μίας νιτσεϊστικής σκοπιάς! Το περιοδικό είχε στην πρώτη 
σελίδα του απόσπασμα με τίτλο “Το σφυρί μιλεί” από τον Ζαρατούστρα. “Γενῆτε 
σκληροί!” προτρέπει ο προφήτης του Nietzsche και οι συντάκτες του ∆ιόνυσου το δρόμο 
της καταστροφής προτίθενται να ακολουθήσουν, με στόχο την αναδημιουργία. 
Ειδικότερα, ο κύκλος αυτών των ελλήνων διανοουμένων επιδίωκε την εκ νέου 
θεμελίωση της νεοελληνικής συνείδησης όχι στα ήθη και έθιμα του ελληνικού λαού, 
αλλά στις αξίες όπως προβάλλονταν στην αρχαία ελληνική τραγωδία και τις οποίες 
ανέδειξε ο Nietzsche. Η θεωρία του για το διονυσιακό στοιχείο συνδεόταν με τη 
δημιουργία μεγάλων πολιτισμών. Ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός έχει φτάσει σε ένα 
σημείο εκφυλισμού, αλλά το παρελθόν του βρισκόταν στους αντίποδες της τωρινής του 
κατάστασης. Απ’ αυτόν τον εκφυλισμό θα βγει μόνο εφόσον συνειδητοποιήσει τον 
ελληνισμό του και ως τελευταίος εκφραστής αυτού του πολιτισμού παρουσιάζεται ο 
Nietzsche.  
   Ο νιτσεϊσμός της Τέχνης και του ∆ιόνυσου είναι γενικότερα εθνικισμός, κοινωνικός 
ανισοτισμός, ρατσισμός, πνευματικός αριστοκρατισμός (ο Παλαμάς μιλούσε 
περιφρονητικά για τη νοημοσύνη της πλειοψηφίας του λαού), μέχρι και κοινωνικός 
δαρβινισμός (τα αδύναμα μέλη της κοινωνίας, σύμφωνα με το Νιρβάνα, δεν πρέπει να 
έχουν θέση σε αυτήν) και ο νιτσεϊσμός αυτός είναι πλήρης διαστροφή της πραγματικής 
νιτσεϊκής φιλοσοφίας.173 Οι επιδιώξεις του κύκλου των διανοουμένων αυτών 
ξεπερνούσαν το χώρο της λογοτεχνίας και εκτείνονταν στη δημιουργία μιας νέας 
“δυναμικής” κουλτούρας. Έναν απ’ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σ’ αυτήν την 
προσπάθεια θα έχει κι ο Γιάννης Καμπύσης, με οδηγό του τον τότε γερμανικό πολιτισμό. 
 
2. 2. 2. 2. ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ    

                                                        
173 Βλ. Λαμπρέλλης, όπου αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο ο νιτσεϊσμός προβαλλόταν απ’ τον κύκλο των 
διανοουμένων της εποχής και με ποιες επιδιώξεις. Επιπλέον τα μυστικιστικά, θεοσοφικά κ.ά. 
ενδιαφέροντά τους κι ο τρόπος επίσης που αυτά προβάλλονταν μέσα από τα περιοδικά αναπτύσσονται στο 
Ματθιόπουλος. Βλ. και Μ. Μ. Παπαϊωάννου «Το περιοδικό Τέχνη και η πάλη των ιδεών στην Αθήνα στο 
τέλος του 19ου αιώνα», Επιθεώρηση Τέχνης ΙΑ΄, τ. 63-64, 1960, σ. 216-223, όπου αναλύονται οι ιδεολογικοί 
λόγοι της διακοπής της έκδοσης του περιοδικού Τέχνη. Για τη σύνδεση συμβολισμού – νιτσεϊσμού: 
Γουνελάς, σ. 46-48. 
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Σε αρχαιοελληνικές καταβολές από γερμανική οδόΣε αρχαιοελληνικές καταβολές από γερμανική οδόΣε αρχαιοελληνικές καταβολές από γερμανική οδόΣε αρχαιοελληνικές καταβολές από γερμανική οδό    
   Ενώ ο Hölderlin, αναζητώντας την πολιτιστική αναγέννηση του λαού του, βρίσκει μια 
σχέση ανάμεσα στους σύγχρονους του Γερμανούς και τους αρχαίους Έλληνες ανάλογη 
με εκείνη των τελευταίων με τους Υπερβορείους, πορεία προς τον Καύκασο που 
ακολουθεί κι ο Nietzsche μέσω του μύθου του Προμηθέα, όχι ως τόπο μαρτυρίου και 
τιμωρίας επίσης, αλλά ως το ακρότατο όριο στο οποίο μπορεί απελευθερωμένος να 
οδηγηθεί ο προμηθεϊκός άνθρωπος, ο Καμπύσης θ’ αναζητήσει αντιστρόφως στο 
γερμανικό πνεύμα την αναγέννηση της μίζερης ελληνικής πραγματικότητας του καιρού 
του, κατά τη δική του πορεία προς την απάτητη κορφή.  
   Κυκλική υπήρξε η πορεία αυτή, αφού, αν και στο ταξίδι του προς το γερμανικό 
πολιτισμό, απορρίπτει τον κλασικισμό, ο σύνδεσμος με την κλασική Ελλάδα ουσιαστικά 
υφίσταται, καθώς η Γερμανία ήταν για τον Καμπύση η σύγχρονη αντανάκλαση ενός 
μεγάλου πολιτισμού, ως η εκδήλωση εκ νέου του διονυσιασμού με “νιτσεϊκούς” όρους. 
Η κυκλική αντίληψη του Καμπύση για το κλασικό και η έννοια του σύγχρονου που 
περιέχεται σε αυτό, καθρεφτίζεται σ’ ένα σχόλιό του για το ζωγράφο Γύζη. Μιλώντας 
για τη Γερμανία που ο Γύζης δεν μπόρεσε να τη νιώσει, αν και ζούσε εκεί, λέει:  
 

«Και θα παρατηρήσει κανείς, πως και στην αρχαιότερή του περίοδο, όταν οι θύμησες της 
πατρίδας του και τα έθιμα της Τήνου ή άλλου τόπου, του κεντούσαν την έμπνευση, και 
τώρα, που ζητάει την αλληγορία και πλάθει τις μορφές κατά τα κλασσικά κείμενα, 
παραμένει Έλληνας καλλιτέχνης, νοσταλγός πάντοτε του Ελληνικού ωραίου, αλλά 
αμέτοχος του βαθιού μοτίβου που σκορπάει ο τόπος αυτός [η Γερμανία] κι η εποχή αυτή 
και που γίνεται πνοή δημιουργίας, προωρισμένης να υπερβεί τους θετούς φραγμούς 
τόπου και χρόνου και να φτάσει το απόλυτον Ελληνικόν ωραίον στην περιοχή των 
μητέρων174” (“Γερμανικά Γράμματα”, ΚΑ, σ. 541)». 

 

   Γενικότερα, ο Γιάννης Καμπύσης ήταν απ’ τους πρώτους που λάτρεψαν το γερμανικό 
πνεύμα, επηρεάστηκαν στα γραπτά τους απ’ αυτό και θέλησαν να το μεταλαμπαδέψουν 
στην Ελλάδα. Γνωρίστηκε από κοντά με γερμανούς λογίους και συγγραφείς και 
ταξίδεψε στη Γερμανία σε μια προσπάθεια να γνωρίσει από τις πηγές του και να 
αφομοιώσει το γερμανικό πνεύμα. Το παράδειγμά του θ’ ακολουθήσουν κι άλλοι, όπως 
ο Κ. Χατζόπουλος. Πριν επισκεφτεί ο Καμπύσης τη Γερμανία, ήδη από τις αρχές του 
1897, είχε γνωριστεί δι’ αλληλογραφίας με το μεσαιωνολόγο-νεοελληνιστή και 
αργότερα καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λειψίας Karl Dieterich. Το Μόναχο ήταν 
σπουδαίο κέντρο των γραμμάτων και των τεχνών, όπου, ιδίως στο τελευταίο τέταρτο 
του περασμένου αιώνα, σπούδασε ή διέμεινε πλήθος ελλήνων επιστημόνων, 
λογοτεχνών και καλλιτεχνών. Έτσι κι ο Καμπύσης αποφάσισε να επισκεφτεί το Μόναχο 
κι από κοντά να γνωρίσει τη Γερμανία. Ξεκίνησε λοιπόν το ταξίδι του αρχές Οκτωβρίου 
του 1898, πέρασε από την Κέρκυρα στο Πρίντεζι, και από εκεί σιδηροδρομικώς έφτασε 
στο Μόναχο. Εκεί τον υποδέχθηκε και τον βοήθησε ο Julius K. von Hosslin (στον οποίο 
έχει αφιερώσει το δραματικό του, “μυστικιστικού συμβολισμού”,175 ποίημα Ανατολή). 
Στο Μόναχο επίσης γνωρίστηκε με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μονάχου Karl 
Krumbacher, με τον οποίο επίσης αλληλογραφούσε και στον οποίο έστειλε μερικά έργα 
του. Στην Tέχνη δημοσιεύτηκε και μια συνέντευξή του με τον Krumbacher, στον οποίο 

                                                        
174 Οι “μητέρες” είναι οι γονιμοποιούσες αρχέγονες δυνάμεις, οι αρχετυπικές μορφές του κόσμου, που η 
φύση αρνιόταν πεισματικά στη νόηση και στη λογική προσέγγιση (Ματθιόπουλος, σ. 176).  
175 Βάλσας, σ. 463. 
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είχε αφιερώσει και τη μετάφραση του Προμηθέα του Γκαίτε. Στο Μόναχο έγραψε τα 
θεατρικά του Στα σύγνεφα (1899) και το παραμυθόδραμα Ο Αρήγιανος, που το συνέχισε 
στην Ελλάδα, καθώς και ποιήματα. Εκτός από το Μόναχο, τα γύρω μέρη και τις 
Βαβαρικές Άλπεις, ο Καμπύσης ταξίδεψε προς Βερολίνο, πέρασε από Σαξωνία, 
θουριγγία, Βαϊμάρη, ∆ρέσδη, Λειψία, Ρέγκενσμπουργκ, Νυρεμβέργη κ.ά.. Τις εντυπώσεις 
του απ’ τη Γερμανία τις περιγράφει στις επιστολές του στον Χατζόπουλο, και στα 
περίφημα “Γερμανικά Γράμματά” του, που δημοσιεύτηκαν επίσης στην Τέχνη, καθώς και 
σε μερικά άλλα άρθρα στα Περιοδικό μας, Εφημερίς, ∆ιόνυσος.176 Έργα του στέλνει επίσης 
σε Γερμανούς και κάποτε αναφέρεται και έργο του (Παουλίνα – Παουλίνα) μεταφρασμένο 
στα Γερμανικά από τον Boltz.177 Κατά τον Παπαστρατηγάκη, η Γερμανία ήταν για τον 
Καμπύση “η γη της πνευματικής του επαγγελίας, με το Νίτσε της, με τον Γκαίτε της, με 
τον Μπετόβεν, με τον Βάγκνερ, με τον Σίλλερ, μ’ όλους τους τιτάνες της υψηλότατης 
δημιουργίας.”178  
  Ο Καμπύσης παρουσιάζεται πρωτοπόρος στην είσοδο και την προώθηση του 
βορειοευρωπαϊκού πνεύματος στη νεοελληνική λογοτεχνία.179 Θα κάνει γνωστή στο 
ελληνικό κοινό -με τις επιστολές του, το κριτικό έργο του, αλλά και τις μεταφράσεις 
του- μια πλειάδα βόρειων δημιουργών. Αλλά κυρίως είναι “ο πρώτος ίσως εκπρόσωπος 
στην Ελλάδα του νιτσεϊκού πνεύματος”,180 σίγουρα αυτός που το προωθεί με το 
μεγαλύτερο πάθος και εκδηλώνει την ίδια με το φιλόσοφο προσήλωση στη Ζωή. 
Επιπλέον “(…) με την εισαγωγή των νιτσεϊκών θεωριών συντελεί στη μετεξέλιξη του 
αρχαϊσμού της δημοτικής στο διονυσιασμό και τη θεωρία της “μέθης”, που 
σημασιοδοτούν τη δημιουργία των συγγραφέων της αμέσως επόμενης από τη δική του 
λογοτεχνικής γενιάς, όπως οι Σικελιανός, Βάρναλης και Καζαντζάκης”.181  
    
Αριστοκρατισμός και σοσιαλισμόΑριστοκρατισμός και σοσιαλισμόΑριστοκρατισμός και σοσιαλισμόΑριστοκρατισμός και σοσιαλισμός, οι ασυμβίβαστες όψεις ενός προμηθεϊσμούς, οι ασυμβίβαστες όψεις ενός προμηθεϊσμούς, οι ασυμβίβαστες όψεις ενός προμηθεϊσμούς, οι ασυμβίβαστες όψεις ενός προμηθεϊσμού    
    Ο Καμπύσης ήταν ελιτίστας όπως ο Nietzsche, και μαζί με τον αριστοκρατισμό του 
βάδιζε κι ο ρατσισμός του.182 Η εικόνα που προβαλλόταν -σοβαρά ή περιπαικτικά- απ’ 

                                                        
176 ∆ημητρακόπουλος, σ. 113-115. 
177 ΚΑ, σ. 624. 
178 Παπαστρατηγάκης, σ. 5, 24-25. 
179 Ο Α. Καμπάνης στην Ιστορία του τον καταγράφει ως έναν “απ’ τους πρώτους που παραμερίσανε τα 
γαλλικά πρότυπα, ζητώντας διδασκάλους στις λογοτεχνίες του Βορρά – τις γερμανικές και τις 
σκανδιναβικές”. Και στην Ιστορία του M. Vitti (σ. 318) αναφέρεται ότι: “Το άνοιγμα προς τον Βορρά (...) 
πραγματοποιήθηκε ιδίως χάρη στις πρωτοβουλίες ενός άλλου νέου, του Γιάννη Καμπύση (1872-1901) 
(...)». Ο ∆ημαράς στη δική του Ιστορία, αν και τον θεωρεί ανώριμο, αναγνωρίζει ωστόσο ότι «η στροφή 
αυτή την οποία δίνει στον κύκλο του, προσανατολίζοντάς τον συστηματικά προς νεότερες λογοτεχνικές 
κινήσεις άγνωστες πριν, αποτελεί έναν σταθμό για τα γράμματά μας» (σ. 542-543). Ακόμη στο 
Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ηλιού (Ι. Χατζημανωλάκης, «Καμπύσης Γιάννης», τ. 10, σ. 176-177) ο Καμπύσης 
καταγράφεται ως εισηγητής της πνευματικής κίνησης της Γερμανίας στην Ελλάδα. 
180 Φουσαράς Γ., “Γιάννης Καμπύσης”, Μορφές της Νέας Λογοτεχνίας μας, Βιβλιοθήκη “Εργατικής Εστίας”, 
Αθήνα 1952, σ. 110. 
181 Θόδωρος Γραμματάς, “Εισαγωγή” στο Γιάννης Καμπύσης, Οι Κούρδοι – Το δαχτυλίδι της μάνας, ∆ωδώνη, 
Αθήνα – Γιάννινα 1992, σ. 26. 
182 Μιλώντας για τους Κινέζους, ο Καμπύσης λέει:  

«Κι αλήθεια ο αχρησιμοποίητος αυτός συρφετός, ο παραπάνου από μια Simia των catarrhinarum, 
ο παρακάτου από έναν άνθρωπο της τάξης ξάφνου των Αρίων, για τον παρατηρητή, που δεν θα 
ελάβαινε υπόψει του το πολιτικό των επικυρίαρχων της Γης λευκών ανταγωνισμό και μονάχα 
τη φυλετική, τη φυσική δηλαδή υπεροχή θα εξέταζε, ο αχρησιμοποίητος αυτός συρφετός, θα 
ήταν πλέον καιρός να χρησιμοποιηθεί. Ο λευκός τελειότερος κι ανώτερος άνθρωπος, με το ίδιο 
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τους άλλους γι’ αυτόν ήταν ενός Υπερανθρώπου. Ο Μαλακάσης είχε βγάλει στον 
Καμπύση το παρατσούκλι ο Άντρας κι ο Καμπύσης τον ευχαριστούσε γι’ αυτό και το 
χρησιμοποιούσε.183 Για τον Μαλακάση ήταν “ο ακάματος ανερευνητής του 
υπερανθρωπισμού”.184 Ο Κ. Χατζόπουλος, αναφερόμενος το 1908 σ’ ένα γράμμα που του 
είχε στείλει ο Καμπύσης για να δημοσιευτεί στην Τέχνη, κάνει λόγο για τον ελιτισμό 
επίσης του τελευταίου-“τόνιζε [ο Καμπύσης] πως είναι αριστοκράτης”185- και συνέδεε ο 
Χατζόπουλος τον ελιτισμό του αυτόν αρνητικά με τη φιλοσοφία του Nietzsche⋅ είχε 
τότε ο Χατζόπουλος απομακρυνθεί από τις νιτσεϊκές ιδέες, τις οποίες την εποχή της 
Τέχνης κι ο ίδιος προωθούσε. Ένα χρόνο αργότερα, το 1909, στο κείμενό του Η 
ψυχολογία του συμβολισμού, ο Χατζόπουλος θα κάνει λόγο για τις “φαντασιοκοπίες των 
υπερανθρώπων.” Την ίδια χρονιά ο Χατζόπουλος έγραψε επίσης τον Υπεράνθρωπό του186 
στο Μόναχο, που πρωτοδημοσιεύτηκε στο Νουμά το 1911, ένα έργο που σατίριζε μεν τον 
Καμπύση,187 αλλά αποκάλυπτε ταυτόχρονα ότι η σύνδεση του Καμπύση με τον 
Υπεράνθρωπο του Nietzsche διατηρήθηκε ακόμα και χρόνια μετά το θάνατό του.  
   Επιπλέον ο Καμπύσης ήταν και σοσιαλιστής, κάτι ασυμβίβαστο με τα προηγούμενα. Τη 
σύνδεση αυτή -ή καλύτερα τη σύγχυση- των δύο πλευρών του Προμηθέα, του 
αριστοκράτη που είδαμε στον Nietzsche και του σοσιαλιστή που είδαμε στον Marx, 
συναντάμε στον Γιάννη Καμπύση.188  
    
Κλασικισμός και προμηθεϊσμός Κλασικισμός και προμηθεϊσμός Κλασικισμός και προμηθεϊσμός Κλασικισμός και προμηθεϊσμός     
  Η πρώτη εμφάνιση του Καμπύση στα γράμματα χρονολογείται το 1895 στο περιοδικό 
Εστία. Στο περιοδικό αυτό ο Καμπύσης, αν και αφανέρωτος ακόμα, προσλαμβάνεται ως 
τακτικός συνεργάτης με τη στήλη «Ανοιχτά Γράμματα». Οι επιστολές του μοιάζουν με 
κριτικά ή φιλοσοφικά χρονογραφήματα, είναι σαν σύντομες εντυπώσεις από τη ζωή του 
πνεύματος, της κοινωνίας και της τέχνης.189 Ένα απ’ αυτά τα γράμματα τιτλοφορείται 
Ρωμιός και μόνο Ρωμιός190 και είναι εκείνο με το οποίο ο Καμπύσης δίνει το προμηθεϊκό 
στίγμα του.  
   Το γράμμα -κατά την εκδοτική συνήθεια της εποχής- απευθύνεται σ’ ένα φανταστικό 
φίλο, δημιουργώντας στο κοινό την προσποιητή ψευδαίσθηση ότι γίνεται μάρτυρας 
μιας προσωπικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό της πλασματικής επικοινωνίας 
μεταξύ δύο προσώπων υπάρχει το τρίτο πρόσωπο, ο αναγνώστης, που είναι και ο 
πραγματικός παραλήπτης του γράμματος. Με παραστατικό τρόπο, ο Καμπύσης εκφράζει 
σ’ αυτό τις ανατρεπτικές του απόψεις για ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο για τους 
Έλληνες, τον κλασικισμό, παρουσιάζοντάς τις, δήθεν καλυμμένα, ως προερχόμενες από 
φίλο. Ο τρόπος που βλέπει ο Καμπύσης, μεταξύ άλλων, το θέμα του κλασικισμού 
«φανερώνει το ξάνοιγμά του (...) σ’ ένα αντίκρισμα των πραγμάτων πιο ελεύθερο και 

                                                                                                                                                                     
απαράβατο δικαίωμα της υπεροχής, που χρησιμοποιεί τάλογα ξάφνου, μ’ αυτό οφείλει να 
χρησιμοποιήσει και τον κίτρινο και το μαύρο άνθρωπο, τον κατώτερό του (“Από την κινεζική 
ποίηση. Ένα δράμα – Μια συλλογή δημοτικών τραγουδιών”, ΚΑ, σ. 507)».  

183 ΚΑ, σ. 583. 
184 Μ. Μαλακάσης, “Γιάννης Καμπύσης”, Παναθήναια Γ΄, 1901, σ. 142. 
185 Κ. Χατζόπουλος, “Γράμμα στο Ν. Γιαννιό”, Ν. Εστία 62, 1937, σ. 1.269. 
186 Κ. Χατζόπουλος, Υπεράνθρωπος, εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, Αθήνα 1915.    
187 Άγρας, σ. 227. Βλ. επίσης π.χ. Γουνελάς, σ. 180, Ματθιόπουλος, σ. 524, Καρβέλης, σ. 135-138. 
188 Για τη σύνθεση του σοσιαλιστή και του κυρίαρχου ρόλου του Υπερανθρώπου βλ. Γουνελάς, σ. 102 κ.ε.. 
189 Γ. Βαλέτας, “Εισαγωγή”, ΚΑ, σ. 6. 
190 ΚΑ, σ. 404-405. 
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προσωπικό».191 Έτσι το γράμμα αυτό εντάσσεται στην τόσο πρώιμη απόκλιση του 
Καμπύση από την κοινή αντίληψη των πραγμάτων και στην απόπειρά του μετάδοσης 
ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης στο αναγνωστικό κοινό. 
 

  « Αγαπητέ μου φίλε. Βρέθηκα κει κάπου στον Κεραμεικό. Ο ήλιος έλαμπε με ξεχωριστή 
χάρη κι εγώ αφέθηκα σ’ ονειροπόληση. Κοίταζα τους τάφους, που με ήρθε το φάντασμα 
εκείνο. Και τι δεν ήταν; Ένα απέραντο σώμα με χιλιάδες κεφάλια. Περνούσε ένα ένα 
μπρος μου και το έβλεπα ν’ αλλάζει. Στο τέλος με πλάκωσαν όλα τόσο, που δεν μπόργα 
να πάρω την αναπνοή μου, και μια φωνή, σαν από τη σάλπιγγα του ψυχοβγάλτη του 
χάρου μού ταγκέλωσε τ’ αφτιά μου και φώναξε: - Οι πρόγονοί σου είμαστε, οι πρόγονοί 
σου, ανάξιε! ... 
   Το φάντασμα έφυγε κι εγώ συνήρθα. Ήμουν ακόμα σαστισμένος κι αποκαμωμένος, 
που έφυγα από κει, τρέχοντας και λέγοντας: - Θε μου! Τι βάρος που είναι οι πρόγονοι!... 
 

Ο κλασικισμός παρουσιάζεται ως ένα πολυκέφαλο φάντασμα με απέραντο σώμα και με 
τη φωνή του Χάρου, ένα grotesque τέρας που καταπλακώνει την ψυχή του Καμπύση. 
Όλο το σκηνικό είναι εφιαλτικό, αν και όλα αυτά διαδραματίζονται στο φως του ήλιου. 
Ο κλασικισμός βαραίνει τους Έλληνες με τη σκιά του, τους καθηλώνει στην κατάσταση 
του απογόνου, δεν τους αφήνει ν’ αποκτήσουν τη δική τους οντότητα.  
 

   Πες μου, τι λες, σε παρακαλώ, εσύ; ∆ε λυπάσαι που γεννήθηκες Έλληνας; ∆ε σε πιάνει 
μερικές φορές πυρετός, που συλλογιέσαι, πως ο παππούλης σου είχε τόση δόξα και συ 
δεν αξίζεις τίποτις; Ω! Εγώ! Εγώ νιώθω αφτό νάναι ο μεγαλείτερός μου καημός! Σα 
βλέπω να με μελετάνε, να με ζουλέβουνε, μόνο γιατί η τύχη τάφερε και γεννήθηκα 
στην Ελλάδα, σκάζω απ’ το κακό μου. Κι ακόμα να νιώθεις, πως, ό,τι κι αν κάμεις δε θ’ 
αξίζει τόσο δα, μπρος στα μεγάλα, στ’ αφάνταστα εκείνα έργα των προγόνω σου. 
   ∆ε θέλω να με δεσμέβει τίποτις. Θέλω να χωρίσω από κείνους, να δημιουργήσω κι εγώ 
κάτι καινούργιο. Από την αφάνειά μου να πεταχτώ σιγά-σιγά. Να ζήσω κι εγώ από τον 
εμαφτό μου κι όχι με τα ψίχουλα και ταπομεινάδια, σα ζητιάνος! Ρωμιός είμαι και μόνο 
ρωμιός! Χώνεφ’ το αφτό καλά και θα διεις τι μπορείς να κάμεις. Νιώθεις ελεφτεριά, μια 
δύναμη ανίκητη! Λες και σε καρτεράει νέα δόξα, καινούργια. Πες, πως θα γίνεις και συ 
πρόγονος έτσι μια μέρα, και θα βρίσκουνται ανθρώποι να σκάζουν, που θαν τους 
βαραίνεις και συ. 
 

Ο κλασικισμός είναι οι αλυσίδες που κρατούν δεμένους τους σύγχρονους του Καμπύση 
Έλληνες, είναι τα δεσμά από τα οποία δεν μπορούν ν’ απελευθερωθούν οι Προμηθείς. Ο 
Καμπύσης, σαν άλλος Τιτάνας, προβλέπει ότι ο ερχομός του ελευθερωτή Ηρακλή θ’ 
αργήσει. 

 

   Μα όχι! Αφτή η χαρά δεν είναι για μας. ∆ε θα ξεπλακωθούμε από το βάρος μας, γιατί 
είμαστε δεμένοι με γερές αλυσίδες κι ο Ηρακλέας θαργήσει να βρεθεί ναν τις κόψει... Η 
γλώσσα μας, που μιλάμε όλοι και που τη γράφουμε κάμποσοι, είναι γερό τσικούρι για το 
σπάσιμο, μα Ηρακλέας δεν είναι. Η προφορά της διαφέρει, οι λέξες διαφέρουνε, η 
γραμματική της είναι άλλη, μα τα γράμματα είναι όμοια. Κι αφτό είναι η πιο χοντρή 
αλυσίδα! Τι έξοχο θάταν, να είχαμε ξάφνου, τα Λατινικά γράματα κι ας τάχαμε 
ανακατωμένα με τα Ελληνικά, νάχαμε δηλαδή, Ρωμαϊκά γράμματα, δικά μας. Τότες 
θάμαστε νέοι ανθρώποι, νέα γενεά, και θα γινόμαστε και προγόνοι και θα 
ξαναδοξαζόμαστε, και... (...)». 

