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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Ι επόµενες σελίδες θέτουν µπροστά στον αναγνώστη κάποιες σκέψεις 
παρµένες από ένα ευρύτερο έργο µε το οποίο ασχολούµαι χρόνια. 
Πρόθεσή µου ήταν να αξιοποιήσω την ίδια µέθοδο την οποία στην 
Παρακµή της ∆ύσης είχα χρησιµοποιήσει στην οµάδα των ανώτερων 
Κουλτουρών, για την εξερεύνηση των ιστορικών τους προϋποθέσεων 
— δηλαδή την ιστορία του ανθρώπου από τη γένεσή του. Αλλά η ε-

µπειρία από το προηγούµενο έργο έδειξε ότι η πλειοψηφία των αναγνωστών δεν είναι σε 
θέση να διατηρεί µια γενική εικόνα πάνω στη µάζα ιδεών σαν σύνολο κι έτσι χάνονται 
στις λεπτοµέρειες ετούτης ή εκείνης της περιοχής γνώσης που τους είναι οικεία, αντιµε-
τωπίζοντας τα υπόλοιπα είτε επιφανειακά είτε καθόλου. Συνέπεια είναι να σχηµατίζουν 
λαθεµένη εικόνα τόσο για το ίδιο το θέµα όσο και γι’ αυτά που έγραψα. Και τώρα, όπως 
τότε, είµαι πεπεισµένος ότι η µοίρα του ανθρώπου µπορεί να κατανοηθεί µόνο αν αντιµε-
τωπίσουµε όλες τις περιοχές δραστηριότητάς του ταυτόχρονα και συγκριτικά κι αποφεύ-
γοντας το λάθος να προσπαθούµε να αποσαφηνίσουµε κάποιο πρόβληµα, ας πούµε της 
πολιτικής ή της θρησκείας ή της τέχνης του, αποκλειστικά µε όρους συγκεκριµένων 
πλευρών του είναι, θεωρώντας ότι, αν γίνει αυτό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο να ειπωθεί. 
Εντούτοις, σ’ αυτό βιβλίο επιχειρώ να θέσω µερικά από τα ερωτήµατα. Είναι λίγα µετα-
ξύ πολλών. Αλλά αλληλοσυνδέονται και γι’ αυτό τον λόγο µπορούν, προς το παρόν, να 
βοηθήσουν τον αναγνώστη να ρίξει µια πρόσκαιρη µατιά στο µεγάλο µυστικό της µοίρας 
του ανθρώπου. 
 
 

O 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ 
Η τεχνική ως τακτική ζωής 
 
 

ΕΝΑ 
 

Ο πρόβληµα της τεχνικής και της σχέσης της µε την κουλτούρα και την 
Ιστορία παρουσιάζεται για πρώτη φορά τον δέκατο ένατο αιώνα. Ο δέ-
κατος όγδοος, µε τον στοιχειώδη σκεπτικισµό του — αυτή την αµφιβο-
λία που ήταν σχεδόν απελπισία — είχε θέσει το ερώτηµα του νοήµατος 
και της αξίας της κουλτούρας. Ήταν ένα ερώτηµα που τον οδήγησε σε 
όλο και ευρύτερα και πιο εξουθενωτικά ερωτήµατα και δηµιούργησε 

έτσι τη δυνατότητα για τον εικοστό αιώνα, για το δικό µας καιρό, που αντιµετωπίζει την 
ολότητα της παγκόσµιας ιστορίας σαν πρόβληµα. 

       Ο δέκατος όγδοος αιώνας, ο αιώνας του Ροβινσώνα Κρούσου και του Ζαν Ζακ 
Ρουσσώ, του αγγλικού πάρκου και της βουκολικής ποίησης, αντιµετώπιζε τον ίδιο τον 
“αυθεντικό” άνθρωπο σαν ένα είδος αµνού των λειµώνων, ένα ειρηνικό και ενάρετο 
πλάσµα έως ότου ήρθε η κουλτούρα να τον καταστρέψει. Η τεχνική πλευρά του ανθρώ-
που αγνοήθηκε παντελώς ή, αν την έβλεπαν, τη θεωρούσαν ανάξια της προσοχής ενός 
ηθικοδιδασκάλου. 

       Μετά όµως από τον Ναπολέοντα η µηχανική τεχνική της ∆υτικής Ευρώπης γιγαντώ-
θηκε και µε τις βιοµηχανικές της πόλεις, τις σιδηροδροµικές της γραµµές, τα ατµόπλοιά 
της, µας υποχρέωσε τελικά να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα άµεσα και σοβαρά. Ποια 
είναι η σηµασία της τεχνικής; Ποιό νόηµα µέσα στην ιστορία, ποιά αξία µέσα στη ζωή 
άραγε διαθέτει και πού — κοινωνικά και µεταφυσικά — στέκεται; Πολλές ήταν οι απαν-
τήσεις που δόθηκαν σ’ αυτά τα ερωτήµατα, αλλά στο τέλος ουσιαστικά είναι µόνο δύο. 

       Από τη µια πλευρά ήταν οι ιδεαλιστές και οι ιδεολόγοι, οι αργοπορηµένοι στρατοκό-
ποι του ουµανιστικού κλασικισµού της εποχής του Γκαίτε, που πίστευαν πως τα τεχνικά 
ζητήµατα και τα οικονοµικά θέµατα βρίσκονται έξω, ή µάλλον κάτω, από την “κουλτού-
ρα”. Ο ίδιος ο Γκαίτε, µε τη ρωµαλέα του αίσθηση πραγµατικότητας, προσπάθησε µε τον 
Faust II να ερευνήσει τον καινούργιο αυτό κόσµο ώς τα µύχια του. Αλλά ακόµα και στον 
Βίλχεµ φον Χιούµπολντ έχουµε την απαρχή αυτής της αντιρεαλιστικής, φιλολογικής θέ-
ασης της ιστορίας που έφτασε να κρίνει τις αξίες µιας ιστορικής εποχής από τον αριθµό 
των πινάκων και βιβλίων που παρήγαγε. Ένας βασιλέας θεωρείτο σηµαντική µορφή αν 
ανακηρυσσόταν προστάτης των γραµµάτων και των τεχνών — το τι ήταν από άλλες 
πλευρές δεν µετρούσε. Το κράτος ήταν ένα συνεχές µειονέκτηµα για την αληθινή κουλ-
τούρα που συζητείτο σε αίθουσες διαλέξεων, σε συναντήσεις λογίων και σε σπουδαστή-
ρια. Ο πόλεµος δεν ήταν πια κάτι αξιόλογο, αλλά κατάλοιπο µιας ξεπερασµένης βαρβα-
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ρότητας, ενώ τα οικονοµικά ήταν κάτι πεζό και ηλίθιο και ανάξιο προσοχής, αν και στην 
πραγµατικότητα βρισκόντουσαν σε καθηµερινή ζήτηση. Η αναφορά ενός µεγάλου εµπό-
ρου ή ενός µεγάλου µηχανικού µαζί µε ποιητές και στοχαστές ήταν σχεδόν µια πράξη 
lèse-majesté για την “αληθινή” κουλτούρα. Σκεφθήτε, για παράδειγµα, το Weltgeschicht-
liche Betrachtungen του Γιάκοµπ Μπιούρχαρντ — αυτή η θεώρηση είναι τυπική για τους 
περισσότερους καθηγητές φιλοσοφίας (και για όχι λίγους ιστορικούς, επίσης), ακριβώς 
όπως είναι και για εκείνους τους σηµερινούς λογίους και εστέτ που πιστεύουν πως η πα-
ραγωγή ενός µυθιστορήµατος είναι κάτι πιο σηµαντικό από τον σχεδιασµό µιας µηχανής 
αεροσκάφους.  

       Από την άλλη πλευρά βρισκόταν ο υλισµός — στην ουσία ένα αγγλικό προϊόν — 
που ήταν της µόδας µεταξύ των ηµιµαθών κατά το δεύτερο µισό του δέκατου ένατου 
αιώνα, και η φιλοσοφία της φιλελεύθερης δηµοσιογραφίας και των ριζοσπαστικών µαζι-
κών συγκεντρώσεων, του µαρξισµού και των κοινωνικο-ηθικών συγγραφέων που θεω-
ρούσαν τους εαυτούς τους στοχαστές και προφήτες. 

       Αν το χαρακτηριστικό της πρώτης κατηγορίας ήταν η απουσία της αίσθησης πραγ-
µατικότητας, το χαρακτηριστικό της δεύτερης ήταν µια ολέθρια ρηχότητα. Το ιδεώδες 
της ήταν η χρησιµότητα και η χρησιµότητα µόνο. Οτιδήποτε ήταν χρήσιµο στην “ανθρω-
πότητα” ήταν θεµιτό στοιχείο της κουλτούρας, ήταν στην πραγµατικότητα η κουλτούρα. 
Τα υπόλοιπα ήταν πολυτέλεια, πρόληψη ή βαρβαρότητα. Αυτή η χρησιµότητα συνεισέ-
φερε στην “ευτυχία του µεγαλύτερου αριθµού”, και η ευτυχία αυτή συνίστατο στο µη-
πράττειν – γιατί αυτό σε τελική ανάλυση είναι το δόγµα των Bentham, Spencer και Mill. 
Στόχος της ανθρωπότητας θεωρείτο η ανακούφιση του ατόµου από όσο γίνεται περισσό-
τερη εργασία και η µετάθεση του βάρους στη µηχανή. Η ελευθερία από τη “µιζέρια της 
µισθωτής εργασίας”, η ισότητα στην ψυχαγωγία και τις ανέσεις και η “απόλαυση της τέ-
χνης” – αυτό ήταν το panem et circenses της γιγάντιας πόλης της ύστερης περιόδου που 
αναδυόταν. Ο προοδευτικός φιλισταίος έλυωνε από λυρισµό για κάθε κουµπί που έθετε 
σε κίνηση κάποια συσκευή για την — υποτιθέµενη — ανακούφιση της ανθρώπινης ερ-
γασίας. Στη θέση της γνήσιας θρησκείας προηγούµενων εποχών υπήρχε τώρα ένας ρηχός 
ενθουσιασµός για τα “επιτεύγµατα της ανθρωπότητας” και µε τον όρο αυτό δεν εννοού-
σαν τίποτα άλλο από πρόοδο στην τεχνική της εξοικονόµησης εργασίας και παραγωγής 
ψυχαγωγίας. Για την ψυχή, ούτε λέξη. 

       Βέβαια, µε τέτοια ιδεώδη δεν συµφωνούν καθόλου οι µεγάλοι εφευρέτες (µε ελάχι-
στες εξαιρέσεις), ούτε βεβαίως οι πραγµατικοί γνώστες της τεχνικής. Τα ιδεώδη αυτά 
ανήκουν στους θεατές γύρω τους που, ενώ οι ίδιοι είναι ανίκανοι να ανακαλύψουν οτιδή-
ποτε (ή εν πάση περιπτώσει να το καταλάβουν αν το έκαναν), αισθάνονταν πως υπάρχει 
στον αέρα κάτι προς όφελός τους. Και µέσα από αυτές τις συνθήκες, εφ’ όσον σε κάθε 
“πολιτισµό” 1 ο υλισµός διακρίνεται από έλλειψη φαντασίας, σχηµατιζόταν µια εικόνα 
του µέλλοντος όπου το έσχατο αντικείµενο και η τελική µόνιµη συνθήκη της ανθρωπό-
τητας είναι ένας γήινος παράδεισος νοητός µε τους όρους της τρέχουσας τεχνικής µόδας, 
ας πούµε, της δεκαετίας του ογδόντα του προηγούµενου αιώνα — µια µάλλον αιφνιδια-
στική άρνηση της ίδιας της έννοιας της προόδου, η οποία εξ ορισµού αποκλείει “κατα-
στάσεις”. Αυτό το σύνολο ιδεών παρουσιάζεται σε βιβλία όπως το Alte und Neue Glaube 
του Strauss, το Looking Backward του Bellamy και το Die Frau und der Sozialismus του 

                                                 
1 Η λέξη χρησιµοποιείται βεβαίως µε την ειδική έννοια που έχει στο βιβλίο Η παρακµή της ∆ύσης – στµ. 
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Bebel. Όχι πια πόλεµος, όχι άλλες διακρίσεις στον νόµο, τους ανθρώπους, τα κράτη ή τις 
θρησκείες, όχι πια εγκληµατίες ή τυχοδιώκτες, όχι πια συγκρούσεις που πηγάζουν από 
ανωτερότητες και ανοµοιότητες, όχι πια µίσος ή εκδίκηση, αλλά µόνο ατέλειωτη άνεση 
µέσα στις χιλιετίες. Ακόµα και σήµερα, που ζούµε τις τελευταίες φάσεις αυτής της επι-
πόλαιας αισιοδοξίας, οι ηλιθιότητες αυτές µας κάνουν να ανατριχιάζουµε όταν σκεφτό-
µαστε τη φοβερή πλήξη — το tædium vitæ της αυτοκρατορικής Ρώµης — που πλακώνει 
την ψυχή µόνο µε το διάβασµα τέτοιων ειδυλλιακών φαντασιώσεων, των οποίων και µια 
µερική µόνο εφαρµογή στην πραγµατική ζωή θα οδηγούσε σε µαζικές δολοφονίες και 
αυτοκτονίες. 

       Σήµερα και οι δύο αυτές απόψεις είναι ξεπερασµένες. Τουλάχιστον, µε τον εικοστό, 
έχουµε φτάσει σ’ έναν αιώνα ο οποίος είναι αρκετά ώριµος να εµβαθύνει στην τελική 
σηµασία των γεγονότων που η ολότητά τους συνιστά την παγκόσµια ιστορία. Η ερµηνεία 
των γεγονότων και των συµβάντων δεν είναι πια ζήτηµα των προσωπικών προτιµήσεων 
ατόµων µε εκλογικευτική τάση ή των ελπίδων και επιθυµιών των µαζών. Τη θέση του 
“ ίσως θα είναι έτσι” και “θα’πρεπε να είναι έτσι” την καταλαµβάνουν τα αµείλικτα “είναι 
έτσι” και “θα είναι έτσι”. Μια περήφανη σκέψη αντικαθιστά τους συναισθηµατισµούς 
του περασµένου αιώνα. Έχουµε µάθει πια πως η ιστορία είναι κάτι που δεν λαβαίνει υπ’ 
όψη του καµιά από τις προσδοκίες µας. 

       Είναι ένα φυσιογνωµικό γεγονός, όπως το έχω αποκαλέσει αλλού2 — δηλαδή η 
ποιότητα που µόνο αυτή µας επιτρέπει να ερευνήσουµε το νόηµα όλων των συµβαινό-
ντων — η ενόραση του Γκαίτε και κάθε γεννηµένου γνώστη ανθρώπων και ζωής και ι-
στορίας µέσα στους αιώνες – αυτό που αποκαλύπτει στο άτοµο τη βαθύτερη σηµασία 
των πραγµάτων. 
 
 

∆ΥΟ 
 

Ν θέλουµε να καταλάβουµε την ουσία της τεχνικής, δεν πρέπει να ξε-
κινήσουµε από την τεχνική της µηχανικής εποχής κι ακόµα λιγότερο 
από την παραπλανητική δοξασία ότι η κατασκευή µηχανών και εργα-
λείων είναι ο στόχος της τεχνικής. 

        Γιατί στην πραγµατικότητα η τεχνική είναι πανάρχαια και επι-
πλέον δεν είναι κάτι ιστορικά συγκεκριµένο, αλλά κάτι εξαιρετικά γε-

νικό. Εκτείνεται πολύ πιο πέρα από την ανθρωπότητα, πίσω στη ζωή των ζώων, κυριολε-
κτικά όλων των ζώων. Σε αντίθεση µε τον φυτικό τύπο, είναι χαρακτηριστικό του ζωικού 
τύπου ζωής, που έχει την ικανότητα να κινείται ελεύθερα στον χώρο και διαθέτει κάποια 
µικρή ή µεγάλη βούληση και ανεξαρτησία από τη φύση ως σύνολο και επειδή τα διαθέτει 
αυτά είναι υποχρεωµένος να στέκεται ενάντια στη φύση και να δίνει στον εαυτό του κά-
ποιο είδος σηµασίας, κάποιο είδος νοήµατος και κάποιο είδος ανωτερότητας. Έτσι, αν 
θέλουµε να δώσουµε µια σηµασία στην τεχνική, πρέπει να ξεκινήσουµε από την ψυχή κι 
από αυτή µόνο. Γιατί η ελεύθερα κινούµενη ζωή του ζώου3 είναι αγώνας και τίποτα άλλο 
από αγώνας και η τακτική της ζωής του, η ανωτερότητα ή κατωτερότητά του απέναντι 
                                                 
2 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. I, σ. 100. 
3 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. II, σ. 3. 

A 
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στο “άλλο” (είτε αυτό το “άλλο” είναι έµψυχη είτε άψυχη φύση) είναι εκείνο που απο-
φασίζει την ιστορία της ζωής του, αυτό που καθορίζει αν η µοίρα του είναι να υφίσταται 
την ιστορία άλλων ή αν θα είναι το ίδιο η ιστορία τους. Η τεχνική είναι η τακτική της 
ζωής. Είναι η ενδότερη µορφή εκείνου που η διαδικασία της σύγκρουσης — της σύ-
γκρουσης που είναι ταυτόσηµη µε την ίδια τη ζωή — είναι η εξωτερική έκφραση. 

       Και φτάνουµε στο δεύτερο λάθος που πρέπει να αποφύγουµε. Η τεχνική δεν πρέπει 
να αντιµετωπίζεται µε όρους εργαλειακούς. Αυτό που έχει σηµασία δεν είναι πώς φτιάχνει 
κανείς πράγµατα, αλλά το τι θα κάνει µ’ αυτά — όχι το όπλο αλλά η µάχη. Ο σύγχρονος 
πόλεµος, όπου το αποφασιστικό στοιχείο είναι η τακτική — όπου η τεχνική της διεξαγω-
γής του πολέµου, οι τεχνικές εφεύρεσης, παραγωγής και χειρισµού των όπλων είναι µόνο 
ζητήµατα σε µια συνολική διαδικασία — δείχνει µια γενική αλήθεια. Υπάρχουν αµέτρη-
τες τεχνικές όπου δεν χρησιµοποιούνται καθόλου εργαλεία, όπως του λιονταριού που µε 
ευστροφία αρπάζει τη γαζέλα ή αυτές της διπλωµατίας. Ή, επίσης, οι τεχνικές της διοί-
κησης, που επιδιώκουν να διατηρούν το κράτος σε φόρµα για τους αγώνες της πολιτικής 
ιστορίας. Υπάρχουν τεχνικές χηµικού πολέµου. Κάθε αγώνας µε ένα πρόβληµα αναζητά-
ει µια λογική τεχνική. Υπάρχουν οι τεχνικές της πινελιάς του ζωγράφου ή της εκτροφής 
αλόγων ή του πιλοταρίσµατος ενός αεροπλοίου. Πάντοτε είναι ζήτηµα σκόπιµης δραστη-
ριότητας, ποτέ πραγµάτων. Κι ακριβώς αυτό είναι που παραβλέπεται στη µελέτη της προ-
ϊστορίας, όπου τόση προσοχή δίνεται σε πράγµατα σε µουσεία και τόσο λίγη στις αµέ-
τρητες διαδικασίες που πρέπει να υπήρχαν, αν και µπορεί να εξαφανίστηκαν χωρίς ν’ 
αφήσουν ίχνος. 

       Κάθε µηχανή υπηρετεί κάποια διαδικασία και οφείλει την ύπαρξή της σε σκέψη γι’ 
αυτή τη διαδικασία. Όλα τα µέσα µεταφοράς έχουν αναπτυχθεί από την ιδέα της έλξης 
και της κωπηλασίας, του αρµενίσµατος και του πετάγµατος και όχι από οποιαδήποτε έν-
νοια όπως ενός κάρου ή µιας βάρκας. Οι ίδιες οι µέθοδοι είναι όπλα. Και κατά συνέπεια 
η τεχνική κατά κανένα τρόπο δεν είναι “τµήµα” της οικονοµίας, όπως ούτε η οικονοµία 
(ή, κατ’ επέκταση, ο πόλεµος ή η πολιτική) µπορεί να υποστηρίξει πως είναι αυτόνοµο 
“τµήµα” της ζωής. Όλα είναι απλώς πτυχές µιας ενιαίας, µαχόµενης και φορτισµένης ζωής. 
Και υπάρχει ένα µονοπάτι που οδηγεί από τον πρωτόγονο πόλεµο εξαφανισµένων θηρί-
ων στις διαδικασίες των σηµερινών εφευρετών και µηχανικών κι ένα παρόµοιο µονοπάτι 
από το τέχνασµα, το αρχαιότερο απ’ όλα τα όπλα, στον σχεδιασµό µηχανών µε τις οποίες 
κάνουµε σήµερα πόλεµο στη φύση βραχυκυκλώνοντάς την. 

       Ονοµάζουµε πρόοδο τις κινήσεις πάνω σ’ αυτά τα µονοπάτια. Αυτή ήταν η µεγάλη 
συνθηµατική λέξη του περασµένου αιώνα. Οι άνθρωποι είδαν την ιστορία µπροστά τους 
σαν ένα δρόµο όπου, µε γενναιότητα και πάντα εµπρός, βάδιζε η “ανθρωπότητα” — εν-
νοώντας µ’ αυτό τον όρο τις λευκές φυλές ή ακριβέστερα τους κατοίκους των µεγάλων 
πόλεων ή γι’ ακόµα µεγαλύτερη ακρίβεια τους “µορφωµένους” εξ αυτών. 

       Αλλά προς τα πού; Και για πόσο; Και µετά τί; 

       Ήταν λίγο γελοία αυτή η πορεία προς το άπειρο, προς ένα σκοπό που οι άνθρωποι 
δεν µπορούσαν να τον σκεφθούν σοβαρά ή να τον δουν καθαρά ή να τολµήσουν να τον 
οραµατιστούν — γιατί κάθε σκοπός είναι και ένα τέλος. Κανένας δεν κάνει κάτι χωρίς να 
σκεφθεί για µια στιγµή τι θα γίνει όταν πετύχει αυτό που επιδιώκει. Κανένας δεν ξεκινά 
ένα πόλεµο ή ένα ταξίδι ή ακόµα κι έναν απλό περίπατο χωρίς να σκεφθεί την κατεύθυν-
ση και την κατάληξή του. Κάθε πραγµατικά δηµιουργικό ανθρώπινο ον γνωρίζει και τρέ-
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µει την κενότητα που ακολουθεί την ολοκλήρωση ενός έργου. Στην ανάπτυξη ανήκει η 
εκπλήρωση — κάθε εξέλιξη έχει µια αρχή και κάθε εκπλήρωση είναι ένα τέλος. Στη νιό-
τη ανήκουν τα γηρατιά, στην ανάπτυξη η παρακµή, στη ζωή ο θάνατος. Για το ζώο, που 
είναι δεµένο στο παρόν από τη φύση της σκέψης του, ο θάνατος είναι νοητός ή οσφρητός 
σαν κάτι που βρίσκεται στο µέλλον, κάτι που δεν το απειλεί. Γνωρίζει το φόβο του θανά-
του µόνο τη στιγµή που φονεύεται. Αλλά ο άνθρωπος, που η σκέψη του έχει αποδεσµευ-
στεί από το τώρα, το χθες και το αύριο, άφοβα εξετάζει το “κάποτε” του παρελθόντος και 
του µέλλοντος και εξαρτάται από το βάθος ή τη ρηχότητα της φύσης του αν θα θριαµ-
βεύσει πάνω σ’ αυτό τον φόβο του τέλους ή όχι. Ένας παλιός ελληνικός θρύλος – που 
χωρίς αυτόν δεν θα είχε υπάρξει η Ιλιάδα – λέει πως η µητέρα του Αχιλλέα του έθεσε την 
επιλογή ανάµεσα σε µια µακρά ζωή ή µια σύντοµη ζωή γεµάτη κατορθώµατα και φήµη 
και πως εκείνος διάλεξε τη δεύτερη. 

