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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ

Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία απνηειεί ηελ θαηάιεμε (ή ηε ζπλέρεηα;) κηαο φκνξθεο
πνξείαο πνπ μεθίλεζε πξηλ απφ ρξφληα ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Σκήκα
Φηινζνθίαο

ηεο

ρνιήο

Αλζξσπηζηηθψλ

&

Κνηλσληθψλ

Δπηζηεκψλ

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Ήηαλ επνρή απφθηεζεο γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη
επαηζζεζηψλ αιιά θαη γεληθφηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηε δσή θαη ηελ επηζηήκε. Ζ ζπλέρεηα ηνπ βαζηθνχ απηνχ θχθινπ ζπνπδψλ
έκειιε λα γίλεη θαη πάιη ζε Πεινπνλλεζηαθφ έδαθνο, ζηελ Καιακάηα απηή ηε θνξά,
κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πνιχ ελδηαθέξνληνο κεηαπηπρηαθνχ ζηελ Αξραία & Νέα
Διιεληθή Φηινινγία κε θαηεχζπλζε Νέα Διιεληθή Φηινινγία ζην Σκήκα Φηινινγίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Σν Σκήκα απηφ πξάγκαηη δηαζέηεη έλα απφ ηα πην
αμηφινγα αθαδεκατθά δηδαθηηθά δπλακηθά ηεο Διιάδαο θνζκψληαο ην Διιεληθφ
Γεκφζην Παλεπηζηήκην.
Θα ήζεια κε ηελ επθαηξία ηεο επηθείκελεο νινθιήξσζεο απηνχ ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ κνπ λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνπο αγαπεκέλνπο
γνλείο κνπ γηα ηελ αγάπε θαη ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ.
ηάζεθαλ θαξηεξηθά θαη δπλακηθά δίπια κνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ
θαη ηνπο επγλσκνλψ γηα απηφ.
Δπραξηζηψ φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ απφ ηελ Πάηξα θαη ηελ Καιακάηα γηα
ηηο γλψζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ κνπ κεηαιακπάδεπζαλ. Ηδηαίηεξεο
επραξηζηίεο απεπζχλσ ζηελ εθιεθηή επηζηήκνλα (πνπ είλαη, θπξίσο, άλζξσπνο!), ηελ
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θπξία Μαξίλα Γξεγνξνπνχινπ, φρη κφλν γηα ηελ ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνπζα δηδαζθαιία ηεο, αιιά θαη γηα ηε δηαξθή ζηήξημε θαη ηελ αθάκαηε
ζπλδξνκή ηεο ζηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο απηήο. Δπραξηζηψ ηνλ Θεφ θαη
ηελ θαιή κνπ ηχρε πνπ κε νδήγεζαλ θνληά ηεο. Δπραξηζηίεο ζεξκέο θαη ζηηο
θαζεγήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο, θπξία Διέλα Κνπηξηάλνπ θαη θπξία Σηηίθα Καξαβία, γηα
ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηηξνπή θξίζεο ηεο εξγαζίαο κνπ.
Καζψο πιεζηάδσ ζην ηέινο απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ, ληψζσ λα θαηαιαβαίλσ φιν
θαη πεξηζζφηεξν ηνλ Νίθν Καδαληδάθε ν νπνίνο δελ έθαλε ιφγν γηα ηέινο πνξείαο,
αιιά γηα ζηαζκφ ζπλερηδφκελεο δηαδξνκήο…
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ΔΗΑΓΩΓΖ

Ο Αββάο Μπληέ, ην ιακπξό θαη θίλν απηό κπαιό, κνπ ’ιεγε κηα κέξα:
-

Πήγα λα δσ ην θίιν κνπ ηνλ Μπεξμόλ. Δξξίθν ηνπ’ πα, κπνξείο λα κνπ
ζπλνςίζεηο, ζε κηα ιέμε κνλάρα, όιε ηε θηινζνθία;
O Mπέξμνλ ζώπαζε κηα ζηηγκή, βπζίζηεθε ζε ζπιινγηζκνύο θη άμαθλα:

-

Eπηζηξάηεςε! Φώλαμε. Δπηζηξάηεςε! Όηαλ βξηζθόκαζηε κπξνζηά από έλα
εκπόδην, λα επηζηξαηεύνπκε όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο ςπρήο καο θη’ επηύο ην
εκπόδην ζα ληθεζεί.
Νίθνο Καδαληδάθεο

Δθείλν πνπ έρεη λα ζεκεηψζεη ε Γξακκαηνινγία καο φηαλ ζα κλεκνλεχεη
θαη ζα ζρνιηάδεη ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, είλαη πξψηα φηη απηφο
ν Κξεηηθφο κε ηελ αεηήζηα καηηά αλήθεη ζηελ (νιηγάξηζκε) θαηεγνξία
ησλ Λνγνηερλψλ πνπ αληίθξπζαλ ηνλ θφζκν θαη ηε δσή κε κηα βαζηά
θηινζνθηθή δηάζεζε πξνηθηζκέλνη θαζψο ήζαλ κε κεηαθπζηθή - ζα έιεγα
- θιέβα. Απηνί νη ιηγνζηνί

ζηε ζθαίξα καο ηερλίηεο ηνπ „„σξαίνπ

ιφγνπ‟‟, είηε ηελ πνηεηηθή ιχξα θξνχνπλ, είηε γξάθνπλ ηαμηδησηηθέο
εληππψζεηο, ζθελέο γηα ζέαηξν ή εμνκνινγήζεηο, θέξνληαη πάληνηε πξνο
ην απξνρψξεην θαη ν λνπο ηνπο αληρλεχεη κε πάζνο αθνίκεην ηελ
„„ηέηαξηε‟‟ δηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ, ην ζθνηεηλφ βάζνο ηεο χπαξμεο.
πνηνο μέξεη λα ηνπο δηαβάδεη, ζα βξεη κέζα ζηα θείκελά ηνπο κηαλ
νιφθιεξε „„θηινζνθία‟‟, εκπεηξίεο θαη ζηνραζκνχο πνπ δελ έρνπκε
ζπλεζίζεη λα ηνπο αλαδεηνχκε θαη λα ηνπο αλαθαιχπηνπκε ζε
ινγνηερληθέο ζειίδεο1.
Δπηιέμακε ηα ιφγηα απηά ελφο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Έιιελεο παηδαγσγνχο,
θηιφζνθνπο, ζενιφγνπο θαη δνθηκηνγξάθνπο- θεηκελνγξάθνπο ηνπ 20νχ αηψλα, γηα λα
αλαθέξνπκε φηη ην έλαπζκα θαη ε ζχιιεςε ηεο ηδέαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε αγάπε καο γηα ηε λενειιεληθή ινγνηερλία θαη θπξίσο
1

Δ. Π. Παπαλνχηζνο, «πγγξαθέαο άιιεο θιίκαθαο», Νέα Δζηία, ηεχρνο 1211, Αζήλα, Υξηζηνχγελλα
1977, ζ. 25.
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γηα ην έξγν ηνπ κεγάινπ ζπγγξαθέα θαη δηαλνεηή Νίθνπ Καδαληδάθε, θαζψο θαη ε
παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηεο Μαξίλαο Γξεγνξνπνχινπ ζην πιαίζην ηνπ
ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληνο θαη γεκάηνπ επηζηεκνληθέο πξνθιήζεηο κεηαπηπρηαθνχ
θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ.
θνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα εμεηαζηεί θαη λα αλαιπζεί ε θηινζνθηθή
δηάζηαζε ησλ κπζηζηνξεκαηηθψλ έξγσλ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε θαη ηδηαίηεξα λα
εμηρληαζζνχλ νη θηινζνθηθέο ηνπ επηξξνέο, απηέο δειαδή πνπ δηακφξθσζαλ ηελ
θνζκνζεσξία ηνπ. Μηα αθφκα πξνζέγγηζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ
Νίθνπ Καδαληδάθε (1883-1957) ζα θηλδχλεπε λα κελ πξνζθνκίζεη θάηη θαηλνηφκν
θαη πξσηφηππν ζηελ έξεπλα. Καη ηνχην δηφηη πιήζνο δηαηξηβψλ, κνλνγξαθηψλ,
άξζξσλ θαη αθηεξσκάησλ έρνπλ, κέρξη ζήκεξα, γξαθεί αιιά θαη πιήζνο ζπλεδξίσλ
έρνπλ δηνξγαλσζεί, ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, γχξσ απφ ηελ πνιπζρηδή ζπλεηζθνξά
ηνπ. Σν έξγν ηνπ κάιηζηα απνηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί, ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο, θαη αθαδεκατθφ αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. ε απηή ηελ δηαπίζησζε, αο
πξνζζέζνπκε θαη ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ελφο παξφκνηνπ εγρεηξήκαηνο, εθφζνλ ν
ζπγγξαθέαο ηεο Οδύζεηαο ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο, ζχλζεηεο θαη
ακθηιεγφκελεο ινγνηερληθέο κνξθέο ηεο ειιεληθήο θαη παγθφζκηαο ινγνηερλίαο ηνπ
20νχ αηψλα. Ζ ηεξάζηηα φκσο έιμε πνπ εμαθνινπζεί λα αζθεί ζηνλ αλαγλψζηε θαη
εξεπλεηή απνηειεί θίλεηξν γηα λα επηρεηξήζνπκε απηή ηελ έξεπλα, κε ηελ ειπίδα λα
αλαδείμνπκε εθ λένπ ην ζέκα θαη λα πξνζζέζνπκε ίζσο θαη εκείο έλα πνιχ κηθξφ
ιηζαξάθη ζηελ εκβάζπλζε ζηηο κπζηζηνξεκαηηθέο κνξθέο ηνπ κεγάινπ Κξεηηθνχ
ζπγγξαθέα. Μνξθέο ράξε ζηηο νπνίεο γλψξηζε ηελ παγθφζκηα θαηαμίσζε. Καη κφλν
πάλησο ε επαλαπξνζέγγηζε ηνπ ζεκαληηθνχ θαη αλαγλσξηζκέλνπ γηα ηελ αμία ηνπ
κπζηζηνξεκαηηθνχ έξγνπ ηνπ θάησ απφ ην πξίζκα ησλ θηινζνθηθψλ επηδξάζεσλ πνπ
δέρηεθε ν ζπγγξαθέαο, απνηειεί γηα θάζε λέν εξεπλεηή κηα κεγάιε εξεπλεηηθή
πξφθιεζε. Πξφθιεζε, αιιά θαη πλεπκαηηθφ θέξδνο παξάιιεια.
Ο Νίθνο Καδαληδάθεο ππήξμε ηδηαίηεξνο ζπγγξαθέαο, εθφζνλ ράξαμε δηθή
ηνπ πνξεία κελ αθνινπζψληαο κηα ζρνιή ή έλα θίλεκα, δίρσο φκσο θαη λα
εγθαηληάζεη κηα ινγνηερληθή νκάδα ή γεληά. Ζ ζεκαηνινγία ηνπ, ε ρξήζε ηεο
γιψζζαο, ην χθνο, ε πινθή θαη νη ραξαθηήξεο ησλ έξγσλ ηνπ έρνπλ μερσξηζηά
εγγελή ραξαθηεξηζηηθά. ηε δχζε ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ αηψλα καο ν Νίθνο
Καδαληδάθεο ζεσξείηαη νηθνπκεληθφο ζπγγξαθέαο. Έλαο θιαζηθφο πνπ εμαθνινπζεί
λα δηδάζθεηαη θαη λα εξεπλάηαη σο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ινγνηερληθέο κνξθέο
ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή βαζηθφο άμνλαο ησλ βηβιίσλ ηνπ είλαη ε
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εζσηεξηθή ειεπζεξία θαη ε αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε
ηφικε, φπσο εθθξάδεηαη ζηνλ θηινζνθηθφ ηνπ φξν „„Ζ Κξεηηθή Μαηηά‟‟. Με ηνλ φξν
απηφ, ε αλαθνξά ζηνλ νπνίν απνηειεί ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο Αλαθνξάο ζηνλ
Γθξέθν, ν Καδαληδάθεο ελλνεί λα θνηηάδεηο αγέξσρα ηνλ θφβν, λα δεηο ηε δσή ησλ
ζλεηψλ θαη λα ζπκπεξηθέξεζαη ζαλ λα είζαη αζάλαηνο, λα αγσλίδεζαη γηα ηελ
θαηαμίσζε ηεο ςπρήο, κηαο ςπρήο δηαξθψο πεηλαζκέλεο θαη αληθαλνπνίεηεο πνπ
θαηαηξνπψλεη θαη θαηαηξψεη ηε ζάξθα θαη νδεγεί ζε πλεπκαηηθή ππέξβαζε θαη
ιχηξσζε. Ζ δσή ηνπ, ιέεη ν ίδηνο, ήηαλ έλαο θαθνηξάραινο αλήθνξνο, πνπ ηνλ
αλέβαηλε ε ζαξαληαπιεγηαζκέλε ςπρή ηνπ γηα λα θηάζεη ηνλ ζθνηεηλφ, ηνλ
κπζηεξηψδε φγθν ηνπ Θενχ θαη λα ελσζεί καδί ηνπ.
Πνιπγξαθφηαηνο, αθαηαπφλεηνο, αλήζπρνο, εμαθνινπζεί, κε ηηο ινγνηερληθέο ηνπ
κνξθέο θαη ην δνθηκηαθφ - θηινζνθηθφ ηνπ έξγν, λα απνηειεί επηζηεκνληθφ εξεπλεηηθφ πφιν έιμεο ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο πθειίνπ. Ζ δηεζλήο
απήρεζε θαη ε δηαρξνληθή αληαπφθξηζε ηνπ έξγνπ ηνπ απνδεηθλχνληαη απφ ηελ
πιεζψξα ησλ εθδφζεσλ βηβιίσλ ηνπ ζε μέλεο γιψζζεο, δηαιέθηνπο θαη ηδηψκαηα πνπ
ηνλ θαζηεξψλνπλ σο ηνλ δεχηεξν (κεηά ηνλ Καβάθε) πην

πνιπκεηαθξαζκέλν

Νενέιιελα ζπγγξαθέα ζηνλ θφζκν. Παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο κέξεο καο δελ
δηδάζθεηαη ζηα παλεπηζηήκηα φζν ζα έπξεπε, νχηε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν νχηε ζην
εμσηεξηθφ, ν Καδαληδάθεο, ε απήρεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζηνλ θφζκν είλαη
ζπγθινληζηηθή. Απηφ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηηο εθδφζεηο πνπ ππάξρνπλ αλά ηελ πθήιην
πάλσ ζην έξγν ηνπ θαη θπζηθά απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ εθδειψλεηαη γηα ηελ
δξακαηνπνίεζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ηνπ ζε παξαζηάζεηο ζεαηξηθέο ή ζε
θηλεκαηνγξαθηθά έξγα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί

φηη ζην Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ

(ΔΚΔΒΗ) είραλ θαηαγξαθεί πεξηζζφηεξεο απφ 1000 εθδφζεηο μέλσλ κεηαθξάζεσλ
έξγσλ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε δηεζλψο, ζε πεξηζζφηεξεο απφ 40 γιψζζεο, αξηζκφο
πνπ δηαξθψο απμάλεηαη. Απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, ινηπφλ, ηελ εθιάβακε σο
έλαπζκα γηα λα μαλαδηαβάζνπκε ηνλ Νίθν Καδαληδάθε θαη λα επηβεβαηψζνπκε, κέζα
απφ αλαγλψζεηο πιήζνπο κειεηψλ, ηε ζεκαζία, ηε δηαρξνληθφηεηα θαη ηελ
επηθαηξφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ.
Ζ παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία θεθάιαηα. Σν πξψην, κε ηίηιν
«Κνζκνζεσξία ηνπ ζπγγξαθέα», απνηειεί κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηφο καο
κε αλαθνξά ζηνπο κεγάινπο θηινζφθνπο, ζην πφηε θαη πψο δηαζηαπξψζεθε ε
θνζκνζεσξία ηνπο κε ηε ζθέςε ηνπ Καδαληδάθε θαη ζηελ επίδξαζε πνπ άζθεζαλ
ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ επηινγψλ θαη ηεο πνξείαο ηνπ. Ζ πξνζέγγηζε
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ησλ θεληξηθψλ εξψσλ ησλ κπζηζηνξεκαηηθψλ έξγσλ κε έκθαζε ζηελ πξνζπάζεηα
εζηίαζεο ζηηο πηζαλέο θηινζνθηθέο δηαζηάζεηο (θαη επηξξνέο), ζα απνηειέζεη ην
βαζηθφ „„ζψκα έξεπλάο‟‟ καο ζηα δπν επφκελα θεθάιαηα, δειαδή ην δεχηεξν
(«Φηινζνθηθά απνηππψκαηα ζηελ πξψηκε κπζηζηνξεκαηηθή δεκηνπξγία. Όθηο θαη
θξίλν, παζκέλεο ςπρέο, Σόληα Ράκπα, Ο Βξαρόθεπνο») θαη ην ηξίην («Φηινζνθηθά
απνηππψκαηα ζηελ ψξηκε κπζηζηνξεκαηηθή δεκηνπξγία. Ο βίνο θαη ε πνιηηεία ηνπ
Αιέμε Ενξκπά, Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη, Οη αδεξθνθάδεο, Ο Καπεηάλ Μηράιεο, Ο
Σειεπηαίνο Πεηξαζκόο, Ο Φησρνύιεο ηνπ Θενύ»). Σέινο, ζηνλ επίινγν ηεο εξγαζίαο
πξφθεηηαη λα αλαθεξζνχκε ζπγθεθαιαησηηθά ζε θάπνηεο ζέζεηο, ε ζαθήο δηαηχπσζε
ησλ νπνίσλ επειπηζηνχκε φηη ζα βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε λα ζρεκαηίζεη κηα
νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη λα εθθξάζνπκε ηελ
θπξίαξρε θαηά ηελ άπνςή καο θηινζνθηθή επίδξαζε ζηνλ θαδαληδαθηθφ θφζκν.
Δπηιέμακε ε έξεπλά καο, κεηά ηα ζπκπεξάζκαηα, λα πιαηζησζεί πξψηα κε
ελδεηθηηθή εξγνγξαθία ηνπ Έιιελα ζπγγξαθέα, παξαζέηνληαο ζηε ζπλέρεηα ηελ
ζρεηηθή κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ ειιεληθή θαη μελφγισζζε
βηβιηνγξαθία. Με ην ίδην ζθεπηηθφ, αιιά θαη δηαπηζηψλνληαο ηε ζεκαζία ησλ
κεηαθξάζεσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ Καδαληδάθε ζηνλ ηνληζκφ ηεο ζεκαζίαο ησλ
θηινζνθηθψλ ηνπ αλαδεηήζεσλ, ελζσκαηψζακε ζηελ εξγνγξαθία ηνπ θαη νξηζκέλα
απφ ηα κεηαθξαζκέλα απφ ηνλ Έιιελα ζπγγξαθέα βηβιία πνπ αθνξνχλ ηε
ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο έξεπλάο καο. ζν γηα ηελ ειιεληθή θαη μελφγισζζε
βηβιηνγξαθία, εθηφο ηεο ρξεζηκφηεηάο ηεο γηα ηνλ κειινληηθφ εξεπλεηή, απνηειεί κηα
αθφκα απφδεημε ηνπ ηεξάζηηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ εμαθνινπζεί λα
πξνθαιεί ν Νίθνο Καδαληδάθεο ζήκεξα.
Δίλαη βέβαηα δχζθνιν λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη είλαη εθηθηφ λα αληρλεπζνχλ ζε
φιν ηνπο ην εχξνο ζεκειηαθά ζεκεία ηεο θηινζνθίαο ηνπ Καδαληδάθε θαη ηαπηφρξνλα
λα εληνπηζηνχλ ηα ζεκεία απηά θαη ζε έξγα άιισλ ζηνραζηψλ κε ζθνπφ λα
ηνικήζνπκε λα νδεγεζνχκε κε ζηγνπξηά ζην ζπκπέξαζκα φηη έρνπλ δηαπηζησζεί νη
πεγέο ηε ζθέςεο ηνπ ζην ζχλνιν ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ πνπ καο θιεξνλφκεζε.
Μπνξνχκε φκσο λα ζηνρεχζνπκε ζε κηα πξψηε αλίρλεπζε ησλ πεγψλ ηεο ζθέςεο ηνπ
ψζηε λα δεηρζεί, ηνπιάρηζηνλ, ε πλεπκαηηθή ηνπ ζπγγέλεηα θαη ν ηδενινγηθφο
πεξίγπξνο κέζα ζηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη ν ζηνραζκφο ηνπ. Πξφζεζή καο δελ είλαη
λα αξθεζηνχκε ζε κηα ζηείξα αλαθνξά ζε έξγα θαη ινγνηερληθέο κνξθέο, αιιά λα
επηρεηξήζνπκε ηε γλσξηκία κε ηνπο κεγάινπο δαζθάινπο ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο
πνπ ζεκάδεςαλ αλεμίηεια ηελ θαδαληδαθηθή ςπρή θαη ζθέςε. Ο Νίηζε, ν Μπεξμφλ
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θαη ν νπελάνπεξ ήηαλ νη ηξεηο βαζηθνί ηνπ „„δάζθαινη‟‟, δίρσο λα παξαιείςνπκε
ηνλ πέλγθιεξ ή θαη ηνλ Σδέηκο. Οη πξψηνη δχν έρνπλ απαζρνιήζεη δηεμνδηθά ηε
κέρξη ζήκεξα έξεπλα, θαζψο ήηαλ εθπεθξαζκέλε ε νθεηιή ηνπ Καδαληδάθε ζηε
δηδαζθαιία ηνπο. Ο ιφγνο πνπ απνθαζίζακε λα εληάμνπκε σο ηξίην θνξέα
θηινζνθηθήο επηξξνήο ηνλ νπελάνπεξ, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ν Νίηζε ελ
πνιινίο ζηηο ζεσξίεο ηνπ έρεη επεξεαζηεί απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπ, ηνλ νπελάνπεξ,
„„ηνλ θαζεγεηή ηνπ πεζηκηζκνχ‟‟, φπσο ζπλήζηδε λα ηνλ απνθαιεί. Χο εθ ηνχηνπ θαη
ν Καδαληδάθεο έρεη εηζαγάγεη ζηα έξγα ηνπ ηδέεο θαη ζηνηρεία ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ
νπελάνπεξ, αλ θαη απνηάζζεη ηνλ πεζηκηζηηθφ κεδεληζκφ ηνπ πνπ είλαη θχξην
ζηνηρείν ηνπ έξγνπ ηνπ. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη δελ έρεη κειεηεζεί φζν πξέπεη ε
επίδξαζε ηεο ζνπελανπξηθήο ζθέςεο ζηνλ θηινζνθηθφ θφζκν ηνπ Καδαληδάθε ήηαλ
έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ καο ψζεζε λα επηρεηξήζνπκε λα αληρλεχζνπκε ζηνηρεία ηεο
ζθέςεο ηνπ Γεξκαλνχ θηινζφθνπ ζηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ.

***
Ο Νίθνο Καδαληδάθεο γελληέηαη ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1883 ζηελ πφιε ηνπ
Ζξαθιείνπ ζηελ Σνπξθνθξαηνχκελε Κξήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθιεξήο Κξεηηθήο
εμέγεξζεο γηα ειεπζεξία. Ο παηέξαο ηνπ, ν Καπεηάλ Μηράιεο, ήηαλ έλαο απφ ηνπο
καρεηέο ηεο ειεπζεξίαο. Οινθιεξψλεη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία ηνπ
Ζξαθιείνπ θαη ηεο Νάμνπ. Απφ ην 1902 έσο ην 1906 θνηηά ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη πξσηνεκθαλίδεηαη ζηα ειιεληθά γξάκκαηα κε ζχληνκα
κπζηζηνξήκαηα θαη ζεαηξηθά έξγα ζηα νπνία απνηππψλεηαη ν πξψηκα ψξηκνο
ζηνραζκφο ηνπ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1907 θηάλεη ζην Παξίζη γηα αλψηεξεο ζπνπδέο. Ο
Γάιινο θηιφζνθνο Αλξί Μπεξμφλ ηνπ νπνίνπ ζα παξαθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία ζην
Collège de France, έκειιε λα αθήζεη ην κφληκν ζηίγκα ηνπ ζηελ θνζκνζεσξία θαη ηε
ινγνηερληθή γξαθή ηνπ Καδαληδάθε φπσο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα δηαπηζηψζνπκε
ζηελ εμέιημε ηεο έξεπλάο καο. ην Παξίζη φκσο ζα νινθιεξψζεη ηελ εκπλεπζκέλε
απφ ηε ζθέςε ελφο άιινπ κεγάινπ „„δαζθάινπ‟‟ δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε ηίηιν
Ο Φξεηδεξίθνο Νίηζε ελ ηε θηινζνθία ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο πνιηηείαο.
Απφ ην 1910 ζα δήζεη ζηελ Αζήλα φπνπ επηθεληξψλεηαη ζε ζπγγξαθή έξγσλ,
άξζξσλ αιιά θαη ζε κεηαθξάζεηο ζηα ειιεληθά θιαζηθψλ θαη λεφηεξσλ δεκηνπξγψλ
απφ ηνλ ρψξν ηεο ινγνηερλίαο, ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ηέρλεο. Σν 1911 παληξεχεηαη
ηε Γαιάηεηα Αιεμίνπ, ζα ρσξίζνπλ φκσο ην 1926. Σν 1914 θάλεη ηε γλσξηκία ηνπ
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Άγγεινπ ηθειηαλνχ. Αλαγλσξίδνληαη ακέζσο αδειθνί θαη χζηεξα απφ ηξεηο εκέξεο
θεχγνπλ γηα πεξηήγεζε - πλεπκαηηθή άζθεζε γηα ην Άγηνλ ξνο. Δθεί ζα ζπδεηήζνπλ
γηα ηνλ Θεφ, ηε κνίξα ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη γηα ην δηθφ ηνπ ρξένο, ην ρξένο ηνπ
θάζε αλζξψπνπ. Δθηφο φκσο απφ ηνλ Άζσλα, ν Καδαληδάθεο ζα ηαμηδέςεη πνιχ κέζα
ζηελ Διιάδα, ηελ επεηξσηηθή θαη ηε λεζησηηθή, γηα λα γλσξίζεη «ηε ζπλείδεζε ηεο
γεο θαη ηεο θπιήο καο», φπσο ιέγεη ν ίδηνο, λα δεη απφ θνληά ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη
ηνπο ηφπνπο ηεο, λα βπζηζηεί ζηελ ηζηνξία, ζηελ παξάδνζε, ζηνλ κχζν ηεο. Σα
ηαμίδηα ηνλ επραξηζηνχζαλ θαη έηξεθαλ ηελ ςπρή ηνπ. ε ζπλδπαζκφ κάιηζηα κε ηηο
κειέηεο ηνπ θαη ηηο γλψζεηο ηνπ, απφβαηλαλ πεγή έκπλεπζεο θαη ζπγγξαθήο. Απφ ην
1917 θαη κεηά, ζα εκπινπηίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε γλσξηκία θαη κε άιια θξάηε
εθηφο ηεο Διιάδαο ηαμηδεχνληαο ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, θαζψο θαη ζε ηφπνπο
ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θζάλνληαο κέρξη ηε ηβεξία, ηελ Ηαπσλία θαη ηελ Κίλα. Σν
πξψην ηνπ κεηά ην 1917 ηαμίδη ήηαλ κηα επίζθεςε ζηελ Διβεηία. Δδψ γηα άιιε κηα
θνξά αζρνιείηαη κε ηα έξγα ηνπ Νίηζε.
Οξίδεηαη γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ λένπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Τγείαο ην 1919 κε
ηελ επζχλε ηεο επίβιεςεο ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ Διιήλσλ πξνζθχγσλ πνπ
απειάζεθαλ απφ ηνλ Καχθαζν κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Κνκνπληζηηθνχ
θαζεζηψηνο ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Σν κεζνπφιεκν δηάζηεκα (1920-1940) ζα
εμειηρζεί ζε ηδηαίηεξα παξαγσγηθφ ζε εκπεηξίεο θαη ινγνηερληθή παξαγσγή (θπξίσο
ζε πνίεζε θαη ζέαηξν). Θα πξαγκαηνπνηήζεη πνιιά ηαμίδηα κέζα θαη έμσ απφ ηελ
Διιάδα. Σν 1921 θαη ην 1924 επηζθέπηεηαη ηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξία θαη ηελ Ηηαιία.
Σν 1924 ζα απνδεηρζεί έλαο ζεκαληηθφο ρξφλνο γηα ηνλ Καδαληδάθε, θαζψο γλσξίδεη
ηελ Διέλε ακίνπ πνπ επξφθεηην λα είλαη ε ηδαληθή θαξηεξηθή ζχληξνθφο ηνπ κέρξη
ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην 1957. πλερίδεη ηα ηαμίδηα ηνπ ζηελ Διιάδα θαη απφ ην 1925 έσο
ην 1938 ζα επηζθεθζεί ηε νβηεηηθή Έλσζε, ηελ Κχπξν, ηελ Παιαηζηίλε, ηε Ληβχε,
ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Αίγππην, ην ηλά, ηελ Σζερνζινβαθία θαη ηελ Κίλα. Με
ηελ Κχπξν ζπλδέζεθε πνιχ θαη ηάρζεθε ζηαζεξά ππέξ ησλ αγψλσλ ηεο γηα
ειεπζεξία. Σελ επηζθέθηεθε ηνλ Μάην ηνπ 1926 καδί κε ηε ζχληξνθφ ηνπ Διέλε θαη
ηηο αδειθέο Καίηε θαη Μαξίθα Παπατσάλλνπ.
ηα ηέιε Οθησβξίνπ ηνπ 1927 ηαμηδεχεη μαλά ζηε Ρσζία, πξνζθεθιεκέλνο απηή
ηε θνξά ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ επθαηξία ηεο δέθαηεο επεηείνπ ηεο Δπαλάζηαζεο.
Σνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο γλσξίδεηαη κε ηνλ Διιελνξνπκάλν ζπγγξαθέα Παλαΐη
Ηζηξάηη θαη δίλνπλ ππφζρεζε λα κνηξαζηνχλ κηα δσή πνιηηηθήο θαη πλεπκαηηθήο
δξάζεο ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Σνλ Γεθέκβξην ν Καδαληδάθεο θέξλεη ηνλ Ηζηξάηη
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ζηελ Αζήλα φπνπ ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1928 απεπζχλνληαη θαη νη δπν ηνπο ζε
πνιππιεζέο αθξναηήξην ζην Θέαηξν «Αιάκπξα», εγθσκηάδνληαο ην ζνβηεηηθφ
πείξακα. Σν γεγνλφο θαηαιήγεη ζε ζπιιαιεηήξην ζηνπο δξφκνπο. Ο Καδαληδάθεο θαη
ν Γεκήηξεο Γιελφο πνπ δηνξγάλσζε ηελ εθδήισζε απεηινχληαη κε κελχζεηο, ελψ ν
Ηζηξάηη κε απέιαζε.
Πεξλψληαο φκσο πάιη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δεκηνπξγία, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί
ζρεηηθά κε ηελ ζπγγξαθηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη πνξεία φηη σο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1940 (δειαδή σο ηα 60-63 ηνπ ρξφληα), δνθηκάζηεθε ζε πνηθίια ινγνηερληθά είδε
(πνίεζε, πεδνγξαθία, ζέαηξν, δνθηκηνγξαθία, ρξνλνγξάθεκα, θξηηηθή), κε έληνλε
πνηεηηθή ξνπή θαη αηκφζθαηξα ζηα θείκελά ηνπ.
Οη επφκελεο ηξεηο δεθαεηίεο (1916-1946) επνρή σξίκαλζεο θαη σξηκφηεηαο ηνπ
Καδαληδάθε ζα είλαη δεθαεηίεο πνηεηηθέο. Γεκνζηεχεη ηα έκκεηξα δξάκαηα ηνπ 1915
(1922, 1927, 1928 αληηζηνίρσο), αξρίδεη ηε ζχλζεζε ηεο Οδύζεηαο (1925) - «ηνπ
κεγαιχηεξνπ έπνπο απ‟ φζα έγξαςε ε ιεπθή θπιή» - πνπ ζα ηελ ηειεηψζεη ην 1938
θαη ζα ηε δεκνζηεχζεη ηνλ ίδην ρξφλν. Γξάθεη επίζεο (1932-1937) ηα 21 πνηήκαηα (
«θάληα») πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε ζπιινγή Σεξηζίλεο. Μεηαθξάδεη ηε Θεία Κσκσδία
ηνπ Γάληε (1932· δεκνζ.1934), ην πξψην κέξνο ηνπ Φάνπζη ηνπ Γθαίηε (1936-1937·
δεκνζ.1942), πνηήκαηα Ηζπαλψλ πνηεηψλ (δεκνζ. 1933-1937) θαη ζηίρνπο απφ ηελ
Ηιηάδα (δεκνζ.1945-1946). Ζ παξαγσγηθή θαη επνηθνδνκεηηθή φκσο πεξίνδνο ηεο
δσήο ηνπ Καδαληδάθε είλαη ε δεθαεηία πνπ μεθίλεζε απφ ην 1940 κε ηα κεγάια
κπζηζηνξεκαηηθά ηνπ έξγα, φπσο Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη, Ο Ενξκπάο, Οη
Αδεξθνθάδεο, ν Σειεπηαίνο Πεηξαζκόο θαη ηα άιια. Δγθαζίζηαηαη πξνζσξηλά θαη
έπεηηα κφληκα ζηε Γαιιία θαη ηαμηδεχεη ζηηο γχξσ ρψξεο, ε πγεία ηνπ φκσο αξρίδεη λα
παξνπζηάδεη αλεζπρεηηθά ζεκάδηα.
Μεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ζα επαλεκθαληζηεί πάλησο ζηελ
πνιηηηθή. Απφ ηηο 26 Ννεκβξίνπ 1945 κέρξη ηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 1946 δηεηέιεζε
Τπνπξγφο

άλεπ

ραξηνθπιαθίνπ

ζηελ

Κπβέξλεζε

Θεκηζηνθιή

νθνχιε.

Παξαηηήζεθε, κελ αληέρνληαο κεηαμχ άιισλ, δηεπθνιχλζεηο πνπ ηνπ δεηνχζαλ
δηαξθψο. Δπίζεο ππήξμε Γεκνηηθφο χκβνπινο ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ. Σν 1947-1948
δηεηέιεζε Σκεκαηάξρεο ηεο ΟΤΝΔΚΟ ζην Παξίζη, απφ φπνπ θαη πάιη παξαηηήζεθε
αθφκα θαη αλ εθείλε ε ζέζε ήηαλ ζπνπδαία. Πξνηίκεζε λα επηδνζεί απεξίζπαζηνο
ζηελ αγλή θαη αθηινθεξδή πλεπκαηηθή δνπιεηά, φπσο έλησζε ν ίδηνο. Σν 1946 ε
Δηαηξεία Διιήλσλ Λνγνηερλψλ ηεο νπνίαο είλαη Πξφεδξνο, ηνλ πξνηείλεη σο
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ππνςήθην γηα ην βξαβείν Νφκπει καδί κε ηνλ ηθειηαλφ. Απφ ην 1946 δνχζε ζπλερψο
θαη γηα κεγάια δηαζηήκαηα καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηνπ.
Ζ αλαηνιή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζα βξεη ηνλ Έιιελα ζπγγξαθέα θαη
δηαλνεηή λα γίλεηαη φιν πην γλσζηφο θαη ζην εμσηεξηθφ κέζα απφ κεηαθξάζεηο έξγσλ
ηνπ ζε δηάθνξεο μέλεο γιψζζεο. Ζ Διιεληθή Οξζφδνμε Δθθιεζία φκσο ζα δεηήζεη
ηελ απνκάθξπλζε νξηζκέλσλ ζειίδσλ ηνπ κπζηζηνξήκαηφο ηνπ Ο Καπεηάλ Μηράιεο
θαη ηελ πιήξε απφζπξζε ηνπ Σειεπηαίνπ Πεηξαζκνύ. Σαπηφρξνλα ην Βαηηθαλφ βάδεη
ην ίδην βηβιίν ζηνλ θαηάινγν ησλ απαγνξεπκέλσλ βηβιίσλ. Καη ζηελ Διιάδα φκσο
νξηζκέλνη ινγνηερληθνί θαη άιινη θχθινη ζα πνιεκήζνπλ ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ γηα
ην Νφκπει. ρεηηθά πάλησο κε ηνλ πφιεκν πνπ ηνπ αζθήζεθε θαη ηελ ακθηζβήηεζε
ηεο νπνίαο έηπρε, αο ζεκεησζεί φηη αξγφηεξα ε εθθιεζηαζηηθή απαγφξεπζε ζα αξζεί
θαη ην 1968 ν Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο Αζελαγφξαο ζα δειψζεη φηη ηα βηβιία ηνπ
Νίθνπ Καδαληδάθε θαηέρνπλ ζέζε ζηελ Παηξηαξρηθή Βηβιηνζήθε. Παξά ηελ δίσμε ε
θαξδηά ηνπ πάληνηε αλήθε ζηελ Διιάδα. Αλ θαη αλήζπρνο πεξηπιαλψκελνο θαζ‟ φιε
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ν Καδαληδάθεο παξέκεηλε βαζηά Έιιελαο θαη Κξεηηθφο.
Να ζπκίζνπκε φηη κέζα απφ ην δένο πνπ έλησζε γηα ηελ Κξήηε ν Καδαληδάθεο δελ
ππήξμε πνηέ ζηε δσή ηνπ αγψλαο ζχγθξηζεο νπνηνπδήπνηε πνιηηηζκνχ θαη
νπνηνπδήπνηε ηφπνπ κε ηνλ ηφπν ηνπ θαη λα κε βγεη κέζα ηνπ ληθήηξηα ε γελέηεηξά
ηνπ.
Σν θαινθαίξη ηνπ 1957 θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηελ Κίλα κέζσ Ηαπσλίαο,
ζα αλαγθαζηεί λα εκβνιηαζηεί γηα επινγηά θαη ρνιέξα. Λφγσ ηνπ εκβνιίνπ, ζα
εκθαλίζεη νίδεκα ζην δεμί κπξάηζν. Θα κεηαθεξζεί ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή
ηνπ Φξάηκπνπξγθ ζηε Γπηηθή Γεξκαλία, φπνπ ε δηάγλσζε δείρλεη φηη έρεη πξνζβιεζεί
απφ αζηαηηθή γξίπε πνπ επηδεηλψλεη ηε ιεπραηκία ηνπ. Τπνθχπηεη ζηε ζαλαηεθφξα
αζζέλεηα ζηηο 26 Οθησβξίνπ. Ο αδειθηθφο ηνπ θίινο Παληειήο Πξεβειάθεο γξάθεη:
«Ζ πηζηή ζπληξφθηζζα ηεο δσήο ηνπ ηνχ θιείλεη ηα κάηηα. Σα ηειεπηαία ιφγηα πνπ
άθνπζε απφ ηα ρείιε ηνπ ήηαλ: „„Νεξφ! Νεξφ!‟‟. Σφζνπο σθεαλνχο πνπ είρε
αγλαληέςεη ν Οδπζζέαο, δελ είρε μεδηςάζεη2». ηηο 5 Ννεκβξίνπ, ν λεθξφο
εληαθηάδεηαη ζηελ Σάπηα Μαξηηλέγθν, πάλσ ζηα βελεηζηάληθα ηείρε. Πάλσ ζηελ
ηαθφπιαθά ηνπ ζα ραξαρζνχλ ηα ιφγηα: «Γελ ειπίδσ ηίπνηε. Γε θνβάκαη ηίπνηα.
Δίκαη ιεχηεξνο».

2

Παληειήο Πξεβειάθεο, «Νίθνο Καδαληδάθεο, ζπκβνιή ζηε ρξνλνγξαθία ηνπ βίνπ ηνπ», Νέα Δζηία,
ηεχρνο 799, Γεθέκβξηνο 1959, ζ. 30.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ
Ο Νίθνο Καδαληδάθεο ζεσξείηαη ζπγγξαθέαο-ζηνραζηήο, εθφζνλ ηα θηινζνθηθά
πηζηεχσ θαη ε θνζκνζεσξία ηνπ μεδηπιψλνληαη αλαιπηηθά θαη θαζαξά ζην ζχλνιν
ηνπ έξγνπ ηνπ, πνηεηηθφ, δνθηκηαθφ θαη κπζηζηνξεκαηηθφ. Ζ γξαθή ηνπ ζπρλά
εθηηκάηαη σο εληαίν ζψκα πνπ απνθαιχπηεη ηηο θηινζνθηθέο θαη πλεπκαηηθέο αμίεο
ηνπ

ζπγγξαθέα.

Πνιινί

θξηηηθνί

ζπκθσλνχλ

φηη

ηα

θείκελά

ηνπ

είλαη

απηνβηνγξαθηθά. Μέζα ζηα βηβιία ηνπ δείρλεη λα επηδηψθεη λα ζπκβηβάζεη ηηο
δπαδηθφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, ηνπ κπαινχ θαη ηνπ ζψκαηνο, ηεο επηβεβαίσζεο
θαη ηεο απειπηζίαο, αθφκα θαη ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Δίλαη φκσο θαλεξφ φηη ε
ηειηθή αλεζπρία ηνπ ζπγγξαθέα είλαη πεξηζζφηεξν λα αγσλίδεηαη γηα λα ππεξβεί ηηο
εγγελείο αλζξψπηλεο ζπγθξνχζεηο παξά γηα λα ηηο ιχζεη.
Πξαγκαηηθφο απφγνλνο ηεο πινχζηαο ειιεληθήο παξάδνζεο ηνπ Αξηζηνηέιε
θαη ηνπ Πιάησλα, ν Καδαληδάθεο ζεσξείηαη γεληθά θηινζνθηθφο ζπγγξαθέαο. ηνλ
αλαγλψζηε θαη κειεηεηή ηνπ έξγνπ ηνπ δίλεη έληνλα ηελ εληχπσζε φηη ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ άθελε ηελ ζθέςε θαη ηελ ςπρή ηνπ λα θαηαθιχδνληαη απφ
δηάθνξεο ζεσξίεο θαη ζηάζεηο δσήο. Ήηαλ ζαλ κηα ηδαληθή ρνάλε πνπ δερφηαλ θαη
επεμεξγαδφηαλ θνζκνζεσξίεο, θαιέζκαηα θαη ελαχζκαηα, δηεξγαζία πνπ ηνλ
νδεγνχζε λα απνηππψζεη ζηε δξάζε θαη ην έξγν ηνπ δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο γχξσ
απφ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Αθφκα θη αλ δελ έβξηζθε πνπζελά απάλεκν ιηκάλη ή
ζσηεξία, ζπλέρηδε ηελ αλαδήηεζή ηνπ κέζα απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο.
Πάληα ηνλ ελδηέθεξε ε ππέξβαζε ηεο ζηαζηκφηεηαο θαη ηεο κεηξηφηεηαο θαη ε
ζπλέρηζε ηεο δεκηνπξγηθήο πνξείαο ηεο δσήο κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ „„Θενχ‟‟. ρεηηθά κε απηφλ ηνλ πξνζσπηθφ „„Θεφ‟‟ ηνπ Καδαληδάθε
πξέπεη

λα

ηνλίζνπκε

φηη

ε

πξνζσπηθή

ηνπ

„„ζενινγία‟‟

είρε

ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά:
Ζ ζενινγία ηνπ Καδαληδάθε εληάζζεηαη ζε κηα ζεκαληηθή ηάζε ηεο
λεψηεξεο επξσπατθήο κεηαθπζηθήο: ηελ αλαθάιπςε (ή επηλφεζε!)
ελφο Θενχ πνπ δελ είλαη δεκηνπξγφο κε ηε ρξηζηηαληθή ζεκαζία, δει.
πνπ δελ πξνυπάξρεη, αιιά αληηζέησο έπεηαη ηνπ πξσηαξρηθνχ
χκπαληνο σο δεκηνχξγεκα θαη επίηεπγκα φισλ ησλ δσληαλψλ ηνπ
δπλάκεσλ (θπξίσο βέβαηα σο έξγν ησλ ειιφγσλ φλησλ). Αθξηβψο κε
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ηε ζεκαζία απηή, νη άλζξσπνη έρνπλ ρξένο λα γίλνληαη δεκηνπξγνί ή
„„σηήξεο ηνπ Θενχ‟‟ θαηά ηνλ ππφηηηιν ηεο Αζθεηηθήο3.
Δίλαη βέβαηα ζαθέο φηη δέρηεθε φζν ιίγνη ίζσο ινγνηέρλεο ηεο γεληάο ηνπ ηελ
αχξα ηεο ρξηζηηαληθήο ζενινγίαο, ζηνηρεία ηνπ αλζξσπηζκνχ αιιά θαη ηεο
καξμηζηηθήο ζεσξίαο ηεο δηαιεθηηθήο. εκαληηθή φκσο ζέζε ζηε δηαδξνκή θαη ηηο
αλαδεηήζεηο ηνπ δηαδξακάηηζαλ θαη νη βνπδηζηηθέο δηδαζθαιίεο ηεο άζθεζεο θαη ηεο
άξλεζεο, ε ζεσξία ηεο „„δσηηθήο νξκήο‟‟ ηνπ Μπεξμφλ, ε ζθέςε ηνπ Νίηζε, δίρσο λα
παξαιείπνπκε ηνλ νπελάνπεξ, ηνλ πέλγθιεξ, αθφκα θαη ηνπ Σδέηκο.
Έρεη πνιχ ζσζηά γξαθεί φηη «ε ζρέζε ηνπ Καδαληδάθε κε ηελ θηινζνθία
ππήξμε βησκαηηθή. Γηάβαδε, κεηέθξαδε θαη ρξεζηκνπνηνχζε σο ελσηηθή βάζε ησλ
εξψσλ ηηο θηινζνθηθέο ηδέεο πνπ ζεσξνχζε ζε θάζε θάζε ηεο δσήο ηνπ φηη
εθθξάδνπλ κηα ιπηξσηηθή δηάζηαζε γηα ηνλ άλζξσπν ζε αηνκηθφ θαη νηθνπκεληθφ
επίπεδν4». Δληνχηνηο, φηαλ θάλνπκε ιφγν γηα θηινζνθηθέο επηδξάζεηο ζην έξγν ηνπ,
πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο
φηη ν φξνο „„θηινζνθία‟‟, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Καδαληδάθε, δελ παξαπέκπεη
ζε έλα ζπκπαγέο θηινζνθηθφ ζχζηεκα φζν κάιινλ ζε κηα εθιεθηηθηζηηθή
ζχλζεζε ηδεψλ πξνεξρφκελσλ απφ δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο θαη
παξαδφζεηο. Απφ ηηο ηδέεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην „„σξαίν ράνο‟‟ ηεο επνρήο ηνπ
(πξψην ήκηζπ

20νπ αηψλα), νη πην ζεκειηαθέο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο

πξνζσπηθήο ηνπ θνζκνζεσξίαο φπσο μέξνπκε ήηαλ εθείλεο ηνπ Αλξί Μπεξμφλ
(Ζenri Bergson) θαη ηνπ Φξεηδεξίθνπ Νίηζε (Friedrich Nietzsche)5.
Πέξα φκσο απφ ηελ ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ άζθεζαλ ζηε ζθέςε θαη ηελ
θνζκνζεσξία ηνπ κεγάινη θηιφζνθνη θαη δηαλνεηέο ηεο επνρήο ηνπ, πξέπεη λα
ηνληζηεί ηδηαίηεξα ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ δηαδξακάηηζαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, νη θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο εληφο θαη εθηφο Διιάδνο,
θαζψο θαη νη κεγάιεο ηζηνξηθέο (ζπρλά ηξαγηθέο) ζηηγκέο ηνπ αηψλα ηνπ. Ο
3

Κ. Αλδξνπιηδάθεο, «Ζ θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ Καδαληδάθε», Καζεκεξηλή, Κπξηαθή 2
Ννεκβξίνπ 1997.
4
Αγγειηθή Αγγέιε, «Ζ θηινζνθηθή επίδξαζε ηνπ Bergson ζηελ Αζθεηηθή ηνπ Καδαληδάθε»,
εξγαζία
ζην
κάζεκα
„„Νεφηεξε
θαη χγρξνλε Φηινζνθία‟‟, Δαξηλφ Δμάκελν 2016,
Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, δηδάζθσλ: Καζεγεηήο
Η. Πξεινξέληδνο, ζ. 2.
5
Αθξνδίηε Αζαλαζνπνχινπ, «Come l‟ uoms‟eterna. Γηα κηα ηππνινγία ησλ εξψσλ ηεο
θαδαληδαθηθήο κπζνινγίαο», Φηιόινγνο, ηρ. 131 (αθηέξ. ζηνλ Καδαληδάθε), Ηαλ-Μάξη.2008, ζζ. 5571.
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Καδαληδάθεο είρε ηελ ηχρε (πνπ απνηειεί, παξάιιεια, θαη κεγάιε πξφθιεζε) λα δεη
ζε κηα επνρή δπκψζεσλ, κε αιιαγέο, επαλαζηάζεηο, θξίζεηο θαη πνιέκνπο. Σν
αλήζπρν πλεχκα ηνπ παξαθνινπζεί απφ θνληά ηηο εμειίμεηο θαη ηα γεγνλφηα.
Γηαβάδεη, ηαμηδεχεη θαη γλσξίδεη πνιηηηθνχο εγέηεο πξνζπαζψληαο λα ληψζεη βαζηά
ηνλ παικφ ηεο ζπρλά παξάινγεο απηήο επνρήο. Μηαο επνρήο πνπ κνηάδεη λα ηαηξηάδεη
ζηνλ ζε δηαξθή αλαδήηεζε επξηζθφκελν ραξαθηήξα ηνπ. Νηψζεη ηνλ παικφ ησλ ιαψλ
πνπ άιινηε απνιακβάλνπλ ηα πξνλφκηα θνηλσληθψλ θαηαθηήζεσλ θαη αιιαγψλ θαη
άιινηε πθίζηαληαη ηηο επηπηψζεηο ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ. Ο Καδαληδάθεο άιινηε
ελζνπζηάδεηαη θαη εμπκλεί θαη άιινηε απνγνεηεχεηαη θαη θαηαθξίλεη. Απηή ε
„„ζπκκεηνρή‟‟ ηνπ ζηνλ αηψλα ηνπ επλνήζεθε πνιχ απφ ηηο δηαξθείο κεηαθηλήζεηο
ηνπ. Πέξαζε κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ ηαμηδεχνληαο θαη ζπνπδάδνληαο,
επηδηψθνληαο λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ ζθνπφ θαη ηελ έλλνηα ηεο χπαξμεο ηνπ
αλζξψπνπ. Γξάθεη:
ηε δσή κνπ, νη πην κεγάινη κνπ επεξγέηεο ζηάζεθαλ ηα ηαμίδηα θαη
ηα νλείξαηα. Απφ ηνπο αλζξψπνπο, δσληαλνχο θαη πεζακέλνπο, πνιχ
ιίγνη βνήζεζαλ ηνλ αγψλα κνπ. κσο αλ ήζεια λα μερσξίζσ πνηνη
άλζξσπνη αθήθαλ βαζχηεξα η ‟αρλάξηα ηνπο ζηελ ςπρή κνπ, ίζσο λα
μερψξηδα ηξεηο ηέζζεξεηο : ηνλ κεξν, ηνλ Μπέξμνλα, ην Νίηζε θαη ην
Ενξκπά. Ο πξψηνο ζηάζεθε γηα κέλα ην γαιελφ θαηάθσην κάηη-ζαλ
ην δίζθν ηνπ ήιηνπ- πνπ θσηίδεη κε απνιπηξσηηθηά ιάκςε ηα πάληα.
Ο Μπέξμνλαο κε αιάθξσζε απφ άιπηεο θηινζνθηθέο αγσλίεο πνπ κε
ηπξαλλνχζαλ ζηα πξψηα ληάηα. Ο Νίηζε κε πινχηηζε κε θαηλνχξηεο
αγσλίεο θαη κ‟έκαζε λα κεηνπζηψλσ ηε δπζηπρία, ηελ πίθξα, ηελ
αβεβαηφηεηα ζε πεξεθάληα. Ο Ενξκπάο κ‟έκαζε λ‟αγαπψ θαη λα κε
θνβνχκαη ην ζάλαην6.
Γλψξηζε ινηπφλ αλζξψπνπο θαη πνιηηηζκνχο ζην κεηαίρκην δπκψζεσλ θαη
κεηαβνιψλ θαη ελζνπζηάζηεθε ζπρλά ζε ζεκείν πνπ λα επηζπκεί λα ζπκπνξεπηεί καδί
ηνπο. Έλα αλήζπρν φκσο πλεχκα φπσο απηφ ηνπ Καδαληδάθε δελ κπνξνχζε λα
αξθεζηεί ζε έλαλ ηφπν, κηα επνρή ή ηδενινγία. Ήηαλ έλαο άιινο Οδπζέαο πνπ δνχζε
επηδηψθνληαο πάληα λέεο εκπεηξίεο θαη ζπγθηλήζεηο. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν

6

Νίθνο Καδαληδάθεο, Βίνο θαη πνιηηεία ηνπ Αιέμε Ενξκπά, Αζήλα, εθδ. Διέλεο Καδαληδάθε, 1981, ζ.
7.
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καζεηήο, αιιά θαη αδειθηθφο ηνπ θίινο θαη επίζεο ζπνπδαίνο Κξεηηθφο ινγνηέρλεο
Παληειήο Πξεβειάθεο:
Ο Καδαληδάθεο αλήθεη ζ‟ έλαλ ηχπν αλζξψπνπ πνπ ε επνρή καο ηνλ
νλφκαζε Outsider, ή Ξέλν, ή Αληάξηε. Ζ θαηαιιειφηεξε νλνκαζία ζα
ήηαλ ίζσο Ο Μσληάο - φπσο ν Καδαληδάθεο απνθαινχζε ηνλ Οδπζέα
ηνπ - επεηδή ην θχξην γλψξηζκά ηνπ είλαη ν απνζπζρεηηζκφο ηνπ απφ
ηνλ θφζκν. Σνλ ηχπνλ απηφ, ζηηο πνιιαπιέο παξαιιαγέο ηνπ, ηνλ
κειέηεζαλ (ή κάιινλ ηνλ έ δ ε ζ α λ, επεηδή απηφο δελ γλσξίδεηαη απ‟
έμσ) ζπγγξαθείο ηφζν δηάθνξνη φζν ν Nietzsche θαη ν Νηνζηνγηέβζθη,
ν Rilke θαη ν Bernard Shaw, ν Hermann Hesse θαη ν James Joyce, θαη
ηνλ εθιαΐθεπζαλ νη ζχγρξνλνη Γάιινη ππαξμηζηέο. Αιιά ε
ηνικεξφηεξε ελζάξθσζή ηνπ είλαη, ρσξίο ακθηβνιία, ν ήξσαο ηνπ
„„καθξφηεξνπ έπνπο ηεο ιεπθήο θπιήο‟‟, δειαδή ηεο Οδύζεηαο ηνπ
Καδαληδάθε, πνπ ε ζπγγξαθή ηεο ηνλ απνξξφθεζε απφ ην 1925 σο ηα
1938, φηαλ ν ππαξμηζκφο δελ ήηαλ αθφκα ηνπ ζπξκνχ7.
ε έλα ζχληνκν, αιιά πεξηεθηηθφ θείκελν, ν Γ. Γηαηξνκαλσιάθεο
ζπκππθλψλεη, απφ ηε πιεπξά ηνπ, κε ηξφπν κνλαδηθφ, επηινγέο θαη επηδξάζεηο ζηνλ
Καδαληδάθε:
Ο Καδαληδάθεο σο αλαγλψζηεο-ηαμηδεπηήο ζπκπεξηθέξεηαη φπσο σο
ηαμηδηψηεο. Ξεθηλά απφ ηα παιάηηα ηεο Κλσζζνχ, ηηο ηζηνξίεο γηα ηνλ
Μίλσα, ηηο ηαπξνκαρίεο θαη ηνλ Μηλψηαπξν, θηάλνληαο ζηνλ κεγάιν
παππνχ κεξν, πξνρσξεί ζηνπο πξνζσθξαηηθνχο, κεηαθξάδεη Πιάησλα,
γλσξίδεη ηνπο βπδαληηλνχο κπζηηθνχο. Δπηζθέπηεηαη θαη κεηαθξάδεη ηνπο
κεγάινπο επξσπαίνπο πνηεηέο θαη ζηνραζηέο, ηνλ Γάληε, ηνλ
Μαίηεξιηλγθ, ηνλ Νίηζε, ηνλ Μπεξμφλ, ηνλ Γ. Γαξβίλν, ηνλ Μαθηαβέιιη.
πσο επίζεο ηνλ Ηνχιην Βεξλ, ηνλ Κάξνιν Νηίθελο θαη ηνλ νπίθη.
πλαληά θαη ζπδεηά κε ηνπο κεγάινπο ζηξαηεγνχο ησλ ηδεψλ ηνπ, ηνλ
κεξν, ηνλ Υξηζηφ, ηνλ Βνχδα, ηνλ Λέληλ αιιά θαη ηνλ Ενξκπά θαη ηνλ
ηθειηαλφ, ηνλ Πξεβειάθε, ηνλ άγην Φξαγθίζθν, αιιά θαη ηνλ Μαλσιηφ,

7

Νίθνο Καδαληδάθεο, Σεηξαθόζηα γξάκκαηα ηνπ Καδαληδάθε ζηνλ Πξεβειάθε, Αζήλα, εθδφζεηο
Διέλεο Καδαληδάθε, Β΄ έθδνζε, 1984, ζζ. ηβ΄-ηγ΄
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ηνλ Κνκθνχθην θαη ηνλ θαπεηάλ Μηράιε, ηε καληάκ Οξηάλο θαη ηε
Μαγδαιελή8.
Αλεμάξηεηα πάλησο απφ ηηο ζεκαληηθέο ζπλαληήζεηο θαη επηδξάζεηο πνπ
πηζαλφλ δέρηεθε, έλαο αξηζκφο εξεπλεηψλ εμαθνινπζεί κέρξη ζήκεξα λα ηνλίδεη ηηο
απνζηάζεηο πνπ πάληα κεξηκλά λα ηεξεί ν κεγάινο Κξεηηθφο απφ κνξθέο θαη
ηδενινγίεο:
Ο Καδαληδάθεο έιθεηαη ζηελ αξρή απφ θείλνπο πνπ λνηψζεη λάρεη
θάπνηεο βαζχηεξεο ζπγγέλεηεο καδχ ηνπο, ηαπηίδεη έλα κέξνο ηνπ
εαπηνχ ηνπ κε θείλνπο, βιέπεη ηνλ θφζκν ζαλ λάρεη θαη ην δηθφ ηνπ
βιέκκα κέζα ζην βιέκκα ηνπ, ζαλ λάλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην λα
είλαη κφλνο, ζαλ λάλαη θη απηνί καδχ. Αξγφηεξα φκσο πξνζεγγίδεη
φιεο εθείλεο ηηο κεγάιεο θπζηνγλσκίεο ηεο ηζηνξίαο πνπ νη κνξθέο ηνπ
εμέρνπλ, ηδξπηέο ζξεζθεηψλ, θηινζφθνπο, θαιιηηέρλεο, πνηεηέο,
θνηλσληθνχο

αλακνξθσηέο.

Γελ

ηαπηίδεηαη

κε

θαλέλα,

δελ

αθνκνηψλεηαη. Γαλείδεηαη θη απφ απηνχο ην βιέκκα ηνπο. Απηφ πνπ
ηνλ αλεζπρεί είλαη πάληνηε ην ίδην: Tη πεξηζζφηεξν κπνξεί λάρνπλ
δεη; Ση αλαθάιπςαλ κέζα ζην ηίπνηα; Ζ ιαρηάξα ηνπ; Να δεη πην
πέξα9.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε φκσο ζηα επφκελα θεθάιαηα ηελ θηινζνθηθή δηάζηαζε
πνπ απνθηνχλ νη κπζηζηνξεκαηηθνί ήξσεο ηεο ψξηκεο γξαθήο ηνπ Καδαληδάθε,
πξέπεη πέξα απφ ηηο ζπλαληήζεηο, ηηο αλαγλψζεηο, ηα ηαμίδηα θαη ηελ επηζπκία ηνπ λα
δήζεη ηηο αιιαγέο ηεο επνρήο ηνπ, λα έρνπκε ππφςε καο ην εμήο: ην θνκβηθφ
ππφβαζξν ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ ην νπνίν νηθνδνκήζεθε ζηαδηαθά
θαη ζησπειά απφ ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα. Μηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε ησλ πξψησλ
θεθαιαίσλ ηεο Αλαθνξάο ζηνλ Γθξέθν ζα κπνξνχζε λα επηθεληξσζεί ζηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ν Καδαληδάθεο αλαθέξεηαη, ίζσο ππνζπλείδεηα, ζηνλ ζρεκαηηζκφ απηνχ
ηνπ ππνζηξψκαηνο. ηαλ, δειαδή, ν ζπγγξαθέαο ηεο Αζθεηηθήο δηαζηαπξψζεθε κε
ηε ζθέςε ηνπ Μπεξμφλ, ηνπ Νίηζε θαη άιισλ κεγάισλ θηινζφθσλ, ην κήλπκά ηνπο

8

Γηψξγεο Γηαηξνκαλσιάθεο, «Ν. Καδαληδάθεο: Eληφπηνο θαη Οηθνπκεληθφο», απφζπαζκα απφ
νκηιία ηνπ ζε ζπλέδξην Έδξαο Οπλέζθν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο ην 2009, ζην Νίθνο
Καδαληδάθεο κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο, Έδξα Οπλέζθν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ΛεπθσζίαοΓηεζλήο Δηαηξεία Φίισλ Νίθνπ Καδαληδάθε, εθδ. Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, 2010, ζ. 15.
9
Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο, Νίθνο Καδαληδάθεο, ε αγσλία ηνπ θαη ην έξγν ηνπ, Αζήλα, εθδ. νίθνο χςαο
Πεξηθιήο, 1960, ζζ. 47-48.

15

βξήθε πξφζθνξν έδαθνο. Σνλ πιαηζίσζαλ, ηνλ ζπγθίλεζαλ θαη ηνλ επεξέαζαλ
νπζηαζηηθά επεηδή ν Καδαληδάθεο ηνπο γλψξηζε, ηνπο αλαθάιπςε θαη ηνπο
„„ππνδέρηεθε‟‟ ζε κηα πξνεηνηκαζκέλε θαη ηδαληθά δηακνξθσκέλε θαη απφ άιινπο
παξάγνληεο ςπρή. Οη παξάγνληεο απηνί ήηαλ θπξίσο νη πξφγνλνη θαη ε Κξήηε.
Αλαθνξηθά κε ηνπο πξνγφλνπο ηνπ, κηιψληαο γηα φζνπο πξνέξρνληαη απφ ηε
γεληά ηνπ παηέξα ηνπ, ηνπο νλνκάδεη «αηκνβφξνπο θνπξζάξνπο ζηε ζάιαζζα,
πνιέκαξρνπο ζηε ζηεξηά, ρσξίο θφβν κήηε αλζξψπνπ κήηε Θενχ 10» θαη γηα φζνπο
πξνέξρνληαη απφ ηε γεληά ηεο κεηέξαο ηνπ, «κνπληνχο, αγαζνχο ρσξηάηεο πνπ
έζθπβαλ νιεκεξίο ζηε γε κ‟ εκπηζηνζχλε, έζπεξλαλ, πεξίκελαλ ζίγνπξνη ηηο βξνρέο
θαη ηνπο ήιηνπο, ζέξηδαλ θαη θάζνπληαλ ην δεηιηλφ ζην πεδνχιη ηνπο ζπηηηνχ ηνπο,
ζηαχξσλαλ ηα ρέξηα θη είραλ ηα ζάξξε ηνπο ζην Θεφ11».Αθφκα θαη αλ, φηαλ θάλεη
ιφγν γηα πξνζπάζεηα λα ζπληαηξηάμεη «ηνπο δπν ηνχηνπο ζηξαηεπκέλνπο κέζα κνπ
πξνγφλνπο, ηε θσηηά θαη ην ρψκα», βξίζθεηαη πηα ζε ψξηκε ειηθία, είλαη
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνραζκψλ θαη δπκψζεσλ ηα φζα αλαθέξεη:
ζεο θνξέο κπφξεζα, γξηθψληαο ηηο θξπθέο θσλέο κέζα κνπ, λ‟
αθνινπζήζσ φρη

ην κπαιφ, πνπ γξήγνξα ιαραληάδεη θαη ζηακαηάεη, παξά ην

αίκα κνπ, έθηαλα, κε κπζηηθή βεβαηφηεηα, ζην πην καθξηλφ πξνγνληθφ κνπ
μεθίλεκα. Κη χζηεξα, κε ηνλ θαηξφ, ηε κπζηηθή απηή βεβαηφηεηα ηε
δπλάκσζαλ ρεξνπηαζηά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζεκάδηα. ηελ αξρή,
ζαξξνχζα πσο ήηαλ ηπραία θαη δελ έδηλα πξνζνρή, σζφηνπ, ηέινο, ζκίγνληαο
ηε θσλή ηνπ νξαηνχ θφζκνπ κε ηηο κέζα κνπ κπζηηθέο θσλέο, κπφξεζα λα
δηαπεξάζσ ην πξσηαξρηθφ ζθνηάδη θάησ απφ ην κπαιφ, λ‟ αλαζεθψζσ ηελ
θαηαπαρηή θαη λα δσ12.
ζν γηα ηελ γελέηεηξά ηνπ, γξάθεη :
«Μα απάλσ απφ ζρνιεία θαη δαζθάινπο, πην βαζηά απφ ηηο πξψηεο ραξέο θαη
ηξνκάξεο πνπ κνπ ‟δσθεη‟φξακα ηνπ θφζκνπ, κηα ζπγθίλεζε αιεζηλά κνλαδηθή
επεξέαζε αλππνιφγηζηα ηε δσή κνπ: ν αγψλαο αλάκεζα Κξήηεο θαη Σνπξθηάο13».
Ζ Κξήηε κε ηνπο αγψλεο ηεο γηα ειεπζεξία ζα γίλεη έηζη ην εθαιηήξην γηα λα
αξρίζεη ν αλήζπρνο απηφο λεαξφο λα ζπλεηδεηνπνηεί ην βαζχηεξν ππαξμηαθφ κήλπκα
πνπ πεξηέρεηαη ζηνπο αγψλεο απηνχο:

10

Νίθνο Καδαληδάθεο, Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν, Αζήλα, εθδφζεηο Καδαληδάθε, Νέα αλαζεσξεκέλε
ζχγρξνλε έθδνζε, 2014, ζ. 25.
11
Σν ίδην
12
ην ίδην, ζζ. 28-29.
13
ην ίδην, ζ. 68.
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Με ηνλ θαηξφ, ζαλ κεγάισζα θαη πιάηπλε ν λνπο, ην πάιεκα πιάηαηλε
θη απηφ, μερείιηδε απφ ηελ Κξήηε θαη ηελ Διιάδα, μεζπνχζε ζε φιν
ηνλ θαηξφ θαη ηνλ ηφπν, έπηαλε ηα ηζηνξηθά ηνπ αλζξψπνπ. Γελ ήηαλ
πηα ε Κξήηε θαη ε Σνπξθηά πνπ πάιεπαλ, ήηαλ ην Καιφ θαη ην Καθφ,
ην Φσο θαη ην θνηάδη, ν Θεφο θαη ν Γηάβνινο. Πάληα ην ίδην πάιεκα,
ην αηψλην, θαη πάληα πίζσ απφ ην Καιφ, απφ ην Φσο θη απφ ην Θεφ, ε
Κξήηε. Καη πίζσ απφ ην Καθφ, απφ ην θνηάδη θαη ην Γηάβνιν, ε
Σνπξθηά. Κη έηζη, κε ην λα ηχρεη λα γελλεζψ Κξεηηθφο, ζε κηα θξίζηκε
ζηηγκή πνπ κάρνπληαλ ε Κξήηε λα ιεπηεξσζεί, έλησζα απφ κηθξφ
παηδί πσο ζηνλ θφζκν ππάξρεη έλα αγαζφ πην πνιχηηκν απφ ηε δσή,
πην γιπθφ απφ ηελ επηπρία, ε ιεπηεξηά14.
Ηδηαίηεξα θαηαηνπηζηηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο ζηάζεο
δσήο θαη ηεο πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπγγξαθέα καο είλαη θαη ηα φζα γξάθεη
ζρεηηθά κε ηελ Κξήηε θαη ηνπο Κξεηηθνχο ζε έλα δηεηζδπηηθφ ηoπ θείκελν ν Η.Μ.
Παλαγησηφπνπινο:
Ζ θξεηηθή ςπρή ηνπ Καδαληδάθε, απηή ε ειιεληθή θ‟ ε αθξηθαληθή
ςπρή, απηφ ην καγεπηηθφ αλάκεζα, έρεη μππλήζεη κέζα ηνπ θαη ηνλ
δπλαζηεχεη θαη ηνλ εξεζίδεη θαη ηνπ πξνζθέξεη ηε κέγηζηε
ηθαλνπνίεζε. Ο θφζκνο ηνπ είλαη ν απιφο θφζκνο κε η‟ άγξππλα
έλζηηθηα, κε ηα κεγάια αηζζήκαηα, ν απφθνηνο, ν αξάζπκνο θφζκνο
ηεο Κξήηεο. Καζψο νη ήξσεο ηνπ Οκήξνπ, πνπ ηφζν αγάπεζε, θαη νη
ήξσεο νη δηθνί ηνπ έρνπλ αλάζηεκα, θη φρη κφλν πεζκέλνη ράκνπ
λεθξνί. Σν αίκα ηνπο βξάδεη, είλαη πεηζκαηάξεδεο, αλερφξηαγνη, δνπλ
κε ηνλ πφιεκν, ηε δσή ηελ θνπξζεχνπλ. Δίλαη άλζξσπνη αθέξηνη θη
αιεζηλνί ζηε βαζχηεξή ηνπο ππφζηαζε, άλζξσπνη κε ξίδεο15.
εκαληηθφ ξφιν θπζηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ζε απηφ
πνπ νλνκάζακε «θνκβηθφ» ππφβαζξν ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ»
αζθαιψο δηαδξακάηηζε θαη ε παηδεία ηελ νπνία έιαβε. Ζ πξψηε επαθή κε
θηινζνθηθά θαη ππαξμηαθά δεηήκαηα πξέπεη λα αλάγεηαη ζηα γπκλαζηαθά ηνπ ρξφληα
14

ην ίδην, ζ. 69.
Η.Μ. Παλαγησηφπνπινο, «Νίθνο Καδαληδάθεο. Έλαο ραξαθηεξηζκφο, γξακκέλνο δπν ρξφληα πξηλ
πεζάλεη ν Καδαληδάθεο», Νέα Δζηία, ηεχρνο 779, Γεθέκβξηνο 1959, ζ. 88.
15
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ζην Ζξάθιεην (1889-1902) φηαλ έθεβν νη γνλείο ηνπ ηνλ έζηεηιαλ ζην θξαγθηζθαληθφ
κνλαζηήξη ζην ειιεληθφ λεζί ηεο Νάμνπ φπνπ έκαζε Γαιιηθά θαη Ηηαιηθά. Απηά ηα
γισζζηθά - πνιηηηζκηθά „„αλνίγκαηα‟‟ βξήθαλ πξφζθνξν έδαθνο ζε έλα πλεχκα πνπ
δηςνχζε γηα γλψζε θαη εκπεηξίεο. ηε Νάμν ν Καδαληδάθεο ζα κπεζεί ζηηο Γπηηθέο
Φηινζνθίεο θαη ζα γλσξίζεη ηα κπζηήξηα ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, κε ηε κνξθή
κνλαζηηθήο ζρνιήο ζθέςεο. Γξάθεη ν Πξεβειάθεο:
ε απηφ ην εθπαηδεπηήξην, φπνπ θπηά σο εκηζχζζηηνο καζεηήο απφ ηα
1897-99,ηα ζηνηρεία ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ ελνθζαικίδνπληαη ζηνλ
λεαξφ βάξβαξν, πνπ ηνπ ιείπνπλ ηα ζηξψκαηα ηνπ ξσκατθνχ
πνιηηηζκνχ θαη ηεο Αλαγέλλεζεο πνπ θέξεη κέζα ηνπ ν Δπξσπαίνο.
Οη ζπφξνη ηνπ πλεχκαηνο, βπδαίλνληαο ηέηνην παξζέλν έδαθνο, δελ
αξγνχλ λα πεηάμνπλ αλεζπρεηηθά θχηξα. ηε Νάμν „„ζξάζεςε ν λνπο
κνπ‟‟ ιέεη ν ίδηνο ν Καδαληδάθεο. Ζ πξσηφγνλε θχζε ηνπ κεηαηξέπεη
ζπρλά ηηο ηδέεο πνπ παξαιακβάλεη απφ ηε δπηηθή παηδεία ζε
ππαξμηαθέο θξίζεηο16.
ιε απηή ε ίζσο φρη απφιπηα ζπλεηδεηνπνηεκέλε πξνεηνηκαζία ηνπ λεαξνχ
Κξεηηθνχ γηα ηελ επηθείκελε „„ζπλάληεζή‟‟ ηνπ κε κεγάινπο ζηνραζηέο ηνπ θαηξνχ
ηνπ, ζα ζπλερηζηεί κε ην κπφιηαζκα πνπ ζα δερηεί ε ςπρή ηνπ ζηε δηάξθεηα ησλ
θνηηεηηθψλ ηνπ ρξφλσλ ζηελ Αζήλα (1902-1906), ηα νπνία «κπνξείο λα πεηο φηη
ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηαθπζηθή λάξθε, αγθαιά ή „„άγξηα επηζπκία‟‟ (A wild gaiety,
θαηά ηνλ ιφγν ηνπ G.-K.Chesterton πνπ ζεκαίλεη αγάπε ηεο δσήο, έμαςε ηεο δσηηθήο
ελέξγεηαο) πνπ εθδειψλεηαη ζπρλά ζηα λεαληθά ηνπ γξάκκαηα πξνο ηνπο γνληνχο ηνπ
δελ είλαη άγλσζηε ζε γλήζηνπο ζξεζθεπηηθνχο ηχπνπο17». πσο ζα έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα δείμνπκε ζην επφκελν θεθάιαην, ήδε ζηα πξσηφιεηα ινγνηερληθά ηνπ
έξγα αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη ην ζηίγκα ησλ κεγάισλ θηινζνθηθψλ ζεσξηψλ ζηηο
νπνίεο έρεη αξρίζεη λα κπείηαη. Ο κεγάινο ζηαζκφο, φκσο, ζηελ εμέιημή ηνπ είλαη ην
1908, ελφζσ παξάιιεια κε ηα παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα ζηε Ννκηθή ρνιή ζην
Παξίζη παξαθνινπζεί θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ Αλξί Μπεξμφλ ζην Collège de France.
Χζηφζν, πξνηνχ πξνζεγγίζνπκε ηνλ κεγάιν απηφ Γάιιν θηιφζνθν πνπ κε ηε
ζθέςε ηνπ ράξαμε θπξηνιεθηηθά πνξεία δσήο ζηνλ Καδαληδάθε, αο επηρεηξήζνπκε
κηα πξψηε γλσξηκία κε άιιεο ζεκαληηθέο θηινζνθηθέο κνξθέο θαη γξαθέο πνπ
16
17

Νίθνο Καδαληδάθεο, Σεηξαθόζηα γξάκκαηα ηνπ Καδαληδάθε ζηνλ Πξεβειάθε, φ.π., ζ. θε΄.
Σν ίδην.
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επεξέαζαλ ηνλ Καδαληδάθε ζπγθξνηψληαο ηελ

θηινζνθηθή θνζκνζεψξεζή ηνπ.

Γλσξίδνληάο ηνπο, ζα έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα ζηα επφκελα θεθάιαηα λα
„„δηαβάζνπκε‟‟ ηα κπζηζηνξήκαηα κε ηα νπνία θαηαμηψζεθε ν Καδαληδάθεο θάησ
απφ ην πξίζκα ησλ επηδξάζεσλ απηψλ ησλ θνξπθαίσλ ηνπ πλεχκαηνο θαη λα
δηαπηζηψζνπκε ηε κνλαδηθή απνηχπσζε θηινζνθηθψλ ζέζεσλ ζε κπζηζηνξεκαηηθά
πξφζσπα.
Αο μεθηλήζνπκε κε κηα ζχληνκε αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπ Γνπίιηακ Σδέηκο
(William James, 11 Ηαλνπαξίνπ 1842 – 26 Απγνχζηνπ 1910) απηνχ ηνπ πξσηνπφξνπ
Ακεξηθαλνχ ςπρνιφγνπ θαη θηιφζνθνπ, αδειθνχ ηνπ κπζηζηνξηνγξάθνπ Υέλξη
Σδέηκο. Έγξαςε ζεκαληηθά βηβιία ζρεηηθά κε ηε λέα επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο, ηεο
εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο εκπεηξίαο θαη ηνπ
κπζηηθηζκνχ, θαζψο θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ πξαγκαηηζκνχ. Άζθεζε ζεκαληηθή
επίδξαζε ζε αξθεηνχο ζπγγξαθείο θαη ζηνραζηέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνλνχ ηνπ Ραιθ Γνπάιλην Έκεξζνλ, ηνπ Οξάηηνπ
Γθξήιευ, ηνπ Γνπΐιηακ Κάιελ Μπάηαλη θαη ησλ ιηβεξ Γνπέληει Υνικο λεφηεξνπ,
Σζαξιο άληεξο Πεξο, Σδφζηα Ρφηο, Σδνξηδ αληαγηάλα, Μαξθ Σνπέηλ, Σδέηκο
Φξέηδεξ, Αλξί Μπεξγθζφλ, Υέξκπεξη Σδνξηδ Γνπέιο, Είγθκνπλη Φξφηλη, Γεξηξνχδεο
ηάηλ, θαη Καξι Γθνχζηαβ Γηνπλγθ. Ο Σδέηκο έγηλε ν πξψηνο θαζεγεηήο ςπρνινγίαο
ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη. Ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο ςπρνιφγνπο πνπ
ππνζηήξημαλ φηη ν ζσζηφο ηξφπνο κειέηεο ησλ ςπρνινγηθψλ θαηλνκέλσλ είλαη κέζσ
ηεο εμέηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο («Λεηηνπξγηζκφο»). Δπίζεο, ίδξπζε
λνζνθνκεία θαη ηδξχκαηα κε αληηθείκελν ηελ ςπρηθή πγεία.
Αθφκα θαη αλ ζεσξεζεί κηθξφηεξεο ίζσο ζεκαζίαο, είλαη ιίαλ πηζαλφ φηη ν
Καδαληδάθεο δέρηεθε θάπνηα επίδξαζε απφ ηνλ Σδέηκο, εθφζνλ θαη απηφο αλέπηπμε
κηα ζεσξία βηηαιηζηηθή. Καηά θάπνην ηξφπν, ε ζεσξία απηή ζπκπνξεχεηαη κε ηνλ
κπεξμνληζκφ, δεδνκέλνπ φηη θάζε άλζξσπνο «νθείιεη λα ζπληειείηαη ζηελ νιφηεηά
ηνπ, λ‟ αγγίδεη

ηα φξηά ηνπ. Σν πξνζσπηθφ βίσκα, ε αηνκηθή αιήζεηα έρνπλ

κεγαιχηεξν θχξνο απφ ηε ινγηθή γλψζε18». Σνλ Καδαληδάθε πξέπεη λα ελδηέθεξαλ
θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ θφβνπ, ε νπνία απνηειεί ην θεληξηθφ ζέκα ηεο
πξαγκαηείαο ηνπ Σδέηκο Ζ ζεσξία ηεο ζπγθηλήζεσο πνπ ν Έιιελαο ζπγγξαθέαο
κεηέθξαζε ζηε γιψζζα καο. Ο θφβνο θαηά ηνλ Σδέηκο, ζπλίζηαηαη ζηηο δηαλνεηηθέο
αλαπαξαζηάζεηο νδπλεξψλ απνηειεζκάησλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο παξάκεηξνο ηεο
ζθέςεο ηνπ Ακεξηθαλνχ ςπρνιφγνπ πνπ άγγημε ηελ ςπρή θαη θίλεζε ην ελδηαθέξνλ
18

Παληειήο Πξεβειάθεο, «Ο Καδαληδάθεο. Βίνο θαη Έξγα», ζην Θεώξεζε ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε,
είθνζη ρξόληα από ην ζάλαηό ηνπ, Σεηξάδηα Δπζύλεο, 3, δεχηεξε έθδνζε, 1983, ζ. 14.
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ηνπ ζπγγξαθέα ηεο Αζθεηηθήο, ήηαλ φηη αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο απαξαίηεηεο
επέκβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ δξφκσλ ηνπ ζείνπ κέζα ζηελ ηζηνξία.
Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν Γνπίιηακ Σδέηκο πξνζθέξεη ζηνλ Καδαληδάθε κηα απφ ηηο
ζεκέιηεο ιίζνπο ηνπ θηινζνθηθνχ ηνπ πηζηεχσ:
Σειηθά ν Γνπίιηακ Σδέηκο ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα φηη είλαη θαιχηεξν λα
πηζηεχεηο ζε φηη είλαη θαιφ θαη αηψλην απφ ην λα κελ πηζηεχεηο
θαζφινπ. ε απηή ηελ πίζηε κπνξεί, κελ, λα πεξηέρνληαη έλλνηεο πνπ
δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ, πεξηέρεηαη φκσο, δε, θαη ε έλλνηα ηεο
αηψληαο θαινζχλεο, θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν γηα ηνλ Σδέηκο νη απνδνρέο
ησλ ζξεζθεπηηθψλ ππνζέζεσλ (ηα αλψηεξα θαη ηα θαιχηεξα
πξάγκαηα είλαη ηα αηψληα), δίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζε θάπνηνλ λα δξα
κε ζάξξνο θαη αθεξαηφηεηα. ε απηφ ην πλεχκα ν Γνπίιηακ Σδέηκο
ππεξαζπίδεηαη ηνλ θηληετζκφ ιέγνληαο πσο αθνχ νχησο ή άιισο, φιεο
νη επηινγέο καο είλαη πάληα βαζηζκέλεο ζηα πάζε ηεο αλζξψπηλεο
θχζεο καο, γηαηί λα κελ επηιέμνπκε ηνπιάρηζηνλ απηά πνπ είλαη ηα
θαιχηεξα θαη ηα αηψληα19;
εκαληηθή επίδξαζε δείρλεη λα δέρεηαη ν Καδαληδάθεο θαη απφ ηνλ ζηβαιλη
πέλγθιεξ (Oswald Spengler, Blankenburgam Harz, 29 Μαΐνπ 1880 - Μφλαρν, 8
Μαΐνπ 1936), Γεξκαλφ ηζηνξηθφ θαη θηιφζνθν ν νπνίνο ζπνχδαζε θπζηθέο
επηζηήκεο, καζεκαηηθά, ηζηνξία, θηινινγία θαη θηινζνθία ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ
Μνλάρνπ, ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηεο Υάιιε. Μεηά ηελ αλαγφξεπζή ηνπ ζε δηδάθηνξα
ηεο θηινζνθίαο ην 1904 θαηφπηλ εθπφλεζεο δηαηξηβήο κε ζέκα ηε δηδαζθαιία ηνπ
Ζξαθιείηνπ, ν πέλγθιεξ αθνινχζεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ θαζεγεηή κέζεο
εθπαίδεπζεο, ηελ νπνία φκσο εγθαηέιεηςε ην 1911 αλαιακβάλνληαο πιένλ λα
δηδάζθεη ηδησηηθά καζήκαηα ζην Μφλαρν. Σφηε άξρηζε λα ζπγγξάθεη ην βηβιίν ηνπ
Der Untergang des Abendlandes. Umrisseeiner Morphologie der Weltgeschichte (Ζ
παξαθκή ηεο Γύζεο) ην νπνίν εμέδσζε ην 1918 φηαλ ε παηξίδα ηνπ Γεξκαλία
εμεξρφηαλ εηηεκέλε απφ ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Σν έξγν απηφ, ράξε ζην νπνίν ν
ζβαιλη πέλγθιεξ έγηλε γλσζηφο, απνπλέεη έληνλε ηελ αηκφζθαηξα ηεο
απαηζηνδνμίαο, θαζψο, φπσο απνθαίλεηαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ,

θαλέλαο απφ ηνπο

πνιηηηζκνχο ηεο ηζηνξίαο - ηνπο νπνίνπο αξηζκεί ζε νθηψ - δελ είλαη αηψληνο.
19

Έξηθα Γεσξγηάδε, «Ση ζρέζε έρεη ε Αζήλα κε ηελ Ηεξνπζαιήκ;», Τπαηία, ηεχρνο 7, 2013.
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Καζέλαο ηνπο έρεη δσή δηάξθεηαο πεξίπνπ ρηιίσλ εηψλ θαη πξνδηθάδεη ηνλ αθαληζκφ
ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Δπηζεκαίλεη σο ζεκάδηα θαηάξξεπζήο ηνπ ηελ επηθξαηνχζα
δχλακε ηνπ ρξήκαηνο, ηελ θπξηαξρία ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηελ
έιιεηςε πξσηφηππσλ δηαλννπκέλσλ θαη δεκηνπξγψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ
πνιηηηζκνχ θαη ηεο παηδείαο. Ο πέλγθιεξ ππήξμε εζληθηζηήο θαη ήηαλ έλαο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ ζπληεξεηηθή επαλάζηαζε παξφιν πνπ πξνο ην ηέινο ηεο δσήο
ηνπ επέθξηλε ηνλ αληηζεκηηηζκφ θαη ην Δζληθνζνζηαιηζηηθφ θφκκα.
Ο Καδαληδάθεο πηζαλψο επεξεάζηεθε απφ ηνλ πέλγθιεξ ζηελ αθξαία γηα
ηελ επνρή πνιηηηθν-θηινζνθηθή πξαγκαηεία Ζ λέα Πνκπεία ε νπνία ζα δεκνζηεπηεί
ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1926 ζηελ Αλαγέλλεζε ηνπ κεγάινπ παηδαγσγνχ Γεκήηξε Γιελνχ.
Με βάζε φηη ε Αζθεηηθή ζα δεκνζηεπηεί ζε κηα πξψηε ηεο κνξθή κεξηθνχο κήλεο
αξγφηεξα, ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1927 ζε ζπλέρεηεο επίζεο ζηελ
Αλαγέλλεζε, έρνπκε δηθαίσκα λα ηζρπξηζηνχκε φηη «φηαλ γξάθεη ηελ Πνκπεία έρεη
θαη θαηαζηαιαγκέλεο ζθέςεηο ηεο Αζθεηηθήο πνπ κπνξεί λα θαηαζέζεη20». Ζ λέα
Πνκπεία είλαη κηα πνιηηηθν-θηινζνθηθή πξαγκαηεία ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, κηα
θάπσο εμηξεκηζηηθή „„δηαθήξπμε θαηαζηξνθήο‟‟ ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο. Ο „„μαθληθφο
ζάλαηνο‟‟ ηεο Πνκπείαο θαη ησλ πνιηηψλ πνπ επδαηκνλνχζαλ, θαη γη‟ απηφ ήηαλ
αλππνςίαζηνη θαη ππνηηκνχζαλ ην ελδερφκελν κηαο θαηαζηξνθήο ζηηο 24 Απγνχζηνπ
ηνπ έηνπο 79 κ.Υ., εκπλέεη ηνλ Καδαληδάθε. Οξακαηίδεηαη κηαλ αλάινγε, αηθλίδηα
θαηαζηξνθή γηα ηνλ δπηηθφ αζηηθφ πνιηηηζκφ. Ζ επίζθεςή ηνπ ζηα εξείπηα ηεο
αξραίαο ηηαιηθήο πφιεο ζηα 1924 ηνπ ελέπλεπζε άθξσο πεζηκηζηηθέο γηα ην
παγθφζκην αζηηθφ θξάηνο ζθέςεηο, ηηο νπνίεο δηαηχπσζε ζηελ πξαγκαηεία ηνπ.
Σν παξάδνμν είλαη φηη ν Καδαληδάθεο „„θαηαζηξνθνινγψληαο‟‟
επηδηψθεη ηε ιχηξσζε ελφο νιφθιεξνπ θφζκνπ, ησλ θαηαπηεζκέλσλ
θαη πεηλαζκέλσλ, ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, ην νπνίν έγηλε, φπσο ιέεη,
γξαλάδη ηεο παγθφζκηαο κεραλήο ηεο αζηηθήο ηάμεο πνπ απνγχκλσζε
ηνλ πνιηηηζκφ απφ ην πλεχκα θαη ηελ ηέρλε21.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην θείκελν απηφ θαη ηελ πηζαλή επίδξαζε ηνπ
πέλγθιεξ,

πξέπεη

λα

ζπκίζνπκε

φηη

20

ν

ζπγγξαθέαο

καο

δηαλχεη

ηελ

Αιέθνο Αλδξηθάθεο, «Μηα... “εμηξεκηζηηθή” πξαγκαηεία ηνπ Ν. Καδαληδάθε, ζηα 1926, ελαληίνλ
ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο», Παηξίο, 22/8/2011.
21
Σν ίδην
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θηινθνκνπληζηηθή πεξίνδφ ηνπ. Γελ αηζζάλεηαη αθξηβψο θνκνπληζηήο, είλαη φκσο
θνληά ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο πνπ έρεη πξνζεγγίζεη απφ ην 1922, φηαλ βξίζθεηαη ζην
Βεξνιίλν θαη γλσξίδεη ηελ Δβξαία ζνζηαιίζηξηα Ραρήι Ληπζηάηλ (Rachel Lipstein).
Δίλαη ηφηε πνπ κε ηελ πξψηε ζχδπγφ ηνπ Γαιάηεηα Αιεμίνπ έρεη ράζεη θάζε
νπζηαζηηθή επαθή θαη ν ρσξηζκφο ζεσξείηαη δεδνκέλνο. Με ηε Ραρήι ζα ζπλδεζεί
πνιηηηθά, αιιά θαη εξσηηθά. Θα ηνλ επεξεάζεη ζεκαληηθά ζηηο ηδενινγηθέο
αλαδεηήζεηο ηνπ εθείλε ηελ επνρή. Ήδε ηνλ ζπγθηλεί θαη ην πείξακα ηνπ Λέληλ ζηε
λεαξή νβηεηηθή Ρσζία. ηαλ ν Καδαληδάθεο βξίζθεηαη ζην Βεξνιίλν, αξρίδεη θαη ηε
ζπγγξαθή ηεο Αζθεηηθήο, ηεο θνξπθαίαο θηινζνθηθήο πξαγκαηείαο ηνπ, ςήγκαηα απφ
ηελ νπνία δηαθξίλνπκε θαη ζηε κειέηε Ζ λέα Πνκπεία.
Ζ Κιενπάηξα Λενληαξίηνπ ππνζηεξίδεη φηη «ν ζηνραζκφο ηνπ Καδαληδάθε
απέξξεπζε απφ ηελ πξνβιεκαηηθή κηαο επνρήο „„θξίζεο‟‟ πνπ ε ληηζενζπεγθιεξηαλή
κνλνκαλία ηεο κε ηηο εζηθέο ηχρεο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ηεο
πξνζδψζαλε έλα ηφλν „„ρηιηαζκνχ‟‟ ή „„απνθαιππηηθνχ κεζζηαληζκνχ22‟‟». Απφ ηελ
πιεπξά ηνπ ν βαζχο γλψζηεο ηνπ ζπγγξαθέα Παληειήο Πξεβειάθεο ζπζρεηίδεη ην
αθαηφξζσην ηεο ζχλδεζεο ηνπ κεγάινπ ηνπ δαζθάινπ κε ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα
θαη κε ηελ νινθιεξσηηθή απνδνρή ηνπ δηνλπζηαθνχ κεδεληζκνχ. Γξάθεη:
Θα πξέπεη λα εξεπλήζνπκε θαη κηα άιιε ζεκαληηθή θαηαβνιή ζηε
ζθέςε ηνπ Καδαληδάθε, ηε ζεσξία ηεο „„ηζηνξηθήο ζπγθξηηηθήο
κνξθνινγίαο‟‟

ηνπ

Oswald

Spengler

ε

νπνία

ζεσξεί

ηηο

„„θνπιηνχξεο‟‟ ζα δσληαλνχο νξγαληζκνχο, πνπ έρνπλ ληάηα, γεξαηηά
θαη ζάλαην. Ζ γηγάληηα ηζηνξία ηεο θηλέδηθεο θνπιηνχξαο ι.ρ. είλαη
απφ κνξθνινγηθή άπνςε, ην αληίζηνηρν ηεο κηθξήο ηζηνξίαο ελφο
αλζξψπνπ, ελφο δψνπ ή ελφο θπηνχ. Οη θπκαηηζκνί ηεο Ηζηνξίαο,
μεθηλψληαο απφ ην άκνξθν, ζρεκαηίδνπλ, θαηά ηνλ Spengler, έλα
„„ινγηθφλ νξγαληζκφ‟‟, πνπ αθνχ αλζίζεη, δέζεη ηνπο αλζνχο ηνπ θαη
καδήζεη, μαλαγπξίδεη πάιη ζην άκνξθν γηα λα δψζεη ηε ζέζε ηνπ ζε
λέν θχκα ,ζε θαηλνχξηα θνπιηνχξα, πνπ έξρεηαη θη απηή λ‟ αλαπηπρζεί
ζχκθσλα κε κηα κνηξαία νξγαληθή αλαγθαηφηεηα23.
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Κιενπάηξα Λενληαξίηνπ, Ζ λενξνκαληηθή βηνζεσξία
Αζήλα, εθδ. Θεκέιην, 1981, ζ. 33.
23
Νίθνο Καδαληδάθεο, Σεηξαθόζηα γξάκκαηα…, φ. π., ζ. 105.
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ηνπ Καδαληδάθε. Ζ πνίεζε ηεο δσήο,

Έλα άιιν κεγάιν πλεχκα κε ην νπνίν ζπλαληήζεθε ε ζθέςε ηνπ Καδαληδάθε,
ήηαλ ν Άξζνπξ νπελάνπεξ (Arthur Schopenhauer, Γθληαλζθ (Νηάληζηρ), Πξσζία,
22 Φεβξνπαξίνπ 1788 - Φξαλθθνχξηε, Γεξκαλία, 21 επηεκβξίνπ 1860), Γεξκαλφο
ηδεαιηζηήο θηιφζνθνο, ζπλερηζηήο - θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ - ηνπ Καλη θαη ιάηξεο ηνπ
„„ζείνπ‟‟, φπσο ηνλ απνθαινχζε, Πιάησλα. Γλσζηφο θπξίσο απφ ην βηβιίν ηνπ Ο
θόζκνο σο βνύιεζε θαη σο παξάζηαζε, ν νπελάνπεξ ίδξπζε κία λέα θηινζνθία,
επίθεληξν ηεο νπνίαο είλαη ε βνχιεζε, σο κεηαθπζηθή αξρή θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ,
αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Ο νπελάνπεξ ήηαλ γλσζηφο γηα ηνλ αζετζηηθφ
πεζηκηζκφ ηνπ θαη ηελ θηινζνθηθή ηνπ δηαχγεηα. ηελ ειηθία ησλ 25 δεκνζίεπζε ηε
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ κε ηίηιν Δπί ηεο ηεηξαπιήο ξίδαο ηνπ επαξθνύο ιόγνπ, ε
νπνία εμέηαδε αλ ε αηηηφηεηα θαζαπηή κπνξεί λα πξνζθνκίζεη απαληήζεηο γηα ηνλ
θφζκν καο. Σν ζεκαληηθφηεξν έξγν ηνπ Ο Κόζκνο σο βνύιεζε θαη σο παξάζηαζε,
ηφληδε ηνλ ξφιν ηνπ θχξηνπ θηλήηξνπ δξάζεο ησλ αλζξψπσλ, ην νπνίν ν νπελάνπεξ
νλνκάδεη βνχιεζε. Ζ αλάιπζε ηεο βνχιεζεο ηνλ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη
ζπλαηζζεκαηηθέο, ζσκαηηθέο θαη ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο δελ κπνξνχλ πνηέ λα
εθπιεξσζνχλ νινθιεξσηηθά. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ν νπελάνπεξ λα θαηαηείλεη
πξνο έλα ηξφπν δσήο πνπ απέξξηπηε ηηο αλζξψπηλεο επηζπκίεο, παξφκνην κε απηφλ
πνπ δηδάζθνπλ ν Βνπδηζκφο θαη νη Βέδεο.
Ζ κεηαθπζηθή αλάιπζε ηεο βνχιεζεο απφ κέξνπο ηνπ νπελάνπεξ, ε άπνςή
ηνπ πάλσ ζην θίλεηξν θαη ηελ επηζπκία θαη ν αθνξηζηηθφο ηξφπνο γξαθήο ηνπ
επεξέαζαλ πνιινχο γλσζηνχο αλζξψπνπο ηνπ πλεχκαηνο. Αλάκεζά ηνπο, ν
Φξεηδεξίθνο Νίηζε, ν Ρίραξλη Βάγθλεξ, ν Λνχληβηρ Βηηγθελζηάηλ, ν Άικπεξη
Ατλζηάηλ, ν ίγθκνπλη Φξφπλη, ν Υφξρε Λνπίο Μπφξρεο θαη άιινη. Καη ν
Καδαληδάθεο εθδειψλεη ελδηαθέξνλ γηα ηε ζθέςε ηνπ νπελάνπεξ πνπ ζα αζθήζεη
έιμε ζηνλ Έιιελα ζπγγξαθέα απφ λεαξή ειηθία. ε ζπλδπαζκφ πάληα θαη κε άιιεο
επηδξάζεηο θαη ελαχζκαηα, ν Καδαληδάθεο πξνδήισο εληππσζηάζηεθε απφ ηηο
αηξεηηθέο απφςεηο ηνπ Γεξκαλνχ θηιφζνθνπ γηα ηνλ ζάλαην, ηελ απηνθηνλία, ηε
δπζηπρία, ηελ εζηθή, ηηο γπλαίθεο, ηελ απηνζπλεηδεζία, ην δηάβαζκα θαη ηε
δεκηνπξγία. Μέζα ζε έλαλ θφζκν εμαζιησκέλν θαη θελφ λνήκαηνο, ν ζπγγξαθέαο ηεο
Αζθεηηθήο δηαπηζηψλεη φηη νη απφςεηο απηέο άιιαδαλ ξηδηθά ηελ αληίιεςή καο γηα ηνλ
άλζξσπν σο νληφηεηα απνηειψληαο θαπζηηθφ ζρφιην γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο
αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ζ θηινζνθία ηεο βνχιεζεο ηνπ νπελάνπεξ απνηεινχζε
δηεξεχλεζή ηνπ γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ αηνκηθνχ θηλήηξνπ. Πξηλ απφ ηνλ
νπελάνπεξ, ν Γθένξγθ Βίιρεικ Φξήληξηρ Υέγθει είρε εηζαγάγεη ηελ έλλνηα ηνπ
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Zeitgeist, ηελ ηδέα φηη ε θνηλσλία δηεπφηαλ απφ κηα ζπιινγηθή ζπλείδεζε ε νπνία
θαηέηεηλε πξνο κία ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε, δίλνληαο ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή
ζηα κέιε ηεο.
Γλψζηεο ηεο θηινζνθίαο ηνπ Καλη θαη ηνπ Υέγθει, ν νπελάνπεξ άζθεζε
θξηηηθή ζηε ινγηθή θαη ηελ πίζηε φηη ε αηνκηθή εζηθή θαζνξίδνληαλ απφ ηελ
θνηλσλία θαη απφ ηνλ Λφγν. Πίζηεπε φηη νη άλζξσπνη ππνθηλνχληαλ απφ ηηο ίδηεο ηνπο
ηηο βαζηθέο επηζπκίεο, ή απφ ηε Willezum Leben (βνύιεζε ηνπ δελ), ε νπνία
θαηεχζπλε φιε ηελ αλζξσπφηεηα. Γηα ηνλ νπελάνπεξ, ε αλζξψπηλε επηζπκία ήηαλ
κάηαηε, άινγε, αθαζνδήγεηε, θαη θαη‟ επέθηαζε, απηφ ίζρπε γηα φιν ην ζχλνιν ηεο
αλζξψπηλεο δξάζεο. Ζ βνχιεζε είλαη κηα κεηαθπζηθή νληφηεηα πνπ ειέγρεη φρη κφλν
ηηο πξάμεηο ηνπ αηφκνπ, αιιά εληέιεη θαη φια ηα παξαηεξήζηκα θαηλφκελα.
Ο Καδαληδάθεο αλαθαιχπηεη ζηνλ νπελάνπεξ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
θηιφζνθνπο ηνπ 19νπ αηψλα. Γλσξίδεη ηνλ πξψην κέγα ζεσξεηηθφ ηεο απαηζηφδνμεο
ζηάζεο απέλαληη ζηε δσή, ν νπνίνο κίιεζε γηα ηελ νδχλε ηεο χπαξμεο θαη
πξνζπάζεζε λα θαηαδείμεη ηελ απνπζία λνήκαηνο ζηε δσή θαη ηελ απαμία ηεο,
δηαθξίλνληαο φκσο θάπνηα δηέμνδν. Σν αλήζπρν πλεχκα ηνπ λεαξνχ Καδαληδάθε
βξίζθεη λφεκα κέζα απφ ην κήλπκα φηη κφλε ιχηξσζε απφ ηνλ πφλν θαη ηελ αλνχζηα
δσή ήηαλ ε ηέρλε, ε ζπκπφληα, ν δηαινγηζκφο θαη ν αζθεηηζκφο, παξφιν πνπ ν ίδηνο ν
νπελάνπεξ δελ ζέιεζε ή δελ θαηάθεξε πνηέ λα θπξηαξρήζεη πάλσ ζηηο νξκέο ηνπ.
ε κηα πξνζπάζεηα λα αλαδείμεη επηξξνέο ηνπ νπελάνπεξ ζην λεαξφ Καδαληδάθε, o
Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, γξάθεη:
Θα άμηδε ηνλ θφπν κηα ζπζηεκαηηθφηεξε δηεξεχλεζε ησλ
θαδαληδαθηθψλ

νθεηιψλ

(θαη

δεκηνπξγηθψλ

κεηαηξνπψλ

ή

αλαηξνπψλ), ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηηο θαηαβνιέο απφ ηελ
πξνγελέζηεξε