                                                        
191 Κλέων Παράσχος, “Γιάννης Καμπύσης” στο Έλληνες λυρικοί από τον Σολωμό έως σήμερα και τρία δοκίμια 
(Τι είναι η ποίηση – Ησίοδος – Σαπφώ), Σ. Σπυρόπουλος, Αθήνα 1953, σ. 204. 
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   Σ’ ένα άλλο γράμμα του, δύο χρόνια αργότερα,192  οι απόψεις του για τον κλασικισμό 
επαναλαμβάνονται. Αυτή τη φορά το γράμμα κινείται στο πλαίσιο μιας προσωπικής 

                                                        
192   «Αξιότιμε κύριε, 

(...) «... Ο κλασικισμός!... Βραχνάς μού κάθεται στα στήθια. Κάθε φορά που τον ακούω, όλο μου το 
κορμί ταράζεται, και φρισονάρει!... ∆εν είναι για μας μεγαλύτερο άλλο κατάμουτρα πέταμα της 
μικρότητάς μας και της αδυναμίας μας, παρά να μας θυμίζουν τον κλασικισμό και να μας 
δείχνουν μια προστασία ή να μας λένε ένα γλυκό λόγο, σαν ψίχαλο σε διακονιάρη, μόνο γιατί 
ζούμε στους τόπους, που έζησαν άλλοτες ο Περικλής κι ο Φειδίας! ...  
  ... Τι Ημιθέους και τι ανθρώπους ναν τους περνούσαν εκείνους στη φαντασία τους οι 
Φιλέλληνες της εποχής!... Ω λάμψη που θα σκορπίζουν κι οι απόγονοί τους!... Τρεχάτε, 
Φιλέλληνες, στην Ελλάδα!... Εκεί θα ιδείτε τη χλαμύδα⋅ θ’ ακούστε στην Αθήνα τους σοφιστές και 
τους ρήτορες στην Πνύκα⋅ στο σαλόνι της Ασπασίας θ’ αντικρύστε τους καλλιτέχνες και τους 
φιλοσόφους⋅ στο θέατρο θ’ ακούστε του Αισκύλου τους «Πέρσες» και τους «Βατράχους» του 
Αριστοφάνη. Τις ραψωδίες του Ομήρου όλοι τους θάχουν στα χείλια κι οι νεανίαι πώς θα 
τραγουδούν στα σοκάκια του Πίνταρου τους ύμνους και της Σαφώς τα μινυρίσματα!... Τρεχάτε 
στην Ελλάδα, των περάτων Φιλέλληνες κι αρχαιόφιλοι! Εκεί στο στόμιο του Πειραιά θ’ 
αντικρύστε το μνημούρι του Θεμιστοκλή και μέσα στο λιμένα οι τριήρες οι δοξασμένες, οι 
Σαλαμινομάχισες, εκεί θα πλέχουν... Τρεχάτε στην Ελλάδα για τους Έλληνες... «κι αν είναι να 
πεθάνουμε για την Ελλάδα, ω θεία δάφνη, μια φορά κανείς πεθαίνει!»  
   «... Μην τα θυμάμαι αφτά... Το βάρος των προγόνων μου είναι πολύ, πολύ μεγάλο... Τόνομά 
τους και μόνο με πλακώνει, σα βουνό, σαν τον Όλυμπο!... ∆εν είμαι λεύτερος καθόλου και είμαι 
καταδικασμένος να είμαι αιώνια σκλάβος τους. Να κάμω τίποτε δε μπορώ, γιατ’ είμαι απόγονος 
του Ευριπίδη. Η Ακρόπολη λάμπει κι ο Παρθενώνας, ατίμητο πετράδι της γιγάντιας αφτής 
κορώνας της ανθρωπότητας και των αιώνων, με θαμπώνει και με σκεπάζει!... Ούτε να 
περπατήσω δεν μπορώ και μονάχα κλαίω... κλαίω, γιατί είμαι ο ανάξιος απόγονος των μεγάλων 
προγόνων!...  
   ... Γκρέμισε την Ιστορία, σκίσε τα Βιβλία, θάψε την παράδοση, να ζωντανέψω λίγο, νανασάνω 
λίγο, να γίνω κι εγώ κομμάτι άνθρωπος... Να με κοιτάζουν κι εμένα και να λένε: είναι ο 
Ρωμιός!...  Ω! ας πάψω πια ν’ ακούω: είναι ο απόγονος των Ελλήνων!... 
    ... Μακαρισμένοι που δεν κατοικούν σ’ αρχαίους τόπους! Μακαρισμένοι, και που κατοικούν τη 
Φοινίκη, που κατοικούν την Αίγυφτο, που κατοικούν στην Καρχηδόνα... ∆εν έχουν ούτε 
προγόνους, ούτε φίλους των προγόνων τους! Αν τους αγαπάει κανείς, αγαπάει τους ίδιους!... Σας 
ζουλέβω, μακαρισμένοι... Εσείς θα ζήστε, θα γίνετε και σεις πρόγονοι μια μέρα, αν το θελήστε, κι 
ας μη κάμετε ό,τι θα κάμω εγώ, ό,τι κάνω εγώ, ό,τι έκαμα εγώ ο Ρωμιός!... Εγώ είμαι φτωχός 
καταδικασμένος της Μοίρας... Είμαι απόγονος!... 
   Τους θρήνους μου, αξιότιμέ μου κύριε, μη τους παρεξηγείστε... Ξέρω πως ο εχτρός μου ο 
μεγάλος δεν είναι τόσο ο φίλος των προγόνω μου, όσο αφτός ο απόγονος, εγώ ο ίδιος!... Ναι!... 
Τον κλασικισμόν έχουμε προσφάγι κι εμείς!... Ω, οι Τούρκοι! ∆εν είναι τίποτις οι Τούρκοι! Οι 
Ρωμιοί μου τους ετσάκισαν τότες... Και σήμερα οι απόγονοι των Ελλήνων τούς ξανάφεραν... ∆εν 
είναι σαν τους δασκάλους καταστρεφτικοί σε μας οι Τούρκοι! Ο Τούρκος ίσως αύριο ξαναφύγει 
και θα ξανατσακίζονταν, αν του ρίχνονταν ο Ρωμιός κι όχι ο απόγονος των Ελλήνων... μα ποιος 
Φρειδερίκος Μεγάλος θα κάμει Έθνος και το δικό μου τον τόπο;...  
   Γλυκειά μου πατρίδα, που σου βούλωσαν τη ζωή σου με την αρχαιότητα... Ας ήταν να 
γιατρέβουσουν από την τρομερή αυτήν αρρώστια!... Οι καμπάνες της Αγια-Σοφιάς ξανά 
θακούγουνταν στα τετραπέραντα της Ρωμιοσύνης!...  
   Θα ήθελα να σας έλεγα κάτι για τη γλώσσα μας, απαντώντας και στο γραμματάκι σας⋅ και κάτι 
για την καταγωγή μας, απαντώντας και στη διατριβή σας... Μα θα σας πω μόνο πως εμείς είμαστε 
Ρωμιοί. Έχουμε μέσα μας πολύ χυμό κι από τους Έλληνες κι από τους Ρωμαίους, κι από τους 
Σλάβους και από τους Βενετσάνους, και από τους Αρβανίτες και τους Τούρκους, κι από κάθε που 
πέρασεν από τον τόπο μας κι αφομοιώθηκε... κι έτσι μορφώθηκεν η Φυλή μας, η Φυλή των 
Ρωμιών.... Από τέτοια φυλή χιλιοδιασταυρωμένη πετάχτηκε η γιγάντια γενεά του 1821... Και, Θεέ 
μου, άρκεσαν εβδομήντα χρόνια δασκαλικό δηλητήριο να γίνουμε εκφυλισμένοι Έλληνες!...(...). 
(∆ημητρακόπουλος, σ. 119-120)». 
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επικοινωνίας, καθώς απευθύνεται στον καθηγητή K. Dieterich, και κινούμενο σε 
αυθεντικά επικοινωνιακά πλαίσια αποκαλύπτει όχι μια σκηνοθετημένη προκλητική 
διάθεση απέναντι στο κοινό, αλλά όλη την αλήθεια της οδύνης του για το θέμα αυτό. 
   Η εχθρική στάση προς τον κλασικισμό θα συνεχίσει να εκδηλώνεται κι αργότερα, όταν 
πια ο Καμπύσης θα είναι συνεργάτης της Τέχνης. Η στάση αυτή δεν αφορούσε μόνο στον 
Καμπύση αλλά «είναι συνυφασμένη με την εχθρική στάση που πήρε ευρύτερα το 
περιοδικό προς την αρχαιολατρία των Ελλήνων της εποχής».193  
   Πολύ αργότερα, το 1906 δημοσιεύεται στον Νουμά ένα κείμενο, αυτή τη φορά του 
παραλήπτη της προηγούμενης επιστολής, του Karl Dieterich, με τον τίτλο «Η 
αναγέννηση της Νέας Ελλάδας». Στο κείμενο αυτό ο τελευταίος αναφέρεται στους δύο 
λαούς της Ευρώπης, τους Έλληνες και τους Ιταλούς, απογόνους των δύο μεγάλων 
πολιτισμών της κλασικής αρχαιότητας, της αρχαιοελληνικής και της ρωμαϊκής, που σαν 
τους Προμηθείς στο γράμμα του Καμπύση, ζήτησαν να ελευθερωθούν «από τα δεσμά της 
πνευματικής επιρροής των προγόνων τους, εκεί όπου αυτή απειλούσε να τους γίνει 
τυραννία». Με καθυστέρηση κατάφεραν, λέει ο Dieterich, οι Ιταλοί ν’ απαλλαγούν από 
το λατινισμό που τους καταδυνάστευε και η ιταλική φιλολογία αρχίζει μόλις κατά το 
τέλος του 13ου και στις αρχές του 14ου αι.. Στην Ελλάδα, Έλληνες κι ευρωπαίοι 
φιλέλληνες 
 

«εκάθονταν και προσπαθούσαν να επωφεληθούν όχι μόνον από τα ίχνη της 
αρχαιότητας τα οποία υπήρχαν, και ζήτημα είναι αν υπήρχαν, στη νέα των ύπαρξη, 
αλλά κι απ’ τα εξωτερικά γνωρίσματα αυτής⋅ δηλαδή, ονόματα τόπων, χωρών και 
προσώπων αρχαιοποιήθηκαν, νεώτεροι πολιτικοί και νομικοί θεσμοί ωνομάστηκαν μ’ 
ανάλογα αρχαία ονόματα – με λίγα λόγια ενόμιζαν ότι με ένα αρχαιοπρεπές πασάλειμμα 
μπορούσαν να γελάσουν και τον εαυτό τους και τους ξένους όσον αφορά τη ξένη 
καταγωγή των περισσοτέρων συστατικών του νεοελληνικού πολιτισμού»  

 

κι αυτό τους απομάκρυνε από τη νεώτερη Ευρώπη και από τις πρακτικές ανάγκες της 
ζωής. Κανείς δε ζητούσε ν’ αναζητήσει τη νέα Ελλάδα μέσα στη νέα. Ο αγώνας για έναν 
εθνικό πολιτισμό, άμεσα πλέον συνδεδεμένο όχι με την αρχαιότητα όσο με τη νεώτερη 
Ευρώπη, συνεχίζεται για τους Έλληνες τον 19ο και τον 20ο αι. ενάντια στον κλασικισμό 
και το βυζαντινισμό που τους καταδυναστεύει ακόμα, κι έχει, όπως λέει ο συντάκτης 
του κειμένου, την ίδια σημασία για τον πολιτισμό της Ανατολή που είχε η χειραφέτηση 
της Ιταλίας από το λατινικό της παρελθόν για τη ∆ύση. Την αναμορφωτική κίνηση 
διακρίνει ο Dieterich τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στην Ελλάδα, που δείχνει πως 
«αρχίζει να λάμπει αν όχι ο ήλιος του Ομήρου, όμως ο ήλιος του νεώτερου ευρωπαϊκού 
πνεύματος». Κάνοντας μια αναδρομή στα χρόνια αυτά και στα πρόσωπα που 
εντάσσονται σε αυτή την κίνηση που ζητά και αναγνωρίζει τους δεσμούς με τη 
σύγχρονη ∆ύση, συγκαταλέγει και τον Καμπύση, αν και τον θεωρεί απαισιόδοξο.194  
   Ο Καμπύσης κι αυτός αντιμετώπιζε την κλασική αρχαιότητα ως αποτέλεσμα 
πρόσμιξης.  
 

                                                        
193 Γουνελάς, σ. 46. 
194 Karl Dieterich, “Η αναγέννηση της Νέας Ελλάδας», Νουμάς ∆΄, 19/3/1906, σ. 1-2 και 26/3/1906, σ. 8-12. 
Την εποχή της Τέχνης ο Dieterich εξέφρασε μια υποτιμητική διάθεση απέναντι στο Nietzsche, κάτι που 
δεν ήταν αρεστό στον κύκλο του περιοδικού και στον Καμπύση ειδικότερα.  
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«Ο Ελληνικός Πολιτισμός, ο πρώτος που έφτασε στην υπερπέραν Ζωή, και στην 
Αιωνιότητα, το περίεργον είναι, πως δεν είναι αυτόβγαλτος αλλά δανεισμένος. Κι αυτό 
ήταν το χαρακτηριστικό του Ελληνικού πνεύματος πάντα. (...) Και πλάι του Ελληνικού 
πολιτισμού παραμένει ο Ιταλικός, μεγαλήτερο σημάδι των δανεισμένων δανεικών. Και 
ούτε θα τολμήσει ποτές κανείς ν’ αμφισβητήσει την ειλικρίνεια, μ’ όλη τη φαινομένη 
προσπάθεια στην αντιγραφή του αρχαίου κόσμου. Ούτε είναι κατώτερος και του 
Ελληνικού αυτός, γιατί κατόρθωσε να εξατμίσει την αφετηρία του με το ανέβασμά του 
στη υπερπέραν ζωή (“Η επάνοδος των Ινδιών”, ΚΑ, σ. 558)». 
 

   Στην εποχή του αναγνωρίζει ο Καμπύσης πως ο ελληνικός λαός καλείται να βρει ξανά 
τον εαυτό του.  
 

«Ο λαός, όπως και το άτομον, οφείλει να είναι αυτεξούσιος! Όταν δεν είναι, ο εαυτός 
του είναι η καταστροφή του (ό.π., σ. 559)». 

 

Κι είναι ο εαυτός του όταν ανεβάζει τη ζωή του στη μεταφυσική σφαίρα και ξεφεύγει 
από τα ασφυκτικά πλαίσια ενός εθνισμού.  
    Μέσα στο πλαίσιο μιας ρωμέικης ζωής περιορισμένης στα όριά της, ο Καμπύσης 
ασφυκτιά και νιώθει την ανάγκη ν’ αναπνεύσει καθαρό αέρα. 
 

«Κι ο καθαρός αέρας σήμερον μόνον από το Γερμανικόν πνεύμα εκρέει! (...) Και του 
Γερμανικού πνεύματος και της Γερμανικής ζωής δεν εζήτησα την απομίμηση. Γιατί δεν 
τολμώ. Μόνον την επιφοίτησιν επικαλούμαι, και την επικαλούμαι για να έχω την 
άκαμπτη δύναμη να κηρύττω: Σ’ όποιον επιφοιτήσει το Γερμανικό Πνεύμα θα πάψει να 
είναι ζητιάνος για να ζη. Πως η ζωή αρχίζει εκεί που τελειώνει! Πως δεν υπάρχει 
ενέργεια κι επομένως Ζωή για κείνον που δεν βασίζεται στον εαυτό του. Πως η 
σκληράδα είναι το αναγκαιότατο συστατικό της Ζωής, γιατί νεκρώνει τη ζητιανιά, που 
νεκρώνει τη χαρά της. Πως το απαραίτητον καθήκον παντός είναι όχι η ευσπλαχνία, 
αλλά η καταστροφή καθενός, που ως περιττόν στέκεται στο δρόμο της ζωής!... (ό.π., σ. 
560)». 

 

Ζητούμενο για τον Καμπύση είναι λοιπόν ο ελληνικός λαός ν’ αποκτήσει τη δική του 
οντότητα. Το αρχαιοελληνικό παρελθόν είναι βάρος που εμποδίζει τον Έλληνα να 
σηκώσει το δικό του ανάστημα, να γίνει... Ρωμιός, κύριος του εαυτού του και το 
γερμανικό πνεύμα, ως η σύγχρονη εκδήλωση του αρχαιοελληνικού –με νιτσεϊκούς 
όρους- πνεύματος, θα γίνει για τον Καμπύση εκείνο που μπορεί να τον βοηθήσει να 
ξεφύγει από τη δουλική κατάσταση του ανάξιου απογόνου. 
 
3. Ο ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 3. Ο ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 3. Ο ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 3. Ο ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ     
Θεοσοφισμός και επιστήμηΘεοσοφισμός και επιστήμηΘεοσοφισμός και επιστήμηΘεοσοφισμός και επιστήμη        
  Από την άλλη μεριά, παράλληλα με τον αριστοκρατισμό του, η σοσιαλιστική συνείδηση 
του Καμπύση θα εκδηλωθεί λογοτεχνικά, στα πεζογραφήματα και κυρίως στα θεατρικά 
του. Με τα δράματά του ο Καμπύσης ασκεί κοινωνική κριτική, γίνεται πρωτοπόρος όσον 
αφορά την ανάπτυξη των σοσιαλιστικών ιδεών.195 “Το παράδειγμά του, με τη σειρά των 
κοινωνικών δραμάτων, που έγραψε, συνετέλεσε στη δημιουργία εκείνου που λέμε 
‘Θέατρο Ιδεών’ στην Ελλάδα”, στο οποίο ο συγγραφέας εκφράζει μια φιλοσοφική ιδέα 
και πλάθει χαρακτήρες που την ενσαρκώνουν.196 Ως νατουραλιστικά καταγράφονται 

                                                        
195 Γουνελάς, σ. 231-245. 
196 Ψαλτήρας, σ. 11-12. 



  

 124 

παράλληλα τα θεατρικά του197 -σε μια εποχή που ο νατουραλισμός στο θέατρο ερχόταν 
ως αντίδραση στον κλασικισμό-198 ακριβώς γιατί επιπλέον την εποχή γραφής τους 
παρουσιάζεται ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής, σαν επιστήμονας (παραπέμποντας 
στον επιστημονικό ρεαλισμό της Ευρώπης, το ρεαλισμό της παρατηρήσεως και του 
πειράματος), πραγματευόμενος θεατρικά τα νεώτερα πορίσματα της ψυχιατρικής και 
της νευροφυσιολογίας, τη δύναμη της υποβολής, την επιβολή της κληρονομικότητας 
και παρουσιάζοντας παθολογικές περιπτώσεις υστερισμού. Γι’ αυτό και τα δράματά του 
χαρακτηρίζονται και “ψυχολογικά” και αναφέρεται κάποτε ότι “το ψυχολογικό δράμα 
επίσης βρίσκει στο πρόσωπο του Καμπύση τον πρώτο εισηγητή του στην Ελλάδα”.199 
Γενικότερα στα έργα του ο Καμπύσης θα συνδυάσει κοινωνιολογικές αναλύσεις και 
ψυχογραφικά στοιχεία με το ηθογραφικό στοιχείο, που έκανε επίσης τα πρώτα του 
βήματα στη νεοελληνική λογοτεχνία, εμπλουτίζοντάς το. Μάλιστα την ίδια περίοδο ο 
Καμπύσης καταπιάνεται με τη συγγραφή ηθογραφικών διηγημάτων, αλλά και 
ηθογραφικού και κοινωνικού μυθιστορήματος, του Οχτροί και φίλοι, “που είναι το πρώτο 
νεοελληνικό ηθογραφικό μυθιστόρημα ύστερα από το Θάνο Βλέκα του Καλλιγά, και 

                                                        
197 Καμπάνης, σ. 156, Σιδέρης, σ. 143.  
198 Στην εποχή του Καμπύση τα θεατρικά μιμούνταν τις αρχαίες τραγωδίες ή επιδείκνυαν, ως κλέφτικα 
δράματα ή κωμειδύλλια, τη γραφικότητα των ελληνικών εθίμων. Με τον Καμπύση σημειώνεται πρόοδος 
στα θεατρικά. Πριν απ’ αυτόν μόνο ο Μάτεσης στον Βασιλικό (γράφτηκε το 1829 στη Ζάκυνθο και 
τυπώθηκε στα 1852) επιχείρησε να δραματοποιήσει προβλήματα της σύγχρονής του κοινωνικής ζωής, 
αλλά χωρίς επίδραση. Ο Βασιλικός του είναι το πρώτο κοινωνικό δράμα στην Ελλάδα. Και ο Ξενόπουλος 
στον Ψυχοπατέρα το 1895 επιχείρησε ν’ ασχοληθεί με κοινωνικά θέματα. Ένα χρόνο μετά (1896) 
δημοσιεύει ο Καμπύσης το Μυστικό του γάμου και τη Φάρσα της ζωής, τα οποία είχε όμως γράψει το 1893 
και το 1895 αντίστοιχα (Β. ∆εδούσης, “Ο Γιάννης Καμπύσης και το ‘∆αχτυλίδι της μάνας’”, Μακεδονία, 8/4 
1938, σ. 2). Ο Καμπύσης καταγράφεται συχνά ως ένας “απ’ τους πρώτους, που ύστερ’ από τον Αντώνη 
Μάτεση, αφήσανε την ‘πεπατημένη’ της αποκλειστικής τραγωδιογραφίας σύμφωνα με τα κλασικά 
πρότυπα” (Καμπάνης, σ. 155). Βλ. και Πολίτης, σ. 218. Ο Παλαμάς επίσης αναγνώριζε το 1918 ότι από την 
εποχή του Καμπύση ξεκίνησε η προσπάθεια για τη δημιουργία θεατρικής φιλολογίας (Κωστής Παλαμάς, 
Άπαντα, τ. 14, Γκοβόστης, σ. 93). Ως “θεατρικό αναγεννητή” τον αντιμετωπίζει ο Βαλέτας (“Εισαγωγή”, 
ΚΑ, σ. 7). Αλλά και στα νεώτερα χρόνια η κριτική τον αντιμετωπίσει παρομοίως: “(…) το θεατρικό του 
έργο [είναι] οριακό. Μ’ αυτό εγκαταλείπεται το κλασικιστικό και ρομαντικό θέατρο της καθαρεύουσας και 
του ιστορικού δράματος που κυριάρχησε στην ελληνική σκηνή το ΙΘ΄αιώνα και κάνει την εμφάνισή του 
το δημοτικιστικό θέατρο του νατουραλισμού, του αστικού δράματος και της ηθογραφίας που φτάνει ως 
τις μέρες μας (…) Ακόμα με τα δράματά του ασκεί μια έντονη κοινωνική κριτική και γίνεται πρωτοπόρος 
στην ανάπτυξη των σοσιαλιστικών ιδεών στο θέατρο, συντελώντας έτσι ουσιαστικά στην ανατροπή του 
γενικότερου ιδεολογικού κατεστημένου της εποχής του”, (Γραμματάς, σ. 9-10). “Το γνήσιο σύγχρονο 
ελληνικό δράμα μόνο με τον Καμπύση αναδύεται” (…). [Η μορφή του Καμπύση] “συνοψίζει από μόνη της 
όλες τις τάσεις, τις αναζητήσεις και, κυρίως, τις ανησυχίες της εποχής”, (Βάλσας, σ. 461-463). Ο Καμπύσης 
χάραζε το δρόμο προς το σύγχρονο οικογενειακό δράμα. (…) υπήρξε προς την κατεύθυνση αυτή ένας 
πρόδρομος και (…) το Μυστικό του γάμου σημειώνει ένα σταθμό στην Ιστορία του σύγχρονου ελληνικού 
θεάτρου” (ό.π., σ. 464). ”Το ∆αχτυλίδι της μάνας, μετά το κωμειδύλλιο, είναι ένας φωτεινός δείκτης του 
δρόμου, ή τουλάχιστον ενός από τους δρόμους, που οδηγεί προς τις “απρόσιτες κορυφές” ή, 
μετριοπαθέστερα, προς τη δημιουργία ενός γνήσιου εθνικού θεάτρου” (ό.π. 492). Αντιστρόφως, η 
πρωτοποριακότητα του θεάτρου του μπορεί να γίνει αντιληπτή και απ’ την αντίδραση που είχε ως στόχο 
της τους νεωτερισμούς του (Γουνελάς, σ. 245). 
199 Γραμματάς, σ. 66 και 133. Βλ. και Άννα Ταμπάκη, Το νεοελληνικό θέατρο (18ος -19ος αι.): Ερμηνευτικές 
προσεγγίσεις, ∆ίαυλος, Αθήνα 2005, σ. 353: “Στην πρωτότυπη δημιουργία τα ίχνη αυτών των ζυμώσεων 
που οδηγούν στην καλλιέργεια του “κοινωνικού” και “ψυχολογικού δράματος”, είναι έκδηλα κυρίως στο 
πρωτοποριακό έργο του Γιάννη Καμπύση”. 
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ιδίως το πρώτο νεοελληνικό μυθιστόρημα στη δημοτική γλώσσα με κοινωνική 
διερεύνηση της νεοελληνικής ζωής”.200  
   Στα νατουραλιστικά δράματά του όμως, «εγκαταμειγνύει (...) προβλήματα κοινωνικά 
και ιατρικά, τ’ απασχολούντα την εποχήν, μετά στοιχείων μεταφυσικών και ποιητικών, 
εις τρόπον ώστε επισφαλής καθίσταται ο κριτικός προσανατολισμός του μελετητού»⋅201 
ο νατουραλισμός του συμπλέκεται με το συμβολισμό (Οι Κούρδοι), τον αποκρυφισμό και 
το θεοσοφισμό (Το μυστικό του γάμου, Η φάρσα της ζωής),202 που διεκδικούν ίσα ή και 
περισσότερα κάποτε δικαιώματα σε σχέση με το ρεαλισμό. Όχι μόνο στο λογοτεχνικό, 
αλλά και το επιστολικό και το κριτικό του έργο, είναι παρόν ένα ιδιότυπο θεολογικό 
στοιχείο, παράλληλο με το ρεαλιστικό.  
   Ρόλο στη διαμόρφωση του στοιχείου αυτού κατά την εποχή των “νατουραλιστικών” 
δραμάτων του έπαιξε κι ένα πρόσωπο, ο Πλάτων ∆ρακούλης, που υπήρξε σοσιαλιστής 
επίσης και θεοσοφιστής. Το Φως εκ των ένδον (1894), προϊόν -όπως λέει ο ∆ρακούλης 
στον πρόλογο του κειμένου, γραμμένο το 1893- “μακράς μελέτης, εκτενούς 
παρατηρήσεως και ειδικής εμπνεύσεως”, υπήρξε ένα εγχειρίδιο εσωτερικής φιλοσοφίας, 
με το οποίο προπαγάνδιζε στην Ελλάδα τις θεοσοφικές ιδέες, κυρίως της Anna 
Kingsford.203 Οι ιδέες του ∆ρακούλη παρουσιάζονταν με ψευτοχριστιανικό περίβλημα, 
κάτι που ευνοούσε την αποδοχή τους (ακόμα και από ανθρώπους μέσα στους κόλπους 
της εκκλησίας). Μάλιστα κάποτε ο ∆ρακούλης παρουσιάζεται να επιδιώκει να θέσει το 
σοσιαλισμό στην υπηρεσία του θεοσοφισμού με μέσα “χριστιανικά”. Έτσι σε ένα άλλο 
κείμενό του Ο Χριστός και το ιδεώδες αυτού,204 ο Χριστός παρουσιάζεται ως επαναστάτης, 
ως αναμορφωτής της κοινωνίας. Ο αγώνας του Χριστού συνδέεται μάλιστα με τα 
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα⋅ ο ∆ρακούλης αφηγείται τις πιθανές αντιδράσεις του 
Χριστού αν εμφανιζόταν στον 19ο αι.. Συνδέει, μάλιστα, τεχνηέντως τον κοινωνισμό με 
το θεοσοφισμό, αφού η ίση κατανομή των υλικών σε όλους θα παράσχει ελεύθερο χρόνο 
ν’ αφιερωθεί ο άνθρωπος σε πνευματικές ασχολίες.  
   Αν και κατά πόσο οι “χριστιανικής” υφής ιδέες του ∆ρακούλη βρήκαν απήχηση στον 
Καμπύση μένει άγνωστο, με δεδομένο ότι ο δικός του κοινωνισμός εξελίσσεται 
αριστοκρατικός και ότι θα προκρίνει την αμαρτία έναντι της ηθικής. Πάντως ο 
Καμπύσης δέχτηκε την επίδραση του ∆ρακούλη όσον αφορά ευρύτερα το θεοσοφισμό 
και δεν ήταν ο μόνος. “Οι ιδέες του [∆ρακούλη] είχαν κύρος όχι μόνο στους 
σοσιαλίζοντες αλλά και στους «ονειροπόλους» διανοούμενους, στους Παλαμά, 
Καμπύση, Κ. Μάνο, Επισκοπόπουλο, Ξενόπουλο, Ι. Ζερβό κ.ά. (...) Στα τέλη του 19ου 
αιώνα, ο ∆ρακούλης ασκούσε από την Οξφόρδη [όπου ήταν καθηγητής], μια 
αντισταθμιστική έλξη στην υλιστική επιρροή του Ψυχάρη από το Παρίσι».205 Στη Φάρσα 
της Ζωής το χριστιανικό στοιχείο πάντως, βρίσκει έκφραση στην ψυχοπαθολογική 
περίπτωση της ηρωίδας. 
    Στο Μυστικό του γάμου ρητά αναφέρεται από τον Καμπύση το όνομα του ∆ρακούλη σε 
μια υποσημείωση και μάλιστα ως «αγαπημένου φίλου».  