       Ο άνθρωπος ήταν και είναι πολύ ρηχός και δειλός για ν’ αντέξει το γεγονός της θνη-
τότητας οποιουδήποτε ζωντανού όντος. Το τυλίγει σε µια ροζ προοδευτική αισιοδοξία, 
σωριάζει πάνω του τα λουλούδια της λογοτεχνίας, κρύβεται πίσω από το τείχος των ιδε-
ωδών για να µη δει τίποτα. Αλλά η προσωρινότητα, η γέννηση και ο θάνατος, είναι η 
µορφή όλων όσα είναι πραγµατικά — από τα άστρα, που η µοίρα τους είναι για µας ανυ-
πολόγιστη, µέχρι τις εφήµερες συναθροίσεις πάνω στον πλανήτη µας. Η ζωή του ατόµου 
— είτε είναι ζώο είτε φυτό είτε άνθρωπος — είναι το ίδιο φθαρτή µε τη ζωή των λαών 
µιας κουλτούρας. Κάθε δηµιούργηµα είναι καταδικασµένο να παρακµάσει και να χαθεί, 
κάθε σκέψη, κάθε εφεύρεση, κάθε κατόρθωµα. Εδώ, εκεί, παντού, γνωρίζουµε για µεγα-
λειώδεις πορείες της ιστορίες που έχουν εξαφανιστεί. Ερείπια ξεχασµένων έργων πεθα-
µένων κουλτουρών κείτονται ολόγυρά µας. Η ύβρις του Προµηθέα, που άπλωσε το χέρι 
του στους ουρανούς για να υποτάξει τις θεϊκές δυνάµεις στον άνθρωπο, κουβαλάει µαζί 
της την πτώση του. Τί µπορεί, λοιπόν, να πει κανείς για τις φλυαρίες περί “αθάνατων επι-
τευγµάτων”; 

       Η παγκόσµια ιστορία έχει πολύ διαφορετικό πρόσωπο απ’ αυτό που ακόµα και η ε-
ποχή µας επιτρέπει στον εαυτό της να ονειρεύεται. Η ιστορία του ανθρώπου, σε σύγκρι-
ση µε την ιστορία του φυτικού και ζωικού κόσµου σ’ αυτό τον πλανήτη — για να µην 
αναφέρουµε τις διάρκειες ζωής που επικρατούν στον κόσµο των άστρων — είναι πράγ-
µατι πολύ σύντοµη. Είναι µια απότοµη άνοδος και πτώση, που καλύπτει λίγες χιλιετίες, 
µια περίοδος αµελητέα στην ιστορία της γης, αλλά για µας που γεννηθήκαµε µ’ αυτή εί-
ναι γεµάτη τραγικό µεγαλείο και δύναµη. Κι εµείς, τα ανθρώπινα όντα του εικοστού αιώ-
να, κατηφορίζουµε βλέποντας. Η µατιά µας για ιστορία, η ικανότητά µας να γράφουµε 
ιστορία, είναι ένα αποκαλυπτικό σηµάδι ότι το µονοπάτι µας είναι κατηφορικό. Στο απο-
κορύφωµα των ανώτερων Κουλτουρών, καθώς αυτές µεταβάλλονται σε Πολιτισµό, αυτό 
το δώρο της οξυδερκούς αναγνώρισης προσφέρεται για µια στιγµή και µόνο για µια στιγ-
µή. 

       Πραγµατικά, είναι ζήτηµα χωρίς σηµασία, ανάµεσα στα σµήνη των “αιώνιων” ά-
στρων, ποιά είναι η µοίρα αυτού του µικρού πλανήτη που ακολουθεί την πορεία του κά-
που στο άπειρο διάστηµα για λίγο χρόνο. Και είναι ακόµα λιγότερο σηµαντικό ό,τι κινεί-
ται για δυό στιγµές πάνω στην επιφάνειά του. Αλλά για όλους και τον καθένα µας, που 
πραγµατικά είµαστε ένα τίποτα, αυτή η απίστευτα σύντοµη στιγµή είναι µια ολόκληρη 
ζωή πεταµένη σ’ αυτό το περιδίνητο σύµπαν. Και συνεπώς για µας αυτός ο κόσµος-σε-
µικρογραφία, αυτή η “παγκόσµια ιστορία”, είναι κάτι µε υπέρτατη σηµασία. Κι ακόµα 
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περισσότερο, η µοίρα του καθενός από αυτά τα άτοµα συνίσταται όχι στο ότι βρέθηκε 
απλώς σ’ αυτή την  παγκόσµια ιστορία µέσω της γέννησής του, αλλά στο ότι ήρθε σ’ αυ-
τή σε ένα συγκεκριµένο αιώνα, σε µια συγκεκριµένη χώρα, σε ένα συγκεκριµένο λαό, σε 
µια συγκεκριµένη θρησκεία, σε µια συγκεκριµένη τάξη. ∆εν έχουµε τη δύναµη να διαλέ-
ξουµε αν θα είµαστε γιοί ενός Αιγύπτιου αγρότη το 3000 π.Χ. ή ενός Πέρση βασιλιά ή 
ενός σηµερινού αλήτη. Η µοίρα αυτή είναι κάτι στο οποίο πρέπει να προσαρµοστούµε. 
Μας καταδικάζει σε ορισµένες καταστάσεις, απόψεις και πράξεις. ∆εν υπάρχουν “άν-
θρωπο-καθεαυτοί” σαν αυτούς για τους οποίους µιλούν οι φιλόσοφοι, αλλά µόνο άνθρω-
ποι ενός καιρού, µιας περιοχής, µιας φυλής, µιας κάστας, που µάχονται σε ένα δεδοµένο 
κόσµο και νικούν ή ηττώνται, ενώ το σύµπαν γύρω τους κινείται αργά µε µια θεϊκή αδια-
φορία. Η µάχη αυτή είναι η ζωή — η ζωή πράγµατι µε τη νιτσεϊκή έννοια, µια αµείλικτη, 
ανελέητη, ασυνθηκολόγητη µάχη της βούλησης-για-δύναµη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΥΟ 
Φυτοφάγα και θηρευτές 
 
 

ΤΡΙΑ 
 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι θηρευτής. Οι οξυδερκείς στοχαστές, όπως ο Μο-
νταίνιος και ο Νίτσε, πάντοτε το γνώριζαν αυτό. Στα παλιά παραµύθια 
και τις παροιµίες των χωρικών και των νοµάδων σ’ όλο τον κόσµο µε 
τη γεµάτη ζωντάνια πανουργία τους, στη χαµογελαστή διεισδυτικότη-
τα που χαρακτηρίζει τον µεγάλο γνώστη των ανθρώπων, είτε είναι πο-
λιτικός ή στρατηγός, έµπορος ή δικαστής στην ωριµότητα µιας γεµά-

της ζωής, στην απελπισία του αναµορφωτή του κόσµου ο οποίος απέτυχε, στις κατάρες 
του οργισµένου ιερέα — σε κανένα απ’ αυτά δεν υπάρχει άρνηση ή έστω απόκρυψη του 
γεγονότος, ούτε καν προσπάθεια. Μόνο στην ποµπώδη σοβαρότητα των ιδεαλιστών φι-
λοσόφων και άλλων… θεολόγων λείπει το κουράγιο να µιλήσουν ανοιχτά γι’ αυτό που 
στο βάθος της καρδιάς τους γνωρίζουν πολύ καλά. Τα ιδεώδη είναι δειλία. Κι όµως, α-
κόµα και από τα έργα αυτών των ανθρώπων µπορεί κανείς να βγάλει µια ωραία ανθολο-
γία γνωµών που κατά καιρούς τους ξέφυγαν σχετικά µε το θηρίο µέσα στον άνθρωπο. 

       Πρέπει σήµερα να κλείσουµε οριστικά τους λογαριασµούς µας µ’ αυτή την άποψη. 
Ο σκεπτικισµός, η τελευταία εναποµένουσα φιλοσοφική στάση που είναι εφικτή (όχι, 
που είναι αντάξια) γι’ αυτό τον αιώνα, δεν επιτρέπει άλλες υπεκφυγές στο ζήτηµα. Και 
για τον ίδιο ακριβώς λόγο, δεν θα µπορούσα να αφήσω αναπάντητες άλλες απόψεις που 
έχουν ξεπηδήσει από τη φυσική επιστήµη του περασµένου αιώνα. Η ανατοµική αντιµε-
τώπιση και ταξινόµηση του ζωικού κόσµου διακατέχεται εντελώς (όπως θα περίµενε κα-
νείς από την καταγωγή της) από την υλιστική θεώρηση. Πράγµατι η εικόνα του σώµατος, 
όπως παρουσιάζεται στο ανθρώπινο (και µόνο στο ανθρώπινο) µάτι και a fortiori η εικό-
να του σώµατος, όπως είναι διαµελισµένο στο ανατοµείο, χηµικά κατεργασµένο και πει-
ραµατικά κακοποιηµένο, καταλήγει σ’ ένα σύστηµα — το σύστηµα που θεµελίωσε ο Λι-
ναίος και εµβάθυνε από παλαιοντολογική σκοπιά η δαρβίνεια σχολή — ένα σύστηµα 
στατικών και οπτικά αξιολογούµενων λεπτοµερειών. Αλλά τελικά υπάρχει και µια άλλη, 
τελείως διαφορετική και µη συστηµατική ταξινόµηση ανάλογα µε το είδος ζωής, που α-
ποκαλύπτεται µόνο ζώντας αυθεντικά τη ζωή, µέσω της ενδόµυχα αισθητής σχέσης του 
Εγώ και του Εσύ, που είναι γνωστή σε κάθε χωρικό , αλλά και κάθε γνήσιο καλλιτέχνη 
και ποιητή. Μ’ αρέσει να διαλογίζοµαι πάνω στη φυσιογνωµική4 των ειδών ζωικής ζωής, 
                                                 
4 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. I, σσ. 99-103. 

O 
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των ειδών ζωικής ψυχής, και να αφήνω τη συστηµατική κατάταξη της σωµατικής δοµής 
στους ζωολόγους. Γιατί έτσι αποκαλύπτεται µια εντελώς διαφορετική ιεραρχία, µια ιε-
ραρχία ζωής και όχι σώµατος. 

       Ένα φυτό ζει, αν και µόνο µε µια περιορισµένη έννοια ζωντανού όντος5. Στην πραγ-
µατικότητα υπάρχει ζωή σ’ αυτό ή γύρω απ’ αυτό. Λέµε ότι “αυτό” αναπνέει, “αυτό” 
τρέφεται, “αυτό” πολλαπλασιάζεται, αλλά στην πραγµατικότητα είναι απλώς το θέατρο 
διαδικασιών που αποτελούν µια ενότητα µε τις διαδικασίες του φυσικού περιβάλλοντος, 
όπως η µέρα και η νύχτα, η λιακάδα και οι ζυµώσεις του χώµατος, ούτως ώστε το φυτό 
το ίδιο δεν µπορεί να επιθυµεί κάτι ή να επιλέγει. Το καθετί λαβαίνει χώρα µ’ αυτό και σ’ 
αυτό. ∆εν επιλέγει ούτε τη θέση του ούτε τη διατροφή του ούτε τα άλλα φυτά µε τα ο-
ποία παράγει τους απογόνους του. ∆εν κινείται από µόνο του, αλλά από τον άνεµο και τη 
ζέστη και το φως. Πάνω απ’ αυτή τη βαθµίδα ζωής αναδύεται τώρα η ελευθέρως κινού-
µενη ζωή των ζώων. Αλλά σ’ αυτή τη ζωή υπάρχουν δύο είδη. Το ένα είδος, που έχει α-
ντιπροσώπους σε κάθε ανατοµικό γένος από τα µονοκύτταρα ζώα µέχρι τα υδρόβια πτη-
νά και τα οπληφόρα θηλαστικά, που η ζωή τους εξαρτάται από τη διατροφή τους από τον 
ακίνητο φυτικό κόσµο, γιατί τα φυτά δεν µπορούν να ξεφύγουν ή να υπερασπίσουν τον 
εαυτό τους. Αλλά πάνω απ’ αυτό υπάρχει ένα δεύτερο είδος, που ζει από άλλα ζώα και η 
ζωή του συνίσταται στον φόνο. Εδώ το θήραµα είναι κι αυτό κινούµενο και µάλιστα πολύ 
και επιπλέον είναι µάχιµο και καλά εξοπλισµένο µε κάθε είδους τεχνάσµατα. Και το δεύ-
τερο είδος βρίσκεται σε όλα τα γένη του συστήµατος. Κάθε σταγόνα νερού είναι ένα πε-
δίο µάχης κι εµείς, που έχουµε τις µάχες συνεχώς µπροστά στα µάτια µας ώστε να τις 
θεωρούµε πια σαν κάτι δεδοµένο ή να τις ξεχνάµε, ανατριχιάζουµε βλέποντας τις απί-
στευτες µορφές της βαθιάς θάλασσας να φονεύουν συνεχώς και να φονεύονται. 

       Ο θηρευτής είναι η ανώτερη µορφή κινούµενης ζωής. ∆ιαθέτει τον µέγιστο βαθµό ε-
λευθερίας του εαυτού του ενάντια στους άλλους, αναλαµβάνει ευθύνη απέναντι στον ε-
αυτό του, διαθέτει µια µοναδικότητα του εαυτού, µια ακραία αναγκαιότητα όπου ο εαυ-
τός µπορεί να αυτοδιατηρείται µόνο πολεµώντας και νικώντας και καταστρέφοντας. Είναι 
ένας τίτλος τιµής για τον άνθρωπο, σαν τύπο, να είναι θηρευτής.  

       Το φυτοφάγο είναι από τη µοίρα του θήραµα και προσπαθεί να ξεφύγει από τη µοίρα 
µε τη φυγή, αλλά οι θηρευτές είναι υποχρεωµένοι να πιάσουν το θήραµα. Ο ένας τύπος 
ζωής είναι στη βαθύτερη ουσία του αµυντικός, ο άλλος επιθετικός, σκληρός, ανάλγητος, 
καταστρεπτικός. Η διαφορά φαίνεται ακόµα και στην τακτική της κίνησης — από τη µια 
µεριά η συνήθεια της φυγής, της σβελτάδας, του ελιγµού, της απόκρυψης κι από την άλ-
λη η ευθεία κίνηση της επίθεσης, η εκτίναξη του λιονταριού, η εφόρµηση του αετού. 
Υπάρχουν τεχνάσµατα και αντι-τεχνάσµατα στο στυλ του δυνατού και στο στυλ του α-
δύναµου. Η εξυπνάδα µε την ανθρώπινη έννοια, η ζωηρή εξυπνάδα, ανήκει µόνο στους 
θηρευτές. Τα φυτοφάγα συγκριτικά είναι ηλίθια και όχι µόνο η “αθώα” περιστερά και ο 
ελέφαντας, αλλά και τα ευγενέστερα είδη όπως ο ταύρος, το άλογο και το ελάφι. Μόνο 
εξαιτίας της τυφλής οργής ή της σεξουαλικής διέγερσης είναι ικανά τα ζώα αυτά να πο-
λεµήσουν, διαφορετικά επιτρέπουν στον εαυτό τους να εξηµερωθεί κι ένα παιδάκι να 
µπορεί να τα οδηγεί.  

       Πέρα απ’ αυτές τις διαφορές στο είδος κίνησης, υπάρχουν κι άλλες πολύ πιο αποτε-
λεσµατικές στα όργανα των αισθήσεων. Τα όργανα αυτά συνοδεύονται από διαφορές 

                                                 
5 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. II, σσ. 3 και επ. 
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στον τρόπο αντίληψης, πρόσληψης, ενός “κόσµου”. Αφ’ εαυτού κάθε ον ζει στη φύση, σ’ 
ένα περιβάλλον, άσχετα αν αντιλαµβάνεται αυτό το περιβάλλον ή όχι, ή αν γίνεται αντι-
ληπτό µέσα σ’ αυτό το περιβάλλον ή όχι. Αλλά είναι η σχέση — µυστηριώδης κι ανεξή-
γητη για την ανθρώπινη λογική — που αναπτύσσεται ανάµεσα στο ζώο και το περιβάλ-
λον µέσω του αγγίγµατος, της τακτοποίησης και της κατανόησης, αυτό που δηµιουργεί 
ένα περιβάλλοντα κόσµο από ένα απλό περιβάλλον. Τα ανώτερα φυτοφάγα κυβερνώνται 
από το αυτί, αλλά πάνω απ’ όλα από την όσφρηση.6 Οι ανώτεροι θηρευτές από την άλλη 
πλευρά κυβερνούν µε το µάτι. Η όσφρηση είναι η χαρακτηριστική αµυντική αίσθηση. Η 
µύτη πιάνει την περιοχή και την απόσταση του κινδύνου και δίνει έτσι στην κίνηση φυ-
γής την κατάλληλη κατεύθυνση, µακριά από κάτι. 

       Αλλά το µάτι του θηρευτικού ζώου προσφέρει ένα στόχο. Το ίδιο το γεγονός ότι στα 
µεγάλα σαρκοβόρα όπως στον άνθρωπο τα δύο µάτια µπορούν να συγκλίνουν σ’ ένα ση-
µείο στο περιβάλλον βοηθούν το ζώο να εντοπίζει το θήραµά του. Στην εχθρική αυτή 
µατιά υπάρχει ήδη η σιγουριά ότι το θύµα είναι καταδικασµένο και δεν µπορεί να ξεφύ-
γει, ότι η καταδίωξη θ’ αρχίσει αµέσως. Αλλά αυτή η πράξη σύγκλισης των δύο µατιών 
που είναι προσανατολισµένα µποστά και παράλληλα είναι ισοδύναµη µε τη γέννηση του 
κόσµου, µε την έννοια ότι ο άνθρωπος τον κατέχει — δηλαδή σαν µια εικόνα, σαν ένας 
κόσµος µπροστά στα µάτια, σαν ένας κόσµος όχι απλώς καµωµένος από φώτα και χρώ-
µατα, αλλά ένας κόσµος προοπτικής απόστασης, χώρου και κίνησης στον χώρο, αντικει-
µένων τοποθετηµένων σε καθορισµένα σηµεία. Αυτός ο τρόπος όρασης που έχουν όλα 
τα ανώτερα σαρκοβόρα — στα φυτοφάγα, π.χ. τα οπληφόρα, τα µάτια είναι τοποθετηµέ-
να στο πλάι και το καθένα δίνει µια διαφορετική και µη προοπτική εντύπωση — υπονοεί 
αφ’ εαυτού την έννοια του ελέγχου. Η κοσµοεικόνα είναι το περιβάλλον όπως ελέγχεται 
από τα µάτια. Τα µάτια του αρπακτικού ζυγίζουν τα πράγµατα σύµφωνα µε τη θέση και 
την απόσταση. Αδράζει τον ορίζοντα. Αναµετράει στο πεδίο µάχης τα αντικείµενα και τις 
συνθήκες της επίθεσης. Η όσφρηση και η κατασκόπευση, ο τρόπος δηλαδή της ελαφίνας 
και ο τρόπος του γερακιού, έχουν τη σχέση σκλαβιάς και κυριαρχίας. Υπάρχει µια άπειρη 
αίσθηση δύναµης σ’ αυτή την ήσυχη ευρυγώνια όραση, µια αίσθηση ελευθερίας που έχει 
πηγή την ανωτερότητα και τα θεµέλιά της είναι η γνώση της µεγαλύτερης δύναµης και η 
συνεπακόλουθη βεβαιότητα ότι δεν είναι θήραµα κανενός. Ο κόσµος είναι το θήραµα και 
σε τελική ανάλυση γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο µπόρεσε να υπάρξει η ανθρώπινη κουλ-
τούρα.  

       Και τελικά αυτό το γεγονός της εγγενούς ανωτερότητας εκτείνεται όχι µόνο εξωτε-
ρικά, στον κόσµο του φωτός και των αχανών αποστάσεων, αλλά και εσωτερικά, στο εί-
δος της ψυχής που διαθέτουν τα δυνατά ζώα. Η ψυχή — αυτό το αινιγµατικό κάτι που 
νιώθουµε όταν ακούµε τη λέξη αυτή, αλλά που η ουσία του φέρνει σύγχυση σ’ όλες τις 
επιστήµες, αυτή η θεία σπίθα σ’ αυτό το ζωντανό σώµα που µέσα στον θεϊκά ανελέητο 
και θεϊκά αδιάφορο κόσµο πρέπει είτε να υποτάξει είτε να υποταγεί — είναι ο αντίποδας 
του κόσµου του φωτός γύρω µας και γι’ αυτό η σκέψη και τα αισθήµατα του ανθρώπου 
είναι τόσο έτοιµα να δεχτούν την ύπαρξη µιας παγκόσµιας ψυχής µέσα σ’ αυτόν. Όσο 
πιο µοναχικό είναι το ον και όσο πιο αποφασισµένο να σχηµατίσει τον κόσµο του ενά-
ντια σε όλες τις συγκυρίες στο περιβάλλον, τόσο πιο ξεκάθαρο και δυνατό είναι το µέ-
ταλλο της ψυχής του. Ποιό είναι το αντίθετο της ψυχής ενός λιονταριού; Η ψυχή µιας 

                                                 
6 βλ. Üxküll: Biologische Weltanschauung (1913), σσ. 67 και επ. 
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αγελάδας. Στη θέση της δύναµης της ψυχής τα φυτοφάγα τοποθετούν αριθµούς, την αγέ-
λη, την κοινή αίσθηση και τη µαζική πράξη. Αλλά όσο λιγότερο χρειάζεται κανείς τους 
άλλους, τόσο πιο δυνατός είναι. Ένας θηρευτής είναι εχθρός όλων. ∆εν ανέχεται ποτέ 
έναν ισότιµο στο ληµέρι του. Εδώ βρισκόµαστε µπροστά στη ρίζα της πραγµατικά βασι-
λικής ιδέας της ιδιοκτησίας. Η ιδιοκτησία είναι ο χώρος όπου έχει κανείς απεριόριστη 
δύναµη, τη δύναµη που έχει κερδίσει στη µάχη αµυνόµενος ενάντια στους ισοτίµους του 
και νικώντας τελικά. ∆εν είναι απλώς το δικαίωµα να κατέχεις, αλλά το κυρίαρχο δικαί-
ωµα να κάνεις ό,τι θέλεις στο δικό σου. Μόλις το κατανοήσουµε αυτό, αντιλαµβανόµα-
στε πως υπάρχει ηθική των σαρκοβόρων και ηθική των φυτοφάγων. Και κανείς δεν έχει 
τη δύναµη να το αλλάξει αυτό. Χαρακτηρίζει την ενδότερη µορφή, το νόηµα και την τα-
κτική όλης της ζωής. Είναι απλώς ένα γεγονός. Μπορούµε να εξοντώσουµε τη ζωή, αλλά 
δεν µπορούµε να της αλλάξουµε το είδος. Ένα αρπακτικό εξηµερωµένο και σε αιχµαλω-
σία — και κάθε ζωολογικός κήπος µπορεί να προσφέρει παραδείγµατα — είναι σακάτικο, 
αρρωστηµένο, εσωτερικά νεκρό. Μερικά απ’ αυτά κάνουν απεργία πείνας όταν αιχµαλω-
τίζονται. Τα φυτοφάγα δεν χάνουν τίποτα όταν εξηµερώνονται. 

