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ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΚΑΚΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΤΟ ON

Ι. Ο ΘΑΛΗΣ

Κεφάλι νεκρού θεοΰ, γυρισμένο ανάσκελα* Γιούχτας του χάους πού
καρφώνεις το βλέμμα σου στα βύθη του για ν' αναγγείλεις τον πρώτο καί τον
έσχατο λόγο: νερό, νερό, όλα με σένα αρχίζουν λες καί θέλεις να πεις: δλα
είσαστε ε να.
Φράση συνταραχτική, όχι στην επιστημονική της αρτιότητα, όσο σαν
μεγάλη οντολογική ομολογία του παντός ώς ενός.
Είναι ό κύκλος του χρυσού τρίποδα, ώς βγήκε άπό τή θάλασσα της Μί
λητος, κι' άφοΰ γύρισε τα χέρια όλων των σοφών ξαναγύρισε στα δικά σου
πού έκαναν καί τήν πρώτη δωρεάν του* ό όφις των αστερισμών πού δαγκώνει
τήν ουρά του οριοθετώντας τον κύκλο του ενός ώς παντός. Κραυγή δελφική
της θεότητας, του πρεσβύτερου απ' όλα τα όντα καί τα γινόμενα, άγέννητου
ωστόσο κι' αγέλαστου, να χαράσσει τήν επιλογή της στον πλούτο των δια
νοημάτων σου. Καί ή άχλύ της 'Ασίας να χάνεται στην ίδια τήν αμορφία της
καί ν' αναδύεται στο φως ή Ελλάδα σαν λόγος, δηλαδή ή αιώνια Ελλάδα. Μια
αποκάλυψη συγκλονιστική ανεξάρτητη άπό τή σφαίρα της προσωπικής πεί
ρας καί τής ιστορικής αναγκαιότητας, καθοριστική για τον καιρό, καί για
όλους τους καιρούς, βίαιη στην αποφασιστικότητα της, εμπλεη περιπάθειας
καί απερίγραπτα ωραία.
Νερό, κραυγάζεις στην έρημία τής μεγαλοφυίας σου, μια καθοριστική
οντολογική παραδοχή για χιλιάδες χρόνια. Καί ν' αποθέτεις με ιερότητα
μεγαλοπρεπή τον ύμνο σου στή θεότητα, πού κρέμασε στα νερά το πάν, στην
θεία χαραυγή τής Μιλήτου καί στην χαραυγή του πνεύματος.
—ΤΩ λόγε, πού αναλαμβάνεσαι άπό τα κράσπεδα του άμεσου καί τοϋ
προφανούς, στο φώς της ελευθερίας για να διαφυλάξεις τους όρους της καί
να διαδηλώσεις τό νόημα τής μαθηματικής απόδειξης στα γεωμετρικά σχή
ματα καί στην λογική επαγωγή. Εγείρεσαι όρθιος για να κηρύξεις τήν επι
στράτευση να πυρπολήσεις τα σύμπαντα, στερεώνοντας τα βήματα τοϋ νοΟ
στην πρόβλεψη του επιγενόμενου, ώς αιτιώδη ακολουθία καί ώς αλληλουχία
17
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συνειρμική. 'Ωστόσο την αιτία δεν μπόρεσες να την αποδείξεις, βεβαιώνον
τας την στην παραγωγή ενός αποτελέσματος στο επερχόμενο, άλλα διατυ
πώνεις τήν εικασία της. 'Υπόθεση εμπειρική, παράγωγη αξιωματικών κρί.
σεων και παραδοχών, πού επισφραγίζουν για πάντα τήν ματωμένην αίσθηση
της γνώσης στην άβυσσο του ανέφικτου.
—ΤΩ λόγε, πού ϊστασαι στην έπαλξη και στην αυταπάτη της ανθρώπινης
αλαζονείας, να κατακτήσεις το πάν πού φαίνεται ανυπεράσπιστο, μα ωστόσο
αντιστέκεται βίαια, διαφυλάσσοντας τό μυστικό του, και κάνοντας τήν προσ
πέλαση του δυνατή περισσότερο στην ποιητική σύλληψη παρά στην λογική
βεβαιότητα.