                                                        
200 Γ. Βαλέτας, “Εισαγωγή”, ΚΑ, σ. 7. 
201 Τέλλος Άγρας, “Καμπύσης Γ.” στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού 13 (1929), σ. 669. 
202 Βάλσας, σ. 463-464. Με τους Κούρδους εισάγεται για πρώτη φορά η σοσιαλιστική ιδεολογία στην 
Ελλάδα: ΚΑ, σ. 19. 
203 Πλάτων ∆ρακούλης, Φως εκ των ένδον, Ιδεοθέατρον, 2000. 
204 Πλάτων ∆ρακούλης, “Ο Χριστός και το ιδεώδες αυτού”, Ημερολόγιον Κων. Φ. Σκόκου, 1888. 
205 Ματθιόπουλος, σ. 229. 
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«Ο αγαπημένος μου φίλος κ. Πλ. Ε. ∆ρακούλης μεταφράζει την intuition με την αρχαία 
λέξη  δ ι α ί σ θ η σ ι ς.  Μπορούσα να την έπαιρνα κι εγώ εδώ, κάνοντάς τη δημοτική... 
μα μέσα μου νιώθω, πως κι αν αποδίδεται ολάκερο το νόημά της, όμως δε με δίδει γρυ 
από το αίστημα, που χύνει η παγκόσμια λέξη intuition. Είναι λοιπόν τόσο μεγάλος ο 
λόγος τα λατινικά της στοιχεία, ώστε να με κάνει να την πετάξω από το λεξικό μου;»206 

 

Στο δράμα αυτό «η υστερική ηρωίδα του, η Όλγα (...) γιατρεύεται από τον αγνό έρωτα 
ενός ψυχίατρου όταν αυτός τη μυεί στο θεοσοφισμό! (...) ο Καμπύσης βάζει την ηρωίδα 
του να παραδέχεται πως ο θεοσοφισμός ‘μάνοιξε ένα νέο κόσμο μπρος μου [...] με 
δίδαξε, πως αφτή η ζωή είναι περαστικό γεφύρι για τον άλλο κόσμο τον αληθινό’. Η 
Όλγα ονειρεύεται ότι θα ενωθεί με τον αγαπημένο της θεοσοφιστή στον πλανήτη Άρη, 
μέσα σε μουσική από τον Πάρσιφαλ του Βάγκνερ και αναρωτιέται «αν είναι αλήθεια 
αυτά που λέει ο Φλαμαριών!»:207  
 

«Όλγα. Λοιπόν, μπαμπά, είδα, πως βρισκόμουνα στον Άρη τον αστέρα μαζί με τον 
Αλέκο! Και πως, ακούς, εγώ ήμουν στο σώμα του Αλέκου κι εκείνος στο δικό μου το 
σώμα! Κι’ είχαμε και φτερά και φτερουγούσαμε μαζί από δέντρο σε δέντρο κι είταν εκεί 
μουσικές, σαν τον Πάρσιφαλ του Βάγνερ γλυκές κι ένιωθα να είμαι τόσο εφκαριστημένη. 
Μα είναι αλήθεια, μπαμπά, αφτά όλα που λέει ο Φλαμαριών; (ΚΑ, σ. 76)». 

 

Ο ήρωας κάποια στιγμή θ’ απομακρυνθεί από κοντά της, όταν θα συνειδητοποιήσει πως 
η Όλγα πέρασε το κατώφλι της αδελφικής αγάπης γι’ αυτόν και σε μια επιστολή προς 
τον πατέρα της κόρης εξομολογείται: 
 

«- Θε μου! Θε μου! –Έχω λοιπόν έρωτα μέσα μου; Τότες δεν είμαι πια αγνός!... ∆εν 
πρέπει πια να μολύνω την παρθενική ευωδιά της αιθέριας κόρης με τους μυστικούς μου 
πόθους!... Και δε με συχνοβλέπατε από τότες, γιατί ένιωθα να γινόμουν ιερόσυλος, σαν 
έκλεβα ταθώα και παρθενικά της λόγια, την αγάπη της, ταστεία της, χωρίς να μπορώ 
νανταποδώσω κι εγώ παρόμοια μ’ αθωότητα!... (ΚΑ, σ. 29)». 

 

Ο πατέρας της Όλγας μεσολαβεί και οι δύο νέοι αρραβωνιάζονται. Η Όλγα θα υποστεί κι 
αυτή με τη σειρά της σοκ, όταν θα έρθει αντιμέτωπη την πρώτη νύχτα του γάμου με το 
γεγονός της ερωτικής πράξης, που θα «πληγώσει» την πνευματική αγάπη στην οποία 
είχε μυηθεί με το θεοσοφισμό, και το ζευγάρι θα χωρίσει προσωρινά, μέχρι να 
μεσολαβήσει για δεύτερη φορά ο πατέρας. 
   Ο Flammarion στον οποίο αναφέρεται η ηρωίδα ήταν ενταγμένος στο θεοσοφικό 
κύκλο της Blavatsky.208 Ο πνευματισμός και ο αποκρυφισμός προβάλλονταν εκείνη την 
εποχή ως επιστήμες209 και ο θεοσοφιστής Flammarion παρουσιαζόταν ως αστρονόμος με 
διεθνή φήμη. Κείμενά του μεταφράζονταν εκτεταμένως στα ελληνικά περιοδικά της 
εποχής, παράλληλα κυκλοφορούσαν μεταφρασμένα και βιβλία του. Σ’ ένα απ’ αυτά τα 
βιβλία αναφέρεται και η ηρωίδα του Καμπύση, στο Urania210 και ειδικά στο κεφάλαιο 
«The planet Mars», όπου περιγράφεται από τον Flammarion η μετά το θάνατο ζωή στον 
                                                        
206 Γ. Καμπύσης, Το μυστικό του γάμου - Η φάρσα της ζωής, Εκδοτικός οίκος Ελευθερουδάκης, Αθήνα 1921, σ. 
59. 
207 Ματθιόπουλος, σ. 230. 
208 ό.π., σ. 118. 
209 ό.π., σ. 142. 
210 Camille Flammarion, Urania, μτφρ στ’ αγγλικά Augusta Rice Stetson, Estes and Lauriat, Boston 1890, σ. 
227-256. 



  

 127 

πλανήτη αυτό, τα αιθέρια πλάσματα που τον κατοικούν και η εξέλιξη όσων γήινων 
ψυχών καταλήγουν εκεί. Κυρίως όμως προπαγανδίζονται στο κείμενο οι θεοσοφικές, 
εσωτερικές ιδέες του συγγραφέα.  
   Οι δύο αγαπημένοι, ζευγάρι στην επίγεια ζωή, η Iclea κι ο George Spero, -ή Γεώργιος 
Έλπιστος, όπως αποδίδεται το όνομά του στην ελληνική μετάφραση που κυκλοφορεί το 
1890 σε συνέχειες στην Εστία,211- πεθαίνουν και ξανασυναντιούνται στον Άρη. Νιώθουν 
μια αμοιβαία έλξη ξανά, χωρίς ν’ αναγνωρίζονται. Περνάνε ένα διάστημα ως πνεύματα 
στον καινούργιο πλανήτη και στη συνέχεια:   
 

   «Ως εκ της ζωηράς επιθυμίας του όπως γνωρίση την προ αυτού ζωήν απεφάσισε να μη 
μείνη επί πολύν χρόνον εν καταστάσει πνεύματος παρατηρητού, αλλά να γεννηθή αύθις 
υπό σχήμα σωματικόν ανθρώπινον και μάλιστα, δεδομένης της εν τω πλανήτη εκείνω 
οργανικής καταστάσεως, υπό σχήμα γυναικείον. 
   Ήδη μεταξύ των γηίνων ψυχών των κυμαινομένων εν τη ατμοσφαίρα του Άρεως είχε 
συναντήση (διότι αι ψυχαί αισθάνονται αλλήλας) την της Ικλέας, ήτις τον 
παρηκολούθησεν οδηγουμένη υπό διηνεκούς έλξεως. Αυτή αφ’ ετέρου ησθάνθη κλίσιν 
προς ενσάρκωσιν ανδρικήν (σ. 285)». 

 

Οι δύο νέοι ερωτεύονται για άλλη μια φορά. Η μνήμη τους της επίγειας ζωής 
επανέρχεται κι αναγνωρίζουν έτσι τη ζωή τους στον Άρη ως συνέχεια της ζωής τους  
στη Γη.  
   Η Iclea είχε δει τον George Spero σε όραμα πριν ακόμα τον γνωρίσει πραγματικά. Ο 
Spero έγινε διάσημος επιστήμονας και συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων. Κι ο φίλος 
του ήρωα, ο αφηγητής του κειμένου, ήταν αστρονόμος, ο οποίος επίσης μελετούσε, 
αφοσιωμένα, θέματα τηλεπάθειας κι άλλα ψυχολογικά φαινόμενα. Ο αφηγητής, ως 
μαθητευόμενος αστρονόμος, είχε ερωτευτεί ένα αγαλματίδιο που στόλιζε ένα εκκρεμές.  
Το αγαλματίδιο αυτό παρίστανε τη Μούσα Ουρανία, την προστάτιδα της αστρονομίας. Η 
Ουρανία κάποια στιγμή τού εμφανίστηκε πραγματικά και τον πήρε μαζί της σε ένα 
ταξίδι σε διάφορους πλανήτες, οι γνώσεις από το οποίο του ανοίγουν νέους ορίζοντες. Η 
Ουρανία του φανερώνει πως οι επίγειες επιστημονικές γνώσεις δεν είναι πραγματικές 
γνώσεις και πως μια νέα επιστημονική εποχή ξημερώνει. Κάποτε σε μια επίσκεψή του 
στον Άρη συναντά ξανά, μετά το θάνατο του Spero, τον τελευταίο, ο οποίος και του 
μιλά για τη νέα του ζωή. Γενικότερα στο Urania η επίγεια επιστημονική γνώση 
αποδεικνύεται αδύναμη ν’ αποκαλύψει την αλήθεια και αντ’ αυτής προωθούνται ο 
πνευματισμός και οι μεταφυσικές ιδέες, που προβάλλονται στο κείμενο με επιστημονικό 
επικάλυμμα. 
    Ο επιστημονικός ρεαλισμός που αναγνωρίζεται στα κείμενα του Καμπύση –άλλωστε 
υπάρχει ρητή αναφορά στο κείμενο για τις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους του Σαρκό στην 
Ευρώπη- και που οδηγεί, εξαιτίας και της ενασχόλησής του με σύγχρονα κοινωνικο-
πολιτικά ζητήματα στα δράματά του, σε μια αναγνώρισή τους ως νατουραλιστικών, 
αναφαίνεται ως ένας “επιστημονικός ρεαλισμός” της… ψυχής, με βασικό πηρύνα του 
ένα ιδιότυπο θεολογικό στοιχείο.  
   Επιστήμη αποκαλεί το θεοσοφισμό του κι ο ίδιος ο ήρωας. 
 

«Αλέκος. Σεβαστέ μου κ. Λάκη, μην απελπιζόσαστε!... Εκηρύξατε μόνος σας την 
ανεπάρκεια της επιστήμης σας… Αφήστε να δοκιμάσω κι εγώ τη δική μου επιστήμη…». 

                                                        
211 Καμίλλος Φλαμμαριών, Ουρανία, μτφρ Χ., Εστία, τ. 29, αρ. 1-25, 1890. 
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Η ανωτερότητα των μεταφυσικών φαινομένων, όπως της τηλεπάθειας (ο ήρωας 
περιγράφει μια σχετική εμπειρία τηλεπάθειας με την ηρωίδα ενώ εκείνη κινδύνευε) για 
την προσέγγιση της αλήθειας προωθείται στο Μυστικό του γάμου, σε αντιδιαστολή προς 
τις περιορισμένες δυνατότητες των θετικών επιστημών. 
 

   «Ο κ. Λάκης. (…) Εμείς οι θετικοί θέλουμε τα πράματα ξάστερα! 
   Αλέκος. Μα δύσκολα θαν τα βρείτε κ. Λάκη! Ζητώντας την ξαστεριά πάντοτες δε 
θαντικρύζετε παρά τον ψέφτικο κόσμο το φαινόμενο!... 
   Ο κ. Λάκης. Το φαινόμενο; Όχι όμως και το φανταστικό! 
   Αλέκος; Το φανταστικό; Κι όμως εκεί βρίσκεται η αλήθεια. 
   Ο κ. Λάκης. Πώς;! 
   Αλέκος. Φαινόμενο, να πω, είναι η ανατολή και το βασίλεμα του Ήλιου και το τρέξιμό 
του. Η αλήθεια όμως, είναι, πως μόνο η κίνηση της γης γύρο της τα κάνει αφτά όλα (ΚΑ, 
σ. 46)». 
 

Τα λόγια αυτά προέρχονται ξανά από το Urania του Flammarion: 
 

«Πάντα όσα βλέπομεν είνε φαινομενικότης⋅ αλλαχού έγκειται η πραγματικότης. Ο 
ήλιος φαίνεται στρεφόμενος περί ημάς, ανατέλλων την πρωίαν και δύων την εσπέραν, 
η δε Γη εφ’ ης ευρισκόμεθα φαίνεται ακίνητος. Αλλά το αληθές είνε το αντίθετον. 
Κατοικούμεν επί σώματος περιδινουμένου, φερομένου εις το κενόν μετά ορμής 
εβδομηκονταπεντάκις ταχυτέρας από την ορμήν σφαίρας τηλεβόλου (σ. 106 - στο 
αγγλικό σ. 105)». 

 

Γι’ αυτό και στο έργο του Καμπύση η επιστήμη αποδεικνύεται ανίσχυρη να σώσει την 
Όλγα, καθώς ούτε ο ίδιος ο Σαρκό δεν κατάφερε στο Παρίσι να τη θεραπεύσει (σ. 39.) κι 
είναι τελικά η μεταφυσική (η μύηση στο θεοσοφισμό) που το καταφέρνει αυτό.  
   Πολλά χρόνια μετά, το 1924, ο ∆ρακούλης μεταφράζει ένα άλλο κείμενο παραπλήσιο 
του Urania του Flammarion, όπου προπαγανδίζονται οι ίδιες ιδέες με αυτές που 
προωθούσε ο τελευταίος και μας αποκαλύπτει και το είδος των θεοσοφικών ιδεών του 
∆ρακούλη. Tο κείμενο αυτό έχει το λεπτομερέστατο τίτλο Η Κυανή Νήσος ήτοι ο 
Μεταγήινος Βίος: Ανακοινώσεις του Στεδ πνιγέντος εις τον Τιτανικόν (1912) υπαγορευθείσαι 
υπ’ αυτού εις την θυγατέρα του (1922). Στο Η Κυανή Νήσος περιγράφεται, επίσης από μια 
«άμεση πηγή», μια μετά το θάνατο ζωή σε άλλο κόσμο (προθάλαμο σε άλλους κόσμους), 
παρόμοια με την επίγεια, όπου οι ψυχές εν πλήρη ελευθερία απεξαρτοποιούνται 
σταδιακά από τις υλικές τους γήινες συνήθειες και ωθούνται σε πιο πνευματικές 
ασχολίες. Οι (νεκροί) συγγενείς κι εδώ συναντώνται και μπορούν επίσης να 
επικοινωνούν (κατόπιν προσπάθειας κι εξάσκησης) με τους ζωντανούς και να τους 
βοηθούν. 
    Της μετάφρασης προηγείται πρόλογος, τον οποίο υπογράφει ο ∆ρακούλης, με μια 
προσπάθεια επιστημονικής κύρωσης του περιεχομένου του κειμένου: 
 

   «Ο αιών μας είνε κατ’ εξοχήν αιών των ψυχικών ερευνών⋅ ενδιαφερόμεθα δια την 
τύχην ημών ως ανθρώπων, όχι απλώς ως σωμάτων. Γνωρίζομεν το τέλος των σωμάτων 
μας. Αλλά ερευνητέον αν έχωμεν τέλος ημείς, αν έχωμεν συμφέροντα απώτερα, αν 
έχωμεν τύχας επέκεινα των τυχών μας επί του ορατού τούτου πλανήτου, αν δεν είναι 
και κόσμοι αόρατοι, ο εν οις βίος είναι αλληλένδετος μετά του παρόντος βίου μας. ∆ι’ 
όλα αυτά ανησυχεί το σύγχρονον πνεύμα και παντού υπάρχουν κέντρα ψυχικών 
ερευνών. Είναι πολυσχιδής η έρευνα αύτη, και αι απαντήσεις αι διδόμεναι (θεοσοφία, 
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υποσυνείδητον, μυχιολογία, πνευματισμός, εκτόπλασμα, ψυχοφάνεια, τηλεπάθεια, 
αυτόματος γραφή, υπνωτισμός κλπ.) είναι ποικίλαι, αλλά ειδικώς ζητείται να 
εξακριβωθή τι γίνεται το άτομον μετά την διάλυσιν του σώματός του. Είναι πρόδηλον 
ότι δεν ταυτίζεται το άτομον με το σώμα του. Ότι η ζωή είναι χυμός εκκρινόμενος από 
τον εγκέφαλον, επιστεύετο προ δύο γενεών, αλλ’ απορρίπτεται σήμερον. Σήμερον 
πιστεύεται το εναντίον, ότι δηλαδή τα μόρια του εγκεφάλου συγκρατούνται από 
κάποιας αγνώστου δυνάμεως, ήτις επιζή του σώματος⋅ ότι η άγνωστος αύτη δύναμις 
είναι καθ’ όλας τα ενδείξεις αυτός ο άνθρωπος, εξακολουθών άσαρκον βίον, εις ον 
συναποκομίζει όλα τα διακρίνοντα το άτομον χαρακτηριστικά⋅ ότι από τον άσαρκον 
βίον είναι, υπό καταλλήλους συνθήκας δυνατόν να επικοινωνή μετά των έτι και νυν 
ενσάρκων ατόμων⋅ ότι υπάρχουν αόρατοι κόσμοι και σφαίραι και στενή μεταξύ των 
συνάφεια⋅ ότι υπάρχει οργάνωσις ασάρκων ατόμων ασκούντων καθοδηγητικήν 
επιρροήν επί των ενσάρκων (σ. vii-viii)». 
 

Τα “επιστημονικά” αυτά πορίσματα επιτρέπουν στον ∆ρακούλη ν’ απαριθμήσει μια 
σειρά αξιωμάτων που συνθέτουν ένα σύστημα ηθικής, στο οποίο ο νόμος… της αγάπης 
λειτουργεί ως η βάση της εξέλιξης και του αέναου προβιβασμού του ανθρώπου.  
   Ο ∆ρακούλης εγγυάται προσωπικά την αξιοπιστία του ύφους του κειμένου που 
μεταφράζει. 
 

«Το ύφος το αναγνωρίζω ως ύφος του Στεδ, ον επί πολλά έτη εγνώρισα προσωπικώς και 
παρ’ ου έσχον επιστολήν γραφείσαν επί του Τιτανικού και αφιχθείσαν εις Αθήνας την 
ημέραν του ναυαγίου. Αν “το ύφος είναι ο άνθρωπος” διακρίνομεν τον Στεδ αυτότατον 
εις πάσαν φράσιν του ανά χείρας κειμένου (σ. ix-x)». 

 

   Ο ∆ρακούλης παραθέτει μια επιστολή από τον Κόναν Λόυλ, που συνόδευε το 
πρωτότυπο αγγλικό κείμενο, στο οποίο ο τελευταίος επισημαίνει στην κόρη του Στεδ 
την “κολοσσιαία σπουδαιότητα” να γίνουν γνωστά στο ανθρώπινο γένος όσα ο πατέρας 
της της αποκάλυψε για την Κυανή Νήσο. Αναφέρεται έπειτα στον πρόλογο της Στεδ, η 
οποία ενημερώθηκε για το ναυάγιο από τον Πάρδο Γούδμαν, ο οποίος αισθάνθηκε 
τηλεπαθητικώς όσα συνέβησαν. ∆εκαπέντε μέρες μετά το ναυάγιο, και η ίδια είδε το 
πρόσωπο του πατέρα της και άκουσε τη φωνή του σε μια συνεδρία με ένα διάμεσο, την 
κ. Ράιδτ. Επί είκοσι λεπτά συνομιλούσε με τον πατέρα της και δημοσιεύτηκαν πρακτικά 
της συνεδρίας αυτής, υπογεγραμμένα από όλους τους παρόντες. Από τότε δε σταμάτησε  
 
 

Φωτογραφία του Στεδ να εμφανίζεται στην Φωτογραφία του Στεδ να εμφανίζεται στην Φωτογραφία του Στεδ να εμφανίζεται στην Φωτογραφία του Στεδ να εμφανίζεται στην 
κόρη του (από το κόρη του (από το κόρη του (από το κόρη του (από το Η Κυανή Νήσος...)Η Κυανή Νήσος...)Η Κυανή Νήσος...)Η Κυανή Νήσος...)    
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να λαμβάνει απ’ ευθείας μηνύματα από τον πατέρα της. Το 1915 συναντήθηκε με το 
φωτογράφο κ. Χωπ και την κ. Βώξτον στη Γλασκώβη για να προκύψει φωτογραφία της 
Στεδ με τον πατέρα της. Λέει ο ∆ρακούλης: 
 

  «Η μις Στεδ εξακολουθεί εν τω προλόγω εκθέτουσα όλας τας λεπτομερείς προφυλάξεις 
ας έλαβεν όπως μη μείνη η ελαχίστη αμφιβολία περί της φωτογραφικής γνησιότητος 
του πειράματος ου αποτέλεσμα, κατόπιν πολλών αποτυχιών, είναι η εικών η 
αναπαριστωμένη εις την αρχήν του βιβλίου τούτου” (σ. xii)». 

 

  Η Φάρσα της Ζωής σχεδόν στο ίδιο κλίμα με το προηγούμενο δράμα του Καμπύση 
κινείται. Η Πιπίτσα, η ηρωίδα εμφανίζει υστερικά στίγματα, όπως όλα τα μέλη της 
οικογένειάς της. Σε μια κορύφωση αυτών διατείνεται ότι κάποιος είναι κάτω από το 
κρεβάτι της (ο Σατανάς) και ότι την κυνηγάνε, ότι ο Χριστός κατέβηκε και μπήκε μέσα 
της, της μιλάει. ∆ιαβάζει η ηρωίδα το Ευαγγέλλιο και μεταξύ άλλων απαγγέλλει 
στίχους από την «Αποκάλυψη του Ιωάννη». Το θείο Πνεύμα της αποκαλύπτει το θέλημα 
του Θεού, να γίνει κήρυκας της εντολής Του. Θέλει, λοιπόν, η ηρωίδα να ταξιδέψει, να 
σώσει τον κόσμο από τον πεσσιμισμό, να τον διδάξει και να τον ωθήσει στο δρόμο της  
μετάνοιας. Μαζί της στο ιεραποστολικό έργο της, ζητά να πάρει και τον Αντρέα, τον 
αγαπημένο της⋅ θα είναι οι αιώνια αρραβωνιασμένοι σαν την Παναγία και τον Ιωσήφ. 
Γίνεται λόγος για την πνευματική αγάπη κι εδώ. Ούτε η αστρονομία λείπει από το 
δράμα: στο περιοδικό Ζωή που διευθύνει ο Αντρέας, στέλνονται ένα ποίημα με τον τίτλο 
«Σ’ ένα αστέρι», ένα με υπογραφή «Πλανήτης» και ένα ακόμη με τον τίτλο «Εις την 
Σελήνην».  
   Τα δύο δράματα δημοσιεύονται μαζί και ο Καμπύσης τα προλογίζει με μια επιστολή 
από μια ανώνυμη φίλη του, στην οποία αυτή τον κρίνει για το θεοσοφισμό και το 
μυστικισμό του, κυρίως στο πρώτο δράμα όπου αυτά προβάλλονται με μια ανησυχητική 
σοβαρότητα, κατά τη φίλη αυτή. Το γράμμα απουσιάζει από τα δράματα όπως 
δημοσιεύτηκαν στα Άπαντα, παρά την αναγνώριση από τον Καμπύση της επιστολής 
αυτής ως του καλύτερου από τους προλόγους που θα μπορούσαν να υπάρξουν για το 
έργο.212  
 

«Όσο όμως πέτυχες στο χαρακτήρα της Όλγας δεν πέτυχες στο χαρακτήρα τ’ Αλέκου. 
Τονέ θέλεις πνευματιστή και θεόσοφο. Καλά! Τονέ θέλεις όμως και δυνατό πνεύμα 
πρωρισμένο να κάμει τίποτα μεγάλο;… Έτσι τουλάχιστον μισοφαίνεται. Εγώ δε λέω: ο 

                                                        
212 Γιάννης Α. Καμπύσης, Το μυστικό του γάμου – Η φάρσα της ζωής, Εκδοτικός οίκος Ελευθερουδάκης, 
Αθήνα 1921, σ. ζ-ιη.  
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θεοσοφισμός κι ο άκρατος μυστικισμός ακόμα, μπορεί να προσβάλουνε την ψυχή 
αθρώπου που σκέφτεται κι ερευνά. Μπορεί ναν τονέ κρατήσουνε αιχμάλωτό τους και 
ναν τον κάμουνε και φανατικό. Μ’ ανίσως τ’ αθρώπου αυτού η ανωμαλία είνε heureuse 
που θέλει ο Λομπρόζος, θα περάσει από τα παλάτια της θεοσοφίας και του μυστικισμού ο 
άθρωπος αυτός και δε θα μείνει για πάντα. ∆εν είνε δυνατό, πνεύμα, που τραβιέται στην 
αποκάλυψη των κρυμένω, να μην το τραβήξουν και τα θέλγητρα τ’ αντίθετου κόσμου 
του θετικού, να θελήσει ναν τα βυζάξει! Μη νομίσεις, πως είναι δύναμη θέλησης να 
μνίσκει κανείς σταθερός σ’ ωρισμένη ιδέα, στο τέλος παθολογική. Αδυναμία ψυχική 
είνε⋅ και προληφτικός κατανταίνει ο άθρωπος, που θέλεις εσύ με δυνατή θέληση (σ. 
θ΄)». 
 