       Αυτή είναι η διαφορά ανάµεσα στη µοίρα των φυτοφάγων και στη µοίρα των αρπα-
κτικών. Η µια µοίρα είναι µόνο απειλούµενη, η άλλη ανυψώνει επίσης. Η πρώτη κατα-
θλίβει, σε κάνει µίζερο και δειλό, ενώ η δεύτερη σε ανεβάζει µέσω της δύναµης και της 
νίκης, της περηφάνειας και του µίσους. Η πρώτη είναι η µοίρα που επιβάλλεται σε κά-
ποιον, η δεύτερη είναι µια µοίρα ταυτόσηµη µε τον εαυτό σου. Και ο αγώνας της φύσης 
εντός ενάντια στη φύση εκτός έτσι πρέπει να αντιµετωπίζεται, όχι µίζερα όπως στον “α-
γώνα για ύπαρξη” του Σοπενχάουερ και του ∆αρβίνου, αλλά σαν το µεγάλο νόηµα που 
εξευγενίζει τη ζωή, το amnor fati του Νίτσε. Και σ’ αυτό το είδος, όχι στο άλλο, ανήκει ο 
άνθρωπος. 

 

 

ΤΕΣΣΕΡΑ 
 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ δεν είναι αγαθιάρης, “φυσικά καλός” και ηλίθιος, ούτε 
ηµι-πίθηκος µε τεχνικές τάσεις, όπως τον περιγράφει ο Χέκελ και τον 
εικονογραφεί

7 ο Γκάµπριελ Μαξ. Πάνω σ’ αυτές τις εικόνες πέφτει 
ακόµα η πληβειακή σκιά του Ρουσώ. Όχι, η τακτική της ζωής του 
ανθρώπου είναι η τακτική του υπέροχου αρπακτικού — γενναίου, 
πανούργου και σκληρού. Ο άνθρωπος ζει µε επίθεση, µε φόνο, µε 

καταστροφή. Θέλει, και πάντοτε ήθελε από τότε που υπάρχει, να είναι αφέντης. 

       Σηµαίνει αυτό όµως ότι η τεχνική είναι πράγµατι παλαιότερη από τον άνθρωπο; Βε-
βαίως όχι. Υπάρχει µια τεράστια διαφορά ανάµεσα στον άνθρωπο και όλα τα άλλα ζώα. 

                                                 
7 Είναι απλώς ο λυσσασµένος δαίµονας της ταξινόµησης που στοιχειώνει τους ανατόµους αυτό που έφερε 
τον άνθρωπο κοντά στους πιθήκους, κάτι που κι από αυτούς ακόµα έχει αρχίσει να θεωρείται σήµερα µια 
πολύ βιαστική και επιπόλαιη απόφαση. Βλ. π.χ. τον Κλάατς, ένα δαρβινιστή, (Der Werdegang der 
Menschheit, 1920), σσ. 29 και επ. Γιατί ακόµα και στο ίδιο το “σύστηµα” ο άνθρωπος στέκεται εκτός 
γραµµής και πέρα από κάθε ταξινόµηση — πολύ πρωτόγονος σε πολλά σηµεία της σωµατικής του δοµής 
και παράξενος σε άλλα. Αλλά αυτά δεν µας απασχολούν εδώ. Αυτό που µελετάµε εδώ είναι η ζωή του κι ο 
άνθρωπος στη µοίρα του, στην ψυχή του, είναι ένα αρπακτικό.  

O 
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Η τεχνική των ζώων είναι µια γενικής χρήσεως τεχνική. ∆εν είναι ούτε επινοητική ούτε 
επιδέχεται ανάπτυξη. Η µέλισσα από τότε που υπάρχει χτίζει της κερήθρες της ακριβώς 
όπως και σήµερα και θα συνεχίσει να τις χτίζει έτσι έως ότου εξαφανιστεί. Της ανήκουν 
όπως της ανήκει η µορφή των φτερών της και ο χρωµατισµός του σώµατός της. Η διά-
κριση ανάµεσα στη σωµατική δοµή και τον τρόπο ζωής είναι απλώς µια διάκριση των 
ανατόµων. Αν ξεκινήσουµε από την εσωτερική µορφή της ζωής αντί από αυτή του σώ-
µατος, η τακτική της ζωής και η οργάνωση του σώµατος φαίνονται σαν ένα και το αυτό 
— εκφράσεις και τα δύο µιας οργανικής πραγµατικότητας. Το “γένος” είναι µια µορφή 
όχι του ορατού και στατικού, αλλά της κινητικότητας — µια µορφή όχι του είναι έτσι 
αλλά του πράττειν έτσι. Η σωµατική µορφή είναι η µορφή του ενεργού σώµατος. 

       Οι µέλισσες, οι τερµίτες, οι κάστορες χτίζουν καταπληκτικές δοµές. Τα µυρµήγκια 
γνωρίζουν τη γεωργία, την κατασκευή δρόµων και τη διαχείριση των πολέµων. Η παιδο-
κοµία, η οχύρωση, η οργανωµένη µετανάστευση είναι ευρύτατα διαδεδοµένες. Όλα όσα 
µπορεί να κάνει ο άνθρωπος, το έχει πετύχει το ένα ή το άλλο είδος ζώου. Η ελεύθερα 
κινούµενη ζωή γενικά περιλαµβάνει τάσεις που υπάρχουν ως λανθάνουσες δυνατότητες. 
Ο άνθρωπος δεν πετυχαίνει κάτι που δεν µπορεί να επιτευχθεί από τη φύση σαν σύνολο. 

       Και όµως — όλα αυτά κατά βάθος δεν έχουν τίποτα να κάνουν µε την ανθρώπινη 
τεχνική. Η γενικής χρήσεως αυτή τεχνική είναι αναλλοίωτη, αυτό άλλωστα σηµαίνει η 
λέξη “ένστικτο”. Η “σκέψη” των ζώων, στενά δεµένη µε το άµεσο εδώ και τώρα και µη 
γνωρίζοντας ούτε παρελθόν ούτε µέλλον, δεν γνωρίζει επίσης ούτε την εµπειρία ούτε το 
άγχος. ∆εν είναι αλήθεια ότι το θηλυκό ζώο “νοιαζεται” για τα µικρά του. Η έγνοια είναι 
ένα αίσθηµα που προϋποθέτει µατιά στο µέλλον, αγωνία γι’ αυτό που θα έρθει, όπως η 
µεταµέλεια προϋποθέτει γνώση του τι υπήρχε. Το ζώο δεν µπορεί ούτε να µισεί ούτε να 
απελπίζεται. Η παιδοκοµική του δραστηριότητα είναι, όπως όλα όσα αναφέρθηκαν, µια 
σκοτεινή ασύνειδη απόκριση σε παρόρµηση όπως βρίσκουµε σε πολλές µορφές ζωής.  Η 
γενικής χρήσεως τεχνική δεν είναι απλώς αναλλοίωτη, είναι και απρόσωπη. Αντίθετα, το 
µοναδικό γεγονός για την ανθρώπινη τεχνική είναι πως είναι ανεξάρτητη από τη ζωή του 
ανθρώπινου γένους. Είναι το µοναδικό παράδειγµα σε όλη την ιστορία της ζωής όπου το 
άτοµο απελευθερώνει τον εαυτό του από τον πειθαναγκασµό του γένους. Χρειάζεται να 
διαλογιστεί πολύ κανείς πάνω σ’ αυτή τη σκέψη για να συλλάβει τις τεράστιες επιπτώ-
σεις της. Η τεχνική στην ανθρώπινη ζωή είναι συνειδητή, αυθαίρετη, αλλοιώσιµη, προ-
σωπική, επινοητική. Μαθαίνεται και επιδέχεται βελτιώσεις. Ο άνθρωπος έχει γίνει ο δη-
µιουργός της τακτικής του για τη ζωή — αυτό είναι το µεγαλείο του και η καταδίκη του. 
Και την εσωτερική µορφή αυτής της δηµιουργικότητας την αποκαλούµε κουλτούρα — 
καλλιέργεια, να καλλιεργείς, να καλλιεργείσαι, να υποφέρεις από την καλλιέργεια. Οι 
δηµιουργίες του ανθρώπου είναι η έκφραση του είναι του σε προσωπική µορφή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ 
Η καταγωγή του ανθρώπου: Χέρι και εργαλείο 
 
 

ΠΕΝΤΕ 
 

ΠΟ πότε υπάρχει αυτός ο τύπος επινοητικού σαρκοβόρου; Ή, που είναι 
το ίδιο πράγµα, από πότε υπάρχουν άνθρωποι; Τί είναι ο άνθρωπος; 
Και πώς έφτασε να γίνει άνθρωπος; 

       Η απάντηση είναι — µέσω της γένεσης του χεριού. Έχουµε εδώ 
ένα όπλο ασύγκριτο στον κόσµο της ελεύθερα κινούµενης ζωής. Συγ-
κρίνετέ το µε το πόδι του ζώου, το ράµφος, τα κέρατα, τα δόντια και 

τα πτερύγια άλλων πλασµάτων. Κατ’ αρχή, η αίσθηση της αφής είναι συγκεντρωµένη σ’ 
αυτό, µε την ίδια έννοια που το µάτι είναι το όργανο της όρασης και το αυτί της ακοής. 
Ξεχωρίζει όχι µόνο το ζεστό από το κρύο, το στερεό από το υγρό, το σκληρό από το µα-
λακό, αλλά πάνω απ’ όλα το βάρος, τη µορφή και τη θέση αντίστασης κλπ. — µε δυό 
λόγια, πράγµατα στον χώρο. Αλλά πέρα και πάνω απ’ αυτή τη λειτουργία, η δραστηριότη-
τα της ζωής είναι συγκεντρωµένη σ’ αυτό τόσο απόλυτα που ολόκληρο το παρουσιαστι-
κό και η συµπεριφορά του σώµατος έχει — ταυτόχρονα — διαµορφωθεί σύµφωνα µ’ αυ-
τό. ∆εν υπάρχει τίποτα σ’ ολόκληρο τον κόσµο που να µπορεί να αντιπαραβληθεί µ’ αυ-
τό το µέλος ως προς την αφή και τη δράση. Στο µάτι του θηρευτή που βλέπει τον κόσµο 
“θεωρητικά” προστίθεται το χέρι του ανθρώπου που ελέγχει τον κόσµο πρακτικά. 

       Η καταγωγή του πρέπει να ήταν ξαφνική. Στα µέτρα του ρυθµού των κοσµικών ρευ-
µάτων πρέπει να συνέβη, όπως καθετί αποφασιστικό στην ιστορία του κόσµου, το ίδιο 
απότοµα µε µια αστραπή ή ένα σεισµό.  

       Πρέπει κι εδώ να απελευθερωθούµε από την ιδέα του δέκατου ένατου αιώνα, που 
βασίζεται στις γεωλογικές έρευνες του Lyell, περί µιας “εξελικτικής” διαδικασίας. Μια 
τέτοια αργή, φλεγµατική αλλαγή είναι πραγµατικά ταιριαστή στην αγγλική φύση, αλλά 
δεν αντιπροσωπεύει τη φύση. Για να υποστηριχθεί αυτή η θεωρία, εφ’ όσον σε µετρήσι-
µες περιόδους δεν αποκαλύφθηκε µια τέτοια διαδικασία, ο χρόνος επεκτάθηκε σε εκα-
τοµµύρια χρόνια. Αλλά στην πραγµατικότητα δεν µπορούµε να ξεχωρίσουµε τα γεωλο-
γικά στρώµατα παρά µόνο όταν τα έχουν διαχωρίσει για µας καταστροφές άγνωστου εί-
δους και καταγωγής, ούτε να αναγνωρίσουµε είδη απολιθωµένων πλασµάτων παρά µόνο 
εάν εµφανίστηκαν ξαφνικά και παρέµειναν αναλλοίωτα µέχρι την εξαφάνισή τους. Για 
τους “προγόνους” του ανθρώπου δεν ξέρουµε τίποτα, παρ’ όλες τις έρευνες και τη συγ-
κριτική ανατοµία. Ο ανθρώπινος σκελετός ήταν ίδιος από τότε που εµφανίστηκε µέχρι 
σήµερα – µπορεί να δει κανείς τον νεαντερτάλειο τύπο σε κάθε δηµόσια συγκέντρωση. 
Είναι αδύνατο, συνεπώς, το χέρι, το όρθιο βάδισµα, η θέση του κεφαλιού και ούτω καθε-

A 
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ξής να έχουν αναπτυχθεί βαθµιαία και ανεξάρτητα. Ολόκληρο το πράγµα µετεωρίζεται 
µαζί και ξαφνικά είναι8. Η ιστορία του κόσµου πηδάει από καταστροφή σε καταστροφή, 
είτε µπορούµε να το αντιληφθούµε και να το αποδείξουµε είτε όχι. Σήµερα, από την επο-
χή του de Vries,9 το ονοµάζουµε αυτό µετάλλαξη. Είναι µια εσωτερική αλλαγή που αρ-
πάζει ξαφνικά όλα τα µέλη ενός γένους, βεβαίως “χωρίς ρυθµό ή λόγο”, όπως και οτιδή-
ποτε άλλο στην πραγµατικότητα. Είναι ο µυστηριώδης ρυθµός του πραγµατικού.   

       Επιπλέον, όχι µόνο το χέρι του ανθρώπου, το βάδισµα και η στάση του έχουν εµφα-
νιστεί µαζί, αλλά επίσης — κι αυτό είναι ένα σηµείο που µέχρι τώρα κανείς δεν είχε πα-
ρατηρήσει — το χέρι και το εργαλείο. Το άοπλο χέρι από µόνο του είναι άχρηστο. Χρειά-
ζεται ένα όπλο για να γίνει όπλο το ίδιο. Όπως τα εργαλεία και τα σκεύη πήραν µορφή 
από το σχήµα του χεριού, το ίδιο πήρε και το χέρι από το σχήµα του εργαλείου. ∆εν έχει 
νόηµα η προσπάθεια να ξεχωρίσουµε χρονολογικά αυτά τα δύο. Είναι αδύνατο το σχη-
µατισµένο χέρι να ήταν ενεργό, έστω και για λίγο χρόνο, χωρίς το εργαλείο. Τα αρχαιό-
τερα αποµεινάρια του ανθρώπου και των εργαλείων του είναι εξίσου παλιά.  

     Αυτό που ξεχώρισε όµως — όχι χρονολογικά αλλά λογικά — είναι η τεχνική διαδικα-
σία, έτσι ώστε η κατασκευή και η χρήση του εργαλείου να είναι διαφορετικά πράγµατα. 
Όπως υπάρχει µια τεχνική κατασκευής βιολιού και µια άλλη παιξίµατος βιολιού, έτσι 
υπάρχει και τεχνική της ναυπήγησης και τεχνική της ιστιοπλοϊας, κατασκευής τόξων και 
τοξοβολίας. Κανένα άλλο αρπακτικό ζώο δεν επιλέγει τα όπλα του, αλλά ο άνθρωπος όχι 
µόνο τα επιλέγει, αλλά και τα κατασκευάζει, και µάλιστα σύµφωνα µε τις δικές του προ-
σωπικές ιδέες. Και µ’ αυτό εξασφαλίζει µια τροµερή ανωτερότητα στον αγώνα ενάντια 
στο ίδιο του το είδος, ενάντια στα άλλα θηρία και ενάντια στη φύση. 

       Κι αυτό συνιστά την απελευθέρωσή του από τον πειθαναγκασµό του γένους, ένα φαι-
νόµενο µοναδικό στην ιστορία της ζωής σ’ αυτό τον πλανήτη. Μ’ αυτό, ο άνθρωπος έρ-
χεται στην ύπαρξη. Σε µεγάλο βαθµό κατορθώνει να απελευθερώσει την ενεργό ζωή του 
από τις συνθήκες του σώµατός του. Το ένστικτο του γένους συνεχίζει να παραµένει σε 
πλήρη ισχύ, αλλά έχει αποσπαστεί η ατοµική σκέψη και η νοήµων δράση, που είναι ανε-
ξάρτητες από το γένος. Η ελευθερία αυτή συνίσταται στην ελευθερία επιλογής. Ο καθέ-
νας φτιάχνει το δικό του όπλο, σύµφωνα µε τη δική του δεξιοτεχνία και τη δική του λο-
γική. Τα τεράστια αποθέµατα κακόµορφων και πεταµένων αντικειµένων που βρίσκουµε 
µιλούν εύγλωττα για το πόσο προσεκτική είναι αυτή η πρωτότυπη σκέψη-πράξη. 

       Εάν όµως τα αντικείµενα αυτά είναι τόσο ανόµοια ώστε να µπορεί κανείς — έστω 
και µε αµφισβητούµενα κριτήρια — να συναγάγει την ύπαρξη ξεχωριστών “κουλτου-
ρών” όπως η Ασιούλεια και η Σολούτρεια κι ακόµα να υποθέσει από εκεί και πέρα — κι 
αυτό χωρίς καµιά αιτιολογία — χρονικούς παραλληλισµούς και στις πέντε ηπείρους, η 
εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι αυτή η απελευθέρωση από τον πειθαναγκασµό του 

                                                 
8 Όσο για την “εξέλιξη” γενικά — οι ίδιοι οι δαρβινιστές λένε πως η κατοχή ενός τόσο θαυµαστού όπλου 
ευνόησε και βοήθησε το είδος στον αγώνα για ύπαρξη. Αλλά για να µπορεί το όπλο να προσφέρει ένα πλε-
ονέκτηµα πρέπει προηγουµένως να είναι έτοιµο για χρήση επειδή ένα ατελές όπλο θα ήταν άχρηστο βάρος 
και γι’ αυτό πραγµατικό µειονέκτηµα κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του — µιας εξέλιξης η οποία, πρέπει 
να σηµειωθεί, θεωρείται πως χρειάζεται χιλιάδες χρόνια. Και πώς άραγε φαντάζονται ότι ξεκίνησε αυτή η 
διαδικασία; Είναι µάλλον ηλίθιο να κυνηγάς αιτίες και αποτελέσµατα, τα οποία στο κάτω κάτω της γραφής 
είναι µορφές της ανθρώπινης σκέψης και όχι του γίγνεσθαι του κόσµου, µε την ελπίδα πως διεισδύεις στα 
µυστικά αυτού του κόσµου.  
9 H. de Vries: Die Mutationstheorie (1901, 1903, αγγλική µετάφραση, 1910). 
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είδους εµφανίστηκε αρχικά σαν µια µεγάλη δυνατότητα που πολύ απείχε απ’ οποιονδή-
ποτε πραγµατικό ατοµικισµό. Κανείς δεν θέλει να θεωρείται φρικιό ούτε από την άλλη 
µεριά να αποµιµείται κάποιον άλλο. Πράγµατι, ο καθένας σκέφτεται και εργάζεται για 
τον εαυτό του, αλλά η ζωή του γένους είναι τόσο δυνατή που παρ’ όλα αυτά το προϊόν 
είναι παρόµοιο µε αλλού — ουσιαστικά, ακόµα και σήµερα.  

       Έτσι, εκτός από τη “σκέψη του µατιού”, τη γρήγορη και οξυδερκή µατιά των µεγά-
λων θηρευτών, έχουµε τώρα και τη “σκέψη του χεριού”. Από την πρώτη στο µεταξύ α-
ναπτύχθηκε η σκέψη που είναι θεωρητική, βαθυστόχαστη, εστιασµένη — ο “λογισµός” 
και η “σοφία” — και τώρα από τη δεύτερη έρχεται η πρακτική, πραγµατιστική σκέψη, η 
“πανουργία” και η “εξυπνάδα” µας. Το µάτι αναζητά αιτίες και αποτελέσµατα, το χέρι 
εργάζεται µε την αρχή των µέσων και σκοπών. Το ερώτηµα εάν κάτι είναι κατάλληλο ή 
ακατάλληλο — το κριτήριο του πράττοντος — δεν έχει καµιά σχέση µε το αληθές ή ψευ-
δές, τις αξίες του παρατηρητή. Και ένας στόχος είναι ένα γεγονός, ενώ η σύνδεση αιτίας 
και αποτελέσµατος είναι µια αλήθεια10. Έτσι αναδύθηκαν οι πολύ διαφορετικοί τρόποι 
σκέψης των ανθρώπων της αλήθειας — του ιερέα, του λογίου, του φιλοσόφου — και των 
ανθρώπων του γεγονότος — του πολιτικού, του στρατηγού, του εµπόρου. Από τότε, ό-
πως και σήµερα, το προστακτικό, επιτακτικό, αρπακτικό χέρι είναι η έκφραση βούλησης, 
τόσο πολύ µάλιστα που έχουµε γραφολογία και χειροµαντεία, για να µην αναφέρουµε 
λεκτικές εκφράσεις όπως το “βαρύ χέρι” του κατακτητή, η “δεξιοτεχνία” του τραπεζίτη 
και το “χέρι” που αποκαλύπτεται στα έργα του εγκληµατία ή του καλλιτέχνη. 

       Με το χέρι, το όπλο και την προσωπική του σκέψη ο άνθρωπος έγινε δηµιουργικός. 
Όλα όσα κάνουν τα ζώα παραµένουν στα όρια της δραστηριότητας του γένους τους και 
δεν εµπλουτίζουν καθόλου τη ζωή. Ο άνθρωπος, όµως, το δηµιουργικό ζώο, έχει σκορ-
πίσει ένα τέτοιο πλούτο επινοητικής σκέψης σ’ όλο τον κόσµο που µάλλον νοµιµοποιεί-
ται απόλυτα να αποκαλεί τη σύντοµη ιστορία του “παγκόσµια ιστορία” και να θεωρεί το 
στενό του περιβάλλον ως “ανθρωπότητα” και την υπόλοιπη φύση ως φόντο, αντικείµενο, 
µέσο. 

       Αποκαλούµε έργο την πράξη του σκεπτόµενου χεριού. Υπάρχουν ήδη πράξεις στην 
ύπαρξη των ζώων, αλλά τα έργα αρχίζουν µόνο µε τον άνθρωπο. Τίποτα δεν είναι σχετι-
κά πιο διαφωτιστικό από την ιστορία της φωτιάς. Ο άνθρωπος βλέπει (αιτία και αποτέλε-
σµα) πώς ξεκινάει η φωτιά και το ίδιο κάνουν και πολλά θηρία. Αλλά µόνο ο άνθρωπος 
σκέφτεται µια διαδικασία (µέσο και σκοπός) για να την ξεκινάει. Καµιά άλλη πράξη δεν 
µας επιβάλλει µια τέτοια αίσθηση δηµιουργίας όσο αυτή.  Ένα από τα πιο αλλόκοτα, βί-
αια, αινιγµατικά φαινόµενα της Φύσης — αστραπή, πυρκαγιά, ηφαίστειο — προσκαλεί-
ται από εδώ και πέρα στη ζωή από τον ίδιο του άνθρωπο ενάντια στη φύση. Τι αντίκτυπο 
αλήθεια θα προκάλεσε στην ψυχή του ανθρώπου η πρώτη µατιά σε µια φωτιά που την 
είχε ανάψει ο ίδιος! 