παξλαζζηζηηθή,

ζπκβνιηζηηθή

θαη

αηζζεηηθή

παξάδνζε, φπνπ, ελψ κπνξνχκε κάιινλ λα εμαηξέζνπκε ηνλ
„„θξπκκέλν‟‟ Καβάθε ησλ ‘„Ηλδηθψλ εηθψλ‟‟, ‘„Δπηηάθηνλ‟‟ θαη ηδίσο
„„Αησληφηεο‟‟(1892-1895), δελ κπνξνχκε λα μεράζνπκε ηνλ
Schopenhaouer θαη ηνλ Wagner24.
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Γηψξγνο Κεραγηφγινπ, «Μεξηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζθέςεηο κε αθνξκή ηε κεζναζηαηηθή
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Ο Γηψξγνο Κνπκάθεο, απφ ηε πιεπξά ηνπ, εζηηάδνληαο ζηνλ ηξφπν πνπ ν
Καδαληδάθεο ζεσξεί ηνλ ζάλαην ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο δελ πξέπεη λα θνβάηαη θαη
πξνζπαζψληαο λα αληρλεχζεη επηξξνέο ηνπ Γεξκαλνχ θηινζφθνπ ζηνλ Έιιελα
ζπγγξαθέα, εζηηάδεη ζηα φζα γξάθεη ζηα βηβιία ηνπ ν νπελάνπεξ πεξί ηνπ θφβνπ
ηνπ ζαλάηνπ:
Καηά ηνλ Schopenhauer, ν θφβνο ηνπ ζαλάηνπ δελ εμαξηάηαη απφ ην
αλ γλσξίδεη θαλείο φηη ππάξρεη ζάλαηνο ή φρη, αθνχ θαη ηα δψα ηνλ
θνβνχληαη παξφιν πνπ δελ γλσξίδνπλ ηελ χπαξμή ηνπ. Κάζε ηη πνπ
γελλάηαη θέξεη καδί ηνπ ην θφβν ηνπ ζαλάηνπ. Απηφο είλαη ε
αληίζηξνθε πιεπξά ηεο ζέιεζεο γηα δσή πνπ έρνπκε φινη καο. Ο
Schopenhauer ινηπφλ πηζηεχεη φηη ζε θάζε δψν είλαη έκθπηνο ν θφβνο
ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ, φπσο αθξηβψο έκθπην είλαη ην αίζζεκα ηεο
απηνζπληήξεζεο. Ζ ζέιεζε γηα ηε δσή εθδειψλεηαη αθξηβψο ζην
θφβν ηνπ ζαλάηνπ25.
εκεηψλεη επίζεο φηη «ν νπαλράνπεξ δέρεηαη φηη ε ζέιεζε ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο δελ είλαη ειεχζεξε, επεηδή νη αλζξψπηλεο πξάμεηο ππφθεηληαη ζην
λφκν ησλ αηηηψλ θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο26». Καη πξνζζέηεη ν κειεηεηήο:
«Θεσξεί ην ζάλαην παξάγνληα απειεπζέξσζεο απφ ην κνλφπιεπξν κηαο
αηνκηθφηεηαο, πνπ δελ απνηειεί ηνλ εζψηαην ππξήλα ηεο νπζίαο καο. Καη ζηνλ
Καδαληδάθε επίζεο ε ηέιεηα ειεπζεξία επηηπγράλεηαη κφλν κε ην ζάλαην27». Άμηα
παξάζεζεο είλαη θαη ε άπνςε φηη «ν Καδαληδάθεο αθνινπζψληαο ηνλ νπελράνπεξ
ιέγεη φηη ν θφζκνο είλαη κηα παξάζηαζε πνπ δίλνπλ νη πέληε αηζζήζεηο ηνπ ζψκαηφο
καο. Ζ ίδηα ε δσή είλαη „„κηαο δπγαξηάο παηρλίδη‟‟ θαη „„κεηεψξηζκα ηνπ παηρληδηάξε
λνπ κνπ28‟‟».
Σν φλνκα φκσο ηνπ νπελάνπεξ κλεκνλεχεηαη θαη απφ άιινπο έγθπξνπο
εξεπλεηέο ηνπ θαδαληδαθηθνχ έξγνπ, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηνλ ξφιν πνπ
δηαδξακάηηζε ε θνζκνζεσξία ηνπ ζηηο θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα ηεο
Αζθεηηθήο. ε έλα κνλαδηθήο δηεηζδπηηθφηεηαο ζηνλ ςπρνπλεπκαηηθφ θφζκν ηνπ
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Γηψξγνο Κνπκάθεο, Νίθνο Καδαληδάθεο. Θεκειηώδε πξνβιήκαηα ζηε θηινζνθία ηνπ, γ΄ έθδνζε
ζπκπιεξσκέλε, Αζήλα,1996, ζ. 54.
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Έιιελα ζπγγξαθέα θείκελν, ζε κηα απνζηξνθή ηνπ νπνίνπ αλαξσηηέηαη κάιηζηα ηη
είλαη ηειηθά ν Καδαληδάθεο, ν Η. Μ. Παλαγησηφπνπινο γξάθεη:
Δίλαη άιπην αίληγκα ή κηα θσλή απφ βαζηά θαη απφ καθξηά πνπ
δηαηεξεί νιφθιεξν ην λφεκά ηεο θαζψο πεξλάεη ν θαηξφο; Δίλαη
ελαγψλην θαη ζεξκφ αληηιάιεκα ηεο ληηζετθήο θηινζνθίαο θαη ηεο
ζπλεπφκελήο

ηεο

θηινζνθίαο

ηνπ

νπελράνπεξ;

Δίλαη

έλαο

αληηιεγφκελνο ιφγνο θαη θαηά κέξνο ηλδνθξαηνχκελνο ιφγνο ή κηα
απήρεζε απφ ηα νξθηθά θαηάβαζα πνπ έξρεηαη απφ ην πλεχκα ηεο
ηξαγσδίαο θαη εμ ‟άιινπ, απφ ηα κελχκαηα πνπ καο ζηέιλνπλ πάληα
νη „„κπζηηθνί‟‟ θαη γεληθφηεξα φζνη πξαγκαηψλνπλ ην ππζαγνξηθφ
„„έλδνλ ζθάπηε29‟‟;.
Καζνξηζηηθή ζηάζεθε, επίζεο, ε rencontre30 - κε ηελ ςπραλαιπηηθή έλλνηα
ηνπ φξνπ - ηνπ Έιιελα ζπγγξαθέα κε ηε ζθέςε ηνπ ζεκαληηθνχ Γεξκαλνχ
θηινζφθνπ, πνηεηή, ζπλζέηε θαη θηιφινγνπ Φξίληξηρ Βίιρεικ Νίηζε (Friedrich
Wilhelm Nietzsche, Ρέλθελ, 15 Οθησβξίνπ 1844 – Βατκάξε, 25 Απγνχζηνπ 1900)ˑ
δηθαίσο έρνπλ γξαθεί (θαη ζπλερίδνπλ λα γξάθνληαη) πνιιά ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε
πνπ δέρηεθε ν Καδαληδάθεο απφ ηνλ Νίηζε, ν νπνίνο έγξαςε θξηηηθά δνθίκηα ζρεηηθά
κε ηε ζξεζθεία, ηελ εζηθή, ηνλ πνιηηηζκφ, ηε θηινζνθία θαη ηηο επηζηήκεο, δείρλνληαο
ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηε ρξήζε κεηαθνξψλ, εηξσλείαο θαη αθνξηζκψλ.
Οη θεληξηθέο ηδέεο ηεο θηινζνθίαο ηνπ Νίηζε πεξηιακβάλνπλ ηνλ „„Θάλαην
ηνπ Θενχ‟‟, ηελ χπαξμε ηνπ Τπεξαλζξψπνπ, ηελ Αηψληα Δπηζηξνθή, ηνλ
Πξννπηηθηζκφ θαη ηε Θεσξία ηεο Ζζηθήο θπξίσλ - δνχισλ. Αλαθέξεηαη ζπρλά σο
έλαο απφ ηνπο πξψηνπο „„ππαξμηζηέο‟‟ θηινζφθνπο. Ζ ξηδηθή ακθηζβήηεζε απφ
κέξνπο ηνπ ηεο αμίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο αιήζεηαο έρεη νδεγήζεη ζε
ακέηξεηεο δηακάρεο θαη ε επίδξαζή ηνπ παξακέλεη νπζηαζηηθή, θπξίσο ζηνπο
θιάδνπο ηνπ ππαξμηζκνχ, ηνπ κεηακνληεξληζκνχ θαη ηνπ κεηαζηξνπθηνπξαιηζκνχ.
Ξεθίλεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ σο θιαζηθφο θηιφινγνο, θάλνληαο θξηηηθέο αλαιχζεηο
ζε αξραηνειιεληθά θαη ξσκατθά θείκελα, θαη ζηε ζπλέρεηα εληξχθεζε ζηε
θηινζνθία. Σν 1869, ζε ειηθία 24 εηψλ, δηνξίζηεθε θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο
Βαζηιείαο, ζηελ έδξα ηεο Κιαζηθήο Φηινινγίαο, φληαο ν λεφηεξνο πνπ έρεη πεηχρεη
29

Η. Μ. Παλαγησηφπνπινο, «Σν „„αλψκαιν ξήκα‟‟», ζην Θεώξεζε ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, είθνζη
ρξόληα από ην ζάλαηό ηνπ, φ. π., ζ. 46.
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πσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν Lacan.
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θάηη αλάινγν. Παξαηηήζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1879 εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο
πνπ ηνλ ηαιάληδαλ ζρεδφλ φιε ηνπ ηε δσή. ε ειηθία 44 εηψλ ην 1889 ππέζηε λεπξηθή
θαηάξξεπζε, ε νπνία αξγφηεξα δηεγλψζζε σο ζπθηιηδηθή „„παξαιπηηθή ςπρηθή
δηαηαξαρή‟‟, δηάγλσζε πνπ ακθηζβεηείηαη. Ζ επαλεμέηαζε ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ
ηνπ Φξεηδεξίθνπ Νίηζε δείρλεη φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα πέζαλε απφ φγθν ζηνλ
εγθέθαιν. Σα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ αλέιαβε ηε θξνληίδα ηνπ ε κεηέξα ηνπ
κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηεο ην 1897 θαη έπεηηα ε αδειθή ηνπ Διίδακπεζ Φνχξζηεξ-Νίηζε
κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην 1900.
Δθηφο απφ ηε θξνληίδα ηνπ, ε Διίδακπεζ Φνχξζηεξ-Νίηζε αλέιαβε ρξέε
εθδφηξηαο θαη επηκειήηξηαο ησλ ρεηξνγξάθσλ ηνπ. Ήηαλ παληξεκέλε κε ηνλ
Μπέξλαξλη Φνχξζηεξ, εγεηηθή κνξθή ηνπ αληηζεκηηηθνχ κεηψπνπ ηεο γεξκαληθήο
αθξνδεμηάο θαη μαλαδνχιεςε αξθεηά απφ ηα αλέθδνηα ρεηξφγξαθα ηνπ Νίηζε ππφ ην
θσο ησλ ηδεψλ ηνπ Φνχξζηεξ, ξηδηθά αληίζεησλ απφ ηηο απφςεηο ηνπ θηιφζνθνπ, νη
νπνίεο ήηαλ μεθάζαξα ελαληίνλ ηνπ αληηζεκηηηζκνχ θαη ηνπ εζληθηζκνχ. Δμαηηίαο ησλ
εθδφζεσλ ηεο Φνχξζηεξ-Νίηζε, ν Νίηζε έγηλε ζπλψλπκν ηνπ γεξκαληθνχ
κηιηηαξηζκνχ θαη ηνπ Ναδηζκνχ. Φπζηθά, αξθεηνί κειεηεηέο ηνπ, ζην δεχηεξν κηζφ
ηνπ 20νχ αηψλα, έρνπλ πηα θαηαθέξεη λα αλαζηξέςνπλ ηελ παξεξκελεία ησλ ηδεψλ
ηνπ. Παξ‟ φια απηά, νη πνιηηηθέο ηνπ απφςεηο θαη πεπνηζήζεηο παξακέλνπλ
ακθηιεγφκελεο.
Ο Νίηζε „„εηζέβαιε‟‟ ζηελ Διιάδα ζην ζβήζηκν ηνπ 19νπ αηψλα φηαλ
κεηά ην 1897 θπξίσο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θείκελα δηαθφξσλ
ζηνραζηψλ κε ζαθείο επηξξνέο

απ‟ ηε

θηινζνθία

ηνπ.

Ζ

πνιηηηθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Διιάδα
κεηά ηα γεγνλφηα θαηά ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Υ. Σξηθνχπε, ε
θνηλσληθή αζηάζεηα κε ηηο ζπλερείο ζπξξάμεηο ζην εμσηεξηθφ αιιά
θαη ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο δεκηνπξγνχζαλ ηελ αλάγθε γηα
αλαζχλζεζε θαη πίζηε ζε λέα ζπλζήθε, ηθαλή λα αλαηξέςεη ην
ππάξρνλ ζθεληθφ θη άθελαλ ρψξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηινζνθίαο
ηνπ Τπεξαλζξψπνπ πνπ πνιεκψληαο ηελ παιηά εζηθή εγθαζηδξχεη
κε ηε βνήζεηα ηεο βνχιεζεο γηα δχλακε, εμηζσκέλεο κε ηελ αγάπε
γηα ηε δσή, κηα θαηλνχξηα αμηνινγηθή θιίκαθα (έλα λέν πίλαθα αμηψλ,
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κηιψληαο κε θαδαληδαθηθνχο φξνπο) σο αληίδνην ζηελ ππάξρνπζα
παξαθκή31.
Γελ κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε κε βεβαηφηεηα αλ ν Νίηζε είρε ήδε αξρίζεη λα
αγγίδεη ηελ ςπρή ηνπ Καδαληδάθε κέζα απφ αλαγλψζεηο πξηλ αθφκα απφ ηελ
αλαρψξεζή ηνπ γηα ην Παξίζη. Πάλησο, ηελ επνρή πνπ παξαθνινπζεί ζηε γαιιηθή
πξσηεχνπζα καζήκαηα Ννκηθήο θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ Μπεξμφλ έρεη αθνχζεη γηα ηνλ
Νίηζε. πσο φκσο ν ίδηνο πεξηγξάθεη, ην έλαπζκα γηα ζπζηεκαηηθφηεξε ελαζρφιεζε
κε ηνλ ζπγγξαθέα ηεο Γέλλεζεο ηεο ηξαγσδίαο32 δφζεθε κε έλαλ παξάδνμν ηξφπν πνπ
κάιινλ απνηειεί πξντφλ ηεο θαδαληδαθηθήο θαληαζίαο:
Μηα κέξα εθεί πνπ δηάβαδα ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Άγηαο Γελεβηέβεο,
κηα θνπέια κε δχγσζε θη εγείξε απφ πάλσ κνπ. Κξαηνχζε αλνηρηφ έλα
βηβιίν θη είρε βάιεη ην ρέξη ηεο θάησ απφ ηε θσηνγξαθία ελφο αληξφο
πνπ ‟ρε ην βηβιίν, γηα λα θξχςεη η‟ φλνκά ηνπ, θαη κε θνίηαμε κε
θαηάπιεμε.
- Πνηνο είλαη απηφο; κε ξψηεζε δείρλνληαο κνπ ηελ εηθφλα.
ήθσζα ηνπο ψκνπο:
-

Πψο ζέιεηε λα μέξσ; είπα.

- Μα είζηε εζείο, έθακε ε θνπέια, εζείο, απαξάιιαρηνο.
Κνηηάρηε ην κέησπν, ηα ππθλά θξχδηα, ηα βαζνπιά κάηηα. Μνλάρα πνπ
απηφο είρε ρνληξά θξεκαζηά κνπζηάθηα, θη εζείο δελ έρεηε.
Κνίηαμα αιαθηαζκέλνο :
- Πνηνο είλαη ινηπφλ; έθαλα πξνζπαζψληαο λ‟ αλακεξίζσ ην
ρέξη ηεο θνπέιαο, λα δσ η‟ φλνκα.
- Γελ ηνλ γλσξίδεηε; Πξψηε θνξά ηνλ βιέπεηε; Ο Νίηζε!
Ο Νίηζε! Δίρα αθνχζεη η‟φλνκά ηνπ, κα δελ είρα αθφκα ηίπνηε
δηαβάζεη δηθφ ηνπ.
- Γε δηαβάζαηε ηε Γέλεζε ηεο Σξαγσδίαο, ην Εαξαηνχζηξα ηνπ;
Γηα ηνλ Αηψλην Γπξηζκφ, γηα ηνλ Τπεξάλζξσπν;
- Σίπνηα, ηίπνηα, απαληνχζα ληξνπηαζκέλνο, ηίπνηα.
31

Σζηλή Υξηζηίλα, «Νίηζε-Καδαληδάθεο: Ζ πξφζιεςε ηεο ληηζετθήο θηινζνθίαο απφ ην Ν.
Καδαληδάθε», Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα
Φηινζνθίαο
θαη
Παηδαγσγηθήο, θαηεχζπλζε
Φηινζνθίαο, Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο,
επηβιέπσλ θαζεγεηήο: θ. Γεκήηξεο Κφθνξεο, ζ. 12.
32
Die Geburtder Tragödie (Ζ γέλλεζε ηεο ηξαγσδίαο, 1872). Έρεη κεηαθξαζηεί απφ ηνπο: Νίθν
Καδαληδάθε (1978), Κ.Λ. Μεξαλαίν, ρ.ρ., Διέλε Καιθάλε (Αζήλα, εθδ. Γακηαλφο, ρ.ρ.), Εήζε
αξίθα (θφπεινο, εθδ. Νεζίδεο, 2001) θαη Γ. Λάκςα (Αζήλα, εθδ. Κάθηνο, 2006).
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- Πεξηκέλεηε! Δίπε θη έθπγε ε θνπέια πεηαρηή.
ε ιίγν κνχ‟θεξλε ην Εαξαηνχζηξα.
- Να, είπε γειψληαο, λα ιηνληαξίζηα ζξνθή γηα ην κπαιφ ζαο- αλ
έρεηε κπαιφ θη αλ ην κπαιφ ζαο πεηλάεη!
Δηνχηε εζηάζεθε κηα απφ ηηο πην απνθαζηζηηθέο ζηηγκέο ηεο δσήο
κνπ. Δδψ, ζηε βηβιηνζήθε ηεο Αγίαο Γελεβηέβεο, κε ηε κεζνιάβεζε
κηαο άγλσζηεο θνηηήηξηαο, κνχ‟ρε ζηήζεη θαξηέξη ε κνίξα κνπ. Δδψ
κε πεξίκελε, θινγεξφο, αηκαησκέλνο, κεγάινο πνιεκηζηήο, ν
Αληίρξηζηνο33.
Καη πξνζζέηεη:
Απφ ηελ εκέξα εθείλε, ηνλ κειέηεζα πνιχ, ηνλ αγάπεζα πνιχ θη
έγξαςα κηα κνλνγξαθία: Ο Νίηζε θη ε θηινζνθία ηνπ δηθαίνπ.
Σαμίδεςα επίηεδεο λ‟αθνινπζήζσ η‟αρλάξηα ηνπ: Απφ ην κηθξφ
ρσξηνπδάθη Röcken ηεο Γεξκαλίαο φπνπ γελλήζεθε, ζην Naumburg
ζην παηξνγνληθφ [λνκίδσ κεηξηθφ] ζπίηη φπνπ έδεζε, έπεηηα
Basel,φπνπ [ήηαλ] θαζεγεηήο, Engadine, Riviera, Σνπξίλν, Nice…34.
H κνλνγξαθία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ζην απφζπαζκα απηφ ν Καδαληδάθεο
απνηειεί ηελ απνηχπσζε ησλ ληηζετθψλ ηδεψλ κε πεδφ ηξφπν θαη ζε θαζαξεχνπζα
γιψζζα απηή ηε θνξά. Γξάθηεθε ζην Παξίζη κε ηειηθφ ηίηιν Ο Φξεηδεξίθνο Νίηζε ελ
ηε θηινζνθία ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο πνιηηείαο θαη δεκνζηεχηεθε ηελ επφκελε ρξνληά ζην
Ζξάθιεην35. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά, γηα κηα ζχλνςε 93 ζειίδσλ ηεο θηινζνθηθήο
ζθέςεο ηνπ Νίηζε, θείκελν ην νπνίν κνηάδεη λα πξναλαγγέιιεη ηελ Αζθεηηθή θαη ηελ
Οδύζεηα. Δίλαη γξακκέλν ζε γιψζζα αθξαία θαζαξεχνπζα, ζηελ νπνία άιισζηε
έγξαςε φια ηα λεαληθά ηνπ δεκνζηεχκαηα. Γελ ζίγεηαη βέβαηα θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα
ην ζέκα πνπ θαλεξψλεη ν ηίηινο. Δίλαη φκσο πφλεκα πνπ ραξαθηεξίζηεθε «δηαηξηβή
νιθήο γηα κηα ηηηαληθή πξνζσπηθφηεηα, ιεηηνπξγψληαο κέζα ζε πιαίζηα
αληηθεηκεληθά θαη επηζηεκνληθά, ηφζν θαηά ηελ αλάιπζε ησλ ηδεψλ ηήο κεγάιεο

33

Νίθνο Καδαληδάθεο, Αλαθνξά…, φ. π., ζζ. 313-314.
Νίθνο Καδαληδάθεο, Σεηξαθόζηα Γξάκκαηα ηνπ Καδαληδάθε ζηνλ Πξεβειάθε, φ. π., ζ. 722
(γξάκκα ηεο 4-5-1957 απφ Αληίπνιε).
35
N. M. Kαδαληδάθεο, Ο Φξεηδεξίθνο Νίηζε ελ ηε θηινζνθία ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο πνιηηείαο, δ. λ.,
ελαίζηκνο επί πθεγεζία δηαηξηβή, εθ ησλ θαηαζηεκάησλ η. Μ. Αιεμίνπ, ελ Ζξαθιείσ Κξήηεο, 1909.
34
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πλεπκαηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνχ Νίηζε φζν θαη θαηά ηε ζεψξεζή ηνπ ππφ ην πξίζκα
ησλ δεδνκέλσλ ηήο επνρήο θαη δηαρξνληθά36».
ε πνηα δηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε Νίηζε θαη Καδαληδάθε λα
πξσηναλαθεξζεί, φκσο, ν ζεκεξηλφο εξεπλεηήο; Πνχ λα εζηηάζεη ηελ έιμε, ηελ
έκπλεπζε, ηε ζπκπφξεπζε ή ηελ επίδξαζε; Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχπιεπξε θαη
πνιπζρηδή „„επίζεζε‟‟ πνπ ζα δερηεί ν λεαξφο Έιιελαο δεκηνπξγφο θαη εξεπλεηήο
Νίθνο Καδαληδάθεο. Ίζσο θαη απηφ ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ ζπλεηέιεζε ζηελ
θαιχηεξε αθνκνίσζε ησλ ληηζετθψλ θεξπγκάησλ ζηε ςπρή ηνπ. Αο πάξνπκε κηα
γεχζε απφ ηνλ δνμαζηηθφ ηφλν ζηελ πέλα ηνπ Καδαληδάθε ζην θάλην 37 «Νίηζε» φπνπ
ν πνηεηήο ησλ Σεξηζίλσλ εμπκλεί ηνλ Γεξκαλφ θηιφζνθν :
«Ίζηα ζηελ άβπζζν, γξακκή κπξνζηά ζνπ
Σε ρακνζηξάηα αλνηείο, θη νπξά ξηγάηε
Σα ξέκπεια, μππφιπηα παηδηά ζνπ,
Κνπξζάξνη, αληάξηεο, εξαζηέο, πα ζην άηη
Σνπ αλέιπηδνπ ρπκνχλ θαηά ηα γθξέκα
Σεο ιεπηεξηάο, σ ςπρνπξσηνιάηε38!»
Μηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ ζρέζεσλ Νίηζε-Καδαληδάθε βξίζθεη πάληα
αξσγφ, γηα κηα αθφκε θνξά, ηα άθξσο εκπεξηζηαησκέλα ιφγηα ηνπ Παληειή
Πξεβειάθε, ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνλ γλψξηζε, ηνλ αγάπεζε θαη ηνλ ηίκεζε φζν ιίγνη
κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Αθφκα θαη αλ ζε πνιιά ζεκεία θαη επηινγέο ν Πξεβειάθεο
δηαθσλνχζε κε ηνλ κεγάιν ηνπ „„δάζθαιν‟‟ ηνλ ζεβφηαλ, ηνλ παξαθνινπζνχζε θαη
ηνλ θαηέγξαθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πνιχρξνλεο ζπκπφξεπζήο ηνπο, ηηκψληαο ηνλ
θαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Γηαβάδνπκε:
Απφ ηε καθξηά επηθνηλσλία ηνπ κε ην Νίηζε, ν Καδαληδάθεο είρε
εληζρπζεί ζηελ πίζηε πσο απνζηνιή ηνπ αλζξψπνπ είλαη λα
36

Νίθνο Καδαληδάθεο, «Δηζαγσγή», Ο Φξεηδεξίθνο Νίηζε ελ ηε θηινζνθία ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο
πνιηηείαο. Δλαίζηκνο επί πθεγεζία δηαηξηβή, επηκέιεηα Πάηξνθινο ηαχξνπ, Αζήλα, εθδφζεηο
Καδαληδάθε, 2006.
37
Σα «θάληα» απνηεινχλ απηνηειείο «σδέο» πνπ έγξαςε θαη αθηέξσζε θαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε
κεγάιεο κνξθέο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Έηζη, ην 1933 γξάθεη ηα „„Σζηγθηζράλνο‟‟, „„Φπράξεο‟‟, ην
1934 ηα „„Λέληλ‟‟, „„Γνλ Κηρψηεο‟‟, „„Βνχδαο‟‟, „„Νίηζε‟‟ θ.α., πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζε εθεκεξίδεο
θαη πεξηνδηθά ηεο επνρήο.Σν1960, γηα πξψηε θνξά, αξθεηά απφ απηά ζπγθεληξψζεθαλ θαη εθδφζεθαλ
ζε εληαία πνηεηηθή ζπιινγή κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Σεξηζίλεο απφ ηηο εθδφζεηο Διέλεο Καδαληδάθε.
38
Νίθνο Καδαληδάθεο, Σεξηζίλεο, Αζήλα, εθδ. Διέλεο Καδαληδάθε, 1960, ζ. 137.
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δηαηππψζεη κηα θνζκνζεσξία φπνπ λα θιείζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ
φξακα γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ
αλζξψπνπ. Έηζη είρε αγσληζηεί ν πνηεηήο ηνπ Εαξαηνχζηξα ζ‟φιε
ηνπ ηε δσή θη‟ απάλσ ζ‟ απηφλ ηνλ αγψλα είρε εθξαγεί ην θξαλίν ηνπ.
Αιιά πξηλ απφ ην ηειηθφ νινθαχησκα, ν κεγαινκάξηπξαο εθείλνο
είρε αμησζεί κεξηθέο ληθεηήξηεο παχζεηο, κεξηθά θσηεηλά δηαιείκκαηα,
πνπ ηα είρε ηξαγνπδήζεη κε καληαθή αγαιιίαζε. Ο αγψλαο ηνπ είρε
γλσξίζεη θνξπθψζεηο δηνλπζηαθήο βεβαηφηεηαο. Ο Καδαληδάθεο, ηελ
ψξα πνπ ηνλ αληάκσζα, δνχζε θαη εθείλνο κηαλ πξνζσξηλή
βεβαηφηεηα. Ζ κνλαμηά ηνπ δελ ηνλ έθαλε λ‟ αδεκνλεί, ήηαλε ην θιίκα
πνπ ρξεηαδφηαλ: γηαηί ήηαλε θχξηνο ηεο ςπρήο ηνπ θαη είρε κπξνζηά
ηνπ κηα κεγάιε πνηεηηθή δεκηνπξγία39.
Γπν αθφκα θνκβηθά ζεκεία ζηα νπνία ζπλαληηέηαη ε ζθέςε ηνπ Καδαληδάθε
κε ηνλ ληηζετθφ θφζκν, θαζνξίδνληαο ζηε ζπλέρεηα, ηάζεηο, ζηάζεηο θαη επηινγέο,
είλαη ην δήηεκα ηεο ειεπζεξίαο απφ ηε κηα θαη ηνπ θαινχ θαη θαθνχ απφ ηελ άιιε.
Σνλ Έιιελα δεκηνπξγφ απαζρνιεί βαζηά ην εξψηεκα αλ είλαη δπλαηφ ν άλζξσπνο λα
θαηαθηήζεη ηελ ειεπζεξία θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο. ‟ απηήλ ηε ζθαίξα ζθέςεο θαη
πξνβιεκαηηζκνχ, ε επίδξαζε ηνπ Νίηζε θαζίζηαηαη θαλεξή, εθφζνλ είλαη δηάρπηε ε
πεζηκηζηηθή ζέζε φηη κφλν κε κηα νινθιεξσηηθή κεδελνπνίεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηεο
δσήο είλαη δπλαηφλ λα παχζεη ν άλζξσπνο λα ειπίδεη. ζν γηα ηελ ηζνπέδσζε θαη
ηαχηηζε ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, ν Καδαληδάθεο ηελ γλσξίδεη θαη ηελ αζπάδεηαη
κέζα απφ ηνλ πνηεηή ηνπ Εαξαηνχζηξα, ν νπνίνο ηνπ εκπλέεη θαη ηνπ εληζρχεη ηελ
άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηαξθή πάιε αλάκεζα ζην Καιφ θαη ζην Καθφ. Δδψ λα
ζπκίζνπκε φηη ζχκθσλα κε ηνλ Εαξαηνχζηξα φινη νη άλζξσπνη ήηαλ ίζνη ελψπηνλ ηνπ
ζενχ. ηαλ φκσο ν ζεφο πέζαλε, ε ηζφηεηα απσιέζζεθε θαη απηή θαη έηζη νη
άλζξσπνη έγηλαλ έξκαην ηνπ φρινπ. ην ζεκείν απηφ βξίζθεηαη ε επθαηξία ηεο
γέλλεζεο ηνπ Τπεξάλζξσπνπ.
χκθσλα πάληα κε ηνλ Εαξαηνχζηξα, ν άλζξσπνο πνπ εθπιεξψλεη ρξέε γέθπξαο
κε θαηάιεμε ζηνλ Τπεξάλζξσπν πξέπεη λα απηνυπεξληθεζεί γηα λα παξαρσξήζεη ηελ
ζέζε ηνπ ζηνλ Τπεξάλζξσπν. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Τπεξαλζξψπνπ είλαη ε
δεκηνπξγηθφηεηα, ε απηoιαηξεία, ε ιαηξεία πξνο ηελ δσή θαη ε απηνπεπνίζεζε, ε
39

Παληειήο Πξεβειάθεο, Καδαληδάθεο. Ο πνηεηήο θαη ην πνίεκα ηεο Οδύζζεηαο,
Βηβιηνπσιείν ηεο „„Δζηίαο‟‟ Η. Γ. Κνιιάξνπ, 1958, ζ. 35.
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Αζήλα,

δχλακε ηεο ζέιεζεο, ην ζάξξνο, ε ζηπγλφηεηα θαη ε αδηαιιαμία. Σν δήηεκα φκσο
απηφ ηεο ηζνπέδσζεο θαινχ θαη θαθνχ είλαη έλα απφ ηα θηππήκαηα πνπ ε ληηζετθή
ζθέςε επηρεηξεί λα επηθέξεη ζε θάζε κνξθή εζηθήο θαη ζε θάζε ζξεζθεπηηθφ
ππφβαζξν νδεγψληαο ζηνλ κεδεληζκφ. Ο Καδαληδάθεο βέβαηα δείρλεη λα
ελζηεξλίδεηαη ηειηθά ηνλ εξσηθφ κεδεληζκφ, θάλνληαο έηζη έλα βήκα πην κπξνζηά
απφ ηελ άθξσο πεζηκηζηηθή νπηηθή γσλία ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ Τπεξάλζξσπνπ.
«Πξψηνο κεηα - Νηηζετθφο θηιφζνθνο απφ ην 192340», ν Καδαληδάθεο
επαλαιακβάλεη αζθαιψο ζηελ Αζθεηηθή ηνπ ηε θξάζε «Γελ ππάξρεη ηίπνηε» πνπ
νπζηαζηηθά δελ απνηειεί παξά κηα ξηδηθή άξλεζε αμηψλ. Γελ ιεζκνλά φκσο λα
ηνλίζεη εθ λένπ θαη λα αλαδείμεη ηελ αμία ηνπ ελαχζκαηνο γηα αγψλα θαη δεκηνπξγία.
Δδψ δηαθαίλεηαη ίζσο κηα ζαθήο λφηα ππέξβαζεο θαη θάπνηαο απνκάθξπλζεο απφ
ηνλ Νίηζε. Αθφκα θαη «ε γλσζηή ηξαγηθή θξαπγή ηνπ Νίηζε „„Ο Θεφο πέζαλε‟‟
απνθαιχπηεη ην αληηθαηηθφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ζηε ζπλχπαξμε ειεπζεξίαοειπίδαο. Με ηε ζηάζε ινηπφλ ηνπ „„δηνλπζηαθνχ κεδεληζκνχ‟‟, ν Καδαληδάθεο
βξίζθεη ηε δπλαηφηεηα ππέξβαζεο ηνπ κεδελφο, ζηα φξηα ηνπ νπνίνπ ζπληξηβφηαλ ε
ζέιεζή ηνπ θαη θαηαθηά ηελ ειεπζεξία41». Ζ ππέξβαζε απηή έρεη αζθαιψο ζρέζε θαη
κε ην γεγνλφο φηη ν Καδαληδάθεο δείρλεη λα έρεη επηιέμεη θαη ελζηεξληζηεί ηελ
επηηπρεκέλε ζχλζεζε πνπ επηρείξεζε λα θάλεη ν Νίηζε αλάκεζα ζηε θηινζνθία θαη
ηε ινγνηερλία. Πηζηεχνπκε, δειαδή, φηη ν „„θηιφζνθνο-ινγνηέρλεο‟‟ πνπ απνηειεί
ηελ πξσηαξρηθή έθθξαζε ηεο ληηζετθήο ζέιεζεο γηα δχλακε γίλεηαη έηζη ην πξφηππφ
ηνπ.
Δπεηδή πάλησο ν Καδαληδάθεο, εθηφο απφ ηνλ Νίηζε, ζα δερηεί ηελ επίδξαζε θαη
ησλ πέλγιεξ θαη νπελάνπεξ, θάλνληαο ιφγν γηα επνρή παξαθκήο θαη κεδεληζκφ,
νθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη «ν Καδαληδάθεο δελ είλαη πεζηκηζηήο. Ο κεδεληζκφο
ηνπ δελ είλαη ηφζν κηα νληνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα, φζν κηα ςπρηθή θαηάζηαζε –
ζπλέπεηα ηεο πξψηεο– κ‟ έλα δηπιφ πεξηερφκελν, αξλεηηθφ θαη ζεηηθφ. Γηαπηζηψλεη,
δειαδή, φηη δεη ζε κηαλ επνρή παξαθκήο, θαηά ηελ νπνία ε αλζξψπηλε δσή ζηεξείηαη
λνήκαηνο.
Ο „„εθπεζκφο‟‟ ηνπ φληνο δίλεη ζηελ ζπλείδεζε ηελ αίζζεζε ηεο
αλαπζεληηθφηεηαο θαη ηνπ ππνβηβαζκνχ. Ο νληνινγηθφο κεδεληζκφο

40

Α. Υ. Μπνπηζφπνπινο, «Ζ επίδξαζε ησλ ηδεψλ ηνπ Νίηζε ζηελ ειιεληθή ζθέςε θαη ην
μεπέξαζκά ηνπο απφ ην Νίθν Καδαληδάθε», αλάηππν απφ ηα Θξαθηθά Υξνληθά, 1972, ζ. 20.
41
Θφδσξνο Γξακκαηάο, Ζ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο ζην έξγν ηνπ Ν. Καδαληδάθε, Αζήλα –
Γηάλλελα, εθδ. Γσδψλε, 1983, ζ. 18.
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νδεγεί θαηά ζπλέπεηα ηνλ απφιπην ηδενιφγν ζηελ άξλεζε θάζε αμίαο
θαη ζθνπνχ. Απηφ πνπ θάζε θνξά απνθαιχπηεηαη ζαλ ηειηθή
πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην θελφ. Έηζη, κνηξαία ν κεδεληζκφο απφ ηε
δηάζηαζε ηνπ φληνο, κεηαπεδά ζηε δηάζηαζε ηεο χπαξμεο θη
εθθξάδεηαη κε ηελ πξψηε ηνπ αξλεηηθή κνξθή σο πξντφλ κηαο
ςπρηθήο πηα θαηάζηαζεο42.
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ην εχξνο ηεο επίδξαζεο ηεο κπεξμνληθήο ζθέςεο
ζηνλ Έιιελα δεκηνπξγφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε δχν έλλνηεο- θιεηδηά, ηε λφεζε θαη ηε
δσηηθή νξκή. Ζ λφεζε θαηά ηνλ Μπεξμφλ κάο ζπλδξάκεη λα πξνζαλαηνιηζηνχκε
κέζα ζηνλ θφζκν θαη ελαξκνληδφκελνη καδί ηνπ λα ηνλ γλσξίζνπκε. Ζ κέζνδνο πνπ
αθνινπζνχκε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε κε ηε λφεζή καο ηνλ ζηφρν απηφ είλαη ε
θαηάηκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δθείλν δειαδή πνπ θάλνπκε γηα λα γλσξίζνπκε έλα
αληηθείκελν ή έλα γεγνλφο, είλαη λα ην δηαρσξίζνπκε απφ ηελ ππφινηπε
πξαγκαηηθφηεηα, λα ην αθηλεηνπνηήζνπκε ζε θάπνηα απφ ηηο θάζεηο κέζα απφ ηηο
νπνίεο δηέξρεηαη θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ην θνκκαηηάζνπκε θαη λα ην δηαθξίλνπκε ζηα
κέξε ηνπ. ζν γηα ηε δσηηθή νξκή, ν Μπεξμφλ ηελ νξίδεη σο κηα ηπθιή, αλππφηαθηε
ζε θαλφλεο δχλακε πνπ δξψληαο έμσ απφ θάζε πξνγξακκαηηζκφ θαη ζθνπηκφηεηα,
ζηάζεθε ε αηηία γηα λα δεκηνπξγεζεί δσή ζηα δηάθνξα επίπεδά ηεο. Αξρηθά ε δσηηθή
νξκή, θαηά ηνλ Μπεξμφλ, ππήξρε ζε θπζηθνρεκηθέο ελψζεηο πνπ ζπληζηνχζαλ απηφ
πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε δσή. ηελ ζπλέρεηα, δηνρεηεχζεθε πξνο ηξεηο δηαθνξεηηθέο
θαηεπζχλζεηο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη ηξεηο βαζηθέο κνξθέο ηεο
δσήο: θπηά, έληνκα θαη ζπνλδπισηά. Απφιεμε ηεο δεκηνπξγηθήο δχλακεο ηεο
δσηηθήο νξκήο ππήξμε ε εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ. Πξαγκαηνπνηψληαο έλα αηθλίδην,
φπσο ν Μπεξμφλ ιέεη, άικα απφ ην δψν ζηνλ άλζξσπν, ε δσηηθή νξκή θηάλεη ζηελ
θνξχθσζε ηεο δεκηνπξγηθήο πνξείαο ηεο ζηνλ πιαλήηε καο. Ο άλζξσπνο κνηάδεη λα
είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηρεηξήζεθε νιφθιεξε ε νξγάλσζε ηεο δσήο. Δίλαη,
φπσο ιέεη ν Μπεξμφλ, ν ιφγνο χπαξμεο ηεο δσήο πάλσ ζηε γε.
ζν θη αλ ε εκθάληζε ηνπ αλζξψπνπ δίλεη ηελ εληχπσζε πσο ν
ζηφρνο φιεο ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινχζεζε ε δσηηθή
νξκή ήηαλ απηφο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε ζπλέβε θάηη ηέηνην. Ζ
εμειηθηηθή πνξεία ηεο δσηηθήο νξκήο ζε θακηά πεξίπησζε δελ έγηλε
42

ην ίδην, ζ. 122.
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βάζεη πξνθαζνξηζκέλνπ ζρεδίνπ ζηνρεχνληαο ζε έλα νξηζκέλν ηέινο.
Απιψο ζηελ εθάζηνηε δεδνκέλε ζηηγκή, απφ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
παξνπζηάδνληαλ, γηα λα ζεκεησζεί θάπνηα εμέιημε, ε δσηηθή νξκή
επέιεγε πάληνηε ηελ πην βνιηθή. ιεο νη πφξηεο ήηαλ αλνηθηέο
κπξνζηά ηεο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ζα κπνξνχζε θάιιηζηα ζην
πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο ηεο δσήο αληί γηα ηνλ άλζξσπν λα είρε
πξνθχςεη έλα δηαθνξεηηθφ είδνο φλησλ. Πνηνο άιισζηε απνθιείεη
ηνχηε ηε ζηηγκή λα ππάξρεη απηφ ην άιιν είδνο φλησλ ζε θάπνηνλ
πιαλήηε, αθνχ ε δσηηθή νξκή δελ πεξηνξίδεηαη ζηε γε, αιιά είλαη κηα
θνζκηθή δχλακε πνπ εθηείλεηαη παληνχ, ζε θάζε αζηέξη ηνπ
ζχκπαληνο.
Ζ δσηηθή δχλακε πνπ ελππάξρεη ζηνλ άλζξσπν, εθδειψλεηαη κε δχν
ηξφπνπο : σο λφεζε θαη σο έλζηηθην, πνπ ηνλ ηξνθνδνηνχλ κε δχν
είδε γλψζεσλ: ηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ ελνξαηηθή43.

Ο Καδαληδάθεο παξαθνινπζεί απηέο ηηο ζέζεηο, απηή ηελ μερσξηζηή εξκελεία
ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ κεγάιν δάζθαιν ζην Collège de France θαη
καγεχεηαη. Βηψλεη ηα αθαδεκατθά καζήκαηα σο απνθάιπςε. Απηή ε εξκελεία ηνπ
θφζκνπ πνπ έδηλε ν Μπεξμφλ ππήξμε θαηά κεγάιν κέξνο ν ιφγνο ηεο θνζκνζπξξνήο
ζηα καζήκαηά ηνπ. Αλαγθαδφηαλ κάιηζηα λα επηδεηθλχεη

φιν θαη

κεγαιχηεξε

απζηεξφηεηα αθξηβψο γηα λα απνζαξξχλεη ηνπο θνζκηθνχο θαη ηνπο κε εηδηθνχο
αθξναηέο.
Απηά ηα καζήκαηα, αθηεξσκέλα ζηελ ηδέα ηεο αηηίαο θαη ζηελ ηδέα
ηνπ ρξφλνπ, ζηηο ζεσξίεο ηεο κλήκεο, ζηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο, ζηε
ζέιεζε θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ηα παξαθνινπζνχζαλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, κε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα, αθελφο κηα νιφθιεξε
γεληά θνηηεηψλ θηινζνθίαο αθεηέξνπ νη θνζκηθέο „„θπξίεο ηνπ θαινχ
θφζκνπ‟‟ αιιά θαη δηαλννχκελνη απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν, φπσο γηα
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ην ίδην, ζ. 157. ρεηηθά κε ηε ζθέςε ηνπ Μπεξμφλ, βι. θπξίσο ηε κειέηε ηεο Διεπζεξίαο
Γ. Οηθνλνκίδνπ, Ο Νίθνο Καδαληδάθεο θαη ην αληηθείκελν αλαδήηεζεο ηνπ, Γήκνο Ζξαθιείνπ,
1985 [ηδηαίηεξα ην θεθάιαην «Ο κπεξμνληζκφο, άλνηγκα πξνο ηελ «πνηεηηθή» δεκηνπξγία»,
ζζ. 58-92], θαζψο θαη ηνπ Γηάλλε Πξεινξέληδνπ, «Ζ παξνπζία ηεο θηινζνθίαο ηνπ Bergson ζηε
ρψξα καο», Κάηνπηξν Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο, Β΄ (2011), ζζ. 183-231.
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παξάδεηγκα ν Άγγινο πνηεηήο T.S.Eliot, ν Ηζπαλφο πνηεηήο Antonio
Machado θαη άιινη44.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Πξεβειάθεο, ηνπνζεηψληαο ζε θαίξηα ζέζε ηελ
κπεξμνληθή δηείζδπζε ζηελ θαδαληδαθηθή ςπρή ζεκεηψλεη:
Οη απνζθεπέο ηνπ Καδαληδάθε δε δηαθαλνλίδνπληαη θάησ απφ ηα
νλφκαηα ηνπ Νίηζε θαη ηνπ Βνχδα. Υσξίο λα ππνηηκνχκε ηελ
ηδηνηππία ηνπ πξνζψπνπ, νθείινπκε λα ζπκεζνχκε ηηο πεγέο ηεο
παηδείαο ηνπ. Έλαο απφ ηνπο κπζηαγσγνχο ηνπ ππήξμε ν Μπεξμφλ.
Απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ έρεη θπξίσο απνξξεχζεη φ,ηη ζα κπνξνχζακε
λα νλνκάζνπκε αληηινγνθξαηία ηνπ Καδαληδάθε. ‟ έλα παιηφ ηνπ
κειέηεκα φπνπ ζπλνςίδεη ηε ζθέςε ηνπ κεγάινπ δαζθάινπ ηνπ ίζακε
ηα 1912, ν Καδαληδάθεο γίλεηαη ν θήξπθαο ηεο θηινζνθίαο πνπ
«θαηαπνιέκεζε ην δηαλνεηηθηζκφ […] θαη πεξηφξηζε ην θχξνο ηνπ, θη
επνκέλσο ην θχξνο ηεο Δπηζηήκεο, κφλν ζηα θαηλφκελα ηεο χιεο,
[…] πνπ θαηέδεημε ζε ηη πιάλεο παξέζπξε ηελ αλζξσπφηεηα ε
ζχγρπζε κεηαμχ

durée réelle θαη νκνηφκεξνπ ρψξνπ, […] πνπ

θαζφξηζε ηε δχλακε θαη ηηο αδπλακίεο ηεο δηαίζηεζεο θη
επηθαιέζηεθε ηε ζπλεξγαζία δηαίζηεζεο θαη δηάλνηαο γηα ηηο
θηινζνθηθέο έξεπλεο45». Ο κπεξμνληζκφο ιχηξσζε πξάγκαηη ηνλ
Καδαληδάθε απφ ηε κεραληζηηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ, ηνπ
απνθάιπςε ηελ αιεζηλή θχζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνλ έθακε ηθαλφ «λα
βιέπεη

ηα

ίδηα

πξάγκαηα

πίζσ

απφ

ηα

ζεκάδηα

πνπ

η‟

αληηπξνζσπεχνπλ». Αιιά δελ είλαη ηνχην κνλάρα. Ο κπεξμνληζκφο
ηνλε θψηηζε πάλσ ζην πξφβιεκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο βνχιεζεο θαη
ηνλ φπιηζε κε ηε ζεσξία ηεο δσηηθήο νξκήο, πνπ απνηέιεζε ην
πξνδχκη ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ46.
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Ηθηγέλεηα Μπνηνπξνπνχινπ, «Ο απφερνο ηεο Évolution créatrice ηνπ Bergson ζηελ θίλεζε ησλ
ηδεψλ
ζηε
Γαιιία
θαη
ε
ππνδνρή ηνπ θηινζφθνπ ζηελ Διιάδα».
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Παληειήο Πξεβειάθεο, Καδαληδάθεο. Ο πνηεηήο…,φ.π., ζζ. 37-38.
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Σν «παιηφ κειέηεκα» ηνπ Καδαληδάθε γηα ηνλ Μπεξμφλ ζην νπνίν αλαθέξεηαη
εδψ ν Πξεβειάθεο, δείρλεη πφζν ν Έιιελαο ζπγγξαθέαο έρεη αθνκνηψζεη ηα
κελχκαηα ηνπ κεγάινπ δαζθάινπ, αιιά θαη πφζν ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ε ζθέςε
ηνπ ζηελ δηθή ηνπ θνζκνζεσξία. Σν θείκελν απηφ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα
θεθάιαηα-ζεκαηηθέο: ην πξψην ηηηινθνξείηαη δηάλνηα, ην δεχηεξν πξνζεγγίδεη ηελ
έλλνηα ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο, ην ηξίην ηε βηνινγία, ελψ ην ηέηαξην ηε κεηαθπζηθή.
ην πξψην ν Καδαληδάθεο αλαδεηθλχεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηάλνηαο λα ζπιιακβάλεη
ρσξνρξνληθά δεδνκέλα θαη λα ζρεκαηίδεη έλλνηεο εμππεξεηψληαο πξαθηηθέο αλάγθεο.
Δδψ ζεκεηψλεη φηη δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ην νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο δσήο, ηελ
θίλεζε, ηελ πξαγκαηηθή δειαδή δηάξθεηα. ην δεχηεξν, επηρεηξεί πξνζέγγηζε ηεο
ειεχζεξεο πξάμεο ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο αηηηνθξάηεο, σο νινθιεξσηηθή έθθξαζε
ηνπ αιεζηλνχ εγψ καο, ην νπνίν είλαη δπλακηθφ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαζψο ε
βνχιεζε αλαθέξεηαη ζηνλ ρξφλν πνπ ξέεη. ηελ ηξίηε ζεκαηηθή, παξνπζηάδεηαη ε
ζεσξία ηνπ Μπεξμφλ γηα ηελ εμέιημε ηεο δσήο κέζα απφ ηηο ζπλερείο κεηακνξθψζεηο
ησλ εηδψλ, ε πξνζπάζεηα ππέξβαζεο ηεο χιεο θαη ε ζχιιεςε ηεο δσήο σο δηαξθνχο
δεκηνπξγίαο θαη αλαπήδεζεο πξνο η‟ απάλσ (élan

vital). To «κειέηεκα»

νινθιεξψλεηαη κε ηε κεηαθπζηθή, ηελ κπεξμνληθή θηινζνθηθή κέζνδν ζπλεξγαζίαο
δηάλνηαο-δηαίζζεζεο, δειαδή ησλ δπν γλσζηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ πνπ
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ βνεζήζνπλ λα αηζζαλζεί, αιιά θαη λα γλσξίζεη
παξάιιεια ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
ε επφκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο καο, ζα δνχκε πσο ε ζεσξία ηεο δσηηθήο
νξκήο απειεπζεξψλεη ηνλ ινγνηέρλε απφ ηελ απαηζηνδνμία πνπ ηνλ θαηέθιπδε
νδεγψληαο ηνλ ζε κπζηζηνξεκαηηθέο κνξθέο νη νπνίεο ζα ελζαξθψζνπλ ηνλ δηαξθή
αγψλα γηα αλέιημε θαη βειηίσζε. Αο ζπκίζνπκε κε ηελ επθαηξία, φηη απηήλ ηελ
αφξαηε δεκηνπξγηθή πλνή πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηα θαηλφκελα, ν Καδαληδάθεο ηελ
απνθαιεί Θεφ νλνκάδνληάο ηελ ζπρλά „„Αφξαην‟‟:
Πξφθεηηαη γηα ηνλ „„καρφκελν Θεφ‟‟ πνπ ιπηξψλεηαη ζψδνληαο ηνλ
άλζξσπν. Απηή ε δπλακηθή ζρέζε αιιειεμάξηεζεο πνπ πθίζηαηαη
κεηαμχ Θενχ θαη αλζξψπνπ νδεγεί ζηε ιχζε ηνπ αδηεμφδνπ ζην
νπνίν έθηαλε ε ζθέςε ηνπ εμαηηίαο ηεο εμάξηεζεο ηεο αλζξψπηλεο
ειεπζεξίαο απφ ηελ παληνδπλακία ηνπ Θενχ. Δθηφο απφ απηή ηελ
αηζηφδνμε αληίιεςε, ν Καδαληδάθεο δαλείδεηαη απφ ηνλ Γάιιν
θηιφζνθν ηε γλσζηνινγία θαη ηε ζεσξία ηνπ ρξφλνπ. Γερφκελνο
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ινηπφλ ηε έλλνηα ηνπ „„δηαξξένληνο ρξφλνπ‟‟ δηαζθαιίδεη απφιπηα
ηελ αλζξψπηλε ειεπζεξία, ελψ πηνζεηψληαο ηελ ελφξαζε, επηηπραίλεη
ην μεπέξαζκα ηνπ απηνπεξηνξηζκνχ ζηνλ νπνίν νδεγεί ν ιφγνο47.
Σν θπζηθφ πάλησο εξψηεκα πνπ ν θάζε εξεπλεηήο κπνξεί λα ζέζεη ζρεηηθά κε ηηο
επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε ν Καδαληδάθεο απφ δηάθνξνπο θηινζφθνπο (ιίγν
παιηφηεξνπο ή ηεο γεληάο ηνπ) είλαη πνηνο ηειηθά ππεξίζρπζε κέζα ηνπ, ή
ηνπιάρηζηνλ, πνηνο δηαδξακάηηζε ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ πνξεία ηνπ. πσο ζα
δνχκε ζηα επφκελα θεθάιαηα, νη κπζηζηνξεκαηηθνί ηνπ ήξσεο δείρλνπλ λα απνηεινχλ
ζπρλά κηα ζπλδπαζηηθή απνηχπσζε επηδξάζεσλ. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ηνπ έξγνπ ηνπ
πάλησο, εθθξάδνπλ απνζηάζεηο απφ ηελ θαηαιπηηθή, φπσο ζπρλά ππνζηεξίρζεθε,
επίδξαζε ηνπ Νίηζε θαη δίλνπλ έκθαζε θπξίσο ζηελ κπεξμνληθή δηδαζθαιία –
θνζκνζεσξία:
Ζ επίδξαζε πνπ άζθεζε πάλσ ηνπ ν Νίηζε, είλαη ζεκαληηθή, δελ είλαη
φκσο απφιπηε. H απνδνρή ηνπ Μπέξμνλα απφ ηνλ Καδαληδάθε,
ππήξμε

πιήξεο.