    “Ο Επισκοπόπουλος στο Άστυ το 1896 επέκρινε [επίσης] την άκριτη αυτή χρήση των 
νεωτεριστικών ιδεών στα έργα του Καμπύση: “την θεωρίαν του υστερισμού και της 
κληρονομικότητος αναμεμιγμένα με εντυπώσεις, […] από θεωρίας θεοσοφισμού (!), 
τηλεπαθείας, εσωτερισμού, σπιριτουαλισμού, επιστήμης, από παρατηρήσεις 
φυσιολογικάς, από στίγματα… από νευρασθένειαν, από όλας τας ιδέας, των οποίων 
έρχεται ξεθυμασμένος και εδώ ο αντίλαλος”, τα έργα αυτά θυμίζουν, έγραφε, 
“εγχειρίδιον της φιλοσοφίας και τα εσωτερικά πονήματα του κυρίου ∆ρακούλη”.213  
   Το ενδιαφέρον του Καμπύση για τον πνευματισμό και γενικά για τη μεταφυσική τον 
οδηγεί και σε άλλα του λογοτεχνικά κείμενα να συμπλέκει μεταφυσικά θέματα με τους 
πολιτικοκοινωνικούς προβληματισμούς του,214 αλλά και “στην εξύμνηση του 
‘Πνεύματος’ γενικά και των πνευμάτων λογοτεχνών παρωχημένων εποχών” στο 
κριτικό και επιστολικό έργο του,215 όταν πλέον θα έχει καταλαγιάσει η ένταση των 
θεοσοφικών αναζητήσεών του μπροστά σε μια πιο φιλοσοφημένη στάση απέναντι στο… 
Πνεύμα. 
 
ΗΗΗΗ νατουραλιστική περί νατουραλιστική περί νατουραλιστική περί νατουραλιστική περίοδοςοδοςοδοςοδος    
   Ο νατουραλισμός του Καμπύση λοιπόν καθίσταται ιδιότυπος. Ο ίδιος αντιμετώπιζε, 
εξάλλου, το νατουραλισμό ως «μια λαθεμένη λογοτεχνική προσέγγιση, αφού 
υποστηρίζει πως η τέχνη είναι ‘η φωτογραφική ανατύπωση παντός, ό,τι πέφτει έστω και 
στα μάτια της ιδιοσυγκρασίας’. Για τον Καμπύση δεν μπορούν να υπάρξουν έστω και δύο 
καλλιτέχνες που να δουν τις ίδιες σκηνές με τα ίδια μάτια – οι ατομικές και 
ιδιοσυγκρασιακές διαφορές δεν μπορούν ν’ αγνοηθούν».216 ∆εν πίστευε, εξάλλου, στη 
διάκριση των ειδών, ούτε σε καλλιτεχνικές σχολές. 

                                                        
213 Το σχετικό άρθρο του Επισκοπόπουλου “∆ύο δράματα” δημοσιεύτηκε στο Άστυ 14 Απριλίου 1896: 
Ματθιόπουλος, σ. 230-231.  
214 Π.χ. στο Η Μις Άννα Κούξλεϋ, το πρόσωπο που δίνει το όνομά του στον τίτλο είναι μια αμερικανίδα 
χειρομάντισσα, που, αν και η ίδια παραμένει αφανής στη δράση, στα προφητικά της λόγια στηρίζουν τις 
ενέργειές τους τα υπόλοιπα πρόσωπα. Μέσα στο γενικό κλίμα ευφορίας που το διαπνέει (συλλογικής 
παραφροσύνης, όπως εξηγεί αλλού ο Καμπύσης: ΚΑ, σ. 473) για τη νίκη του Λούη στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, το κείμενο γίνεται προφητικό της επικείμενης καταστροφής του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 
1897. Ο ολυμπιονίκης από σύμβολο νίκης για τους Έλληνες μετατρέπεται σε σύμβολο του μεγάλου 
φευγιού και της ντροπής (ΚΑ, σ. 115-174 και 437). 
215 ∆ούκα, σ. 48.  
   Βλ. π.χ. το κείμενο όπου ο Καμπύσης καταγράφει τις εντυπώσεις του από την επίσκεψή του στο σπίτι του 
Goethe. Η επίσκεψη περιγράφεται σε κλίμα κατάνυξης και με θρησκευτικούς όρους («Ελλάδος 
πεπρωμένον», ΚΑ, σ. 545). Με την ίδια κατάνυξη προσκυνά και τον Σολωμό στο πεζοτράγουδο που του 
αφιερώνει («∆όξα στον Αρχιαπόστολο», ΚΑ, σ. 654). 
216 Γουνελάς, σ. 40-41. 
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«Συλλογίζομαι τον πόλεμο που έγινε τελευταία στο λεγόμενο ρωμαντισμό και την τάση 
στην ταξινόμηση σχολών. Ποτές δεν ένιωσα πραγματικά τα όριά τους, και περσότερο 
σκοτίστηκα όταν διάβασα τις θεωρίες τους. Το Ζολά ξάφνου –αν κρίνω, πως 
νατουραλισμός είναι η φωτογραφική αποτύπωση παντός, ό,τι πέφτει έστω και στα 
μάτια της ιδιοσυγκρασίας, όπως λέγει ο ίδιος- δεν θα τον αιστάνομουν κι εγώ κι οι 
μυριάδες θαυμαστές του, δημιουργό απαρατήρητων κόσμων, γιατί ούτε η φυσιολογική 
μου ούτε η αντιδραστική μου –να μεταχειριστώ τον επιστημονικό όρο- ιδιοσυγκρασία 
επιτρέπεται να είναι όμοια με τη δική του («Ο Γιάκοψεν», Τ, σ. 163)». 

 

   Μιλώντας επίσης για τον August Strindberg στη νατουραλιστική κωμωδία του, Η 
∆εσποινίδα Τζούλια, ο Καμπύσης αναγνωρίζει ως επίδρασή του τον Ζολά. Όμως 
διευκρινίζει ότι «από το Ζολά δεν επήρε τους παρατηρητικούς δογματισμούς του 
νατουραλισμού». Πήρε «τους κρυμμένους νόμους της μεγάλης ηθικής στη ζωή. Την 
εγδίκηση, από αφανέρωτη πηγή, του καταπατούμενου εναντίον του καταπατητή».217 
Έτσι ο Καμπύσης απομακρύνεται από το νατουραλισμό μιας επιφανειακής παρατήρησης 
που έβλεπε στον Ζολά, κάνοντας περιφρονητικά λόγο για «δογματισμό», και 
προσανατολίζεται προς ένα νατουραλισμό εσωτερικότερο.      
   Οι συμβάσεις επίσης δεν ενδιαφέρουν τον Καμπύση: “(…) ο χώρος όπως κι ο χρόνος 
δεν εξασκούν καμμιάν επίδραση σ’ ό,τι είναι βουτημένο στην αιωνιότητα”, λέει για το 
θέατρο, μιλώντας εισαγωγικά για το ίδιο έργο, το οποίο και μεταφράζει. Ενοχλημένος 
από την ύπαρξη του Προλόγου του Strindberg στο έργο αυτό -που αποτελεί το 
μανιφέστο του νατουραλισμού στο θέατρο- αντιτίθεται σε κάθε “υπολογισμό εκ των 
προτέρων” και σε κάθε απόπειρα του δημιουργού να κάνει ερμηνευτικά προσιτό το έργο 
του.218 Ήδη από το Μυστικό του Γάμου ο Καμπύσης εξαπολύει “μια επανάσταση κατά του 
ελληνικού θεάτρου της βιομηχανίας”.219 Αρνείται τη συμμόρφωση του ποιητή στα 
γούστα ενός ευρύτερου κοινού. Το θέατρο το ήθελε “χωρίς σκηνές και σκηνικά, χωρίς 
ηθοποιούς. Μόνον εκεί, σε μια γωνιά της σάλας, ένας δυο όσα είναι τα πρόσωπα, 
καθισμένοι σε καθίσματα να μιλούν το διάλογο”. Το κοινό ζητά να είναι οι 
προσκαλεσμένοι του ποιητή σε ένα θέατρο τύπου συναναστροφής.220 Τα θεατρικά του 
αντιμετωπίζονται ως ακατάλληλα για τη σκηνή, ο ίδιος δεν ήθελε να παρασταθεί ποτέ 
έργο του στο ευρύ κοινό.221 Ωστόσο ομολογεί πολλές φορές πως τα έργα του μυρίζουν 
τον αέρα του θεάτρου, γιατί έτσι τα σχεδίασε.222 Μόνο οι Κούρδοι παραστάθηκαν τελικά 
μετά το θάνατό του.223  

                                                        
217 Τ, σ. 242. 
218 ό.π., σ. 243. 
219 ∆. Χατζόπουλος (Μποέμ), “Γιάννης Α. Καμπύσης” (νεκρολογία), Το Περιοδικό μας, Β΄, 1901, σ. 343. 
220 Τ, σ. 243. 
221 ΚΑ, σ. 628. 
222 Γουνελάς, σ. 277. 
223 Οι Κούρδοι παραστάθηκαν στη Νέα Σκηνή. Την επομένη (27/9/1903) στο Σκριπ αναγράφεται:  

«»Πλήρες ήτο χθες το θέατρον της Ομονοίας με την α΄ των Κούρδων του Γιάννη Καμπύση. Οι 
μύσται και αι μύστριαι έπαιξαν με επιτυχίαν εις τους χαρακτήρας του λιτού και παλλομένου από 
αλήθειαν και ζωήν αυτού έργου των νεανικών χρόνων του συγγραφέως. Εις το τέλος της 
παραστάσεως εν μέσω ζωηρών χειροκροτημάτων εκομίσθη εις την σκηνήν λύρα εκ δάφνης 
φέρουσα το αρχικόν όνομα Κ. του συγγραφέως. Το έργον επαναλαμβάνεται απόψε».  

Την παράσταση παρακολούθησε και η μάνα του Καμπύση. Ο Χρηστομάνος μετά το τέλος της παράστασης 
πήγε και φίλησε το χέρι της και της χάρισε το δάφνινο στεφάνι, που το κρέμασε αυτή απέναντι απ’ το 
κρεβάτι της και το έβλεπε ως την τελευταία της πνοή. Πέρασαν πάνω από είκοσι χρόνια για να 
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    H απόκλισή του από την τότε θεατρική αντίληψη οδηγεί συχνά σε μια επιφυλακτική ή 
αρνητική κρίση για το θεατρικό του έργο. “Το θέατρο απαιτεί πλαστικότητα –λέει ο 
Παναγιωτόπουλος- που του είναι ξένη του Γιάννη Καμπύση. Εκείνος κατέχει μονάχα τη 
λυρική ρευστότητα. Ένα νεφέλωμα φορτωμένο ηλεκτρισμό και τίποτες άλλο”.224 Όμως 
η θεατρική αντίληψη του Καμπύση είναι διαφορετική απ’ την τότε διαμορφωμένη και 
“αντιστοιχεί στην ανάγνωση του δραματικού έργου μπροστά σ’ ένα αριθμητικά 
περιορισμένο κοινό καλλιεργημένων ατόμων που μπορούν να καταλάβουν την αξία 
του, παρά τη σκηνική του παράσταση σ’ ένα πλήθος αδαών”, στο είδος δηλαδή του 
‘θεάτρου της πολυθρόνας’.225 Είναι μια αντίληψη που φέρνει σε “δύσκολη θέση”226 το 
κοινό. 
   Στην είσοδο του νατουραλισμού στη θεατρική πρακτική της Ελλάδας πάντως, 
κορυφαίο ρόλο έπαιξε ο Ibsen. Ερχόταν ως αντίδραση αυτός στον κλασικισμό, καθώς 
κατά κοινή εκτίμηση παραβίαζε τους καθιερωμένους κανόνες της θεατρικής αισθητικής 
και αδιαφορούσε για τους όποιους νόμους κι έτσι βοήθησε ν’ απαλλαχτούν οι Έλληνες 
από τον ψευτοκλασικισμό των τραγωδιών τύπου Βερναρδάκη.227 Μάλιστα αυτός 
“νομιμοποίησε τη συζήτηση πάνω στη σκηνή, (…) κατάφερε ν’ αναγάγει σε θεατρική 
δράση τη συζήτηση δύο προσώπων πάνω σε προβλήματα κοινωνικά, ηθικά, 
φιλοσοφικά”.228 Στο πρόσωπο του Ibsen αντανακλάται επιπλέον εκείνη την περίοδο το 
περίεργο κράμα σοσιαλιστικών ιδεών και νιτσεϊσμού, που δε συναντάται μόνο στον 
Καμπύση, καθώς αυτό που θέλγει στον Ibsen τους ριζοσπάστες διανοουμένους της 
εποχής είναι η πολεμική πλευρά του ιψενικού θεάτρου κατά των κοινωνικών 
συμβάσεων, των ηθών και της νοοτροπίας. Φυσικό είναι από τη συντηρητική κριτική τα 
ιψενικά έργα ν’ αντιμετωπίζονται ως ανήθικα και νοσηρά και οι ιψενικοί ήρωες ως 
ψυχοπαθείς.229 Ο αντίλογος των υποστηρικτών του, που εξεδήλωναν έτσι και τον 
αριστοκρατισμό τους, είναι ότι τα ιψενικά έργα απευθύνονται μόνο σ’ ένα εκλεκτό 
κοινό, που μπορεί να τα νιώσει, άποψη που θα εκφραστεί, μεταξύ άλλων, και στην 
Τέχνη και το ∆ιόνυσο.230 Η επίδραση του Ibsen φαίνεται από νωρίς σε έργα του 
Καμπύση231 που τα διακρίνει το ίδιο κλίμα ελιτισμού και “νοσηρότητας”. Στη Φάρσα της 
Ζωής αναφέρεται ρητά το όνομα του Ibsen. Μάλιστα, κάποτε ο Καμπύσης παρομοιάζει 

                                                                                                                                                                     
ξαναπαρασταθούν οι Κούρδοι, στη Σκηνή του Ελληνικού Ωδείου αυτή τη φορά (Ιερεμίας (∆. Π. 
Ταγκόπουλος) “Οι Κούρδοι”, Έθνος 10/12/ 1924) και Αλκ. (Ανδρεάδης Α.), “Οι Κούρδοι”. Εστία, 
15/12/1924. Οι Κούρδοι είχαν παιχτεί επίσης στην Κρήτη με επιτυχία (Ανώνυμος, “Ό,τι θέλετε”, Νουμάς Η΄ 
1910, 392. σ. 8). Η πρώτη παράσταση των Κούρδων, πάντως, είχε γεννήσει την ελπίδα για την ποιοτική 
βελτίωση των θεατρικών παραστάσεων της εποχής και συζητιόνταν ν’ ανεβεί κι άλλο έργο του Καμπύση 
(π.χ. στο Σκριπ 29/9/1903 αναφέρεται Η Φάρσα της Ζωής), κάτι που δεν έγινε τελικά. Μόνο Το δαχτυλίδι της 
μάνας μελοποιήθηκε από τον Καλομοίρη αργότερα που το παρουσίασε σαν όπερα. (Άλκης Θρύλος, 
“Γιάννης Καμπύσης, 1872-1901”, Ν. Εστία 25, 1939, σ. 592). 
224 Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, “Η μνήμη του Καμπύση” στο αφιέρωμα για τον Καμπύση της Νέας Εστίας, τ. 50, 
τεύχος 585 (1951), σ. 1474. 
225 Θόδωρος Γραμματάς, “Εισαγωγή” στο Γιάννης Καμπύσης, Οι Κούρδοι – Το δαχτυλίδι της μάνας, ∆ωδώνη, 
Αθήνα – Γιάννινα 1992, σ. 38. 
226 Γουνελάς, σ. 42. 
227 Παπανδρέου, σ. 68-72.  
228 ό.π., σ. 117. 
229 ό.π., σ. 72-77. Για τη σχέση γενικότερα Nietzsche – Ibsen βλ. και σ. 87-90. 
230 ό.π., σ. 80-87. 
231 Βουτιερίδης, σ. 247 και 366. Παπανδρέου, σ. 109-113. 
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τον εαυτό του σ’ ένα γράμμα προς τον Ψυχάρη με μια ιψενική ηρωίδα, τη Νόρα.232 Στην 
πορεία θα εκφράσει όχι και τόσο μεγάλο ενθουσιασμό για τα μεταγενέστερα έργα του 
Νορβηγού.233 
   Με την εμφάνιση των πρώτων έργων (όχι μόνο του Καμπύση, αλλά και του 
Ξενόπουλου) με ιψενική επίδραση φανερή, θ’ ακουστούν φωνές για τον κίνδυνο 
απώλειας της εθνικής ταυτότητας. Τότε δημιουργείται κι ο όρος βορειομανία, για να 
αποδοθεί υποτιμητικά αυτό το άνοιγμα προς το Βορρά, το οποίο θα εκδηλωθεί στη 
συνέχεια με ένταση στο περιοδικό του Χατζόπουλου Τέχνη. Το περιοδικό μιλάει για τη 
“ρωμέικη ψυχή” και για την “αληθινή γλώσσα” και θα κερδίσει στο επιτελείο των 
συνεργατών της και τους πατέρες του δημοτικισμού, τον Ψυχάρη, τον Εφταλιώτη και 
τον Πάλλη. Αλλά στην πορεία οι τρεις αυτοί θα ενοχληθούν από το χώρο που 
καταλαμβάνουν στις σελίδες του περιοδικού οι βόρειες λογοτεχνίες και κυρίως η 
γερμανική, σε σχέση με τον ισχνό χώρο που καταλαμβάνει η ελληνική λογοτεχνία κι 
ακόμα θα ενοχληθούν από τη γερμανολατρία που δονεί τα κείμενα του Καμπύση και 
κυρίως τα “Γερμανικά του Γράμματα”. Ένας διάλογος πολεμικής θ’ αναπτυχθεί στη 
συνέχεια και στον αντίλογο θα δηλώνεται ότι τα ωραία έργα στην πραγματικότητα 
έχουν κοινή εθνικότητα, την παγκόσμια εθνικότητα της Τέχνης και γίνονται κτήμα 
συγκεκριμένα του έθνους που τα παράγει. Σημασία έχει όχι ό,τι ανήκει στο έθνος, αλλά 
ό,τι το εκφράζει και το ωφελεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι ξένες επιδράσεις κρίνονται 
απαραίτητες.234 Και πράγματι η στροφή προς το Βορρά υπήρξε ωφέλιμη, καθώς η Τέχνη 
και στη συνέχεια ο ∆ιόνυσος έφεραν την Ελλάδα σε επαφή με ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά 
έργα, συγγραφείς, ποιητές, ζωγράφους, μουσικούς και στοχαστές, με σύγχρονες 
αισθητικές τάσεις, ιδεολογίες, φιλοσοφικά ρεύματα και οδήγησαν σε μια οπτική που 
ξέφευγε απ’ τα στενά ελληνικά σύνορα. “Έλξη του Βορρά” ονομάζει ο Γ. Φτέρης το 
φαινόμενο της στροφής απ’ τη γνωστή, οικεία φράγκικη αίσθηση και σκέψη προς το 
βόρειο και συγκεκριμένα το γερμανικό. Ως τότε δέσποζε στα ελληνικά γράμματα η 
επίδραση του μεσογειακού δυτικού κόσμου και ειδικότερα της Γαλλίας. Η αντίληψη για 
την τέχνη ήταν “ξηρότατα λογία, φαναριώτικη, φράγκικη. Η γλώσσα του λαού αποκτά 
συνείδηση των δικαιωμάτων της κοντά στους νέους και μαζί μ’ αυτούς μπαίνει σιγά 
σιγά στη λογοτεχνία ένα νέο αίσθημα άμεσα ελληνικό, ρωμέικο όπως έλεγαν τότε”.235 
Ρωμιός είναι η λέξη, που, χωρίς να χάνει το εθνικό περιεχόμενό της, θα αντιταχθεί στην 

                                                        
232 Τ. σ. 127 και ΚΑ, σ. 531. Η ηρωίδα του Κουκλόσπιτου, η Νόρα αντιμετωπίζεται από τον περίγυρό της ως 
μια κούκλα κι ως τέτοια ενεργεί κι η ίδια. Κάποτε η ναρκωμένη της προσωπικότητα ξυπνά. ∆εν ανέχεται 
πλέον το γάμο. Η Νόρα εγκαταλείπει τον άντρα της για “ασήμαντο λόγο”, την ψυχική ασυμφωνία. 
Αφήνει και τα παιδιά της. Ακριβώς επειδή η ηρωίδα δε συμβαδίζει με τις κοινές αντιλήψεις της εποχής, 
αντιμετωπίστηκε από τους κριτικούς ως παράφρων κι ανήθικη. (Παπανδρέου, σ. 37. Άλκης Θρύλος, “Οι 
γυναίκες στο θέατρο του Ίψεν”, στο Μορφές και θέματα του θεάτρου, ∆ίφρος, Αθήνα 1961, σ. 32-33 και 116-
121). 
233 ΚΑ, σ. 443. 
234 Παπανδρέου 90-100. 
235 Μέσω της γαλλικής γλώσσας π.χ. ο Παλαμάς παρακολουθούσε την ξένη πνευματική ζωή. Ο Ψυχάρης, 
Γάλλος σχεδόν, ήταν ο αρχηγός του γλωσσικού κινήματος. Ο Ζαν Μωρεάς είχε κατακτήσει με τα 
ποιήματά του τη Γαλλία επίσης. Η νέα γενιά από τη γαλλική λογοτεχνία αντλούσε τα διδάγματά της. 
(Γιάννης Φτέρης, “Ο Γιάννης Καμπύσης και η έλξη του Βορρά” στο αφιέρωμα για τον Καμπύση της Νέας 
Εστίας, τ. 50, τεύχος 585 (1951), σ. 1472). Ο Ξενόπουλος με το άρθρο του Ίψεν στις 29/10/1894 και την 
υπογραφή Γρ. στην προσπάθειά του να προετοιμάσει τη δεκτικότητα του κοινού απέναντι στο Ibsen και το 
νατουραλιστικό θέατρο, θα πει υποτιμητικά σχολιάζοντας τη σύγχρονή του πραγματικότητα: 
“Φιλολογικώς αποτελούμεν μίαν επαρχίαν της Γαλλίας” (Παπανδρέου, σ. 24). 
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έννοια ενός εθνικού αγκιστρωμένου στο παρελθόν και αποκλεισμένου απ’ το σύγχρονο 
ευρωπαϊκό πολιτισμό. Στις αρχές της πορείας αυτής προς τον επαναπροσδιορισμό της 
ταυτότητας του σύγχρονου Έλληνα, πριν ακόμα από την έκδοση της Τέχνης, εκινείτο 
και το γράμμα “Ρωμιός και πάλι Ρωμιός” του Καμπύση.236  
    
    
Το «κενταυρικό» έργο του Γιάννη Καμπύση Το «κενταυρικό» έργο του Γιάννη Καμπύση Το «κενταυρικό» έργο του Γιάννη Καμπύση Το «κενταυρικό» έργο του Γιάννη Καμπύση     
   Στο έργο του Καμπύση διαπιστώνεται συχνά και μια μετάβαση από τα θεωρούμενα 
κοινωνικά, ρεαλιστικά δράματά του σε μιαν κατοπινή συμβολιστική περίοδο, όπου 
κυριαρχούν τα ονειροδράματα και τα παραμυθοδράματά του (π.χ. Ανατολή, Αρήγιανος). 
Ενδεικτικά ο Τέλλος Άγρας λέει: “ο πρώτος λοιπόν συμβολιστής πεζογράφος 
(προσυμβολιστής) στη λογοτεχνία μας υπήρξε θεατρικός συγγραφεύς: ο Γιάννης 
Καμπύσης. Όπως ο Ίψεν –ο δάσκαλός του- έγραψε δράματα άλλοτε καθαρά 
κοινωνιστικά (…) και άλλοτε συμβολιστικά (…), έτσι κι ο Καμπύσης από το κοινωνιστικό 
δράμα (…) επέρασε στο καθαρά συμβολιστικό “ονειρόδραμα”, Το δαχτυλίδι της μάνας, 
εμπνευσμένο από τον Φάουστ του Γκαίτε κι από τις όπερες του Βάγνερ”.237 Πρωτοπόρος, 
μάλιστα, αναφέρεται και ως προς το ρεύμα του συμβολισμού: “ο πρώτος συμβολιστής 
στα νέα μας γράμματα είναι, νομίζω, ο Γιάννης Καμπύσης”, λέει ο Παναγιωτόπουλος.238 
Στο Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας239 ο Καμπύσης καταγράφεται ως εκπρόσωπος του 
νατουραλισμού και του συμβολισμού.  
    Στην πραγματικότητα ο Καμπύσης «δεν είναι πιστός οπαδός ούτε του συμβολισμού, 
ούτε της φυσιοκρατικής σχολής, αν και επηρεάστηκε κι απ’ τα δύο».240 Τα ρεύματα, οι 
σχολές, τα είδη, τα επίπεδα επικαλύπτονται στα έργα του. Στοιχεία μύθου τον 
απασχολούν, ενώ η πραγματικότητα συμπλέκεται συχνά με το παραμύθι και το όνειρο, 
ο πεζός λόγος και η ποίηση με το τραγούδι, ο ρεαλισμός με το σύμβολο. Οι κριτικές, 
παρά τις όποιες κατατάξεις του έργου του, αναγνωρίζουν την ασυνέπεια και στη 
«συμβολιστική περίοδό του», ασυνέπεια που εκφράζεται κάθε φορά με άλλους όρους. Ο 
Καμπύσης των έργων μετά τα πρώτα κοινωνικά δράματά του χαρακτηρίζεται κάποτε 
“ρωμαντικο-συμβολιστής”.241 Ακόμα και με τα ποιήματά του ο Καμπύσης, όπως Στον 
ίσκιο της Σοφίας, αφιερωμένα στην πεθαμένη αδελφή του, οδηγεί “σε έναν κόσμο 
ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, νατουραλιστικό και μαζί συμβολικό”.242  
   Ενδεικτικά επίσης, “Το μάτι του δράκοντα” (1898) ο Ξενόπουλος το ονομάζει 
“θαυμασίως συμβολικόν και θαυμασίως πραγματικόν, καλλιτέχνημα τωόντι υπερτέρας 
υποστάσεως”243 και η Φωτεινή Τζωρτζάκη αναγνωρίζει ότι “το πραγματικό και το 