 

 

 

 
 

                                                 
10 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική µετάφραση, τ. I, σσ. 141 και επ.; τ. II, σσ. 212 και επ. 
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ΕΞΙ 
 
 

ΠΟ την κραταιά εντύπωση αυτής της ελεύθερης και συνειδητής µονα-
δικής πράξης, η οποία αναδύεται έτσι από την οµοιοµορφία της πα-
ρορµητικής και συλλογικής δραστηριότητας του γένους, σχηµατίζεται 
τώρα η αυθεντική ανθρώπινη ψυχή — µια πολύ µοναχική ψυχή (ακό-
µα κι αν συγκριθεί µε την ψυχή των άλλων θηρευτών) µε την περήφα-
νη και στοχαστική µατιά εκείνου που γνωρίζει την ίδια του τη µοίρα, 

µε µια απεριόριστη αίσθηση δύναµης στη γροθιά την εθισµένη στα έργα, ένας εχθρός 
όλων, που φονεύει και µισεί, αποφασισµένος κατακτήσει ή να πεθάνει. Αυτή η ψυχή εί-
ναι βαθύτερη και πιο παθιασµένη απ’ την ψυχή οποιουδήποτε άλλου ζώου. Στέκει σε µια 
ασυνθηκολόγητη αντιπαλότητα µε ολάκερο τον κόσµο, απ’ τον οποίο η ίδια του η δηµι-
ουργικότητα τον έχει αποσπάσει. Είναι η ψυχή του νεοφώτιστου. Ο πρώτος άνθρωπος 
φώλιαζε µόνος του σαν τα αρπακτικά πουλιά. Εάν µαζεύονταν µερικές “οικογένειες” σε 
µια αγέλη, ήταν µια πολύ χαλαρή αγέλη. Ακόµα δεν υπήρχε σκέψη για φυλές, πολύ δε 
περισσότερο για λαούς. Η αγέλη ήταν µια τυχαία συνάθροιση λίγων αρσενικών, που για 
πρώτη φορά δεν πολεµούν ο ένας τον άλλο, µε τις γυναίκες τους και τα παιδιά αυτών των 
γυναικών, χωρίς αίσθηση κοινότητας και απόλυτα ελεύθερων. ∆εν ήταν ένα “εµείς” σαν 
την απλή αγέλη µελών ενός γένους. 

       Η ψυχή αυτών των δυνατών µοναχικών πλασµάτων είναι απόλυτα πολεµοχαρής, δύ-
σπιστη, ζηλότυπη για τη δύναµή της και τα λάφυρά της. Νιώθει ένα µεθύσι αισθηµάτων 
όταν το µαχαίρι τρυπάει το εχθρικό σώµα, και η µυρουδιά του αίµατος και η αίσθηση 
έκπληξης κυριεύουν τη θριαµβεύουσα ψυχή. Κάθε αληθινός “άνδρας”, ακόµα και στις 
πόλεις των ύστερων περιόδων κουλτούρας, νιώθει µέσα του κατά καιρούς τις υπνώττου-
σες φωτιές αυτής της πρωτόγονης ψυχής. ∆εν υπάρχει εδώ τίποτα από τη θλιβερή αξιο-
λόγηση των πραγµάτων σαν “χρήσιµα” ή “ωφέλιµα” κι ακόµα λιγότερο από το ξεδοντιά-
ρικο εκείνο αίσθηµα συµπάθειας και µονιάσµατος και λαχτάρας για ησυχία. Αντί γι’ αυ-
τά υπάρχει µονάχα η περηφάνεια να ξέρεις πως σε φοβούνται, σε θαυµάζουν και σε µι-
σούν για την τύχη και τη δύναµή σου, και η ορµή για εκδίκηση πάνω σε όλα, ζωντανά 
πλάσµατα ή πράγµατα, µόνο και µόνο γιατί υπάρχουν κι απειλούν αυτή την περηφάνεια. 

       Κι αυτή η ψυχή ορµάει µπροστά σε µια όλο και µεγαλύτερη αποξένωση απ’ όλη τη 
φύση. Τα όπλα των θηρίων είναι φυσικά, αλλά η αρµατωµένη γροθιά του ανθρώπου µε 
το τεχνητό, σχεδιασµένο και επιλεγµένο όπλο δεν είναι. Εδώ ξεκινάει η “ Τέχνη” σαν αντι-
έννοια στη “Φύση” . Κάθε τεχνική διαδικασία του ανθρώπου είναι µια τέχνη και έτσι α-
κριβώς περιγράφεται — παραδείγµατος χάρη, οι τέχνες της τοξοβολίας και της ιππασίας, 
η τέχνη του πολέµου, οι τέχνες της οικοδόµησης και της διακυβέρνησης, της θυσίας και 
της προφητείας, της ζωγραφικής και της στιχουργικής, του επιστηµονικού πειραµατι-
σµού. Κάθε έργο του ανθρώπου είναι τεχνητό, αφύσικο, από το άναµµα µιας φωτιάς µέ-
χρι τα επιτεύγµατα που θεωρούνται “καλλιτεχνικά” στις ανώτερες Κουλτούρες. Το προ-
νόµιο της δηµιουργίας έχει αποσπαστεί από τη φύση. Η ίδια η “ελεύθερη βούληση” είναι 
µια πράξη εξέγερσης και τίποτα λιγότερο. Ο δηµιουργικός άνθρωπος έχει περάσει έξω 
από τα όρια της φύσης και µε κάθε φρέσκο δηµιούργηµα ξεφεύγει όλο και πιο µακριά 
απ’ αυτήν, γίνεται όλο και περισσότερο εχθρός της. Αυτή είναι η “παγκόσµια ιστορία” 
του, η ιστορία ενός σταθερά διευρυνόµενου, µοιραίου χάσµατος ανάµεσα στον ανθρώπι-

Y 
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νο κόσµο και το σύµπαν — η ιστορία ενός ρέµπελου που µεγαλώνει για να σηκώσει χέρι 
στη µάνα του.  

       Αυτή είναι η αρχή της τραγωδίας του ανθρώπου – επειδή η φύση είναι δυνατότερη. 
Ο άνθρωπος παραµένει εξαρτηµένος απ’ αυτή, γιατί παρ’ όλα αυτά η φύση τον κλείνει, 
όπως κι όλα τα άλλα, στον κόρφο της. Όλες οι ανώτερες Κουλτούρες είναι ήττες. Ολό-
κληρα έθνη παραµένουν, εσωτερικά κατεστραµµένα και τσακισµένα, στείρα και πνευµα-
τικά εκφυλισµένα, σαν πτώµατα στα χωράφια. Ο πόλεµος ενάντια στη φύση είναι ανέλ-
πιδος — και όµως θα συνεχίσει µέχρι το πικρό τέλος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ 
Η δεύτερη φάση: Λόγος και εγχείρηµα 
 
 

ΕΠΤΑ 
 

Ο πόσο κράτησε η εποχή του αρµατωµένου χεριού — δηλαδή από τότε 
που ο άνθρωπος είναι άνθρωπος — δεν το γνωρίζουµε. Εν πάση περι-
πτώσει το σύνολο των χρόνων δεν µετράει, αν και σήµερα ακόµα το θέ-
τουµε πολύ ψηλά. ∆εν είναι ζήτηµα εκατοµµυρίων χρόνων, ούτε καν 
αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να κύλησε ένας 
σηµαντικός αριθµός χιλιετιών. Αλλά τώρα φτάνει µια δεύτερη κοσµο-

ιστορική αλλαγή το ίδιο συγκλονιστική µε την πρώτη και όπως εκείνη µεταµορφώνει εκ 
θεµελίων τη µοίρα του ανθρώπου — για µια ακόµα φορά µια αληθινή “µετάλλαξη” µε 
την έννοια που αναφέραµε προηγουµένως. Η προϊστορική αρχαιολογία το έχει παρατη-
ρήσει από παλιά και πράγµατι τα αντικείµενα που βρίσκονται στα µουσεία µας αρχίζουν 
ξαφνικά να φαίνονται διαφορετικά. Πήλινα αγγεία εµφανίζονται και ίχνη “γεωργίας” και 
“κτηνοτροφίας” (αν και εδώ έχουµε µια βεβιασµένη χρήση όρων που αναφέρονται σε 
κάτι πολύ πιο σύγχρονο), κατασκευή οικίσκων, τάφοι, ενδείξεις ταξιδιών. Ένας καινούρ-
γιος κόσµος τεχνικών ιδεών και διαδικασιών εµφανίζεται. Η µουσειακή αντίληψη, που 
είναι πολύ τεχνητή και προκατειληµµένη µε την απλή ταξινόµηση των ευρηµάτων, έχει 
διαφοροποιήσει την παλαιότερη και νεότερη Λίθινη Εποχή σε Παλαιολιθική και Νεολι-
θική. Η ταξινόµηση αυτή του δέκατου ένατου αιώνα αντιµετωπίζεται από παλιά µε πολ-
λές επιφυλάξεις και τις τελευταίες λίγες δεκαετίες έχουν γίνει προσπάθειες να αντικατα-
σταθεί από κάτι άλλο. Αλλά οι λόγιοι είναι ακόµα προσκολληµένοι στην ιδέα της ταξι-
νόµησης πραγµάτων (όπως δείχνουν και οι όροι Μεσολιθική, Μειολιθική και Μιξολιθι-
κή) και γι’ αυτό δεν προχωρούν παραπέρα. Αυτό που άλλαξε δεν ήταν τα αντικείµενα, 
αλλά ο άνθρωπος. Και για µια ακόµα φορά, µόνο απ’ την ψυχή του ανθρώπου µπορεί να 
ανακαλυφθεί η ιστορία του. 

       Η χρονολογία αυτής της µετάλλαξης µπορεί να καθοριστεί µε αρκετή ακρίβεια κά-
που την πέµπτη χιλιετία προ Χριστού

11. Το πολύ δυό χιλιάδες χρόνια αργότερα αρχίζουν 
οι ανώτερες Κουλτούρες στην Αίγυπτο και τη Μεσοποταµία. Αληθινά η ιστορία αποκτά 
τραγικούς ρυθµούς. Μέχρι τότε χιλιάδες χρόνια ελάχιστα µετρούσαν, αλλά τώρα κάθε 

                                                 
11 Σύµφωνα µε τις έρευνες του De Geers σε διαστρωµατωµένο πηλό στη Σουηδία (Reallexikon der Vor-
geschichte, τ. II, άρθρο “Diluvialchronolgie.” 

T 
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αιώνας γίνεται σηµαντικός. Με τεράστια άλµατα ο βράχος κυλώντας πλησιάζει την ά-
βυσσο. 

       Αλλά τί πραγµατικά συνέβη; Αν κατεβεί κανείς πιο βαθιά σ’ αυτό τον καινούργιο 
κόσµο ανθρώπινων δραστηριοτήτων, σύντοµα αντιλαµβάνεται τους πιο παράδοξους και 
περίπλοκους δεσµούς. Όλες γενικά οι τεχνικές αυτές προϋποθέτουν την ύπαρξη η µια της 
άλλης. Η διατήρηση εξηµερωµένων ζώων προϋποθέτει την καλλιέργεια ζωοτροφών, η 
σπορά και ο θερισµός των φυτών απαιτεί να υπάρχουν υποζύγια και ζώα µεταφοράς κι 
αυτό µε τη σειρά του χρειάζεται την κατασκευή σταύλων. Κάθε είδος κτιρίου απαιτεί την 
προετοιµασία και µεταφορά υλικών και η µεταφορά µε τη σειρά της απαιτεί δρόµους και 
µεταγωγικά ζώα και σκάφη. Πώς έγινε αυτή η πνευµατική µεταµόρφωση; Η απάντηση 
που θέτω είναι: Συλλογική δράση βάσει σχεδίου. Μέχρι τότε κάθε άνθρωπος ζούσε τη 
ζωή του, έφτιαχνε τα όπλα του, ακολουθούσε τις δικές του τακτικές στον καθηµερινό 
αγώνα. Κανένας δεν χρειαζόταν τον άλλο. Κι αυτό είναι που ξαφνικά αλλάζει τώρα. Οι 
νέες διαδικασίες χρειάζονται µεγάλες χρονικές περιόδους, σε µερικές περιπτώσεις χρόνια 
— σκεφθήτε τον χρόνο που περνά από την υλοτόµηση του δέντρου µέχρι το σαλπάρισµα 
του πλοίου που χτίζεται απ’ αυτό το δέντρο. Έχουµε δηλαδή τώρα ιστορίες που χωρίζον-
ται σε καλά οργανωµένα σύνολα χωριστών “πράξεων” και ένα σύνολο “πλοκών” που 
αναπτύσσονται παράλληλα η µια µε την άλλη. Και γι’ αυτή τη συλλογική διαδικασία το 
απολύτως αναγκαίο προαπαιτούµενο είναι ένα µέσο, η γλώσσα.  

       Η οµιλία µε φράσεις και λέξεις, συνεπώς, δεν µπορεί να ξεκίνησε ούτε αργότερα ού-
τε νωρίτερα, αλλά πρέπει να άρχισε ακριβώς τότε — γρήγορα, όπως καθετί αποφασιστι-
κό, και επιπλέον σε στενή σχέση µε τις νέες µεθόδους του ανθρώπου. Αυτό µπορεί να 
αποδειχτεί. Τί είναι η “οµιλία” 12; Αναµφισβήτητα µια διαδικασία που αντικείµενό της 
έχει τη µετάδοση πληροφοριών, µια δραστηριότητα που ασκείται συνεχώς από έναν α-
ριθµό ανθρώπινων όντων µεταξύ τους. Ο “λόγος” ή η “γλώσσα” είναι µόνο µια αφαίρεση 
αυτής της διαδικασίας, η εσωτερική (γραµµατική) µορφή της οµιλίας και των λέξεων. Η 
µορφή αυτή πρέπει να είναι κοινή ιδιοκτησία και πρέπει να έχει κάποια διάρκεια  για να 
µπορούν να µεταδίδονται µέσω αυτής οι πληροφορίες. Έχω δείξει αλλού ότι απλούστε-
ρες µορφές επικοινωνίας έχουν προηγηθεί τις οµιλίας µε λέξεις, όπως σήµατα για το µάτι, 
σινιάλα, χειρονοµίες, προειδοποιητικές και απειλητικές κραυγές. Όλα αυτά συνεχίζουν 
να χρησιµοποιούνται ακόµα και σήµερα σαν βοηθήµατα της οµιλίας — όπως ο έµµετρος 
λόγος, η έµφαση, οι εκφράσεις του προσώπου και οι κινήσεις των χεριών και (στον γρα-
πτό λόγο) τα σηµεία στίξης.  

       Εντούτοις, η “ευφράδεια” στην οµιλία είναι, λόγω του περιεχοµένου της, κάτι εντε-
λώς καινούργιο. Από τον καιρό των Hamann και Herder οι άνθρωποι θέτουν στον εαυτό 
τους το ερώτηµα της καταγωγής της. Αλλά εάν όλες οι απαντήσεις µέχρι σήµερα δεν εί-
ναι και πολύ ικανοποιητικές, αυτό οφείλεται στο ότι ο σκοπός της ερώτησης ήταν λαθε-
µένος. Γιατί η καταγωγή της οµιλίας µε λέξεις δεν µπορεί να βρεθεί στην πράξη της ίδιας 
της οµιλίας. Αυτό ήταν το λάθος των ροµαντικών, που (ξένοι όπως πάντα από την πραγ-
µατικότητα) απέδιδαν την οµιλία στην “αρχέγονη ποίηση” της ανθρωπότητας. Κι όχι µό-
νο αυτό, πίστευαν πως η οµιλία η ίδια ήταν αυτή η ποίηση — µύθος, τραγούδι και προ-
σευχή όλα τυλιγµένα σε ένα — και ότι η πρόζα ήταν απλώς κάτι µεταγενέστερο και υπο-
βαθµισµένο για κοινή καθηµερινή χρήση. Αλλά αν ήταν έτσι, η εσωτερική µορφή της 

                                                 
12 Βλ. Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. II, κεφ. v. 
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οµιλίας, η γραµµατική, η λογική δοµή των προτάσεων, θα είχαν τελείως άλλη όψη. Στην 
πραγµατικότητα, είναι ακριβώς οι πολύ πρωτόγονες γλώσσες (όπως των Μπαντού και 
των τουρκοµάνικων φυλών) που δείχνουν πιο εµφατικά την τάση να ξεχωρίζουν τις δια-
φορές καθαρά, αυστηρά και µε σαφήνεια. 

       Κι αυτό µε τη σειρά του µας φέρνει στο θεµελιώδες λάθος των ορκισµένων εχθρών 
των ροµαντικών, των ορθολογιστών, που ανέκαθεν κυνηγούν την ιδέα ότι αυτό που εκ-
φράζει µια πρόταση είναι µια κρίση ή µια σκέψη. Κάθονται στο γραφείο τους, τριγυρι-
σµένοι µε βιβλία, και ερευνούν τις λεπτοµέρειες των ίδιων τους των σκέψεων και κειµέ-
νων. Έτσι η “σκέψη” τους φαίνεται σαν το αντικείµενο της οµιλίας και (εφόσον κάθονται 
µόνοι τους) ξεχνάνε ότι πέρα από το οµιλείν υπάρχει και το ακούειν, πέρα από την ερώ-
τηση µια απάντηση, πέρα από το Εγώ ένα Εσύ. Λένε “οµιλία”, αλλά αυτό που εννοούν 
είναι αγόρευση, διάλεξη, νουθεσία. Η άποψή τους συνεπώς για την καταγωγή της οµιλί-
ας είναι λαθεµένη, επειδή τη βλέπουν σαν µονόλογο. 

       Ο σωστός τρόπος να τεθεί το ερώτηµα δεν είναι πώς, αλλά πότε εµφανίστηκε η οµι-
λία µε λέξεις. Μόλις η ερώτηση πάρει αυτή τη µορφή, όλα πολύ γρήγορα ξεκαθαρίζουν. 
Το αντικείµενο της οµιλίας µε προτάσεις, κάτι µη κατανοητό συνήθως ή αγνοηµένο, πα-
ρουσιάζεται κατά την περίοδο που έγινε συνήθεια να οµιλούν οι άνθρωποι µε “ευφρά-
δεια” και παρουσιάστηκε εντελώς καθαρά µε τη µορφή του χτισίµατος προτάσεων. Η 
οµιλία δεν προήλθε από το µονόλογο ούτε οι προτάσεις από την αγόρευση. Η πηγή είναι 
η συζήτηση αρκετών ατόµων. Το αντικείµενο δεν ήταν η κατανόηση σαν συνέπεια στο-
χασµού, αλλά η αµοιβαία κατανόηση σαν συνέπεια ερώτησης και απάντησης. Ποιές είναι 
λοιπόν οι βασικές µορφές οµιλίας; ∆εν είναι η κρίση ούτε η δήλωση, αλλά η προσταγή, η 
έκφραση υποταγής, η επιβεβαίωση, η ερώτηση, η κατάφαση ή η άρνηση. Όλα αυτά είναι 
προτάσεις, αρχικά πολύ σύντοµες, που σταθερά απευθύνονται σε άλλους, όπως “Κάνε 
αυτό!”, “ Έτοιµος!”, “ Προχώρα!”, “ Ναι!” Οι λέξεις ως προσδιορισµοί εννοιών13 είναι α-
πλώς προϊόντα του αντικειµένου της πρότασης και κατά συνέπεια το λεξιλόγιο µιας φυ-
λής κυνηγών είναι εξαρχής διαφορετικό από το λεξιλόγιο ενός χωριού βοσκών ή του 
πληθυσµού µιας παραθαλάσσιας περιοχής ναυτικών. Αρχικά, η οµιλία ήταν µια δύσκολη 
δραστηριότητα

14 και µπορούµε να υποθέσουµε ότι περιοριζόταν στα απολύτως απαραί-
τητα. Ακόµα και σήµερα ο χωρικός µιλάει αργά σε σύγκριση µε τον κάτοικο των πόλεων 
– που είναι τόσο εθισµένος στην οµιλία που δεν µπορεί να κρατήσει τη γλώσσα του και 
πρέπει από βαρυεστηµάρα να φλυαρεί και να κουβεντιάζει σα να µην έχει τίποτα άλλο να 
κάνει, είτε έχει κάτι να πει είτε όχι. 

       Το αρχικό αντικείµενο της οµιλίας είναι η εκτέλεση µιας πράξης σύµφωνα µε σκοπό, 
χρόνο, χώρο και µέσα. Η καθαρή και αναµφίβολη δοµή είναι συνεπώς προαπαιτούµενο 
και η δυσκολία τόσο της µεταφοράς του νοήµατος κάποιου σε κάποιον άλλο όσο και η 
επιβολή της βούλησης του ενός στον άλλο παρήγαγε την τεχνική της γραµµατικής, των 
προτάσεων και του συντακτικού, τους σωστούς τρόπους προστακτικής, ερώτησης και 
απάντησης και τη δηµιουργία κατηγοριών λέξεων — βάσει πρακτικών και όχι θεωρητι-
κών προθέσεων και σκοπών. Ο ρόλος της θεωρητικής σκέψης στην αρχή της οµιλίας µε 

                                                 
13 Μια έννοια είναι µια τακτοποίηση πραγµάτων, καταστάσεων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες πρακτι-
κών γενικεύσεων. Ο εκτροφέας αλόγων δεν λέει “άλογο”, αλλά “γκρίζα φοράδα” ή “πουλάρι”, ο κυνηγός 
δεν λέει “θήραµα”, αλλά “αγριογούρουνο” ή “λαγός”. 
14 Βεβαίως θα πρέπει να ήσουν ενήλικος για να µιλάς µε ευφράδεια, όπως έγινε αργότερα µε τη γραφή.  
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προτάσεις ήταν πρακτικά µηδαµινός. Όλος ο λόγος είχε πρακτική φύση και προήλθε από 
τη “σκέψη του χεριού”. 
 