'Ωστόσο είσαι τό στήριγμα μου για να προχωρήσω, αρμόζοντας σε στί
χους τήν συνολική εποπτεία, σ' ενα χρόνο πηχτό κι' αδιαφοροποίητο πού
τήν κάνει δυνατή, στις νύξεις της θεότητας και στα κράσπεδα της συνεί
δησης· συγκρούεσαι με τήν έκπληξη για να υποθέσεις τήν έλξη τών μαγνη
τικών πεδίων και τους νόμους της.
—ΤΩ λόγε, πού έθέσπισες τήν πρόβλεψη της ηλιακής έκλειψης ως κατη
γόρημα κάθε απόδειξης για τό επερχόμενο, ϊστασαι στην σφαίρα τών αν
θρωπίνων αθλημάτων, αρνούμενος να κατακερματίσεις τήν εμπειρία, καί,
αναγνωρίζοντας τό ηθικό αξίωμα στην βάση τών συμπαντικών διαδικασιών,
θεσμοθετείς τήν καθολικότητα ώς επιστημονική παρατήρηση ή ως πολιτική
πράξη. Νόημα του κόσμου ενιαίο καί πανίσχυρο πού έπικάθεσαι στις παρυ
φές του εγκεφάλου μου, έλαύνοντάς με στην βεβαιότητα μιας ακατανίκητης
τελεολογίας. Διαβλέποντας τα όρια σου, δέχομαι τό έσχατο πού είναι καί
τό αρχέγονο καί με υπερβαίνει, άλλα καί με καλεί να διαλαλήσω, πέρα άπό
τήν μαθηματικήν απόδειξη, τό μέτρο στην τάξη της ζωής καί τήν σοφία ώς
ποίηση της θεότητας.
Μεγάλε ποιητή, πού καρφώνεις τό σημείο της αφετηρίας περίλαμπρο
στην ύψιπέτεια της αφαίρεσης, στην άποσυσχέτιση άπό τή μυθοπλασία της
'Ασίας, καί στερεώνεις τό βλέμμα μου σε ενα τρόπο ζωής πού θα διαρκέσει
όσο καί ή φυσική ύπαρξη της περιστρεφόμενης γης μου.
Γνώριζες άραγε ότι ή πρόταση σου για τό νερό εγκαινίαζε μιαν εκπλη
κτική αφαίρεση πού στον ίλιγγο της ή φυσική επιστήμη έγκαταλείπετο καί
άρχιζε ή ιχνηλασία της μεγάλης γνώσης, μια προαίσθηση για τήν ύστατη
λύση τών πραγμάτων πού δεν στηρίζεται σε παραδοχές; Είναι ό ίλιγγος μιας
καινούργιας θέας, καθολικής καί άνεπίστρεπτης πού αντηχεί ώς κάθαρση
στο κοσμικό καί στο ανθρώπινο δράμα ή στην τραγωδία της ύπαρξης.
Εϊναι ή κάθαρση πού άναγγέλεται για πρώτη φορά ώς γνώση του βά
θους τών πραγμάτων, κι' αργότερα σαν ή προσπέλαση στα βάθη του έαυτοϋ
σου, ενοποιητική καί κρίσιμη. 'Εγείρεσαι για να εγκαταλείψεις τήν μυθο
πλαστική αλληγορία καί τήν φαντασίωση, για να δραπετεύσεις άπό τήν ίδια
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την επιστήμη, άναγγέλοντας μια σκέψη ωστόσο άναπόδεικτη στις γιγάντιες
γενικεύσεις της· είναι ή διάθεση τοϋ ένορατικοϋ λόγου πού υπερβαίνει το
κύρος της αποδεικτικής τέχνης για να βυθιστεί στην αίγλη τοϋ αληθινού.
— Νερό, κράζεις, ή αρχή κάθε αρχής και τοϋ παντός, πού δεν μπορώ να
νοήσω· ωστόσο βλέπω μέσα άπό σένα τήν σφοδρή σιδερένια ενότητα τοϋ
παντός. Μια θέα απόλυτα καινούργια για τον άνθρωπο πριν ακόμα ή επιστή
μη ανδρωθεί. Στάθηκε ίσως αυτό ή αίτια για να επιδιώξεις τον διασκελισμό
της;
Μια εξαιρετικά ανθηρή επιστήμη, θα στερούσε άραγε τό δικαίωμα του
φιλοσοφικού διαλογισμοΰ άπό το πνεΰμα σου; Αυτό δεν μπορώ να τό
ισχυρισθώ. Μπορώ δμως να ομολογήσω, στην μετακίνηση αυτή, τον προ
σωπικό άθλο μιας ανυπέρβλητης μεγαλοφυίας πού άνοιξε ενα δρόμο για
τους διαδόχους σου.