                                                        
236 Η επιστολή αυτή δημοσιεύτηκε στο ίδιο περιοδικό (Εστία) στο οποίο τρία χρόνια νωρίτερα (1892), ο 
Βιζυηνός είχε παρουσιάσει την πρώτη σοβαρή μελέτη για τον Ibsen (Παπανδρέου, σ. 17) και όπου, όταν 
δημοσιεύεται η επιστολή, την έκδοση έχει αναλάβει πλέον ο Ξενόπουλος, με ιψενικές επιδράσεις και στο 
δικό του πρώτο έργο.  
237 Άγρας, σ. 295. 
238 Παναγιωτόπουλος Ι. Μ., “Ο συμβολισμός και οι νεοέλληνες λυρικοί”, Τα πρόσωπα και τα κείμενα ΣΤ΄, 
1955, σ. 99. 
239 Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι, Πατάκης, σ. 1008. 
240 Κορδάτος, σ. 417. 
241 Ψαλτήρας, σ. 12. 
242 Τζωρτζάκη, σ. 264. 
243 Γρ. Ξενόπουλος στο “Κριτική ανθολογία” του αφιερώματος για τον Καμπύση της Νέας Εστίας, τ. 50, 
τεύχος 585 (1951), σ. 1480. 
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ποιητικό εναρμονίζονται σε αυτό.”244 Είναι ένα διήγημα στο οποίο ήρωες είναι οι 
κάτοικοι ενός πραγματικού χωριού, του Γαμπριά και στο οποίο η πραγματικότητα 
συμπλέκεται με το παραμύθι, τις δοξασίες και τους λαϊκούς θρύλους. “Οι δεισιδαιμονίες 
και οι προλήψεις αναγνωρίζονται ως παραδομένη κληρονομιά και συνεκτικός κρίκος 
του συνόλου, συνιστώντας έναν κοινό κώδικα ενεργοποίησης του συλλογικού 
ασυνειδήτου και της ομαδικής ψυχολογίας”.245 Οι κάτοικοι του χωριού αναστατώνονται 
όταν βλέπουν ένα βράδυ ένα φωτεινό άστρο ν’ αναβοσβήνει στο πέλαγος. Πιστεύουν ότι 
είναι το μάτι του δράκοντα. Ένα χωριατόπουλο αποφασίζει να σκοτώσει το δράκο και 
να ελευθερώσει τη φυλακισμένη βασιλοπούλα, κατά το πρότυπο του “αντρειωμένου” 
νέου των παραμυθιών. Το ενδιαφέρον των χωρικών για το άστρο με τον καιρό χάνεται. 
“Η καθημερινή συμβίωση –σχολιάζει η ∆ούκα- ακόμη και με ένα “θαύμα” (…) αφαιρεί το 
φόβο – αλλά και την ποίηση (…) από την ανθρώπινη ψυχή”.246 Ο ήρωας προσγειώνεται 
στην πραγματικότητα. Το “μάτι του δράκοντα” αποδεικνύεται τελικά ότι δεν ήταν παρά 
ένας φάρος, που πρόσφατα είχε τοποθετηθεί στην περιοχή.  
  Στο κλίμα του προηγούμενου κινείται και Το ∆αχτυλίδι της μάνας. Αναφερόμενος σε 
αυτό ο Παλαμάς σχολιάζει: “Το ποίημα μπορεί να μην είναι δράμα⋅ το δράμα δεν μπορεί 
να μην είναι ποίημα”.247 Σ’ αυτό το ονειρόδραμα –ή «συμβολιστικό δράμα»,248 «γραμμένο 
σε πεζό και σε στίχους, ενώνονται αρμονικά η πραγματικότητα (...) με το θρύλο, το 
παραμύθι, το τραγούδι και το όνειρο σε ένα σύνολο ποιητικό και μαζί έντονα 
πραγματικό».249 Η Άλκης θρύλος, παρά την αρνητική ουσιαστικά κριτική της για το έργο 
συνολικά του Καμπύση, αναγνωρίζει επίσης ότι στο ∆αχτυλίδι της μάνας «για πρώτη 
φορά στο νεοελληνικό θέατρο γίνεται προσπάθεια να συνδυαστούν τα ρεαλιστικά με τα 
φανταστικά στοιχεία».250 Το έργο αυτό – που ο ίδιος ο Καμπύσης το ονομάζει «ποιητικό 
δράμα»251- «συγκεντρώνει τις περισσότερες δραματικές αρετές της σχολής που ήταν 
αυτός ο πρώτος της δίδαχος, της συμβολο-ρεαλιστικής σχολής».252 Ο Καμπύσης 
εμπνέεται από τους στίχους του ποιητή Κώστα Κρυστάλλη και βασίζει την υπόθεση τού 
έργου του ακόμα και σε λεπτομέρειες από τη ζωή του ποιητή αυτού, που χάθηκε 
πρόωρα, αλλά είναι και σαν ένα προφητικό κείμενο για τον ίδιο, καθώς σιγά σιγά το 
δραματικό πρόσωπο ταυτίζεται με το συγγραφέα.  
   Ο Γιαννάκης, ο ήρωας, παραμονή Χριστουγέννων, είναι άρρωστος. Από την ανάγκη να 
βρει χρήματα για τη φροντίδα του γιου της, η μάνα αποφασίζει να πουλήσει το 
επτάπετρο δαχτυλίδι που είχαν δωρίσει οι τρεις Μοίρες στη μάνα της, τη γιαγιά του 
Γιαννάκη, κατά τη γέννησή της. Το δαχτυλίδι αυτό ήταν προορισμένο να περνά από 
γενιά σε γενιά κι έπρεπε να μη χαθεί η πρόθεση να μείνει στην οικογένεια, για να την 
προστατεύει, διαφορετικά θα ερχόταν η Νεράιδα του βουνού και θα το έπαιρνε πίσω. 
∆ιηγείται ξανά την ιστορία του δαχτυλιδιού η μάνα στο Γιαννάκη που τόσο του αρέσει, 
και καθώς τον παίρνει ο ύπνος, η μάνα βρίσκει την ευκαιρία να βγει απαρατήρητη από 

                                                        
244 Τζωρτζάκη, σ. 263. 
245 ∆ούκα, σ. 31  
246 ό.π., σ. 32 
247 Κ. Παλαμάς, “Το δαχτυλίδι της μάνας”, Τ, σ. 19-20. 
248 Γραμματάς, σ. 99. 
249 Τζωρτζάκη, σ. 263. 
250 Άλκης Θρύλος, “Γιάννης Καμπύσης, 1872-1901”, ό.π., σ. 596. Και στο Μορφές της ελληνικής πεζογραφίας: 
και μερικές άλλες μορφές, ∆ίφρος, Αθήνα 1963, σ. 45-68. 
251 ΚΑ, σ. 573. 
252 Σ. Σκίπης, “Το νεοελληνικό θέατρο”, Νουμάς Η΄ (β΄ εξάμ.), 1910, 412. 
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το σπίτι, για να πουλήσει το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι όμως της είχε πέσει στα 
σκεπάσματα του Γιαννάκη, χωρίς αυτή να το αντιληφθεί. Ο Γιαννάκης, μικρός, κρυφά 
μέσα του λαχταρούσε η μάνα του να θελήσει να δώσει το δαχτυλίδι, για να έρθει η 
Νεράιδα του βουνού να το πάρει και τότε αυτός να τη δει. Και τώρα στον ύπνο του ο 
Γιαννάκης συναντά μια γριά του βουνού και τη ρωτά πού μπορεί να βρει τη Νεράιδα που 
πήρε το επτάπετρο το δαχτυλίδι από τη μάνα του που θέλησε να το δώσει. Εκείνη τον 
στέλνει στη μικρότερη αδελφή της σε ένα παλάτι, η οποία παίζει ένα χρυσόμηλο στα 
χέρια και με αυτό ορίζει τη μοίρα των νεογνών. Αν καταφέρει να της πάρει το μήλο, θα 
του πει αυτή πού είναι η Νεράιδα. Έτσι και γίνεται. Ο Γιαννάκης τη βρίσκει τελικά τη 
Νεράιδα του βουνού. Από τα χέρια του εκείνη δεν μπορεί να ξεφύγει, παρά τις 
αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις της σε σκυλί, σε φίδι, σε φωτιά. Παίρνοντας την πρώτη 
της μορφή, η Νεράιδα, ικανοποιώντας την επιθυμία του, του επιστρέφει το επτάπετρο 
δαχτυλίδι. Του ζητά να την πάρει γυναίκα του στο σπίτι, όμως αυτός αγαπά την 
Ερωφίλη. Μια ακόμα επιθυμία έχει ο Γιαννάκης που η Νεράιδα μπορεί να του 
ικανοποιήσει, να τον οδηγήσει στην ψηλή κορφή, την απάτητη, του βουνού. Η Νεράιδα 
τον προειδοποιεί ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Ζαλίζονται οι 
άνθρωποι όταν πλησιάζουν στην κορυφή, παγώνουν. ∆εν είναι γραφτό στον άνθρωπο 
ν’ ανέβει. Φοβάται η Νεράιδα πως ο Γιαννάκης θα πεθάνει μέσα στο δρόμο. Θα πεθάνει 
από το μεγάλο πόθο του αν δεν ανέβει, ανταπαντά αυτός κι αρχίζουν να κατευθύνονται 
στην κορυφή, τον Ήλιο ν’ αντικρίσει ο Γιαννάκης. Έχουν προχωρήσει, τα πόδια του 
έχουν παγώσει, δεν τα ορίζει πλέον. Εκεί στα μισά του δρόμου... 
 

«Επάγωσα, Νεράιδα! 
Θα μείνω δω. Λίγη ζωή μού μένει ακόμα. 

(κλαίει) 
Πάει! Ο πόθος πούχα μού την πήρε τη ζωή μου⋅ 
επάγωσε το γαίμα μου μέσα στις φλέβες. 
Αχ την απάτητη κορφή δε θαν τη φτάσω (ΚΑ, σ. 249)». 
 

Ο Καμπύσης την κορφή πάντα ζητούσε ν’ αντικρίσει, το ακρότατο όριο στο οποίο θα 
μπορούσε να οδηγηθεί ο καλλιτέχνης άνθρωπος. Η Γερμανία, η δεύτερη πατρίδα και 
δεύτερη μάνα του, τον πότισε με τον πόθο τού μεγάλου, γεμίζοντας την ψυχή του θλίψη 
για το ανέφικτο κι ήταν τελικά αυτή που κλόνισε θανάσιμα και την ήδη επιβαρημένη 
υγεία του.  
   Η Νεράιδα απλώνει το χέρι της στο κεφάλι του Γιαννάκη για να του φέρει την 
Ερωφίλη στις τελευταίες του στιγμές κι εξαφανίζεται. Ο Γιαννάκης ξυπνά στο δωμάτιό 
του κι η Ερωφίλη είναι δίπλα του. Πριν ξεψυχήσει τη στιγμή που γεννιέται ο Χριστός, 
προλαβαίνει και της αφήνει το επτάπετρο το δαχτυλίδι στο χέρι. 
   Όλα τα επίπεδα (πραγματικό – φανταστικό – ονειρικό – ποιητικό – συμβολικό...) 
συνυπάρχουν αρμονικά και φυσικά σε αυτό το κείμενο, που έχει καταργήσει κάθε όριο. 
Τελικά το ∆αχτυλίδι της μάνας, το καλύτερο έργο του Καμπύση, είναι το πιο 
«κενταυρικό» από τα έργα του.  
 
Arnold Arnold Arnold Arnold BöcklinBöcklinBöcklinBöcklin    
   Ο Καμπύσης διέθετε μια αντίστοιχη με του Nietzsche καλλιτεχνική ματιά. Κινείται κι 
αυτός στην κατεύθυνση εκείνη που αντιμετωπίζει το φυσικό και το αληθές, όχι 
απελπιστικά στην επιφάνεια της καθημερινής πραγματικότητας, αλλά και στο 
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ανθρώπινο βάθος. “Απαλλαγμένος από αντικειμενικούς φραγμούς σ’ αυτή την 
ονειρική/μυθολογική διάσταση [των έργων που αξιοποιούν το παραμύθι] μετατρέπεται 
σε υπερσυνείδηση που κατά το νιτσεϊκό πρότυπο δημιουργεί τον κόσμο σύμφωνα με τη 
δική της θέληση, υποκαθιστώντας το πραγματικά υπαρκτό από το φανταστικό και το 
ρεαλιστικό από το συμβολιστικό”253 ή καλύτερα κάνοντας ρευστά τα όρια ανάμεσά τους.  
   Γι’ αυτό, όπως ο Nietzsche προέβαλε στη ΓΤ το Raffaello Santi της Αναγέννησης, έτσι 
κι ο Καμπύσης προβάλλει τον Böcklin, τον ελβετό συμβολιστή ζωγράφο τού αιώνα του –
μιλάει μάλιστα ο Καμπύσης για πιθανές συναντήσεις κι ανταλλαγές απόψεων του 
Nietzsche με τον Böcklin, όταν ήταν κι οι δύο καθηγητές στο ίδιο πανεπιστήμιο254- 
προωθώντας την ίδια αντιπάθεια του φιλοσόφου για τα παγιωμένα όρια και την ίδια 
αντίληψη για τη σχέση του αληθινού με το φυσικό. Σχολιάζοντας το Η ανάληψη της 
Αννέλας του Hauptman, λέει για τον Böcklin. 

 

«Όμως το μεγαλείο της «Αννέλας» βρίσκεται πάλι εκεί που η παρατήρηση είναι 
εξωτερική. Η ιδεοσύνθεση των ανύπαρχτων κόσμων, τι λέγω; των υπαρχτών, αλλά στις 
ανώτερες σφαίρες δεν έχει τη δύναμη του αληθινού. Ίσα ίσα ό,τι χαρακτηρίζει τον 
Μπέκλιν, το μεγαλύτερο καλλιτέχνη των τέτοιων κόσμων της Τέχνης που το δείχνει 
κάλλιστα πως η δημιουργία της Τέχνης είναι παράλληλη με τη δημιουργία της Φύσης, 
πως τα καλλιτεχνήματα, όπως λέει ο Νίτσε, είναι αδέρφια των πλασμάτων (ΚΑ, σ. 448)». 
 

   Το έργο του Böcklin, μάλιστα, το ερμήνευε ο Καμπύσης σε αναλογία με μουσικά 
κομμάτια,255 αναζητώντας όπως κι ο φιλόσοφος, το μουσικό υπόβαθρο της 
αναπαράστασης. Αλλά και ευρύτερα μιλώντας, αφού διαπιστώνει πως «ο δέκατος 
ένατος αιώνας είναι γερμανικός», κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν και φτάνοντας 
στον 19ο αι. βλέπει πως η τέχνη δε θα είναι «πλέον η απλόμορφη παρθένα του 
παρελθόντος».  
 

«Κι όταν η μουσική πληρώσει τα σύμπαντα κάποιος γυρισμός θα ζητηθεί από την 
ανευχάριστη πάντα αίστηση, και θα είναι η αιστητοποίηση των ήχων. Και μέσα από το 
αναμάλλιασμα της προβληθείσης πεσιμιστικής κι αδύνατης φυσιολατρείας, θα 
ξεπεταχτεί τέλος ο Τιτάνας που θα γκρεμίσει τα  δ ή θ ε ν  και θα πιστοποιήσει τα ό ν τ α.  
Τέτοια είναι η Γερμανική Τέχνη. Τέτοια εφανερώθηκε στην ποίησή της. Τέτοια και στη 
μουσική της. (...) Κι η ζωγραφική δεν μπορούσε στον αιώνα μας, πάρεξ της αοριστίας το 
αίστημα να υποβάλλει. Τα υπερβατικά φτερουγίσματα απαιτούν τα μουσικά σύμβολα 
για να εκφραστούν⋅ κι έτσι η ζωγραφική της Γερμανίας ξεχώρισε⋅ η μεγαλειότητά της 
έχει στέμμα τη  μ ο υ σ ι κ ή  σ υ μ φ ω ν ί α» (ΚΑ, σ. 482-483)». 

 

Η γερμανική τέχνη ορθώνεται μπροστά του ως Τιτάνας κι ο Böcklin ως δημιουργός όχι 
του αφύσικου αλλά του υπερφυσικού256 γίνεται «ο θεός της ζωγραφικής του 19ου 
αιώνα»257 που τον οδηγεί σε μουσικούς κόσμους όπως κι ο Beethoven.  

 

«Ο Μπέκλιν είναι ένας που πήρε το κλειδί προνομιούχος, το κλειδί, που ανοίγει την 
ανέγνωρη πόρτα της περιοχής των  μ η τ έ ρ ω ν.  Είναι το συμπλήρωμα της Γερμανικής 

                                                        
253 Θόδωρος Γραμματάς, “Εισαγωγή” στο Γ. Καμπύσης, Οι Κούρδοι – Το δαχτυλίδι της μάνας, ∆ωδώνη, Αθήνα 
– Γιάννινα 1992, σ. 35. 
254 ΚΑ, σ. 485. 
255 Ματθιόπουλος, σ. 362-363. 
256 ΚΑ, σ. 483. 
257 ό.π., σ. 483. 
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τριάδας, είναι ο σύντροφος του Γκαίτε και του Μπετόβεν, των προορισμένων να 
χαρακτηρίσουν τα υπερπέραν χαρακτηριστικά του 19ου αιώνα (ΚΑ, σ. 485)». 

 

«Ω Γκαίτε! ω Μπετόβεν! ω Μπέκλιν! καράβια μου τρικάταρτα, ...»258 γύρω απ’ αυτούς 
τους «Ήλιους», όπως συνηθίζει να τους αποκαλεί επίσης, κινείται μια πλειάδα βόρειων 
δημιουργών που επιπλέον προβάλλει⋅ «πλανήτες» αποκαλεί τους τελευταίους.  
 

«Έχω τους λόγους μου να πιστέβω, πως ο συνενωτής δύο ή τριών αιώνων, ο Ήλιος των  
χρόνων μας, μόνον από τη Γερμανία θα έβγαινε. Αλλά κι αν δεν ήταν βάσιμοι οι λόγοι  

Arnold Böcklin, Arnold Böcklin, Arnold Böcklin, Arnold Böcklin, ΠρομηθέαςΠρομηθέαςΠρομηθέαςΠρομηθέας (1882) (1882) (1882) (1882)    
 
 

 
 

 
μου, το γεγονός είναι πως ο Γκαίτες είναι Γερμανός. Μου δίνει πάντα όλη την εντύπωση  
ενός Ολυμπίου. Κι Ήλιος, εσκημάτισε γύρω του το πλανητικό του σύστημα. Εφώτισε τα 
ταλέντα της εποχής του. Έπλασε τον κόσμο του διάχυτο και φωτερό, και φλογιστικό κι 
έπλασε τους κόσμους στερεούς των Άινε και Κλάιστ και Λέναου και Σίλλερ και...  
Έκλεισε το πλανητικό του σύστημα, και τ’ αστέρια του είναι πια κατοικημένα. 
Ποιητάδες δεν γεννάει πια, μα δίνει ζωή στους κατοίκους των κόσμων του. Γιατί σήμερα 
όλη η Γερμανία, ο λαός ο Γερμανικός, αν όχι αφτόν στο βάθος, αλλά τ’ αστέρια του, τους 
πλανήτες του, τους εννοεί όπως εκείνοι τον εαφτό τους. (...) Το πλανητικό σύστημα του 

                                                        
258 “… που μ’ ωδηγείτε στου Μιχαήλ Άγγελου, στου Φειδία, στου Αισχύλου τους κόσμους!” (ΚΑ, σ. 540). 
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Μπέκλιν στηρίζεται ακόμα. Πλάθει κόσμους ο Λέμπαχ, ο Κλίγκερ, ο Μέντζελ, ο Στουκ, ο 
Ούντε, (...) (ΚΑ, σ. 524-526)». 

    

Στην καλλιτεχνική αίσθηση του Καμπύση, όχι μόνο τα λογοτεχνικά είδη, αλλά και οι 
ίδιες οι τέχνες επικαλύπτονται: λογοτεχνία (Goethe), ζωγραφική (Böcklin), μουσική 
(Beethoven) ερμηνεύονται η μία με τους όρους της άλλης, γιατί όλες τους απορρέουν 
από την ίδια πηγή, τον κόσμο των “υπερπέραν ιδανικών” που απέδωσε αναπαραστατικά 
ο Böcklin. 
 

«Οι Πάνες, οι Φαύνοι, οι Σάτυροι, οι Αμαδρυάδες, οι Σειρήνες, οι Νεράιδες, οι Τρίτωνες, 
οι Γοργόνες, κάθε ον που επλάστηκε στους αιώνες και παραδόθηκε με μιαν ωρισμένη     
μορφή, στον Μπέκλιν είναι νέον ον. Κι είναι ον με όλη τη φυσιολογική αρμονία (ΚΑ, σ. 
484)». 

    

   «Ας προσέξουμε την έμφαση που δίνει σε αυτή την τελευταία έννοια: ‘τη φυσιολογική 
αρμονία’. Μέσα από αυτή την οπτική, ο Καμπύσης συνέτασσε τον Μπέκλιν στη χορεία 
των μεγάλων δασκάλων της δυτικής τέχνης: ‘στην απόλυτη σύγκριση, την καθολική, 
μεταξύ των ζωγράφων των αιώνων, δε θα εύρει ίσως κανένας τον ανώτερό του, και 
μονάχα με τον Μπαίκλιν θα αισθανθεί την ίδια υπεργήινη συγκίνηση, που αιστάνεται 
με τον Τισιανό και τον Ραφαήλ και τον Ρέμπραντ’, θέλοντας έτσι να κατοχυρώσει το 
ζωγράφο του «υπερφυσικού κόσμου» δίπλα στους πιο σημαντικούς ζωγράφους του 
φυσικού, από την Αναγέννηση και μετά»,259 λέει ο Ματθιόπουλος.  

    
    
Arnold Böcklin, Arnold Böcklin, Arnold Böcklin, Arnold Böcklin, Νέσσος και ∆ηιάνειρα, Νέσσος και ∆ηιάνειρα, Νέσσος και ∆ηιάνειρα, Νέσσος και ∆ηιάνειρα, 1898189818981898    

    
    

 
 
    

                                                        
259 Ματθιόπουλος, σ. 527. Για την πρόσληψη του Böcklin στην Ελλάδα βλ. αναλυτικότερα σ. 518-531. 
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Από τον καλλιτέχνηΑπό τον καλλιτέχνηΑπό τον καλλιτέχνηΑπό τον καλλιτέχνη----φιλόσοφο στοφιλόσοφο στοφιλόσοφο στοφιλόσοφο στο στρατιώτη στρατιώτη στρατιώτη στρατιώτη    
    Κοντά στους τρεις αυτούς Ήλιους του Καμπύση, ο Nietzsche υπήρξε ένας ακόμη, ο 
φωτεινότερος, αυτός που έδειχνε το δρόμο, μέσω του Υπερανθρώπου του, προς την 
αναγέννηση της ελληνικής πραγματικότητας και την εξύψωση του σύγχρονου τότε 
Έλληνα. Ως μαγιά για τον Υπεράνθρωπο χρησίμευσαν στον Nietzsche, κατά τον 
Καμπύση, τόσο ο Bismarck όσο κι ο Napoleon (ΚΑ, σ. 516).  
 

«Ο Νίτσες, το αιστάνομαι και το λέγω, είναι η φιλοσοφική έκφραση των ιδανικών που 
εδημιούργησαν η πολιτική μεγαλοφυΐα του Μπίσμαρκ, ιδανικών τόσο μεγάλων, που 
δεν τα κατανοεί κανείς παρά ζώντας γύρω στον περιούσιο λαό που τα κατέχει, έστοντας 
κι ανέκφραστα. Κι αν είναι πραγματικά, από τη φιλοσοφία του Νίτσε να ξεβγούν 
δόγματα και για κάποια νέα θρησκεία, η θρησκεία αυτή, αντανακλασμένη στο καθολικό 
πνεύμα του λαού, που ο Κάιζερ του περιούσιον εκάλεσε, το μοναδικό θα έχει, πως δε θα 
είναι θρησκεία του πλήθους και των ταπεινών και των σκλάβων και των αιτούντων, 
αλλά η θρησκεία των προσταζόντων και των δυναμένων να δύνανται πάντα, η 
θρησκεία των πιστευόντων πως το υπέρτατον αγαθόν κείται στην αυτοπεποίθηση, των 
ποθούντων τον πόλεμο⋅ όχι για την ισότητα, αλλά για τη νίκη και τη νίκη για την 
υπεροχή!.... (ΚΑ, σ. 773)». 

    

Μια νέα θρησκεία προωθείται λοιπόν, μέσω της προβολής της νιτσεϊκής φιλοσοφίας, η 
θρησκεία των ποθούντων τον πόλεμο⋅ ο Bismarck είναι ο εκφραστής της ως σύγχρονη 
εκδήλωση ενός Υπερανθρώπου (ΚΑ, σ. 548) και για τον Καμπύση επίσης είναι αυτός που 
εφάρμοσε πολλές από τις αρχές του... Marx!260 Ακόμα και στον αρχαίο τραγωδό 
διακρίνει αυτού του είδους την υπεροχή: 
 

«Η ∆ιονυσιακή μέθη γεννιέται με το νικηφόρο πόλεμο, κι ο πόλεμος ήταν και του 
Αισχύλου η  υ π ε ρ ο χ ή (ΚΑ, σ. 498)». 
 

   «Υπεράνθρωπο» αποκαλεί και τον Goethe κατά το προσκύνημά του, όπως ονομάζει 
την επίσκεψή του στο σπίτι του τελευταίου. Βρίσκει, μάλιστα, συγκινημένος στα χαρτιά 
του Goethe τη φράση του τελευταίου «Ελλάδος πεπρωμένον» και σχολιάζει: 
 

«Απάνου κι από την Ιστορία ο Γκαίτες επροφήτευε το μέλλον. Και, γλυκύτατή μου 
Ελλάδα, εκείνος σε πόνεσε περισσότερο. Εκείνος μονάχα είπε την αλήθεια για σένα⋅ 
εκείνος είπε και το λόγο, ω ναι! ∆υο φορές απάνου σε πολιτική κουβέντα εμίλησε για 
την Ελλάδα με τον Έκκερμαν. Τη μια στις 5 Απριλίου 1827, για την εκλογή του 
Καποδίστρια, αλλ’ ο Έκκερμαν δεν μου δίνει τι είπε. Και τη δεύτερη στις 2 Απριλίου 
1829, έτσι έξαφνα στο τραπέζι απάνου στο φαΐ, του λέει: 
- Άκου δω, θέλω να σου φανερώσω ένα πολιτικό μυστικό που αργά ή γρήγορα θα το 
ιδείς και να γίνει. Ο Καποδίστριας δεν μπορεί να παραμένει πολύ καιρό κυβερνήτης της 
Ελλάδος, γιατί του λείπει εκείνο που σε παρόμοια περίσταση ήταν απαραίτητο. ∆εν είναι 
στρατιώτης (...) (ΚA, σ. 547)». 

 

                                                        
260 Ο Καμπύσης συνδέει τον Bismarck με τον Marx ως εναντίωση στη σχέση Marx-Χριστού που διέβλεπε 
στον Τολστόι («Ο Τολστόης κ.τ.λ.», ∆1, σ. 61-66) και απέναντι σ’ ένα σοσιαλισμό με ρωσικό 
προσανατολισμό(;). Το άρθρο αυτό εντάσσεται στο κλίμα αντίδρασης που γεννήθηκε απέναντι στις 
πολιτικές επιδιώξεις του Καμπύση. Βλ. Γουνελάς, σ. 104-106: ο Βώκος παρουσιάζει τον Υπεράνθρωπο του 
Nietzsche ως ανήθικο, που στερεί το δικαίωμα της ελευθερίας απ’ το πλήθος κι αντιπροβάλλει στη 
νιτσεϊκή φιλοσοφία εκείνη του Emerson και του Carlyle, κινούμενες σε μια χριστιανική γραμμή αυτές. 
“Τον Emerson προβάλλει κι ο Dieterich για τον ίδιο λόγο.  
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Κι ο Καμπύσης καταλήγει, εκφράζοντας ουσιαστικά την επιθυμία του για ένα 
απολυταρχικό σύστημα: ο ηγέτης που αναμένεται στην Ελλάδα πρέπει να έχει την 
στόφα του στρατιώτη. 
 