ε

πνιιά

ζεκεία

ν

Μπέξμνλαο

ππήξμε

απνθαιππηηθφο γηα απηφλ. Γηα ην Νίηζε δελ κπνξεί λα εηπσζεί ην ίδην.
Δδψ βξίζθνπκε κηα κεξηθή απνδνρή ηδεψλ πνπ δελ είλαη θαζφινπ
απνθαιππηηθή. Ο Νίηζε απιψο εζηεξέσζε κεξηθέο ζέζεηο πνπ
πξνυπήξραλ ακνξθνπνίεηεο κέζα ηνπ.[…] Έρνληαο, χζηεξα απφ
κεξηθά ρξφληα, θάλεη ην ηειηθφ μεδηάιεγκα ησλ απφςεσλ πνπ ηνλ
αληηπξνζσπεχνπλ, ν Καδαληδάθεο απνξξίπηεη ηελ αληηαλζξψπηλε
ιχζζα ηνπ Νίηζε πνπ θαηεγνξεί ην αζηηθφ θαζεζηψο φηη παξαρσξεί
πξνλφκηα ζηνπο ιανχο, φηη ηνπο επηηξέπεη λα κπαίλνπλ ζηε Βνπιή, λα
ςεθίδνπλ, λα πνιεκνχλ ηε κνλαξρία θαη ηε ηπξαλλία, λα δεηνχλ
ηζφηεηεο θαη δηθαηνζχλε[…] Ο Καδαληδάθεο δελ βιέπεη ηα πιήζε ζαλ
„„αγειαία δψα‟‟. Γε κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα θεξχμεη ηε
ζθιεξφηεηα πνπ θεξχρλεη ν Τπεξάλζξσπνο ηνπ Νίηζε. Ο
Τπεξάλζξσπφο ηνπ-αλ ζην βάζνο ηνλ βιέπεη κέζα ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ
εαπηφ, είλαη αλζξσπηλφηεξνο θαη ρξηζηηαληθψηεξνο48.
47

ρεηηθά κε ην θείκελν απηφ ηνπ Καδαληδάθε γηα ηνλ Μπεξμφλ, βι. θαη Αγγειηθή Αγγέιε: «Ζ
θηινζνθηθή επίδξαζε ηνπ Bergson ζηελ Αζθεηηθή ηνπ Καδαληδάθε», εξγαζία ζην κάζεκα
„„Νεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία‟‟, Δαξηλφ Δμάκελν 2016, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Σκήκα
Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, δηδάζθσλ: Καζεγεηήο Η. Πξεινξέληδνο, φ. π., ζζ. 6 - 7.
48
Θφδσξνο Γξακκαηάο, Ζ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο…, φ.π., ζζ. 17-18.
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Ο Καδαληδάθεο παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηα ειιεληθά Γξάκκαηα ην 1906 κε
ην ζρεηηθά ζχληνκν θηινζνθηθφ δνθίκην «Ζ Αξξψζηηα ηνπ αηψλνο» πνπ δεκνζηεχεη
ζην πεξηνδηθφ Πηλαθνζήθε49 ππνγξάθνληαο κε ην ςεπδψλπκν Κάξκα Νηξβακή. πσο
γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηφ, πξφθεηηαη γηα βνπδηζηηθήο πξνέιεπζεο ςεπδψλπκν ηνπ
νπνίνπ ε πξψηε ιέμε πξνέξρεηαη απφ ην θάξκα πνπ δειψλεη ηελ πξάμε, ηελ
αληαπφδνζε θαη ηνλ πξνθαζνξηζκφ ησλ κεηελζαξθψζεσλ ελφο αηφκνπ, ελψ ε
δεχηεξε απφ ηε ληξβάλα πνπ ζεκαίλεη ην ηέινο ηνπ πλεπκαηηθνχ αγψλα, ηελ
απνιχηξσζε θαη καθαξηφηεηα. Να ζπκίζνπκε εδψ φηη απηνί νη φξνη ηεο βνπδηζηηθήο
ζξεζθείαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ νπελάνπεξ ζην έξγν ηνπ Ο θόζκνο σο
βνύιεζε θαη σο παξάζηαζε θαη θαη΄απηφλ κφλε ζνθία είλαη φηη πξέπεη λα παξαηηεζεί
θαλείο απφ ηε δσή, εθφζνλ είλαη κνλάρα καηαηφηεηα.
ε κηα ελδηαθέξνπζα κειέηε ηεο, ε Άλλα Υξπζνγέινπ-Καηζή ζεκεηψλεη
ζρεηηθά:
“Ζ Αξξψζηηα ηνπ αηψλνοˮ απνηειεί αληηπαξαβνιή δπν εληειψο
δηαθνξεηηθψλ θφζκσλ: ηνπ αθεινχο, απινχ, ραξνχκελνπ, φκνξθνπ
θφζκνπ ηεο αξραίαο Διιάδαο θπξίσο, αιιά θαη ηνπ Θηβέη, ησλ Ηλδηψλ
θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ν νπνίνο φκσο “απέζαλεˮ θαη ηνπ
κειαγρνιηθνχ θφζκνπ πνπ ην δηαδέρηεθε απφ ηε ζηηγκή πνπ
“επαθάλε απφ ηελ Αλαηνιή, ν Τηφο ηεο Παξζέλνπ - ν παηέξαο ηεο
ζεκεξηλήο

αξξψζηηαο

ηεο

ςπρήο.

ηε

δεχηεξε

ελφηεηα,

θαηαγξάθνληαη ηα πνηθίια ζξεζθεπηηθά αηζζήκαηα θαηά ηνλ
κεζαίσλα κέρξη ηνλ 19ν αηψλα, ελψ ζηελ ηξίηε αλαθέξεηαη ν ζάλαηνο
θαη απηνχ ηνπ Ναδσξαίνπ, ν νπνίνο έγηλε πξνζθάησο θαη
θαηαγξάθνληαη νη νδπλεξέο ζπλέπεηεο ηνπ γεγνλφηνο. Γηα λα
παξαζέζνπκε ην πλεχκα ησλ ίδησλ ησλ ιφγσλ ηνπ δνθηκηνγξάθνπ
49

Γεκνζηεχηεθε ζε ηξεηο ζπλέρεηεο-ελφηεηεο, κηα θάζε κήλα, Μάξηην- Απξίιην- Μάην 1906 θαη ζηηο
ζειίδεο 8-11, 26-17 θαη 46-47 αληίζηνηρα. Σν θείκελν μαλαδεκνζηεχηεθε ην 1958 ζηε Νέα Δζηία απηή
ηε θνξά. Αο ζεκεηψζνπκε φκσο εδψ φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Πάηξνθιν ηαχξνπ, ν Παληειήο
Πξεβειάθεο έρεη θάλεη έλα κηθξφ ιάζνο ζηε πκβνιή ζηε ρξνλνγξαθία ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε.
Ηζρπξίδεηαη φηη ηνπ δνθηκίνπ Ζ Αξξώζηηα ηνπ αηώλνο πξνεγήζεθε ην Όθηο θαη Κξίλν, ηφζν θαηά ηε
ζπγγξαθή, φζν θαη θαηά ηε δεκνζίεπζε θαη έθδνζε (βι. ζρεηηθά, Νίθνο Καδαληδάθεο, Όθηο θαη
θξίλν, εκεηψζεηο- ρφιηα αληί Πξνιφγνπ -Δπηκέιεηα Πάηξνθινο ηαχξνπ, Αζήλα, εθδ. Καδαληδάθε,
2002, ζ. 105).
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(πνπ ζπρλά αξέζθεηαη ζηνλ γλσζηφ ηνπ καθξνπεξίνδν ιφγν), νη
ζπλέπεηεο ήηαλ “ην γηγάλησκα ηνπ ζπφξνπ πνπ έζπεηξε απφ ηε ζηηγκή
ηεο εκθάληζήο ηνπ ν Υξηζηηαληζκφο, ζπφξνο πνπ βξήθε πξφζθνξν
έδαθνο ζηα εξείπηα ησλ ςπρψλ θαη έδσζε σο βιαζηφ ηε κειαγρνιία,
ηελ νδχλε, ηελ ακέηξεηε γλψζε, ηελ αθνιαζία, ηε δηαθζνξά θαη ηελ
“αλεζπρία ηεο λεφηεξεο ςπρήοˮ, ηελ ακθηβνιία θαη απηζηία, δειαδή
ηελ “αξξψζηηα ηνπ αηψλνοˮ, ην “mal du siècleˮ, φπσο φια απηά
απνηππψλνληαη ζηηο θηλήζεηο θαη ζηα έξγα κεγάισλ ζχγρξνλσλ
πλεπκάησλ, θηινζφθσλ θαη ινγνηερλψλ 50.
Σξεηο κήλεο κεηά, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1906 δειαδή, ν Καδαληδάθεο δεκνζηεχεη
ζην πεξηνδηθφ Πηλαθνζήθε51 λέν δνθηκηαθήο κνξθήο ζχληνκν άξζξν κε ηίηιν «Ση κνπ
ιελ νη παπαξνχλεο». ε απηφ πξνβάιιεηαη έλαο έληνλνο παλζετζκφο, αλάθαηνο κε
έθδεια ξνκαληηθά ζηνηρεία πνπ δίλνπλ κηα εμσηεξηθά εηδπιιηαθή εηθφλα. Καηά βάζε
φκσο είλαη κηα ελαγψληα θξαπγή ελφο αηφκνπ «πνπ αζθπθηηά κέζα ζην ρψξν πνπ δεη
θαη γπξεχεη ηε γαιήλε ζηελ άκεζε επαθή ηνπ κε ηε θχζε πνπ ράξε ζηελ εμαγληζηηθή
ηεο δχλακε ελνπνηεί φια ηα φληα θαη ηα ιπηξψλεη απ‟ηε δηαθζνξά θαη ηνλ
μεπεζκφ52».
Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αλαθεξφκαζηε εδψ ζε απηά ηα φρη θαη ηφζν γλσζηά θαη
κηθξήο έθηαζεο λεαληθά θείκελα ηνπ ζπγγξαθέα, δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ ειηθία
ηνπ λεαξνχ ζηνραζηή, φζν κε ηελ νπζία ηεο ζθέςεο ηνπ. Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο
δηαπίζησζε είλαη φηη ε αηκφζθαηξα απηψλ ησλ θεηκέλσλ ζπκίδεη έληνλα απηήλ ηνπ
Όθηο θαη θξίλν πνπ δεκνζηεχηεθε ηελ ίδηα ρξνληά πάιη κε ην ςεπδψλπκν Κάξκα
Νηξβακή. Βιέπνπκε δειαδή κε ηξφπν πνπ δελ επηδέρεηαη ακθηζβήηεζε πφζν
ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε θηινζνθία ζηε δσή, ηελ ζθέςε θαη ηε γξαθή ηνπ
Καδαληδάθε απφ ηηο πξψηεο ήδε γξαπηέο ηνπ δνθηκέο. ια δείρλνπλ φηη απηφ ην
νπνίν απφ νξηζκέλνπο έρεη νλνκαζηεί «θαηλφκελν Καδαληδάθε» ηζρχεη εθφζνλ,
αθφκα πξηλ κπνιηαζηεί κε ηε δηδαζθαιία ησλ κεγάισλ ηνπ «δαζθάισλ», ε ζθέςε ηνπ
εκπεξηέρεη ζηνηρεία απφ πξνβιεκαηηζκνχο, ζέζεηο θαη επηινγέο πνπ νπζηαζηηθά ζα
πηνζεηήζεη αξγφηεξα. Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ζα κπνξνχζακε λα
50

Άλλα Υξπζνγέινπ-Καηζή, «Κάξκα Νηξβακή, Ζ αξξώζηηα ηνπ αηώλνο, έλα ζεσξεηηθφ θείκελν ηνπ
Νίθνπ Καδαληδάθε», ζην Νίθνο Καδαληδάθεο, παξακνξθώζεηο, παξαιείςεηο, κπζνπνηήζεηο, φ.π., ζζ.
341-342.
51
Σεχρνο 66, ζζ. 96-98.
52
Θεφδσξνο Γξακκαηάο, «Ξαλαδηαβάδνληαο ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε» ζην Αθηέξσκα ζην Νίθν
Καδαληδάθε, πεξ. Γηαβάδσ, ηεχρνο 51, Μάξηηνο 1972, ζ. 42.
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θάλνπκε γηα λα εξκελεχζνπκε ην Όθηο θαη θξίλν θάησ απφ έλα θηινζνθηθφ ξεχκα ή
ηάζε ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλεˑ φια δείρλνπλ φηη ε παηδεία ηνπ ζπγγξαθέα καο
ήηαλ ηέηνηα ήδε απφ ηα έηε ζπνπδψλ ηνπ ζηε Ννκηθή ρνιή Αζελψλ (1902-1906)ˑ
έηζη, αθφκα θαη πξηλ παηήζεη ην γαιιηθφ έδαθνο φπνπ ζα „„αλαθαιχςεη‟‟ ηνλ
Μπέξμνλα θαη ηνλ Νίηζε, είρε κέζα ηνπ δηακνξθψζεη ζηνραζκνχο θαη
πξνβιεκαηηζκνχο νη νπνίνη απνηεινχλ δείγκα πξψηκα ψξηκνπ ζηνραζηή θαη
ζπγγξαθέα.
Σν „„πξσηφιεην‟‟ απηφ βηβιίν ηνπ, ην νπνίν αθηεξψλεη ζηελ „„Σνηψ‟‟, ηε
κεηέπεηηα γπλαίθα ηνπ Γαιάηεηα Αιεμίνπ, κνινλφηη εληάζζεηαη ζην κπζηζηνξεκαηηθφ
είδνο παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε δηήγεκα ή λνπβέια ιφγσ ηεο επζχλνπηεο έθηαζήο
ηνπ (96 ζειίδεο). Σν ζέκα ηνπ δελ είλαη άγλσζην ζην ρψξν ηεο ξνκαληηθήο
ινγνηερλίαο: ν έξσηαο ελφο δσγξάθνπ γηα ην κνληέιν ηνπ. Πξφθεηηαη γηα θείκελν
γξακκέλν ζε κνξθή εκεξνινγίνπ θαη κε πξνζσπηθφ χθνο εμνκνινγήζεσλ πνπ
γίλνληαη ζε ρξνληθή δηάξθεηα ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν (αξρίδεη ζηηο 2 Μαΐνπ θαη
νινθιεξψλεηαη ζηηο 25 Μαξηίνπ). Σν βηβιίν δελ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο
θιαζηθνχ κπζηζηνξήκαηνο. Μνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ινγνηερληθφ ςπρνγξάθεκα. Οη
ήξσεο έρνπλ ξεαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ηα βαζηθά πξφζσπα ηνπ έξγνπ είλαη ν
Εσγξάθνο θαη ε Δξσκέλε ηνπ. Ο πξσηαγσληζηήο είλαη ν Εσγξάθνο πνπ ππνθξχπηεη
ηελ πεξζφλα ηνπ ζπγγξαθέα. Καη ε δεπηεξαγσλίζηξηα είλαη ε Δξσκέλε ηνπ, ζην
πξφζσπν ηεο νπνίαο ζθηαγξαθείηαη ε Ηξιαλδέδα θίιε ηνπ Καδαληδάθε, Κάζιελ
Φνξλη (Kathleen Forde). Γηαβάδνπκε ζειίδεο πνπ ζπγθξνηνχλ έλαλ αιεζηλφ χκλν
ζηνλ έξσηα ζε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο. Άιινηε ε γπλαίθα εκθαλίδεηαη σο αληηθείκελν
ελφο θαζαξά ζαξθηθνχ πφζνπ θαη άιινηε απνηειεί εμηδαληθεπκέλε κνξθή ηεο
αγλφηεηαο. Ζ πξσηνηππία φκσο ηεο ζχιιεςεο ηνπ ζέκαηνο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν νη δπν εξσηεπκέλνη βάδνπλ ηέινο ζηε δσή ηνπο πεζαίλνληαο απφ αζθπμία κέζα
ζ‟ έλα γεκάην απφ ινπινχδηα δσκάηην:
Απφ πάλσ ησλ ήην θξεκαζκέλε κηα αιιφθνηε εηθφλα πνπ έδεηρλε ηνλ
ζιηβεξφ δξφκν πνχρε πάξεη ηειεπηαία ε ζθέςε ηνπ δπζηπρή θαη
κεγάινπ θαιιηηέρλε.
Μηα κεγάιε έξεκνο θη ν ήιηνο εβαζίιεπελ νινθφθθηλνο θη αηκάησλε
ηνλ νπξαλφ. Κη έλαο φθηο πειψξηνο μεηπιηζζφηαλ θη έηξερε απάλσ

40

ζηελ άκκν. Καη ζην ζηφκα ηνπ πνπ έηξερελ θαξκάθη θξαηνχζε θη
εράτδεπε θη εδάγθσλε έλα κηθξφ, θάηξαζπξν θαη καξακέλν θξίλν53.
Γξάθεη ν Θεφδσξνο Γξακκαηάο:
Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη ζπκβνιηθφο θαη γηα ηηο δπν κνξθέο έξσηα,
γηαηί ην θίδη θαη ν θξίλνο αληηζηνηρνχλ ηφζν ζην εξσηηθφ αγθάιηαζκα
ησλ εξαζηψλ, φζν θαη ζηνλ εμαγληζκφ ηεο δηαθζνξάο πνπ πξνέξρεηαη
απ‟

απηή

ηελ

επαθή.

Σν

έξγν

θηλείηαη

ζ‟

έλα

θαζαξφ

εζσζπλεηδεζηαθφ επίπεδν, απ‟ ην νπνίν ιείπεη θάζε παξάζηαζε θαη
κνξθή εμσηεξηθνχ ρψξνπ. Σα πάληα θηλνχληαη ζηε θαληαζία ηνπ
ζπγγξαθέα θαη γη‟ απηφ ην πξαγκαηηθφ κε ην νλεηξηθφ δίλνληαη
ζπγθερπκέλα. Ζ γπλαίθα φρη κφλν δε θαίλεηαη ζαλ απζχπαξθηε
πξνζσπηθφηεηα, αιιά κάιινλ είλαη ε ζθηά θαη ην είδσιν ηεο
πξνβνιήο ηνπ πφζνπ θαη ηεο ζθέςεο ηνπ άληξα-ζπγγξαθέα. Παξ‟ φιε
φκσο ηελ πιαζηφηεηα θαη ηελ αιεζνθάλεηά ηνπ, ην έξγν έρεη
ηδηαίηεξεο αξεηέο πνπ καο επηηξέπνπλ λα ην θαηαηάμνπκε ζηα
αξηζηνπξγήκαηα ηεο εξσηηθήο ινγνηερλίαο ηνπ ηφπνπ καο54.
Καη ε Έιιε Αιεμίνπ φκσο, πιέθεη ην εγθψκην ηνπ έξγνπ απηνχ:
Σν Όθηο θαη Κξίλν είλαη ίζσο έλα απφ ηα θάιιηζηα εξσηηθά βηβιία
πνπ γξάθηεθαλ πνηέ ζε δηεζλή θιίκαθα. Ίζσο κφλν ην Άζκα Αζκάησλ
λα χκλεζε ηζνδχλακα ηνλ έξσηα θαη λα κπνξνχζε λα αληηπαξαβιεζεί
κε ην Όθηο θαη Κξίλν. Να αληηπαξαβιεζεί σο πξνο ηε δχλακε ηνπ
πάζνπο θαη ηελ πνίεζε, γηαηί σο πξνο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δνκήο ν
νινκψλ έγξαςε εξσηηθφ βηβιίν ξεαιηζηηθφ […].Αλεμάξηεηα απφ ηελ
εζσηεξηθή ςπρηθή αλαηαξαρή απ‟ φπνπ ζα πξέπεη λα εθπεδήζεη ην
Όθηο θαη Κξίλν ηνλ αλακθηζβήηεην ππνθεηκεληζκφ ηνπ, κεησκέλεο
θαηά ηελ αληίιεςή ηνπ εθηίκεζεο, ην πξσηφιεην απηφ είλαη ηφζν
έληνλα

53
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θαη γλήζηα θαδαληδαθηθφ έξγν ζηε επεμεξγαζία ηνπ, πνπ

Νίθνο Καδαληδάθε, Όθηο θαη Κξίλν, φ. π., ζ. 101.
Θεφδσξνο Γξακκαηάο, «Ξαλαδηαβάδνληαο ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε», φ. π., ζ. 52.
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αθφκα θαη λα ην εμέδηδε ην 1957 - έηνο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ - πάιη ζα
εμέπιεηηε ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ γηα ηηο αλεπαλάιεπηεο αξεηέο ηνπ55.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Αγγέια Καζηξηλάθε ζεκεηψλεη, επίζεο, φηη «κε ην Όθηο
θαη θξίλν ν Καδαληδάθεο επηδηψθεη λα γξάςεη έλα ζχγρξνλν Άζκα αζκάησλ, ην
εξσηηθφ πνίεκα ηεο κνληέξλαο επαηζζεζίαο56» θαη πξνζζέηεη:
Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Όθηο θαη Κξίλν, ν θφλνο ηεο γπλαίθαο απφ ηνλ
άληξα, ζα απνδεηρζεί απφ ηα πην επίκνλα ζην θαηνπηλφ έξγν ηνπ
Καδαληδάθε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θφλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε
δηαθνξεηηθή θχζε ησλ δχν θχισλ θαη ηνλ δηαθνξεηηθφ πξννξηζκφ
ηνπο. Γηαηί ηα δχν θχια είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά σο πξνο ηα
πλεπκαηηθά ηνπο γλσξίζκαηα: ν άληξαο είλαη «Δθιερηφο», έρεη ζετθή
θιφγα κέζα ηνπ θαη νλεηξεχεηαη ηελ επηζηξνθή ζε κηα αλψηεξε
παηξίδα ηελ νπνία ζπκάηαη θαη λνζηαιγεί, ελψ ε γπλαίθα είλαη
αδχλακε θαη κηθξή θαη ε ςπρή ηεο είλαη «απφ άιινπο κηθξφηεξνπο
θφζκνπο. Ο άληξαο πθίζηαηαη κηα παξάιπζε ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο εμαηηίαο ηεο γπλαίθαο, θη απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο
ιφγνπο ηεο ζαλάζηκεο ιχζεο…57.
ζν γηα ηνλ Κίκσλα Φξάηεξ επαλαιακβάλεη φηη ην πξσηαξρηθφ κνηίβν ηεο
λνπβέιαο (φπσο ραξαθηεξίδεη ην Όθηο θαη Κξίλν) είλαη ην ζέκα ηνπ έξσηα θαη ηνπ
ζαλάηνπ ελφο δηεθζαξκέλνπ δεπγαξηνχ:
«Αλίθαλνο λα δηεηζδχζεη κέζα ζην κπζηήξηφ ηεο, επηζπκψληαο λ‟ απνκνλσζνχλ θη νη
δπν ηνπο απφ ηα κηάζκαηα ηνπ πιεθηηθνχ θφζκνπ, ν εξαζηήο αηζζάλεηαη φηη κπνξεί
λα βξεη ηελ πιήξσζε θαη ηελ νινθιεξσηηθή θαηνρή κφλν ζην ζάλαην58».
ε κηα ςπραλαιπηηθήο πθήο πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ, ε Caroline Raluca Ghetu
ππνζηεξίδεη:
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Μνινλφηη ε εξσίδα ηνπ Όθηο θαη Κξίλν (ε νπνία αληηπξνζσπεχεη
κέρξη ελφο ζεκείνπ ηελ Γαιάηεηα Αιεμίνπ) δελ είλαη πξάγκαηη ε κάλα
ηνπ, ν λεπξνπαζήο θαιιηηέρλεο (ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ηνλ
Νίθν Καδαληδάθε) πξνβάιιεη ζ‟ απηήλ ηε κεηξηθή κνξθή. Ζ εξσηηθή
ζρέζε ηνπο αλαβηψλεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ν δσγξάθνο (θη ν ίδηνο
ν Κξεηηθφο ζπγγξαθέαο) έηξεθε γηα ηε κάλα ηνπ ζηε λεπηαθή ειηθία.
Ζ θαηάζιηςε πνπ ηνλ θαηαιακβάλεη θη νη επηζεηηθέο νξκέο ηνπ, ηε
ζηηγκή πνπ εθείλε θεχγεη, ζπκίδνπλ ηελ νξγή θαη ηελ απφγλσζε πνπ
βηψλεη ζπλήζσο ην βξέθνο, φηαλ ε κεηέξα εγθαηαιείπεη γηα ιίγν ην
παηδηθφ δσκάηηφ ηνπ59.
Πέξα, φκσο, απφ ηηο δηαθνξεηηθέο εξκελεπηηθέο πξνηάζεηο, αλ επηζπκνχζακε λα
θάλνπκε ιφγν γηα πηζαλέο θηινζνθηθέο επηξξνέο ζην Όθηο θαη θξίλν, ζα ήηαλ
αζεκειίσηνο νπνηνζδήπνηε ηζρπξηζκφο ζρεηηθά κε ην πνηνο θαη πφζν έρεη επηδξάζεη
ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηε δηακφξθσζε ηεο πέλαο ηνπ Έιιελα
ζπγγξαθέα. Σφζν ηνλ Μπεξμφλ, φζν θαη ηνλ Νίηζε ζα ηνπο γλσξίζεη θαιχηεξα ιίγν
αξγφηεξα θαη θαληάδεη κάιινλ απίζαλν λα έρεη έξζεη ήδε ζε επαθή κε πξψηκα
θείκελά ηνπο. Σν ίδην φκσο δελ ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ πέλγθιεξ, ν νπνίνο ζα εθδψζεη
ηελ Παξαθκή ηεο Γύζεο ην 1918. Ίζσο ηειηθά ν κφλνο ηνπ νπνίνπ ε θηινζνθηθή αχξα
ζα κπνξνχζακε κε θάζε επηθχιαμε λα ππνζέζνπκε φηη δηαηξέρεη ηε ζθέςε θαη ηε
γξαθή ηνπ λεαξνχ Καδαληδάθε είλαη ν νπελάνπεξ, κε ηνλ πεζηκηζκφ θαη ηε
θηινζνθηθή ηνπ δηαχγεηα απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηηο αλεθπιήξσηεο ζπλαηζζεκαηηθέο,
ζσκαηηθέο θαη ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο απφ ηελ άιιε. Γεληθά πάλησο ην Όθηο θαη θξίλν
απνηειεί κηαλ απζηεξά πξνζσπηθή θαδαληδαθηθή γξαθή ηελ νπνία πξέπεη λα
εληάμνπκε ζηνλ ρψξν ησλ πξψησλ αζθήζεσλ γξαθήο ηνπ πνπ δείρλνπλ λα έρνπλ
επεξεαζηεί ηφζν απφ πξνζσπηθά βηψκαηα φζν θαη απφ ην γεληθφηεξν θιίκα
απαηζηνδνμίαο θαη ακθηζβήηεζεο ησλ αμηψλ ηεο επνρήο. Σν βηβιίν απηφ απνηειεί
έλαλ εξσηηθφ ςπρνγξαθηθφ θακβά, έλα λεαληθφ φξακα ηνπ ζπγγξαθέα κε θηινζνθηθφ
ππφβαζξν. Λακβάλεη ρψξα εδψ ε αλαπαξάζηαζε κηαο ηζηνξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα
ζπλήζε ζηελ θαδαληδαθηθή ζθέςε αληηζεηηθά δεχγε ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ζάξθαο,
ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο, ηνπ αλζξψπηλνπ θαη ηνπ ζετθνχ θαη ηέινο ηνπ Καινχ θαη
ηνπ Καθνχ. Ο ήξσαο θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα λα κεηνπζηψζεη ην θαζεκεξηλφ ζε
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αηψλην θαη ηελ Όιε ζε Πλεχκα. Χο λεαληθή ζπγγξαθηθή δνθηκή ηνπ Καδαληδάθε, ην
βηβιίν απηφ κπνξεί ίζσο λα ραξαθηεξηζηεί σο ηδενινγηθφ-θηινζνθηθφ-πλεπκαηηθφ
κπζηζηφξεκα. αλ λα πξνεηνηκάδεη, δειαδή, ν Καδαληδάθεο κέζα ηνπ ην έδαθνο γηα
λα βξνπλ ζέζε θαη λα γνληκνπνηεζνχλ επθνιφηεξα νη θηινζνθηθέο ζεσξίεο πνπ
πξφθεηηαη λα ζπλαληήζεη ζχληνκα ζηελ πνιπηάξαρε πνξεία ηνπ.
Σνλίδνληαο φηη «ην Όθηο θαη Κξίλν είλαη έξγν πνπ πξννησλίδεηαη ηελ πεξηθαλή
κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ ζπγγξαθέσο θαη καξηπξεί ηε πνιπκάζεηα, ηελ εκβξίζεηα θαη ηε
δηεηζδπηηθφηεηά ηνπ60», ν Πάηξνθινο ηαχξνπ, ζεηφο γηνο ηεο ρήξαο ηνπ
Καδαληδάθε, Διέλεο, θαη εθδφηεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη:
ην εξσηηθφ απηφ κπζηζηφξεκα ηνπ λεαξνχ Κξεηηθνχ ζπγγξαθέσο
εκθαλίδνληαη ζπέξκαηα ηεο θηινζνθίαο ηνπ θαη ηεο βηνζεσξίαο ηνπ,
ησλ ηδεψλ ηνπ θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπ. Αθφκα θαη ζηελ πεξηγξαθή
ησλ εξσηηθψλ πξάμεσλ θαη

γεγνλφησλ αλαδηθψληαη

ζεκεία

απνθαιππηηθά ηεο δηακνξθψζεσο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θφζκνπ, απηήο
ηεο αφξαηεο ππφζηαζεο πνπ ζθελψλεη ζην ηεξφ αλζξψπηλν ζψκα,
αιι‟ είλαη θαη καγλεηηζκέλε απφ ηνπο θφζκνπο πάλσ απφ ηα άζηξα. Ζ
εκεξνινγηαθή εγγξαθή ηνπ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ είλαη ελδεηθηηθή θαη
απνθαιππηηθή61.
Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Όθηο θαη Κξίλν, ην δξάκα ηνπ Καδαληδάθε
κε ηίηιν Ξεκεξώλεη ζα επαηλεζεί ζηνλ Παληειίδην Γξακαηηθφ Αγψλα62 θαη ζα παηρζεί
ζην ζέαηξν «Αζήλαηνλ63».Σνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο (1907) ν ζπγγξαθέαο καο
κεηαβαίλεη ζην Παξίζη γηα αλψηεξεο ζπνπδέο. Σνλ Ννέκβξην δεκνζηεχεηαη ζην
πεξηνδηθφ Πηλαθνζήθε κηα ζθελή απφ ηελ γ΄ πξάμε ηνπ δξακαηηθνχ έξγνπ ηνπ
Φαζγά, ελψ πξνο ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ γξάθεη θαη άιιν ζεαηξηθφ έξγν κε ηνλ ηίηιν
Έσο πόηε64.
Φηάλνπκε έηζη ζην 1908 νπφηε θαη παξαθνινπζεί ηα παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα
ζηε Ννκηθή ρνιή ζην Παξίζη φπνπ αθνχεη ηε δηδαζθαιία ηνπ Μπεξμφλ ζην Collège
de France. Σφηε ζα γξάςεη ηηο παζκέλεο ςπρέο, ην πξψην θαη κνλαδηθφ πεξαησκέλν
κπζηζηφξεκα απφ κηα κπζηζηνξεκαηηθή ηξηινγία πνπ ζθφπεπε λα γξάςεη. Σα άιια
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δπν έξγα, ηα νπνία κφλν σο ηίηινη ή ζρεδηάζκαηα ζψδνληαη, είλαη ηα Εσή
Απηνθξαηόξηζζα θαη Θεάλζξσπνο. Σν κπζηζηφξεκα παζκέλεο ςπρέο γξάθεηαη,
ινηπφλ, ζην Παξίζη ην 1908 θαη πξσηνδεκνζηεχεηαη κε ην ςεπδψλπκν Πέηξνο
Φεινξείηεο ζην πεξηνδηθφ Ννπκάο65.
Ζ ππφζεζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο εθηπιίζζεηαη ζην Παξίζη κε θεληξηθνχο ήξσεο
έλα λεαξφ Έιιελα θνηηεηή, ηνλ Οξέζηε, κηα επαίζζεηε θαη αζζεληθή θνπέια, ηε
Υξπζνχια, θαη έλαλ πξνγνλφπιεθην ειηθησκέλν θαζεγεηή, ηνλ Γνξγία,. Μέζα ζ‟ έλα
αξξσζηεκέλν θαη ζπκβνιηθφ θιίκα δίλεηαη ε ςπρνινγία ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο
άξλεζεο ησλ εξψσλ ηνπ. Καη νη ηξεηο, απφ κηα δηαθνξεηηθή άπνςε ν θαζέλαο, είλαη
άηνκα απνηπρεκέλα θαη πεξηζσξηαθά πνπ αδπλαηνχλ λα ζπκβηψζνπλ αξκνληθά κε
ηνπο γχξσ ηνπο θαη λα απνδερηνχλ ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα. Ενπλ ζ‟ έλα δηθφ ηνπο
νπηνπηθφ θφζκν θαη ε θάζε επαθή ηνπο κε ηα πξάγκαηα ηνπο ζπληξίβεη ηελ νκνξθηά
πνπ θξχβνπλ κέζα ηνπο. Ζ ηζηνξία μεθηλάεη ζηηο 25 Μαξηίνπ ζην Παξίζη, φπνπ ν
ππνςήθηνο δηδάθηνξαο Οξέζηεο Αζηεξηάδεο είλαη έηνηκνο λα εθθσλήζεη ηελ εξγαζία
ηνπ κέζα απφ ηελ νπνία πξφθεηηαη λα παξνπζηάζεη κηα λέα ζξεζθεία. ινη
ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ ηάθν ηνπ Κνξαή. Μα ηα πξάγκαηα δελ εμειίζζνληαη ζεηηθά.
Σν αθξναηήξην εηξσλεχεηαη ηνλ Οξέζηε Αζηεξηάδε. Σν πεξηζηαηηθφ απηφ θινλίδεη ηηο
ςπρέο φισλ. Γίπια ζηνλ Οξέζηε ζε απηή ηε δχζθνιε ζηηγκή είλαη ε Υξπζνχια, κηα
λέα γπλαίθα πνπ ηνλ αγαπά πεξηζζφηεξν θη απφ ηε δσή ηεο. ηέθεηαη δίπια ηνπ θαη
ηνπ ζπγρσξεί ηα πάληα έσο ηε ζηηγκή πνπ ε αξξψζηηα θφβεη ην λήκα ηεο δσήο ηεο.
Άιινο έλαο άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη ζην πιεπξφ ηνπ Οξέζηε είλαη ν ειηθησκέλνο
θαζεγεηήο Γνξγίαο, ν νπνίνο θξπθά αγαπά ηελ Υξπζνχια. Υάλεη φκσο θαη εθείλνο
ηελ δσή ηνπ ζε απηνθηλεηηθφ δπζηχρεκα. Ο Οξέζηεο ράλεη ηνλ εαπηφ ηνπ. ηγά ζηγά
ε ςπρή ηνπ ζπάεη. ε απηφ βνεζά θαη ε παξνπζία ηεο Νφξαο, κηαο λεαξήο γπλαίθαο
πνπ νδεγεί ηνλ Οξέζηε ζηα κνλνπάηηα ηεο εδνλήο θαη ηνπ έξσηα, αιιά ζην ηέινο ηνλ
εγθαηαιείπεη. ην θιείζηκν ηεο ηζηνξίαο ν Οξέζηεο Αζηεξηάδεο έρεη μεθχγεη απφ ηνλ
πλεπκαηηθφ ηνπ θφζκν, ηνλ δξφκν ηεο απνζηνιήο ηνπ θαη πεξηπιαληέηαη
εμαζιησκέλνο ζηνπο δξφκνπο ηνπ Παξηζηνχ, δηθαηψλνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ γηα ηηο
„„ζπαζκέλεο ςπρέο‟‟.
ρεηηθά ιίγνη εξεπλεηέο έρνπλ πξνζεγγίζεη ην έξγν απηφ. Αλάκεζά ηνπο ν Π. Γ.
Μαζηξνδεκήηξεο πνπ ην ζεσξεί ζεκαληηθφ ζηαζκφ κεηάβαζεο απφ ηνλ αηζζεηηζκφ
ηνπ Όθηο θαη Κξίλν ζην κεηαγελέζηεξν έξγν ηνπ Καδαληδάθε. Δπίζεο, ην ζεσξεί έξγν
εηζαγσγηθφ ζηνλ θηινζνθηθφ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ζπγγξαθέα, θαζψο θαη θείκελν
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ε 24 ζπλέρεηεο, απφ ηηο 30 Απγνχζηνπ 1909 κέρξη ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1910.
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απνθαιππηηθφ ηεο γισζζνπιαζηηθήο δχλακήο ηνπ, ηεο επάξθεηάο ηνπ ζηε ρξήζε ηνπ
ζεζαπξνχ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ ξεαιηζκφ σο είδνο
ινγνηερληθήο γξαθήο66.
Κάησ απφ κηαλ άιιε νπηηθή θαη κε έκθαζε ζηηο έλλνηεο ηεο άξλεζεο θαη ηνπ
αδηεμφδνπ, ν Θ. Γξακκαηάο ηνλίδεη:
Γηα κηα αθφκε θνξά, κέζ‟ απ‟ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ήξσεο
δηαγξάθεηαη ε θαδαληδαθηθή ςπρνζχλζεζε. Σν θελφ πνπ δηαπίζησλε
γχξσ ηνπ ε πξνζσπηθή ηνπ αδπλακία λα πξνζαξκνζηεί κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ην γεληθφηεξν πλεπκαηηθφ αδηέμνδν ην νπνίν
αληηκεηψπηδε ζηα θνηηεηηθά ηνπ ρξφληα κεηαθέξνληαη παξαζηαηηθά
ζην έξγν ηνπ πνπ θαηά ζπλέπεηα απνηειεί κηα νινθιεξσηηθή άξλεζε.
πσο

ν

ίδηνο

ζρεδίαδε,

ην

δεχηεξν

κπζηζηφξεκα,

Εσή

Απηνθξαηόξηζζα, ζα πξνρσξνχζε αθφκα πεξηζζφηεξν αθνχ ε δξάζε
ζα μέθεπγε πηα απφ ηνλ θαζαξά ππνθεηκεληθφ ρψξν θαη ζα
πξαγκαηνπνηφηαλ κέζα ζηε αληηθεηκεληθή δηάζηαζε. Ο ήξσαο ζα
‟βξηζθε δηέμνδν ζηε ζπιινγή εκπεηξηψλ, ζενπνηψληαο ηνλ «Έπαθν».
ην ηξίην, ηέινο, κπζηζηφξεκα ηεο ηξηινγίαο, ζηνλ Θεάλζξσπν, ζα
επεξρφηαλ ε ηειηθή ζχλζεζε θαη ην μεπέξαζκα φισλ ησλ
αληηζέζεσλ67.
Λακβάλνληαο ππφςε απηέο ηηο ζέζεηο ζα ππνζηεξίδακε ην εμήο: ζηηο παζκέλεο
ςπρέο, αλ ππάξρεη θάπνηα ππνςία επίδξαζεο, ζα πξνεξρφηαλ κάιινλ απφ ηα ληηζετθά
δηδάγκαηα. Παξαθκηαθή αηκφζθαηξα, έιιεηςε λνήκαηνο ηεο δσήο, ξνπή πξνο ηνλ
ζάλαην. Δάλ φκσο, φπσο ηζρπξίδεηαη ν ίδηνο ν Καδαληδάθεο, ειάρηζηα γλψξηδε ηε
ληηζετθή ζθέςε πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπ ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα, ην εξψηεκα πνπ
ηίζεηαη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Όθηο θαη θξίλν, είλαη αλ κπνξνχκε λα κηιάκε
γηα πξαγκαηηθή επίδξαζε ή κφλν γηα κηα κνξθή πλεπκαηηθήο ζπγγέλεηαο. Δθηφο
βέβαηα αλ ην 1908 ήηαλ έηνο κηαο θαηαηγηζηηθήο κχεζεο ζηε ζθέςε θαη ηα δηδάγκαηα
ηνπ Νίηζε ζε ζεκείν πνπ λα κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα άκεζε επίδξαζε ζηα
γξαπηά ηνπ λεαξνχ Έιιελα. Δλλννχκε, δειαδή, ηελ πεξίπησζε κηαο απξφζκελα
θαηαηγηζηηθήο θηινζνθηθήο „„επίζεζεο‟‟, ηελ νπνία ίζσο δέρηεθε ην ήδε πξφζθνξν
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Βι. Π. Γ. Μαζηξνδεκήηξεο, «Φηινινγηθά δεηνχκελα γηα ην έξγν ηνπ Ν. Καδαληδάθε», ζην
Πξννπηηθέο θαη πξνζεγγίζεηο. Μειέηεο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, Αζήλα, Νεθέιε 1991, ζ. 128.
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Θεφδσξνο Γξακκαηάο, «Ξαλαδηαβάδνληαο…», φ.π., ζ. 52.
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γηα ληηζετθή επίδξαζε ζπκηθφ ηνπ ζπγγξαθέα. „„Δπίζεζε‟‟ πνπ απνηππψζεθε ζηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηε ζπγθεθξηκέλε γξαθή. ε θάζε πεξίπησζε, ζηηο δπν
πξψηεο απηέο κπζηζηνξεκαηηθέο γξαθέο ηνπ ν λεαξφο Καδαληδάθεο δείρλεη λα
κεηαθέξεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ ηε ζθέςε ηνπ νπελάνπεξ κε νξηζκέλνπο
ληηζετθνχο απφερνπο απφ ηηο αλαγλψζεηο βηβιίσλ ηνπ Νίηζε ζηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο
1908-1909.
Ζ Caroline Raluca Ghetu πάλησο εθθξάδεη απφιπηε βεβαηφηεηα γηα ηε ληηζετθή
επίδξαζε γξάθνληαο:
Ο Οξέζηεο θαηεβαίλεη απφ ηνλ γπάιηλν πχξγν ηνπ γηα λα θεξχμεη ζην
πιήζνο ην πηζηεχσ ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην φλνκα Οξέζηεο
πξνέξρεηαη εηπκνινγηθά απφ ηε ιέμε νξεηβάηεο θη ππνδειψλεη ηελ
πλεπκαηηθή ζπγγέλεηα απηνχ

ηνπ

θαδαληδαθηθνχ

ήξσα

κε ην

ληηζετθφ πξνθήηε Εαξαηνχζηξα. ε αληίζεζε κ‟ εθείλνλ, ν Οξέζηεο
δελ επέιεμε σο ηφπν απνκφλσζήο ηνπ έλα βνπλφ: ην αζθεηήξηφ ηνπ
είλαη ην δσκάηηφ ηνπ. Ζ θηεξσηή ζθέςε ηνπ ζα ηνπ δηεπθνιχλεη
εληνχηνηο κηα πλεπκαηηθή αλάβαζε. πσο ν Εαξαηνχζηξα, ν Οξέζηεο
δεη θαη ζηνράδεηαη ζε κηα ζθαίξα πνπ αγγίδεη ηνλ νπξαλφ. Απφ ηα
ηιηγγηψδε χςε ηνπ απφθξεκλνπ βνπλνχ ηεο γλψζεο, φπνπ έθηαζε
ράξε ζηελ αδηάθνπε κειέηε αγλαληεχεη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ(πνπ
παξέκεηλαλ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο) ηνπο αμηνινγεί θαη θαηαιήγεη
ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη λάλνη δίπια ηνπ. Καηά πφζνλ απηή ε ηδέα
ηεο αλσηεξφηεηάο ηνπ αιεζεχεη, ζα ην κάζνπκε απφ ηελ παξαζηαηηθή
πεξηγξαθή ηεο θαηάβαζεο ηνπ Οξέζηε θαη ηεο «γαιαλνκάηαο
Βαζηινπνχιαο» (ε νπνία είλαη κηα πξνζσπνπνίεζε ηεο ηδενινγίαο
ηνπ θαδαληδαθηθνχ ήξσα θαη ζπλάκα έλα απηνηειέο κέξνο ηνπ εγψ
ηνπ68).
Δλδηαθέξνπζα αλαθνξά ζην έξγν θάλεη ζε πξνζσπηθφ ηνπ ηζηνιφγην θαη ν
Διεπζέξηνο Α. Μαλδαιηαλφο, έλαο ιηγφηεξν γλσζηφο, αιιά κε δηεηζδπηηθή εξεπλεηηθή
καηηά εξεπλεηήο:
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Caroline Raluca Ghetu, φ. π., ζζ. 47-48.
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Ο Νίθνο Καδαληδάθεο ζηηο παζκέλεο ςπρέο, αλαδεηθλχνληαο ηελ
πξνζσπηθή ινγνηερληθή ηνπ ηαπηφηεηα, ζρνιίαζε κε ξεαιηζκφ ην
θνηλσληθφ γίγλεζζαη ηεο επνρήο. Μηαο επνρήο πνπ ινγηθά ππήξρε κηα
λενιαία εθεζπραζκέλε θαη ζπάηαιε, ζπαηαιψληαο θαηά νπζία γηα
πξάγκαηα πνπ ν ήξσαο θαη θαη‟ επέθηαζε ν ζπγγξαθέαο ζεσξνχζαλ
αλνχζηα. Δπίζεο θαηάθεξε λα απνδψζεη ηνλ δπλαηφ έξσηα ηεο
Υξπζνχιαο γηα ηνλ Οξέζηε κε ηφζν ζπλαηζζεκαηηζκφ θαη ηφζν
αηζζαληηθά ιφγηα πνπ δχζθνια ζα άθελε αζπγθίλεην θαη ηνλ πην
απαηηεηηθφ αλαγλψζηε. Σέινο νη θηινζνθηθέο ζθέςεηο αιιά θαη νη
ηδενινγηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ εξψσλ αιιά θαη νη πλεπκαηηθέο ηδέεο
ηνπο θαηαηάζζνπλ ην κπζηζηφξεκα ζηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο
θιαζζηθήο ινγνηερλίαο […] Πέξα απφ ηελ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε,
κηα θαη αλαθέξεηαη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο πιάζνληαο αξηζηνηερληθά
θαη ην θνηλσληθφ θφλην ηνπ Παξηζηνχ εθείλεο ηεο επνρήο - ν
κπζηζηνξεκαηηθφο ρξφλνο είλαη αζαθήο-, νη παζκέλεο ςπρέο έρνπλ
θαη ζενινγηθή αιιά θαη θηινζνθηθή δηάζηαζε ζίγνληαο έλλνηεο
ζεκαληηθέο φπσο ν λεαληθφο απφιπηνο έξσηαο, ε επαλάζηαζε ηνπ
πλεχκαηνο, ν αγψλαο επηβίσζεο αιιά θαη ε ςπρηθή ειεπζεξία πνπ
απνδεηά ν θεληξηθφο ήξσαο απαιιαγκέλνο απφ νπνηαδήπνηε
ζπλαηζζεκαηηθή πξφιεςε θαη ςπρνινγηθή πξνθαηάιεςε69.
ε θάζε πεξίπησζε, ηα φπνηα ζηνηρεία κε εκθαλή ή ιηγφηεξν επδηάθξηηε
θηινζνθηθή ζθέςε ζηε γξαθή ηνπ Καδαληδάθε ζηα δπν απηά πξψηα κπζηζηνξήκαηα
πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ θαη λα ζπλεμεηαζηνχλ κε άιια ζηνηρεία απφ θείκελα πνπ
γξάθεη θαη δεκνζηεχεη ηελ ίδηα επνρή θαη θπξίσο κε ηνλ ζεαηξηθφ Πξσηνκάζηνξα, ηνλ
νπνίν γξάθεη ην 1909 ζην Παξίζη ππφ ηελ έληνλε επίδξαζε ηνπ ληηζετθνχ πλεχκαηνο
θαη κε πξψην ηίηιν Ζ ζπζία70. Ζ ζεαηξηθή θηγνχξα ηνπ Πξσηνκάζηνξα είλαη θάηη
αλάκεζα ζε ηεθηνληθή απνηχπσζε ηνπ κεγάινπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζχκπαληνο θαη
ηνπ ληηζετθνχ Τπεξαλζξψπνπ. Σελ ίδηα ρξνληά δεκνζηεχεη κε ην ςεπδψλπκν Πέηξνο
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Διεπζέξηνο Α. Μαλδαιηαλφο, παζκέλεο Φπρέο [Νίθνπ Καδαληδάθε, Δθδφζεηο Καδαληδάθε],
ζρνιηαζκφο ζην blogi-READ For Living - Ζ ινγνηερλία ζηα ρέξηα καο, Γεπηέξα, 21
επηεκβξίνπ 2015.
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Ο Πξσηνκάζηνξαο παξνπζηάδεηαη ηνλ Μάην ηνπ 1910
κε εηζεγεηή ηνλ . Κ.
αθειιαξφπνπιν ζηνλ Λαζζάλεην Γξακαηηθφ Αγψλα ζηνλ νπνίν θαη βξαβεχεηαη. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1910
δεκνζηεχεηαη ζην πεξηνδηθφ Παλαζήλαηα, ηφκνο 20, ζζ. 131-144 κε ην ςεπδψλπκν Πέηξνο
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Φεινξείηεο κηα κνλφπξαθηε ηξαγσδία κε ηίηιν Κσκσδία θαη παξάιιεια ην
θηινζνθηθφ κειέηεκα Ζ επηζηήκε ερξεσθόπεζε;71
Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ν Καδαληδάθεο δνθηκάδεη ζρεηηθά λσξίο ηηο δπλάκεηο
ηνπ ζε αξθεηά ινγνηερληθά είδε ηαπηφρξνλα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πνξεπηεί,
νπζηαζηηθά, κέρξη ηε δχζε ηεο δσήο ηνπ, αθφκα θαη αλ ηα κεγάια κπζηζηνξήκαηα ηεο
σξηκφηεηάο ηνπ έκειιε λα είλαη απηά πνπ ηνλ θαηαμίσζαλ. Οη κπζηζηνξεκαηηθέο
κνξθέο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαληήζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην έρνπλ ζθπξειαηεζεί
κέζα απφ ηα θείκελα ηεο λεφηεηαο ζηα νπνία αλαθεξφκαζηε εδψ θαη ηα νπνία
απνηεινχλ ζπλέρεηα θαη επέθηαζή ηνπο. Ο θηινζνθηθφο ζηνραζκφο ηνπ ζπγγξαθέα,
έηζη φπσο αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο θαη θπξίσο ζηηο αξρέο
ηεο ηξίηεο δεθαεηίαο ηεο δσήο ηνπ απνηέιεζε, δειαδή, ηε βάζε γηα ηε κειινληηθή ηνπ
πνξεία. Αθφκα θαη αλ κπζηζηνξήκαηα φπσο ην Όθηο θαη Κξίλν θαη παζκέλεο ςπρέο
δελ ζεσξήζεθαλ κεγάιεο ινγνηερληθέο ζηηγκέο θαη δελ ζπλέβαιαλ ίζσο ζηελ
πζηεξνθεκία ηνπ Καδαληδάθε, εληνχηνηο εκθάληζαλ κπζηζηνξεκαηηθέο κνξθέο πνπ
εθθφιαςαλ ηηο αληίζηνηρεο ηεο σξηκφηεηαο.
Αλάκεζα ζηε ζπγγξαθή ηνπ παζκέλεο ςπρέο (1908) θαη ηνπ Σόληα Ράκπα
(1929) πνπ ζα απνηειέζεη ηνλ επφκελν κπζηζηνξεκαηηθφ ηνπ ζηαζκφ κεζνιαβνχλ
πάλσ απφ είθνζη ρξφληα. Καηά ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο (1912-1913) ν
ζπγγξαθέαο καο πξνζέξρεηαη ζηνλ ζηξαηφ σο εζεινληήο θαη ππεξεηεί ζην ηδηαίηεξν
γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ Ησάλλε Γακβέξγε. ηε ζπλέρεηα, ε Δπξψπε ζα
ζπγθινληζηεί απφ ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν (1914-1918). Δπξφθεηην γηα κηα
ζχξξαμε ε νπνία, αλ θαη ελδνεπξσπατθή κε ηα θχξηα κέησπα ζηε Γεξαηά Ήπεηξν,
επεθηάζεθε θαη ζηελ πεξηθέξεηα. Ζ ελεξγφο κάιηζηα ζπκκεηνρή απνηθηαθψλ
ζηξαηεπκάησλ κε ηελ εκπινθή αθφκα θαη ακεξηθαληθψλ πξνζέδσζαλ ηειηθά ηελ
έλλνηα ηνπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ. Ο ζπγγξαθέαο καο παξαθνινπζεί ηα δξακαηηθά
γεγνλφηα απφ απφζηαζε, δίρσο φκσο λα εθδειψλεη ελδηαθέξνλ γηα απηά. πλερίδεη λα
ραξάδεη