Έ ν α μνημείο στην έρημία του χάους, στον άνεμο των χρονικών μετα
βολών να άπαστράφτει όπως ό χρυσός τρίποδας στην μαρτυρία μιας θέασης
πού πριν άπό σένα κανένας δεν είχε αποτολμήσει, και πού μετά άπό σένα
έγινε καθοριστική ως αιώνια Ελλάδα.
Π. Ο ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Επιβλητικός, μέ ιερατική επισημότητα καί μέ χειρονομία τελετουργική
καταθέτεις στην τράπεζα της ιστορίας τον φοβερό χρησμό σου, τό άπειρο
ώς αρχή κάθε αρχής κι' ως τελεολογία ηθική στο νόμο του δντος καί στην
αλληλουχία τοϋ γίγνεσθαι.
Γενάρχης τής επιστήμης πού ξεσηκώνεις στρατιές άπό τήν Μίλητο,
νομοθετώντας τό χάος ώς πολιτική πράξη. Ά π ό τα θέσμια τοϋ ήρωϊκοϋ σου
πνεύματος διασώθηκε ένας συνταραχτικός υπαινιγμός πού θα έκκολαφθει
καθοριστικά στην σκέψη τοϋ μεγάλου αναχωρητή τής Έφεσος: ή νύξη σου
για τήν ένοχη τοϋ οντος πού υποπίπτει στο γίγνεσθαι, εξω άπό τή θέληση
του, καί μεταβάλλει τον κοσμογονικό λόγο σέ ηθικό αξίωμα* κι' όπως ό κό
σμος αναζητά στον θάνατο τον εξαγνισμό του, στην φαινομενικότητά του
συντελείται ή κάθαρση τοϋ κοσμικοΰ δράματος, ώς τραγικότητα.
Πρόκειται για μια κάθαρση εμπλεη αμοιβαιότητας, ώς υπόμνηση τής
θέμιδας στην σφαίρα τοϋ οντος καί στο δράμα τοϋ γίγνεσθαι. Είναι άραγε τό
τίμημα τοϋ θανάτου τόσο ισχυρό, ώστε να δικαιολογήσει τήν πραγματικό
τητα του, ν' αποστερήσει τήν ζωή άπό αυτό πού τή λαχταρά, για κάποια ανύ
παρκτη αδικία;
Καί ν' απλώνεις στο έκθαμβο βλέμμα μας έναν κόσμο καινούργιο πού
συνέχεται άπό τήν έλξη στην έρημία τών αστρικών διαστημάτων, όπου ή
γέννηση καί ή φθορά επιτελούνται κατά τρόπο πού αποκαθίσταται ή διάτα
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ραγμένη ισορροπία* μια ισορροπία πού λειτουργεί ώς δικαιοσύνη για τήν
επανόρθωση της εκτροπής ώς αδικίας, δηλαδή ώς αιτία τελική.
'Ωστόσο το άπειρο πού διαλαλείς, ή πηγή πού γεννοβολοΰνται τα πάντα
και ή πατρίδα όπου τα πάντα επιστρέφουν «κατά τό χρεών» στην τάξη του
χρόνου είναι ή άναρχη αρχή της παροδικότητας του πολλαπλού. Ή παγκό
σμια έλξη, ή αφθαρσία της ύλης, ή σφαιρικότητα της γης πού συγκρατείται
άπό ενα εκπληκτικό συσχετισμό ουράνιων ελκτικών δυνάμεων για να μή κα
ταποντισθεί στο χάος του Θεού είναι αλήθειες πού ρίζωσαν στην μνήμη για
χιλιάδες χρόνους και τις ξαναβρήκε ô άνθρωπος και τις σεβάστηκε. Στίχοι
και φράσεις σκορπισμένες στον άνεμο ν' αναγγέλλουν τό άπειρο, αθάνατο
και άνώλεθρο καθώς εϊναι και χωρίς μόνιμες ποιότητες, είναι στίχοι συντα
ραχτικοί καί γεννούν τον αμείωτο θαυμασμό.