«(...) και πόσο, ω Ελλάδα μου, μακριά από ένα φιλόσοφο ή καλλιτέχνη αρχηγό σου θα 
είχε ανάγκη ενός σκληρού στρατιώτη, που δεν σου τον έδωκαν τότες να σε πονεί και να 
σε παιδεύει κι όχι να σε καλοπιάνει και να σε χαϊδεύει!... (ΚΑ, σ. 548)». 
 

   Αλλού, αναφερόμενος στους στρατιώτες που τους έβλεπε να πηγαίνουν στον πόλεμο, 
του φαίνονταν να βγαίνουν απ’ τα έγκατα της γης ή του θύμιζαν τους ανθρώπους που 
ξεπετάγονταν από τις πέτρες που πετούσε πίσω του ο ∆ευκαλίωνας,261 αναγνωρίζοντας 
έτσι στο Στρατιώτη μακρινή προμηθεϊκή ποιότητα. 
 
3. ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΙ ΠΟΛΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Τ3. ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΙ ΠΟΛΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Τ3. ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΙ ΠΟΛΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Τ3. ΣΑΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΙ ΠΟΛΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΥ ΟΥ ΟΥ 
ΜΥΘΟΥ ΣΤΗΝ ΜΥΘΟΥ ΣΤΗΝ ΜΥΘΟΥ ΣΤΗΝ ΜΥΘΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΕΧΝΗΤΕΧΝΗΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟ  ΚΑΙ ΤΟ  ΚΑΙ ΤΟ  ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΟΝΥΣΟ∆ΙΟΝΥΣΟ∆ΙΟΝΥΣΟ∆ΙΟΝΥΣΟ        
   Αυτό που επιδιωκόταν απ’ τον Καμπύση και τα δύο περιοδικά, την Τέχνη και το 
∆ιόνυσο ήταν η κοινωνικο-πολιτική αλλαγή. Προς τη δημιουργία της καινούργιας 
“δυναμικής” κουλτούρας που απαιτούνταν για το σκοπό αυτό, σημαντικό ρόλο παίζει 
μια απόπειρα μετάγγισης του προμηθεϊκού μύθου στην ελληνική πραγματικότητα.  Ο 
Καμπύσης είναι αυτός που θα προβάλλει την εικόνα ενός Σατανά-Προμηθέα και το μύθο 
γενικά μέσω μιας νιτσεϊκής σκοπιάς: ο ∆ιόνυσος κάνει την εμφάνισή του σε μεγάλους 
πολιτισμούς, τον αρχαιοελληνικό, το ρωμαϊκό, (το σύγχρονο γερμανικό) μέσα από 
μάσκες. Ο Προμηθέας είναι μια τέτοια μάσκα, μια επάνοδος του ∆ιονύσου, ένας ασεβής, 
ένας αντάρτης εναντίον του θείου. Ο Nietzsche παρουσιάζεται ως ο τελευταίος 
εκφραστής του ελληνικού πολιτισμού, με μια απόρριψη του δουλικού δόγματος του 
χριστιανισμού κι ο Έλληνας θα συνειδητοποιήσει τον ελληνισμό του, όχι μέσα από τη 
σύζευξη αρχαίας Ελλάδας και χριστιανισμού, δηλαδή τον ελληνοχριστιανισμό, αλλά 
μέσα από τη νιτσεϊκή αυτή φιλοσοφία.262 Ο μύθος, με τον επαναστατικό του ρόλο όπως 
εκφράστηκε από τους ρομαντικούς, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ο καταλύτης για 
την επιδιωκόμενη ανατροπή. 
 
ΤοΤοΤοΤο    Σατανάς και ΠρομηθέαςΣατανάς και ΠρομηθέαςΣατανάς και ΠρομηθέαςΣατανάς και Προμηθέας του  του  του  του D’ Karl Federn D’ Karl Federn D’ Karl Federn D’ Karl Federn     
  Ειδικότερα, ο Καμπύσης μεταφράζει το Σατανάς και Προμηθέας του D’ Karl Federn, για 
να δημοσιευτεί στην Τέχνη, με την πρόθεση να κάνει γνωστή στο κοινό τη σχέση 
ανάμεσα στους δύο αντάρτες κατά του θείου, στον Προμηθέα της αριανής αντίληψης 
και το Σατανά της σημιτικής, κάτι που υπηρετούσε τις «νιτσεϊκές» και αντιχριστιανικές 
επιδιώξεις του κύκλου του. Ζήτησε απ’ τον Χατζόπουλο σε επιστολή του τον Ιανουάριο 
του 1899, να υπογραφεί το κείμενο μόνο με τα αρχικά του, Γ.Κ. ή Κ ή όπως ήθελε ο 
εκδότης ή ακόμα και ανυπόγραφο. Το Μάιο του ίδιου χρόνου όμως σε άλλη επιστολή 
ζητά απ’ τον εκδότη της Τέχνης να το δημοσιεύσει με τα αρχικά Γ.Α.Κ. μόνο, αν και 
αναγνωρίζει πως ό,τι στέλνει στον Χατζόπουλο δεν είναι πια ιδιοκτησία του.263 Ο 
Χατζόπουλος ανάγγειλε το κείμενο τελικά με το πλήρες όνομα του Καμπύση κι εκείνος, 
μαθαίνοντάς το, αποδέχτηκε την αναγγελία αδιαμαρτύρητα.264 Το κείμενο δημοσιεύτηκε 

                                                        
261 Κ. Χατζόπουλος, “Τα γράμματα του Καμπύση”, Νουμάς Α΄, αρ. 30, 1903, σ. 1. 
262 Λαμπρέλλης, σ. 44-45. 
263 ΚΑ, σ. 588, 599, 601.  
264 ό.π., σ. 601. 
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επίσης με το πλήρες όνομα του Καμπύση στην Τέχνη τον Ιούνιο–Ιούλιο του 1899 και 
αποκαλύπτει την εικόνα που είχε κι ο τελευταίος για το μυθικό Τιτάνα, καθώς το 
κείμενο τον εκφράζει απόλυτα.265     
    Ο Federn στο κείμενο αυτό παρακολουθεί την εξέλιξη του προμηθεϊκού πνεύματος 
στην πορεία των αιώνων και φτάνοντας στην εποχή του, που παρουσιάζει κατά τη 
γνώμη του αναλογίες με την επαναστατική εποχή των ρομαντικών, διαπιστώνει ότι ο 
μυθικός Τιτάνας περιμένει ακόμα την απολύτρωση. Έτσι το κείμενο εντάσσεται σε μια 
ενδεχόμενη καλυμμένη πρόθεση αφύπνισης του επαναστατικού πνεύματος των 
συγχρόνων του.  
 

«Έτσι σήμερα, που στεκόμαστε κοντύτερα σε κείνα τα χρόνια, βλέπουμε το πρόβλημα 
του Προμηθέα. Μπορεί να έχει πολύ να μεταβληθεί ακόμα. Θέλουμε μόνο να 
συμμαζέψουμε την ως τώρα ιστορικοεξέλιξη αυτουνού του πνεύματος κι έτσι να 
μπορέσουμε να πούμε: ο διάβολος ξαναγίνηκε Τιτάνας, αλλά, όπως νομίζω, ακόμα δεν 
απολυτρώθηκε (Τ, σ. 200)». 

 

Γι’ αυτό κι ο Federn ουσιαστικά παρουσιάζει τον Προμηθέα μέσα απ’ την οπτική των 
ρομαντικών, ως τον επαναστάτη, τον αντάρτη κατά του θείου και των υφιστάμενων 
πολιτικο-κοινωνικών θεσμών, κι ο Καμπύσης, μεταφράζοντας τη μελέτη αυτή, 
εκδηλώνει ταυτόχρονα και τη δική του πρόθεση μεταφοράς αυτής της διάθεσης 
αφύπνισης του επαναστατικού πνεύματος και στην Ελλάδα.  
   Στο κείμενο ειδικότερα του Federn, ο μύθος του Προμηθέα παρουσιάζεται να 
σχετίζεται με το πρόβλημα του καλού και του κακού, ‘το βαθύτατο αυτό ηθικό 
πρόβλημα του κόσμου’. Οι πρώτοι άνθρωποι ζούσαν πέραν του καλού και του κακού. 
Από την αίσθηση και τη νόηση του βλαβερού και του ωφέλιμου εξελίχθηκε στην πορεία 
η αίσθηση και η νόηση του κακού και του καλού. Λογικό θεμέλιο της ηθικής δεν 
υπάρχει και οι άνθρωποι απέδωσαν την προέλευση του καλού σε ένα Ον έξω και πάνω 
από τους ίδιους, σε ένα Θεό, που γίνεται και ο εσωτερικός κριτής τους. Όμως το κακό, 
από πού προήλθε; Ποιος δουλεύει κατά του Θεού; Απέδωσαν την προέλευση του κακού 
και πάλι έξω από τον κόσμο, στη μεταφυσική. Έτσι γεννήθηκε η διδασκαλία των δύο 
αρχών που πολεμιούνται μεταξύ τους.  

 

«Τη βρίσκει κανείς διαφορετικά εξελιγμένη σ’ όλα περίπου τα συστήματα Πίστης. 
Καθαρότατα ίσως από τους Πέρσες εβγήκεν η εναντιότητα. Και στη Ζωροαστρική 
διδασκαλία είταν δυο δυνάμεις, που επήγαζαν από την αρχική θεότητα, από την αρχή 
όμοιες καθαρές και καλές και πρώτος ο Φτόνος εναντίο του Ορμούτσδ αποπλάνησε τον 
Άριμαν σε πόλεμο. Η εξέλιξη του Ιουδαϊκού μύθου βέβαια επηρεάστηκε από την 
Περσική διδασκαλία. Στη “Γένεσιν” δε βρίσκουμε ακόμα την ξαστεριά⋅ κι η αντίληψη 
του μικρού λαού των Εβραίων μόλις θα μας ενδιάφερε, αν δεν έπαιρνε μια τέτοια 
σοβαρότητα, με τη σύνδεση που έκαμε την κυριαρχήσασα χριστιανική διδασκαλία. ∆εν 
παίζει το Φίδι στην προπατορική αμαρτία ακόμα φωτεινό ρόλο⋅ είναι ένα μισητό θερίο 
που προωρίστηκε να εχτελέσει εύκολα ένα χρέος. Και στη δεύτερη αμαρτία του Κάιν δεν 
προβαίνει. Πολύ αργότερα πρωτογίνηκε το Φίδι Σατανάς και στην εξελιγμένη 
χριστιανική παρατήρηση βρίσκουμε πάλι καθαρά τα δυο βασίλεια, όπως του Ορμούτσδ 
και του Άριμαν. 

                                                        
265 ό.π., σ. 605: “Εγώ φρονώ, πως λίγες μελέτες είναι τόσο τέλειες και νέες, όσο αυτό». 
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   Κι ο Σατανάς είναι, σαν τον Άριμαν, ένας που ήταν στην αρχή καλός, ένας αντάρτης, 
ένας πεσμένος άγγελος, που δεν υποτάσσονταν από υπερηφάνεια στην παντοδυναμία 
του Θεού και τιμωρήθηκε και θα υποφέρει αιώνια (Τ, σ. 194)».  
 

∆ιαφορετικά παρουσιάζεται το πρόβλημα του καλού και του κακού στους Έλληνες. 
 

«Το “καλό” και το “κακό” δεν παίζει κανένα ρόλο στους πρώτους κοσμογονικούς 
πολέμους του Ουρανού, του Κρόνου και του ∆ία. (…) Μόλις όμως η βασιλεία του ∆ιός, 
του καλού και δίκαιου Θεού, συστηματοποιήθηκε, πετάχτηκε ο αντάρτης κατά του Θεού, 
όχι όπως ο Σατανάς από ζούλεια, άσκημος μαυρουδερός δαίμονας, αλλά ωραίος και 
τιμημένος, ένας συνετός Τιτάνας, ο δημιουργός και προστάτης των ανθρώπων, όχι 
αποπλανητής και σκανταλόχερος, αλλά ο πυρφόρος Προμηθέας, που τους φέρνει το 
φως “της δίκαιης Θέμιδας το συνετό παιδί”, “ο δάσκαλος των τεχνών στους θνητούς” 
και ζητάει από το ∆ία (όλα αυτά στο δράμα του Αισχύλου) “να μην αφήνει τη 
φιλανθρωπία” και που τιμωριέται για την επανάσταση κατά της κοσμοκρατορίας του 
∆ία και που μπορεί να πει: “Νηλεῶς ὧδ᾽ ἐρρύθμισμαι Ζηνὶ δυσκλεὴς Θέα!». Πόση 
απόσταση στην αντίληψη των διψασμένων από ελευτεριά Ελλήνων από των 
συνηθισμένων στη δεσποτιά Ανατολιτών (Τ, σ. 194)». 
 

Παρά τη διαφορά, οι ελληνικοί και οι εβραιοχριστιανικοί μύθοι παρουσιάζουν και 
ομοιότητες. Αλλά και ειδικότερα, Προμηθέας και Σατανάς είναι ουσιαστικά η ίδια 
μορφή: είναι ο μεγαλοφυής άνθρωπος, ο παραγνωριζόμενος ευεργέτης, ο 
επαναστατικός τύπος, εικόνα όσων παλεύουν για την πρόοδο, εκείνος που κάνει το 
υπεράνθρωπο και υποφέρει το υπεράνθρωπο. 

 

«Αλάκερη η προϊστορική, η μυθική περίοδος της ανθρωπότητας φέρνει εδώ κι εκεί 
συγγενικούς δεσμούς. Η διαφτορά των ανθρώπων κι ο κατακλυσμός είναι κοινά 
ολοφάνερα και στους δυο⋅ κι ο μύθος του Επιμηθέα και της Πανδώρας αντανακλιέται 
χαρακτηριστικότατα στον Αδάμ και την Εύα. Αλλά όλως διόλου φαίνεται όμοιο ότι, 
όπως ο Προμηθέας έδωκε στους ανθρώπους το φως και κάθε τέχνη και γνώση, έτσι και 
ο Σατανάς επρόσφερε στο πρώτο ζευγάρι τον απαγορευμένο καρπό από το δέντρο της 
γνώσης. Και οι δυο, είτε από καλή ή κακή πρόθεση, είναι οι πεσμένοι επαναστάτες, οι 
ανταρτικοί φίλοι του κυρίαρχου Θεού, που επρόδωκαν στους υπηκόους του ένα 
κομματάκι από τα μυστικά του. Ακόμα περσότερο⋅ σε μια καβαλιστική παράδοση ο 
Σατανάς ήταν ίσα ίσα, όπως ο Προμηθέας, ο δημιουργός του ανθρώπου. Και τέλος πήραν 
κ’ οι δυο τα ίδια παρανόματα: Πυρφόρος και Εωσφόρος. Μπορεί να έχει δίκιο η 
παράδοση, πως ο Σατανάς το παράνομά του Εωσφόρος το χρωστάει μόνο σε μία πλάνη 
του Ευσεβίου, που μια περικοπή του Ησαΐα, που απόβλεπε το βασιλέα της Βαβυλώνας κι 
αυτόν προσφωνούσε ως τον πεσμένον Αυγερινό, την παραξήγησε για το Σατανά. 
Κρίνουμε απ’ αυτό, πως κανείς δεν μπορεί να ξέρει, πόσα απόκρυφα και χαμένα μυστικά 
των περασμένων, πριν απ’ αυτόν δεν αιστάνθηκαν την ίδια παραξήγηση. Τέτοιοι που 
πλανιούνται δεν είναι εξυπνάδα της κοσμοϊστορίας, ούτε καμιά σύμπτωση. Σατανάς και 
Προμηθέας είναι μια μορφή, όπως καθρεφτίστηκε στις διάφορες λαοφαντασίες. Είναι το 
πνεύμα της επανάστασης, όπως το είδαν οι Χριστιανοί κι οι Εβραίοι, όπως παραστάθηκε 
σε μια επαναστατική και σε μιαν αφεντοπιάστρα φυλή (Τ, σ. 195)». 
 

  Για τον Federn -που διατηρεί τις αμφιβολίες του όσον αφορά έναν “προνοητικό 
Προμηθέα” κι αναγνωρίζει ότι οι ινδοευρωπαϊκές ρίζες του μύθου οδηγούν σε μια 
βαθύτερη ανθρώπινη κατανόηση- ο Προμηθέας του Αισχύλου εμφανίζεται ως 
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«το τιτανοπρόσπαθο πνεύμα της ανθρωπότητας, ως εκείνος, που οι ανθρώποι τού 
χρωστάνε όλα, που όλα δοκιμάζει, που κάνει το Υπεράνθρωπο κι υποφέρει το 
Υπεράνθρωπο, ο Προμηθέας, ο προνοητικός –έτσι τουλάχιστον λέει η Ελληνική 
ετυμολογία, αν και μπορεί να εσήμαινε τίποτες άλλο τόνομα στους πανάρχαιους 
χρόνους- ο μεγαλοφυής άνθρωπος ή καλύτερα η ανθρωπότητα κοιταγμένη από την όψη 
της μεγαλοφυΐας της, ο πάντα παραγνωριζούμενος Ευεργέτης, που πολεμάει κατά της 
αμβλείας αντίστασης του κόσμου» (…) Όλη τη λύπη ακατανόητου δημιουργού 
φανερώνει ο Προμηθέας, όταν από την ανευκάριστη αγάπη του στους ανθρώπους 
μιλάει, από την ευκαρίστηση που δεν είναι τέτοια, που είναι «άχαρις χάρις» στο χάρισμά 
της. Όλη την τιμωρία του δρομοσπάτη! Ο Προμηθέας είναι ο επαναστατικός τύπος, η 
αιστηματική εικόνα όσων παλεύουν για την πρόοδο, της διψασμένης για πυρ και φως 
ανθρωπότητας. Αυτή η αντίληψη μπαίνει ακόμα βαθύτερα στην ανθρωπότητα, όταν 
ομοιωθεί, όπως και πρέπει, ο Έλληνας Προμηθέας, ο γυιος του Ιαπετού με τον Ινδό 
Ρράματ-έζα, το γυιο του Γιαπατή (Τ, σ. 195)». 

   
  Το Μεσαίωνα ο Προμηθέας ξεχάστηκε ή καλύτερα υπάρχει με το εβραϊκό του όνομα, 
Σατανάς. Είναι ο πεσμένος άγγελος, αλλά τώρα, σε εποχή αφεντισμού, άσχημος, 
γιγάντιος, μαλλιαρός, τρικέφαλος με τρομερό λάρυγγα και με νυχτεριδόφτερα, μακριά 
από το φως του Θεού, μέσα στο κέντρο της ξεπαγιασμένης Γης. Έτσι τον παρουσιάζει ο 
∆άντης. Το 17ο αιώνα ο Milton παρουσιάζει ξανά τη μορφή του Σατανά. Αυτή τη φορά 
παρουσιάζεται ως ένας ορμητικός αντάρτης, επιβλητικός και μεγάλος. Έτσι σηκώνεται 
ξανά η εικόνα τού πεσμένου αγγέλου.  
    Ο Goethe είναι αυτός όμως που επαναφέρει τον επαναστάτη Προμηθέα στην Τέχνη, 
παρουσιάζοντάς τον πιο ανθρώπινο μ’ όλη την υπερανθρωπία του, αρχαίο και νέο 
συνάμα. 

 

  «Για δυστυχία το κομμάτι έμεινε απόσπασμα, αλλά κάθε αράδα του είναι κένα 
αριστούργημα. Κανένας δεν έπλασε τον Προμηθέα μαζί τόσο αρχαίο και τόσο νέο. 
Κανένας δεν τον παράστησε τόσο ζωντανό, τόσο σοφό με τόσο κοσμοφκιάστρα δύναμη. 
(...) Μόνον ο Προμηθέας του Γκαίτε είναι μορφή με κρέας και με αίμα, ανθρώπινος μ’ 
όλη την υπερανθρωπία. Κι είναι χωρίς το πάθος και τη ρητορική πολύ 
επαναστατικότερος από όλους τους συνονόματούς του της γερμανικής και της αγγλικής 
φιλολογίας (...) (Τ, σ. 199)». 
 

   Και στη ρομαντική εποχή, ο Byron με τον Σατανά-Προμηθέα του κάνει συνειδητά ό,τι 
ο Milton έκανε για το Σατανά άθελά του.  

 

«Στη σάτυρά του «Το φάντασμα παρουσιάζεται» μπαίνει ο Εωσφόρος με μια τέτοια 
μαύρη μεγαλειότητα, που στένει αποφασιστικά τα ουράνια κοπάδια στη σκιά. Μέσα από 
τον αστείο τόνο του έργου, στην είσοδο του Σατανά ξεσπάζει η σοβαρότητα. Ο ποιητής 
μόνο τον Αντάρτη μπορεί να συμπαθεί. Και με την κρίση της αλλαζούμενης αντίληψης, 
ο «Κάιν» είναι το κομμάτι, που φάνηκε στους ορθόδοξους τόσο διαβολικό, ώστε να γίνει 
η κυριότερη αφορμή να σημειωθεί κι ο Μπάιρον κι η ποίησή του “satanic school”. «Εγώ 
δεν μπορώ ναφήσω να μιλάνε για τον Εωσφόρο μου, όπως μιλάει ο επίσκοπος της 
Λόντρας», έγραφε ο Μπάιρον στον εκδότη του κι εξακολουθούσε: «είναι λοιπόν ο 
Εωσφόρος μου ασεβέστερος από το Σατανά του Μίλτον ή από τον Προμηθέα του 
Αισχύλου;». Όπως λέει ο Γκαίτες, «στον Κάιν δεν υπάρχει τίποτες περσότερο απ’ ό,τι 
υπάρχει στην αγία Γραφή» - μα είναι όλως διόλου αγιωτική η εξακρίβωση. Το δίκιο κι η 
λογική στέκουνται στο πλευρό του Κάιν και του Σατανά κι όχι στο πλευρό του Άβελ και 
του Κυρίου. Κι έτσι φαίνεται στο μυστήριο «Ουρανός και Γης» που έχει αντικείμενο την 
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παράδοση του κατακλυσμού – ο ποιητής ξάστερα συμπαθεί με την καταστρεφούμενη 
γενεά του Κάιν κι όχι με την θεοσεβή οικογένεια του Νώε. Και καθόλου δεν υπάρχει εδώ 
ασέβεια του Μπάιρον, ούτε βλαστήμια, όπως ο εγγλέζικος κλήρος με θόρυβο διακήρυξε. 
Ο Μπάιρον δεν ήταν ούτε αθεϊστής ούτε αντίπαλος του Χριστιανισμού, όπως ο Σέλλεϋς, 
ό,τι υπάρχει στο κομμάτι και τόσο ερέθιζε του Θεολόγους, ήταν, ότι τραβούσε τις 
αδυσώπητες συνέπειες από την ανόσια θεοαντίληψή τους, ότι παράσταινε έτσι το Θεό, 
όπως κι εκείνοι χωρίς να θέλουν ναν το δείξουν ελεύτερα, ότι τον έδειχνε σαν Έναν 
που επιτρέπει να γίνεται ένας ένοχος κι έπειτα τον τιμωρεί (Τ, σ. 196-197)». 

  
   Από τους άλλους ρομαντικούς, ο Shelley καταπιάνεται με το μύθο με τρόπο 
διαφορετικό. Χριστιανικότερος είναι ο δικός του Προμηθέας. Κατά τον Federn, το 
ελληνικό πνεύμα του μύθου έχει χαθεί, μόνο τα ονόματα είναι κατ’ επίφαση ελληνικά.  

 

   «Το χαμένο κομμάτι της αρχαίας τραγωδίας θέλησε ναν το πλάσει νέο ο 
τρυφερότατος, ο μάγος ποιητής του αιώνα μας, ο Σέλλεϋς. (...) Έτσι ακόμα δε δείχνεται 
κοντά σένα τόσο προσωπικό τόνο του Σέλλευ – η εχτρότητα κατά της λέξης Θεός – 
τίποτις που να αντίλεγε στο Ον του φιλάνθρωπου Τιτάνα. Αλλά απ’ αρχής πια επιάσαμε 
τον Προμηθέα του Σέλλεϋ μαυτό, να μετανιώνει γιατί βλαστήμησε το ∆ία⋅ επιθυμεί να 
μην υποφέρει κανένα ζωντανό ον πόνους και βάσανα. Κι όσο προχωρούμε μακρύτερα 
τόσο Χριστιανικότερος γίνεται αυτός ο Προμηθέας: ο ∆ίας βυθίζεται, ήρθε η ώρα του, κ’ 
η Γης, το Φεγγάρι, η Ασία, η Πανθέα, οι Ώρες κι όλα τα πνεύματα ξεσπάζουν σε 
αλαλαγμούς. Το χιόνι λυώνει, η παγόφλουδα του Φεγκαριού σπάζει και το Φεγκάρι 
γιομίζει με άνθιση. Η αγάπη των όλων θριαμβεύει, Πνεύματα, Άνθρωποι και Ζώα είναι 
στη μακαριότητα, το Ερπετό γίνεται όμοιο με το Θεό – κι αυτό είναι η σωτηρία με την 
Αγάπη. 
   Τι άλλο είναι αυτή η απολύτρωση του Προμηθέα παρά μια χαρμόσυνη νεκρανάσταση 
του βασανισμένου ανθρωποσωτήρα: Αυτός ο Προμηθέας είναι μόνο η αγάπη. Τι 
παράδοξο που είναι, ο Σέλλεϋς, ο εξερεθισμένος αντίπαλος του Χριστιανισμού, ο 
κυριότερος αντίχριστος μεταξύ των νεώτερων ποιητάδων, να γράψει ένα τόσο 
υπερχριστιανικό κομμάτι, που σαν το Βίλεαμ σχεδόν αναγκάστηκε να μιλεί εναντίον 
του ίδιου του σκοπού! Σ’ αυτό το κομμάτι μόνο τα ονόματα είναι Ελληνικά: με μικρή 
παραλλαγή στα ονόματα, στις σκηνές και σε μερικές αλληγορίες μπορούσε να γράψει με 
το ίδιο περιεχόμενο ένα κομμάτι που να το λέει «Χριστός» ή «Ο γυρισμός του Μεσσία». 
Αυτό λοιπόν που στην τελευταία πράξη παραστένεται δεν είναι τίποτις άλλο παρά το 
σπάσιμο του χιλιοχρονίτικου κράτους, που ο Σέλλεϋς περίμενε με τον καιρό του από τη 
φιλανθρωπία, από τη γενική ανθρωποαγάπη. (...) φαίνεται στο κομμάτι του Σέλλεϋ ο 
σταυρωμένος σαν πρόδρομος του Προμηθέα του – κι έτσι μάς οδηγεί μια παράξενη 
γέφυρα από τον Σατανά δια του Προμηθέα στον ιδρυτή που καταδικάστηκε από τα 
καθεστώτα για επαναστάτης και σταυρώθηκε. Εδώ μπορούσε να θυμηθεί κανείς πως ο 
Ιλάριος είπε, σ’ ένα του ύμνο, το Χριστό τον ‘αληθινόν Εωσφόρο’. ‘Τόνομα είναι ήχος 
και καπνός’. Το πνεύμα είναι το παν (Τ, σ. 198-199)». 
 