 

ΟΚΤΩ  
 

 ΙΑ “συλλογική δράση βάση σχεδίου” µπορεί να ονοµάζεται για 
συντοµία εγχείρηµα. Η οµιλία και το εγχείρηµα έχουν την ίδια 
σχέση µεταξύ τους όπως το παλαιότερο ζεύγος χέρι και εργαλείο. 
Η οµιλία αρκετών ατόµων ανέπτυξε την εσωτερική, γραµµατική 
µορφή της στην πράξη της εκτέλεσης εργασιών και αντίστροφα η 
συνήθεια να κάνεις εργασίες πήρε τα µαθήµατά της από τις µε-

θόδους µιας σκέψης που έπρεπε να εργάζεται µε λέξεις. Η οµιλία είναι η µετάδοση µιας 
σκέψης σ’ έναν άλλο. Αν η οµιλία είναι µια πράξη, είναι µια διανοητική πράξη µε αισθη-
τηριακά µέσα. Πολύ σύντοµα δεν χρειαζόταν την  αρχική άµεση σχέση µε τη φυσική 
πράξη. Ο κοσµοϊστορικός νεωτερισµός της πέµπτης χιλιετίας π.Χ. ήταν ότι από εκεί και 
πέρα η σκέψη, η διάνοια, ο λόγος, αυτό τελοσπάντων (δώστε του όποιο όνοµα σας αρέ-
σει) που είχε απελευθερωθεί από την εξάρτηση από το πράττον χέρι προχώρησε και τέ-
θηκε απέναντι στην ψυχή και τη ζωή σαν ανεξάρτητη δύναµη. Ο καθαρός διανοητικός 
λογισµός, ο “υπολογισµός” που ξεπροβάλλει σ’ αυτό το σηµείο — ξαφνικός, αποφασι-
στικός και ριζοσπαστικός — καταλήγει σε τούτο: Ότι η συλλογική δράση είναι στην 
πραγµατικότητα µια µονάδα σα να µπορούσε να πραγµατοποιηθεί από ένα µόνο γίγαντα. 
Ή όπως το θέτει ειρωνικά ο Μεφιστοφελής στον Φάουστ: 

…όταν το χρήµα µου στην άµαξά µου ζεύει έξη αλόγατα, 
δεν είναι τα µέλη τους δικά µου µέλη; 
∆εν είµαι εγώ στην υπερήφανη κούρσα που περνάει; 
∆ικές µου όλες οι δυνάµεις που κινητοποιώ, 
τα είκοσι και τέσσερα πόδια είναι δικά µου! 

       Ο άνθρωπος, το αρπακτικό ζώο, επιµένει συνειδητά να αυξάνει την ανωτερότητά του 
πολύ πιο πέρα από τα όρια των σωµατικών του δυνάµεων. Σ’ αυτή τη βούληση-για-πε-
ρισσότερη-δύναµη θυσιάζει ένα σηµαντικό στοιχείο της ίδιας του της ζωής. Η σκέψη, ο 
υπολογισµός για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα έχει προτεραιότητα και για χατήρι του 
ο άνθρωπος είναι πολύ πρόθυµος να χάσει λίγη από την προσωπική του ελευθερία. Εσω-
τερικά, πράγµατι, παραµένει ανεξάρτητος. Αλλά η ιστορία δεν επιτρέπει να γίνεται ούτε 
ένα βήµα προς τα πίσω. Ο χρόνος, και συνεπώς η ζωή, δεν είναι αναστρέψιµα. Εφ’ όσον 
συνηθίσει στο συλλογικώς πράττειν και την επιτυχία του, ο άνθρωπος δεσµεύεται όλο 
και πιο πολύ από τις µοιραίες επιπτώσεις του. Το εγχείρηµα στον νου απαιτεί µια όλο και 
πιο σταθερή λαβή πάνω στη ζωή της ψυχής. Ο άνθρωπος έχει γίνει σκλάβος της σκέψης 
του. 

       Το βήµα από τη χρήση προσωπικών εργαλείων στο κοινό εγχείρηµα περιλαµβάνει 
όλο και πιο τεχνητές διαδικασίες. Η απλή εργασία µε τεχνητά υλικά (όπως στην αγγειο-
πλαστική, την ύφανση και το πλέξιµο) δεν σηµαίνει ακόµα πολλά, αν και ακόµα κι αυτή 
είναι κάτι πολύ πιο ευφυές και δηµιουργικό από οτιδήποτε είχε προηγηθεί. Αλλά έχουν 
βρεθεί ίχνη από κάποιες διαδικασίες, που ξεχωρίζουν από τις πολλές και πιο συνηθισµέ-

M 
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νες για τις οποίες δεν µπορούµε να γνωρίζουµε τίποτα, που προϋποθέτουν πράγµατι πολύ 
µεγάλες δυνάµεις σκέψης. Πάνω απ’ όλα, εκείνες που αναπτύχθηκαν από την ιδέα της οι-
κοδόµησης. Πολύ πριν υπάρξει κάποια γνώση των µετάλλων, υπήρχαν ορυχεία πυρόλι-
θου στο Βέλγιο, την Αγγλία, την Αυστρία, τη Σικελία και την Πορτογαλία — µε πηγάδια 
και στοές, αερισµό και αποχέτευση, και εργαλεία από κέρατο ελαφιού — τα οποία σί-
γουρα ανήκουν σ’ αυτή την περίοδο15. Κατά την πρώιµη Νεολιθική περίοδο η Πορτογα-
λία και η βορειοδυτική Ισπανία είχαν στενές σχέσεις µε τη Βρετάννη (περνώντας γύρω 
από τη νότια Γαλλία) και η Βρετάννη µε τη σειρά της είχε σχέσεις µε την Ιρλανδία, γεγο-
νότα που προϋποθέτουν τακτική ναυσιπλοϊα και, κατά συνέπεια, ναυπήγηση αξιόπλοων 
πλοίων κάποιου είδους, αν και δεν ξέρουµε τίποτα γι’ αυτά. Υπάρχουν µεγαλιθικά µνη-
µεία στην Ισπανία φτιαγµένα από λαξεµένες πέτρες τεραστίου µεγέθους, µε κορυφαίους 
λίθους οι οποίοι ζυγίζουν πάνω από εκατό τόνους, που πρέπει να έχουν µεταφερθεί από 
µεγάλες αποστάσεις και συναρµολογήθηκαν κατά κάποιο τρόπο, αν και πάλι δεν γνωρί-
ζουµε τίποτα για τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν. Μπορούµε άραγε να έχουµε καθα-
ρή εικόνα για το πόση σκέψη, συζήτηση, επίβλεψη και τακτοποίηση απαιτήθηκε για µή-
νες και χρόνια για τη λατόµηση και µεταφορά αυτού του υλικού, για την ανάθεση έργων 
στον χώρο και τον χρόνο, για τον σχεδιασµό, την  ανάληψη και εκτέλεση ενός τέτοιου 
έργου; Πώς να συγκρίνει κανείς τη µακρά σκέψη που απαιτήθηκε για µια τέτοια µεταφο-
ρά µέσω θαλάσσης µε την παραγωγή ενός µαχαιριού από πυριτόλιθο; Ακόµα και το 
“σύνθετο τόξο” που εµφανίζεται σε ισπανικές βραχογραφίες της περιόδου απαιτεί για την 
κατασκευή του τένοντες, κέρατα και ειδικά ξύλα, όλα από διαφορετικές πηγές, καθώς 
και περίπλοκες διαδικασίες παραγωγής που απαιτούσαν πέντε έως επτά χρόνια. Και η 
“ανακάλυψη”, όπως τόσο αφελώς την αποκαλούµε, της άµαξας, πόση σκέψη, τακτοποί-
ηση και πράξη προϋποθέτει, ξεκινώντας από τον καθορισµό του σκοπού και το είδος της 
απαιτούµενης κίνησης, την επιλογή και προετοιµασία του δρόµου (ένα σηµείο που συνή-
θως παραβλέπεται), την εξασφάλιση ή εκπαίδευση υποζυγίων, τον υπολογισµό του ό-
γκου, του βάρους και του δεσίµατος του φορτίου, τη διαχείριση και τη στέγαση της εφο-
διοποµπής! 

       Ένας άλλος και εντελώς διαφορετικός κόσµος δηµιουργίας αναδύεται από τη “σκέ-
ψη” της αναπαραγωγής — δηλαδή, του πολλαπλασιασµού των ζώων και φυτών, όπου ο 
ίδιος ο άνθρωπος καταλαµβάνει τη θέση της δηµιουργού φύσης, τη µιµείται, την τροπο-
ποιεί, τη βελτιώνει, την ξεπερνά. Από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να καλλιεργεί φυτά 
αντί να τα συλλέγει δεν υπάρχει αµφιβολία ότι συνειδητά τα τροποποίησε για τους δι-
κούς του σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση τα δείγµατα που ανακαλύφθηκαν ανήκουν σε είδη 
που δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε άγρια κατάστασταση. Ακόµα και στα παλαιότερα ευρήµα-
τα ζώων που δείχνουν κάποιου είδους κτηνοτροφία, αντιλαµβανόµαστε αµέσως τις συνέ-
πειες της “εξηµέρωσης”, οι οποίες, εν µέρει αν όχι εξ ολοκλήρου, πρέπει να ήταν σκόπι-
µες και να προήλθαµ από προσεκτικές διασταυρώσεις16.  

       Η θηρευτική ιδέα του σαρκοβόρου µονοµιάς διευρύνεται και περιλαµβάνει όχι µόνο 
τα σκοτωµένα θύµατα του κυνηγιού, αλλά επίσης και τα χορτοφάγα17 που βοσκούν ελεύ-

                                                 
15 Reallexikon der Vorgeschichte, Vol. 1, λήµµα “Bergbau.” 
16 Hilzheimer: Natürliche Rassengeschichte der Haussäugetiere (1926). 
17 Στις ίδιες συνθήκες όπως τα ζώα ελεύθερης βοσκής σήµερα. 
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θερα µέσα (ή και έξω) από ένα φράχτη18. Ανήκουν σε κάποιον — µια φάρα, µια κυνηγε-
τική οµάδα — και ο ιδιοκτήτης θα πολεµήσει για να διατηρήσει το δικαίωµά του εκµε-
τάλλευσης. Η αιχµαλωσία ζώων για αναπαραγωγικού σκοπούς, που προϋποθέτει την 
καλλιέργεια ζωοτροφών γι’ αυτά, είναι µόνο ένας από τους πολλούς τρόπους κυριότητας. 

       Έχω ήδη δείξει ότι η γέννηση του αρµατωµένου χεριού είχε ως αποτέλεσµα τον λο-
γικό διαχωρισµό δύο τεχνικών — την τεχνική της κατασκευής και την τεχνική της χρή-
σεως των όπλων. Κατά παρόµοιο τρόπο, το λεκτικά διευθυνόµενο εγχείρηµα οδήγησε 
στον διαχωρισµό των δραστηριοτήτων της σκέψης από τις δραστηριότητες του χεριού. 
Σε κάθε εγχείρηµα ο σχεδιασµός και η εφαρµογή είναι ξεχωριστά στοιχεία και, διαµεσο-
λαβώντας ανάµεσά τους, η πρακτική σκέψη αναλαµβάνει τον ηγετικό ρόλο. Υπάρχει το 
έργο του διευθυντή και το έργο του εκτελεστή και το γεγονός αυτό είναι η βασική τεχνική 
µορφή όλης της ανθρώπινης ζωής από τότε. Είτε πρόκειται για ζήτηµα κυνηγιού µεγά-
λων ζώων ή οικοδόµησης ναών, είτε για ένα πολεµικό εγχείρηµα ή για την αγροτική α-
νάπτυξη µιας περιοχής, είτε για την ίδρυση µιας επιχείρησης ή ενός κράτους, είτε για την 
οργάνωση ενός καραβανιού ή µιας επανάστασης, ακόµα και ενός εγκλήµατος — πάντοτε 
η βασική προϋπόθεση είναι ένας τολµηρός, εφευρετικός επικεφαλής που συλλαµβάνει 
την ιδέα και διευθύνει την εκτέλεση, που προστάζει και αναθέτει ρόλους — µε µια λέξη, 
κάποιος που είναι γεννηµένος να είναι ηγέτης και άλλοι που δεν είναι. 

       Γιατί σ’ αυτή την εποχή των λεκτικά διευθυνόµενων εγχειρηµάτων δεν υπάρχουν 
µόνο δύο είδη τεχνικής — που φανερά αποκλίνουν όσο περνούν οι αιώνες — αλλά και 
δύο είδη ανθρώπων, που διαφοροποιούνται από το γεγονός ότι τα ταλέντα τους κλίνουν 
προς τη µία ή την άλλη κατεύθυνση. Όπως σε κάθε διαδικασία, υπάρχει µια τεχνική 
διεύθυνσης και µια τεχνική εκτέλεσης, έτσι, εξίσου αυταπόδεικτα, υπάρχουν άνθρωποι 
που η φύση τους είναι να διατάζουν και άνθρωποι που η φύση τους είναι να υπακούουν, 
υποκείµενα και αντικείµενα της συγκεκριµένης πολιτικής ή οικονοµικής διαδικασίας. Πρό-
κειται για τη βασική µορφή της ανθρώπινης ζωής, που επειδή η αλλαγή αυτή έχει λάβει 
τόσο πολλά και διαφορετικά σχήµατα, θα εξαφανιστεί µαζί µε την ανθρώπινη ζωή. 
Πράγµατι πρόκειται για κάτι τεχνητό, αντίθετο στη φύση — αλλά αυτό ακριβώς είναι η 
“κουλτούρα”. Η µοίρα µπορεί να επιτάσσει, και µερικές φορές πράγµατι επιτάσσει, ότι ο 
άνθρωπος πρέπει να φαντάζεται πως είναι ικανός να την καταργήσει — τεχνητά — αλλά 
παρ’ όλα αυτά είναι ένα απαρασάλευτο γεγονός. Το κυβερνάν, το αποφασίζειν, το καθο-
δηγείν, το διατάσσειν είναι µια τέχνη, µια δύσκολη τεχνική, και όπως κάθε άλλη προϋ-
ποθέτει ένα εγγενές ταλέντο. Μόνο παιδιά µπορούν να φαντάζονται πως ο βασιλιάς ξα-
πλώνει στο κρεβάτι του φορώντας την κορώνα και µόνο υπάνθρωποι της τερατούπολης, 
µαρξιστές και φιλολογούντες, φαντάζονται το ίδιο πράγµα για τους βασιλιάδες των επι-
χειρήσεων. Η ανάληψη ενός εγχειρήµατος είναι δουλειά και µόνο ως αποτέλεσµα αυτής 
της δουλειάς γίνεται εφικτή η χειρωνακτική εργασία. Παροµοίως η ανακάλυψη, η ανά-
λυση, ο υπολογισµός και η διαχείριση νέων διαδικασιών είναι µια δηµιουργική δραστη-
ριότητα προικισµένων κεφαλών και ο εκτελεστικός ρόλος πέφτει στον µη δηµιουργικό 
σαν αναγκαία συνέπεια. Κι εδώ συναντάµε έναν παλιό φίλο, λίγο παλαιοµοδίτικο τώρα, 

                                                 
18 Ακόµα και κατά τον δέκατο ένατο αιώνα οι ινδιάνικες φυλές συνέχιζαν να ακολουθούν τα µεγάλα κοπά-
δια βουβαλιών, ακριβώς όπως οι γκάουτσος της Αργεντινής ακολουθούν τα ιδιωτικής ιδιοκτησίας κοπάδια 
βοδιών σήµερα. Έτσι, σε ορισµένες περιπτώσεις, διαπιστώνουµε πως ο νοµαδισµός ξεπήδησε από τη µόνι-
µη εγκατάσταση και όχι το αντίθετο.. 
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το ερώτηµα της ιδιοφυίας και του ταλέντου. Η ιδιοφυία (genius) είναι — κυριολεκτικά19 
— δηµιουργική δύναµη, η θεϊκή σπίθα στην ατοµική ζωή που µέσα στο ρεύµα των γε-
νεών εµφανίζεται µυστηριωδώς και ξαφνικά, εξαλείφεται και µια γενιά αργότερα ξανα-
εµφανίζεται το ίδιο ξαφνικά. Το ταλέντο είναι ένα προϋπάρχον δώρο για συγκεκριµένα 
έργα, που µπορεί να αναπτυχθεί σε υψηλή αποτελεσµατικότητα µέσω της παράδοσης, 
της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης και της πρακτικής άσκησης. Το ταλέντο στην άσκησή 
του προϋποθέτει την ιδιοφυία — και όχι το αντίθετο. 

       Τέλος, υπάρχει µια φυσική διαβάθµιση ανάµεσα στους ανθρώπους που γεννήθηκαν 
να διατάσσουν και στους ανθρώπους που γεννήθηκαν να υπακούουν, ανάµεσα στους η-
γέτες και τους καθοδηγούµενους. Η ύπαρξη αυτής της διαφοράς είναι εντελώς σαφής και 
σε υγιείς περιόδους και λαούς είναι παραδεκτή (έστω και απρόθυµα) απ’ όλους. Σε επο-
χές παρακµής, η πλειονότητα το αρνείται ή το αγνοεί, αλλά αυτή καθεαυτή η επιµονή 
στη συνταγή “όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι” δείχνει πως κάτι υπάρχει εδώ που πρέπει να 
κουκουλωθεί. 

 
 

ΕΝΝΕΑ 
 

Ο ΛΕΚΤΙΚΑ διευθυνόµενο εγχείρηµα συνεπάγεται µια τροµερή απώ-
λεια ελευθερίας — της παλιάς ελευθερίας θηρευτή και θηράµατος — 
τόσο για τον ηγέτη όσο και τους καθοδηγούµενους. Και οι δύο γίνονται 
διανοητικά, πνευµατικά µέλη µιας υψηλότερης οντότητας, σώµατος και 
ψυχής. Αυτή την οντότητα την ονοµάζουµε οργανισµό, συνάθροιση 
δρώσας ζωής σε ξεκάθαρες µορφές, στην κατάσταση να είσαι ενταγµέ-

νος στο εγχείρηµα, όποιο κι είναι αυτό. Με τη συλλογική πράξη γίνεται το αποφασιστικό 
βήµα από την οργανική στην οργανωµένη ύπαρξη, από τη φυσική ζωή στη ζωή σε τεχνη-
τές οµάδες, απ’ το κοπάδι στον λαό, τη φυλή, την κοινωνική τάξη, το κράτος. Κι απ’ τον 
αγώνα των µεµονωµένων σαρκοβόρων έχει ξεπηδήσει ο πόλεµος σαν ένα εγχείρηµα φυ-
λής εναντίον φυλής, µε ηγέτες και καθοδηγούµενους, µε οργανωµένες πορείες, αιφνιδια-
σµούς και δράσεις. Και από την εξόντωση των ηττηµένων ξεπηδάει ο νόµος που επιβάλ-
λεται στους ηττηµένους. Ο ανθρώπινος νόµος είναι πάντα ο νόµος του ισχυρότερου, στον 
οποίο ο ασθενέστερος πρέπει να συµµορφώνεται20 κι αυτός ο νόµος, που θεωρείται σαν 
κάτι µε µόνιµη ισχύ ανάµεσα στις φυλές, συνιστά την “ειρήνη”. Μια τέτοια ειρήνη επι-
κρατεί επίσης µέσα στη φυλή, ούτως ώστε οι δυνάµεις της να είναι έτοιµες για δράση 
προς τα έξω. Το κράτος είναι η εσωτερική τάξη ενός λαού για τους εξωτερικούς του σκο-
πούς. Το κράτος είναι ως µορφή, ως δυνατότητα, ό,τι είναι η ιστορία ενός λαού ως πραγ-
µατικότητα. Αλλά η ιστορία, τόσο παλιά όσο και τώρα, είναι πολεµική ιστορία. Η πολι-
τική είναι µόνο ένα προσωρινό υποκατάστατο του πολέµου που χρησιµοποιεί πιο διανο-
ητικά εργαλεία. Και το άρρεν στοιχείο µιας κοινότητας ήταν αρχικά συνώνυµο µε τον 
στρατό της. Ο χαρακτήρας του ελεύθερου θηρίου περνάει, στα βασικά του στοιχεία, από 
το άτοµο στον οργανωµένο λαό, το ζώο µε µια ψυχή και πολλά χέρια21. Οι τεχνικές της 

                                                 
19 Προέρχεται από τη λατινική λέξη genius, την ανδρική δύναµη αναγέννησης. 
20 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. ΙΙ, σσ. 64 και επ. 
21 Και να προσθέσουµε, ένα κεφάλι κι όχι πολλά. 

T 
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διακυβέρνησης, του πολέµου και της διπλωµατίας έχουν όλες την  ίδια ρίζα και σε όλες 
τις εποχές έχουν µια βαθιά εσωτερική σχέση µεταξύ τους. 

        Υπάρχουν λαοί που η δυνατή τους γένα έχει κρατήσει τον χαρακτήρα του θηρίου, 
άρπαγες, κατακτητές και αφέντες λαών, εραστές της µάχης εναντίον ανδρών, που αφή-
νουν τον οικονοµικό πόλεµο ενάντια στη φύση σε άλλους, τους οποίους κάποια στιγµή 
λεηλατούν και υποτάσσουν. Η πειρατεία είναι τόσο παλιά όσο και η ναυτιλία, η ληστρι-
κή επιδροµή στους εµπορικούς δρόµους είναι παλιά όσο και ο νοµαδισµός και όπου υ-
πάρχουν χωρικοί υπάρχει και σκλαβιά από πολεµοχαρείς αριστοκράτες. Γιατί µε τη διορ-
γάνωση των εγχειρηµάτων έρχεται και ο διαχωρισµός της πολιτικής από την οικονοµική 
πλευρά της ζωής — αυτού που κατευθύνεται προς την ισχύ κι αυτού που κατευθύνεται 
προς τη λαφυραγώγηση. ∆εν βρίσκουµε απλώς µια εσωτερική διάρθρωση του λαού σύµ-
φωνα µε τις δραστηριότητες πολεµιστών και χωρικών — αλλά επίσης τη διοργάνωση 
ολόκληρων φυλών για µια αποκλειστική οικονοµική ενασχόληση. Ακόµα και τότε πρέπει 
να υπήρχαν φυλές κυνηγών, εκτροφέων και αγροτών, χωριά µεταλλωρύχων, κεραµέων 
και ψαράδων, πολιτικές οργανώσεις θαλασσοπόρων και εµπόρων — και πάνω απ’ όλους 
αυτούς λαοί κατακτητών χωρίς καµιά οικονοµική ενασχόληση. Όσο σκληρότερη ήταν η 
µάχη για ισχύ και λάφυρα, τόσο στενότερος και αυστηρότερος ήταν ο δεσµός των ατό-
µων από τον νόµο και τη δύναµη. 

       Σ’ αυτές τις πρωτόγονες φυλές, η ατοµική ζωή µετρούσε λίγο ή καθόλου. Γιατί 
σκεφθείτε ότι σε κάθε θαλάσσιο ταξίδι (τα ισλανδικά έπη είναι πολύ διαφωτιστικά γι’ 
αυτό) δεν έπιαναν όλα τα πλοία λιµάνι, ότι σε κάθε µεγάλο οικοδοµικό έργο ένας σηµαν-
τικός αριθµός εργατών χανόταν, ότι ολόκληρες φυλές λιµοκτονούσαν σε εποχές ξηρασί-
ας — φανερά, αυτό που µετρούσε ήταν ότι αρκετοί απέµεναν για να εκφράζουν το πνεύ-
µα του συνόλου. Οι αριθµοί µειώνονταν γρήγορα, αλλά αυτό που γινόταν αντιληπτό ως 
εξολόθρευση δεν ήταν η απώλεια ενός ή πολλών, αλλά η εξόντωση του οργανισµού, του 
“ εµείς” . 