'Αρνούμενος τον δάσκαλο σου, αρνήθηκες μια νοηματική πληρότητα
πού έφθανε μέχρι τήν σιωπή. Σιωπηρός στάθηκες ô ίδιος, στην μέγιστη αρχι
τεκτονική αρχή πού νομοθέτησες, τό άπειρο, δρασκελώντας τήν πρωταρ
χική ουσία ώς ενότητα καί τό γίγνεσθαι ώς έγκλημα. "Εφτασε όμως μέχρις
εμάς ή αγωνία σου, για τήν απέραντη νύχτα, όπου ή ενότητα ενεργούσε πίσω
άπό τό πολλαπλό καί πού ήταν απαλλαγμένη άπό τήν αλλοίωση, άρα αιώνια.
Μια αρχή πού δεσπόζει στο γίγνεσθαι καί φέρει τήν ευθύνη για τον κόσμο
ώς πεδίο καθαρμού του.
—"Απειρο, κράζεις, αρχή πρωταρχική, άφθαρτη καί ανεξάντλητη πού
δεν γνωρίζεις τή φθορά καί τήν μεταβολή, άφοΰ δεν ορίζεσαι σε ποιότητες,
ούτε καί τήν ανάμνηση, άλλα αναπτύσσεσαι στην ακαταμάχητη αιωνιότητα
σου, καί εμπλεω άπό τον εαυτό σου. Τιμωρώντας τό γίγνεσθαι ώς απειλή της
μακαριότητας σου προσφέρεις μιαν ερμηνεία του κόσμου ώς θέρετρο καθαρ
μού. Ή φθορά τοΰ μεταβαλλόμενου εϊναι συνάρτηση της ετυμηγορίας της
πρωταρχής σου, μια ετυμηγορία ανέκκλητη καί συνταραχτική χωρίς συνή
γορο.
—"Απειρο πού εγκλείεις τό νόμο της απόλυτης δικαιοσύνης, με τό βλέμ
μα ακοίμητο στην γένεση καί στή φθορά" θεσπίσματα στο χάος τα όντα
καί τα παρόντα καί τα γινόμενα, χωρίς κανένα χαρακτήρα τοΰ πρωτουργοΰ
σας, πάνω άπό τό γίγνεσθαι καθώς ϊστασαι, σχήματα έρασιθάνατα πού δια
λαλούν τήν μοίρα τους, χωρίς τήν προσδοκία μιας έσχατης σωτηρίας.
—"Απειρο, πού επιτρέπεις τα δομικά υλικά να συστοιχειώνονται καί
να συστοιχίζονται, άλλα ωστόσο τιμωρείς τήν θέληση τους για ελευθερία.
Ό χρόνος είναι για σένα τό θεμέλιο της ηθικής επιταγής πού εμφανί
ζεται ώς ηθική αναγκαιότητα. Τό ηθικό αξίωμα στον κοσμικό χώρο δέν απέ
χει πολύ άπό τήν βεβαιότητα της ηθικής κατίσχυσης στον κόσμο των αν
θρωπίνων υποθέσεων, των διλημμάτων καί των αντεγκλήσεων δύναμη τό
ίδιο ανεξάρτητη άπό τό άτομο, αυτοτελής καί αναγκαστική, μια πειθώ πού
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ωστόσο ένσταλλάζεται στην ατομική ψυχή, ώς κοινωνική παραγγελία.
Ζει άραγε το ηθικό και πεθαίνει το άδικο; Αυτό δεν το είπες. Δεν το προ
αισθάνθηκες καν ώς αίτημα προς τήν αιωνιότητα. Γιατί να πεθαίνουμε κραυ
γάζουν τα όντα, όταν ή δικαιοσύνη μας χορηγεί τό δικαίωμα της ζωής;
'Ακίνητος μπροστά στό αίνιγμα του αιώνα και στό νόημα της δυναμικής
του πού απεκάλυψες, δεν θέλησες να πεις τίποτα άλλο. 'Αλλά σε κάλεσαν
οι αιώνες, κι' εμείς πολεμούμε να σε αναστηλώσουμε άπό τα θρύμματα των
διαλογισμών σου, πυργώδη, υποβλητικό στην χαραυγή τής 'Ιωνίας, να δεί
χνεις τα προπύλαια τών εποχών.