   Από τον ∆άντη στον Milton και ως τον Byron ο Σατανάς καλλιτεχνικά παρουσιάζει μια 
αλλαγή, μια εξέλιξη. Ο ∆ιάβολος δεν μπορούσε να λειτουργήσει ως το κατάλληλο 
σύμβολο σε εποχή που δεν έβλεπε την αμαρτία στην επανάσταση, στον εγωισμό, στο 
πείσμα του ανθρώπινου πνεύματος. Η χριστιανοσημιτική μάσκα του Σατανά σιγά σιγά 
πετάχτηκε και ξαναπρόβαλε η υψηλή μορφή του Έλληνα Τιτάνα. Σωστά οι Έλληνες, 
κατά τον Federn, έκαμαν τον Προμηθέα γιο της Θέμιδας, τον επαναστάτη γιο του 
∆ικαίου, παρουσιάζοντας την επανάσταση ως παιδί της ∆ικαιοσύνης. Ο Federn δεν 
πιστεύει ότι ο Προμηθέας του Αισχύλου είναι «ο μύθος της ασέβειας». Ο Αισχύλος, ο 
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Shelley, ο Goethe γι’ αυτόν στην πραγματικότητα είναι ευσεβείς. Με τη δική τους 
ευσέβεια συγκρούεται απλά η επιβαλλόμενη από την εκκλησία και την πολιτεία πίστη. 

 

«Αλλά όσο εσωτερικότερη, όσο σοβαρότερη είναι η ευσέβεια ενός ανθρώπου, τόσο 
εναντιώνεται στη συνηθέστερη ευσέβεια η πίστη, τόσο φαίνεται σ’ αυτόν αμφιβολότερη 
η από την πολιτεία εγγυημένη και από την εκκλησία επικυρωμένη θρησκεία των 
χρόνων μας. Την ευσέβεια που συλλογιόταν ένα δεσποτικό Θεό για να είναι με τόνομά 
του δεσποτική, που είναι τόσο ήμερη και φοβερή, ώστε κάθε κριτική φοβάται και 
καταδικάζει, που ξεπάγιασε σε χιλιάδες νεκρές φόρμες, με βλάβη της ζωής – αυτή την 
ευσέβεια κι οι τρεις τους την πέταξαν. Άλλη όλως διόλου υψηλότερη Θεοϊδέα είναι η 
βάση και το στεφάνωμα της δικής τους της πίστης⋅ (...) Οι άνθρωποι που έμαθαν από την 
ιστορία πως κάθε προφήτης στην αρχή φαίνονταν καταστροφέας, πως όλες οι θρησκείες 
άρχισαν αίρεσες, πως όλες οι αίρεσες –δυστυχώς- μπορούν να γίνουν ανεγνωρισμένες 
θρησκείες, αντιμετώπισαν σκεφτικώτερα τους μεγάλους καταστροφίδες και την έννοια 
«ανοσιούργημα» και «αμαρτία». Απομακρύνονταν από τον παλιό χωρισμό. Λένε: Είναι 
ένας Θεός, έτσι είναι όλα σ’ αυτόν, έτσι έπλασε το ερπετό και το κακό, κι έτσι πρέπει, (...) 
Ο Θεός είναι σίγουρα πέραν του καλού και του κακού⋅ δεν τιμωρεί, γιατί δημιουργεί (Τ, 
σ. 200)».  

 
Ο Ο Ο Ο ΠρομηθέαςΠρομηθέαςΠρομηθέαςΠρομηθέας του  του  του  του GoetheGoetheGoetheGoethe    
  Η προσπάθεια μετάγγισης του μύθου στην ελληνική πραγματικότητα συνεχίζεται και 
μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας της Τέχνης, πιο δυναμικά στον ∆ιόνυσο, με 
μεταφράσεις κι αναγγελίες κι άλλων επικείμενων μεταφράσεων έργων που βασίζονται 
στο μύθο του Προμηθέα266 και με μελέτες για το μυθικό ήρωα.  
   Η σημασία που έχει για το περιοδικό ο μύθος αυτός αναδεικνύεται κι απ’ το γεγονός 
πως η ομάδα του ∆ιόνυσου επιλέγει να προσφέρει ως πρώτο ανάγνωσμα στους 
αναγνώστες του περιοδικού, ήδη από την πρώτη κυκλοφορία του, τον Προμηθέα του 
Goethe. Η μετάφραση γίνεται από τον Καμπύση, που εν τω μεταξύ έχει επιστρέψει από 
τη Γερμανία. Στην εισαγωγή του κειμένου, σε υποσημείωση267, ο Καμπύσης αναφέρεται 
στο «Σατανάς και Προμηθέας». Μετά τη δημοσίευση του άρθρου στην Τέχνη, ο Ψυχάρης 
τού έστειλε επιστολή, όπου του εξέφραζε την αντίθεσή του σχετικά με την υπόδειξη της 
σχέσης Σατανά – Προμηθέα και του υποδείκνυε βιβλία που έδιδαν μια διαφορετική 
εικόνα για το μύθο του Προμηθέα. Ο Καμπύσης αποκαλεί τα βιβλία αυτά «σοφά» και 
υπερασπίζεται τη δική του διαφορά ως υπόδουλου της ποίησης.268  
 

                                                        
266 Τ: σ. 9: “Εδώ σε μιαν υποσημειωσούλα, θα παρακαλούσα τους λογίους του Λίβερπουλ να μας έδιναν και 
τον «Προμηθέα λυόμενον» του Σέλλεϋ. Τώρα με τη μετάφραση του Προμηθέα του Γκαίτε – του Προμηθέως 
δεσμώτου του Αισχύλου επεξεργάζεται μετάφραση ο φίλος μου κ. Κώστας Πασαγιάννης – θα 
συμπληρώνονταν η έξοχη τριάδα». 
267 ό.π.. σ. 4. 
268 Ο Καμπύσης θα γράψει το άρθρο “Ο Ψυχαρισμός και η Ζωή”, όπου η επιστήμη αντιμετωπίζεται ως 
αδύναμη να προσεγγίσει την Αλήθεια. Αλήθεια είναι η ίδια η Ζωή, που είναι αιώνια. Η Ζωή θέλει πράξη κι 
αυτή με τη σειρά της ζητά θέληση, διδάσκει με νιτσεϊκό τρόπο ο Καμπύσης και επιτίθεται στον Ψυχάρη και 
στο Ροΐδη, γιατί βλέπουν την Τέχνη ως επιστήμη. Άρνηση της θέλησης είναι για τον Καμπύση ο 
ψυχαρισμός, “των νεκρών ερωμένη” (Το Περιοδικόν μας I, 1900, σ. 87 και στο ΚΑ, σ. 415-436). Για την 
αντιπαράθεση του Καμπύση και του κύκλου του με τον Ψυχάρη βλ. Λαμπρέλλης, σ. 99-114 και 
Ματθιόπουλος, σ. 87-89, 332-335, 461-478. 
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«Όμως εγώ εργαζόμενος όχι ως σοφός ή ιστορικός, αλλά απλώς ως μαγευμένος 
υπόδουλος της υπέροχης ποίησης, παρηγοριέμαι κάπως για τη χοντρή μου αμάθεια (∆1, 
σ. 4)». 

 

Στη εισαγωγή συνεχίζει να προωθεί αμεσότερα την εικόνα του για ένα Σατανά-
Προμηθέα όπως αυτή διαφάνηκε μέσω της οπτικής του Federn⋅  
 

«Η λαοφαντασία και πιο πολύ ακόμα η θεολογία δεν αναγνωρίζει στη θεότητα εύκολα 
καμιάν υποχώρηση. Η παράδοση του Σατανά, του άλλου κατά του Θεού αντάρτη, δεν 
του παρέχει πουθενά την ελπίδα της συγγνώμης. Ο Θεός δεν απατάται⋅ κι όμως ο Ζευς 
υποχωρεί κι αναγνωρίζει, άρα απατήθηκε (∆1, σ. 6-7)».  
 

για έναν προνοητικό(!) επιπλέον Προμηθέα, εκδήλωση της πρόνοιας μέσα στο 
ανθρώπινο πνεύμα κι έναν Αισχύλο φορέα της καλλιτεχνικής Φύσης. Μια ελληνική 
αντίληψη του μύθου αναφαίνεται με τρόπο νιτσεϊκό. Ο Προμηθέας είναι παιδί του 
Αισχύλου, είναι ο ίδιος ο Αισχύλος, εκφραστές κι οι δύο ενός κόσμου πλασμένου μέσα 
στο ανθρώπινο πνεύμα. Είναι η υπεράνθρωπη δύναμη, το πεισματικό εκείνο, το 
φωτεινό πνεύμα που αισθάνεται το βάρος της παντοδυναμίας και διαισθάνεται την 
ελευθερία.  
        

«Ο Προμηθέας είναι του Αισχύλου παιδί. Ο Προμηθέας είναι ο Αισχύλος ο ίδιος. Όπως ο 
Προμηθέας είναι η  υ π ά ρ χ ο υ σ α  π ρ ό ν ο ι α  μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα, έτσι κι ο 
Αισχύλος είναι ο μέγας δημιουργός, που εφύσησε στο ανθρώπινο πνεύμα την  ι δ έ α. Με 
τον Αισχύλο θέλησεν η ίδια η φύση να μιλήσει. Είναι ο αυτόματος ποιητής ο δημιουργός 
της τραγωδίας, που η αρχιτεκτονική της ωσάν ναν την είδε στον ύπνο του, του 
εφανερώθηκε. (...) Το ασυνείδητο ξέβρασμα, ο ποιητής που τα ελλείποντά του 
ασυνείδητα κι αυτός προσπαθεί να συμπληρώσει με υπολογισμούς, δεν μπορεί παρά να 
το καταλογίσει ελάττωμα!... Κι έτσι ο Αισχύλος αφέθηκε να φωνερώσει τον οργασμό του 
ανθρωπίνου πνεύματος, να ξεστομίσει την ανεπάρκεια των υπαρχόντων όρων της Ζωής 
και να υποδείξει τον αγώνα για μια κατάχτηση κόσμου πλασμένου πλέον μέσα σ’ αυτό 
το ανθρώπινο πνεύμα και δημιούργησε τον Προμηθέα του (...) Είναι η υπέρ άνθρωπον 
δύναμις πάντα, αλλ’ όχι η  π α ν τ ο δ υ ν α μ ί α.  Ο Προμηθέας είναι ακόμα το πνεύμα, 
έστοντας και το πεισματικό πνεύμα που αισθάνεται το βάρος της παντοδυναμίας. Κι 
είναι το φωτεινό πνεύμα που διαιστάνεται την ανύπαρχτην ή αναπόχτητην 
τουλάχιστον ελευθερία (∆1, σ. 5-7)». 

 

Ο Καμπύσης μεταφέρει την αντίληψη για τον αισχύλειο Προμηθέα ως μια μάσκα του 
∆ιονύσου, που κάνει την εμφάνισή του σε γιγάντιες εποχές. Τον ∆ιόνυσο εξόρισε ο θεός 
του χριστιανισμού και επέβαλε το δουλικό του δόγμα, για να παρουσιαστεί ξανά ο 
∆ιόνυσος μέσω ενός νέου Αισχύλου, του Goethe αυτή τη φορά. Έτσι ο Προμηθέας του 
Goethe καθίσταται μια επάνοδος του ∆ιονύσου μέσα από μια νέα μάσκα.  
 

«(…) Και πράγματι μια μέρα θέλησε να ξαναμιλήσει από ένα νέον Αισχύλο, που εζούσε 
τώρα, να ξαναπλαστεί με τη μάσκα του Προμηθέα. Κι ο νέος αυτός Αισχύλος ελέγονταν 
Γκαίτε. 
   Ο Γκαίτες είναι ο πρώτος δημιουργός που επανάφερε το θέμα του Προμηθεακού μύθου 
στην Τέχνη. (∆1, σ. 7)». 
 

Ο Καμπύσης, όπως κι ο Federn, αντιλαμβάνεται τον Prometheus του Goethe ως 
απόσπασμα.  
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«Στα 1773 εσχεδιάστηκε το φραγμέντο αυτό, που περικλεί κόσμον αλάκερο. Και δεν 
αποτελειώθηκε ποτές. Ίσως και να ξεχάστηκε στο μεταξύ από τον Γκαίτε. Ο ∆ιόνυσος 
δεν επιφοίτησε για μιαν ακέραιην αντίληψη της μάσκας του. Θέλησε να δείξει τη μορφή 
του, αλλά μόνον να την υποδείξει. Ύπαρχε ακόμα εμπόδιο, που κι από τον Γκαίτε τον 
ίδιον να μην εκδηλώνεται ακέραιος ο ∆ιόνυσος. Εποχής εμπόδιο, χρόνου δηλαδή και 
τόπου εμπόδιο. Ο ∆ιόνυσος υποδείχνονταν δια του Γκαίτε, αλλά ο Γκαίτες δεν ήταν 
όπως ο Αισχύλος συνόλου αντίλαλος. Ο Γκαίτες είναι αιώνιος και γι᾽αυτό αιστάνθηκε 
και τώρα, πέραν από την εποχή που εζούσε, λαμπηδόνες φωτός ανεσπέρου (∆1, σ. 7-8)». 
 

Ο Καμπύσης αντιμετωπίζει τα πλάσματα του Προμηθέα ως εμψυχωμένα από μια 
εξωτερική δύναμη, την Αθηνά (δηλ. έχει υπόψη του το δράμα). Η ερμηνεία του για τον 
Προμηθέα του Goethe στηρίζεται στη σύγχυσή του από την αντιμετώπιση του λυρικού 
μονολόγου ως μέρος του δράματος, έτσι δεν αντιλαμβάνεται την αυτονομία του 
πνεύματος του Προμηθέα του λυρικού μονολόγου και τη δύναμη της αυτονομίας αυτής. 
Θεωρεί τον Προμηθέα του Goethe κατώτερο του αισχύλειου, κάτι που το αποδεικνύει, 
κατά τη γνώμη του, και η αποσπασματικότητα του κειμένου.  
  

«Αλλ᾽ ίσως και να μην αποτέλειωσε τον Προμηθέα του, γιατί δεν ήταν δικός του. Ο 
Προμηθέας ήταν, είναι και θα είναι του Αισχύλου το πλάσμα. Κι εδώ, αν και 
παριστάνεται ο Προμηθέας ανθρωποφκιάστης κι ανένδοτος, όμως η παντοδυναμία του 
∆ιός υφίσταται κι ανέχεται, με το λόγο της Ειμαρμένης πάλιν, τα Προμηθεακά 
πλάσματα για να πληθαίνει η σκουληκοφυλή τον αριθμό των δούλων της⋅ και τα 
πλάσματα αυτά του Προμηθέα άψυχα θα παρέμεναν, αν ανώτερη δύναμη από τη δική 
τους, η θεία της Αθηνάς δεν τα εζωοποιούσε στην πηγή της ζωής σκλάβα κι αυτή του 
πεπρωμένου. ∆εν απέχει δηλαδή του Αισχυλικού Προμηθέα. Και πολύν καιρό ένιωθα, 
αλήθεια, κάτι σαν υπεροχή της μορφής αυτής του Γκαίτε⋅ αλλ᾽ όχι, ο Προμηθέας μόνον 
Αισχύλος είναι. Αλλ᾽ είναι θαυμαστός ο ποιητής που ξαναπλάθει όμοιαν μια μορφή και 
της δίνει δικό της εγώ. Κι αν ο Προμηθέας του Γκαίτε αποτελεί το κάτι, που πολύν καιρό 
μού έδινε την υπεροχή, είναι όπως κοντά στην ανταρτική του στάση κατά του ∆ιός 
επρόσθετε την περιφρόνησή του, κάτι ακόμα πιο πολύ, την αδιαφορία του γι᾽ αυτόν (…) 
(∆1, σ. 8)». 
 

   Εξετάζοντας στη συνέχεια ο Καμπύσης τον Προμηθέα στη ρομαντική εποχή, 
συμπεραίνει ότι ο Τιτάνας του Shelley και του Byron είναι κατώτεροι εκείνου του 
Goethe. Ο Προμηθέας του Byron αντανακλά ωστόσο, το ελληνικό πνεύμα. 

 

   «Στα 1819 στη Ρώμη, 45 ακέραια χρόνια ύστερα, ο συγγραφέας «Της ανάγκης του 
Αθεϊσμού», ο μαλακώτατος όμως και μάγος ποιητής, ο Σέλλευ, έγραψε τον «Προμηθέα 
λυόμενον», σαν μια ρεστωρασιόν της χαμένης τραγωδίας του Αισχύλου. Αλλά ο 
Προμηθέας του Σέλλεϋ (...) μ’ όλη την αιθεριώδη ποίησή του και το ξεχείλισμα της 
φιλανθρωπίας του δεν ανεβαίνει στα επίπεδα του μεγάλου Τιτάνος. Ακόμα και το 
ποίημα του Μπάυρον, γραμμένο στη Γενεύη στα 1816, δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί ψηλά. 
Λοιπόν, αν κι ο αιθέριος Σέλλεϋ κι ο μέγας πνευματάνθρωπος, ο μετά τον Γκαίτε 
μεγαλύτερος ποιητής του αιώνα μας, ο τελευταίος του κάκου από μιαν αίρεση 
καταδιωκόμενος αλλά μη νικώμενος, ο μοναδικός Μπάυρον, δεν μας έκαμαν τόσο να 
αιστανθούμε την αναπτέρωση του Αισχυλιακού πλάσματος, δεν παραμένει ο ατέλειωτος 
Προμηθέας του Γκαίτε, ως η υπερύψηλη κορφή που εδέχτηκε την αντανάκλαση του       
Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  πνεύματος; (∆1, σ. 8-9)». 
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Και φτάνοντας στον 19ο αι. ο Καμπύσης θεωρεί πως η αναγέννηση του γερμανικού 
μύθου, που επιδίωκαν ο Nietzsche και ο Wagner μέσω της μουσικής, από τον Αισχύλο 
και τον Προμηθέα είχε ονειροποληθεί. Έβλεπε μάλιστα νέες μάσκες του ∆ιονύσου να 
έχουν εμφανιστεί στην εποχή του: «(...) μετά τον Γκαίτε, η Γερμανία έχει διπλασιαστεί 
σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τα ιδανικά του⋅ συγκεκριμένα, (...) η «κραταιά» Γερμανία 
δημιουργεί νέες διονυσιακές μάσκες⋅ τέτοιες εκφάνσεις αναγέννησης του διονυσιακού 
είναι, (...) οι «νικηφόροι πόλεμοι» που αυτή διεξήγαγε, η «Γένεση της Τραγωδίας» και η 
τετραλογία του «∆αχτυλιδιού του Νιμπελούγκεν⋅ δηλαδή, αντίστροφα, οι δημιουργοί 
αυτών των νέων, γερμανικών, διονυσιακών εκφράσεων είναι ο: Βάγκνερ, ο Νίτσε – και 
ποιος για τους πολέμους; (...) πρόκειται για τον Βίσμαρκ».269 

 

   «Ο καιρός του Γκαίτε είχε περάσει πλέον κι η Γερμανία είχε πλαστεί κάπως κατά τα 
ιδανικά του. Η Γερμανία ήταν  κ ρ α τ α ι ά  πλέον, και μπορούσε τώρα να διαπλάσει 
διονυσιακές μάσκες από τους δικούς της τους ήρωες. Βλέπω, πώς επέρχονται σύγχρονα 
οι νικηφόροι πόλεμοι, η κυοφορία της «Γέννησης της Τραγωδίας» από το πνεύμα της 
μουσικής» κι η δημιουργία της Βαγνερικής τετραλογίας του ∆αχτυλιδιού του 
Νιμπελούγκεν. Ο Βάγνερ ήταν βαθύς γνώστης της Ελληνικής φιλολογίας κι είχε 
σπουδάσει φιλοσοφία άλλοτε. Βέβαια αλλεπάλληλοι θα ήταν οι πνευματικοί 
συνδυασμοί που έκαμναν τα δύο φιλικά τότες πνεύματα του Νίτσε και του Βάγνερ. 
Γνωρίζομεν, πως εναντίον του κ. Βιλάμοβιτς – Μέλλεντορφ (...), όταν επετέθηκε κατά 
της «Γέννησης της τραγωδίας» του Νίτσε, ο Βάγνερ αντεπεξήλθε με ανοιχτό γράμμα στο 
Νίτσε, δημοσιευμένο τότες στην «Βορειογερμανική γενική εφημερίδα». Η ιδέα του 
«θεάτρου της Μπαυρώιτ» είναι κρυφομίλημα της Αισχυλικής ιδέας του «θεάτρου του 
∆ιονύσου» των Αθηνών. Κι η αναγέννηση του γερμανικού μύθου ήταν όνειρο και 
σκοπός που οι μεγάλοι αυτοί δημιουργοί έθεσαν. Και με ενδιαφέρει για το θέμα μου 
προπάντων «Η πρώτη ημέρα από την τριλογία» η Βαλκύρη, δηλαδή η Μπρυνχίλδη. Στο 
στημένο πλέον θέατρο της Μπαϋρώιτ μαζί με τις ακόλουθες δύο ημέρες εδόθηκε για 
πρώτη φορά στα 1876. Ο γερμανικός μύθος εφάνηκε αναγεννώμενος. Και πόσον ο 
Αισχύλος και πόσον ο Προμηθέας υποφαίνονται! Ο Βάγνερ μετάπλασε την Μπρυνχίλδη 
του κατά τα πρότυπα εκείνων. Αν εδώ γυναίκα φέρνεται ο αντάρτης κατά του πατρός 
των πάντων του Βόδαν, μην ξεχνούμε πως έγινε γιατί ίσως η γερμανική λαοφαντασία 
ανέκαθεν το υπερφυές και το παραπάνου με γυναικεία μάσκα το έντυσε. Και βέβαια 
μέσα στη Sigurdharkvidha της Έδδας, αλλιώς θα διακρίνει κανείς την Μπρυνχίλδη, απ’ 
ό,τι ο Βάγνερ την ηθέλησε. Αλλά ο μύθος στoν πηλό του τεχνίτη δεν είναι παρά 
αφετηρία μονάχα. Κι η Μπρυνχίλδη του Βάγνερ δεν ακούει και δεν εχτελεί την 
προσταγήν του Βόδαν, μόνε αρπάζει τη Σιγλίνδη στο άλογό της κραυγάζοντας:! (…) 
   «Στο άλογο για να σε σώσω!...», τη Σιγλίνδη που στα σπλάχνα της κυοφορούσε τότες 
τον ήρωα, το Σίγφριδ, τον κατόπιν ελευθερωτή της Μπρυνχίλδης, που όπως ο Ηρακλής 
τον Προμηθέα, την έσωσε από το φλογισμένο βουνό, όπου ο Βόδαν την είχεν 
καταδικάσει. 
   Και διακρίνω τον Αισχύλο πηγή της Βαγνερικής δημιουργίας ακόμα, άμα ιδώ πως ο 
βαρώνος Χανς φον Βολτζόγεν, ο θερμότερος θαυμαστής του Βάγνερ, ο άνθρωπος που 
κατοίκησε στο Μπαυρώιτ για να ιδρύσει εκεί τα «Bayreuther Blatter» με μόνο 
πρόγραμμα την Βαγνερικήν επιβολή, κοντά στα άρθρα του και στα φυλλάδιά του, και τη 
μετάφραση της «Έδδας», αιστάνθηκε την ανάγκη να μεταφράσει και τον ίδιο τον 
Αισχύλο και το έκαμε⋅ και βλέπω στη μετάφρασή του πόσο, του διδασκάλου του του 
Βάγνερ θέλησε νακολουθήσει τα βήματα, προσπαθώντας και κατορθώνοντας να 

                                                        
269 Λαμπρέλλης, σ. 44-45. 
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πλάττει τη φράση και το στίχο και τα μέτρα πλησιέστερα προς τα Βαγνερικά, σαν να 
ήθελε να δείξει τον παραλληλισμό και την  ο μ ο ι ο σ ύ ν η  ίσως φωτεινότερη (∆1, σ. 9-
10)». 
 

    Την εισαγωγή ακολουθεί η μετάφραση του Προμηθέα του Goethe απ’ τον Καμπύση σε 
συνέχειες και ο λυρικός μονόλογος τοποθετείται στην τρίτη πράξη του δράματος, με τον 
τίτλο «Ο Προμηθέας (στο εργαστήρι του)». 
   Συνοψίζοντας, ο Καμπύσης δεν αρνιόταν την παράδοση, την ανανέωσή της επιδίωκε 
με καινούργια ζωογόνα στοιχεία, με στόχο αυτή να τεθεί στην υπηρεσία του παρόντος 
και της ζωής. Η σκέψη του όμως, παρόλο που ζητούσε ερείσματα στο γερμανικό πνεύμα, 
παρέμενε ελληνική, όπως φανερώνει και η πρωτοκαθεδρία που δίνει στον αισχύλειο 
Προμηθέα. Ο αρχαίος δραματουργός έδωσε στον Προμηθέα, κατά τον Καμπύση, τον 
αιώνιο τύπο, αλλά και η αρχιτεκτονική ακόμα της τραγωδίας σε αυτόν το δημιουργό 
φανερώθηκε. Ενώ η αντίληψη του Nietzche για τον Προμηθέα είναι ινδοευρωπαϊκή 
εντοπισμένη στα βάθη των αιώνων, ο αισχύλειος Προμηθέας ένας μακρινός απόηχός 
της κι ο Goethe πραγματικά αυτός που διέκρινε τον αληθινό πηρύνα του μύθου, η 
αντίληψη που έχει ο Καμπύσης για τον Προμηθέα είναι αισχύλεια, αλλά θαύμαζε στο 
Prometheus του Goethe -αν και τον θεωρούσε κατώτερο εκείνου του Αισχύλου- την 
περιφρόνηση και την αδιαφορία του Τιτάνα για τον ∆ία. Ο Προμηθέας είναι παιδί του 
Αισχύλου, ωστόσο ο Goethe παραμένει για τον Καμπύση η κορυφή που δέχτηκε την 
αντανάκλαση του αρχαιοελληνικού πνεύματος⋅ είναι αυτός που επανέφερε τον 
Προμηθέα στην Τέχνη⋅ είναι «η προδρομική του Νίτσε έκφραση του ελληνικού 
διονυσιακού».270 Στον ∆ιόνυσο δημοσιεύει ο Καμπύσης και την Προσευχή (σ. 359) του 
στον Goethe, την κατάθεση της πίστης του στο Πνεύμα. Στον ∆ιόνυσο δημοσιεύει κι ένα 
απόσπασμα από τον Αρήγιανο (σ. 254-264) που θυμίζει τις Ευμενίδες. «Με τον Αρήγιανο 
θέλει να δώσει τον υπεράνθρωπο ή μάλλον τον άνθρωπο του Αισχύλου σε όλη την 
πληρότητα της τραγικής μορφής, όπως τον εφαντάστηκε στη Γένεση της τραγωδίας ο 
Νίτσε»271 ή όπως φαντάζονταν ότι τον φαντάστηκε. Ο μύθος του Προμηθέα αναβιώνει 
κατά την επαναστατική εποχή κι ο Byron, σαν ένας Τιτάνας, είναι “βγαίνοντας τον 
Γκαίτε, ο ποιητής, που προπορεύεται στον κύκλο του” (ΚΑ, σ. 588). Περισσότερο όμως 
απ’ ό,τι ο ίδιος ο Καμπύσης συνειδητοποιούσε, η ελληνική αντίληψή του για το μυθικό 
ήρωα, κινείται όχι τόσο κοντά στον Αντί-Χριστο Προμηθέα του Nietzsche όσο σε έναν 
Σατανά-Προμηθέα και σε έναν Byron, που διέκρινε την προμηθεϊκή ποιότητα του 
Έλληνα έτσι όπως την αντιλαμβανόταν κι ο ίδιος ο Καμπύσης και που ένιωσε το 
ελληνικό πνεύμα τόσο ώστε να αξίζει τον τίτλο τού “εθνικού ποιητή”. 
 