       Στην αυξανόµενη αυτή αλληλεξάρτηση βρίσκεται η σιωπηλή και βαθειά εκδίκηση 
της φύσης ενάντια στο ον που της απέσπασε το προνόµιο της δηµιουργίας. Ο ασήµαντος 
αυτό δηµιουργός ενάντια στη φύση, ο επαναστάτης αυτός στον κόσµο της ζωής, έχει γί-
νει σκλάβος του δηµιουργήµατός του. Η κουλτούρα, το συνονθύλευµα τεχνητών, προ-
σωπικών, αυθαίρετων µορφών ζωής, εξελίσσεται σε ένα καγκελόφρακτο κλουβί για ε-
κείνες τις ψυχές που δεν µπορούσαν να δεσµευτούν. Ο θηρευτής, που µετέτρεψε άλλους 
σε εξηµερωµένα ζώα για να τα εκµεταλλευτεί, αιχµαλώτισε τον εαυτό του. Το µεγάλο 
σύµβολο αυτής της µεταµόρφωσης είναι το ανθρώπινο σπίτι που πολλαπλασιάζεται σε 
αριθµούς και µέσα του εξαφανίζεται το άτοµο σαν κάτι ασήµαντο. Γιαί µια από τις µοι-
ραίες συνέπειες του ανθρώπινου πνεύµατος του εγχειρήµατος είναι ότι οι πληθυσµοί 
πολλαπλασιάζονται. Εκεί που στα αρχαία χρόνια περιπλανιόταν µια ορδή µερικών εκα-
τοντάδων ανθρώπων, τώρα διαµένουν άνθρωποι κατά δεκάδες χιλιάδες22. ∆εν υπάρχει 
πια καµιά περιοχή χωρίς ανθρώπους. Οι λαοί συνορεύουν µε λαούς και το απλό γεγονός 
των συνόρων — ο περιορισµός της δύναµης κάποιου — ξυπνάει τα παλιά ένστικτα του 
µίσους, της επίθεσης, της εξόντωσης. Το σύνορο, οποιουδήποτε είδους, ακόµα και το 
διανοητικό σύνορο, είναι ο θανάσιµος εχθρός της βούλησης-για-δύναµη. 

                                                 
22 Όχι, σήµερα εκεί στριµώχνονται εκατοµµύρια. 
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       ∆εν είναι αλήθεια ότι η ανθρώπινη τεχνική εξοικονοµεί εργασία. Γιατί βασικό χαρα-
κτηριστικό των προσωπικών και µετατρέψιµων τεχνικών του ανθρώπου, σε αντίθεση µε 
τις τεχνικές του γένους, είναι ότι κάθε ανακάλυψη περικλείει τη δυνατότητα και ανα-
γκαιότητα νέων ανακαλύψεων, κάθε εκπληρωµένη επιθυµία ξυπνάει άλλες χίλιες, κάθε 
θρίαµβος πάνω στη φύση παρακινεί για νέους θριάµβους. Η ψυχή αυτού του θηρευτή 
είναι παντοτεινά πεινασµένη, η βούλησή του ποτέ δεν ικανοποιείται — αυτή είναι η κα-
τάρα που στοιχειώνει αυτό το είδος ζωής, αλλά και το εγγενές στη φύση της µεγαλείο. 
Και είναι ακριβώς οι καλύτεροι εκπρόσωποι αυτού του είδους ζωής που δεν γνωρίζουν τι 
θα πει ηρεµία, ευτυχία ή απόλαυση. Κανένας εφευρέτης δεν µπόρεσε ποτέ να προβλέψει 
επακριβώς τις πρακτικές συνέπειες της δράσης του. Όσο πιο δηµιουργικό το έργο ενός 
ηγέτη, τόσο µεγαλύτερη η ανάγκη εκτελεστικών χεριών. Και γι’ αυτό, αντί να φονεύουν 
τους αιχµαλώτους από εχθρικές φυλές, οι άνθρωποι άρχισαν να τους υποδουλώνουν για 
να µπορούν να εκµεταλλευτούν τη σωµατική τους δύναµη. Αυτή είναι η καταγωγή της 
δουλείας, η οποία κατά συνέπεια πρέπει να είναι εξίσου παλιά µε την υποδούλωση των 
εξηµερωµένων ζώων. 

       Σε γενικές γραµµές, αυτοί οι λαοί κι αυτές οι φυλές πολλαπλασιάζονται, κατά κά-
ποιο τρόπο, προς τα κάτω. Αυτό που µεγαλώνει δεν είναι ο αριθµός των “κεφαλών”, αλ-
λά των χεριών. Η οµάδα των φυσικών ηγετών παραµένει µικρή. Αυτοί είναι στην πραγ-
µατικότητα η αγέλη των πραγµατικών θηρευτών, η οµάδα των προικισµένων που ξεκάνει 
µε τον ένα ή το άλλο τρόπο την αυξανόµενη αγέλη των άλλων. 

       Αλλά κι αυτή η κυριαρχία των λίγων απέχει πολύ από την αρχαία ελευθερία — κι 
απόδειξη είναι αυτό που έλεγε ο Φρειδερίκος ο Μέγας: “Είµαι ο πρώτος υπηρέτης του 
κράτους µου”. Από εδώ ξεκινούν οι απελπισµένες προσπάθειες του “ξεχωριστού” αν-
θρώπου να διατηρήσει µέσα του ελεύθερο τον εαυτό του. Εδώ και µόνον εδώ ξεκινά ο 
ατοµικισµός που είναι αντίδραση στην ψυχολογία των µαζών. Είναι ο τελευταίος ξεσηκω-
µός της σαρκοβόρας ψυχής ενάντια στην αιχµαλωσία της πίσω από τα κάγκελα της 
κουλτούρας, η τελευταία προσπάθεια αποτίναξης των πνευµατικών και διανοητικών πε-
ριορισµών που παράγονται και απεικονίζονται από το γεγονός των µεγάλων αριθµών. Εξ 
ου και οι ανθρώπινοι τύποι του κατακτητή, του τυχοδιώκτη και του ερηµίτη, ακόµα και 
ορισµένων τύπων εγκληµατιών και αντικονφορµιστών. Η επιθυµητή δραπέτευση από την 
απορρόφηση από τους µεγάλους αριθµούς παίρνει διάφορες µορφές — κυριαρχία πάνω 
της, φυγή από αυτή, περιφρόνηση γι’ αυτή. Η ιδέα της προσωπικότητας, µε τη σκοτεινή 
της καταγωγή, είναι µια διαµαρτυρία ενάντια στη µαζική ανθρωπότητα κι εδώ η ένταση 
διαρκώς αυξάνεται µέχρι το τραγικό της φινάλε. 

       Το µίσος, το πιο αυθεντικό απ’ όλα τα συναισθήµατα του θηρευτή, προϋποθέτει τον 
σεβασµό προς τον αντίπαλο. Μια κάποια αναγνώριση µιας παρόµοιας πνευµατικής τάξης 
είναι εγγενής σ’ αυτό. Αντίθετη είναι η περιφρόνηση για όσους στέκονται χαµηλότερα. 
Όσα πάλι πλάσµατα στέκονται χαµηλότερα ζηλοφθονούν. Όλες οι πρωτόγονες λαϊκές 
ιστορίες, οι µύθοι των θεών και τα έπη των ηρώων είναι γεµάτες από τέτοια κίνητρα. Ο 
αετός µισεί µόνο τους ισοτίµους του, δεν ζηλεύει κανέναν, περιφρονεί πολλούς, ίσως και 
όλους. Η περιφρόνηση κοιτάζει από ψηλά, η ζηλοφθονία από χαµηλά — κι αυτά τα δύο 
είναι τα κοσµοϊστορικά συναισθήµατα της ανθρωπότητας οργανωµένα σε κράτη και τά-
ξεις, όπου οι (κατ’ ανάγκη) ειρηνικοί εκπρόσωποί τους ταρακουνάνε απελπισµένοι τα 
κάγκελα του κλουβιού στο οποίο έχουν φυλακιστεί µαζί. Από αυτό το γεγονός και τις 
συνέπειές του τίποτα δεν µπορεί να τους απελευθερώσει. Έτσι ήταν και έτσι θα είναι — 
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αλλιώς δεν µπορεί να υπάρξει τίποτα. Έχει µια σηµασία αυτό το γεγονός του σεβασµού 
και της περιφρόνησης. Να το αλλάξουµε είναι αδύνατο. Η µοίρα του ανθρώπου ακολου-
θεί την πορεία της και πρέπει να την ολοκληρώσει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ 
Η τελευταία πράξη: Η ανάδυση και το τέλος  
της µηχανικής κουλτούρας 
 
 

∆ΕΚΑ 
 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ του αρµατωµένου χεριού είχε πολλή ορµή και µπό-
ρεσε ν’ αδράξει για τα καλά ολόκληρο το γένος άνθρωπος. Οι κουλ-
τούρες της οµιλίας και του εγχειρήµατος — ήδη µιλάµε για κουλ-
τούρες, καθώς µπορούµε να ξεχωρίσουµε αρκετές — όπου η προ-
σωπικότητα και η µάζα αρχίζουν να βρίσκονται σε πνευµατική αντί-
θεση και όπου το πνεύµα ορέγεται τη δύναµη και αρπάζει µε βίαια 

χέρια τη ζωή, αυτές λοιπόν οι κουλτούρες ακόµα και στην πλήρη ανάπτυξή τους αγκά-
λιασαν µόνο ένα τµήµα της ανθρωπότητας και σήµερα, ύστερα από λίγες χιλιετίες, έχουν 
όλες εξαφανιστεί και αντικατασταθεί. Αυτοί που αποκαλούµε “ανθρώπους της φύσης” 
και “πρωτογόνους” είναι απλώς τα αποµεινάρια του ζώντος υλικού τους, τα ερείπια µορ-
φών που κάποτε είχαν διαποτιστεί από ψυχή, τα αποκαϊδια απ’ όπου η φλόγα του γίγνε-
σθαι έχει αποχωρήσει. 

       Πάνω σ’ αυτό το έδαφος, από το 3000 π.Χ. και µετά, φύτρωσαν τώρα εδώ και εκεί οι 
υψηλές κουλτούρες23, οι κουλτούρες µε τη στενότερη και πιο µεγαλειώδη έννοια, που η 
καθεµιά τους κάλυπτε ένα πολύ µικρό τµήµα της επιφάνειας της γης και η καθεµιά τους 
δεν διάρκεσε ούτε χίλια χρόνια. Ο ρυθµός είναι πλέον ρυθµός τελικής καταστροφής. Κά-
θε δεκαετία είναι σηµαντική, κάθε χρονιά σχεδόν έχει δικό της “πρόσωπο”. Πρόκειται 
για παγκόσµια ιστορία µε την πιο αυθεντική και πιο επακριβή έννοια.Αυτή η οµάδα πα-
θιασµένων τρόπων ζωής εφηύρε για σύµβολο δικό της και του κόσµου της την πόλη, σε 
αντίστιξη µε το χωριό της προηγούµενης φάσης — την πέτρινη πόλη που στεγάζει έναν 
εντελώς τεχνητό τρόπο ζωής, που έχει πάρει διαζύγιο από τη µάνα γη και είναι εντελώς 
αντι-φυσικός — την πόλη της χωρίς ρίζες σκέψης, που αντλεί τα ρεύµατα ζωής από την 
ύπαιθρο και τα χρησιµοποιεί για λογαριασµό της24. 

       Εδώ γεννιέται η “κοινωνία”  25 µε τις ιεραρχίες των τάξεών της, τους ευγενείς, τους 
ιερείς και τους αστούς, σαν µια τεχνητή διαβάθµιση ζωής που αντιτίθεται στη “σκέτη” 
χωριατιά — επειδή οι φυσικές διαβαθµίσεις είναι εκείνες των δυνατών και των αδύναµων, 
των ευφυών και των βλακών — και σαν έδρα της πολιτιστικής εξέλιξης που έχει εξ ολο-

                                                 
23 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. I, σσ. 103 και επ. 
24 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. II, κ. iv, “The Soul of the City”. 
25 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. II, σσ. 327 και επ., 343 και επ. 
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κλήρου εκλογικευθεί. Εδώ βασιλεύει η “πολυτέλεια” και ο “πλούτος”. Κι αυτές είναι έν-
νοιες ζηλότυπα παρεξηγηµένες απ’ όσους δεν τις µποράζονται. Γιατί τί άλλο είναι η πο-
λυτέλεια παρά κουλτούρα στην πιο επακριβή της µορφή; Σκεφθήτε την Αθήνα του Περι-
κλή, τη Βαγδάτη του Χαρούν αλ Ρασίντ, το Ροκοκό. Αυτή η αστική κουλτούρα είναι πο-
λυτέλεια από την κορυφή ώς τα νύχια, σε όλες τις βαθµίδες και όλα τα κοινωνικά στρώ-
µατα, τεχνητή από πάνω ώς κάτω,  µια υπόθεση τεχνών, είτε αυτές οι τέχνες είναι διπλω-
µατία ή τρόποι ζωής, είτε διακόσµηση ή συγγραφική ή σκέψη. Χωρίς τον οικονοµικό 
πλούτο που συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια δεν µπορεί να υπάρξει “πλούτος” τέχνης, 
σκέψης, φινέτσας ούτε µπορούµε να µιλάµε για την πολυτέλεια να διαθέτουµε µια κο-
σµοθεώρηση, να σκεφτόµαστε θεωρητικά και όχι πρακτικά. Η οικονοµική ένδεια φέρνει 
µαζί της και την πνευµατική και καλλιτεχνική πτώχευση. 

       Και µ’ αυτή την έννοια, οι τεχνικές διαδικασίες που ωριµάζουν σ’ αυτές τις κουλ-
τούρες είναι επίσης πνευµατικές πολυτέλειες, όψιµοι, εύγευστοι και λεπτεπίλεπτοι καρ-
ποί ενός ολοένα και πιο τεχνητού και εκλογικευµένου τρόπου ζωής. Ξεκινούν µε το χτί-
σιµο των ταφικών πυραµίδων της Αιγύπτου και των σουµέριων πυργο-ναών της Βαβυ-
λωνίας, που εµφανίζονται την τρίτη χιλιετία προ Χριστού, κάτω στο Νότο, αλλά δεν εκ-
φράζουν παρά µόνο τη νίκη πάνω σε µεγάλες µάζες. Ύστερα έρχονται τα εγχειρήµατα 
της κινεζικής, της ινδικής, της κλασικής, της αραβικής και της µεξικανικής κουλτούρας. 
Και τώρα, στη δεύτερη µετά Χριστόν χιλιετία, στην καρδιά του Βορρά, υπάρχει η δική 
µας φαούστεια κουλτούρα, που εκφράζει τη νίκη της καθαρά τεχνικής σκέψης πάνω σε 
µεγάλα προβλήµατα. 

       Αυτές οι κουλτούρες εµφανίζονται ανεξάρτητα η µια από την άλλη, αλλά µε µια σει-
ρά που κατά κάποια έννοια είναι από τον Νότο προς τον Βορρά. Η φαούστεια, δυτικοευ-
ρωπαϊκή κουλτούρα δεν είναι πιθανόν η τελευταία, αλλά είναι σίγουρα η πιο δυνατή, η 
πιο παθιασµένη και — λόγω της εσωτερικής σύγκρουσης ανάµεσα στη γενικευµένη της 
εγκεφαλικότητα και τη βαθιά πνευµατική της δυσαρµονία — η πιο τραγική απ’ όλες. Εί-
ναι πιθανόν να ακολουθήσει και κάποιος ακόµα καθυστερηµένος — παραδείγµατος χάρη, 
να αναδυθεί µια κουλτούρα κάπου στις πεδιάδες ανάµεσα στον Βιστούλα και τον Αµούρ 
— κατά την επόµενη χιλιετία. Αλλά είναι εδώ, στη δική µας κουλτούρα, όπου ο αγώνας 
ανάµεσα στη φύση και τον άνθρωπο, που η ιστορική µοίρα τον έστρεψε εναντίον της, 
απ’ όποια πλευρά κι αν τον δει κανείς έχει τελειώσει. 

       Τα βόρεια κλίµατα, µε τη σκληρότητα των συνθηκών ζωής εκεί — το κρύο, τις συ-
νεχείς στερήσεις — έχουν σφηρηλατήσει σκληρές φυλές ανθρώπων, µε µια ακονισµένη 
νοηµοσύνη και µια ψυχρή φωτιά ασυγκράτητου πάθους για µάχη, για κίνδυνο, για εφόρ-
µηση — γι’ αυτό που αλλού26 έχω αποκαλέσει πάθος για την τρίτη διάσταση. Υπάρχουν 
εκεί, για µια ακόµα φορά, θηρευτές που οι ενδότερες δυνάµεις τους παλεύουν µάταια να 
συντρίψουν την ανωτερότητα της σκέψης, του οργανωµένου τεχνητού τρόπου ζωής, επί 
του αίµατος, να τις µεταµορφώσουν σε υπηρέτες τους, να αναδείξουν τη µοίρα της ελεύ-
θερης προσωπικότητας στο ίδιο το νόηµα του κόσµου. Μια βούληση-για-δύναµη που πε-
ριγελά όλα τα όρια χρόνου και χώρου, που πράγµατι θεωρεί το ασύνορο και το άχρονο 
σαν τον συγκεκριµένο της στόχο, που υποτάσσει ολόκληρες ηπείρους και κάποια στιγµή 
αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσµο στο δικό της δίκτυο επικοινωνίας και σχέσεων και τον 

                                                 
26 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. I, σσ. 165 και επ., σσ. 308 και επ. 
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µεταµορφώνει µε την ισχύ της πρακτικής της ενέργειας και την κολοσσιαία δύναµη των 
τεχνικών της διαδικασιών. 

     Στην αρχή κάθε υψηλής κουλτούρας οι δύο πρωταρχικές τάξεις, αρχοντολόι και ιερα-
τείο — οι απαρχές της “κοινωνίας” — διαµορφώνονται σε αντίθεση µε την αγροτική ζωή 
της υπαίθρου. Είναι η ενσάρκωση των ιδεών και µάλιστα αλληλοαποκλειόµενων ιδεών. 
Ο ευγενής, ο πολεµιστής, ο άνθρωπος της περιπέτειας ζει στον κόσµο των γεγονότων, ο 
ιερέας, ο στοχαστής, ο φιλόσοφος στον κόσµο των αληθειών. Ο πρώτος είναι (ή υποφέ-
ρει) µια µοίρα, ο άλλος σκέφτεται την αιτιότητα. Ο πρώτος κάνει τη διάνοια υπηρέτη µιας 
στιβαρής ζωής, ο άλλος υποτάσσει τη ζωή του στην υπηρεσία της διάνοιας. Και πουθενά 
αυτή η αντίθεση δεν έχει λάβει πιο ασυµφιλίωτες µορφές απ’ όσο στη φαούστεια κουλ-
τούρα, όπου το υπερήφανο αίµα του θηρευτή εξεγείρεται για τελευταία φορά ενάντια 
στην τυραννία της καθαρής σκέψης. Από τη σύγκρουση ανάµεσα στις ιδέες της αυτοκρα-
τορίας και του παπισµού τον δωδέκατο και δέκατο τρίτο αιώνα µέχρι τη σύγκρουση ανά-
µεσα στις δυνάµεις της καθαρόαιµης παράδοσης — βασιλείς, ευγενείς, στρατός —  και 
τις θεωρίες του πληβειακού ορθολογισµού, φιλελευθερισµού και σοσιαλισµού — από τη 
γαλλική έως τη γερµανική επανάσταση — η ιστορία είναι µια αλληλουχία προσπαθειών 
για να αποφασιστεί ακριβώς αυτό. 
 

ΕΝΤΕΚΑ 
 

διαφορά αυτή εµφανίζεται σε όλο της το µεγαλείο στην αντίθεση 
ανάµεσα στους Βίκινγκς του αίµατος και τους Βίκινγκς του νου κατά 
την ανάδυση της φαούστειας κουλτούρας. Οι πρώτοι, εφορµώντας 
από τον µακρινό Βορρά προς το άπειρο, έφτασαν στην Ισπανία το 
796 και στην Ισλανδία το 861. Το 1861 επίσης έφτασαν στο Μαρό-
κο και από εκεί επεκτάθηκαν στην Προβηγκία και τα περίχωρα της 

ίδιας της Ρώµης. Το 865, η ορµή τούς οδήγησε από το Κίεβο στη Μαύρη Θάλασσα και 
την Κωνσταντινούπολη, το 880 στην Κασπία, το 909 στην Περσία. Εγκαταστάθηκαν στη 
Νορµανδία και την Ισλανδία γύρω στο 900, στη Γροιλανδία γύρω στο 980 και ανακάλυ-
ψαν την Αµερική γύρω στο 1000. Το 1029 από τη Νορµανδία βρίσκονται στη νότια Ιτα-
λία και τη Σικελία, το 1034 από την Κωνσταντινούπολη περνούν στην Ελλάδα και τη 
Μικρά Ασία και το 1066, πάλι από τη Νορµανδία, κατακτούν την Αγγλία27. 

       Με παρόµοια τόλµη και παρόµοια πείνα για δύναµη και λάφυρα, σ’ αυτή την περί-
πτωση διανοητικά, οι µοναχοί του Βορρά τον δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο αιώνα 
εισχώρησαν βαθιά στον κόσµο των τεχνικών-φυσικών προβληµάτων. Εδώ δεν υπάρχει η 
χαλαρή και θεωρητική περιέργεια των Κινέζων, Ινδών, Κλασικών και Αράβων σοφών, 
ούτε ένας απλός τελεολογικός προβληµατισµός, ούτε µια στοχαστική έρευνα για µια ει-
κόνα αυτού που ο άνθρωπος δεν µπορεί να γνωρίζει. Πράγµατι, κάθε επιστηµονική θεω-
ρία είναι ένας µύθος για την κατανόηση των δυνάµεων της φύσης και όλες αυτές οι θεω-
ρίες εξαρτώνται απόλυτα από τη θρησκεία στην οποία εντάσσονται28. Αλλά στη φαού-
στεια κουλτούρα και µόνο σ’ αυτή κάθε θεωρία είναι επίσης εξαρχής και µια υπόθεση 

                                                 
27 K. Th. Strasser: Wikinger and Normannen (1928). 
28 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. II, κ. xi. 
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εργασίας
29. Μια υπόθεση εργασίας δεν χρειάζεται να είναι “ορθή”, το µόνο που χρειάζε-

ται είναι να είναι πρακτική. Αποσκοπεί, όχι να αγκαλιάσει και να αποκαλύψει τα µυστικά 
του κόσµου, αλλά να τα κάνει να υπηρετήσουν συγκεκριµένους σκοπούς. Εξ ου και η 
πρόοδος στις µαθηµατικές µεθόδους, χάρη στους Άγγλους Grosseteste (γενν. το 1175) 
και Roger Bacon (γενν. γύρω στο 1210) και τους Γερµανούς Albertus Magnus (γενν. το 
1193) και Witelo (γενν. το 1220). Εξ ου και το πείραµα, η “Scientia experimentalis” του 
Bacon, που είναι η ανάκριση της Φύσης υπό το βασανιστήριο του πάγκου, του µοχλού 
και του κοχλία30 — “experimentum enim solum certificat,” όπως το έθετε ο Albertus 
Magnus. Ένα στρατήγηµα διανοητικών θηρευτών. Φανταζόντουσαν πως η επιθυµία τους 
ήταν “να γνωρίσουν τον Θεό”, αλλά ήταν οι δυνάµεις της ανόργανης Φύσης — η αόρατη 
δύναµη που εκδηλώνεται σε όλα όσα συµβαίνουν — αυτό που πάσχιζαν να αποµονώ-
σουν να µετρήσουν και να ελέγξουν. Αυτή η φαούστεια επιστήµη και µόνο αυτή είναι 
δυναµική, σε αντίθεση µε τη στατική των Ελλήνων και την αλχηµεία των Αράβων31. ∆εν 
ασχολείται µε πράγµατα, αλλά µε δυνάµεις. Η ίδια η µάζα είναι συνάρτηση της ενέργειας. 
Ο Grosseteste ανέπτυξε µια θεωρία του χώρου ως συνάρτηση του φωτός, ο Petrus Pere-
grinus µια θεωρία του µαγνητισµού. Η κοπερνίκεια θεωρία της κίνησης της γης γύρω 
από τον ήλιο προαναγγέλθηκε σε ένα χειρόγραφο του 1322 και διατυπώθηκε  — πιο κα-
θαρά και πιο επισταµένα από τον ίδιο τον Κοπέρνικο — από τον Oresme, ο οποίος προέ-
βλεψε και τον νόµο του Γαλιλαίου περί πιπτόντων σωµάτων, καθώς και την καρτεσιανή 
αναλυτική γεωµετρία. Ο Θεός δεν αντιµετωπιζόταν πια ως ο Κύριος που κυβερνά τον 
κόσµο από τον θρόνο Του, αλλά ως µια άπειρη δύναµη (ήδη τη φανταζόντουσαν ως σχε-
δόν απρόσωπη) που είναι πανταχού παρούσα στον κόσµο. Ήταν µια παράδοξη µορφή 
θείας λατρείας αυτή η πειραµατική αναζήτηση των µυστικών δυνάµεων από ευσεβείς 
µοναχούς. Όπως έλεγε ένας παλιός Γερµανός µυστικιστής, “Όταν υπηρετείς τον Θεό, ο 
Θεός σε υπηρετεί”. 