III. Ο ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ

Μορφή τυλιγμένη στην άχλύ του μύθου, στ' άκρόγιαλα τής Μίλητος,
πορεύεσαι στα βήματα του δασκάλου σου για να φτάσεις εκεί πού ό ϊδιος
δεν έφθασε. 'Ιχνηλατώ τήν ιδιοφυΐα σου για να σε ανασυγκροτήσω άπό τα
ψήγματα τών χαμένων παπύρων και τους στίχους τής πιο μεγάλης ποίησης.
—'Αέρας, είναι ή αρχή* μια δήλωση εκπληκτική στον βαθμό πού στοι
χείο της είναι ή κίνηση, στό επίπεδο του όντος και στό περιεχόμενο του γί
γνεσθαι. Ωστόσο δεν μίλησες για τό γίγνεσθαι, άλλα τό υπαινίχθηκες ή τό
προαισθάνθηκες.
Ουσία άπειρη πού εγκλείει μέσα σου όλα τα πράγματα ώς ποιότητες κι'
αυτά πού ήσαν κι' αυτά πού θα γίνουν, αρχέτυπα πού προϋπάρχουν στό άπει
ρο, και βγαίνουν στό φώς ή χάνονται στό σκότος τής απέκκρισης.
Πώς να ερμηνεύσω τήν καταπληκτική σου διαίσθηση στό βάθος τών
πραγμάτων; Σεισμός πού προκάλεσε ή αντίληψη σου, πιο μεγάλο και περισ
σότερο καθοριστικό άπό τήν ίδια τήν ερμηνεία σου για τήν γένεση τους στα
βάθη τών γεωδών πετρωμάτων.
Είναι τό συγκεκριμένο όπου τό κάθε τι είναι συνάρτηση τής διαστολής
και τής συστολής του: τα νέφαλα, οι γήινοι όγκοι, οί θεότητες πού διακονούν
τήν κοσμική τελετή, ώς τετελεσμένο ή συντελούμενο πεπερασμένο, στην
εντασή του με τό αιώνιο. Ό εικονισμός του νυφικού ύμέναιου να επικαλύπτει
τήν συμπαντική τελετουργία και ν' αντηχεί τό έπιθαλάμιο, ώς απόλυτη πρά
ξη. Κίνηση και αέρας, χωρίς τήν παρέμβαση ενός νομοθετικού νου, και
χωρίς μεταξύ τους ιεράρχηση, συγκροτούν τήν μορφή ενός κόσμου πού δεν
είναι κατ' ανάγκην τέλειος ούτε και πιθανολογείται κάποια σκοπιμότητα.
"Ενα στοιχείο τυχαιότητας νά ελλοχεύει σε κάθε απρόβλεπτο μέλλον για να
δρασκελίσει τό πιθανό και τήν επική μυθοποιΐα, αναζητώντας τήν λύση
στό έσχατο.
Είναι ή ενέργεια πού έλαύνει στην κάθαρση τό συμπαντικό μυστήριο
και τήν ενότητα τών στοιχείων του. Ή διαφοροποίηση του είναι συνάρτηση
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τής αραίωσης, της πυκνότητας και της έντασης τους. Ό άνεμος, τα νέφη, το
χαλάζι, τα πύρινα αστρικά σώματα πού περιστρέφονται κυκλικά, εποχούμενα,
οί νύξεις σου για την φύση της θεότητας να χάνονται στα βύθη του άπειρου,
ώς καθορισμένου.
Για σένα τό ακαθόριστο γίνεται και πάλι καθορισμένο στην τιτάνια
κοσμοπλαστική ενότητα πέρα από τη φύση και τήν πιθανότητα και ανεξάρ
τητα άπό τήν πείρα και τήν υπόθεση.
Επισφραγίζοντας έτσι τή φιλοσοφική νέα θέα πού εγκαινιάσθηκε με
τήν διαδήλωση για τό ενα, προαισθάνθηκες κι' άλλα πού δεν πρόλαβες να τα
μορφοποιήσεις σε αυθεντικό ρηματικό λόγο. Μια θέση ωστόσο εξ ίσου
σημαντική δσο και ή προαίσθησή σου.