«(...) ο Ραφαήλ θα μένει ο Σείριος του ουρανού της ζωγραφικής. Έτσι κι ο Μπάυρον. 
Είναι ο πνευματικός Τιτάνας (...) Κι εμείς οι Έλληνες –δόξα μας μοναδική κι 
αναπάντεχη- τον έχουμε κι εθνικό ποιητή μας. Ποιος άλλος είδε, κατάλαβε και 
φανέρωσε τον Έλληνα όπως αυτός; Αλλά γι’ αυτό χρειάζεται μελέτη και μελέτη 
μεγάλη!... (∆1, σ. 229)». 

    
Η μελέτη του Προμηθέα από τον ΚαλοσγούροΗ μελέτη του Προμηθέα από τον ΚαλοσγούροΗ μελέτη του Προμηθέα από τον ΚαλοσγούροΗ μελέτη του Προμηθέα από τον Καλοσγούρο    
    Μετά το θάνατο του Καμπύση (1901), δημοσιεύεται στο ∆ιόνυσο (1902) μια ακόμα 
μελέτη για τον Προμηθέα, αυτή τη φορά από έναν εκπρόσωπο της παλιάς γενιάς, τον 

                                                        
270 Λαμπρέλλης, σ. 78-79. 
271 ∆εδούσης Β., “Ο Γιάννης Καμπύσης και το ‘∆αχτυλίδι της μάνας’”, Μακεδονία, 15, 21 και 22/4/1938. 
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Καλοσγούρο.272 Η δημοσίευση αυτού του κειμένου εκπλήσσει. Το παράδοξο έγκειται όχι 
τόσο στο ότι το πνεύμα της μελέτης αυτής είναι απόλυτα αντινιτσεϊκό –άλλωστε μεταξύ 
τους οι νιτσεϊκοί συνεργάτες του ∆ιόνυσου και της Τέχνης δεν κατανοούν ο ένας το 
νιτσεϊσμό του άλλου273- όσο στο γεγονός ότι η μελέτη αυτή αντιτίθεται με το 
χριστιανικό στην ουσία πνεύμα της στη με συγκεκριμένες στοχεύσεις απόπειρα 
μετάγγισης του μύθου και στο πνεύμα γενικότερα του ίδιου του περιοδικού στο οποίο 
φιλοξενείται.  
   Ο Καλοσγούρος ήδη από τις πρώτες γραμμές της μελέτης του κάνει λόγο για ερμηνείες 
του Προμηθέα 
 

«που ξετοπίζουν στες τολμηρές ερμηνείες τους τον Αισχύλο ώστε να φαίνεται 
γεννημένος στον αιώνα του Μπάιρον και του Σέλλεϋ (∆2, σ. 81)». 
 

∆ιαχωρίζει έτσι τη μελέτη του από τις αναχρονιστικές, όπως τις αντιλαμβάνεται, 
αντίστοιχες ερμηνείες από πρόσωπα (σε υποσημείωση αναφέρεται στον Hugo, αλλά η 
αιχμή αφορά και στους συνεργάτες του περιοδικού και κυρίως στον Καμπύση). Στο 
αισχύλειο δράμα πιστεύει ο Καλοσγούρος πως δεν υπάρχει τίποτα ξένο στο έθνος του 
αρχαίου δραματουργού, αλλά αντανακλάται σε αυτό η θρησκευτική συνείδηση του 
καιρού του και θεωρεί ότι η δική του μελέτη, που στηρίζεται στα συμπεράσματα της 
εμπειρικής επιστήμης, της Συγκριτικής Μυθολογίας, κινείται πιο κοντά στον αυθεντικό 
Προμηθέα, ιδωμένο με τους όρους ακριβώς της αισχύλειας εποχής κι όχι 
προσαρμοσμένο σε μεταγενέστερες επιδιώξεις κι ανάγκες. Ο Καλοσγούρος θα εστιάσει 
ακριβώς σε αυτό το θρησκευτικό στοιχείο των Ελλήνων και θα ζητήσει να το 
προσεγγίσει καταφεύγοντας και στο εγελιανό πνεύμα.  
   Πίσω από την πολυθεΐα των αρχαίων Ελλήνων, πίσω από την ποικιλία, κατά τον 
Καλοσγούρο, διαφαίνεται η ενότητα, η Τάξη, η Αρμονία, ο Νους. 
 

«Οι πολλοί θεοί δεν είναι παρά οι πολυδιάφορες δύναμες ή ιδιότητες και η πανταχού 
παρουσία του ενός και μόνου θεού κατά το μέτρο που μπορούσε να συλλάβει την έννοιά 
του η αρχαιότης. Και αυτός ο ένας και μόνος Θεός είναι ο ∆ίας (∆2, σ. 83)». 

 

   Στον ∆ία ο αρχαίος τραγωδός είδε όχι τον τύραννο, αλλά τη μια κι άπειρη λογική 
∆ύναμη που κυβερνά με νόμους αιώνιους, είδε το Θεό και στο Θεό είδε τη μόνη 
ελευθερία.  
 

«Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, αλλά υψώνεται στην ελευθερία, όταν  

                                                        
272 Γ. Καλοσγούρος, “Μελέτη στον Προμηθέα”, στο Τ, σ. 81-98. 
273 Σ’ ένα γράμμα του ο Καμπύσης προς τον Κ. Χατζόπουλο το 1899 αποδίδει εύστοχα την ασυμφωνία αυτή: 

“(...) Ο Θεοτόκης ξεβγαίνει με λαμπρόν εφόδιο για τη νιότη. Ένιωσε αρκετά το Σοπενάουερ και 
το Νίτσε, μόνε τον συμβιβασμό τους δεν ξέρω, πώς τον κατορθώνει στο «Πάθος». Εσύ που το 
εδιάβασες όλο, πώς το βρήκες; Ο Νιρβάνας τον παραγνώρισε το Νίτσε, και το άρθρο που έγραψε, 
όχι μόνον κατώτερό του ήταν, αλλά κι ολοφάνερο δείγμα, πως για να μιλήσει κανείς την εξέλιξη 
και το σύστημα του Νίτσε, δεν αρκεί ο Λιχτεμπέργερ, ούτε κι ο ίδιος ο Νίτσε. Αλλά βαθύτατη 
επίγνωση όλης της φιλοσοφίας, προπάντων της Γερμανικής και του Καντ, των συνομιλιών του 
Γκαίτε και ακόμα αίστημα... αίστημα! Το άρθρο του Νιρβάνα, είναι επίδειξη μόνον, προορισμένη 
να μην προσθέσει τίποτις στη Νιτσαϊκή φιλοσοφία. Ο Επισκοπόπουλος ο ίδιος πάντα, χωρίς τη 
συγκράτηση της επίγνωσης. Ο Παλαμάς, κάτι από τη μεγαλείτερη ρουτίνα πασαλειμένος. Κι εγώ 
πια, ας με κρίνουν άλλοι εμένα» (...) «Ω κακόμοιρε Νίτσε, τι τραβάς καθεμέρα, τι τραβάς!» (ΚΑ, σ. 
587-588 και 605). 
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α υ τ ο θ έ λ η τ α  πραγματοποιεί όχι ό,τι τύχει, αλλά ό,τι  π ρ έ π ε ι  να θέλει, και τότε η 
θέλησή του και ο Νόμος, που πριν ήταν έξω το ένα από το άλλο, γίνονται ένα και δεν 
έχει κανέναν τόπο η βία (…) Στην υψηλήν αυτήν έννοια της ελευθερίας υψώθηκε η 
θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων (…)” (∆2, σ. 83-84)». 

 

Η γλώσσα όμως, γέννημα του νου που χωρίζει, δεν απέφυγε στην έκφρασή της το 
δυισμό. Έτσι στην ελληνική θρησκεία η θεότης κι ο απόλυτος λόγος διαιρέθηκε στον 
∆ία και την Ανάγκη, σε ένα πρόσωπο και σε μια απρόσωπη δύναμη που στέκεται πάνω 
από θεούς και ανθρώπους. Στην Ανάγκη περιέχεται η αληθινή ελευθερία, κάτι που δεν 
αναιρεί την ελευθερία του ∆ία και απόδειξη γι’ αυτό είναι ότι ο ∆ίας δεν κλίνει ποτέ 
αθέλητα στο θέλημα της Ανάγκης. “Τούτο αληθινά τους ταυτίζει”, λέει ο Καλοσγούρος 
και βλέπει στο Όλον από τη μια την Ανάγκη, την Αδράστεια και τη Νέμεση, τη σκληρή 
όψη του Όλου που θυσιάζει στο σκοπό του τα μέρη, του Νόμου που δε λογαριάζει τον 
πόνο του ατόμου και από την άλλη την Αρμονία, την “∆ιὸς Ἁρμονία», την επιστροφή 
της γαλήνης στην πλακωμένη ψυχή. Αυτό ακριβώς το αίσθημα της Αρμονίας είναι το 
καθαυτό αίσθημα των Ελλήνων και σε αυτό βλέπει ο Καλοσγούρος ένα σημαντικό βήμα 
προόδου στη θρησκευτική συνείδηση των ανθρώπων, που προετοιμάζει το δρόμο της 
παρηγορητικής βασιλείας του Θεού της Αγάπης, του Θεού που γίνεται ο Πατέρας της 
Πρόνοιας. Η Πρόνοια δεν ενεργεί κι αυτή χωρίς λόγο, δεν κυβερνά όπως τύχει. Είναι 
ιδέα που περιέχει συγχωνευμένη μέσα της τη λογική αναγκαιότητα, την Ανάγκη. 
   Η Αρμονία θριαμβεύει στο πόλεμο ανάμεσα στο Θεό και στο φυσικό κόσμο (Τιτάνες). 
Στο φυσικό κόσμο όμως, ανήκει κι ο άνθρωπος και η Αρμονία πρέπει να νικήσει και 
αυτόν, για να “λάβει το πλήρωμά της η μεγάλη ιδέα της Τραγωδίας”. Ο Αισχύλος δίνει 
λοιπόν στον Προμηθέα του την εικόνα του ανθρώπου σ’ όλο το πλάτος της, 
παρασταίνοντας την προοδευτική πορεία του από την κατώτατη βαθμίδα της φυτικής 
ζωής ως το ανώτατο άκρο, προς την εκπλήρωση του σκοπού του. Στην αρχή ο άνθρωπος 
είναι καθαρή φύση, δίχως συνείδηση. Ο νους δε λείπει, ωστόσο, σε αυτή την πρώτη 
κατάσταση τυφλότητας, κοιμάται. Ο ύπνος είναι ασυμβίβαστος με τη φύση τού 
ανθρώπου, κάποτε λοιπόν παύει το ζώο κι αρχίζει ο αληθινός άνθρωπος, αρχίζει η 
συνείδηση. Η ακινησία γίνεται κίνημα, το σημείο γίνεται γραμμή κι ανοίγεται δρόμος 
άπειρος, ο σκοπός του ανθρώπου, το Τέλος του. Το Τέλος είναι θείο, Θείος ή χάρισμα 
θείο κι εκείνος που τον ανοίγει του ανθρώπου, ο Νους κι ο Προμηθέας είναι ο Νους 
προσωποποιημένος⋅ ο νους που ξυπνάει στον άνθρωπο, ή ο άνθρωπος που ξυπνώντας 
αρχίζει το θείο του δρόμο. Το ξύπνημα όμως του ανθρώπου, το μεγάλο αυτό συμβάν, 
γίνεται αμάρτημα μεγάλο που αναταράζει Γη και Ουρανό και σαλεύει τους νόμους του. 
Ο άνθρωπος σηκώθηκε και θέλει να γίνει Θεός. Παλεύουν στο δράμα ο άνθρωπος και ο 
Θεός και για ν’ αγαπηθούν πρέπει να συγκλίνουν κι ο ένας κι ο άλλος, κι αυτό δεν είναι 
ταπείνωση, αλλά δόξα και του ενός και του άλλου. Ο ένας θα γίνει ο φιλάνθρωπος Θεός 
της κοσμικής αρμονίας κι ο άλλος θ’ αναγνωρίσει τους νόμους της, που είναι η ίδια του 
η ουσία. Ο Προμηθέας είναι όχι μόνο στην καθολική του έννοια ο άνθρωπος, αλλά και ο 
έξοχος άνθρωπος, αυτός που συγκεφαλαιώνει τους άλλους, που συγκεντρώνει όλες τις 
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της μεγαλοφυΐας. Ο Αισχύλος δίνει στον Προμηθέα τη 
χάρη της προφητείας, για να εκφράσει την καθολική σημασία του ήρωά του, 
παρασταίνοντας σε αυτόν τη Μεγαλόνοια, την ιδιότητα του μεγάλου νου, που με την 
εξαιρετική του δύναμη βλέπει ακόμα και μέσα στα σκοτάδια του μέλλοντος. Και ως 
μέλλον εννοούμε το πλήρωμα του προορισμού του. 
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    Στον Αισχύλο ο Προμηθέας είναι γιος της Θέμιδος, η οποία δεν ξεχωρίζει από τη Γαία. 
Έτσι ο Προμηθέας παρουσιάζεται ως φυσική δύναμη και ως συνείδηση του Νόμου 
ταυτόχρονα. Στον πόλεμο των θεών εναντίον των Τιτάνων, ο Προμηθέας κάθεται με τη 
μάνα του στο πλευρό του ∆ία, συμβολίζοντας έτσι τη συναίσθηση της ανάγκης τού 
πολέμου του πνεύματος εναντίον της ύλης και του θριάμβου της Αρμονίας. Ως εδώ είναι 
φίλος του ∆ία και σύμφωνος με ό,τι θέλει ο Νόμος του Κόσμου. Σαν τον Αδάμ απ’ αυτό 
το αρχικό ακριμάτιστο στάδιο περνά όμως στο αμάρτημα, που είναι στην ουσία του 
ξεπεσμός, γιατί η συνείδηση βρίσκει το δρόμο της με καιρό και με κόπο. Χαμένη η ψυχή 
μέσα στους πεπερασμένους σκοπούς που η καλοζωΐα γεννοβολάει, ξεχνά τον αληθινό 
της σκοπό. Ο Καλοσγούρος επικαλείται τον Hegel: 
 

«Η επιστημονικότερη διατύπωση τούτης της ερμηνείας βρίσκεται, αν δε σφάλλω, στες 
ακόλουθες γραμμές της Αισθητικής του Εγέλου. ‘Ο Προμηθέας αλυσοδένεται στα βουνά 
της Σκυθίας, όπου ο αετός θρέφεται αχόρταστος από το σκώτι του που ξαναγίνεται 
πάντα. Παρόμοια στον κάτου κόσμο βασανίζεται ο Τάνταλος από άπειρην άσβυστη δίψα, 
και ο Σίσυφος ξανανεβάζει πάντα στο κορφοβούνι το βράχο που πάντα ξανακυλάει. 
Παρόμοιες τιμωρίες, καθώς και οι ίδιες οι τιτανικές δυνάμεις της Φύσης, είναι το 
ακαταμέτρητο στον εαυτό του, η κακή απειρία, η φλογερή ορμή σε κάτι που πάντα μένει 
να γίνει, δηλαδή το αχόρταστο των υποκειμενικών πόθων, που ξαναγίνονται αδιάκοπα 
και δε φθάνουν ποτέ στην υστερινήν ανάπαψη της ευχαριστίας. Η γνωστική κρίση για 
τη θεότητα, ίδια των Ελλήνων, βρίσκει πως το να προβαίνει κανείς πάντα παραπέρα 
από το απροσδιόριστο δεν είναι ο άκρος σκοπός για τους ανθρώπους, όπως θα θεωρούσε 
ο νεώτερος άνθρωπος, αλλά μάλιστα είναι άξιο της καταδίκης στον Τάρταρο’ (∆2, σ. 
90)». 
 

   Οι Τιτάνες είναι μόνο φυσικές δυνάμεις. Ο Προμηθέας έχει μεταβατική σημασία. Ένα 
άλλο πρόσωπο του δράματος, η Ιώ, παρουσιάζεται κι αυτή ως άνθρωπος όπως ο 
Προμηθέας, ως η προσωποποίηση της ανθρωπότητας, αλλά ταυτόχρονα διαφορετική 
από τον Τιτάνα. Αυτή θα σημάνει τη νέα φάση του ανθρώπου. Η Ιώ από τον Καλοσγούρο 
δεν παρουσιάζεται ως θύμα του ∆ία, αλλά ερωτευμένη μαζί του. Η φωτιά του Προμηθέα, 
η πρώτη ενέργεια του Νου βοήθησε τον άνθρωπο να βελτιώσει τη ζωή του και να νιώσει 
την ωφέλεια και την ασφάλεια των υλικών μέσων, αλλά ταυτόχρονα γεννήθηκαν και 
μύριοι πεπερασμένοι σκοποί γι’ αυτόν, κι ο Νους, το θείο δώρο του Προμηθέα, 
λησμονώντας τον αληθινό του προορισμό, έμεινε κολλημένος στα γήινα. Η θεία όμως 
αυτή φύση του δώρου, η ίδια η ουσία του Νου δεν αφήνει ευχαριστημένο τον άνθρωπο 
από την κατάσταση αυτή και τον σπρώχνει να ζητήσει τα ουράνια. Αυτό εικονίζει ο 
έρωτας της Ιούς. Η Ιώ δεν είναι παρά μια όψη του ανθρώπου, η πνευματική φύση του, η 
προσωποποίηση της ψυχής που κυριεύεται από τον πόθο των ουρανίων, που δε 
γνωρίζει όμως ακόμα τον εαυτό της, δεν έχει τη συναίσθηση του σκοπού της, είναι όλη 
έρωτας, όλη πάθος κι αίσθημα. Το θείο αυτό στάδιο είναι μαρτύριο, γιατί το πλήρωμα 
του θείου προορισμού δε γίνεται παρά με ασκητισμούς και καθαρισμούς της ψυχής ή με 
τη θυσία του φυσικού ανθρώπου. Και η θυσία αυτή είναι άπειρη, είναι μαρτύριο. Σαν 
την Ιώ και τα υπόλοιπα πρόσωπα του δράματος συμπληρώνουν την εικόνα του 
Προμηθέα. 
   Ο Καλοσγούρος υποστηρίζει ότι ο Προμηθέας για την πλαστική μορφή που πρέπει να 
λάβει στο δράμα φαίνεται αθεόφοβος και αντίθεος, αλλά τα ίδια τ’ αντίθετα λόγια του 
κρύβουν υψηλά και άγια νοήματα. Ο Προμηθέας έχει συναίσθηση της αμαρτίας του. Η 
ασέβεια είναι για την παράσταση, στην επιφάνεια κι όχι στο βάθος. ∆ιαφορετικά, θα 
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ήταν ο Προμηθέας κι όχι ο άνθρωπος καθώς είναι, αλλά ένας μερικός τύπος ανθρώπου 
και μάλιστα εκείνος που αρνείται τον άνθρωπο. Θα ήταν τότε ο κακούργος της 
τραγωδίας των νεωτέρων. Αλλά το ζοφερό τούτο τύπο η ελληνική τραγωδία δεν τον 
γνωρίζει. 
    
Το τέλος της “βυρωνικής” προβολής του μύθου στην ΕλλάδαΤο τέλος της “βυρωνικής” προβολής του μύθου στην ΕλλάδαΤο τέλος της “βυρωνικής” προβολής του μύθου στην ΕλλάδαΤο τέλος της “βυρωνικής” προβολής του μύθου στην Ελλάδα        
   Μετά τη μελέτη του Καλοσγούρου δημοσιεύεται στον ∆ιόνυσο και η μετάφραση του 
Προμηθέα ∆εσμώτη του Αισχύλου σε συνέχειες, όχι από τον Πασαγιάννη τελικά όπως 
είχε προαναγγείλει ο Καμπύσης, αλλά επίσης απ’ τον Καλοσγούρο. Ο θάνατος του 
Καμπύση ουσιαστικά σήμανε και το τέλος της απόπειρας μετάγγισης του προμηθεϊκού 
μύθου στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και το θάνατο της «βυρωνικής» οπτικής 
του μυθικού Τιτάνα, που ουσιαστικά αυτός προωθούσε.  
    Ο Ιωάννης Γρυπάρης, αμέσως μετά το θάνατο του Καμπύση, αντί να μιλήσει για τον 
άνθρωπο ή το έργο του όπως έκαναν οι άλλοι, τον αποχαιρέτησε, αφιερώνοντάς του το 
ίδιο κείμενο που είχε αφιερώσει ο Goethe στον Byron⋅ πρόκειται για μια αφιέρωση που 
αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο το προμηθεϊκό προφίλ του Καμπύση, αλλά και την 
αντίληψή του για ένα κλασικό που συνυπάρχει με το ρομαντικό, για ένα ελληνικό 
κλασικό που δεν αποποιείται το ξένο.  
 

«Ο Θάνατος του Ευφορίωνος (απόσπασμα από το δεύτερο «Ο Θάνατος του Ευφορίωνος (απόσπασμα από το δεύτερο «Ο Θάνατος του Ευφορίωνος (απόσπασμα από το δεύτερο «Ο Θάνατος του Ευφορίωνος (απόσπασμα από το δεύτερο ΦάουστΦάουστΦάουστΦάουστ))))    
Στη μνήμη του ΚαμπύσηΣτη μνήμη του ΚαμπύσηΣτη μνήμη του ΚαμπύσηΣτη μνήμη του Καμπύση    
Σημείωσις. – Ο θάνατος του Βύρωνος συνεπλήρωσε τέλεια εις τον νουν του Γκαίτε μίαν 
εικόνα απεριορίστου συμπαθείας και θαυμασμού που έτρεφε ως γνωστόν προς εκείνον, 
μεταξύ όλων των σύγχρονων ποιητών. ∆εν γνωρίζω αν το μέρος αυτό του δεύτερου 
Φάουστ «ο θάνατος του Ευφορίωνος» εγράφη υπό τας πρώτας εντυπώσεις του θανάτου 
του Βύρωνος ή αργότερα⋅ αλλ’ ούτε πολύ διαφέρει το πράγμα. Το βέβαιον είναι πως 
ολίγη διορατικότης χρειάζεται –και εις τούτο συμφωνούν όλοι σχεδόν οι ερμηνευταί– 
δια να συνταυτιστεί  ο Ευφορίων με τον μέγαν Άγγλον ποιητήν και με το τέλος του. Και 
είναι ο Ευφορίων, υπό την γενικότητα του συμβόλου, το ∆αιμόνιον του νεωτέρου 
Λυρισμού, όπως τον φαντάζεται ο Γκαίτε, εις μίαν ολοκληρωτικήν σύνθεσιν του 
ρωμαντισμού με τον κλασικισμό. Είναι ο πτερωτός υιός της Ελένης, της πλαστικοτάτης 
ελληνικής καλλονής και του Φάουστ, του μυστικοπαθούς πνεύματος της μεσαιωνικής 
τέχνης. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι εκτός των αρκετά σαφών υπαινιγμών ως προς 
τον τόπον και τας περιστάσεις του θανάτου του Βύρωνος, ο ίδιος ο Γκαίτε μάς 
υποβάλλει την πρόθεσίν του δια της εν είδει σκηνικής οδηγίας παρενθέσεώς του: 
«Υποτίθεται ότι υπό τον νεκρόν αναγνωρίζεται γνωστόν πρόσωπον ....» 
   Τώρα αν το δοκίμιον αυτό της μεταφράσεώς μου αφιερώνω μ’ όσην ευλάβειαν μ’ 
άλλον τόσον πόνον και συντριβήν εις την μνήμην του πολυθρηνήτου μας ΚΑΜΠΥΣΗ, 
υποθέτω ότι δεν θα είναι ολιγώτερος φανερά η πρόθεσίς μου. ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 
(∆2, σ. 73)». 

    
* * * 

    
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ    
   Ο Προμηθέας, η αρχετυπική εικόνα του ανθρώπου, παρουσιάζεται στη μυθολογία ως η 
ατελής εκείνη ύπαρξη που ζητά εγκληματικά να υπερβεί τη φύση της. Ο Αισχύλος 
τόνισε το επαναστατικό στοιχείο τού Τιτάνα κι ο Goethe επανέφερε στην τέχνη την 
παραβατική φύση του Προμηθέα και λειτουργώντας ως νέος μυθολόγος εξέφρασε το 
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μοναχικό μεγαλείο τού καλλιτέχνη. Οι προβληματισμοί και οι ανατρεπτικές ιδέες των 
ρομαντικών στη συνέχεια, κατά την επαναστατική περίοδο στην Ευρώπη, βρήκαν 
έκφραση μέσω του κλασικού αυτού μύθου. Ο Nietzche, με οδηγό τον Goethe, διέκρινε 
όμως το ινδοευρωπαϊκό υπόστρωμα κάτω απ’ την κλασική επιφάνεια και κινήθηκε 
κοντύτερα στις αυθεντικές πηγές του μύθου και της σχέσης του Τιτάνα με τον άνθρωπο. 
Μια μικρή ομάδα Ελλήνων τέλος, με πρωτοπόρο τον Γιάννη Καμπύση, στα τέλη του 19ου 
αιώνα ζήτησε στο μύθο τον καταλύτη μιας επιδιωκόμενης ανατροπής του 
κοινωνικοπολιτικού συστήματος της εποχής, όμοιας με εκείνης των ρομαντικών. Όμως 
ο προμηθεϊκός μύθος δεν μπόρεσε ν’ ασκήσει στην ελληνική κοινωνία, με τα ισχυρά 
όπως αποδείχτηκε δημοκρατικά και χριστιανικά θεμέλια, την ίδια δυναμική επίδραση 
που άσκησε κατά την επαναστατική εποχή στην Ευρώπη. Ο μύθος του Προμηθέα βρήκε 
ανταπόκριση μόνο στην ιδιοσυγκρασία μεμονωμένων περιπτώσεων στην Ελλάδα και 
κυρίως στον Γιάννη Καμπύση, τον πιο φανατικά προσηλωμένο στη νιτσεϊκή φιλοσοφία. 
Ο Καμπύσης, παρά τις παρερμηνείες του της πολιτικής πλευράς του Nietzsche, είχε 
νιώσει το νιτσεϊκό πνεύμα και κατέφυγε κι αυτός στο μύθο του Προμηθέα σε μια 
προσπάθεια να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα του σύγχρονού του Έλληνα, ως 
Ρωμιού πλέον. ∆εν πέτυχε στην απόπειρά του μετάγγισης του μύθου στην Ελλάδα, 
τουλάχιστον ως προς τις πολιτικές του επιδιώξεις. Πάντως η σύντομη -η μόλις εξαετή- 
παρουσία του στα γράμματα και την τέχνη άφησε τις σπίθες μιας ευεργετικής φωτιάς.  
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