ηε

δηθή

ηνπ

πξνζσπηθή

πνξεία

ηαμηδεχνληαο,

δηαβάδνληαο

θαη

επηθνηλσλψληαο κε θφζκν. Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ ινγηθή ζπλέρεηα θαη
ζπλέπεηα ηεο πνξείαο ηνπ θαη ζηε ζπγγξαθή κπζηζηνξεκάησλ λα ζπκίζνπκε φηη ζηελ
ηεηξαεηία 1911-1915 ν εθδνηηθφο νίθνο Φέμε δεκνζηεχεη κεηαθξάζεηο ηνπ
Καδαληδάθε. Αλάκεζα ζε απηέο, ηε Θεσξία ηεο ζπγθηλήζεσο (1911) ηνπ Γνπίιηακ
Σδέηκο, ηε Γέλλεζε ηεο ηξαγσδίαο (1912) θαη ην Σάδε έθε Εαξαηνύζηξαο (1913) ηνπ
Νίηζε θαζψο θαη Σν γέιην ηνπ Μπεξμφλ. Αλ ζηηο κεηαθξάζεηο απηέο πξνζζέζνπκε θαη
71

Πεξ. Παλαζήλαηα, 15 Ννεκβξίνπ 1909, ζζ. 71-75.
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ην Πεξί ηεο γελέζεσο ησλ εηδώλ ηνπ Γαξβίλνπ θαη ην Γύλακηο θαη ύιε ηνπ Μπνχρλεξ,
ζρεκαηίδνπκε κηα εηθφλα ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Καδαληδάθε πνπ εμαθνινπζεί λα ηνλ
κπνιηάδεη κε ηε δηδαζθαιία κεγάισλ θηινζνθηθψλ (θαη φρη κφλν) κνξθψλ. Ο
Καδαληδάθεο δελ αξθείηαη πηα ζηηο αλαγλψζεηο, αιιά πξνζθέξεη θαη ειιεληθέο
κεηαθξάζεηο ζεκαληηθψλ έξγσλ θηινζφθσλ. Πξέπεη, ινηπφλ, δηαβάδνληαο θαη
επηρεηξψληαο λα εξκελεχζνπκε ηηο ινγνηερληθέο κνξθέο ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηνπ, λα
έρνπκε πάληα ππφςε καο ηε δηαξθή επίδξαζε πνπ δέρεηαη ν ζπγγξαθέαο απφ
δηάθνξεο θηινζνθηθέο θαη άιιεο πεγέο.
εκαληηθφ ξφιν γηα ηε ζπλέρεηα ζα δηαδξακαηίζεη θαη ε ζπλάληεζε κε ηνλ
Άγγειν ηθειηαλφ (1914), κε ηνλ νπνίν ζα πεξηεγεζνχλ ζπζηεκαηηθά ηελ Διιάδα
αλαδεηψληαο ηε ζπλείδεζε ηεο Διιάδαο θαη ηνπ ειιεληζκνχ. Καζνξηζηηθή είλαη θαη
ε „„γεξκαληθή‟‟ ηνπ εκπεηξία ην Φζηλφπσξν ηνπ 1922 ζην Βεξνιίλν, φπνπ
«ζπκκεηέρεη ζηελ εκπχξεηε δσή ηεο εμαζιησκέλεο θαη εμαγξησκέλεο Γεξκαλίαο. Οη
παιαηέο (αξηζηνθξαηηθέο-εζληθηζηηθέο) πεπνηζήζεηο ηνπ [ζπγγξαθέα] θινλίδνληαη θαη
γνεηεχεηαη απφ ηηο επαλαζηαηηθέο ζεσξίεο: ζηελ ηέρλε, ζηε ζθέςε, ζηε δξάζε.
Θέιεη λ‟ αθνκνηψζεη ην πλεχκα ηνπ θαηξνχ ηνπ θαη λα ην κεηαδψζεη ζηελ Διιάδα 72».
Άιινη αμηνζεκείσηνη ζηαζκνί ηνπ ζην δηάζηεκα απηφ ππήξμαλ ην ηαμίδη ηνπ ζηε
νβηεηηθή Ρσζία ηνλ ρεηκψλα ηνπ 1925-1926 σο απεζηαικέλνο ηεο αζελατθήο
εθεκεξίδαο Διεύζεξνο ιόγνο θαη ζηελ Παιαηζηίλε θαη ηελ Κχπξν ηελ άλνημε ηνπ
1926.Ο Καδαληδάθεο κειέηεζε ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Ρσζίαο, αιιά θαη
ηε ξσζηθή θηινζνθία. Σηο εκπεηξίεο θαη ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ γη‟ απηήλ ηελ ρψξα
θαηέγξαςε ζε ζεηξέο άξζξσλ ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, θαζψο θαη ζηα βηβιία
Σαμηδεύνληαο: Ρνπζία, Σόληα-Ράκπα θαη Ηζηνξία ηεο ξσζηθήο ινγνηερλίαο73. ηε
Ρσζία, φκσο, ζα μαλαβξεζεί ην θζηλφπσξν-ρεηκψλα ηνπ 1927, πξνζθεθιεκέλνο απηή
ηε θνξά απφ ηε νβηεηηθή Κπβέξλεζε. Μεηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο Οθησβξηαλήο
Δπαλάζηαζεο (7 Ννεκβξίνπ 1927), έλα θηινθνκνπληζηηθφ Παγθφζκην πλέδξην έρεη
ζπγθιεζεί ζηε Μφζρα. Πεξηιακβάλεη ρίιηνπο ζπλέδξνπο θαη ζπδεηά πψο κπνξεί λα
απνηξαπεί έλαο λένο παγθφζκηνο πφιεκνο. «Ο Καδαληδάθεο αλεβαίλεη ζην βήκα. Γελ
θαηαδέρεηαη ηηο ππεθθπγέο. ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ 43 εζλψλ πνπ βξίζθνληαη ζην
πλέδξην παξαδίδεη έλα κήλπκα γηα ηνπ εξγάηεο φινπ ηνπ θφζκνπ: Ο θαπηηαιηζηηθφο
πφιεκνο είλαη αλαπφθεπθηνο, γηαηί νη θαπηηαιηζηέο πνπ ζαο πάλε θαη ζαο θέξνπλ
72

Παληειήο Πξεβειάθεο, «Νίθνο Καδαληδάθεο, ζπκβνιή ζηε ρξνλνγξαθία ηνπ βίνπ ηνπ», Νέα Δζηία,
ηεχρνο 799, Γεθέκβξηνο 1959, φ.π., ζζ. 11-12.
73
ρεηηθά κε ηνλ Καδαληδάθε θαη ηε Ρσζία, βι. θαη ην βηβιίν ηνπ Μηράιε Πάηζε
Καδαληδάθεο θαη Ρσζία: νηθνθνβία, δηαινγηθόηεηα, θαξλαβάιη (Πηπρέο ηεο πνηεηηθήο θαη ηεο
ηδενινγίαο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ηε δεθαεηία ηνπ 1920), Αζήλα, 2013.
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έρνπλ ζπκθέξνλ λα ην θάκνπλ. Μηα κνλάρα ζσηεξία ππάξρεη: λα πξνεηνηκάδεζηε γηα
ηνλ θνηλσληθφ πφιεκν. ηαλ ζα ‟ξζεη ν θαπηηαιηζηηθφο πφιεκνο λα ηνλ κεηαηξέςηε
ζε θνηλσληθφ74». Θα αθνινπζήζεη, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1928 ε γλσζηή παξέκβαζή ηνπ
ζηελ Αζήλα κε ηνλ Ηζηξάηη75, ελψ ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη ηνπ 1928 ζα
θαηαγξαθεί ε κεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα δηακνλή ηνπ ζηε νβηεηηθή Ρσζία κε
επηζθέςεηο, γλσξηκίεο θαη εκπεηξίεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην κέιινλ ηνπ.
Σν θιίκα απηφ ζα απνηειέζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην έλαπζκα γηα ηε ζχιιεςε
ελφο βηβιίνπ, ηνπ νπνίνπ ε ζπγγξαθή έγηλε ηνλ Μάην ηνπ 1929 ζην Γθφηεζθακπ ηεο
ηφηε Σζερνζινβαθίαο. Απφ ηνλ Απξίιην ήδε έγξαθε ζηνλ Πξεβειάθε: «Αλππνκνλψ
λα βξεζεί κηα ιχζε ζηε δηακνλή κνπ εδψ γηα λ‟ αξρίζσ ην βηβιίν. Θα πξνζπαζήζσ
λα γίλεη ππθλφ θαη νξκεηηθφ76». Δπξφθεηην γηα βηβιίν γξακκέλν ζηα γαιιηθά κε ηνλ
πξσηφηππν ηίηιν Moscou a crié77. Οη ήξσεο ηνπ έξγνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηε Μφζρα
γηα λα ενξηάζνπλ ηα δεθάρξνλα ηεο επαλάζηαζεο. Ο ζπγγξαθέαο εμνκνινγείηαη φηη
κέζα απφ ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ μεδηπιψλεηαη ε δηθή ηνπ πνιχπιεπξε
πξνζσπηθφηεηα. Κεληξηθφ πξφζσπν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο είλαη έλαο λέγξνο, ν Σφληα
Ράµπα ηνπ νπνίνπ ην φλνκα ζηα εβξατθά ζεκαίλεη «επραξηζηψ». Ο ήξσαο ηνπ έξγνπ
πιαηζηψλεηαη απφ επηά αθφκε ραξαθηήξεο µε δηαθνξεηηθή θαηαγσγή θαη πνιηηηζκηθφ
ππφβαζξν: ηνλ Αδάλη, ηνλ Κξεηηθφ Γεξαλφ, ηνλ νπ-θη, ηε Ραρήι, ηνλ Αµίηα, ηνλ
Αλάληα θαη ηνλ Άλζξσπν µε ηηο κεγάιεο µαζέιεο. ια ηα πξφζσπα έξρνληαη ζηε
Ρσζία απφ δηάθνξνπο ηφπνπο. Πεγαίλνπλ πξψηα ζην Αζηξαράλ γηα λα
παξαθνινπζήζνπλ έλα Αλαηνιηθφ πλέδξην θαη θαηφπηλ ζηε Μφζρα, φπνπ
γηνξηάδεηαη ε επέηεηνο ηεο Δπαλάζηαζεο µε ιακπξέο παξειάζεηο. ην ηέινο ν Σφληα
Ράµπα, ν νπνίνο έρεη πάεη λα πξνζθπλήζεη ζην Μαπζσιείν ηνπ Λέληλ, βιέπεη έλα
φξακα πχξηλεο θαηαζηξνθήο: µεηά ηελ θάζαξζε ηνπ παιαηνχ θφζκνπ νη ζπφξνη θάησ
απφ ηε γε δσληαλεχνπλ απφ ηε βξνρή θαη ζρεκαηίδνπλ ηε κνξθή ηνπ Λέληλ.
Οη εληππψζεηο ηνπ Καδαληδάθε απφ ηα πξφζθαηα ηαμίδηα ηνπ ζηε νβηεηηθή
Έλσζε, νη εηθφλεο θαη ηα πξφζσπα πνπ ηνλ είραλ ζπγθηλήζεη (Rahel Lipstein, Itka
Horowitz θ.ά.) ιακβάλνπλ ζάξθα θαη νζηά ζην Σόληα-Ράκπα ζε κηα ξσκαιέα
74

Παληειήο Πξεβειάθεο, «Ο Καδαληδάθεο. Βίνο θαη έξγα» ζην Θεώξεζε ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε,
είθνζη ρξόληα από ην ζάλαηό ηνπ, φ.π., ζ. 29.
75
Βι. ζρεηηθά ηελ Δηζαγσγή καο.
76
Νίθνο Καδαληδάθεο, Σεηξαθόζηα γξάκκαηα…, φ. π., ζ. 130 (γξάκκα ηεο 27εο Απξηιίνπ 1929 απφ
Βεξνιίλν ).
77
Σν πεξηνδηθφ Πξσηνπνξία δεκνζίεπζε, ζε κεηάθξαζε Παληειή Πξεβειάθε, ηνλ πξφινγν θαη ηνλ
επίινγφ ηνπ κεηνλνκαζκέλν κε ηνλ ζεκεξηλφ ηνπ ηίηιν Σόληα-Ράκπα, ζην δηάζηεκα
Απγνχζηνπ 1929- Ηαλνπαξίνπ 1930.Σνλ επφκελν έηνο 1931 δεκνζηεχεηαη κε πεξηθνπέο ζην γαιιηθφ
πεξηνδηθφ Revue des Vivants. Μεηά απφ πεξηπέηεηεο θαη παιηλσδίεο εθδφζεθε ην 1934 ζην Παξίζη.
Δθεί εθδφζεθε μαλά ην 1962 κε δηαθσηηζηηθή εηζαγσγή ηεο Διέλεο Ν. Καδαληδάθε. ηα ειιεληθά
θπθινθφξεζε ζε πξψηε έθδνζε ην 1956 απφ ηηο εθδφζεηο Γίθξνο ζε κεηάθξαζε Γηάλλε Μαγθιή.
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κπζηζηνξεκαηηθή ζχλζεζε. Μπνξνχκε επνκέλσο λα ζεσξήζνπκε ην θείκελν απηφ
«ζαλ έλα απφ ηα πην απνθαιππηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη δηεπθξηληζηηθφ γηα
ην ηδεαιηζηηθφ πεξηερφκελν ην νπνίν απφδηλε ζηνλ θνκνπληζκφ78». Ζ Οθησβξηαλή
Δπαλάζηαζε θαη ν παγθφζκηνο αλαβξαζκφο, νη αγψλεο ησλ ιαψλ θαη ησλ αηφκσλ, νη
ειπίδεο θαη νη καηαηψζεηο, ηα δηιήκκαηα, ν εξσηζκφο θαη ε παξαθκή, νη νξακαηηζκνί
θαη νη θνζκνζεσξίεο, νη εκπεηξίεο θαη νη δηαπηζηψζεηο ηζηνξνχληαη κπζηζηνξεκαηηθά,
κε καηηά θηλεκαηνγξαθηθή θαη κε έκθαζε ζηε δηαρξνληθή πηπρή πξαγκάησλ θαη
πξνζψπσλ. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ζην Σόληα Ράκπα ν Έιιελαο ζπγγξαθέαο
βάιιεη θαηά ηνπ θαηλνχξγηνπ Θενχ, ηνπ Λέληλ θαη ησλ νπαδψλ ηνπ, ηνπο νπνίνπο
βιέπεη λα εθθπιίδνληαη θαη γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεη απνηπρία ζε κηα γεκάηε
αληηθάζεηο πξαγκαηηθφηεηα. ην κπζηζηφξεκα απηφ, δειαδή, ν Καδαληδάθεο
παξνπζηάδεη ηελ επίδξαζε ηνπ θνκνπληζκνχ ζηνλ Ρσζηθφ ιαφ, αιιά θαη ζε άιινπο.
Ζ ζχειια πνπ έθεξε ζηε Ρσζία θαη αιινχ ε ζενπνίεζε ηνπ Λέληλ κνηάδεη λα
πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο επηπρίαο θαη δπζηπρίαο ζπλάκα ζηνπο πηζηνχο ηεο λέαο ηδέαο.
πσο ζην ζχλνιν ησλ θεηκέλσλ ηνπ, ν Καδαληδάθεο ζα πξνρσξήζεη θαη εδψ,
πέξα απφ αλζξψπνπο θαη ινγνηερληθέο κνξθέο, ζηελ νηθεία ηνπ επηινγή πνπ είλαη ε
πξνβνιή ηεο δηθήο ηνπ εθδνρήο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηε δσή. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη
ηνλ Γεξαλφ δελ είλαη ν άλζξσπνο, ε γε, ν νπξαλφο, ε Ρσζία. Δίλαη ε θιφγα πνπ θαίεη
φια απηά. Σν Σόληα - Ράκπα είλαη έξγν ξεαιηζκνχ θαη νξάκαηνο, αιιά θαη ζθέςεο
θαη ζηνραζκνχ. Παληνχ θαη πάληα ν Καδαληδάθεο ελδηαθέξεηαη γηα απηή ηε θιφγα.
Μνινλφηη ε αθνξκή είλαη ε νβηεηηθή Δπαλάζηαζε, ν ίδηνο φκσο παξακέλεη βαζηά
ζηνραζηηθφο θαη θηινζνθεκέλνο γχξσ απφ ηα παλαλζξψπηλα δεηήκαηα πνπ ηνλ
απαζρνινχλ. Γελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί θαη λα θπιαθηζηεί ζε έλα ζηελφ πιαίζην
πνιηηηθνθνηλσληθψλ νζκψζεσλ, αιιαγψλ θαη εμειίμεσλ. Ο ίδηνο, κηιψληαο γηα ην
βηβιίν απηφ ιέεη φηη «φ,ηη μαθληάδεη δελ είλαη νχηε νη ηδέεο νχηε ε αξρηηεθηνληθή, κα
ην βάδηζκα ηεο ςπρήο πίζσ απφ ην θείκελν79». Ο Καδαληδάθεο βίσζε ηελ νβηεηηθή
Δπαλάζηαζε, ελζνπζηάζηεθε απφ απηήλ, ηελ εμχκλεζε, αιιά άζθεζε θαη θξηηηθή
απέλαληί ηεο. Γελ ήηαλ φκσο πνιηηηθφο. Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ πνιηηηθή,
είλαη κέξνο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ. Σνλ ελδηέθεξε ε πνιηηηθή γηα ιφγνπο εθηφο πνιηηηθήο,
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Θεφδσξνο Γξακκαηάο, «Ξαλαδηαβάδνληαο ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε», φ.π., ζ. 53.

Νίθνο Καδαληδάθεο, Σεηξαθόζηα Γξάκκαηα…, φ.π., ζ. 187 (γξάκκα ηεο 7εο Απξηιίνπ απφ ην
Gottesgab).
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δηφηη εθεί έβιεπε έλα ζηνηρείν κειινληηθφηεηαο, ην νπνίν ν θαηαμησκέλνο κειεηεηήο
ηνπο Peter Bien εχζηνρα απνθαιεί «εζραηνινγηθή πνιηηηθή80».
Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε, ηνλίδεη, φηη ε πνιηηηθή γηα ηνλ Καδαληδάθε ήηαλ ε
«θαηάζηαζε κηαο δεκηνπξγηθήο ςπρήο πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ ηέρλε». Σν
γεγνλφο απηφ εμεγεί γηαηί ππήξμε θνκνπληζηήο, θαζίζηαο, καντζηήο, ζνζηαιηζηήο,
εζληθηζηήο, φια απηά καδί θαη ηίπνηε απφ απηά. πσο ππνζηεξίδεη θη ν Πξεβειάθεο,
ην βαζίιεηφ ηνπ Καδαληδάθε αλήθεη ζ‟ έλαλ άιιν θφζκν. Με ην Σόληα-Ράκπα ίζσο
λα βξηζθφκαζηε ελψπηνλ κηαο γξαθήο ζηελ νπνία ε πνιηηηθνθνηλσληθή έκπλεπζε θαη
θηινζνθηθφο ζηνραζκφο ζπλππάξρνπλ. Πνιηηηθνί πξνβιεκαηηζκνί γηα ην ζνβηεηηθφ
πείξακα ζπκπνξεχνληαη κε πάγηεο θηινζνθηθέο θαη κεηαθπζηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ.
Δπαλάζηαζε απφ ηε κηα, ςπρηθή ειεπζεξία απφ ηελ άιιε. Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ
βηβιίνπ αλαδχνληαη θαη πεξηγξάθνληαη έλλνηεο ζεκαληηθέο, φπσο επαλάζηαζε,
αγψλαο, ειεπζεξία, ζεφο. Ζ κπζηζηνξία ηνπ Σόληα Ράµπα απνηειεί κηα ηζηνξία κέζα
ζηελ νπνία πξνβάιιεηαη αθελφο κηα άζθεζε γηα ηελ εζσηεξηθή ειεπζεξία θαη
αθεηέξνπ ν αγψλαο θαη ε επαλάζηαζε γηα ηελ ειεπζεξία γεληθφηεξα.
Οη έλλνηεο ηεο πίζηεο ζηελ αλζξψπηλε αλχςσζε κέζσ ηεο πλεπκαηηθήο
άζθεζεο, ηνπ αγψλα θαη ηεο ειεπζεξίαο, πξνο ηα δηδάγκαηα ηνπ Μπεξμφλ ζα καο
έζηξεθαλ ζηελ πξνζπάζεηά καο λα αληρλεχζνπκε ηηο θηινζνθηθέο επηδξάζεηο πνπ
δέρηεθε ν Καδαληδάθεο. Μηα ηέηνηα „„αλάγλσζε‟‟ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο πξνηείλεη θαη
ε Caroline Raluca Ghetu:
‟ απηφ ην έξγν, δχν αξζεληθνί ήξσεο (o Γθξηγθφι Ρνκπαθηληζέθην
Σφληα-Ράκπα)

αληηπξνζσπεχνπλ

ην

εθείλν

[ην

Id]

ηνπ

Γεξαλνχ/Καδαληδάθε. Ο θηιφζνθνο Γεξαλφο κνρζεί λ‟ απνηππψζεη
ζηα γξαπηά ηνπ ηελ ςπρή ηνπ θαη ηελ ςπρή ηνπ ιανχ ηνπ ψζηε λα
ηηο δηαησλίζεη. Μνινλφηη

θαηαλνεί

ηηο αηνκηθέο ζιίςεηο ησλ

ζπλαλζξψπσλ ηνπ παζρίδεη λα βξεη κηα “κεηαθπζηθή ζχλζεζεˮ ησλ
αηνκηθψλ αγψλσλ θαη θαεκψλ, ηελ απνθαινχκελε “θιφγαˮ, ε νπνία
ζηελ αληίιεςε ηνπ Γεξαλνχ θαη ηνπ Ακίηα (πνπ απνηειεί

έλα

επάισην θνκκάηη ηνπ εγψ ηνπ Γεξαλνχ/Καδαληδάθε) ζπκβνιίδεη ηε
δσηηθή νξκή ηνπ Bergson81.
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Βι. ζρεηηθά, Peter Bien, Καδαληδάθεο, Ζ πνιηηηθή
Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, 2007.
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Caroline Raluca Ghetu, φ. π., ζζ. 117.
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ηνπ πλεύκαηνο, ηφκνο B΄, Ζξάθιεην,

Ο Βξαρόθεπνο γξάθηεθε ην 1936 ζηα γαιιηθά κε πξσηφηππν ηίηιν Le jardin des
rochers. Σν κπζηζηφξεκα απηφ ην είρε παξαγγείιεη ν εθδφηεο Grethlein ηεο Λεηςίαο,
αιιά δελ θαηέζηε ηειηθά δπλαηφλ λα δεκνζηεπηεί ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία. Σν έξγν
έκεηλε αδεκνζίεπην κέρξη ην 1959, νπφηε θπθινθφξεζε ζηα γαιιηθά82. Σν 1960, δχν
ρξφληα κεηά ηνλ Πνηεηή θαη ην πνίεκα ηεο Οδύζζεηαο ηνπ Πξεβειάθε, ζα
θπθινθνξήζεη ε πξψηε ειιεληθή έθδνζε ηνπ Βξαρόθεπνπ. ρεηηθά κε ην βηβιίν
απηφ, ν κεηαθξαζηήο ηνπ Παληειήο Πξεβειάθεο γξάθεη:
Έλα δαθηπινγξαθεκέλν αληίγξαθν ηνπ γαιιηθνχ πξσηφηππνπ
βξέζεθε ζηα θαηάινηπα ηνπ Καδαληδάθε ζηελ Antibes ην θαινθαίξη
ηνπ 1958. Ζ θπξία Διέλε Καδαληδάθε ην αληίγξαςε μαλά ζηε κεραλή
θη‟ απφ ην αληίγξαθφ ηεο έθακα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ην
θζηλφπσξν ηνπ 1959 απφ ρξένο βέβαηα ζην ζπγγξαθέα θαη ζηα
ειιεληθά γξάκκαηα, αιιά θη‟ επεηδή Ο Βξαρόθεπνο δίλεη ηελ εηθφλα
ηνπ Καδαληδάθε πνπ πξσηνγλψξηζα θαη αγάπεζα83.
Ο Βξαρόθεπνο είλαη έξγν κε δηπιή πνξεία, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή, ηεο
ζθέςεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπγγξαθέα. Οη δσεξέο εληππψζεηο πνπ είρε ζην
κπαιφ ηνπ απφ ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Ηαπσλία θαη ηελ Κίλα ην 1935 ζπλδπάδνληαη
ηδαληθά κε ηηο βαζχηεξεο εμνκνινγήζεηο ηνπ πηζηεχσ ηνπ ηεο Αζθεηηθήο πνπ
βξίζθεηαη, άιισζηε, ελζσκαησκέλε κέζα ζην θείκελν ηνπ Βξαρόθεπνπ. Μεηά ηε
κεγάιε εκπεηξία ηεο Ρσζίαο, ν Καδαληδάθεο ληψζεη ηελ αλάγθε λα γλσξίζεη άιιεο
γεσγξαθηθέο παξακέηξνπο, άιιεο κεηαηρκηαθέο θνηλσλίεο. ηαλ πξαγκαηνπνηεί ην
πξψην ηνπ ηαμίδη ζηελ Άπσ Αλαηνιή ην 1936 ζπγθηλείηαη βαζηά απφ ηνλ γαιήλην θαη
αθνζησκέλν εξσηζκφ ησλ δχν αληαγσληζηηθψλ θπιψλ: ησλ Κηλέδσλ, πνπ
μεζεθψλνληαλ απειπηζκέλα ελάληηα ζε μέλνπο ερζξνχο θαη ζε δηθνχο ηνπο αθέληεο,
θαη ησλ Ηαπψλσλ πνπ αθηεξψλνληαλ ζε κηαλ αλέλδνηε θαη πνιεκφραξε ιαηξεία. Ο
Καδαληδάθεο πνπ πάληα ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα δηαγάγεη
βίν εξσηθφ, θεληξίζηεθε απφ ηηο νκνηφηεηεο πνπ βξήθε κεηαμχ ηεο Αλαηνιηθήο
ζθέςεο θαη ηεο δηθήο ηνπ θηινζνθίαο θαη επέζηξεςε ζηελ Δπξψπε γηα λα δηνρεηεχζεη
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Απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν Plon ζηε ζεηξά «Feux croisés».
Ν. Καδαληδάθεο, Ο Βξαρόθεπνο, πξφινγνο θαη κεηάθξαζε Π. Πξεβειάθε, Αζήλα, Βηβι. ηεο
„„Δζηίαο‟‟, 1960, ζ. 5.
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φιεο ηνπ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ζε ηνχην ην ιπξηθφ θαη παζηαζκέλν
κπζηζηφξεκα.
Σν „„κπζηζηφξεκα‟‟ απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη ηαμηδησηηθφ
θείκελν ζην νπνίν ν Καδαληδάθεο θαηαγξάθεη εληππψζεηο ηνπ απφ ηελ Ηαπσλία θαη
ηελ Κίλα, είλαη ην κφλν έξγν ηνπ ζην νπνίν ν αθεγεηήο-ζπγγξαθέαο ηαπηίδεηαη κε
ηνλ θεληξηθφ ήξσα. Με ειάρηζηε δξάζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπ αλαιψλεηαη ζε
ζπδεηήζεηο ζεσξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ αλάκεζα ζηνπο ήξσεο. Μφιηο πξνο ην ηέινο ην
έξγν πξνζιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξαγκαηηθνχ κπζηζηνξήκαηνο κε ηε δξάζε λα
επηηαρχλεηαη. Ζ πινθή ηνχ Βξαρόθεπνπ εμειίζζεηαη ζε δχν επίπεδα εκπεηξίαο. ε
πξψην επίπεδν, πξφθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία ελφο Δπξσπαίνπ ηαμηδηψηε πνπ εξσηεχεηαη
ηελ θφξε Κηλέδνπ καλδαξίλνπ θαη εκπιέθεηαη ζηνπο θηλδχλνπο ηεο επαλαζηαηηθήο
δξάζεο θαη ηνπ σκνχ πνιέκνπ. Ζ πινθή πξνρσξεί αξγά: ν αθεγεηήο-ζπγγξαθέαο
επηζθέπηεηαη ζηελ Ηαπσλία έλαλ θίιν ηνπ γηα λα πάεη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Κίλα λα
ζπλαληήζεη έλαλ άιιν θίιν ηνπ, ηνλ Λη Σε. Έρεη εθηελείο ζπδεηήζεηο καδί ηνπ, θαζψο
θαη κε ηελ αδειθή ηνπ ηελ νπνία εξσηεχεηαη. Σν αίζζεκα είλαη ακνηβαίν, φκσο δελ
κπνξεί λα ζπκβεί κεηαμχ ηνπο ηίπνηα θάησ απφ ην άγξππλν κάηη ηνπ παηέξα, ελφο
ζπληεξεηηθνχ καλδαξίλνπ. Αξγφηεξα δηεηζδχεη ην θαζήθνλ. Ο αδειθφο ηεο θνπέιαο
δίλεη ηελ εληνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξψελ θίιεο ηνπ, ηεο γηαπσλέδαο ηελ νπνία είρε
εγθαηαιείςεη. Ζ ηειεπηαία, γηα λα ηνλ εθδηθεζεί, αιιά θαη γηα λα ππεξεηήζεη ηελ
παηξίδα ηεο, πεγαίλεη ζηελ Κίλα θαη δσξνδνθεί ηνπο Κηλέδνπο ζηξαηεγνχο
πξνζθέξνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα ηα θάιιε ηεο κε απνηέιεζκα λα γίλεη επθνιφηεξε ε
θαηάθηεζε ηεο Μαληδνπξίαο. Αο κελ ιεζκνλνχκε, εμάιινπ, φηη ην κπζηζηφξεκα
απηφ γξάθεηαη ην 1936.
ε δεχηεξν επίπεδν, φκσο, Ο Βξαρόθεπνο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ έλα
κπζηζηφξεκα έξσηα, ίληξηγθαο θαη αλδξείαο.
Δίλαη κηα ζε βάζνο κειέηε ησλ ίδησλ ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ
επηζπκηψλ ηνχ Καδαληδάθε: ν ήξσαο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ν
αληθαλνπνίεηνο πεξηπιαλψκελνο πνπ απνδεηά κηα πλεπκαηηθή
ζηγνπξηά αλάκεζα ζηηο κεγάιεο ζξεζθείεο θαη θηινζνθίεο ηεο
Αλαηνιήο, είλαη ν ίδηνο ν Νίθνο Καδαληδάθεο. Διθφκελνο ζηε κάρε,
κπαίλνληαο ζηνλ πεηξαζκφ λα δεζκεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε έλα ζθνπφ,
ξνπθψληαο

νιφθιεξν

ην

πεξίπινθν

πλεχκα

ηεο

Κίλαο,

ν

Καδαληδάθεο θαηνξζψλεη αξηζηνηερληθά λα „„πξνβάιεη‟‟ ηε δηθή ηνπ
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πξνζσπηθφηεηα κέζα ζηε κπζνπιαζία κηαο ζπγθηλεηηθήο ηζηνξίαο
αγάπεο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο απέξαληεο αλαηαξαρήο84.
Πηζηεχνπκε φηη ζηνλ Βξαρόθεπν ηα θνηλσληθά, ππαξμηαθά θαη κεηαθπζηθά
πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ βαζαληζηηθά ηνλ Καδαληδάθε κάο επηηξέπνπλ λα
ππνζέζνπκε φηη ζηε γξαθή ηνπ ζπλππάξρνπλ κπεξμνληθνί θαη ληηζετθνί απφερνη.
ηνηρεία δσηηθήο νξκήο απφ ηε κηα, παξάγνληεο απνζέσζεο ηεο δχλακεο απφ ηελ
άιιε. Γεδνκέλνπ ζην έξγν απηφ, κεηά ηελ εξσηηθή θιφγα έξρεηαη ε κεηάλνηα θαη ν
ζπαξαγκφο, δηαπηζηψλνπκε φηη ν Έιιελαο ζπγγξαθέαο παξακέλεη γηα κηα αθφκα
θνξά ζπλεπήο πξνο ηηο ηδέεο ηνπ δίλνληάο καο ηελ εηθφλα ηεο ζχγθξνπζεο ηεο ζάξθαο
κε ην πλεχκα πνπ απνηειεί θαη ηνλ παληνηηλφ δξακαηηθφ αγψλα ηεο δσήο ηνπ. Ο
ήξσαο θαηαιήγεη ζηνλ „„Κήπν ησλ Βξάρσλ‟‟, έλαλ θήπν δίρσο ινπινχδηα, δίρσο
δέληξα, δίρσο λεξφ, αιιά έλαλ θήπν πνπ κε ηνπο γπκλνχο βξάρνπο ηνπ αληαλαθιά
ηελ εηθφλα κηαο ςπρήο ρσξίο ςεπδαηζζήζεηο θαη ρσξίο ειπίδεο, δειαδή κηαο ςπρήο
ειεχζεξεο. Γελ ζα κπνξνχζε εμάιινπ λα ζπκβαίλεη δηαθνξεηηθά κέζα ζε έλα θείκελν
πνπ ππφγεηα δηαπεξλάηαη απφ ην ξεχκα ησλ ζειίδσλ ηεο Αζθεηηθήο. Βξαρόθεπνο θαη
Αζθεηηθή ζπκβηψλνπλ ζε έλα εληαίν βηβιίν κπζηηθηζκνχ θαη απνθξπθηζκνχ. Ζ
ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζθιαβσκέλνπ Θενχ πνπ θαιεί ηνλ άλζξσπν λα ηνλ
ειεπζεξψζεη, ε δσή, ε θξαπγή, ε επζχλε, ε δίρσο ςεπδαηζζήζεηο ιχηξσζε θαη θπξίσο
ε πξάμε85 απνηεινχλ ηνλ θηινζνθηθφ ηζηφ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Ο Βξαρόθεπνο
ζπληζηά έλα βηβιίν μερσξηζηφ, ην νπνίν, αθφκα θαη αλ δελ εληάζζεηαη ζηα
γλσζηφηεξα ηνπ ζπγγξαθέα, ηνπνζεηείηαη ζε κηα κπζηζηνξεκαηηθή θαη επξχηεξα
ινγνηερληθή πνξεία πνπ βξίζεη ζπλνρήο. Αο ζπκίζνπκε κάιηζηα φηη ζηνλ Βξαρόθεπν
ν Καδαληδάθεο έρεη αθνκνηψζεη ηε λέα εκπινπηηζκέλε κνξθή ηεο Αζθεηηθήο ηνπ,
δειαδή εθείλε ζηελ νπνία έρεη πξνζζέζεη (επξηζθφκελνο ζηε Ρσζία ην 1928) έλα
ηειεπηαίν θεθάιαην πνπ ηηηινθνξείηαη «ηγή» θαη ππξνδνηεί φιν ην πξνεγνχκελν
θείκελν86.
πσο αλαθέξακε θαη γηα πξνεγνχκελεο ινγνηερληθέο δεκηνπξγίεο ηνπ
Καδαληδάθε, θπξίσο ησλ λεαληθψλ ηνπ ρξφλσλ, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Βξαρόθεπνπ, γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ βηβιίνπ απηνχ αιιά θαη γηα ηελ αλίρλεπζε
νπνησλδήπνηε θηινζνθηθψλ επηδξάζεσλ πξέπεη λα ζθεθηφκαζηε πάληα ην επξχηεξν
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Απφ ηνλ πξφινγν ζηελ αγγιηθή έθδνζε Nikos Kazantzakis, The Rock Garden, translated from the
French by Richard Howard., New York Simon and Schuster, 1963.
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«Ζ πξάμε» είλαη έλα θεθάιαην ηνπ Βξaρόθεπνπ πνπ είλαη αθξηβψο ίδην κε ηεο Αζθεηηθήο.
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Πξσηνδεκνζηεχηεθε ζε ζπλέρεηεο ζην πεξηνδηθφ Αλαγέλλεζε (Αξ. 11-12, Αχγνπζηνο 1927, ζζ. 599631) θαη θπθινθφξεζε ζε βηβιίν ην 1945.
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ινγνηερληθφ-θηινζνθηθφ θιίκα ζην νπνίν θηλείηαη ν ζπγγξαθέαο. Με άιια ιφγηα,
πέξα απφ ην ηαμίδη ζηελ Άπσ Αλαηνιή ην 1935 θαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε πνπ απηφ
άζθεζε ζηε γξαθή ηνπ νθείινπκε λα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηε ζπλέρηζε ησλ
ινγνηερληθψλ δπκψζεψλ ηνπ ηεο επνρήο εθείλεο. Δίλαη κηα πεξίνδνο ζηελ νπνία ν
Καδαληδάθεο εθδειψλεη ηελ επηζπκία λα γίλεη γλσζηφο θαη σο γαιιφθσλνο
ζπγγξαθέαο. Μεηά ηελ ζπγγξαθή, κέζα ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1936 ηνπ Le
jardin des rochers (Ο Βξαρόθεπνο) δνπιεχεη, ζην δίκελν Απξηιίνπ- Μαΐνπ, έλα άιιν
κπζηζηφξεκα θη απηφ ζηα γαιιηθά, κε ηνλ ηίηιν Mon père87. Σν θαινθαίξη ηνπ ίδηνπ
έηνπο γξάθεη κηα θαηλνχξγηα ζεηξά απφ θάληα, αθηεξσκέλα ζηνλ αίμπεξ, ηνλ Νηα
Βίληζη, ηνλ Σφληα Ράκπα. Μεηαθξάδεη έλα έξγν ηνπ Πηξαληέιιν γηα ην Βαζηιηθφ
Θέαηξν θαη εκπλέεηαη απφ απηφ κηα θσκσδία ζε πηξαληειιηθφ χθνο, Ο Οζέιινο
μαλαγπξίδεη. Παξάιιεια, κεηαθξάδεη ηνλ πξψην Φάνπζη ηνπ Γθαίηε, ελψ ζεσξείηαη
πηζαλφ φηη ηφηε κεηαθξάδεη θαη ηνλ Οζέιιν ηνπ αίμπεξ88.
Αθφκα θαη αλ φια απηά εθ πξψηεο φςεσο δείρλνπλ λα κελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ
Βξαρόθεπν θαη ηα άιια κπζηζηνξεκαηηθά έξγα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ηα αλαθέξνπκε
πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί ε άπνςε φηη φζν ηα ρξφληα πεξλνχλ θαη νη πνιχπιεπξεο
θαη πνιπεπίπεδεο εκπεηξίεο ηνπ Έιιελα ζπγγξαθέα εκπινπηίδνληαη, ε δεκηνπξγηθή
γξαθή ηνπ αλεμαξηήησο είδνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ έληνλν θηινζνθηθφ ηφλν
ζηνλ νπνίν δελ πξέπεη λα αληρλεχνπκε πηα κφλν επηδξάζεηο κεγάισλ θηινζφθσλ,
αιιά θαη ηε δηθή ηνπ ζχλζεζε ζε έλα πξνζσπηθφ credo. Δθείλν, φκσο, πνπ θηλεί ην
ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή είλαη θπξίσο ε δηαπίζησζε φηη ε ζχιιεςε θαη ζπγγξαθή
ηνπ Βξαρόθεπνπ ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηνπο δχν ζεκαληηθφηεξνπο ίζσο ππιψλεο
δεκηνπξγίαο ηνπ Καδαληδάθε, ηελ πξψηε εθδνρή ηεο Αζθεηηθήο (1924) θαη ηελ
Οδύζεηα (1938). Πξφθεηηαη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη
παξαγσγηθφ ζηελ ζπγγξαθηθή πνξεία θαη ζηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο θαη θνζκνζεσξίαο
ηνπ Καδαληδάθε. Καη ε ζεκαζία ηνπ θαζίζηαηαη αθφκα κεγαιχηεξε αλ
αλαινγηζηνχκε ην φιν θιίκα δπκψζεσλ πνπ βηψλεη ε Δπξψπε ζε πνιηηηθνθνηλσληθφ
επίπεδν: ν ηζπαληθφο εκθχιηνο πφιεκνο δελ αξγεί λα μεζπάζεη, ν θαζηζκφο ζηελ
Ηηαιία θαη ν λαδηζκφο ζηε Γεξκαλία εμαζθαιίδνπλ ιατθή ζηήξημε, ελψ νη δηνξαηηθνί
άλζξσπνη αθνχλε ήδε ηηο ζάιπηγγεο κηαο αθφκε παγθφζκηαο ζχξξαμεο λα ερνχλ.
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Σν κπζηζηφξεκα απηφ απνηέιεζε αξγφηεξα (1950) ηε βάζε ζπγγξαθήο ηνπ Καπεηάλ Μηράιε.
πσο ηζρχεη θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε κνξθή ινγνηερληθήο
ή άιιεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπγγξαθέα αληινχκε θπξίσο απφ ηε ζπκβνιή ζηε ρξνλνγξαθία ηεο
δσήο ηνπ Καδαληδάθε πνπ δεκνζίεπζε ν Παληειήο Πξεβειάθεο ζηνλ αθηεξσκαηηθφ ηφκν ηεο
Νέαο Δζηίαο ην 1959.
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Οη κπζηζηνξεκαηηθέο, πνηεηηθέο θαη κεηαθξαζηηθέο θαηαζέζεηο ηνπ Καδαληδάθε απφ
ηα ηέιε ηνπ 1935 έσο θαη ην Φζηλφπσξν ηνπ 1936 απνηεινχλ ηε ζπλέρεηα κηαο
πνξείαο πνπ ζχληνκα ζα ηνλ νδεγνχζε ζηηο κεγάιεο κπζηζηνξεκαηηθέο ηνπ ζπλζέζεηο.
Σνλ Οθηψβξην θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1936 βξίζθεηαη ζηε ζπαξαζζφκελε Ηζπαλία σο
πνιεκηθφο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή. Παίξλεη ζπλεληεχμεηο κάιηζηα
απφ ηνλ Οπλακνχλν θαη ηνλ Φξάλθν89. ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 1938 αζρνιείηαη κε
ηελ ηειεπηαία γξαθή ηεο Οδύζεηαο, ε νπνία ζα εθδνζεί ζηα ηέιε ηνπ έηνπο. Σν 1940
ζπλερίδεη ην γαιιηθφ κπζηζηφξεκα Mon père. Σν 1941 νη Γεξκαλνί εηζβάιινπλ ζηελ
επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Κξήηε. Ο Καδαληδάθεο ηειεηψλεη ηε
πξψηε γξαθή ηνπ Βνύδα, δηνξζψλεη ηε κεηάθξαζε ηεο Θείαο Κσκσδίαο θαη αξρίδεη
έλα κπζηζηφξεκα ζην νπνίν αξρηθά έδσζε ηνλ ηίηιν Σν ζπλαμάξη ηνπ Ενξκπά. Σν
1942 κεηαμχ άιισλ ζρεδηάδεη έλα κπζηζηφξεκα κε ζέκα ηνλ Υξηζηφ πνπ ζα ην
νλνκάζεη Σα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Υξηζηνύ. Απηφ ην θείκελν ζα απνηειέζεη ηνλ
ππξήλα ηνπ θαηνπηλνχ Σειεπηαίνπ Πεηξαζκνύ.
To 1943 ζηελ Αίγηλα γξάθεη ην κπζηζηφξεκα Ο βίνο θαη ε πνιηηεία ηνπ Αιέμε
Ενξκπά90. Δίλαη ην βηβιίν ην νπνίν κε ηνλ ειεχζεξν απ‟ φια ηα δεζκά ηνπ ήξσα ηνπ
έκειιε λα γίλεη ν πξφδξνκνο γηα ηα κεγάια κπζηζηνξήκαηα ηνπ Κξεηηθνχ. Πξφθεηηαη
γηα βηβιίν πνπ επξφθεηην λα γλσξίζεη ηε κεγαιχηεξε παγθφζκηα εθδνηηθή επηηπρία
απφ θάζε άιιν έξγν ηεο λενειιεληθήο πεδνγξαθίαο. Γελ ζα απνηεινχζε κάιηζηα
ππεξβνιή λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην έξγν απηφ πηζαλφηαηα ράξηζε ζηα Νενειιεληθά
Γξάκκαηα ηε δηεζλή πξνβνιή πνπ κέρξη ηφηε δελ είραλ. Ζ ππφζεζή ηνπ μεηπιίγεηαη
ζε έλα θξεηηθφ ρσξηφ κε ηελ θνηλσληθή ζπγθξφηεζε θαη ηα παξαδνζηαθά ηνπ ήζε λα
απνηεινχλ ην κπζηζηνξεκαηηθφ θφλην. Πέξα, φκσο, απφ κηα έμνρε ηνηρνγξαθία κηαο
ηνπηθήο θνηλσλίαο, ν ζπγγξαθέαο κεξηκλά λα επηθεληξψζεη ηε γξαθή ηνπ ζε έλα
ππαξθηφ πξφζσπν, ηνλ Γηψξγε Ενξκπά91. Ο Καδαληδάθεο ηνλ είρε γλσξίζεη είθνζη
πέληε ρξφληα πεξίπνπ λσξίηεξα θαη είρε ζπκπνξεπηεί καδί ηνπ, φρη ζηελ Κξήηε φπνπ
89

Ζ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή δεκνζηεχεη απφ ηηο 24 Ννεκβξίνπ 1936 έσο ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 1937 ηηο
εληππψζεηο ηνπ Καδαληδάθε απφ ηνλ εκθχιην ηζπαληθφ πφιεκν κε ηίηιν «Ση είδα 40 εκέξεο ζηελ
Ηζπαλία». Σνλ Απξίιην ηνπ 1937, ζηελ Αζήλα, ν εθδνηηθφο νίθνο Ππξζφο ζα δεκνζηεχζεη ην
Σαμηδεύνληαο – Ηζπαλία, φιν ην δεχηεξν κέξνο ηνπ νπνίνπ κε ηίηιν «Viva la Muerte!» είλαη
αθηεξσκέλν ζηνλ εκθχιην απηφ πφιεκν.
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ηνλ ίδην εθδνηηθφ νίθν ην 1954 κε θείκελν αλαζεσξεκέλν απφ ηνλ ίδην ην ζπγγξαθέα.
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ηνλ ηνπνζεηεί ζην κπζηζηφξεκά ηνπ, αιιά ζηελ Παζηξνβά ηεο Μάλεο, ζηελ
πξνζπάζεηα πνπ έθαλαλ καδί λα εθκεηαιιεπηνχλ εθεί έλα ιηγληησξπρείν ην 1917. Σελ
επηρείξεζε ηνπ κεηαιιείνπ, θαζψο θαη κηα άιιε επηρείξεζε μπιείαο απφ ην Άγηνλ
ξνο πνπ ν Καδαληδάθεο ζρεδίαζε ή επηρείξεζε ην 1915, ηηο κεηαθέξεη ζηελ Κξήηε
καδί κε ηνλ Ενξκπά. Γξάθνληαο ην έξγν απηφ δεη ηελ εηθφλα κηαο άιιεο δσήο, φπσο
απηή πεγάδεη απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπ αλάγθε, θαη κάιηζηα ζην πεξηβάιινλ ηεο
ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ.
Σν κπζηζηφξεκα απηφ, ινηπφλ, εθθηλψληαο απφ αιεζηλά πεξηζηαηηθά, αλνίγεη
κε ηε ζπλάληεζε ησλ δχν βαζηθψλ εξψσλ, αθεγεηή-ζπγγξαθέα θαη Ενξκπά, θαη
θιείλεη φρη κφλν κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ηδηφηππεο πεξηπέηεηάο ηνπο, αιιά θαη κε ην
ηέινο ηνπ Ενξκπά, πνπ δίλεηαη κε ηξφπν ζπλνπηηθφ92. Οη ζρέζεηο ησλ δχν απηψλ
θεληξηθψλ αλδξηθψλ ραξαθηήξσλ δείρλνπλ λα είλαη ζηελέο93. Δίλαη απφ ηα ιίγα ίζσο
ινγνηερληθά έξγα ηνπ Καδαληδάθε ζηα νπνία δεζπφδεη κηα γελλαία, απζφξκεηε,
αξξελσπή γξαθή γηα λα ζθηαγξαθεζεί θαη λα αλαζηεζεί, απφ ηελ πέλα ελφο
«θαιακαξά» ε κνξθή ελφο «θαγά, πηφηε, δνπιεπηαξά, γπλαηθά, αιήηε, ρνξεπηή,
πνιεκηζηή» κε «ηελ πην πιαηηά ςπρή, ην πην ζίγνπξν ζψκα θαη ηελ πην ιεχηεξε
θξαπγή». Πξφθεηηαη γηα κηα βησκαηηθή γξαθή πνπ απνηειεί καζεηεία ζηε βαζχηεξε
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ δηαλννχκελν, δειαδή απφ έλα είδνο αλζξψπνπ
πνπ είλαη θάπσο απνθνκκέλν απφ απηήλ. Θα ιέγακε φηη κε ην βηβιίν απηφ