IV. Ο ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

Στάθηκες όρθιος στην άκρα της αβύσσου μέ τα υψωμένα χέρια σου για
ν' αναγγείλεις στους στίχους της πιο υψηλής ποίησης τή φοβερή αποκάλυψη
για τό όν. Ένα ον τελειωμένο και ακίνητο σε μια αξιοθαύμαστη ισορροπία
και συμπαγές καί, άπό κάθε πλευρά της σφαίρας του, απίστευτα τέλειο. Μετα
βολίζοντας τήν βεβαιότητα του για τήν ύπαρξη τών αντιθέτων σε μια βεβαιό
τητα για τήν ύπαρξη του όντος, τό ένοράσαι ν' αναπνέει στο μέγεθος του,
έρημο χωρίς τελεολογία και χωρίς ανάμνηση· καί τό ον νά πλανάται μέ μιαν
ασύλληπτη μακαριότητα, εξω άπό κάθε εντελέχεια, χωρίς χώρο για νά βυθί
σει τις ρίζες του. Δεν φοβάται τον θάνατο, όπως δεν φοβήθηκε και τήν ζωή,
αναπνέει κι' αυτό τοϋ άρκεΐ.
Μια παραδοχή για τον χώρο όπου έχει θεσμοθετηθεί θα ήταν λογικά
απαράδεκτη, εν τούτοις θεσπίζεις τή μοναξιά τοϋ δντος ξεκινώντας άπό τήν
αντινομία τών αντιθέτων ώς πρωτογενές, πού έλκονται καί απωθούνται κι'
όπου ό έρωτας αναβιβάζεται στα ύψη τοϋ κοσμογονικοΰ λόγου, ώς νομοθε
τική δύναμη. Είναι μια σχέση πού προϋποθέτει καί ανάγεται έσχατα σε μια
παραδοχή για τήν ύπαρξη της ανυπαρξίας, της σκοτεινής κι' απροσπέλαστης
άρνησης τοϋ δντος, κατοχυρωμένο καθώς είναι στην μακάρια ακινησία
του καί απόλυτα ανεξάρτητο άπό κάθε τί άρα κι' άπό τήν σκέψη καί τήν κίνη
ση της· εμπλεω αυτοπεποίθησης, καί ειρηνικό καθώς εϊναι, δεν ξεσηκώνει
πολέμους, έστω κι' αν στο τέλος ομολογείς τήν ταύτιση του μέ τήν σκέψη.
Ματιά τιτάνα στο θαΰμα τοϋ κόσμου μέ λογική υπερτροφική πού παρα
μερίζει τα φαινόμενα τών αισθήσεων, τήν παρδαλή πολυχρωμία αύτοΰ πού
είναι κι' αύτοϋ πού ακόμα δεν είναι, άλλα γίνεται, σε μια δραματική καί επι
κίνδυνη άποσυσχέτιση της αίσθησης άπό τήν λογική αφαίρεση.
Σύμβολα καί σημεία καί εικόνες, παραστάσεις διαταγμένες σέ μια φαντα
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σμαγορία καταπληκτική ν' αναδιπλώνονται για ν' αποκαλυφθεί ή ακινησία
και ή έρημία ενός δντος, πανίσχυρου και ασφαλισμένου με μια βεβαιότητα
ισοδύναμη με το ανεξήγητο μειδίαμα των αρχαίων γλυπτών μεγαλουργημά
των.
—Έλα, του κράζεις, ενιαίο, ισχυρό, και άκατάδεχτο, πού υπάρχεις ανε
ξάρτητα από τήν έννοια πού σε οριοθετεί στην λογική αφαίρεση. Αυτό πού
δεν υπάρχει, έστω κι'άν δίδεται περιχαρακωμένο στην έννοια του, κρέμεται
στις άκρες τών λογικών απολήξεων, στα φυλλώματα ενός απίστευτα μεγάλου
δέντρου και χωρίς νά βιώνει τήν ομορφιά της ανθοφορίας ωστόσο περιμένει
τήν ποίηση νά το αναγγείλει.
Το ομολογεί στο άπειρο — πού δεν ορίζεται— γιατί διαφορετικά ή ύπαρ
ξη του θα ήταν αντιφατική και πεπερασμένη· δεν γνωρίζει τήν κίνηση γιατί
δεν κατέχει χώρο, ένώ κι' αν ακόμη κατείχε χώρο ή κίνηση άπό τον ενα
χώρο στον άλλο θα ήταν αδιανόητη. Σέ καλώ στην ακινησία μου και στην
έρημία για νά σέ οπλίσω με δύναμη και νά οδεύσουμε στα θεμέλια του ενός,
στο αίνιγμα του κοσμικού τρόμου, ώς αλύγιστη πρόκληση.