       Ο άνθρωπος προφανώς είχε κουραστεί να έχει απλώς φυτά και ζώα και σκλάβους να 
τον υπηρετούν και να καταληστεύει τους θησαυρούς µετάλλου και πέτρας, ξύλου και 
µαλλιού της φύσης, να διαχειρίζεται τα νερά της σε κανάλια και πηγάδια, να συντρίβει 
τις αντιστάσεις της µε πλοία και δρόµους, γέφυρες και σήραγγες και φράγµατα. Τώρα 
ήθελε, όχι απλώς να τη λεηλατεί για τα υλικά της, αλλά να υποδουλώσει και να χαλιναγω-
γήσει τις ίδιες της τις δυνάµεις ώστε να πολλαπλασιάσει τη δική του δύναµη. Αυτή η τε-
ρατώδης και πρωτοφανής ιδέα είναι παλιά όσο η ίδια η φαούστεια κουλτούρα. Ήδη τον 
δέκατο αιώνα συναντάµε τεχνικές κατασκευές ενός εντελώς νέου είδους. Ήδη η ατµοµη-
χανή, το ατµόπλοιο και οι αεροπορικές µηχανές βρίσκονται στις σκέψεις του Roger Ba-
con και του Albertus Magnus. Και πολλοί µοναχοί δούλευαν στα κελιά τους µε την ιδέα 
του αεικινήτου32. 

       Από αυτή την τελευταία ιδέα ποτέ δεν µπορέσαµε να ξεφύγουµε από τότε, επειδή η 
επιτυχία θα σήµαινε την τελική νίκη πάνω “στον Θεό ή τη Φύση” (Deus sive Natura)33, 
ένα µικρό κόσµο δηµιουργηµένο από εµάς, που θα εκινείτο σαν τον µεγάλο κόσµο χάρη 
στις δικές του δυνάµεις και θα υπάκουε µόνο το χέρι του ανθρώπου. Να χτίσεις ένα κό-

                                                 
29 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. II, σσ. 300 και επ. 
30 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. II, σσ. 499 και επ. 
31 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. I, σσ. 380 και επ. 
32 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. II, σσ. 499 και επ.. 
33 Epistola de Magnele του Petrus Peregrinus, 1269. 
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σµο µόνος σου, να είσαι ο ίδιος Θεός, αυτό ήταν το όνειρο του φαούστειου εφευρέτη και 
απ’ αυτό ξεπήδησε όλος µας ο σχεδιασµός και ανασχεδιασµός των µηχανών ώστε να 
προσεγγίσουν όσο γίνεται το απροσπέλαστο όριο του αεικινήτου. Η ιδέα του λαφύρου 
του θηρευτή ωθήθηκε µέχρι τη λογική της κατάληξη. Όχι τούτο ή εκείνο το κοµµάτι του 
κόσµου, όπως όταν ο Προµηθέας έκλεψε τη φωτιά, αλλά ο κόσµος ο ίδιος, πλήρης µε τα 
µυστικά των δυνάµεών του, σέρνεται βίαια σαν λεία για να ενσωµατωθεί στην κουλτού-
ρα µας. Αλλά εκείνος που δεν τον κατέχει αυτή η βούληση για δύναµη πάνω στη φύση 
κατ’ ανάγκη τα θεωρεί όλα αυτά διαβολικά και πράγµατι πολλοί άνθρωποι πάντοτε θεω-
ρούσαν τις µηχανές σαν εφεύρεση του διαβόλου — µε τον Roger Bacon να ξεκινά τη 
µακριά σειρά επιστηµόνων που υπέφεραν ως µάγοι και αιρετικοί.  

       Αλλά η ιστορία της δυτικοευρωπαϊκής τεχνικής συνέχισε να προχωρά. Κατά το 1500 
ο νέος βικινγκισµός έχει ξεκινήσει µε τον Βάσκο ντα Γκάµα και τον Κολόµβο. Νέα βα-
σίλεια δηµιουργούνται ή κατακτώνται στις Ανατολικές και ∆υτικές Ινδίες και ένα ποτάµι 
βόρειου αίµατος ξεχύνεται στην Αµερική, όπου οι παλιοί Ισλανδοί ναυτικοί άκαρπα εί-
χαν πατήσει το πόδι τους. Την ίδια στιγµή, τα ταξίδια των Βίκινγκς του πνεύµατος συνε-
χίζονται σε µια µεγαλόπρεπη κλίµακα. Η πυρίτιδα και η τυπογραφία ανακαλύπτονται. 
Από τον Κοπέρνικο κι από τον Γαλιλαίο και µετά, οι τεχνικές διαδικασίες ακολουθούν η 
µια την άλλη ασταµάτητα, όλες τους µε τον ίδιο στόχο να αποσπάσουν από τον περιβάλ-
λοντα κόσµο τις ανόργανες δυνάµεις και να τις αναγκάσουν να κάνουν τη δουλειά, αντί 
για τον άνθρωπο και τα ζώα. 

       Με την ανάπτυξη των πόλεων, η τεχνική γίνεται αστική. Ο διάδοχος εκείνων των 
Γότθων µοναχών ήταν ο καλλιεργηµένος λαϊκός εφευρέτης, ο ειδικός ιερέας της µηχανής. 
Τελικά, µε την έλευση του ορθολογισµού, η πίστη στην τεχνική σχεδόν γίνεται µια υλι-
στική θρησκεία. Η τεχνική είναι αιώνια και αθάνατη σαν τον Θεό Πατέρα, λυτρώνει την 
ανθρωπότητα σαν τον Θεό Υιό και µας φωτίζει σαν τον Θεό Άγιο Πνεύµα. Και οι πιστοί 
της είναι οι προοδευτικοί βάρβαροι της σύγχρονης εποχής που φτάνουν από τον Λαµετ-
τρί µέχρι τον Λένιν. 

       Στην πραγµατικότητα, το πάθος του εφευρέτη δεν έχει τίποτα να κάνει µε τις συνέ-
πειές. Είναι το προσωπικό του κίνητρο ζωής, η προσωπική του χαρά και λύπη. Θέλει να 
χαρεί τον θρίαµβό του πάνω σε δύσκολα προβλήµατα, καθώς και τον πλούτο και τη φή-
µη που του φέρνει, χωρίς άλλη σκέψη. Το εάν η ανακάλυψή του είναι χρήσιµη ή επικίν-
δυνη, δηµιουργική ή διανεµητική, δεν τον απασχολεί καθόλου. Αλλά και κανένας δεν 
είναι σε θέση να το γνωρίζει αυτό εκ των προτέρων. Τα αποτελέσµατα ενός “τεχνικού 
επιτεύγµατος της ανθρωπότητας” ποτέ δεν µπορούν να προβλεφθούν — και, παρενθετι-
κά, η “ανθρωπότητα” ποτέ δεν ανακάλυψε οτιδήποτε. Χηµικές ανακαλύψεις όπως τα 
συνθετικά χρώµατα και (όπως σύντοµα θα δούµε) το τεχνητό ελαστικό έχουν ανατρέψει 
τις συνθήκες ζωής ολόκληρων χωρών. Οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
η ανακάλυψη των δυνατοτήτων ενέργειας από την υδατόπτωση έχουν χρεωκοπήσει τις 
παλιές ανθρακοπαραγωγικές περιοχές της Ευρώπης και τους πληθυσµούς τους. Έχουν 
αυτά τα ενδεχόµενα αναγκάσει ποτέ έναν εφευρέτη να καταπνίξει την εφεύρεσή του; 
Όποιος φαντάζεται κάτι τέτοιο πολύ λίγα ξέρει για τη θηρευτική φύση του ανθρώπου. 
Όλες οι µεγάλες ανακαλύψεις και εφευρέσεις ξεπηδούν από τη χαρά δυνατών ανδρών για 
τη νίκη. Είναι εκφράσεις της προσωπικότητας και όχι της χρησιµοθηρικής σκέψης των 
µαζών, που είναι απλοί θεατές του γεγονότος, αλλά που πρέπει τελικά να αντιµετωπί-
σουν τις συνέπειες, όποιες κι αν είναι αυτές. 
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       Και οι συνέπειες αυτές είναι πελώριες. Η µικρή οµάδα των γεννηµένων ηγετών, οι 
επιχειρηµατίες και οι εφευρέτες, εξαναγκάζουν τη φύση να προσφέρει εργασία που µε-
τριέται σε εκατοµµύρια και χιλιάδες εκατοµµύρια ιπποδύναµης και µπροστά σ’ αυτό η 
ποσότητα των φυσικών δυνάµεων του ανθρώπου είναι τόσο µικρή που δεν µετράει. ∆εν 
έχουµε κάποια βαθύτερη κατανόηση των µυστικών της φύσης, αλλά γνωρίζουµε την υ-
πόθεση εργασίας — όχι “αληθή”, αλλά απλώς βολική — που µας επιτρέπει να την εξα-
ναγκάζουµε να υπακούει στην εντολή που εκφράζει ο άνθρωπος µε ένα ελαφρό άγγισµα 
ενός διακόπτη ή ενός µοχλού. Ο ρυθµός των ανακαλύψεων γίνεται απίστευτος, αλλά — 
κι αυτό πρέπει να το τονίσουµε — η ανθρώπινη εργασία δεν εξοικονοµείται εξ αυτού. Ο 
αριθµός των αναγκαίων χεριών αυξάνεται παράλληλα µε τον αριθµό των µηχανών, εφ’ 
όσον η τεχνική πολυτέλεια ξεπερνά κάθε άλλο είδος πολυτέλειας34 και ο τεχνητός µας 
τρόπος ζωής γίνεται περισσότερο τεχνητός.  

       Αφ’ ότου ανακαλύφθηκε η µηχανή — το πιο έξυπνο απ’ όλα τα πιθανά όπλα εναντί-
ον της φύσης — οι επιχειρηµατίες και οι εφευρέτες γενικά αφιερώνουν τον αριθµό των 
χεριών που χρειάζονται στην παραγωγή της, ενώ η λειτουργία της µηχανής γίνεται από 
ανόργανες δυνάµεις — πίεση ατµού ή αερίου, ηλεκτρισµός, θερµότητα — που απελευ-
θερώνονται από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το νερό. Αλλά η διαφορά αυτή έχει οξύ-
νει επικίνδυνα την πνευµατική ένταση ανάµεσα στους ηγέτες και όσους τους ακολου-
θούν. Αυτοί οι δύο δεν καταλαβαίνουν πια ο ένας τον άλλο. Τα αρχικά “εγχειρήµατα” 
κατά τις προχριστιανικές χιλιετίες απαιτούσαν τη νοήµονα συνεργασία όλων των ενδια-
φεροµένων, που έπρεπε να γνωρίζουν και να νιώθουν περί τίνος πρόκειται. Υπήρχε συ-
νεπώς ένα είδος συντροφικότητας στο εγχείρηµα, µάλλον σαν αυτό που έχουµε σήµερα 
στα σπορ. Αλλά ήδη από τον καιρό των µεγάλων κατασκευών της Βαβυλωνίας και της 
Αιγύπτου κάτι τέτοιο δεν µπορούσε να ισχύει πλέον. Ο κάθε εργάτης δεν αντιλαµβανό-
ταν ούτε το αντικείµενο ούτε τον σκοπό του εγχειρήµατος συνολικά, απέναντι στο οποίο 
ήταν αδιάφορος και ίσως εχθρικός. Η “δουλειά” ήταν κατάρα όπως στη βιβλική ιστορία 
του Κήπου της Εδέµ. Και σήµερα, από τον δέκατο όγδοο αιώνα, αµέτρητα “χέρια” εργά-
ζονται σε πράγµατα των οποίων ο πραγµατικός ρόλος στη ζωή τούς είναι εντελώς άγνω-
στος (ακόµα κι όταν επηρεάζονται οι ίδιοι) και στη δηµιουργία του οποίων, κατά συνέ-
πεια, δεν έχουν ενδόµυχα καµιά συµµετοχή. Μια πνευµατική γύµνια εγκαθίσταται και 
απλώνεται, µια παγερή οµοιοµορφία χωρίς ύψος ή βάθος. Μια βαρυγκώµια ξυπνάει ενά-
ντια στον τρόπο ζωής των προικισµένων, των γεννηµένων δηµιουργών. Οι άνθρωποι δεν 
βλέπουν πια, ούτε καταλαβαίνουν, ότι η δουλειά των ηγετών είναι η σκληρότερη δουλειά 
και ότι η ίδια η ζωή τους εξαρτάται από την επιτυχία τους. Νιώθουν απλώς ότι αυτή η 
δουλειά τους κάνει ευτυχισµένους, ότι δονεί και πλουτίζει την ψυχή και γι’ αυτό τους 
µισούν. 

                                                 
34 Συγκρίνετε τις συνθήκες ζωής των εργατικών τάξεων το 1700 και το 1900 και γενικά τον τρόπο ζωής 
των εργαζοµένων στις πόλεις σε σύγκριση µε τη ζωή όσων εργάζονται στην ύπαιθρο. 
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∆Ω∆ΕΚΑ 
 

ΜΩΣ, στην πραγµατικότητα, είναι πέρα από τη δύναµη είτε των κε-
φαλών είτε των χεριών να αλλάξουν κατ’ οιονδήποτε τρόπο τη µοίρα 
της µηχανικής τεχνικής, επειδή αυτή έχει πηγάσει από ενδότερες 
πνευµατικές ανάγκες και τώρα ωριµάζει προς την ολοκλήρωση και 
το τέλος της. Στεκόµαστε σήµερα στην κορυφή, στο σηµείο που ξε-
κινά η πέµπτη πράξη. Οι τελευταίες αποφάσεις λαµβάνονται τώρα, η 

τραγωδία ολοκληρώνεται. 

       Κάθε υψηλή κουλτούρα είναι µια τραγωδία. Η ιστορία της ανθρωπότητας ως σύνολο 
είναι τραγική. Αλλά η ύβρις και η καταστροφικότητα της φαούστειας κουλτούρας είναι 
µεγαλύτερη απ’ όλες τις άλλες, µεγαλύτερη απ’ οτιδήποτε οραµατίστηκαν ο Αισχύλος 
και ο Σαίξπηρ. Το πλάσµα εξεγείρεται ενάντια στον πλαστουργό του. Όπως κάποτε ο µι-
κροκοσµικός άνθρωπος στράφηκε ενάντια στη φύση, έτσι και τώρα η µικροκοσµική µη-
χανή επαναστατεί ενάντια στον βόρειο άνθρωπο. Ο κύριος του κόσµου γίνεται σκλάβος 
της µηχανής που τον αναγκάζει — µας αναγκάζει όλους, είτε το ξέρουµε είτε όχι — να 
ακολουθεί την πορεία της. Ο νικητής, συντετριµµένος, σέρνεται προς τον θάνατο από τα 
αλόγατα του άρµατός του. 

       Στην απαρχή του εικοστού αιώνα η όψη του “κόσµου” σ’ αυτό τον µικρό πλανήτη 
είναι κάπως έτσι. Μια οµάδα εθνών µε σκανδιναβικό αίµα, υπό την ηγεσία Βρετανών, 
Γερµανών, Γάλλων και Αµερικανών, ελέγχει την κατάσταση. Η πολιτική τους δύναµη 
εξαρτάται από τον πλούτο τους και ο πλούτος τους είναι η βιοµηχανική τους δύναµη. Αλ-
λά αυτό µε τη σειρά του καθορίζεται από την ύπαρξη άνθρακα. Οι γερµανικοί λαοί ιδιαί-
τερα είναι εξασφαλισµένοι από ένα σχεδόν µονοπώλιο των γνωστών κοιτασµάτων άν-
θρακα κι αυτό τους έχει οδηγήσει σε ένα πολλαπλασιασµό των πληθυσµών τους χωρίς 
προηγούµενο στην ιστορία. Στις περιοχές αυτού του άνθρακα και στα εστιακά σηµεία 
των γραµµών επικοινωνίας που απλώνονται από εκεί έχει συγκεντρωθεί µια ανθρώπινη 
µάζα µε τερατώδες µέγεθος, που ανατρέφεται από τη µηχανική τεχνική, που εργάζεται 
γι’ αυτήν και που ζει απ’ αυτήν. Στους άλλους λαούς — είτε µε τη µορφή αποικιών είτε 
ως ανεξάρτητα κατ’ όνοµα κράτη — έχει ανατεθεί ο ρόλος της προµήθειας των πρώτων 
υλών και της αποδοχής των προϊόντων. Αυτή η διάκριση των λειτουργιών διασφαλίζεται 
από στρατούς και στόλους, που τα έξοδα συντήρησής τους προϋποθέτουν βιοµηχανικό 
πλούτο και οι οποίοι έχουν διαµορφωθεί µε µια τόσο λεπτοµερή τεχνική που και αυτοί 
λειτουργούν µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Για µια ακόµα φορά αποκαλύπτεται και εδώ η 
στενή σχέση, σχεδόν ταύτιση, της πολιτικής, του πολέµου και της οικονοµίας. Ο βαθµός 
της στρατιωτικής δύναµης εξαρτάται από την ένταση της βιοµηχανίας. Χώρες βιοµηχανι-
κά φτωχές είναι φτωχές στα πάντα. ∆εν µπορούν συνεπώς να συντηρούν στρατό και να 
διεξάγουν πολέµους. Είναι γι’ αυτό πολιτικά αδύναµες και συνεπώς οι εργαζόµενοί τους, 
ηγέτες και καθοδηγούµενοι, είναι πιόνια της οικονοµικής πολιτικής των αντιπάλων τους. 

       Σε σύγκριση µε τις µάζες των εκτελεστικών χεριών — που είναι και το µόνο τµήµα 
της εικόνας που επισκέπτεται η δυσαρέσκεια — η αυξανόµενη αξία της ηγετικής εργασί-
ας των λίγων δηµιουργικών κεφαλών (επιχειρηµατίες, οργανωτές, εφευρέτες, µηχανικοί) 

O 
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δεν γίνεται πια αντιληπτή ούτε εκτιµάται35. Στον βαθµό που αυτό γίνεται ακόµα αντιλη-
πτό, η πρακτική Αµερική στέκεται στο ψηλότερο σηµείο και η Γερµανία, “η χώρα των 
ποιητών και των στοχαστών”, στο χαµηλότερο. Η βλακώδης φράση “Οι τροχοί θα στα-
µατήσουν µε µιας, όταν το δυνατό µου χέρι το θελήσει” θολώνει τα µυαλά των πολυλο-
γάδων και των καλαµαράδων. Γιατί αυτό θα µπορούσε να το πετύχει ακόµα κι ένα πρό-
βατο αν έπεφτε µέσα στη µηχανή. Αλλά το να εφεύρεις αυτούς τους τροχούς και να τους 
βάλεις να λειτουργούν έτσι ώστε να προσφέρουν τα προς το ζην σ’ αυτό το “δυνατό 
χέρι”, είναι κάτι που µόνο λίγοι γεννηµένοι γι’ αυτό µπορούν να πετύχουν. 

       Αυτοί οι ακατανόητοι και µισητοί ηγέτες, η “αγέλη” των ισχυρών προσωπικοτήτων, 
έχουν µια διαφορετική ψυχολογία. ∆εν έχουν χάσει την παλιά αίσθηση θριάµβου του θη-
ρευτή που στα νύχια του σπαρταράει το θήραµα, την αίσθηση του Κολόµβου όταν είδε 
γη στον ορίζοντα, την αίσθηση του Μόλτκε στο Σεντάν όταν κοίταζε τον κύκλο των 
στρατευµάτων του να κλείνει στο Ιλλύ και να σφραγίζει τη νίκη. Τέτοιες στιγµές, τέτοια 
µεσουρανήµατα ανθρώπινης εµπειρίας, γνωρίζει και ο ναυπηγός όταν ένα τεράστιο πλοίο 
της γραµµής γλιστράει στις κλίνες του ναυπηγείου, τέτοιες γνωρίζει και ο εφευρέτης ό-
ταν η µηχανή του τεστάρεται και “δουλεύει τέλεια” ή όταν το πρώτο του Ζέππελιν υψώ-
νεται στον ουρανό. 

       Αλλά η τραγωδία του καιρού µας είναι ότι η αχαλίνωτη ανθρώπινη σκέψη δεν µπο-
ρεί πια να συλλάβει τις συνέπειές της. Η τεχνική έχει γίνει πια τόσο απόκρυφη σαν τα 
ανώτερα µαθηµατικά που χρησιµοποιεί, ενώ η φυσική θεωρία έχει ραφινάρει τις διανοη-
τικές της αφαιρέσεις για τα φαινόµενα σε τέτοιο βαθµό που (χωρίς να αντιλαµβάνεται 
ξεκάθαρα το γεγονός) έχει αγγίξει τα ίδια τα θεµέλια της ανθρώπινης γνώσης36. Η εκµη-
χάνιση του κόσµου έχει περάσει σε µια φάση εξαιρετικά επικίνδυνης υπερέντασης. Η ει-
κόνα της γης, µε τα φυτά της, τα ζώα και τους ανθρώπους, έχει αλλάξει. Μέσα σε λίγες 
δεκαετίες τα περισσότερα από τα µεγάλα δάση έχουν χαθεί, έχουν µεταποιηθεί σε τυπο-
γραφικό χαρτί, και κλιµατικές αλλαγές έχουν εξ αυτού ξεκινήσει που απειλούν τη γεωρ-
γική οικονοµία ολόκληρων πληθυσµών. Αµέτρητα είδη ζώων έχουν εξαφανιστεί ή απει-
λούνται µε εξαφάνιση, όπως ο βίσωνας. Ολόκληρες φυλές ανθρώπων έχουν οδηγηθεί 
σχεδόν στην εξαφάνιση, όπως οι βορειοαµερικανοί Ινδιάνοι και οι Αυστραλοί. 