ν

Καδαληδάθεο επηρεηξεί λα ζθηαγξαθήζεη κηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο πλεπκαηηθήο
απηνβηνγξαθίαο ηνπ. Έρνπκε κηα θαινδνπιεκέλε γιψζζα πνπ απνδίδεη κε δσληαλφ
θαη παξαζηαηηθφ ηξφπν ηηο γισζζηθέο επηινγέο (ηδηνιέθηνπο) ησλ πξνζψπσλ κε
ζηνηρεία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαζψο είλαη εκπινπηηζκέλε κε ηδησκαηηζκνχο θαη
παξνηκηαθέο εθθξάζεηο. Σν αθήγεκα απηφ γξάθεηαη κέζα απφ δχν πξφζσπα: ηνλ
ηχπν ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζεσξεηηθά είλαη ή πνπ ζα ήζειε λα είλαη (ν πγγξαθέαο) θαη
ηνλ ηχπν ηνπ άιινπ αλζξψπνπ πνπ θέξεη ελ δπλάκεη κέζα ηνπ θαη δελ κπνξεί λα ηνλ
δήζεη (ν Ενξκπάο). ε αξθεηά ηνπ θείκελα θαη θπξίσο ζην πιένλ πξνζσπηθφ ηνπ
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Ο Roderick Beaton θάλεη ιφγν γηα έλα Ενξκπά πνπ ζεκαηνδνηεί θάηη θαηλνχξγην ζηε γξαθή ηνπ
Καδαληδάθε, γηα έλα κπζηζηφξεκα πνπ αξρίδεη κε κίαλ αλαθνξά ζηελ Πνιηηεία ηνπ Πιάησλα («Υζέο
θαηέβεθα ζηνλ Πεηξαηά») θαη ζπλερίδεη κε έλα είδνο Πιαησληθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ Ενξκπά θαη
αθεληηθνχ. Βι. ζρεηηθά: Roderick Beaton, Ο Καδαληδάθεο κνληεξληζηήο θαη κεηακνληέξλνο, επηκ. .Ν.
Φηιηππίδεο, Αζήλα, Καζηαληψηεο θαη Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 2009.
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ζηελ νπνία θάλεη ιφγν γηα πεξίπησζε „„νκνηνθνηλσληθφηεηαο‟‟ (βι. Γεκήηξεο Παπαληθνιάνπ,
„„Αθεληηθφ, άλζξσπν δελ αγάπεζα ζαλ εζέλα‟‟. Ο Αιέμεο Ενξκπάο θαη ε πνηεηηθή ηεο
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αθήγεκα, ηελ Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο κνξθήο ηνπ Ενξκπά.
Αλαδεηθλχνληαο ηελ πξσηαξρηθή αμία ησλ ηαμηδηψλ θαη ησλ νλείξσλ ζηε δσή ηνπ
επηζεκαίλεη φηη πνιχ ιίγνη άλζξσπνη, δσληαλνί θαη λεθξνί, βνήζεζαλ ηνλ αγψλα ηνπ.
Αλάκεζά ηνπο μερψξηδε ηνλ κεξν, ηνλ Βνχδα, ηνλ Νίηζε, ηνλ Μπεξμφλ θαη ηνλ
Ενξκπά. ε έλα κνλαδηθήο ινγνηερληθήο αμίαο απφζπαζκα πνπ απνηππψλεη ηελ
επίδξαζε πνπ άζθεζε ζηελ πξνζσπηθφηεηά, ηελ θνζκνζεσξία θαη ηηο επηινγέο ηνπ ν
Ενξκπάο, ν ζπγγξαθέαο καο εμνκνινγείηαη:
Αλ ήηαλ ζηε δσή κνπ λα δηάιεγα έλαλ ςπρηθφ νδεγφ, έλαλ Γθνπξνχ,
φπσο ιέλε νη Ηληνί, έλα Γέξνληα, φπσο ιέλε νη θαιφγεξνη ζην Άγηνλ
ξνο, ζίγνπξα ζα δηάιεγα ην Ενξκπά. Γηαηί απηφο είρε φ,ηη ρξεηάδεηαη
έλαο θαιακαξάο γηα λα ζσζεί: ηελ πξσηφγνλε καηηά πνπ αδξάρλεη
ςειάζεζατηεπηά ηε ζξνθή ηεο. Σε δεκηνπξγηθηά, θάζε πξσί
αλαλενχκελε αθέιεηα λα βιέπεη αθαηάπαπζηα γηα πξψηε θνξά ηα
πάληα θαη λα δίλεη παξζεληά ζηα αηψληα θαζεκεξηλά ζηνηρεία- αγέξα,
ζάιαζζα, θσηηά, γπλαίθα, ςσκί. Σε ζηγνπξάδα ηνπ ρεξηνχ, ηε
δξνζεξάδα ηεο θαξδηάο, ηελ παιηθαξηά λα θνξντδεχεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ
ςπρή, θαη ηέινο ην άγην γάξγαξν γέιην, απφ βαζηά πεγή, βαζχηεξν
απφ ην ζπιάρλν ηνπ αλζξψπνπ πνπ αλαηηλάδνπληαλ απνιπηξσηηθφ
ζηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ηνπ Ενξκπά. Αλαηηλάδνπληαλ θαη κπνξνχζε λα
γθξεκίζεη - θαη γθξέκηδε - φινπο ηνπο θξάρηεο - εζηθή, ζξεζθεία,
παηξίδα - πνπ άζθσζε γχξα ηνπ ν θαθνκνίξεο ν άλζξσπνο, γηα λα
θνπηζνπνξέςεη αζθαιηζκέλα ηε δσνχια94.
Ζ κνξθή ηνπ Ενξκπά δεζπφδεη ζην κπζηζηφξεκα. Ο ραξαθηήξαο ηνπ
ζθηαγξαθείηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηφζν έκκεζα, κέζα απφ ηνλ ιφγν θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ, φζν θαη άκεζα κέζα απφ ηηο θξίζεηο πνπ δηαηππψλεη ν αθεγεηήο. Ο
αθεγεηήο παξνπζηάδεηαη ηθαλφο λα ζπιινγίδεηαη κε δχλακε, αιιά ν Ενξκπάο είλαη
απηφο πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηθαλφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη νπζηαζηηθή δξάζε,
δξάζε ε νπνία πεγάδεη απφ ζηνηρεία φπσο ν απζνξκεηηζκφο, ε εηιηθξίλεηα, ε ηφικε, ε
επηκνλή, ε ζπκνζνθία, ε αγλφηεηα, ν πξσηνγνληζκφο, ε επαηζζεζία, ην πάζνο θαη ε
γλεζηφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθφο ηξφπνο έθθξαζεο απηνχ ηνπ αηφκνπ πνπ αλαδεηθλχεη
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Νίθνο Καδαληδάθεο, Αλαθνξά…, φ.π., ζζ. 441-442.
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ηε δχλακε, ην κεγαιείν θαη ηελ πξσηφγνλε ελέξγεηα ηεο ιατθήο ςπρήο είλαη ν ρνξφο.
Ζ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο απνηειεί βαζηθφ εθθξαζηηθφ ηνπ κέζν. αλ λα ζέιεη λα
εθδειψζεη κέζα απφ απηφλ φζα αδπλαηεί λα εθθξάζεη κε ηνλ ιφγν. Ο αθεγεηήο, ν
νπνίνο παξαπέκπεη επζέσο ζηνλ ζπγγξαθέα, ηνλ θηινζνθηθφ ζηνραζηή Νίθνο
Καδαληδάθε, κέλεη ζακπσκέλνο ελψπηνλ ηνχηνπ ηνπ παξνμπζκνχ ζηνλ ρνξφ. Δίλαη ν
ρνξφο, ινηπφλ, ν ηδηαίηεξνο ηξφπνο έθθξαζεο ελφο απινχ αλζξψπνπ πνπ κνηάδεη
αθέληεο ηνπ θφζκνπ. Κη ν αθεγεηήο γνεηεχεηαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ
αλζξψπνπ απηνχ. Δίλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ Ενξκπά, ν αληίπνδάο ηνπ ζα
ιέγακε. Δίλαη άλζξσπνο θαιιηεξγεκέλνο θαη κνξθσκέλνο. Σνλ βιέπνπκε κάιηζηα λα
πεξλά ηελ ψξα ηνπ ζην θαθελεδάθη δηαβάδνληαο Γάληε. Φαίλεηαη σζηφζν λα κε
δηαζέηεη εκπεηξία δσήο. Δίλαη άλζξσπνο ηεο ζθέςεο θαη φρη ηεο δξάζεο.
Παξνπζηάδεηαη, επηπιένλ, θάπσο ζπληεξεηηθφο, κεηξεκέλνο, „„θξφληκνο‟‟ φπσο ηνλ
απνθαιεί ν Ενξκπάο, δίρσο απζνξκεηηζκφ θαη κε επηζπκία αλάιπζεο θάζε
ζπλαηζζήκαηνο θαη ειέγρνπ θάζε ελφξκεζήο ηνπ. Δπνκέλσο, εχινγα ηνπ πξνθαιεί
εληχπσζε ν Ενξκπάο κε ηνλ απζνξκεηηζκφ, ηε δσληάληα, ηελ πνιπηάξαρε δσή ηνπ
θαη ηελ απιφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεη ηνλ θφζκν.
ε έλα ελδηαθέξνλ δνθίκηφ ηνπ, δηαβάδνληαο ην έξγν σο ηελ απνζέσζε ηεο
αλσηεξφηεηαο ηνπ Ενξκπά ζε ζρέζε κε ηνλ αθεγεηή, ν αμηφινγνο κειεηεηήο ηνπ
Καδαληδάθε Jad Hatem γξάθεη κεηαμχ άιισλ:
Σίπνηα δελ αληηζηέθεηαη ζηνλ Ενξκπά, γηαηί είλαη ζε ζέζε λ‟ αξλεζεί
ην πξφβιεκα αθήλνληαο ζηελ ελζηηγκαηηθή δηαίζζεζή ηνπ ην πεδίν
δξάζεο. Γελ ηνλ ελδηαθέξεη ηφζν εθείλν πνπ αηζζάλεηαη. Κνληνινγίο
είλαη ν άλζξσπνο ησλ αηζζήζεσλ πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηνλ θφζκν,
φπσο ιέεη ν αθεγεηήο, ν νπνίνο πξνζζέηεη φηη πνηέ δελ έρεη δεη ηφζν
θηιηθή ζπλελλφεζε αλάκεζα ζ ‟έλαλ άλζξσπν θαη ζην ζχκπαλ95.
Οη επηδξάζεηο πνπ δείρλεη λα έρεη δερηεί ν Καδαληδάθεο ζηε ζχιιεςε θαη ζηε
ζχλζεζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο απηνχ είλαη εκθαλείο. Δίλαη απφιπηα νξζέο φζεο
πξνζεγγίζεηο έρνπλ κέρξη ζήκεξα επηζεκάλεη φηη ζην Βίνο θαη πνιηηεία ηνπ Αιέμε
Ενξκπά δελ ζπλαληά θαλείο ηελ απιή ςπρνγξαθία ησλ εξψσλ, αιιά κηα έθζεζε
ελφο θηινζνθηθνχ πηζηεχσ. Δλφο πηζηεχσ πνπ εθθξάδεη ηηο δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ
λνκίζκαηνο κέζσ ησλ δχν βαζηθψλ θσλψλ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Ζ αξρή ηεο δσηηθήο
95

Jad Hatem, Νίθνο Καδαληδάθεο. Μάζθα θαη Υάνο, κεηάθξαζε Αιέμεο Γήκνπ, επηκέιεηα Μηιηηάδεο
Κξεηηθφο, Αζήλα, εθδφζεηο Κέδξνο, 1983, ζ. 125.

61

νξκήο ηνπ Μπεξμφλ, δειαδή κηαο ηπθιήο θαη αλεμήγεηεο δχλακεο πνπ νδήγεζε ζηε
δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ επηδξά ζεκαληηθά ζηνλ Καδαληδάθε. εκαληηθή φκσο είλαη
θαη ε επίδξαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Γάιινπ θηινζφθνπ γηα ην πψο πξέπεη, πξνθεηκέλνπ
λα θαηαλνήζνπκε θάηη, λα ην απνκνλψζνπκε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ ην
πεξηβάιιεη. Ο κπζηζηνξεκαηηθφο ήξσαο ηνπ ζπγγξαθέα καο δεη θαη δξα ζχκθσλα κε
ην έλζηηθηφ ηνπ πέξα απφ θάζε εζηθή ζχκβαζε θαη πεξηνξηζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ
επηβεβαηψλεηαη ζηα κάηηα ηνπ ινγνηέρλε ε βηηαιηζηηθή ζεσξία, ε νπνία ζηηο αξρέο
ηνπ εηθνζηνχ αηψλα σο ζχλζεζε κπεξμνληζκνχ θαη πξαγκαηηζκνχ θήξπζζε ηελ
επηζηξνθή ζηελ απζεληηθή δσή.
Αζθαιψο, θαη ην απνηχπσκα ηεο ληηζετθήο ζθέςεο αληρλεχεηαη ζην έξγν. Ο
Ενξκπάο είλαη ραξαθηήξαο πιαζκέλνο ζηα πξφηππα ηνπ Τπεξαλζξψπνπ, δειαδή θαη
ληηζετθά96. Απνηειεί ηελ ελζάξθσζε ηνπ πξσηφγνλνπ, δηνλπζηαθνχ αλζξψπνπ. ε
πνιιά ζεκεία ηνπ έξγνπ εμσηεξηθεχεη ηα πάζε ηνπ, ηε ραξά θαη ηελ έθζηαζε γηα ηε
δσή κέζσ ηνπ ρνξνχ, θάηη πνπ πξνζπαζεί λα εκθπζήζεη θαη ζηνλ „„θαιακαξά‟‟
ζπλνδνηπφξν ηνπ.

Αθξηβψο φπσο ν Τπεξάλζξσπνο πνπ αλαδεηά ν Νίηζε, «ν

Ενξκπάο πηζηεχεη ζε κηα άιιε εζηθή πέξα απφ ηελ θαζηεξσκέλε, ζε έλαλ δηθφ ηνπ
Θεφ, κηα λέα παηξίδα, δεηά λα αλνίμεη θαηλνχξηνπο δξφκνπο, λα νξίζεη ηα δηθά ηνπ
λέα εζηθά πξνηάγκαηα λα δηψμεη ηνπο θξάθηεο πνπ ηνπ ζηεξνχλ ηελ απφιπηε
ειεπζεξία, πνπ ζηέθνληαη εκπφδην ζηε βνχιεζε ηνπ γηα δχλακε θαη θπξηαξρία ζε
έλαλ ειεχζεξν θφζκν ρσξίο ζχκβνια θαη άβνπια απνδεθηέο αμίεο97». Θέιεη ηελ
θαηάθαζε ζηελ ίδηα ηε δσή θη φρη ζε κεζνιαβεηηθέο κνξθέο. Δίλαη ν άλζξσπνο ν
νπνίνο δεη κέζα ζηελ θνηλσλία ππεξβαίλνληαο ηηο πθηζηάκελεο ζπκβαηηθέο αμίεο.
Αλαγλσξίδνληαο ηξηπιή επίδξαζε ζηνλ ζπγγξαθέα ηνπ Ενξκπά (απφ Σδέηκο,
Νίηζε θαη Μπεξμφλ), ν Παληειήο Πξεβειάθεο γξάθεη:
Γηα λα εληάμνπκε ηελ πεξίνδν απηή ζηελ πλεπκαηηθή πεξηπέηεηα ηνπ
Καδαληδάθε νθείινπκε λ‟ αλαηξέμνπκε ζηα ρξφληα ηεο καζεηείαο
ηνπ ζην Παξίζη. Ζ θπληθή πξαθηηθή ηνπ Ενξκπά εηθνλνγξαθνχζε ηα
ακνξαιηζηηθά παξαγγέικαηα ηνπ Νίηζε θη επαιήζεπε ηε θηινζνθία
ηνπ William James πνπ ν Καδαληδάθεο ηελ είρε θη απηή αθνκνηψζεη
ζηα ληάηα ηνπ θαη κάιηζηα ηεο είρε αθηεξψζεη έλα δνθίκην κε ηνλ
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Ο Beaton θάλεη ιφγν γηα ηνλ ήξσα Ενξκπάο πνπ απνηειεί ηελ ππεξαλζξψπηλε ελζσκάησζε ηνπ
είδνπο ηνπ ειιεληθνχ εξσηζκνχ πνπ βιέπνπκε ζηνλ Ζξαθιή (βι. ζρεηηθά Roderick Beaton, Ο
Καδαληδάθεο κνληεξληζηήο θαη κεηακνληέξλνο, ζην ίδην).
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Υξηζηίλα Σζηλή, φ.π., ζ.27.
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ηίηιν Pragmatisme98. Ο πξαγκαηηζκφο είλαη θαη απηφο πνιέκηνο ηνπ
δηαλνεηηθηζκνχ θαη ηνπ ξαζηνλαιηζκνχ θαζψο θαη ν κπεξμνληζκφο,
κνινλφηη ε θαηαγσγή ηνπ είλαη δηαθνξεηηθή99.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Δξαηνζζέλεο Καςσκέλνο επηζεκαίλεη φηη ν Ενξκπάο
αληηπξνζσπεχεη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηχπν Νενέιιελα πνπ ελζαξθψλεη ηελ ειιεληθή
ιατθή θνπιηνχξα. εκεηψλεη φηη ε θηινινγηθή θξηηηθή έρεη δψζεη έκθαζε ζηηο
ηδενινγηθέο ζπλαξηήζεηο ηνπ έξγνπ, ζπζρεηίδνληαο ηελ πξνβιεκαηηθή θαη ηνπο
ραξαθηήξεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο κε ηελ επίδξαζε ηεο ληηζετθήο θηινζνθίαο. Θέηεη
έηζη έλα εξκελεπηηθφ πξφβιεκα, ην νπνίν θαιφ ζα ήηαλ λα ζπδεηεζεί πεξαηηέξσ, αλ
δειαδή ε ηαχηηζε ηνπ Ενξκπά κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηχπν ηνπ Νενέιιελα έρεη
φλησο αληηθεηκεληθή βάζε ή αλ πξφθεηηαη ηειηθά γηα έλα πιαζκαηηθφ ραξαθηήξα πνπ
πινπνηεί νξηζκέλεο πξνθιεηηθέο ζέζεηο ηεο ληηζετθήο “αλζξσπνινγίαο100”. Ζ
ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα απηή αλάιπζε ηνπ έγθξηηνπ κειεηεηή θαηαιήγεη ζην εμήο
ζπκπέξαζκα :
O ζπγγξαθέαο-αθεγεηήο θαηαθέξλεη λα ππεξβεί νξηζηηθά ην
εζσηεξηθφ ηνπ δίιεκκα απνξξίπηνληαο ηε βνπδηζηηθή κεηαθπζηθή
θηινζνθία γηα ην αλππφζηαην ηνπ νξαηνχ θφζκνπ (πνπ παξέρεη ην
θνζκνζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηελ “χβξηλ” ηνπ δπηηθνχ αλζξψπνπ) θαη
πηνζεηψληαο ηε βηνζεσξία θαη ηηο ζηέξεεο αμίεο πνπ ελζαξθψλεη ν
Ενξκπάο. Καη νη αμίεο απηέο είλαη νη αμίεο ηνπ ηνπηθνχ
πνιηηηζκηθνχ101.
Ο Θεφδσξνο Γξακκαηάο, κέζα απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή, θηάλεη ζην αθξαίν
θαηά ηε γλψκε καο ζεκείν λα ηζρπξηζηεί φηη ν Καδαληδάθεο γεινηνπνηεί ηνλ Ενξκπά
πξνζπαζψληαο λα επηηχρεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ιχηξσζε απφ ηα ζχλδξνκα πνπ ηνλ
βαζάληδαλ, εθφζνλ ν ίδηνο έλησζε πάληα έλα αίζζεκα θαησηεξφηεηαο απέλαληη ζηνπο
αλζξψπνπο ηεο δξάζεο. Πηζηεχεη φηη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηνλ ρψξν ηεο
πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο θαη κε ηα πξφζσπα ησλ εξψσλ πνπ δεκηνπξγεί, επηρεηξεί λα
98

Ο Καδαληδάθεο είρε κεηαθξάζεη θαη ην βηβιίν ηνπ Οπίιηακ Σδέηκο, Ζ ζεσξία ηεο ζπγθηλήζεσο
(Αζήλα, εθδ. Φέμεο, 1911).
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Νίθνο Καδαληδάθεο, Σεηξαθόζηα Γξάκκαηα…, φ.π., ζζ. ιδ΄-ιε΄.
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Βι. Δξαηνζζέλεο Καςσκέλνο, Ο Αιέμεο Ενξκπάο θαη ην λενειιεληθό πνιηηηζκηθό πξόηππν.
Αλαξηήζεθε ζηε ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηεο „„Δηαηξείαο Κξεηηθψλ πνπδψλ. Ίδξπκα Καςσκέλνπ‟‟
ζηηο 23 επηεκβξίνπ 2010.
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Σν ίδην
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θαηαμηψζεη ηελ θαηαπηεζκέλε πιεπξά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. ε επίπεδν
θηινζνθηθψλ επηδξάζεσλ, ν θαζεγεηήο ζεκεηψλεη:
Ο Ενξκπάο κε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεη ζηελ πξάμε, ζπλδπάδεη
θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηφζν ην βηηαιηζηηθφ θήξπγκα ηνπ Μπεξμφλ
φζν θαη ην δηνλπζηαθφ κεδεληζκφ ηνπ Νίηζε, φζν θαη ηελ ελζηηθηψδε
δπλακηθή ζηάζε ησλ πξνγφλσλ ηνπ απέλαληη ζηε δσή, εηθφλα πνπ είρε
ζεκαδέςεη ην ζρεκαηηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηε παηδηθή ηνπ
ειηθία. Απνηειεί ινηπφλ φρη ην πξνεθηακέλν, νχηε ην άιιν, αιιά ην
εμηδαληθεπκέλν, νινθιεξσκέλν εγψ ηνπ ην νπνίν κάηαηα πάζρηδε λα
θαηαθηήζεη. Γη‟ απηφ θαη ηνλ αγάπεζε πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε
άιιν ηνπ ήξσα θαη γξάθνληάο ηνλ έδσζε ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπ102.
εκαληηθή φκσο είλαη θαη ε επηζήκαλζε ηεο Μαξίλαο Γξεγνξνπνχινπ, ε
νπνία αλαθέξεη:
ην κελ κπζηζηφξεκα «ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ενξκπά ζθηαγξαθείηαη
κέζσ ηεο ζεσξίαο ηνπ πξαγκαηηζκνχ ηνπ William James θαη ηεο
ζχιιεςεο ηνπ Τπεξαλζξψπνπ ηνπ Friedrich Nietzche, ζηνλ
απνινγηζκφ ηνπ βίνπ ηνπ103, φκσο, ν Καδαληδάθεο παξνπζηάδεη ηνλ
ήξσα πιεζηέζηεξα ζην κπεξμνληθφ πξφηππν, ε δσηηθή νξκή ηνπ
νπνίνπ κπεί ηνλ ζπγγξαθέα ζηνλ απζνξκεηηζκφ ηεο δσήο104.
Απφ ηνλ εληνπηζκφ, φκσο, πηζαλψλ θηινζνθηθψλ απνηππσκάησλ ζην
κπζηζηφξεκα απηφ δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε εληέιεη ηε κνξθή ηεο καληάκ
Οξηάλο, ηεο ειηθησκέλεο απηήο Γαιιίδαο, πξψελ πφξλεο.

Ζ γπλαηθεία απηή

θηγνχξα πιαηζηψλεη κε ζπλαηζζεκαηηθφ ηξφπν ηηο δχν αξρεηππηθέο, αλδξηθέο κνξθέο
ηνπ έξγνπ θαη ίζσο ππνηηκήζεθε ζην Βίνο θαη Πνιηηεία ηνπ Αιέμε Ενξκπά εμαηηίαο ηεο
θηινζνθηθήο δηάζηαζεο θαη ηεο έθζεζήο ηεο κέζσ ησλ δχν πξσηαγσληζηψλ. Χζηφζν,
αμηνζεκείσην είλαη φηη ε καληάκ Οξηάλο κε ηελ άζβεζηε δίςα ηεο γηα δσή κέζα απφ
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Θεφδσξνο Γξακκαηάο, «Ξαλαδηαβάδνληαο ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε» ζην Αθηέξσκα ζην Νίθν
Καδαληδάθε, πεξ. ΓΗΑΒΑΕΧ, ηεχρνο 51, Μάξηηνο 1972, φ.π., ζζ.53-54.
103
Δλλνεί ζηελ Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν .
104
Μαξίλα Γξεγνξνπνχινπ, «Ζ εηθνλνπνηία ηεο θαδαληδαθηθήο Αλαθνξάο», Δηζαγσγή ζην Νίθνο
Καδαληδάθεο, Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν, Αζήλα, λέα αλαζεσξεκέλε ζχγρξνλε έθδνζε, εθδφζεηο
Καδαληδάθε, 2014, ζζ. ΥΥΗΗ-ΥΥΗΗΗ.
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ηε γξαθηθφηεηά ηεο, εμειίζζεηαη βαζκηαία ζε ζχκβνιν ηεο Αηψληαο Γπλαίθαο ζην
θαδαληδαθηθφ έξγν. Ο εμαίξεηνο εηδηθφο Θαλάζεο Αγάζνο ππνζηεξίδεη:
χκθσλα κε ηε ληηζετθή αληίιεςε αλ θαη ε Οξηάλο ππνηάζζεηαη ζηε
θπζηθή λνκνηέιεηα θαη ζηελ αλδξηθή θπξηαξρία, εληνχηνηο μεθεχγεη
απ‟ ηνπο βαζηθνχο γπλαηθείνπο ηχπνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα
δεκηνπξγήκαηα ηνπ Κξεηηθνχ ζπγγξαθέα γηα λα αληηηάμεη έληνλα
πξσηφηππα

ζηνηρεία

αληηζπκβαηηθήο

ζπκπεξηθνξάο

θαη

θνζκνπνιηηηζκνχ θαη έλα παξειζφλ πνπ εκθαλίδεη δείγκαηα κηαο
γπλαίθαο ηεο δξάζεο, ηαηξηαζηήο ζπληξφθνπ ηνπ Ενξκπά105.

***
Απφ ηνλ Μάην ηνπ 1943, έηνο γξαθήο ηνπ Ενξκπά, έσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1948 πνπ
ν

Καδαληδάθεο

αξρίδεη

ηε

ζπγγξαθή

ηνπ

κπζηζηνξήκαηνο

Ο

Υξηζηόο

μαλαζηαπξώλεηαη, κεζνιαβνχλ πέληε ρξφληα. ε απηή ηε ρξνληθή δηάξθεηα ν Έιιελαο
ζπγγξαθέαο ζπλερίδεη ηελ πνιχπιεπξε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ηε ζπγγξαθή ζεαηξηθψλ
θαη ηαμηδησηηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη κεηαθξάζεσλ. Μεηά ηελ απνρψξεζε ησλ
ζηξαηεπκάησλ Καηνρήο επηζηξέθεη ζηελ Αζήλα. Απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1945
εξγάδεηαη γηα ηελ ελνπνίεζε δηαθφξσλ ζνζηαιηζηηθψλ νκάδσλ. Ζ πνιηηηθή απηή
δξάζε θαηαιήγεη ζηελ ίδξπζε ηεο νζηαιηζηηθήο Δξγαηηθήο Έλσζεο. Σνλ Ννέκβξην
ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν Άγγεινο θαη ε Άλλα ηθειηαλνχ παληξεχνπλ ηνλ Καδαληδάθε κε
ηελ πηζηή ηνπ ζπληξφθηζζα, Διέλε ακίνπ. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα ν ζπγγξαθέαο
νξθίδεηαη ππνπξγφο άλεπ ραξηνθπιαθίνπ ζηελ θπβέξλεζε νθνχιε, αιιά ζα
παξαηηεζεί ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1946. Σνλ Μάην ε Δηαηξεία Διιήλσλ Λνγνηερλψλ, ηεο
νπνίαο είλαη Πξφεδξνο, ηνλ πξνηείλεη κάηαηα γηα ην βξαβείν Nobel Λνγνηερλίαο απφ
θνηλνχ κε ηνλ ηθειηαλφ. Σν θαινθαίξη ηνπ ίδηνπ έηνπο ν Καδαληδάθεο ηαμηδεχεη
ζηελ Αγγιία θαη ηνλ επηέκβξην ζα βξεζεί θαη πάιη ζην Παξίζη πξνζθεθιεκέλνο ηεο
γαιιηθήο θπβέξλεζεο. Σνλ Μάην ηνπ 1947 δηνξίδεηαη ζηελ Οπλέζθν σο ζχκβνπινο
ζηε Λνγνηερλία έπεηηα απφ επίκνλε πξνζπάζεηα δηθή ηνπ θαη ησλ θίισλ ηνπ.
Γηαπηζηψλνληαο, φκσο, φηη έηζη αδπλαηεί λ‟ αθηεξσζεί νινθιεξσηηθά ζην
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Θαλάζεο Αγάζνο, «Μαληάκ Οξηάλο, έλαο μερσξηζηφο κπζηζηνξεκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ
Καδαληδάθε», ζην Νίθνο Καδαληδάθεο: Σν έξγν θαη ε πξόζιεςή ηνπ, Πεπξαγκέλα δηεζλνχο
επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ, Ζξάθιεην, εθδ. Κέληξν Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο, 2006, ζ. 138.
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ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν παξαηηείηαη απφ ηελ Οπλέζθν ζηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ 1948 έπεηηα
απφ έληεθα κήλεο ππεξεζία. ηηο 31 Μαΐνπ θεχγεη κφλνο νδηθψο γηα ηε Νφηην Γαιιία
θαη ζηηο 2 Ηνπλίνπ εγθαζίζηαηαη ζηελ Αληίπνιε (Antibes). Δθεί ζηηο 7 Ηνπιίνπ
αξρίδεη ηελ ζπγγξαθή ηνπ κπζηζηνξήκαηνο Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη, κπζηζηφξεκα
ζην νπνίν «ε κεγάιε ινγνηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ Καδαληδάθε μεδηπιψλεηαη παληνχ
κε ηηο άθζνλεο εηθφλεο πνπ γελλά ν κνξθνπιαζηηθφο θαη ζπκβνιηθφο ηνπ ιφγνο,
ιφγνο πνπ πεξηέρεη άθζνλνπο θξεηηθνχο ηδησκαηηζκνχο, πςειά λνήκαηα

θαη

θαλεξψλεη ηελ ηζρπξή ιεμηπιαζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ηαιαληνχρνπ θαη θνξπθαίνπ
ζπγγξαθέα106». Σνλ Αχγνπζην γξάθεη ζηνλ Πξεβειάθε:
Δδψ δνπιεχσ θαιά, εζπρία, γιχθα, ραξά Θενχ. Απηέο ηηο κέξεο
ηειεηψλσ ην κπζηζηφξεκα πνπ άξρηζα Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη ζα
γίλεη 500 ζειίδεο είλαη ζχγρξνλν θαη γίλεηαη ζ‟ έλα ρσξηφ ηεο Μηθξάο
Αζίαο θαη δελ ππάξρεη „„εγψ‟‟. Σν κπζηζηφξεκα έγηλε γηα κέλα έλα
debouché φπνπ κπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ κεξηθέο αλζξψπηλεο
ηδηφηεηέο κνπ πνπ δελ κπαίλνπλ κε ηε κνξθή απηή ζηελ πνίεζε ή
ζηελ ηξαγσδία107.
Οινθιεξψλεη ζε κηα πξψηε γξαθή ην κπζηζηφξεκα απηφ ζηηο 7 επηεκβξίνπ.
Καηά ηε γλσζηή ζπλήζεηά ηνπ ησλ πνιιαπιψλ γξαθψλ ην επεμεξγάδεηαη εθ λένπ ζηε
δηάξθεηα ηνπ δηκήλνπ Ννεκβξίνπ- Γεθεκβξίνπ 1948108. Ζ πινθή ηνπ έξγνπ απηνχ
δηεμάγεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ειιεληθήο εθζηξαηείαο ζηε Μηθξά Αζία, αιιά
ζπγρξφλσο παξαπέκπεη θαη ζηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηνλ ειιεληθφ Δκθχιην.
Απηέο νη ηζηνξηθέο επηινγέο καο ππνδεηθλχνπλ ζαθψο φηη ν Κξεηηθφο ζπγγξαθέαο
επηζπκνχζε,

κεηαμχ άιισλ, λα ζηειηηεχζεη ηελ εζσηεξηθή δηρφλνηα πνπ είρε

νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ Διιάδα.
Με ζηφρν λα επηρεηξήζνπκε νπνηαδήπνηε αλίρλεπζε θηινζνθηθψλ επηδξάζεσλ
ζην ζπγθεθξηκέλν κπζηζηφξεκα, ζεσξνχκε ρξήζηκν λα ζπκίζνπκε ηελ ππφζεζε θαη
λα ζίμνπκε αθξνζηγψο νξηζκέλεο ζεκαηηθέο παξακέηξνπο ηνπ.
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Μαξία Υαηδεαπνζηφινπ, «Σν πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ ζην Νίθν Καδαληδάθε», Μεηαπηπρηαθή
εξγαζία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θενινγηθή ρνιή, Σκήκα Θενινγίαο, Σνκέαο
Γνγκαηηθήο Θενινγίαο, χκβνπινο Καζεγεηήο θ. Υξπζφζηνκνο A. ηακνχιεο, Θεζζαινλίθε,
2010,ζ.55.
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Νίθνο Καδαληδάθεο, Σεηξαθόζηα Γξάκκαηα…, φ.π., ζ. 592 (επηζηνιή απφ ηελ γαιιηθή Antibes ηεο
27εο Απγνχζηνπ 1948).
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Σν Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη πξσηνδεκνζηεχηεθε ην 1954 απφ ηηο εθδφζεηο Γίθξνο.
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Σν έξγν O Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη καο παξνπζηάδεη έλα ειιεληθφ ρσξηφ (ηε
Λπθφβξπζε) θάησ απφ ηελ ηπξαλλία ηνπ Σνχξθνπ Αγά. Με ηα πεξηζηαηηθά πνπ
δηεγείηαη δσγξαθίδεη ηνλ παπά ηνπ ρσξηνχ («παπά-Γξεγφξε»), ηνλ δάζθαιν, ηνπο
πξνεζηνχο θαη πνιινχο άιινπο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. ‟ απηφ ην ρσξηφ δεηνχλ
θαηαθχγην κεηά ηελ ηνπξθηθή αγξηφηεηα νη θάηνηθνη ελφο άιινπ ειιεληθνχ ρσξηνχ
πνπ θέξνπλ καδί ηνπο ηα Ηεξά ηνπο θαη ηα νζηά ησλ παηέξσλ ηνπο θαη έρνπλ επίζεο
επηθεθαιήο ηνλ ηεξέα ηνπο («παπά-Φψηε»). Ο παπά-Γξεγφξεο, φκσο, θνβεξφο
ππέξκαρνο ηεο πεξηνπζίαο θαη κάιηζηα ζην φλνκα ηεο ζξεζθείαο, αληηκεησπίδεη ηνπο
πξφζθπγεο ζαλ ιεζηέο θαη απνηξέπεη ηνπο Λπθνβξπζηψηεο απφ ην λα ηνπο
ζπληξέμνπλ. Έηζη, κφλν ιίγεο δηαιερηέο ςπρέο παξαζηέθνπλ ηνπο μεξηδσκέλνπο πνπ
θαηαθεχγνπλ ζε ζπειηέο έμσ απφ ηε Λπθφβξπζε («αξαθήλα»). Απφ ηνπο
δηαιερηνχο απηνχο, θχξην πξφζσπν είλαη έλαο ηζνπάλνο («Μαλνιηφο»), άιινηε
θαινγεξνπαίδη, ζηνλ νπνίν ν παπά-Γξεγφξεο είρε αλαζέζεη λα εηθνλίζεη ηε κνξθή
ηνπ Υξηζηνχ ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ Παζψλ. Έλαο άιινο (ν «Μηραιηφο»),
θιεξνλφκνο πινχζηνπ παηέξα ραξίδεη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηνπο αξαθεληψηεο, αιιά ν
παπά-Γξεγφξεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαγλσξηζηεί ε δσξεά, βξίζθεη ςεπδνκάξηπξεο
έηνηκνπο λα δειψζνπλ φηη ν δσξεηήο δελ έρεη ζψαο ηαο θξέλαο.
ηαλ ζηε αξαθήλα αξρίδνπλ λα ππνθέξνπλ απφ πείλα, ν παπά-Φψηεο
θαηαθεχγεη πξψηα ζηνλ Γεζπφηε, ρσξίο φκσο λα βξεη αληαπφθξηζε. Όζηεξα απφ
νινλχρηηα απνκφλσζε ζε εξεκνθιήζη ηνπ βνπλνχ, παίξλεη ηελ απφθαζε λα
κεηαρεηξηζηεί αθφκε θαη ηε βία. Έηζη, νη μεξηδσκέλνη, κε επηθεθαιήο ηνλ παπά-Φψηε,
ππεξαζπίδνληαο ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηα θηήκαηα ηεο δσξεάο, παιεχνπλ κε ηνπο
Λπθνβξπζηψηεο θαη ηνπο ληθνχλ. Ο παπά-Γξεγφξεο, φκσο, ππνθηλεί ηνλ Αγά λα
ζπιιάβεη θαη λα ηνπ παξαδψζεη ηνλ Μαλνιηφ, ηνλ νπνίν ηνλ ζεσξεί ππαίηην ηνπ
μεζεθσκνχ ησλ μεξηδσκέλσλ, θαη ηνλ παξαζηαίλεη ζαλ κπνιζεβίθν. Ο Μαλνιηφο,
άλζξσπνο πνπ επηζπκεί λα ζπζηαζηεί γηα λα ζψζεη ηνπο άιινπο (είρε θαη άιιε θνξά
„„νκνινγήζεη‟‟ θφλν πνπ δελ είρε θάλεη γηα λα γιπηψζεη ην ρσξηφ απφ ηε θνβέξα ηνπ
Αγά) παίξλεη ην βάξνο επάλσ ηνπ. ρη κφλν δελ ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά
επηδηψθεη κε ζζέλνο λα πξνθαιέζεη ηελ νξγή ηνπ Αγά. Σνλ παξαδίλεη ηφηε απηφο ζηνλ
παπά-Γξεγφξε θαη ηνπο Λπθνβξηζηψηεο πνπ ηνλ νδεγνχλ ζηελ εθθιεζία φπνπ θαη ηνλ
ζθνηψλνπλ παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ. Ο παπά-Γξεγφξεο κάιηζηα ξαληίδεη ηνλ ιαφ
κε ην αίκα ηνπ ζθνησκέλνπ. ην κεηαμχ, ν Αγάο έρεη δεηήζεη λα έξζεη ζηξαηφο γηα λα
επηβάιεη ηελ ηάμε. Έηζη, νη αξαθεληψηεο κε ηνλ παπά-Φψηε, μεξηδσκέλνη γηα
δεχηεξε θνξά, αλαδεηνχλ ηειηθά άιιε γε.
67

Γελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν Καδαληδάθεο αζρνιείηαη ζην έξγν ηνπ κε ην
πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ. πγθεθξηκέλα, πξηλ απφ ην κπζηζηφξεκα πνπ πξνζεγγίδνπκε
εδψ, είρε γξάςεη κηα ηξαγσδία109 θη έλα θάλην κε ηνλ ίδην ηίηιν, δίρσο λα μερλάκε φηη
ε κνξθή ηνπ Υξηζηνχ ηνλ είρε απαζρνιήζεη θαη ζηελ Φ΄ Ραςσδία ηεο Οδύζεηαο. Γχν
ζηνηρεία πνπ άκεζα δηαθξίλνληαη ζην Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη είλαη νη εκπεηξίεο
πνπ είρε απφ ηελ απνζηνιή ζηνλ Καχθαζν ην 1919 γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ
Διιήλσλ, θαζψο θαη ε δεξκαηνπάζεηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ην 1922 ζηε Βηέλλε, ελφζσ
ηεινχζε ππφ βνπδηθή επίδξαζε.
ην έξγν έρνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ πξσηφγνλσλ ζξεζθεηψλ.
Πξφθεηηαη γηα ηελ ηειεηή επαλάιεςεο κηαο ηεξήο πξάμεο πνπ έγηλε θάπνηε ζην
παξειζφλ. ‟ απηήλ, ηα άηνκα πνπ ελζαξθψλνπλ ηνπο πξσηαγσληζηέο ζηαδηαθά
θηάλνπλ λα εμνκνησζνχλ κε ην πξφζσπν πνπ παξηζηάλνπλ θαη λα „„ζεσζνχλ‟‟
κπζηηθηζηηθά. ζν γηα ηνπο ζεαηέο απηήο ηεο ηειεηήο, θαηαθέξλνπλ λα κπεζνχλ ζηελ
ηεξή εθείλε πξάμε θαη θαηά θάπνην ραξηζκαηηθφ ηξφπν λα εμαγληζηνχλ110. Ζ
θαληαζηηθή απνζηνιή ηνπ Μαλνιηνχ, ησλ ηξηψλ καζεηψλ ηνπ, ηεο Μαγδαιελήο θαη
ηνπ Ηνχδα, γίλεηαη ζην ηέινο πξαγκαηηθή. Σα εηθνληθά, δειαδή, θαζίζηαληαη
πξαγκαηηθά. Οη καζεηέο ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ ηνλ εηθνληθφ Υξηζηφ θη απηφο
ζαλ αιεζηλφο δέρεηαη λα αθνινπζήζεη ηελ νδφ ηνπ καξηπξίνπ σο εάλ ηνπ είρε
επηβιεζεί άλσζελ.
Γελ πξέπεη, φκσο, λα ζηαζνχκε κφλν ζε κηα απιή αλάγλσζε ηνπ έξγνπ σο
επηινγή κηαο ζεακαηηθήο πνπ βαζίδεηαη ζηελ επαλάιεςε ηεο ζηαχξσζεο ηνπ
Υξηζηνχ111. Ο θαδαληδαθηθφο κχζνο δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα καγηθφ - ζξεζθεπηηθφ
επίπεδν. Σν επίπεδν απηφ είλαη ε αθεηεξία γηα λα πξνζδψζεη ν ζπγγξαθέαο ζην έξγν
ηνπ θνηλσληθέο δηαζηάζεηο. Ζ νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο
ζπλίζηαηαη ζηελ αληηπαξάζεζε ησλ πησρψλ θαη θαηαηξεγκέλσλ πξνζθχγσλ ηεο
αξαθήλαο πνπ κε ηνλ παπά-Φψηε - πεξηζζφηεξν θνηλσληθφ επαλαζηάηε, παξά
ζξεζθεπηηθφ νδεγφ - αξρεγφ ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο παιεχνπλ γηα ην δίθην ηνπο, θαη
ησλ πινπζίσλ θαη βνιεκέλσλ αξρφλησλ ηνπ ηνπξθνθξαηνχκελνπ ρσξηνχ ηεο
Λπθφβξπζεο. Αλάκεζά ηνπο, ν μαλαζαξθσκέλνο Υξηζηφο (Μαλνιηφο) πξνζπαζεί εηο
109

Υξηζηόο. Έκκεηξε ηξαγσδία γξακκέλε ην 1921. Ξαλαγξάθηεθε ην 1924 θαη ζε ηξίηε ηειηθή κνξθή
ην 1928 νπφηε θαη θπθινθφξεζε απφ ηηο εθδφζεηο ηνραζηήο. Σν πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ παξνπζηάδεηαη
κε ηελ αλζξψπηλε θαη θνηλσληθή ηνπ φςε, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη ζηα άιια έξγα ηνπ (Ο Υξηζηόο
μαλαζηαπξώλεηαη θαη Ο Σειεπηαίνο Πεηξαζκόο ).
110
Βι. κεηαμχ άιισλ, Σδέηκο Σδσξδ Φξέηδεξ, Ο ρξπζόο θιώλνο, κεηάθξαζε Μπνλίηα Μπηθάθε,
επηκέιεηα Παλαγηψηεο Καξκαηδφο, Αζήλα, εθδ. Δθάηε, 1998.
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Βι. ζρεηηθά θαη Δχεο Βνπιγαξάθε-Πηζίλα, «Ζ „„Υξηζηνινγία‟‟ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε», Νέα
Δζηία, έηνο 79ν, ηφκνο 157νο, ηεχρνο 1776, Μάξηηνο 2005.
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κάηελ λ‟ αλαπηχμεη ην πεξηζζφηεξν θνηλσληθφ παξά ζξεζθεπηηθφ ηνπ θήξπγκα θαη λα
εμαιείςεη ηελ αδηθία θαη ηελ αληίζεζε. Έρεη εχζηνρα παξαηεξεζεί φηη :
Υξηζηφο ζηνλ Καδαληδάθε ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί σο πνιέκηνο
θάζε είδνπο ππνθξηζίαο, σο γλήζηνο αληηεμνπζηαζηήο φρη ηνπ
θφζκνπ

αιιά

θξνλήκαηνο,

ηεο θνζκηθήο
ηνπ

εμνπζίαο

θαη

ηνπ

θνζκηθνχ

κνξθψκαηνο εθείλνπ πνπ ππνδνπιψλεη ηνλ

άλζξσπν, θαλεξψλνληάο καο έλαλ ηξφπν κηαο άιιεο δσήο, κηαο δσήο
πνπ νχηε θαλ ππνςηαζηήθακε, φληαο δέζκηνη θαλφλσλ θαη επηηαγψλ
κηαο ζξεζθείαο ελάληηαο ζηελ αιεζηλή πίζηε θαη δσή112.
Υσξίο θακία πξφζεζε λα ηρλειαηήζνπκε πίζσ απφ ηηο θνηλσληθέο ζέζεηο ηνπ
ζπγγξαθέα κηα εζηθνινγηθή δηάζεζε, παζηθαλέο είλαη φηη εδψ βάιιεη θαηά ηεο
αδηθίαο απ‟ φπνπ θη αλ πξνέξρεηαη θαη φπνηα κνξθή θη αλ πξνζιακβάλεη: εθείλε ηεο
απιεζηίαο, ηεο ιαηκαξγίαο, ηνπ θζφλνπ, ηεο πξνδνζίαο. Καπηεξηάδεη ην γεγνλφο φηη
νη Έιιελεο σο ιαφο δηαρξνληθά ηαιαλίδνληαη απφ εζσηεξηθέο έξηδεο. Ο Θσκάο
Καξαγθηνδφπνπινο κάιηζηα θηάλεη ζην ζεκείν λα ππνζηεξίμεη φηη θαλεξψλεηαη ζην
έξγν ν δηαρξνληθφο δνζηινγηζκφο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θαη ε ππνηέιεηα ζηνλ
εθάζηνηε θαηαθηεηή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ θάπνηα πξνλφκηα113. Ο
θνηλσληθφο αιιεινζπαξαγκφο θαη ε δίσμε ηνπ αδχλακνπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ έρεη
γίλεη έκθπην ζπζηαηηθφ ζηα ρξφληα πνπ νη άλζξσπνη δνθηκάδνληαη απφ ηνπο πνιέκνπο
θαη ηελ πελία. Ο κπζηζηνξηνγξάθνο εμπκλεί ηελ θαινζχλε, ηελ θηιαλζξσπία, ηελ
απηνζπζία, ηνλ αγψλα γηα ιεπηεξηά, ηελ αιιειεγγχε, ηε ζπζία. Καηνξζψλεη λα
δσληαλέςεη θαη λα αλαδείμεη ην πεδίν ηεο πάιεο θαη ηε δξακαηηθφηεηα ησλ
αληηζέζεσλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ αλαγλψζηε ηνπ. Παξάιιεια, φκσο, δείρλεη ηελ
θαηάπησζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη ην ςεχηηζκα ησλ εηδψισλ. Πξνθαλψο
ππαηλίζζεηαη φηη ν άλζξσπνο δελ δηδάρηεθε ηίπνηε απφ ηε ζπζία ηνπ Υξηζηνχ θαη ηνλ
μαλαζηαπξψλεη θαζεκεξηλά κε ηηο πξάμεηο, ηηο παξαιείςεηο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ.
Σελ πηθξή απηή ζθέςε ηνπ Kierkegaard («Αλ ν Υξηζηφο μαλαξρφηαλ, ζα ηνλ
μαλαζηαπξψλακε ακέζσο»), ζεσξεί ν Παληειήο Πξεβειάθεο φηη αλαπηχζζεη ν
112

Μαξία Υαηδεαπνζηφινπ, «Σν πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ ζην Νίθν Καδαληδάθε», Μεηαπηπρηαθή
εξγαζία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θενινγηθή ρνιή, Σκήκα Θενινγίαο, Σνκέαο
Γνγκαηηθήο Θενινγίαο, χκβνπινο Καζεγεηήο θ. Υξπζφζηνκνο A. ηακνχιεο, Θεζζαινλίθε, 2010,
φ.π., ζ.64.
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μαλαζηαπξώλεηαη ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε», ειεθηξνληθφ blog HUFFPOST (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
„„κηιν 24 Μedia‟‟), 3 επηεκβξίνπ 2017.
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Καδαληδάθεο ζην Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη, κε «κίαλ ηνηρνγξαθία φπνπ έξημε φζα
έπηαζε ην κάηη ηνπ απφ ην ρνληξφ ιαφ πφηε ηνλ θνιαζκέλν θαη πφηε ηνλ κάξηπξα,
δηαζχξνληαο κε επηείθεηα ηνπο θαχινπο θαη πξνβάιινληαο πάλσ ζην αλφζην πιήζνο
ηνπο κηα αζψα κνξθή, ηνλ θαηλνχξην Δκκαλνπήι114». Ο Πξεβειάθεο κάιηζηα
πξνζζέηεη φηη ζηνλ ηχπν ηνπ Μαλνιηνχ ν Καδαληδάθεο εθάξκνζε ηα πνξίζκαηα ηεο
λεφηεξεο ςπρνινγίαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ν κίκνο (εζνπνηφο) θπξηεχεηαη θάπνηε
απφ ην πξφζσπν πνπ ππνδχεηαη, αθφκα θαη αλ έρεη επίγλσζε φηη πνξεχεηαη πξνο ηνλ
ζάλαηφ ηνπ. ε κηα κεηαμχ άιισλ „„ςπρνινγηθή‟‟ πξνζέγγηζε πξνρσξά θαη ν Jad
Hatem γξάθνληαο :
Eθείλν πνπ ν ζπγγξαθέαο καο παξνπζηάδεη δελ είλαη ηφζν έλα
ζεαηξηθφ έξγν πνπ αλαπαξηζηάλεη ηα Πάζε ηνπ Υξηζηνχ φζν ε
παξεκβνιή ησλ Παζψλ ηνπ Υξηζηνχ ζηνλ ςπρνινγηθφ ρψξν ησλ
πξνζψπσλ πνπ ηα νηζηξειαηεί. Γηφηη δελ είλαη αθξηβψο ην Μπζηήξην
σο ζεαηξηθφ έξγν πνπ πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηεί εδψ αιιά ην
Μπζηήξην σο πξαγκαηηθή δηελεθήο ζηαχξσζε ηνπ Υξηζηνχ πνπ
απνθαιχπηεηαη εδψ κε πιήξε επίγλσζε115.
Πάλησο, θάησ απφ ην πέπιν ελφο αξηζηνηέρλε ηεο ξεαιηζηηθήο πεξηγξαθήο θαη
ηεο δεκηνπξγίαο ραξαθηήξσλ, αλαθαίλνληαη νη κεγάινη πλεπκαηηθνί δάζθαινη ηνπ
Καδαληδάθε. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ έρνπλ θαηαιάβεη ζηαζεξή ζέζε ζηε ζθέςε
ηνπ. ην επίπεδν, ινηπφλ, ησλ πηζαλψλ θηινζνθηθψλ επηδξάζεσλ πνπ δέρηεθε, έηζη
φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζην κειεηψκελν κπζηζηφξεκα, ε επηξξνή ηνπ Νίηζε
απνδεηθλχεηαη

θαηαιπηηθή.

θηαγξαθνχληαη

ππεξάλζξσπνη

ραξαθηήξεο

θαη

ππεξάλζξσπνο αγψλαο γηα θνηλσληθή κεηαβνιή. Οη πξφζθπγεο, άλζξσπνη πνπ
δνθηκάζηεθαλ άγξηα απφ ηελ αλέρεηα, ηηο θαθνπρίεο θαη ηε κεξνιεπηηθή ζηάζε ησλ
πξνλνκηνχρσλ, επηβηψλνπλ κέζα ζε έλαλ πέηξηλν θφζκν. Νηψζνπλ ηελ αλάγθε λα ηνλ
αιιάμνπλ γηα λα θαηνξζψζνπλ λα επηβηψζνπλ κε αμηνπξέπεηα. Εεηνχλ λα αιιάμνπλ
ηε ξνή ηεο ηζηνξίαο πνπ κνηάδεη πξνδηαγεγξακκέλε. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηνπ
ππεξάλζξσπνπ απηνχ αγψλα αλεπξίζθνληαη ζηε ζηάζε δσήο ηνπ Μαλνιηνχ, ν νπνίνο
απνκαθξχλεηαη απφ ηελ θνηλσλία, βηψλεη επψδπλεο εζσηεξηθέο εληάζεηο θαη
αλαιακβάλεη βαξχηαην ζηαπξφ. Δπσκίδεηαη ηελ επζχλε λα εγεζεί ελφο εζηθνχ αγψλα
114
115

«Αλ ν Υξηζηφο μαλαξρφηαλ, ζα ηνλ μαλαζηαπξψλακε ακέζσο» (Kierkegaard).
Jad Hatem, φ. π., ζ. 17.

70

γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη εθαξκνγή ελφο ηξφπνπ δσήο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηηο
πξνζηαγέο ηνπ Δπαγγειίνπ. Γηεμάγεη έλαλ αγψλα φρη κε φπια, αιιά κε ηελ εζηθή ηνπ
ζπκπεξηθνξά, ηνλ ιφγν ηνπ θαη ηνλ παξαδεηγκαηηθφ ηνπ βίν. Δηζάγεη θαηλνηφκεο
επαλαζηαηηθέο ηδέεο ζην ρσξηφ, ζπδεηά ηελ ππέξβαζε ηνπ θφβνπ ηεο δεζπνηείαο θαη
επηδεηά ηελ πηνζέηεζε ελφο πξαγκαηηθά θνηλσληθνχ κνληέινπ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, δηαθαίλεηαη ζην έξγν κηα πξνζπάζεηα λα
ππεξληθεζεί (φπσο ην πξάηηεη θαη ν Νίηζε) ν κεδεληζκφο, ζηνλ νπνίν ηειηθά
νδεγείηαη ν άλζξσπνο. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπλίζηαηαη ζηελ αληηζηξνθή απφ ηελ
άξλεζε ηνπ θφζκνπ ζηελ εξσηθή αηζηνδνμία. Απηή ηελ αληηζηξνθή ζπιιακβάλεη σο
ηδέα θαη πξνζπαζεί λα πινπνηήζεη ν Καδαληδάθεο αληιψληαο δχλακε απφ ηελ
πνιηηηθνθνηλσληθή δηάζηαζε κε ηελ νπνία πξνηθίδεη νξηζκέλνπο ήξσέο ηνπ. Έρεη
πνιχ ζσζηά επηζεκαλζεί απφ ηελ θξηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, φηη ζε φιε ηελ
πνξεία ηνπ ινγνηερληθνχ ηνπ έξγνπ δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί κηα έληνλε
ζνζηαιηζηηθή ρξνηά, πέξα απφ πεξηνξηζκνχο θαη δεζκεχζεηο, έλαο ζνζηαιηζκφο
ζρεδφλ ππεξβαηηθφο πνπ ελψλεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ αγψλα ηνπο λα βξνπλ
ηελ έμνδν απφ ην ζθνηάδη ηεο άγλνηαο θαη ηεο εκηκάζεηαο. Μήπσο, ινηπφλ, ηειηθά ν
Καδαληδάθεο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Νίηζε; Γξάθεη ζρεηηθά ν Νηθεθφξνο
Βξεηηάθνο:
Απηφο ν νπηνπηθφο ζνζηαιηζκφο κηαο ρξηζηηαληθήο θνηλνρηεκνζχλεο
πνπ θέξλεη ηνλ Καδαληδάθε ζε αληίζεζε κε ηνλ δάζθαιφ ηνπ ηνλ
Νίηζε θαη κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ ζε άιιεο εθθξάζεηο ηνπ
εζσηεξηθνχ πνιππξφζσπνπ θφζκνπ ηνπ, ηνλ απαζρνιεί βαζχηαηα ηηο
ψξεο πνπ εζπραζκέλνο μερληέηαη θαη γίλεηαη κφλνλ έλαο άλζξσπνο
απέλαληη ζηνλ άιινλ άλζξσπν116.
Θα απνηεινχζε, φκσο, παξάιεηςε αλ δελ επηζεκαίλακε ζην κπζηζηφξεκα απηφ
θαη ζξαχζκαηα κπεξμνληζκνχ. Τπάξρεη αλαθνξά ζην κπεξμνληθφ ζηνηρείν ηεο
δσηηθήο νξκήο πνπ ζπκπαξαζχξεη ηε δσή ζε κηα έληνλε δεκηνπξγηθή πνξεία, έλαλ
δξφκν αλεθνξηθφ θαη ηξαρχ. ηα πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ ν Καδαληδάθεο πιάζεη
κπζηζηνξεκαηηθέο θηγνχξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δσηηθή νξκή. Πξφθεηηαη γηα
πξφζσπα κε απνθαζηζηηθφηεηα θαη ζάξξνο, επγέλεηα θαη ηφικε. πλήζσο, πξφθεηηαη

116

Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο, φ. π., ζ. 672.
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γηα ηνπο ραξαθηήξεο ζηνπο νπνίνπο ν Καδαληδάθεο πξνζθέξεη θσηνζηέθαλν
ειεπζεξίαο θαη πνπ αγσλίδνληαη λα δηαηεξήζνπλ. Δίλαη εθείλνη πνπ δελ ππνθχπηνπλ
ζηηο επηηαγέο ησλ ηζρπξψλ θαη ραξάζζνπλ ηε δηθή ηνπο γξακκή ζην θάδξν ηεο
ηζηνξίαο. ην Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη, νη θαηεμνρήλ εθπξφζσπνη ηεο
κπεξμνληθήο νξκήο είλαη νη θάηνηθνη ηεο αξαθήλαο, νη δησθφκελνη πξφζθπγεο, αιιά
θαη ν παπά-Φψηεο, ν νδεγφο ζηνλ αλεθνξηθφ αγψλα ησλ αδχλακσλ. ηνλ αληίπνδα
ηεο δσηηθήο νξκήο βξίζθνληαη νη θάηνηθνη ηεο Λπθφβξπζεο, ε αδξαλήο δχλακε ηνπ
χκπαληνο. Ζ θνξχθσζε ηνπ αγψλα ησλ πξνζθχγσλ γηα επηβίσζε ιακβάλεη ρψξα
ζηα ηειεπηαία θεθάιαηα, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εξσηθή έμνδνο απφ ηηο ζπειηέο
ηνπο. Παίξλνπλ ηνλ δξφκν γηα ην ρσξηφ έρνληαο βγάιεη θηεξά ζηα πφδηα ηνπο θαη
φληαο απνθαζηζκέλνη λα δηεθδηθήζνπλ δπλακηθά φζα ηνπο αλήθνπλ. Ζ δσηηθή νξκή
ιεηηνπξγεί σο πξναλάθξνπζκα ηεο αιιαγήο ηεο θαηάζηαζεο πνπ θέξλεη ζε ηέικα ηηο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Δίλαη απηή πνπ ζα ππξνδνηήζεη ηελ νξηζηηθή
ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνπο θαηέρνληεο πινχην θαη εμνπζία θαη ζηνπο δηςψληεο θαη
πεηλψληεο ηε δηθαηνζχλε, γηα λα κεηέιζνπκε κηα θξάζε εθθιεζηαζηηθή. Σειηθά, ε
δσηηθή νξκή είλαη απηή πνπ παξαπέκπεη ζηνλ αλήθνξν ηεο Αζθεηηθήο θαη
επαλέξρεηαη αδηάιεηπηα ζην θαδαληδαθηθφ έξγν.

***
Αλ θαη βίσζε ηελ ηξαγηθή ζειίδα ηνπ ειιεληθνχ εκθχιηνπ πνιέκνπ καθξηά απφ
ην ζέαηξν ησλ γεγνλφησλ, ν Καδαληδάθεο δελ έπαςε λα δείρλεη ελδηαθέξνλ θαη λα
εθθξάδεη ηελ πίθξα ηνπ γηα ηε καχξε απηή ζειίδα ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο καο. Ήδε
ζην κπζηζηφξεκα Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη εκπλέεηαη ελ κέξεη απφ ηζηνξηθά
γεγνλφηα. ηελ πεξίπησζε φκσο ησλ Αδεξθνθάδσλ, ε αληαλάθιαζε ηνπ ειιεληθνχ
εκθχιηνπ πνιέκνπ είλαη άκεζε, θαζψο ε ππφζεζε ηνπ έξγνπ ηνπνζεηείηαη ζηε
δηάξθεηά ηνπ. Σν βηβιίν γξάθεηαη ζηελ Antibes κεηαμχ ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1948
θαη ηνπ Φεβξνπαξίνπ 1949, ελψ ε δεχηεξε γξαθή ηνπ γίλεηαη ηνλ Μάξηην ηνπ
1949. Ο ζπγγξαθέαο επεμεξγάζηεθε μαλά ην κπζηζηφξεκα απηφ, ρσξίο φκσο λα ηνπ
δψζεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην 1952, ην 1954, ην 1955 θαη αξγφηεξα. Ο αδειθηθφο
ηνπ θίινο Παληειήο Πξεβειάθεο είλαη θαη πάιη ν πξψηνο κε ηνλ νπνίν επηζπκεί λα
κνηξαζηεί ηε λέα θπνθνξία. Σνπ γξάθεη:
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«Δδψ δνπιεχσ θαιά ην λέν κπζηζηφξεκα. Χο ηψξα ην ιέσ Aδεξθνθάδεο. Απηφ
ζίγνπξα δελ κπνξεί ηψξα λα ηππσζεί ζηελ Διιάδα. Ίζσο κήηε αξγφηεξα. Μα ζα
ηππσζεί γαιιηθά117».
Καη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα:
«ήκεξα ηέιεςα [ηνπο Αδεξθνθάδεο] ην θαηλνχξην κπζηζηφξεκα, πνπ ζα κείλεη
θνβνχκαη κεξηθά ρξφληα ρεηξφγξαθν ζηα ειιεληθά118».
Δίλαη θαλεξφ φηη πξνο ην ηέινο ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο ζπγγξαθηθήο ηνπ
ζηαδηνδξνκίαο, θαηφπηλ δνθηκαζίαο θαη πεξηπιάλεζεο ζε πνιιά ινγνηερληθά είδε,
έρεη πιήξε ζπλείδεζε ηνπ επίκαρνπ ζέκαηνο ηνπ βηβιίνπ ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ν
εκθχιηνο ζπαξαγκφο θαη νη νδπλεξέο ζπλέπεηέο ηνπ. αθψο αλαδχεηαη ε πξφζεζή ηνπ
λα πξνζεγγίζεη ινγνηερληθά ηελ ηζηνξία κε βιέκκα ξεαιηζηηθφ. Πίζσ φκσο απφ απηφ
ην ηζηνξηθφ θφλην, κέζα απφ ηνπο Αδεξθνθάδεο πεξηγξάθνληαη θαη θαηαγγέιινληαη νη
αληηζέζεηο θαη ηα κίζε πνπ καζηίδνπλ γεληθφηεξα ηνλ ειιεληθφ ιαφ, κε ζπλέπεηα
αθελφο ηε δηάζπαζε ηεο ελφηεηαο θαη αθεηέξνπ ηελ επηθξάηεζε ελφο αδειθνθηφλνπ
δηραζκνχ.
Ζ δξάζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο εθηπιίζζεηαη, ινηπφλ, ζηα ρξφληα ηνπ Δκθπιίνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξζεί ζηε δνθεξή απηή ζειίδα ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο
ρψξαο καο, ν ζπγγξαθέαο κάο κεηαθέξεη απφ ηε κηα πιεπξά ζην θαληαζηηθφ ρσξηφ
Κάζηειν, πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ πεδηάδα πξνο ηα
Ησάλληλα θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηελ Αεηνξάρε, ην βνπλφ ζην νπνίν πξάγκαηη
θαηέθεπγαλ αληάξηεο εθείλε ηελ επνρή. Σν ρσξηφ βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ
ζηξαηνχ θαη πνιηνξθείηαη απφ ηνπο αληάξηεο. Ο ηεξέαο ηνπ, ν παπά-Γηάλλαξνο,
ζηέθεηαη αλάκεζα ζηηο δχν παξαηάμεηο θαη πξνζπαζεί λα ηηο ζπκθηιηψζεη. Χζηφζν
φιεο ηνπ νη παξαηλέζεηο αληηκεησπίδνληαη κε αδηαθνξία, εθφζνλ θάζε παξάηαμε ηνλ
ζεσξεί φξγαλν ηεο άιιεο. Αλαξσηηέηαη πνηνη έρνπλ δίθην: νη θνθθηλνζθνχθεδεο
(δειαδή νη θνκνπληζηέο αληάξηεο) ή νη καπξνζθνχθεδεο (δειαδή νη εζληθφθξνλεο).
Γείρλεη δηραζκέλνο. Παξ‟ φιν πνπ ην θνηλσληθφ φξακα ησλ αληαξηψλ ηνπ θαίλεηαη
ζσζηφ ζε θάπνηα ζεκεία, ηνλ πξνβιεκαηίδεη ε απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δλψ ε
θαηάζηαζε ζηνλ Κάζηειν είλαη ηξαγηθή, ν ηεξέαο ιακβάλεη ηε κεγάιε απφθαζε:
ζπλαληά ηνλ αξρεγφ ησλ αληαξηψλ, ηνλ θαπεηάλ Γξάθν θαη ζπκθσλεί λα ηνπ
Νίθνο Καδαληδάθεο, Σεηξαθόζηα Γξάκκαηα…, φ. π., ζ. 604 (γξάκκα ηεο 31εο Ηαλνπαξίνπ 1949 απφ
ηελ γαιιηθή Antibes).
118
Νίθνο Καδαληδάθεο, Tεηξαθόζηα Γξάκκαηα…, φ.π., ζ. 605 (γξάκκα ηεο 20εο Φεβξνπαξίνπ 1949). Σν
κπζηζηφξεκα ηειηθά ζα εθδνζεί ζηελ Διιάδα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ζπγγξαθέα, ην 1963, απφ ηηο
εθδφζεηο Διέλεο Καδαληδάθε κε βάζε ρεηξφγξαθα πνπ βξέζεθαλ ζηελ Antibes θαη πνπ επηκειήζεθε ν
Πξεβειάθεο.
117
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παξαδψζεη ην ρσξηφ κε ηνλ φξν λα κελ πεηξάμεη θαλέλαλ. ηε ζπλέρεηα, απεπζχλεηαη
ζηνπο ρσξηθνχο θαη ηνπο πείζεη λα δερηνχλ ηε ζπκθηιίσζε. Χζηφζν, κφιηο νη
αληάξηεο κπαίλνπλ ζηνλ Κάζηειν, ν θαπεηάλ Γξάθνο εθηειεί δψδεθα άηνκα. Δίλαη
ηέινο ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο θαη κε ηνλ θφλν, ηνλ ζάλαην θαη ηελ θαηαζηξνθή, ν
παπά-Γηάλλαξνο αηζζάλεηαη φηη θνπβαιάεη ζηνπο ψκνπο ηνπ ηηο ακαξηίεο ηνπ θφζκνπ.
Θεσξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ππεχζπλν γηα ηνλ ζάλαην ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ δειψλεη
φηη ζα γπξίζεη φια ηα ρσξηά πξνθεηκέλνπ λα ζπκθηιηψζεη ηνπο αλζξψπνπο θαη λα
ηνπο πείζεη λα κελ πηζηεχνπλ νχηε ηνπο «καχξνπο» νχηε ηνπο «θφθθηλνπο». Έηζη, απφ
θαιφο πνηκέλαο θαηαιήγεη απνγνεηεπκέλνο πξνθήηεο. Σν κπζηζηφξεκα πεξαηψλεηαη
κε ηελ εηθφλα ηνπ λα αξρίδεη λα απνκαθξχλεηαη, φηαλ ν θαπεηάλ Γξάθνο δηαηάδεη λα
ηνλ ζθνηψζνπλ.
ε κηα πξνζπάζεηα εμνηθείσζεο κε ηνπο βαζηθνχο ινγνηερληθνχο ήξσεο ζα
αξρίδακε απφ ηνλ ηξαγηθφ, φπσο έρεη θαηαθαλεί, πξσηαγσληζηή ηεο ηζηνξίαο ηνπ
Καδαληδάθε πνπ είλαη ν παπά-Γηάλλαξνο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ μεξηδσκέλν θιεξηθφ
πνπ μεθίλεζε απφ ην ρσξηφ Άγηνο Κσλζηαληίλνο, ηνπνζεζία θάπνπ ζηε Μαχξε
Θάιαζζα, θαη κεηά απφ έλα ζχληνκν πέξαζκα απφ ην Άγηνλ ξνο θαηέιεμε ζε έλα
πεηξνβνχλη κε ην φλνκα Κάζηειν. Γηαθαηέρεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα νκφλνηαο θαη
αγάπεο

κε

βαζηθφ ζηφρν

ηε

ζπκθηιίσζε αλάκεζα

ζηα

“αδέιθηα”

πνπ

αιιεινζπαξάζζνληαη. Γελ είλαη έλαο απιφο θιεξηθφο, αιιά έλαο ηδηφηππνο
επαλαζηάηεο ηνπ ιφγνπ πνπ ζπκίδεη ηνλ παπά-Φψηε ηνπ Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη.
Δίλαη ν κνλαδηθφο άλζξσπνο πνπ δελ θνβάηαη ηνλ ζάλαην. Αθνινπζεί ηνλ κνλαρηθφ
δξφκν ηεο ειεπζεξίαο κε εληαζζφκελνο ζε θακηά παξάηαμε. Παξάιιεια, κε ην
ρξηζηηαληθφ ηνπ κήλπκα αγθαιηάδεη θαη ζε θάπνηνλ βαζκφ δείρλεη λα ηαπηίδεηαη κε ην
ηδαληθφ ησλ αληαξηψλ. Ο αξρεγφο ηνπο, θαπεηάλ Γξάθνο, δεπηεξαγσληζηήο ηνπ έξγνπ
θαη γηνο ηνπ παπά-Γηάλλαξνπ ελζαξθψλεη ηνλ ξφιν ελφο θαλαηηθνχ θαη αλειέεηνπ
επαλαζηάηε κε ηεξάζηηα ςπρηθή δχλακε πνπ δηαιχεηαη φκσο κεο ζηελ πνιεκηθή
δηάζεζε. Γελ δηζηάδεη λα δηαηάμεη ηε δνινθνλία ηνπ ίδηνπ ηνπ παηέξα ηνπ,
καξηπξψληαο έηζη ηηο αλππέξβιεηεο αλάκεζα ζηα δχν ζηξαηφπεδα αληηζέζεηο.
Σν έξγν έρεη κειεηεζεί ιηγφηεξν ζρεηηθά κε ηα άιια κείδνλα θαη θεκηζκέλα
κπζηζηνξήκαηα ηνπ Καδαληδάθε. Ο θαηαμησκέλνο θαζεγεηήο Γεκήηξεο Φίιηαο
ππνζηεξίδεη φηη, εθηφο απφ ην επίκαρν ηνπ ζέκαηνο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ πνπ
θαίλεηαη φηη θξαηάεη πνιινχο ζε απφζηαζε απφ ηνπο Αδεξθνθάδεο, πξέπεη λα
ιάβνπκε ππφςε καο πσο «απηή ε ηξαγηθή ρξηζηνινγηθή κνξθή πνπ ιέγεηαη παπάΓηάλλαξνο είρε ηελ αηπρία λα δεη κέρξη ζήκεξα θάησ απφ ηε ζθηά παξαδνζηαθά
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ζρεδφλ ζα ιέγακε επηβεβιεκέλσλ θαδαληδαθηθψλ κνξθψλ φπσο ν Ενξκπάο, ν
Καπεηάλ Μηράιεο θαη άιινη119». Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε εξεπλήηξηα Caroline Raluca
Ghetu ηνλίδεη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο θάλνληαο ιφγν γηα ηηο
κνξθέο ηνπ παπά-Γηάλλαξνπ, ηνπ θαπεηάλ Γξάθνπ θαη ηνπ Βειηζζάξηνπ σο ηξηψλ
απνγνεηεπκέλσλ απφ ηνλ θνκνπληζκφ πηπρψλ ηνπ εγψ ηνπ ίδηνπ ηνπ Καδαληδάθε.120
ην επίπεδν ησλ θηινζνθηθψλ επηδξάζεσλ πνπ δέρηεθε ν ζπγγξαθέαο
επδηάθξηηεο είλαη εθείλεο ηνπ Μπεξμφλ θαη ηνπ Νίηζε. Δληνπίδνπκε θαη εδψ έλαλ
βαζηά ζηνραζηηθφ θηινζνθηθφ ιφγν κε έλα ζενινγηθά θνξηηζκέλν ππαξμηαθφ
ππφβαζξν. Οη Αδεξθνθάδεο είλαη βαζχηαηα ππαξμηαθφ κπζηζηφξεκα. Ο κχζνο ησλ
αδεξθνθάδσλ εξψσλ εληζρχεη ην θξφλεκα ηεο αέλαεο πάιεο γηα επηβίσζε.
Αλζξψπηλε

θχζε,

πφιεκνο,

παηξίδα,

ειεπζεξία.

Φηινζνθηθά

δηιήκκαηα,

νηθνπκεληθνί θαη δηαρξνληθνί δηάινγνη. Καη κφλν ην γεγνλφο φηη ν ζπγγξαθέαο
ζθεθηφηαλ σο αξρηθφ ηίηιν ηνπ έξγνπ ηε θξάζε «- Θέιεη, ιέεη, λα ‟λαη ιεχηεξνο.
θνηψζηε ηνλ!», ππνδειψλεη ηελ θεθαιαηψδε ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο ηεο ειεπζεξίαο
γηα ηνλ Καδαληδάθε. Αθφκα θαη αλ δερηνχκε φηη αιεζεχεη ε άπνςε πσο ν ηίηινο
απηφο πεξηέρεη ςήγκαηα ηεο αδπλακίαο επηθξάηεζεο ηεο πλεπκαηηθήο ειεπζεξίαο, δελ
κπνξνχκε λα απνζησπήζνπκε ην γεγνλφο φηη δηαβάδνπκε έλα βηβιίν-χκλν ζηελ
εζσηεξηθή ειεπζεξία, φζν δχζβαηνο θη αλ είλαη ν δξφκνο θαηάθηεζήο ηεο θαη φζν
αλέθηθηε θη αλ κνηάδεη ε απφιπηε θαηάθηεζή ηεο.
Παξαθνινπζνχκε ηελ πνξεία ελφο ηαπεηλνχ ιεπίηε ν νπνίνο κε έληνλα
κπεξμνληθά ζηνηρεία δσηηθήο νξκήο ηνπνζεηεί ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ πάλσ απφ ηηο
ηδενινγίεο. Ο παπά-Γηάλλαξνο είλαη ν άλζξσπνο πνπ δελ βάδεη ηίπνηα ςειφηεξα απφ
ηελ ειεπζεξία ηεο ςπρήο.
Ο αγψλαο θαη ν αλήθνξνο σο έλλνηεο πνπ νδεγνχλ θαη θαζνξίδνπλ
ηελ πνξεία ηνπ πξνέξρνληαη απφ κπεξμνληθή πεγή. Αλαξσηηέηαη πνχ
πξαγκαηηθά βξίζθεηαη ε έλλνηα ηνπ δηθαίνπ: ην θνηλσληθφ θαη
επαλαζηαηηθφ φξακα ησλ αληαξηψλ ηνπ θαίλεηαη ζσζηφ ζε νξηζκέλα
ζεκεία, ηνλ πξνβιεκαηίδεη σζηφζν ε ελίνηε απάλζξσπε θαη
πνιεκνραξήο ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δθηφο, φκσο, απφ εθπξφζσπνο ηνπ
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Γεκήηξεο Φίιηαο, «Αδεξθνθάδεο. Μπζηζηφξεκα σξηκφηεηαο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε», Σν
κπζηζηνξεκαηηθό έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε. Πξαθηηθά πκπνζίνπ πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηε Γηεζλή
Δηαηξεία Φίισλ Νίθνπ Καδαληδάθε ζηελ Αζήλα (Κξεηηθή Δζηία) ζηηο 8 θαη 9 Γεθεκβξίνπ 2001,
Αζήλα, έθδνζε ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο Γηεζλνχο Δηαηξείαο Φίισλ Νίθνπ Καδαληδάθε, 2003, ζζ.
100-101.
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ζείνπ θφζκνπ, ν παπά- Γηάλλαξνο είλαη έλαο επαλαζηάηεο ηνπ ιφγνπ
πνπ ζηνρεχεη ζηελ ππέξβαζε. Ζ δηάζηαζε απηή έρεη θαη νξηζκέλα
ληηζετθά

ραξαθηεξηζηηθά

ππεξ-ήξσα,

„„ππεξάλζξσπνπ

ηνπ

πλεχκαηνο121‟‟.
Αληίπαινλ δένο απηνχ, ν βαζηά ληηζετθφο θαπεηάλ Γξάθνο, νπαδφο ηνπ
πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ηεο αληίζεεο ειεπζεξίαο, αξλεηήο θαη θνληάο ηνπ ζενχ,
επαλαζηάηεο ηεο δξάζεο. Γηαθαηέρεηαη απφ ην ζψκα θαη ηελ χιε, ελζαξθψλνληαο
ην άιιν πξφζσπν ηνπ θνληθνχ, εθείλν ηνπ ζχηε. Θέιεη λα μεπεξάζεη ηα αλζξψπηλα
φξηα θαη ηελ απειπηζία κε ηελ άλεπ φξσλ θαη νξίσλ ειεπζεξία. Ίζσο γλσξίδεη φηη
ηειηθά ζα ζπληξηβεί. Δπεηδή, φκσο, πξεζβεχεη φηη ν Θεφο είλαη λεθξφο γηα ηνπο
αλζξψπνπο θαη νη άλζξσπνη λεθξνί γηα ηνλ Θεφ, πξνβάιιεη ην θηινζνθηθφ credo ηνπ
Τπεξαλζξψπνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ζηνλ Καδαληδάθε πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα
πξνζεθηηθνί ζηελ έθθξαζε απφιπησλ θξίζεσλ, επνκέλσο θαη ζηελ αλαδήηεζε
θηινζνθηθψλ επηδξάζεσλˑ κε άιια ιφγηα, ηφζν ν παπά-Γηάλλαξνο, φζν θαη ν
Καπεηάλ Γξάθνο, παξά ηελ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν έληνλε κπεξμνληθή, ληηζετθή ή
νπνηαδήπνηε άιιε ζπληζηψζα ηνπο, απνηεινχλ θαη νη δχν πηπρέο ηνπ ίδηνπ
αγσληδφκελνπ Θενχ ηνπ Καδαληδάθε. Δλφο Θενχ αγσληδφκελνπ, αιιά φρη
παληνδχλακνπ. Δλφο Θενχ ηδηφηππνπ θαη πξνζσπηθνχ πνπ βηψλεη ηε δηθή ηνπ εξσηθή
άζθεζε θαη πξνζθαιεί ζ‟ απηήλ.

***
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1949 ν Καδαληδάθεο αξρίδεη έλα λέν κπζηζηφξεκα, ηνλ
Καπεηάλ Μηράιε. Γξάθεη ζηνλ Πξεβειάθε:
Δίκαη βπζηζκέλνο ζηνλ Καπεηάλ Μηράιε. Μάρνπκαη λ‟ αλαζηήζσ ην
Ζξάθιεην ηεο παηδηθήο κνπ ειηθίαο. Ση ζπγθίλεζε, ηη ραξά, θαη
ζπλάκα ηη επζχλε! Γηαηί ρηιηάδεο πξφζσπα πεζακέλα αλεβαίλνπλ ζηε
κλήκε κνπ θαη δεηνχλ κηα κηθξή ζέζε ζηνλ ήιην, δπν-ηξεηο γξακκέο,
έλα θαιφ ιφγν. Ξέξνπλ πσο άιιε ζσηεξία αλάζηαζεο δελ έρνπλ.
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Edmund Keeley, «Οη Αδεξθνθάδεο» (βηβιηνθξηζία), κηθξ. Θαλάζεο Καηζηθεξφο, ζηνλ ζπιι. ηφκν
Δηζαγσγή ζην έξγν ηνπ Καδαληδάθε. Δπηινγή θξηηηθώλ θεηκέλσλ (επηκ. Roderick Beaton), Ζξάθιεην,
Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 2011, ζ.511.
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Πνηνο λα γξάςεη πηα γη‟ απηνχο; Καη ηα παηδηά ηνπο θαη η‟ αγγφληα
ηνπο ηνπο μέραζαλ122.
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Μάην ηνπ 1950 είλαη αθηεξσκέλνο ζηε ζπγγξαθή
ηνπ Καπεηάλ Μηράιε. Πεξαηψλεη ηελ πξψηε γξαθή ζηηο 4 Μαΐνπ θαη χζηεξα απφ
κηθξή αλάπαπζε θαηαπηάλεηαη κε ηε δεχηεξε, ηελ νπνία ζα νινθιεξψζεη ζηα ηέιε
Ηνπιίνπ. Ππξήλαο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ηειηθά ζα θπθινθνξήζεη ζε πξψηε έθδνζε ην
1955 ζηελ Αζήλα απφ ηηο εθδφζεηο Μαπξίδε, ήηαλ δπν θείκελα πνπ είρε γξάςεη
λσξίηεξα: ην Kapetan Elia, γξακκέλν ζηα γαιιηθά ην 1929 θαη ε κπζηζηνξεκαηηθή
βηνγξαθία ηνπ παηέξα ηνπ πνπ είρε ζπγγξάςεη πάιη ζηα γαιιηθά ην 1936 κε ηίηιν
Mon père.
Ζ δξάζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο εθηπιίζζεηαη ζηα 1889 ζηελ Κξήηε, φπνπ νη
ππφδνπινη Έιιελεο επηρεηξνχλ κε έλαλ θαηλνχξγην μεζεθσκφ λα ιεπηεξσζνχλ απφ
ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ. Ο θεληξηθφο ήξσαο, ν θαπεηάλ Μηράιεο, έλαο άγξηνο θαη
αλππφηαθηνο πνιεκηζηήο, έρεη νξθηζηεί λα είλαη καπξνληπκέλνο, αμχξηζηνο θαη
αγέιαζηνο κέρξη λα ειεπζεξσζεί ε Κξήηε. ηαλ φκσο ζπλαληά ηελ Δκηλέ, ηε γπλαίθα
ηνπ αδειθνπνηηνχ ηνπ Ννπξήκπεε, ηνλ θπξηεχεη „„έλαο δαίκνλαο‟‟. Παξά ηηο
πξνζπάζεηέο ηνπ δελ θαηαθέξλεη λα ηε βγάιεη απφ ην κπαιφ ηνπ. Δλψ ν θαπεηάλ
Μηράιεο παιεχεη κε ηνλ δαίκνλά ηνπ, ν Ννπξήκπεεο κνλνκαρεί κε ηνλ Μαλνχζαθα
γηα λα εθδηθεζεί ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηνλ ζθνηψλεη· σζηφζν, ν ίδηνο
ηξαπκαηίδεηαη ζηα γελλεηηθά φξγαλα. Ζ πιεγή ηνπ επνπιψλεηαη, αιιά εθείλνο
απηνθηνλεί, αδπλαηψληαο λ‟ αληέμεη ηελ πεξηθξφλεζε θαη ηνλ νίθην ηεο Δκηλέ (πνπ
ζην κεηαμχ έρεη γίλεη εξσκέλε ηνπ θαπεηάλ Πνιπμίγθε) γηα ηνλ αθξσηεξηαζκφ ηνπ. Ζ
είδεζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ επηβαξχλεη ην ήδε ηεηακέλν θιίκα ζην Μεγάιν Κάζηξν,
φπνπ θαζεκεξηλά θηάλνπλ καληάηα γηα αςηκαρίεο θαη ηαξαρέο ζ‟ φιν ην λεζί. Με ηελ
παξαθίλεζε ησλ αγάδσλ, Σνχξθνη ζηξαηηψηεο μερχλνληαη ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο
ζθάδνληαο θαη ππξπνιψληαο. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα μεζπά ε επαλάζηαζε. Ο πφιεκνο
καίλεηαη θαη νη Σνχξθνη πνιηνξθνχλ ην κνλαζηήξη ηνπ Αθέληε Υξηζηνχ. Σελ ίδηα
επνρή ε Δκηλέ εηνηκάδεηαη λα βαθηηζηεί ρξηζηηαλή θαη λα παληξεπηεί ηνλ Πνιπμίγθε,
αιιά ν θαπεηάλ Μηράιεο νξγαλψλεη ηελ απαγσγή ηεο θαη ηελ θξχβεη ζε ζπγγεληθφ
ηνπ ζπίηη. Σελ πην θξίζηκε λχρηα ηεο πνιηνξθίαο θεχγεη απφ ην κνλαζηήξη γηα λα
ζθνηψζεη ηελ θνπέια· επηζηξέθνληαο ην βιέπεη ππξπνιεκέλν. ηε ζπλέρεηα θηάλεη
ζηελ Κξήηε ν Κνζκάο, γηνο ηνπ Μαλνχζαθα θαη αληςηφο ηνπ θαπεηάλ Μηράιε,
Νίθνο Καδαληδάθεο, Σεηξαθόζηα Γξάκκαηα…, φ.π., ζ. 617(επηζηνιή ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 1949 απφ
ηελ γαιιηθή Antibes).
122

77

θέξλνληαο ζηνπο επαλαζηαηεκέλνπο ην κήλπκα ηεο ζπλζεθνιφγεζεο. Ο έλαο κεηά
ηνλ άιινλ, νη θαπεηαλαίνη θαηαζέηνπλ ηα φπια, αιιά ν θαπεηάλ Μηράιεο αξλείηαη λα
ππνθχςεη. Ο Κνζκάο πεγαίλεη ζην ιεκέξη ηνπ γηα λα ηνλ πείζεη, αιιά ηειηθά κέλεη
θαη ν ίδηνο ληψζνληαο ηνλ ίζθην ηνπ παηέξα ηνπ λα νξζψλεηαη κέζα ηνπ. Μέζα ζηνλ
ππξεηφ ηεο κάρεο θαηαιαβαίλεη φηη ν θαπεηάλ Μηράιεο έρεη πηα ιπηξσζεί απφ θάζε
θφβν θη ειπίδα. χληνκα, ζείνο θαη αληςηφο πέθηνπλ λεθξνί ζηελ ηειεπηαία έθνδν
ηνπ Σνχξθσλ.
ην ζεκαληηθφ απηφ κπζηζηφξεκα ν Καδαληδάθεο απεηθνλίδεη ην δξάκα πνπ
ζπλεπαίξλεη έλαλ νιφθιεξν ιαφ δίλνληαο ζε θάζε θάζε ηνπ έλα αδξφ αλάγιπθν θαη
κηαλ έληαζε πνπ θαζηζηνχλ αμέραζηα φια ηα επηκέξνπο επεηζφδηα. Πξφθεηηαη γηα
επεηζφδηα πνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο είλαη ηξαγηθά, παξ‟ φιν πνπ ν ζπγγξαθέαο
ζπρλά εηζάγεη κε ηέρλε κηα ρηνπκνξηζηηθή λφηα. Οπζηαζηηθά, δηαβάδνπκε κηα
κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία ηνπ παηέξα ηνπ Καδαληδάθε, Μηράιε, αιιά θαη έλαλ
χκλν ζηα θαηνξζψκαηα ησλ Κξεηηθψλ πνιεκηζηψλ. Δλδηαθέξνπζα είλαη, ινηπφλ, θαη
ε αλάγλσζε θάπνησλ, νη νπνίνη πέξα απφ ηελ έκθαζε ζηελ θεληξηθή κνξθή ηνπ
βηβιίνπ θαη ηνλ χκλν ζηε θξεηηθή αλδξεία, δηαβάδνπλ ηνλ Καπεηάλ Μηράιε σο κηα
«κπζηζηνξεκαηηθή απφδνζε ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο ηεο Μεγαινλήζνπ θαη εηδηθφηεξα
„„ηζηφξεζε‟‟ ησλ ηξαγηθψλ γεγνλφησλ ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα123». Αο ζεκεησζεί
πάλησο φηη ε εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ είλαη πεξηζζφηεξν ηδσκέλε κε ηε θαληαζία
θαη ην βιέκκα ηνπ παηδηνχ παξά κε ην θξηηηθφ πλεχκα ελφο ψξηκνπ αλζξψπνπ. ζν
γηα ηνλ ίδην ηνλ Καπεηάλ Μηράιε, πξφθεηηαη γηα παηξηθή κνξθή, ηεο νπνίαο ε
ςπρνζχλζεζε, ε δξάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ζθηαγξαθείηαη κε δηεηζδπηηθή καηηά. Σν
έληνλν ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν καδί ηνπ παξαζχξεη ηνλ Καδαληδάθε ζηε
κεγηζηνπνίεζε θαη ηελ ππεξβνιή.
ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ πξνδήισο θαζνξηζηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ εξσηζκνχ
ζηνλ Καπεηάλ Μηράιε, ν Roderick Beaton δειψλεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη απηφ ην
κπζηζηφξεκα ηνπνζεηεί ηε βαζηθή δνκή ηεο Ηιηάδαο ηνπ Οκήξνπ ζε κνληεξληζηηθφ ή
αθφκα θαη κεηακνληεξληζηηθφ πιαίζην. Καηαζέηεη κάιηζηα ηελ άπνςε φηη αληί λα
αληηκεησπίζνπκε ην βηβιίν ηζηνξηθά (φπσο νη Έιιελεο αλαγλψζηεο αξέζθνληαη λα
θάλνπλ ζχκθσλα κε φ,ηη πηζηεχνπλ ππαγνξεχεη ε εζληθηζηηθή θιφγα ηνπ
κπζηζηνξήκαηνο), ζα έπξεπε λα ην κειεηήζνπκε απφ ηελ επξχηεξε πξννπηηθή ηνπ
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Γεκνζζέλεο Καξαγηάλλεο, «Ο Καπεηάλ Μηράιεο: Mχζνο θαη πξαγκαηηθφηεηα», ζην Σν
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ζ. 108.
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κεηακνληεξληζηηθνχ κπζηζηνξήκαηνο. Γηα λα εληζρχζεη κάιηζηα ηελ άπνςή ηνπ,
αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ζπγγξαθέσλ φπσο ν Borges θαη ν Marquez θαη θάλεη
ιφγν γηα ζχγρπζε ζην έξγν ηνπ νλείξνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία εκπεξηέρεη
ηελ ππνβίβαζε ηνπ ήξσα ζε άηνκν δίρσο απηνζπλεηδεζία, θαζψο ζπγρέεη φλεηξν κε
πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο λα μέξεη ηί θάλεη124.
Χο πξνο ηα θηινζνθηθά απνηππψκαηα πνπ δηαθαίλνληαη ζην κπζηζηφξεκα απηφ,
ε επίδξαζε ηνπ Νίηζε δείρλεη θαηαιπηηθή. Ο Καδαληδάθεο πηνζεηεί θαη εδψ ηελ αμία
ηνπ Τπεξαλζξψπνπ. Ζ δσή είλαη ζέιεζε γηα δχλακε θαη δηαξθήο αγψλαο γηα
ειεπζεξία. ην πξφζσπν ηνπ θεληξηθνχ ήξσα, Καπεηάλ Μηράιε, ζπγθεληξψλνληαη
φιεο εθείλεο νη ηδηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηνλ θαδαληδαθηθφ ππεξάλζξσπν. Ο
Καδαληδάθεο πξνζιακβάλεη απφ ηνλ ληηζετθφ Τπεξάλζξσπν ην αίζζεκα ηεο
δηαθηλδχλεπζεο, ην ξίζθν πνπ ελέρεη ν άλζξσπνο κε κεγαιείν. Σφικε, εξσηθή καηηά,
δίςα γηα ειεπζεξία θαη ιχηξσζε απφ θάζε κνξθήο ζθιαβηά. Καζνδεγείηαη απφ κηα
θιφγα κέζα ηνπ θαη ζπλερψο κάρεηαη γηα ην αδχλαην. Αλ θαη ε απνηίλαμε ηνπ
ηνπξθηθνχ δπγνχ είλαη ν θχξηνο ζηφρνο, κέζα ζην θείκελν μεηπιίγεηαη θαη ν
εζσηεξηθφο αγψλαο ηνπ ήξσα λα απειεπζεξσζεί απφ ηνλ πφζν ηνπ γηα κηα γπλαίθα,
ηελ Δκηλέ. Ο Καπεηάλ Μηράιεο είλαη ε πξνζσπνπνίεζε ηεο αλδξείαο, ηεο θξεηηθήο
γελλαηφηεηαο θαη ηνπ ζάξξνπο κπξνζηά ζηνλ πφλν, ηνλ θφβν θαη ηελ μέλε
επηβνιή. Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνλ ζθνπφ ηνπ, θαιείηαη λα ππεξβεί ηα φξηά ηνπ.
Γελ παξαδίδεηαη, φκσο, θαη είλαη δηαξθψο έηνηκνο λα ξηρηεί ζηνλ αγψλα γηα
ειεπζεξία. Έηζη, πξφθεηηαη γηα έλα κπζηζηφξεκα κε ηζηνξηθέο αλαθνξέο, απφ ηηο
ζειίδεο ηνπ νπνίνπ αλαδχεηαη ζπκβνιηθά ν αγψλαο ηνπ αλζξψπνπ. Ο Καπεηάλ
Μηράιεο είλαη ν άλζξσπνο πνπ πηζηεχεη ζ‟ απηήλ εδψ ηε γε, ζηε δχλακε πνπ
ρξεηάδεηαη ν άλζξσπνο γηα λα θπξηαξρήζεη θαη λα θαηαληθήζεη κε ην πάζνο ηνπ
εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο δαίκνλεο. Έρεη ζσζηά παξαηεξεζεί φηη :
Θα έιεγε θαλείο φηη ν ληηζετθφο πξνθήηεο Εαξαηνχζηξα αλαδεηνχζε
αθξηβψο απηφλ ηνλ ηχπν αλζξψπνπ πνπ ζα κπνξέζεη λα κεηνπζηψζεη
ηελ εζσηεξηθή ηνπ θιφγα θαη ζέιεζε γηα δχλακε ζε ειπίδα
αλχςσζεο ψζηε λα μεπεξάζεη ηνλ άλζξσπν θαη λα νδεγεζεί ζηνλ

124

Βι. ζρεηηθά, Roderick Beaton, Ο Καδαληδάθεο κνληεξληζηήο θαη κεηακνληέξλνο, φ.π.
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Τπεξάλζξσπν («ν άλζξσπνο

είλαη

θάηη πνπ

πξέπεη

λα

μεπεξαζηεί»)125.
Γεληθά, ηε λενειιεληθή θξηηηθή θαη ηδίσο ηνπο εξεπλεηέο ηνπ θαδαληδαθηθνχ
έξγνπ απαζρνιεί ε χπαξμε ληηζετθνχ ζηίγκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν κπζηζηφξεκα. Ο Γ.
Πεξαλησλάθεο αλαξσηηέηαη αλ ν θαπεηάλ Μηράιεο είλαη ν ηππηθφο ήξσαο κε ληηζετθά
ή φρη ραξαθηεξηζηηθά θαη αλ πξνβάιιεηαη σο πξφηππν εζληθήο δξάζεο ή σο θνξέαο
κηαο δσηηθήο δχλακεο γηα ππεξίζρπζε. Δπηρεηξεί λα δεη ηνλ θφζκν ηνπ Καδαληδάθε
ζην πιαίζην κηαο καθξαίσλεο ειιεληθήο παξάδνζεο126. Ο Άθηο Μηθξνκάηεο απφ ηελ
πιεπξά ηνπ ζέηεη ην εξψηεκα αλ ππάξρεη ζπλέπεηα αλάκεζα ζηε δσή θαη ηνλ ζάλαην
ηνπ ήξσα θαη ζπγθεθξηκέλα αλ ε ζπζία ηνπ απνηειεί πξάμε αγλνχ παηξησηηζκνχ ή
ελέξγεηα εμηιέσζεο γηα ηελ επζχλε θαη ηηο ηχςεηο πνπ ληψζεη γηα ηνλ ρακφ ηνπ
κνλαζηεξηνχ ηνπ Αθέληε Υξηζηνχ127. Ο ίδηνο κειεηεηήο, κε έλαπζκα ηνλ
ραξαθηεξηζκφ απφ ηνλ Παληειή Πξεβειάθε ηνπ θαπεηάλ Μηράιε πεξηζζφηεξν σο
desperado θαη ιηγφηεξν σο εζληθνχ ήξσα, επηρεηξεί λα εμεηάζεη αλ απηφο ν
ραξαθηεξηζκφο έρεη βάζε128.
Θα ήηαλ φκσο αθξαίν λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην ληηζετθφ δίδαγκα είλαη ην κφλν
πνπ θαζνξίδεη ηε ζθηαγξάθεζε ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο κνξθήο ηνπ θεληξηθνχ ήξσα
ηνπ έξγνπ129. Γελ κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ηελ χπαξμε θαη κπεξμνληθψλ ηφλσλ. Ζ
αληίιεςε ηνπ Γάιινπ θηινζφθνπ φηη ε δσή είλαη κηα δηαξθήο δεκηνπξγία, κηα
αλαπήδεζε πξνο ηα επάλσ, έλα δσηηθφ αλάβξπζκα, απνηεινχλ θαη απηά ζηνηρεία πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Καπεηάλ Μηράιε θαη δηέπνπλ ελ γέλεη ην
έξγν. Ο ήξσαο δείρλεη λα έρεη ζπλείδεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη θάζε πξάμε ηνπ απνηειεί
κελ ππέξβαζε ηνπ αλζξψπηλνπ κέηξνπ, αιιά παξάιιεια θαη ζπκβνιή ζηε
δεκηνπξγηθή εμέιημε. Ζ θάζε πξάμε ηνπ κπνξεί λα έρεη ζηνηρεία Τπεξαλζξψπνπ,
αιιά θαη δεκηνπξγηθφηεηαο θαη επηζηξάηεπζεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο κεγάινπ

125

Υξηζηίλα Σζηλή, Νίθνο Καδαληδάθεο: «Ζ πξφζιεςε ηεο ληηζετθήο θηινζνθίαο απφ ην Ν.
Καδαληδάθε», φ. π., ζζ. 33-34.
126
Γηψξγνο Πεξαλησλάθεο, «Ο Καπεηάλ Μηράιεο ελάληηα ζηηο Γσξηθέο ηνπ θαηαβνιέο», ζην Νίθνο
Καδαληδάθεο. Παξακνξθώζεηο, παξαιείςεηο, κπζνπνηήζεηο, φ. π., ζζ. 233-245.
127
Άθηο Μηθξνκάηεο, 4 κειέηεο γηα ηνλ ‘‘Καπεηάλ Μηράιε’’ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, Λεπθσζία, 1997,
Β΄ κέξνο: «H Θπζία», ζζ. 64-84.
128
Βι. Άθηο Μηθξνκάηεο, 4 κειέηεο γηα ηνλ ‘‘Καπεηάλ Μηράιε’’ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, Λεπθσζία,
1997, φ. π., Γ΄ κέξνο:«To„„αλέιπηδν‟‟ ζηνλ Καπεηάλ Μηράιε», ζζ. 89-95.
129
Ο Γηψξγεο Μαλνπζάθεο ππνζηεξίδεη φηη ην γεγνλφο φηη ν θαπεηάλ Μηράιεο πνιεκά θαη πεζαίλεη
κεζπζκέλνο απφ κίαλ «απάλζξσπε ραξά», καο ζπκίδεη ηα ζρεηηθά κε ηε «δσηηθή αγαιιίαζε ηελ νπνία
δίλεη ε θαηάξγεζηο παληφο θφζκνπ». (Βι. Γηψξγεο Μαλνπζάθεο, «Σα πξφζσπα ηνπ Καπεηάλ Μηράιε.
Μηα θαδαληδαθηθή αλζξσπνινγηθή θιίκαθα», ζην Θεώξεζε ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε. Δίθνζη ρξόληα από
ην ζάλαηό ηνπ, Σεηξάδηα «Δπζύλεο» 3, δεύηεξε έθδνζε,1983, φ.π., ζζ. 152-153.)
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ζηφρνπ. Ο ήξσαο ηνπ ρξένπο θαη ηεο επζχλεο δελ κπνξεί παξά λα είλαη θαη
κπεξμνληθφο. Ο πξννξηζκφο ηνπ είλαη λα ππεξβεί ηε θχζε (ηνπ) θαη λα εμειηρζεί ζε
θάηη αλψηεξν ππαθνχνληαο ζηε „„γηγάληηα πλνή‟‟, φπσο ραξαθηεξίδεη ν ίδηνο ν
ζπγγξαθέαο ην élan vital ζηελ Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν. Ίζσο ηειηθά ν Καδαληδάθεο λα
δηαβάδεη ηε βηηαιηζηηθή ζεσξία ηνπ Μπεξμφλ «κε ηα κάηηα ελφο «κπζηηθνχ» (γηα ηελ
αθξίβεηα: ελφο «κπζηηθνχ ρσξίο Θεφ», ρσξίο δειαδή κεηαθπζηθή πίζηε – απφξξνηα
ηεο καζεηείαο ηνπ ζηνλ Νίηζε), πξνζδίδνληαο ζε απηήλ κηα δηάζηαζε ζην έπαθξν
εξσηθή θαη, ζπλάκα, κπζηηθηζηηθή130».