       Όλα τα οργανικά πράγµατα πεθαίνουν στη µέγγενη της οργάνωσης. Ένας τεχνητός 
κόσµος διαπερνά και δηλητηριάζει τον φυσικό. Ο ίδιος ο πολιτισµός έχει γίνει µια µηχα-
νή που κάνει ή προσπαθεί να κάνει τα πάντα µε µηχανικό τρόπο. Σκεφτόµαστε πια µόνο 
σε ιπποδύναµη. ∆εν µπορούµε να κοιτάξουµε ένα καταρράκτη χωρίς να τον µετατρέπου-
µε στη σκέψη µας σε ηλεκτρική ισχύ. ∆εν µπορούµε να δούµε µια πεδιάδα γεµάτη µε 
αγελάδες που βόσκουν χωρίς να σκεφτούµε την εκµετάλλευσή της σαν πηγή κρέατος. 
∆εν µπορούµε να δούµε ένα όµορφο παλιό χειροτέχνηµα ενός πρωτόγονου ακόµα λαού 
χωρίς να θέλουµε να το αντικαταστήσουµε µε µια σύγχρονη τεχνική διαδικασία. Η τε-
χνική µας σκέψη πρέπει να βρίσκει την πραγµάτωσή της, λογική ή ανόητη. Η πολυτέλεια 
της µηχανής είναι η συνέπεια µιας αναγκαιότητας της σκέψης. Σε τελική ανάλυση, η µη-
χανή είναι ένα σύµβολο, σαν το κρυφό της ιδεώδες, το αεικίνητο — µια πνευµατική και 
νοητική, αλλά όχι ζωτική αναγκαιότητα. 

                                                 
35 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. II, σσ. 504 και επ. 
36 Η Παρακµή της ∆ύσης, αγγλική έκδοση, τ. I, σσ. 420 και επ. 
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       Η µηχανή έχει αρχίσει να συγκρούεται ακόµα και µε την οικονοµική πρακτική µε 
πολλούς τρόπους. Ήδη το διαζύγιό τους προαναγγέλλεται παντού. Η µηχανή, µε τον 
πολλαπλασιασµό και την εξέλιξή της, τελικά ακυρώνει τους ίδιους της τους σκοπούς. 
Στις µεγάλες πόλεις, το αυτοκίνητο εξαιτίας των µεγάλων του αριθµών έχει καταστρέψει 
την ίδια του την αξία — µπορείς να πας κάπου γρηγορότερα µε τα πόδια. Στην Αργεντι-
νή, την Ιάβα και αλλού το απλό αλέτρι µε άλογο του µικρού καλλιεργητή έχει αποδειχτεί 
οικονοµικά ανώτερο από το µεγάλο µηχανικό εργαλείο και µάλιστα το οδηγεί εκτός χρή-
σεως. Ήδη σε πολλές τροπικές περιοχές, ο µαύρος ή σκούρος άνθρωπος µε τους πρωτό-
γονους τρόπους του εργασίας είναι επικίνδυνος ανταγωνιστής της µοντέρνας τεχνικής 
φυτείας του λευκού. Και ο λευκός εργάτης στην παλιά Ευρώπη και τη Βόρειο Αµερική 
γίνεται ανησυχητικά περίεργος για τη δουλειά του. 

       Είναι βεβαίως ανοησία να µιλάει κανείς, όπως ήταν της µόδας τον δέκατο ένατο 
αιώνα, για την επικείµενη εξάντληση των κοιτασµάτων άνθρακα µέσα σε λίγους αιώνες 
και τις συνέπειες απ’ αυτό — κι εδώ ακόµα η υλιστική εποχή δεν µπορεί παρά να σκέ-
φτεται υλιστικά. Πέρα από την πραγµατική εξοικονόµηση σε άνθρακα που θα φέρει η 
υποκατάστασή του από το πετρέλαιο και τις υδατοπτώσεις, η τεχνική σκέψη θα καταφέ-
ρει κάποια στιγµή να ανακαλύψει και να προσφέρει άλλες ακόµα και πολύ διαφορετικές 
πηγές ενέργειας. Αλλά δεν αξίζει να σκεφτόµαστε τόσο µακριά στο µέλλον. Γιατί η ίδια 
η δυτικοευρωπαϊκή-αµερικανική τεχνική θα έχει τελειώσει τότε. Καµιά ανόητη λεπτοµέ-
ρεια όπως η έλλειψη υλικών δεν θα µπορούσε να ανακόψει αυτή τη γιγάντια εξέλιξη. 
Όσο η τεχνική σκέψη µέσα της θα ακµάζει, τόσο θα είναι σε θέση να παράγει συνεχώς τα 
µέσα για τους σκοπούς της. 

       Αλλά για πόσο ακόµα θα στέκεται σ’ αυτά τα ύψη; Ακόµα και στην παρούσα κλίµα-
κά τους οι τεχνικές µας διαδικασίες και εγκαταστάσεις, για να µπορούν να συντηρηθούν, 
χρειάζονται, ας πούµε, εκατό χιλιάδες ξεχωριστά µυαλά, ως οργανωτές, εφευρέτες και 
µηχανικούς. Κι αυτοί πρέπει να έχουν δυνaτά — κι ακόµα περισσότερο, δηµιουργικά — 
ταλέντα, να είναι ενθουσιώδεις µε τη δουλειά τους και να έχουν προετοιµαστεί γι’ αυτή 
µε πολυετή σκληρή προσπάθεια και µεγάλα έξοδα. Πράγµατι, αυτή ακριβώς η ενασχό-
ληση έχει προσελκύσει ακαταµάχητα τους δυνατότερους και ικανότερους λευκούς νέους. 
Ακόµα και τα παιδιά παίζουν µε τεχνικά πράγµατα. Στις αστικές τάξεις και οικογένειες, 
όπου κυρίως οι γιοί τους είναι αυτοί που εξετάζουν τέτοιες προοπτικές, υπήρχε ήδη µια 
παράδοση άνεσης και καλλιέργειας, έτσι ώστε υπήρχαν ήδη οι κανονικές προϋποθέσεις 
γι’ αυτό τον ώριµο φθινοπωρινό καρπό, την τεχνική διανοητικότητα.  

       Αλλά όλα αυτά αλλάζουν τις τελευταίες δεκαετίες, σε όλες τις χώρες όπου η βιοµη-
χανία µεγάλης κλίµακας έχει παράδοση.  Η φαούστεια σκέψη αρχίζει να αηδιάζει µε τις 
µηχανές. Μια κόπωση απλώνεται, ένα είδος φιλειρηνισµού στη µάχη µε τη φύση. Οι άν-
θρωποι επιστρέφουν σε µορφές ζωής απλούστερες και πιο κοντά στη φύση, ξοδεύουν τον 
χρόνο τους στα σπορ και όχι σε τεχνικά πειράµατα. Οι µεγαλουπόλεις αρχίζουν να τους 
γίνονται µισητές κι επιθυµούν να ξεφύγουν από τα άψυχα δεδοµένα και την ψυχρή, κα-
θαρή ατµόσφαιρα των τεχνικών οργανώσεων. Και είναι ακριβώς τα δυνατά και δηµιουρ-
γικά ταλέντα αυτοί που εγκαταλείπουν τα πρακτικά προβλήµατα και τις επιστήµες και 
στρέφονται στον καθαρό διαλογισµό. Ο αποκρυφισµός και ο πνευµατισµός, οι ινδουιστι-
κές φιλοσοφίες, οι µεταφυσικές αναζητήσεις µε χριστιανική ή παγανιστική µορφή, όλα 
που ήταν περιφρονηµένα κατά τη δαρβίνεια περίοδο, επιστρέφουν πάλι. Πρόκειται για το 
πνεύµα της Ρώµης την εποχή του Αυγούστου. Μπουχτισµένοι από τη ζωή, οι άνθρωποι 
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βρίσκουν καταφύγιο από τον πολιτισµό στα πιο πρωτόγνωρα µέρη της γης, στην αλητεία, 
στην αυτοκτονία. Η φυγή των γεννηµένων ηγετών από τη µηχανή έχει αρχίσει. Κάθε 
σπουδαίος επιχειρηµατίας έχει την ευκαιρία να προσέξει µια πτώση στις διανοητικές 
ποιότητες των ανθρώπων που προσλαµβάνει. Αλλά η µεγάλη τεχνική ανάπτυξη του δέ-
κατου ένατου αιώνα ήταν εφικτή µόνο επειδή το διανοητικό επίπεδο συνεχώς ανέβαινε. 
Ακόµα και µια στατική κατάσταση, ένα βήµα πριν από µια πραγµατική πτώση, είναι επι-
κίνδυνη και δείχνει ένα τέλος, όσο πολυάριθµα και όσο καλά εκπαιδευµένα κι αν είναι τα 
πρόθυµα να εργαστούν χέρια. 

       Και τί γίνεται µ’ αυτά τα χέρια; Η διάσταση ανάµεσα στην εργασία της ηγεσίας και 
στην εργασία της εκτέλεσης έχει αγγίξει καταστροφικά επίπεδα. Η σηµασία της πρώτης, 
η οικονοµική αξία κάθε πραγµατικής προσωπικότητας σ’ αυτήν, έχει γίνει τόσο µεγάλη 
που είναι αόρατη και ακατανόητη στους υφισταµένους. Γι’ αυτούς, για την εργασία των 
χεριών, το άτοµο δεν έχει τώρα καµιά σηµασία. Μόνο οι αριθµοί µετρούν. Πιστεύοντας 
πως αυτή η κατάσταση πραγµάτων είναι παντοτεινή, εξοργισµένοι και δηλητηριασµένοι 
από ιδιοτελείς ρήτορες και δηµοσιογράφους που τους εκµεταλλεύονται οικονοµικά, οι 
άνθρωποι είναι τόσο δυστυχισµένοι που είναι απλώς µέσα στην ανθρώπινη φύση να εξε-
γείρονται ενάντια στον ρόλο που επιφυλάσσει στους περισσότερους η µηχανή (και όχι, 
όπως φαντάζονται, οι ιδιοκτήτες της. Έχει αρχίσει µε αµέτρητες µορφές — από σαµπο-
τάζ και απεργίες µέχρι αυτοκτονίες — η ανταρσία των χεριών ενάντια στη µοίρα τους, 
ενάντια στη µηχανή, ενάντια στην οργανωµένη ζωή, ενάντια σε οτιδήποτε και στα πάντα. 
Η οργάνωση της εργασίας, όπως έχει υπάρξει επί χιλιάδες χρόνια, βασισµένη στην ιδέα 
του “συλλογικώς πράττειν”  37 και η συνεπακόλουθη διάκριση της εργασίας ανάµεσα σε 
ηγέτες και καθοδηγούµενους, κεφαλές και χέρια, διαλύεται εκ των κάτω. Αλλά η “µάζα” 
δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια απόρριψη (συγκεκριµµένα, µια απόρριψη της έν-
νοιας της οργάνωσης) και όχι κάτι βιώσιµο από µόνο του. Ένας στρατός χωρίς αξιωµατι-
κούς είναι απλώς µια άχρηστη και απελπισµένη ορδή ανθρώπων38. Ένα χάος από σπα-
σµένα τούβλα και παλιοδίδερα δεν είναι πια σπίτι. Αυτή η ανταρσία, παγκόσµια, απειλεί 
να βάλει τέλος στη δυνατότητα τεχνικής οικονοµικής εργασίας. Οι ηγέτες µπορεί να δρα-
πετεύσουν, αλλά οι οπαδοί που γίνονται περιττοί είναι χαµένοι. Οι αριθµοί τους είναι ο 
θάνατός τους. 

       Το τρίτο και σοβαρότερο σύµπτωµα της κατάρρευσης που αρχίζει, όµως, είναι αυτό 
που θα ονόµαζα προδοσία της τεχνικής. Αυτό στο οποίο αναφέροµαι είναι γνωστό στον 
καθένα, αλλά δεν έχει ποτέ ειδωθεί στο σύνολό του και κατά συνέπεια η θανάσιµη ση-
µασία του δεν έχει ποτέ αποκαλυφθεί. Η ασύγκριτη ανωτερότητα που διέθετε η ∆υτική 
Ευρώπη και η Βόρεια Αµερική κατά το δεύτερο µισό του δέκατου ένατου αιώνα σε δύ-
ναµη κάθε είδους — οικονοµική και πολιτική, στρατιωτική και χρηµατοπιστωτική — 
βασιζόταν σε ένα αναµφισβήτητο µονοπώλιο βιοµηχανίας. Οι µεγάλες βιοµηχανίες ήταν 
εφικτές µόνο σε συνδυασµό µε τα κοιτάσµατα άνθρακα των βορείων αυτών χωρών. Ο 
ρόλος του υπόλοιπου κόσµου ήταν να απορροφά τα προϊόντα και η αποικιακή πολιτική 
πάντοτε κατευθυνόταν, για πρακτικούς λόγους, στο άνοιγµα νέων αγορών και νέων πη-
γών πρώτης ύλης και όχι στην ανάπτυξη νέων περιοχών παραγωγής. Υπήρχε και αλλού 

                                                 
37 Βλ. τµήµα 8 πιο πάνω. 
38 Αυτό που το σοβιετικό καθεστώς προσπαθεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια δεν είναι τίποτα άλλο από 
την αποκατάσταση, µε νέα ονόµατα, της πολιτικής, στρατιωτικής και οικονοµικής οργάνωσης που κατέ-
στρεψε. 
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βεβαίως άνθρακας, αλλά µόνο οι λευκοί µηχανικοί µπορούσαν να ξέρουν πώς να το φτά-
σουν. Είχαµε την αποκλειστική κατοχή, όχι του υλικού, αλλά των µεθόδων και των εκ-
παιδευµένων µυαλών που ήταν αναγκαία για την αξιοποίησή του. Αυτό ακριβώς αποτε-
λεί τη βάση της πολυτελούς διαβίωσης του λευκού εργαζόµενου — του οποίου το εισό-
δηµα, σε σύγκριση µε αυτό του “ ιθαγενούς”  39, είναι πριγκηπικό — µια κατάσταση που ο 
µαρξισµός πλαστογράφησε, µε καταστρεπτικές γι’ αυτόν συνέπειες. Κι αυτή η κατάστα-
ση µας εκδικείται σήµερα, επειδή από εδώ και πέρα η εξέλιξη θα γίνει περίπλοκη εξαιτί-
ας του προβλήµατος της ανεργίας. Το υψηλό επίπεδο αµοιβών του λευκού εργαζοµένου, 
που σήµερα είναι απειλή για την ίδια του τη ζωή, στηρίζεται στο µονοπώλιο που οι ηγέ-
τες της βιοµηχανίας έχουν δηµιουργήσει γύρω του. 

       Και τότε, κατά τα τέλη του περασµένου αιώνα, η τυφλή βούληση-για-δύναµη άρχισε 
να κάνει κρίσιµα λάθη. Αντί να κρατήσουν αποκλειστικά για τους ίδιους την τεχνική 
γνώση που αποτελούσε το µεγαλύτερο κεφάλαιό τους, οι “λευκοί” λαοί την προσέφεραν 
απλόχερα σε ολόκληρο τον κόσµο, σε κάθε Hochschule, προφορικά ή στο χαρτί, και α-
πόλαυσαν την ευχάριστη έκπληξη των Ινδών και των Ιαπώνων. Η περίφηµη “διάχυση 
της βιοµηχανίας” καθιερώθηκε, υποκινηµένη από την προσδοκία µεγαλύτερων κερδών 
από τη µεταφορά της παραγωγής στην περιοχή εµπορίας. Και έτσι, στη θέση της εξαγω-
γής προϊόντων αποκλειστικά, άρχισαν να εξάγουν µυστικά, διαδικασίες, µεθόδους, µηχα-
νικούς και οργανωτές. Ακόµα και εφευρέτες µεταναστεύουν, επειδή ο σοσιαλισµός, που 
θα µπορούσε αν ήθελε να τους αξιοποιήσει, τους διώχνει. Και έτσι οι “ιθαγενείς” κάποια 
στιγµή είδαν τα µυστικά µας, τα κατάλαβαν και τα χρησιµοποίησαν στο έπακρο. Μέσα 
σε τριάντα χρόνια οι Ιάπωνες έγιναν τεχνικοί πρώτου επιπέδου και στον πόλεµό τους ε-
ναντίον της Ρωσίας επέδειξαν µια τεχνική ανωτερότητα από την οποία οι δάσκαλοί τους 
µπόρεσαν να πάρουν πολλά µαθήµατα. Σήµερα, λίγο πολύ παντού — στην Άπω Ανατολή, 
την Ινδία, τη Νότιο Αµερική, τη Νότιο Αφρική — έχουν δηµιουργηθεί βιοµηχανικές πε-
ριοχές, ή δηµιουργούνται νέες, οι οποίες, λόγω της χαµηλής κλίµακας αµοιβών θα µας 
αντιµετωπίσουν σε ένα θανάσιµο ανταγωνισµό. Τα ακαταµάχητα προνόµια των λευκών 
φυλών έχουν πεταχτεί, σπαταληθεί, προδοθεί. Οι άλλοι έφτασαν τους εκπαιδευτές τους. 
Πιθανόν — µε τον συνδυασµό της “φυσικής” πονηριάς µε την υπερώριµη ευφυία των 
αρχαίων πολιτισµών τους — να τους έχουν ξεπεράσει. Όπου υπάρχει άνθρακας ή πετρέ-
λαιο ή υδατοπτώσεις, εκεί ένα καινούργιο όπλο µπορεί να σφυρηλατηθεί για να τρυπήσει 
την καρδιά του φαούστειου πολιτισµού. Ο εκµεταλλευµένος κόσµος αρχίζει να παίρνει 
την εκδίκησή του ενάντια στους αφέντες του. Τα αµέτρητα χέρια των έγχρωµων φυλών 
— εξ ίσου έξυπνα και πολύ λιγότερο πιεστικά — θα συντρίψουν την οικονοµική οργά-
νωση των λευκών µέχρι τα θεµέλιά της. Η συνήθης πολυτέλεια του λευτού εργαζοµένου, 
σε σύγκριση µε τον κινέζο κούλη, θα είναι η καταστροφή του. Η ίδια η εργασία του λευ-
κού αρχίζει να γίνεται ανεπιθύµητη. Οι τεράστιες µάζες ανθρώπων γύρω από τα κέντρα 
παραγωγής άνθρακα του Βορρά, τα µεγάλα βιοµηχανικά εργοτάξια, το κεφάλαιο που ε-
πενδύθηκε σ’ αυτά, ολόκληρε πόλεις και επαρχίες, αντιµετωπίζουν την πιθανότητα να 
συντριβούν από τον ανταγωνισµό. Το κέντρο βαρύτητας της παραγωγής σταθερά αποµα-
κρύνεται απ’ αυτά, ιδίως αφ’ ότου χάθηκε ο σεβασµός των έγχρωµων φυλών προς τη 
λευκή µε τον Παγκόσµιο Πόλεµο. Αυτή είναι η πραγµατική και τελική βάση της ανεργί-

                                                 
39 Χωρίς να το αναλύουµε, η ένταση που υπάρχει στο ζήτηµα των αµοιβών µεταξύ των εργατών γης και 
των εργατών µετάλλου είναι απόδειξη γι’ αυτό.  
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ας που επικρατεί στις λευκές χώρες. ∆εν είναι µια απλή κρίση, αλλά η έναρξη µιας κατα-
στροφής. 

       Για τους “έγχρωµους” αυτούς λαούς (περιλαµβάνονται εδώ και οι Ρώσοι) η φαού-
στεια τεχνική κατά κανένα τρόπο δεν είναι µια εσώτερη αναγκαιότητα. Μόνο ο φαού-
στειος άνθρωπος σκέφτεται, νιώθει και ζει κατ’ αυτό τον τρόπο. Γι’ αυτόν είναι µια 
πνευµατική ανάγκη, όχι λόγω των οικονοµικών της συνεπειών, αλλά λόγω των νικών της 
— “navigare necesse est, vivere non est necesse”. Για τις έγχρωµες φυλές, αντίθετα, δεν 
είναι παρά ένα όπλο στον αγώνα τους ενάντια στον φαούστειο πολιτισµό, ένα όπλο σαν 
το δέντρο από το δάσος που χρησιµοποιεί κανείς σαν ξυλεία στο σπίτι του και το πετάει 
µόλις υπηρετήσει τον σκοπό του. Η µηχανική τεχνική θα τελειώσει µαζί µε τον φαού-
στειο πολιτισµό και µια µέρα θα κείτεται σε ερείπια, ξεχασµένη — οι σιδηροδροµικές 
µας γραµµές και τα ατµόπλοιά µας το ίδιο νεκρά µε τις ρωµαϊκές οδούς και το Σινικό 
Τείχος, οι γιγαντιαίες πόλεις και οι ουρανοξύστες µας σε ερείπια σαν την αρχαία Μέµφι-
δα και τη Βαβυλώνα. Η ιστορία αυτής της τεχνικής πλησιάζει γοργά προς το αναπόφευ-
κτο τέλος της. Το σαράκι την τρώει από µέσα, σαν όλα τα µεγάλα σχήµατα κάθε κουλ-
τούρας. Πότε και µε ποιόν τρόπο θα τελειώσει, δεν γνωρίζουµε. Καθώς αντιµετωπίζουµε 
αυτή τη µοίρα, υπάρχει µόνο µια κοσµοθεώρηση που είναι αντάξιά µας, µια κοσµοθεώ-
ρηση που µπορεί να ονοµαστεί η Επιλογή του Αχιλλέα — καλύτερα µια σύντοµη ζωή, 
γεµάτη κατορθώµατα και δόξα, παρά µια µακρά ζωή χωρίς περιεχόµενο. Ήδη ο κίνδυνος 
είναι τόσο µεγάλος για κάθε άτοµο, για κάθε τάξη, για κάθε λαό, που το να διατηρεί κα-
νείς οποιαδήποτε ψευδαίσθηση είναι αξιοθρήνητο. Ο χρόνος δεν µπορεί να σταµατήσει 
και δεν υπάρχει τρόπος µια φρόνιµη οπισθοχώρηση ή αποτράβηγµα από τα εγκόσµια. 
Μόνο οι ονειροπόλοι πιστεύουν πως υπάρχει διέξοδος. Η αισιοδοξία είναι δειλία.  

       Γεννηθήκαµε αυτό τον καιρό και πρέπει µε γενναιότητα να απολουθήσουµε το µο-
νοπάτι για το µοιραίο τέλος. ∆εν υπάρχει άλλος τρόπος. Καθήκον µας είναι να υπερα-
σπίσουµε το χαµένο µετερίζι, χωρίς ελπίδα σωτηρίας, σαν τον Ρωµαίο εκείνο στρατιώτη 
που τα κόκκαλά του βρέθηκαν µπροστά από µια πόρτα στην Ποµπηία — κατά την έκρη-
ξη του Βεζούβιου είχε πεθάνει στο πόστο του επειδή ξέχασαν να τον ανακαλέσουν. Αυτό 
θα πει µεγαλείο. Αυτό θα πει να είναι κανείς καθαρόαιµο. Το τιµηµένο τέλος είναι το µό-
νο που δεν µπορεί να αφαιρεθεί από τον άνθρωπο. 