***
Σν κπζηζηφξεκα Ο Σειεπηαίνο Πεηξαζκόο γξάθεηαη ζε κηα πξψηε κνξθή ην
1942 ζηελ Αίγηλα κε ηίηιν Σ’ απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Υξηζηνύ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1950
ν Καδαληδάθεο μεθηλά ηε γξαθή ηνπ βηβιίνπ απηνχ, ην νπνίν ζα ζπλερίζεη θαη ζα
νινθιεξψζεη ην πξψην εμάκελν ηνπ επφκελνπ έηνπο131. Σν έξγν απηφ καο
παξνπζηάδεη ζε κπζηζηνξεκαηηθή πινθή ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Ηεζνχ θαη
νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηαχξσζή Σνπ. Γεζπφδνπλ ε πιαζηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ, ηα
επξήκαηα, ηα κελχκαηα, ε γλψζε ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο γεσγξαθίαο ηνπ Καδαληδάθε.
Σα ζηνηρεία απηά πξνδίδνπλ κειέηε θαη ζνθία θαη ζπληαηξηάδνληαη κε έλα
δεκηνπξγηθφ ζηνραζηηθφ πλεχκα. Ο ζπγγξαθέαο πιάζεη κηαλ ηζηνξία γεκάηε πφλν
θαη αλζξσπηά, εμαγληζκφ θαη δάθξπα. Μπζνπνηεί ηνλ αγψλα ηνπ Θεαλζξψπνπ λα
ληθήζεη ηελ αλζξψπηλε θχζε ηνπ γηα λα αθηεξσζεί ζην ζετθφ ηνπ πξννξηζκφ. Δίλαη
βέβαηα γλσζηφ φηη ν Καδαληδάθεο είρε κηα ξνπή ζηα κεηαθπζηθά θαηλφκελα, φπσο
θαη πεπνηζήζεηο πεξί ηειεηνπνίεζεο ηεο θαη πλεχκαηνο. Ο Γνιγνζάο ηνπ Ηεζνχ ηνλ
ζπλεπαίξλεη. Γξάθεη ζηνλ Πξφινγν ηνπ βηβιίνπ:
Πνηέ δελ αθνινχζεζα κε ηφζν ηξφκν ηελ αηκαησκέλε πνξεία ηνπ ζην
Γνιγνζά, πνηέ δελ έδεζα κε ηφζε έληαζε, κε ηφζε θαηαλφεζε θη
αγάπε ην Βίν θαη ηα Πάζε ηνπ Υξηζηνχ, φζν ηηο κέξεο θαη ηηο λχρηεο
πνπ έγξαθα ηνλ Σειεπηαίν Πεηξαζκό. Γξάθνληαο ηελ εμνκνιφγεζε
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Αθξνδίηε Αζαλαζνπνχινπ, «Comel‟ uoms‟eterna. Γηα κηα ηππνινγία ησλ εξψσλ ηεο
θαδαληδαθηθήο κπζνινγίαο», φ. π., ζζ. 55-71.
131
Σν βηβιίν εθδφζεθε πξψηα ζηε Ννξβεγία θαη ζηε νπεδία. ηελ Διιάδα, θπθινθφξεζε ζηελ
Αζήλα ζε πξψηε έθδνζε ην 1955 απφ ηηο εθδφζεηο Μαπξίδε θαη αθηεξψζεθε ζηε Μαξία Βνλαπάξηε,
ζχδπγν ηνπ χπαηνπ αξκνζηή ηεο Κξήηεο, πξίγθηπα Γεψξγην, καζήηξηα ηνπ ίγθκνπλη Φξφηλη, ε νπνία
ηνλ ππνζηήξημε πνιχ.
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εηνχηε ηεο αγσλίαο θαη ηεο κεγάιεο ειπίδαο ηνπ αλζξψπνπ ήκνπλ
ζπγθηλεκέλνο ηφζν πνπ ηα κάηηα κνπ βνχξθσλαλ. Γελ είρα ληψζεη
πνηέ κε ηφζε γιχθα, κε ηφζν πφλν λα πέθηεη ζηάια ζηάια ην αίκα ηνπ
Υξηζηνχ ζηελ θαξδηά κνπ132.
ην πξφζσπν ηνπ Θεαλζξψπνπ ν ζπγγξαθέαο ηεο Αζθεηηθήο αθηεξψλεη δχν
βηβιία, ην Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη θαη ην Ο Σειεπηαίνο Πεηξαζκόο, έλα θάλην
ζηηο Σεξηζίλεο θαη κηα ηξαγσδία κε ηνλ ηίηιν Υξηζηόο, ελψ ζπλερψο ε παξνπζία ηνπ
Ηεζνχ είλαη αηζζεηή ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ ζπγγξαθέα

(πρ. Σαμηδεύνληαο,

Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν θ.α.). Γηα ην κπζηζηφξεκα Ο Σειεπηαίνο Πεηξαζκόο, ε Διέλε
Καδαληδάθε ζε ζπλέληεπμή ηεο133 καο πιεξνθνξεί φηη ν Καδαληδάθεο άληιεζε
πιεξνθνξίεο απφ ηα απφθξπθα Δπαγγέιηα. ην βηβιίν παξνπζηάδεηαη ν Υξηζηφο ζαλ
έλαο μπινπξγφο. πγθεθξηκέλα, θαηαζθεπάδεη ηνπο ζηαπξνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
Ρσκαίνη γηα λα ζθνηψλνπλ ηνπο Δβξαίνπο επαλαζηάηεο. Ο παηέξαο ηνπ είλαη έλαο
θαηάθνηηνο καξαγθφο θαη ε κεηέξα ηνπ δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηη είλαη απηφ πνπ
αληηκεησπίδεη ν πνιπαγαπεκέλνο ηεο γηνο. Δίλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο ππφινηπνπο,
γηαηί θάζε θνξά πνπ νλεηξεχεηαη κία δσή ζαλ θνηλφο ζλεηφο απηνκαζηηγψλεηαη. Με
καεζηξηθφ ηξφπν, ν Καδαληδάθεο κάο δείρλεη ην αλζξψπηλν πξφζσπν ηνπ Ηεζνχ,
ρσξίο φκσο πνηέ λα παξαβιέπεη ηελ ζετθή Σνπ ππφζηαζή. Ζ Μαξία Μαγδαιελή είλαη
κηα παηδηθή θίιε ηνπ Ηεζνχ. Πάληα ππήξρε κία έιμε κεηαμχ ηνπο, αιιά πνηέ δελ
ππήξμε δεζκφο.
Σν ζεκείν θιεηδί ηνπ βηβιίνπ είλαη εθείλν φπνπ ν Ηεζνχο ζπλεηδεηνπνηεί φηη
είλαη ν Δθιεθηφο ηνπ Θενχ. Κιείλεηαη ζε έλα κνλαζηήξη θαη παιεχεη κε ηνλ εαπηφ
Σνπ κέρξη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αιήζεηα. Σφηε βγαίλεη θαη απνθαζίδεη λα θεξχμεη
ηνλ ιφγν ηνπ Θενχ κε νπνηνδήπνηε θφζηνο. Αθήλεη πίζσ ηνπ φινπο ηνπο πεηξαζκνχο
πνπ ηνλ βαζάληδαλ θαη είλαη απνθαζηζκέλνο γηα φια κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ζηαχξσζεο.
Δλψ βξίζθεηαη ζην ζηαπξφ εηνηκνζάλαηνο πηα, ν Ηεζνχο έρεη έλα φξακα: πψο ζα ήηαλ
ε δσή ηνπ αλ δελ είρε αθνινπζήζεη ην θάιεζκα ηνπ Θενχ. Αλνίγεη ηα κάηηα ηνπ θαη
βιέπεη φηη έρεη κεηαθεξζεί θάησ απφ έλα αλζηζκέλν δέληξν· έλαο άγγεινο ηνπ ιέεη φηη
ν Θεφο απνθάζηζε λα ηνλ ζψζεη θαη λα ηνπ επηηξέςεη λα δήζεη κηα θπζηνινγηθή
αλζξψπηλε δσή. Καηξφ αξγφηεξα, ν Παχινο θηάλεη ζην ζπίηη ηνπ Ηεζνχ θαη ηνπ κηιά

132

Νίθνο Καδαληδάθεο, Ο Σειεπηαίνο Πεηξαζκόο, Αζήλα, εθδφζεηο Δι. Καδαληδάθε, φγδνε έθδνζε,
1973, ζ. 10 (ζηνλ Πξφινγν).
133
ηελ εθεκεξίδα Σν Βήκα (21-1-1996).
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γηα ηε ζηαχξσζε θαη ηελ αλάζηαζε ηνπ Μεζζία, θαζψο θαη γηα ηε λέα ζξεζθεία. Ο
Ηεζνχο εμνξγίδεηαη θαη ηνπ νκνινγεί ηελ αιήζεηα θαη ν Παχινο αλαρσξεί
απνθαζηζκέλνο λα ζπλερίζεη ην θήξπγκά ηνπ, αθφκε θη αλ ζηεξίδεηαη ζε έλα ςεχδνο.
Μεηά απφ αξθεηά ρξφληα, ν γέξνο πηα Ηεζνχο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηνπο
καζεηέο ηνπ πνπ ηνλ θαηεγνξνχλ γηα πξνδνζία θαη ιηπνηαμία θαη ζπλεηδεηνπνηεί φηη
ν άγγεινο πνπ ηνπ αλήγγεηιε ηε ζσηεξία απφ ηνλ ζηαπξφ ήηαλ ν αηαλάο - ν
ηειεπηαίνο πεηξαζκφο. Δθείλε ηε ζηηγκή αλνίγεη ηα κάηηα ηνπ θαη βιέπνληαο φηη είλαη
αθφκε επάλσ ζην ζηαπξφ, θαηαιαβαίλεη φηη φια ήηαλ έλα φλεηξν. Έρεη μεπεξάζεη πηα
ηνλ „„ηειεπηαίν πεηξαζκφ‟‟ θαη έρεη απνδερζεί λα νινθιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ
κέζα απφ ηε ζηαπξηθή ζπζία134.
Μηα πξψηε αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί ζηελ εζσηεξηθή
ζχγθξνπζε ηνπ αλζξψπνπ, ηελ πάιε κεηαμχ ζάξθαο θαη πλεχκαηνο, ην έλζηηθην ηεο
αληαξζίαο θαη ηελ αθαηακάρεηε επηζπκία ηνπ λα ελσζεί κε ηνλ Θεφ. Μεηαθπζηθφο
πξνβιεκαηηζκφο πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλαδεηήζεσλ, ηεο ζθέςεο θαη ηεο
γξαθήο ηνπ κπζηζηνξηνγξάθνπ. Γξάθεη ζρεηηθά ν Θ. Γξακκαηάο:
Ο κεηαθπζηθφο πξνβιεκαηηζκφο θαη ν αληίζηνηρνο ραξαθηεξηζκφο ηεο
ζθέςεο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Καδαληδάθε ζπληζηνχλ αδηακθηζβήηεηεο
αμίεο,

πνηθηιφηξνπα

εξκελεχζηκεο

απφ

ηνπο

κειεηεηέο.

Σα

θηινζνθηθά ηνπ ελδηαθέξνληα επηθεληξψλνληαη ζηε δηαπξαγκάηεπζε
ελλνηψλ κεηαθπζηθνχ, γλσζηνζεσξεηηθνχ θαη ππαξμηαθνχ ραξαθηήξα,
πνπ αλέθαζελ απαζρνινχλ ην αλζξψπηλν πλεχκα. Ο ραξαθηεξηζκφο
ηνπ ινηπφλ σο “δηαλνεηήˮ, “ζηνραζηήˮ, “ινγνηέρλε θηινζφθνπˮ ή
“ζξεζθεπηηθνχ θηινζφθνπˮ ζπλνδεχεη ζηαζεξά θάζε απφπεηξα
θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ135.
Αλ, φκσο, ζπδεηνχζακε κφλν γηα κηα αθεγεκαηηθή ηνηρνγξαθία πνπ δνμάδεη ηελ
ππέξηαηε ζπζία ηνχ Υξηζηνχ, ζα επξφθεηην κάιινλ γηα κεξηθή εξκελεία ηνπ
κπζηζηνξήκαηνο. Ζ επνρή ζηελ νπνία καο κεηαθέξεη ν Καδαληδάθεο έρεη πνιιά
ζεκεία παξάιιεια κε ηελ επνρή πνπ γξάθεηαη ην βηβιίν, δειαδή ηελ επνρή ηνπ
Καδαληδάθε136. Ζ αλαζηάησζε, νη δησγκνί, ηα ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα, ηα
134

Δίλαη γλσζηέο νη αληηδξάζεηο ζξεζθεπηηθήο βίαο θαη κηζαιινδνμίαο πνπ νξγαλψζεθαλ ηε δεθαεηία
ηνπ 1950, φηαλ θπθινθφξεζε ην βηβιίν απηφ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, θαζψο θαη ηε δεθαεηία ηνπ
1980, φηαλ πξνβιήζεθε ε νκψλπκε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ηνπ Μάξηηλ θνξηζέδε.
135
Θ. Γξακκαηάο, «Ζ ζενινγία ηνπ Καδαληδάθε», εθεκ. Σν Βήκα,24 Ννεκβξίνπ 2008.
136
Βι. ζρεηηθά θαη Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο, φ.π., ζζ. 691-713.
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καξηχξηα, νη δεισηέο ηεο ειεπζεξίαο, ην ράνο, ε δηάιπζε, ε απεηιή ηεο θαηαζηξνθήο.
Μέζα απφ ην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηεο ηαχξσζεο επηρεηξείηαη ε εμήγεζε ηεο πξνδνζίαο
ηνπ Ηνχδα κε βάζε θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά αίηηα. Ο Ηνχδαο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη
σο θνηλσληθφο επαλαζηάηεο πνπ νδεγείηαη ζηελ πξνδνζία ηνπ αξρεγνχ ηνπ, δηφηη
λνκίδεη πσο απηφο αξλήζεθε ηνλ θνηλφ αγψλα ηνπο. Γξάθεη ν Θ. Γξακκαηάο:
Γηα άιιε κηα θνξά ην λφεκα ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θνηλσληθνπνηείηαη θαη
ρσξίο λα ράλεη εληειψο ηνλ ππεξβαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ απνθηά κηα
πιαηχηεξε αλαθνξά ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ.
Παξάιιεια ν ππεξηνληζκφο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ηνπ Υξηζηνχ, πνπ
θνξπθψλεηαη εθθξαζηηθά θαη λνεκαηηθά ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ κε ην
φξακα ηνπ πεηξαζκνχ πάλσ ζην ζηαπξφ, απνηειεί κηα κεγαιεηψδε
θαη επθάληαζηε ζχιιεςε ηνπ ζπγγξαθέα, πνπ πεηπραίλεη λα
παξνπζηάζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ πίζηε ζην δηαξθή αγψλα ηνπ
αλζξψπνπ γηα ιχηξσζε θαη ππέξβαζε ησλ πιηθψλ αλαγθψλ θαη
απνιαχζεσλ ηεο δσήο137.
ηελ σξηκφηεηα πηα ηεο γξαθήο ηνπ θαη κε κηα ήδε ιακπξή κπζηζηνξεκαηηθή
θαηάζεζε, ν Καδαληδάθεο ηνπ Σειεπηαίνπ Πεηξαζκνύ δείρλεη λα έρεη πηα ραξάμεη ηελ
δηθή ηνπ πνξεία κέζα απφ ζπλεηδεηέο επηινγέο. Οη φπνηεο επηδξάζεηο, θηινζνθηθέο ή
άιιεο138, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληρλεπζνχλ ζην βηβιίν ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε εδψ
έρνπλ ήδε θαηαιαγηάζεη κέζα ηνπ απφ θαηξφ. Ο κεγάινο δάζθαινο Νίηζε απνηειεί
πιένλ κηα θαζηεξσκέλε θαη ζηαζεξή αλαθνξά. Ζ ζχδεπμε ηνπ δηνλπζηαθνχ ζηνηρείνπ
ηεο δσήο, ηνπ ζηνηρείνπ δειαδή ηεο δηάζεζεο θαη ηεο νξκήο γηα δσή, κε ην
απνιιψλην ζηνηρείν, δειαδή κε ηελ ζνθία θαη ην πλεχκα απνηεινχλ ηνλ νδεγφ ζηε
ζθέςε ηνπ Κξεηηθνχ ζπγγξαθέα. Δπεηδή ν Θεφο είλαη λεθξφο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη
νη άλζξσπνη γηα ην Θεφ, δηάδνρφο ηνπ είλαη ν Τπεξάλζξσπνο Εαξαηνχζηξα. Γηα ηνλ
Καδαληδάθε, ε κνξθή ηνπ Υξηζηνχ είλαη κηα επθαηξία γηα λα αλαδείμεη ηε δηηηή ηνπ
θχζε, ηε δπαδηθή ηνπ ππφζηαζε, ζετθή θαη αλζξψπηλε. πσο θαίλεηαη απφ ηνλ
πξφινγφ ηνπ φρη κφλν ν Υξηζηφο, αιιά ν θάζε άλζξσπνο είλαη „„ζεάλζξσπνο‟‟. Ο
θάζε άλζξσπνο κπνξεί κε ηνλ αγψλα λα θζάζεη ζηε ζέσζε, ππεξληθψληαο ηελ χιε.
137

Θ. Γξακκαηάο, «Ξαλαδηαβάδνληαο ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε», φ.π., ζ. 55.
Ζ Caroline Raluca Ghetu θάλεη ιφγν γηα επηξξνή ηνπ Ernest Renan, ηνπ Αξείνπ, ηνπ Χξηγέλε θαη
ησλ Γλσζηηθψλ ζηε δηαηχπσζε ησλ “αηξεηηθψλ” ηδεψλ ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε (βι. Caroline Raluca
Ghetu, φ. π., ζζ. 349-355).
138

84

Πξσηαγσληζηήο ηνπ βηβιίνπ είλαη εθείλνο πνπ βαζαλίδεηαη δηαξθψο γηα λα θεξδίζεη
ηελ επηδησθφκελε γηα ηνλ ίδην ειεπζεξία. Μέζα απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θεληξηθνχ
ήξσα ηνπ βηβιίνπ, ν Καδαληδάθεο αλαζηνράδεηαη ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε θχζε
ηνπ Ηεζνχ. Γηα ηελ Δθθιεζία ν Ηεζνχο ήηαλ Θεάλζξσπνο. Θεφο θαη Άλζξσπνο καδί.
Έλα. Ο Καδαληδάθεο „„ζπάεη‟‟ ηα δπν ζπλζεηηθά ηεο ιέμεο. Ο ήξσαο ηνπ Σειεπηαίνπ
Πεηξαζκνύ δελ ράλεη ηε δπηθή ηνπ θχζε. Αληίζεηα, πεξηγξάθεηαη κε έληνλα ρξψκαηα
ε αλζξψπηλε αδπλακία ηνπ θαη ζπλάκα ε ζετθή απνζηνιή ηνπ. Σνλ Καδαληδάθε ηνλ
ελδηέθεξε ην αλεμάληιεην κπζηήξην ηεο πάιεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ ζενχ, ηεο
ζάξθαο θαη ηνπ πλεχκαηνο, ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο αζαλαζίαο, δειαδή ν
Τπεξάλζξσπνο. ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ, ν Ηεζνχο ηνπ, απαιιαγκέλνο πηα απφ θφβνπο,
έρεη ππεξβεί ηα αλζξψπηλα φξηα θαη είλαη έηνηκνο λα επηηειέζεη ηε ζσηεξηψδε
απνζηνιή Σνπ.
Πέξα φκσο απφ ηνλ Νίηζε νξηζκέλνη θξηηηθνί έρνπλ εληνπίζεη εδψ θαη
επηδξάζεηο απφ ηνλ Γαξβίλν. Ο Γεκήηξεο Σζηληθφπνπινο ζεκεηψλεη φηη ε
πξνζπάζεηα ηνπ Καδαληδάθε λα ζπκβηβάζεη ηε ρξηζηηαληθή πίζηε κε ηε δαξβίλεηα
ζεσξία είλαη εκθαλήο ζρεδφλ ζε φιν ηνπ ην έξγν, πνηεηηθφ, ζεαηξηθφ θαη
πεδνγξαθηθφ. Γξάθεη:
Ο

Καδαληδάθεο,

πνηέ

δελ

ήηαλ

ηθαλνπνηεκέλνο

κε

ηνλ

παηξνπαξάδνην Υξηζηηαληζκφ σο ηδενινγία θαη σο ζξήζθεπκα (ήηαλ
θαλεξφο αληηθιεξηθαιηζηήο) φπσο ην αλαθέξεη ν ίδηνο ζην Αλαθνξά
ζην Γθξέθν, ζηηο επηζηνιέο ηνπ θαη άιινπ. Δίρε ππφςε ηνπ έλαλ κεηαρξηζηηαληζκφ, ζηνλ νπνίν ρσξάεη ν Γαξβηληζκφο γηαηί ν θφζκνο, ε
θχζε, θαη ν άλζξσπνο εμειίζζνληαη ζπλερψο. “Σα πάληα ξεη θαη
νπδέλ κέλεηˮ φπσο έιεγε θαη ν Ζξάθιεηηνο. Σίπνηα δελ είλαη ζηαηηθφ.
Οχηε θαη ν ίδηνο ν Θεφο… Καη απηφο, είλαη έλαο εμειηζζφκελνο Θεφο,
κηα πλεπκαηηθή ηδέα, θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απφ θάζε άπνςε
ηέιεηνο, αθίλεηνο, αλαιινίσηνο, απφιπηνο, φπσο ηνλ ζέιεη ν
Υξηζηηαληζκφο 139.
Ο Σζηληθφπνπινο ππνζηεξίδεη φηη ν Καδαληδάθεο ππήξμε ν κεγαιχηεξνο
ζαπκαζηήο, πξνπαγαλδηζηήο θαη θήξπθαο ηεο δαξβίλεηαο ζεσξίαο ζην ρψξν ηεο
ινγνηερλίαο ζηε ρψξα καο. Γέρζεθε ηελ επίδξαζε ηνπ δαξβηληζκνχ ζηελ ηδενινγία
139

Γεκήηξεο Σζηληθφπνπινο, «Ζ επίδξαζε ηνπ Γαξβίλνπ ζηε ζθέςε ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε» ζην
πξνζσπηθφ ηνπ ηζηνιφγην.

85

ηνπ απεπζείαο απφ ηε κειέηε ηνπ πνιχθξνηνπ βηβιίνπ Πεξί Γελέζεσο ησλ εηδώλ
(1859) πνπ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή ην 1915. Ο Καδαληδάθεο φκσο, ήξζε ζε επαθή
κε ηνλ Γαξβίλν έκκεζα αιιά θαη άκεζα, κέζσ ηνπ κεγάινπ Γαζθάινπ ηνπ, ηνπ Νίηζε
ηνπ ζενθνληά, φπσο ηνλ απνθαινχζε «ν νπνίνο φρη κφλν δερφηαλ ηνλ Γαξβηληζκφ,
αιιά πξέπεη λα ζπκεζνχκε φηη ν “ππεξάλζξσπφοˮ ηνπ, ήηαλ ν κεηα-άλζξσπνο, o
εμειηζζφκελνο άλζξσπνο, πνπ εθνδηαζκέλνο κε δχλακε θαη επθπΐα, ζα γηλφηαλ
superman, ν θπξίαξρνο ηνπ θφζκνπ140».
Κπξίσο φκσο κπεξμνληθνχο απφερνπο αηζζαλφκαζηε κέζα απφ ηε κνξθή ηνπ
Υξηζηνχ ζηνλ Σειεπηαίν Πεηξαζκό. Ζ πνξεία Σνπ θαη ε εμέιημε ηεο δσήο Σνπ έρεη
δηαξθή ζηνηρεία ψζεζεο πξνο ηα άλσ. Ο Ναδσξαίνο μεθηλά απφ ηαπεηλφο εξγάηεο θαη
νδεγείηαη ζε πνιππινθφηεξεο κνξθέο. Βξηζθφκαζηε, δειαδή, ελψπηνλ κηαο
θηινζνθίαο κεηακνξθψζεσλ κε ηάζεηο αλέιημεο. Ζ έλλνηα απηή ηεο δεκηνπξγηθήο
εμέιημεο πξνθχπηεη απφ ηελ ελνξαηηθή ελδνζθφπεζε ηνπ κπζηεξίνπ ηεο δσήο. Ο
Μπεξμφλ πξνζέδηδε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην κπζηήξην θαη ηελ ελφξαζε (intuition). Αλ
ζπκθσλήζνπκε φηη ν Καδαληδάθεο πιάζεη έλαλ Υξηζηφ ζηα κέηξα ηνπ, έλαλ κεηάΥξηζηφ „„θαη‟ εηθφλα θαη θαζ‟ νκνίσζή‟‟ ηνπ ίδηνπ θαη ησλ ηδεψλ ηνπ, αιιά θαη
ζχκθσλα κε ηα βηψκαηά ηνπ, ηφηε απηή ε κνξθή έρεη θαη κπεξμνληθά
ραξαθηεξηζηηθά. Δπεξεαζκέλνο απφ ηνλ Γάιιν θηιφζνθν, ν Καδαληδάθεο βιέπεη ηνλ
άλζξσπν-Iεζνχ ζαλ έλα ζηάδην ηεο δσηθήο εμέιημεο θαη ζρεκαηνπνηεί κέζα ηνπ ηελ
εηθφλα ηνπ αγσληδφκελνπ αλζξψπνπ γηα λα θαηαιήμεη ζηελ εηθφλα ηνπ αγσληδφκελνπ
Θενχ.

***
Ο Άγηνο Φξαγθίζθνο ηεο Αζίδεο (θαηά θφζκνλ Σδνβάλη ληε Μπεξλαληφλε,
1182-1226), ζηάζεθε κηα απφ ηηο κνξθέο πνπ απαζρφιεζαλ ηνλ λεαξφ Καδαληδάθε.
Έλησζε έιμε απφ ην κπζηήξην ηεο άζθεζεο θαη ηεο κεηαθπζηθήο ηνπ θαζνιηθνχ
αγίνπ, ηδξπηή ηνπ Σάγκαηνο ησλ Φξαγθηζθαλψλ. To 1924 ν Έιιελαο ζπγγξαθέαο
δηακέλεη δχν κήλεο ζρεδφλ ζηελ Αζίδε, ζην ζπίηη ηεο θνληέζαο Enrichette Pucci. Δθεί
ζα γλσξηζηεί κε ηνλ Johanes Joergensen, βηνγξάθν ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ, ηνπ
νπνίνπ ηε βηνγξαθία ζα κεηαθξάζεη ζηα ειιεληθά ην 1951. Ο Φησρνύιεο ηνπ Θενύ
γξάθηεθε

ην Φζηλφπσξν ηνπ 1953141, δειαδή δχν ρξφληα κεηά ηνλ Σειεπηαίν

140

ην ίδην
Άξρηζε λα δεκνζηεχεηαη ζε ζπλέρεηεο ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξία ην 1954 θαη εθδφζεθε γηα πξψηε
θνξά ην 1955 ζηελ Αζήλα απφ ηηο εθδφζεηο Γίθξνο θαη επαλεθηππψλεηαη απφ ηνλ ίδην εθδνηηθφ νίθν ην
141
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Πεηξαζκό. Σν κπζηζηφξεκα απηφ, ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ έθδειν ζξεζθεπηηθφ θαη
κπζηηθηζηηθφ ραξαθηήξα, ην αθηέξσζε ζηνλ Άγην Φξαγθίζθν ηνπ θαηξνχ καο, ηνλ
γηαηξφ Albert Schweitzer.
Γηαβάδνπκε ζηνλ πξφινγν ηνπ ζπγγξαθέα ηα αθφινπζα:
Αγάπε θη επιάβεηα θαη ζαπκαζκφο γηα ηνλ ήξσα θαη κεγαινκάξηπξα
κε θαηείρε γξάθνληαο ην παξακχζη εηνχην, πην αιεζηλφ θη απφ ηελ
αιήζεηα. πρλά ρνληξέο ζηάιεο δάθξπα κνπηδάισλαλ ην ρεηξφγξαθν.
πρλά έλα ρέξη κε κηα αηψληα αλαλενχκελε

πιεγή, ζα λα ην

θάξθσζαλ, ζα λα ην θάξθσλαλ αηψληα, δηάλεπε κπξνζηά κνπ κέζα
ζηνλ αγέξα. Έλησζα νινχζε γχξα κνπ, φζν έγξαθα, ηελ αφξαηε
παξνπζία142.
Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη θαη‟ νπζίαλ πξφθεηηαη γηα κηα
κπζηζηνξεκαηηθή βηνγξαθία ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ηεο Αζίδεοˑ γηα κηα ηδηφηππε
ζενινγηθά θηινζνθηθν-ινγνηερληθή βηνγξαθία ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Φξαγθίζθνπ πνπ
ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηνλ κχζν θαη ζηελ ηζηνξία. Αθεγεηήο είλαη ν θξάηε Λεφλε, έλαο
ηαπεηλφο δεηηάλνο πνπ πεξηπιαληέηαη ζηνλ θφζκν αλαδεηψληαο ηνλ Θεφ. ηαλ θηάλεη
ζηελ Αζίδε, ζπλαληά ηνλ Φξαγθίζθν, έλα πινχζην αξρνληφπνπιν πνπ βαζαλίδεηαη
απφ παξφκνηεο αλαδεηήζεηο. Ο Φξαγθίζθνο πηζηεχεη φηη κέζα απφ ηνλ Λεφλε ηνχ
κηιά ν Θεφο. Δγθαηαιείπεη, ινηπφλ, ηελ πινχζηα δσή ηνπ, ζπγθξνχεηαη κε ηνλ παηέξα
ηνπ θαη αθνινπζψληαο ηηο ζετθέο επηηαγέο πνξεχεηαη ζηνλ θφζκν γηα λα θεξχμεη ηελ
αγάπε, ην ηδαληθφ ηεο ζσκαηηθήο ζηέξεζεο θαη ηελ απφξξηςε ησλ πιηθψλ αγαζψλ.
Απαξληέηαη θαζεηί ζίγνπξν θαη ζηαζεξφ (ην παηξηθφ ηνπ, ηνπο γνλείο ηνπ, ηελ
πεξηνπζία ηνπ) γηα λα θεξχμεη ηελ Σέιεηα Αγάπε, ηελ ηέιεηα θηψρεηα, ηελ ηέιεηα
απιφηεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ληψζεη πσο πιεζηάδεη εγγχηεξα ζηνλ Θεφ θαη
πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ηελ αιεζηλή επδαηκνλία. Απαξληέηαη σζηφζν θαη θαζεηί πνπ
ηνλ θάλεη λα ληψζεη επράξηζηα. Ο δξφκνο πνπ επηιέγεη είλαη ζθιεξφο θαη επψδπλνο:
κεηά ηελ επκάξεηα, δηαιέγεη ηε δεηηαληά γηα λα επηβηψζεη. Άζηεγνο θαη μππφιπηνο,
ηαμηδεχεη γηα λα θεξχμεη ηελ αγάπε θαη ηελ εηξήλε ληψζνληαο πσο είλαη ρξένο ηνπ λα
πξνζηαηεχζεη ηνπο αλζξψπνπο απφ ηνλ δξφκν πνπ νδεγεί ζηελ Κφιαζε θαη

1957. Έπεηηα θπθινθνξεί ην 1961 απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν Φέμεο. Σέινο, απφ ην 1964 κέρξη θαη ζήκεξα
αλαιακβάλεη ηελ έθδνζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο - φπσο θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο εξγνγξαθίαο ηνπ θξεηηθνχ
ζπγγξαθέα - ν εθδνηηθφο νίθνο Καδαληδάθε.
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Νίθνο Καδαληδάθεο, Ο Φησρνύιεο ηνπ Θενύ, Αζήλα, εθδ. Διέλεο Καδαληδάθε, 1981, ζ. 9.
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ηαπηφρξνλα λα ηνπο νδεγήζεη ζηνλ Παξάδεηζν. Ο Λεφλε ηνλ αθνινπζεί θαη ηνπ
ζπκπαξαζηέθεηαη κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ.
Παξά ην γεγνλφο φηη ν Καδαληδάθεο εκπλέεηαη απφ έλαλ Άγην ηεο Γπηηθήο
Δθθιεζίαο έρεη νξζψο επηζεκαλζεί φηη νη πεξηγξαθέο ησλ ρψξσλ ζηνλ Φησρνύιε ηνπ
Θενύ ζπκίδνπλ ειιεληθά κνλαζηήξηα θαη παξεθθιήζηα θαη φηη ην βηβιίν δηαπνηίδεηαη
απφ αγηνινγηθά αλαγλψζκαηα ηεο νξζφδνμεο Αλαηνιήο143.
Ο Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο απνθαίλεηαη φηη κε ηνλ Φησρνύιε ηνπ Θενύ
επηζθξαγίδεηαη ε πνξεία ηνπ ζπγγξαθέα πξνο ην ππεξρξηζηηαληθφ πλεχκα.
Αξρίδνληαο απφ ην Ο Υξηζηόο μαλαζηαπξώλεηαη, ν Καδαληδάθεο κεηαβαίλεη ζηνλ
Σειεπηαίν Πεηξαζκό «γηα λα θαηαιήμεη ζηνλ Φησρνύιε ζε πιήξε ηαπείλσζε θαη
παξάδνζε ζηε ζεψξεζε ηεο Αγάπεο144».
ηνλ αληίπνδα ηεο εξκελείαο ηνπ Βξεηηάθνπ θαη κε κηα άπνςε πνπ ηελ
παξαζέηνπκε δίρσο φκσο λα ηελ ζπκκεξηδφκαζηε, ε Caroline Raluca ππνζηεξίδεη φηη
ζην κπζηζηφξεκα Ο Φησρνύιεο ηνπ Θενύ, ν Καδαληδάθεο αλαπηχζζεη ηηο γλσζηηθέοκαληρατζηηθέο ηδέεο ηνπ θαη ζπγρέεη (φπσο ζπλήζσο) ηνλ Θεφ κε ηνλ Πνλεξφ σο
ζπλέπεηα ηνπ γεγνλφηνο φηη εθιάκβαλε ηνλ γελλήηνξά ηνπ πφηε σο Θεφ, πφηε σο
δηάβνινˑ νη θαηλνκεληθά κάιηζηα αληίζεηεο απηέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ παηέξα ηνπ
κνηάδνπλ κε δχν ζπγθνηλσλνχληα δνρεία: ν θαιφο παηέξαο / Θεφο θσηεηλφο
κεηαβάιιεηαη εχθνια ζε θαθφ παηέξα / Άγγειν ηνπ ζθφηνπο θη αληηζηξφθσο145.
Χο ην ηειεπηαίν απνιχησο νινθιεξσκέλν ινγνηερληθφ έξγν ηνπ κεγάινπ
ζηνραζηή, Ο Φησρνύιεο ηνπ Θενύ απνηειεί έλα κπζηζηφξεκα ηδηαίηεξν ζην νπνίν
δχζθνια ζα κπνξνχζαλ κε βεβαηφηεηα λα αληρλεπζνχλ άκεζεο θαη θαζνξηζηηθέο
θηινζνθηθέο επηδξάζεηο146. Δίλαη έλα έξγν δηαθνξεηηθφ απφ φια ηα πξνεγνχκελα ηνπ
ζπγγξαθέα. Ο Καδαληδάθεο αλαπηχζζεη ηε δηθή ηνπ „„Θενινγία‟‟ θαη απνθαιεί ηνλ
Άγην Φξαγθίζθν „„δηθφ ηνπ Άγην‟‟. Γησγκέλνο θαη απνθιεξσκέλνο απφ ηνλ παηέξα
ηνπ, ε ηζηνξηθή απηή κνξθή ηνπ Γπηηθνχ Αγίνπ πνπ ζπγθίλεζε ηνλ Καδαληδάθε,
έγηλε εξκελεπηήο ησλ αηζζεκάησλ πνπ ήηαλ δηαδεδνκέλα ζηελ επνρή ηνπ: θήξπμε ηελ
ηζφηεηα, ηελ εηξήλε, ηελ πεξηθξφλεζε ηνπ πινχηνπ θαη ηελ ππεξνρή ηεο θηψρεηαο,
143
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ηελ αγάπε πξνο φια ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ Θενχ, έκςπρα θαη άςπρα, ηε ζηνξγή
ζηνπο ιεπξνχο. Ο θεληξηθφο ήξσαο ηνπ Φησρνύιε, κνινλφηη δηαζέηεη ζηνηρεία απφ
ινγνηερληθέο κνξθέο πξνεγνχκελσλ έξγσλ, έρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα: δεζπφδνπλ εδψ ν
κπζηηθηζκφο θαη ην ζεαλζξψπηλν έξγν ηνπ Φξαγθίζθνπ. Γηαβάδνπκε ζειίδεο
κνλαδηθήο πλεπκαηηθφηεηαο κε θφλην κηα αζπλήζηζηα δσληαλή θαη ζπλαξπαζηηθή
ηζηνξία πνπ πξνβάιιεη ηελ έλλνηα ηεο αγάπεο, ηεο αλζξσπηάο θαη ηεο ζπζίαο σο
ζχκβνια δηαξθνχο δξάζεο.
Αλ πάλησο ηνικνχζακε λα θάλνπκε ιφγν γηα θηινζνθηθνχο απφερνπο, ην
εξψηεκα ζα ήηαλ αλ ζα ππεξηεξνχζαλ ζηνλ θαδαληδαθηθφ Άγην Φξαγθίζθν ηα
ληηζετθά ή ηα κπεξμνληθά -φπσο ππνπηεπφκαζηε- ζηνηρεία. Αλακθίβνια, ν αγψλαο
θαη ν αλήθνξνο σο έλλνηεο πξνέξρνληαη απφ κπεξμνληθή πεγή. Ο αγσληδφκελνο
ρξηζηηαλφο δελ αλάγεη ηελ αξεηή ζηε κεγαιχηεξε αμία. Αγσλίδεηαη λα κεηνπζηψζεη ζε
αξεηή θαζεηί αξλεηηθφ θαη θαθφ. ηε γξακκή ηεο θαδαληδαθηθήο Αζθεηηθήο, ν Άγηνο
Φξαγθίζθνο κεηαηξέπεηαη ζε πξφηππν ηνπ πλεπκαηηθνχ ζηξαηεπκέλνπ αλζξψπνπ πνπ
απαξληέηαη φια ηα επίγεηα θαη φια ηα νπξάληα. Αγφγγπζηα θαη κε αθαηάπαπζην
ζθιεξφ αγψλα θαηνξζψλεη θαη επηηειεί ην αλψηαην ρξένο ηνπ αλζξψπνπ, αλψηεξν
απφ ηελ εζηθή θαη ηελ αιήζεηα: δειαδή κεηαζρεκαηίδεη ηελ χιε πνπ ηνπ
εκπηζηεχηεθε ν Θεφο ζε πλεχκα. Ζ αγάπε γηα ηελ ηεξφηεηα ηεο πιάζεο «είλαη ην
κφλν απφ ηα γλσξίζκαηα ηεο αγηφηεηαο πνπ ζεκαίλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
πξσηαξρηθήο ηζνξξνπίαο θαη αξκνλίαο ζηελ ηξηγσληθή ζρέζε άλζξσπνο- Θεφοθχζε147». πλεπψο, ν Καδαληδάθεο βιέπεη θαη ζηε κνξθή ηνπ Φξαγθίζθνπ ηνλ
άλζξσπν σο έλα αθφκα ζηάδην ηεο δσηηθήο εμέιημεο κνξθνπνηψληαο εληφο ηνπ ηελ
εηθφλα ηνπ Αγσληδφκελνπ.
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ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν Φηινζνθία θαη λενειιεληθή ινγνηερλία. Πηπρέο κηαο ζύλζεηεο
ζρέζεο, ν Γεκήηξεο Κφθνξεο αλαθέξεη ηα εμήο:
Ζ θηινζνθία θαη ε ινγνηερλία πξνζπαζνχλ ζηνλ βαζχηεξν ππξήλα
ηνπο είηε ζπγθξνηεκέλα λα αξζξψζνπλ είηε ακήραλα λα ςειιίζνπλ
απαληήζεηο ζηα δηαρξνληθά θαη ππεξηνπηθά ππαξμηαθά εξσηήκαηα, γη'
απηφ ζέκαηα ζαλ ηνλ έξσηα, ηνλ ρξφλν, ηελ αλζξψπηλε κνίξα θαη ηελ
ππαξμηαθή δηθαίσζε, ηνλ ζάλαην, ηε κνλαμηά, ην γλσζηφ θαη ην
άγλσζην, ην εθηθηφ θαη ην αλέθηθην πξνζεγγίδνληαη θαη απφ ηηο δχν.
Απιψο ην αλαθαίξεην ζηνηρείν ηεο πξψηεο, πνπ απνξξέεη απφ ηελ
πεξίπινθε ζπλχπαξμε ζθέςεο, ζπλαηζζεκάησλ θαη γιψζζαο, είλαη ε
δηαλνεηηθή δηαδηθαζία πνπ ηείλεη πξνο ηελ θαζνιηθεπκέλε αθαίξεζε·
ην βαζχηεξν ζεκέιην ηεο δεχηεξεο είλαη ε γισζζηθά δνκεκέλε
ζπγθηλεζηαθή δξαζηηθφηεηα πνπ νδεγεί ζε αηζζεηηθή ιεηηνπξγία ην
πιέγκα ηδεψλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη βησκάησλ. Αλαπφδξαζην ινηπφλ
είλαη ε θηινζνθία θαη ε ινγνηερλία λα ζπλεπξίζθνληαη, εηζρσξψληαο
δπλάκεη ε κία ζηελ πεξηνρή ηεο άιιεο. Σν φηη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο
ζηφρνπο δελ απνθιείεη ηελ αιιεινδηείζδπζε148.
Μέζα απφ απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, καο πξνζθέξζεθε ε δπλαηφηεηα,
ινηπφλ, λα δηαβάζνπκε θαη λα αλαθαιχςνπκε εθ λένπ ην δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν
κπζηζηνξεκαηηθφ έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε, επηρεηξψληαο λα αληρλεχζνπκε ζ‟
απηφ ζηνηρεία ηεο «ζπλεχξεζεο θηινζνθίαο θαη ινγνηερλίαο», απνηππψζεηο ηεο
«θηινζνθηθήο πξαγκάηεπζεο ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο»149, φπσο ην εθθξάδεη ε
Μαξίλα Γξεγνξνπνχινπ ζην βηβιίν ηεο Φηινζνθηθέο καηηέο ζηε Λνγνηερλία.
Θεσξνχκε φηη ην πνιχπιεπξν θαη πνηθηιφκνξθν έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε,
αληίζηνηρν κε ηελ πνιπδηάζηαηε θαη ζπρλά αληηθαηηθή πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ζα
εμαθνινπζεί γηα πνιιά ρξφληα λα απαζρνιεί ηελ θξηηηθή θαη πηζαλφλ λα γίλεηαη
πάληα αληηθείκελν αληηζεηηθψλ θξίζεσλ θαη απνηηκήζεσλ. Καη ηνχην δηφηη ε
148
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ζπγγξαθηθή ηνπ δεκηνπξγία, εθηεηλφκελε απφ ην κπζηζηφξεκα θαη ην ηαμηδησηηθφ
δηήγεκα έσο ην δξάκα θαη ηελ απηνβηνγξαθία, απφ ηε δεκνζηνγξαθία κέρξη ηελ
επηζηνινγξαθία θαη ηελ πνίεζε θαη απφ ηε ινγνηερληθή κεηάθξαζε έσο ην
θηινζνθηθφ δνθίκην εμαθνινπζεί λα εληππσζηάδεη θαη λα πξνβιεκαηίδεη. Αλάινγε,
φκσο, ππήξμε θαη ε πνξεία ηεο ζθέςεο ηνπ πνπ θηλείηαη απφ ηνλ εζληθηζκφ ζηνλ
δηεζληζκφ, απφ ηνλ ζνζηαιηζκφ θαη ηνλ θνκνπληζκφ ζηνλ απνιηηηθφ ζθεπηηθηζκφ, απφ
ηνλ κεδεληζκφ ζηνλ δηνλπζηαθφ αηζζεζηαζκφ, απφ ηνλ ρξηζηηαληζκφ ζε άιιεο
ζξεζθείεο, ζηελ ακθηζβήηεζε θαη ηειηθά ζηελ αηειεχηεηε αλαδήηεζε ηνπ ζείνπ.
Έηζη, ν Καδαληδάθεο αληιεί ηδέεο θαη έλλνηεο απφ εηεξφθιεηεο ζξεζθείεο θαη
ηδενινγίεο, θηινζνθηθέο ζεσξίεο θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα, δεκηνπξγψληαο κηα
πξνζσπηθή ζχιιεςε-ζπγθεξαζκφ ρξηζηηαληζκνχ θαη βνπδηζκνχ, ζενζνθίαο θαη
πιηζκνχ, κπεξμνληζκνχ θαη ληηζετζκνχ.
Πηζηεχνπκε φηη ζε φπνηεο θαη φζεο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ
θαδαληδαθηθνχ έξγνπ θαη αλ πξνρσξήζνπλ θαη ζην κέιινλ νη θξηηηθνί, ε νπζηψδεο
θαη θαζνξηζηηθή επίδξαζε πνπ δέρηεθε θπξίσο απφ ηνλ Φξεηδεξίθν Νίηζε θαη ηνλ
Αλξί Μπεξμφλ ζα παξακέλεη αδηακθηζβήηεηε. Απηνί νη δχν κεγάινη „„δάζθαινη‟‟,
επξφθεηην λα ραξάμνπλ, ήδε απφ ηε λεφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα καο, ηελ ςπρή ηνπ θαη λα
θαζνξίζνπλ ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ credo. Απφ ηφηε ηνλ ζπλφδεπζαλ ζε
φιε ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πνξεία αλφδνπ, αθήλνληαο ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ
αλεμίηειν ην ζηίγκα ηεο ζθέςεο ηνπο. Σνλ ζπλφδεπαλ πάληα ζηε δσή ηνπ
απνηειψληαο ζηαζεξά ζεκεία αλαθνξάο θαη έκπλεπζεο κπνιηάδνληάο ηνλ κε
πξνβιεκαηηζκνχο πνπ θαζφξηδαλ, ζε κεγάιν πνζνζηφ, ζέζεηο – ζηάζεηο δσήο θαη
γνληκνπνηνχζαλ έκπλεπζε θαη γξαθή ζε φια ηα ινγνηερληθά είδε πνπ ππεξέηεζε
πηζηά θαη δεκηνπξγηθά.
Πάλησο, θηάλνληαο πηα ζην ηέξκα ηεο δηαδξνκήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα
ηνικνχζακε λα εθθξάζνπκε ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε ζρεηηθά κε ηε κεγαιχηεξε ή
ηε κηθξφηεξε βαξχηεηα πνπ έρεη ζην κπζηζηνξεκαηηθφ έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ε
ζθέςε θαζελφο απφ ηνπο δπν κεγάινπο «δαζθάινπο» ηνπ: ππνζηεξίδνπκε, ινηπφλ, φηη
ππεξηεξεί πνηνηηθά ε επηξξνή ηνπ Μπεξμφλ. Γηαηί ε κπζηζηνξεκαηηθή δεκηνπξγία πνπ
άθεζε ζηηο επφκελεο γεληέο ν ζχγρξνλνο απηφο Οδπζζέαο είλαη δηαπνηηζκέλε απφ ηελ
αχξα ηεο δσηηθήο νξκήο. Βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα ζπλεηδεζηαθή αλαδίπισζε
απφ ηε κηα θαη ζηελ αθαηάζρεηε εθδήισζε ηεο νξκήο γηα δπλακηθή επηβίσζε ησλ
ππάξμεσλ, απφ ηελ άιιε. Ο αγψλαο ηνπ Κξεηηθνχ ζπγγξαθέα, αιιά θαη πιήζνπο
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ινγνηερληθψλ κνξθψλ πνπ γέλλεζε ε πέλα ηνπ, είλαη αγψλαο θαηνρχξσζεο ηνπ
δπλακηθνχ θαη απνθπγήο ηνπ ζηαηηθνχ.
Με ηελ άπνςε απηή, δελ απνξξίπηνπκε νχηε κεηψλνπκε ηελ ζεκαληηθή ζέζε
πνπ πάληα είρε ζηελ ςπρή ηνπ Έιιελα ζπγγξαθέα ν Νίηζε. Κάλνπκε, απιά, κηα
δηαπίζησζε κε γλψκνλα ηε βαξχηεηα πνπ δείρλεη λα έρεη ζην έξγν ηνπ (θαη θπξίσο
ζηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ) ε κπεξμνληθή δηδαζθαιία. ε φιεο ηηο ππαξμηαθέο
θαηαζηάζεηο πνπ ν Καδαληδάθεο αληηκεηψπηζε ζηελ αλέιημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ησλ εξψσλ ηνπ, απφ ηνλ Οδπζζέα σο ηνλ Ενξκπά, είλαη θαλεξή ε δφλεζε πνπ
αηζζάλνληαη ηα πξφζσπα απηά απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζεκειηψζνπλ εζσηεξηθά
ηε δξάζε ηνπο. Μηα δξάζε ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηελ πην ραξαθηεξηζηηθή ίζσο
έθθξαζε ελφο αθνκνησκέλνπ κπεξμνληζκνχ ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή ινγνηερλία.
Ο Καδαληδάθεο ζεσξήζεθε απφ νξηζκέλνπο πεξηζζφηεξν εθθξαζηήο ηεο
ηαξαγκέλεο επξσπατθήο ζθέςεο ηεο επνρήο ηνπ παξά γλήζηνο Νενέιιελαο
πλεπκαηηθφο ινγνηέρλεο. Ίζσο, φκσο, αθξηβψο ζε απηήλ ηελ εκθαλή κέζα θαη ζηα
κπζηζηνξήκαηά ηνπ φζκσζε λα νθείιεηαη ε ηεξάζηηα δηαρξνληθή θαη νηθνπκεληθή
αμία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ σο ππέξβαζεο ηνπ κεδεληζκνχ θαη πνξείαο πξνο ην θσο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ελ θαηαθιείδη, πηζηεχνπκε φηη ε κειινληηθή θξηηηθή θαιείηαη λα
ελζθήςεη θαη λα δηεξεπλήζεη αθφκα δηεμνδηθφηεξα ηελ αλακθίβνια θηινζνθηθή
εξκελεία ηνπ θφζκνπ πνπ «πξνηείλεη» ν ζπγγξαθέαο κέζα απφ ηε ινγνηερληθή ηνπ
γξαθή.
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