— Σέ αρνούμαι, κράζεις στην κίνηση, ώς μέγεθος αυτοτελές και ώς υπό
σταση αυθύπαρκτη, φαινομενικότητα ή ίδια καθώς είσαι* σέ νοώ μόνο σέ
σχέση μέ τήν πρωτογενή και απαράβατη ακινησία. Μιαν ακινησία όμως πού
εμπεριέχει ενα αίνιγμα ανεπίλυτο, πού δέν μπορεί νά το εκπορθήσει ή μετακί
νηση ενός πλάνητα, προς τήν μια ή τήν άλλη κατεύθυνση, προς τα πάνω ή
προς τα κάτω, αυθαίρετη καθώς είναι και χωρίς κανόνες τοΰ παιχνιδιού.
Έ ν α σημείο λογικά κρίσιμο όταν ή μείζων, άναπόδεικτη πρόταση σου
για τήν αυτονόητη ύπαρξη τών αντικειμενικών πραγματικοτήτων, δηλαδή
αυτού πού υπάρχει κι' αύτοϋ πού δέν υπάρχει, ριζωμένη στην φύση της αντί
ληψης καθώς είναι, περιφρουρείται μέ περιπάθεια στα λογικά επταπύργια.
Πίστης εγγενής γιά μια πραγματικότητα πού μένει κρυμμένη και υπερέχει.
"Ισως δέν θέλησες νά νοήσεις τήν συσχέτιση πού αρνήθηκες, τήν αυ
τοτέλεια της κίνησης μέ τήν επιστημολογική υπερβολή σου γιά τήν φύση
της φαινομενικότητας και τό κύρος της. Ήταν άραγε λογικά αναγκαία ή
άρνησης της, και ή αναγωγή της στην ουσιαστική ακινησία του αντικει
μενικού όντος;
Στην πραγματικότητα αυτή, ό χρόνος παραμένει πηχτός, αδιαίρετος
και ή σύλληψη του άπειρου δέν μπορούσε παρά νά εϊναι στατική κι' όχι
μέγεθος δυναμικό πού νομοθετεί τήν μεταβολή, ώς μέτρο του.
Κι' ό χρόνος νά σπαρταρά στον σιδερένιο εναγκαλισμό τών εννοιών
και νά κηρύσσει τήν εξέγερση, νά ξεσηκώνει στρατούς γιά νά συντρίψει
τους βραχίονες και νά χυθεί στο χάος, παρασύροντας στή δίνη του τό πρα
γματικό ώς φαινομενικότητα.
Μιά αναγνώριση της αυτοτέλειας της κίνησης δέν θά οδηγούσε βέβαια
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κι' ούτε μπορούσε να σε οδηγήσει στην λογική θεμελίωση της φαινομενι
κότητας ώς πραγματικής αντικειμενικά, άλλα θα προσέδιδε πειθώ μεγαλύ
τερη στην σύμπτωση τής σκέψης πού κινείται με τήν τέλεια σφαίρα του
δντος. Γι' αυτό και ή πρόταση πού θέσπισε ό λόγος σου, στην πιο δραμα
τική του αποκάλυψη, εμπεριέχει ενα νόημα βαθύτατο κι' ενα γρίφο ακόμη
απόρθητο.
Μια τέτοια παραδοχή σου θα έδιδε πληρότητα όχι μόνο στην κοσμο
γονική υπόθεση για το απόλυτο ενα πού διαδήλωσαν οί δάσκαλοι σου, άλ
λα και στην εξ ίσου συνταραχτικήν υπόθεση για τήν πολλαπλότητα του
ενός πού θέτει και δεν ανατρέπει το "Ενα.
Στο σημείο αυτό αίρεται ή αντινομία τής αίσθησης και τής παραίσθη
σιο και ή έννοια του χρόνου αρχίζει να διασπάται και να κατακερματίζε
ται, έλαύνοντας σ' ενα άπειρο δυναμικό* άρα και ή κίνηση θα μεταπλά
θετο σ' ενα αυτοτελές αντικειμενικό δεδομένο. Δέν έφθασες μέχρις εκεί
Ή αυτοπεποίθηση σου για τήν μεγάλη αποκάλυψη του όντος εμπεριείχε
τήν υπερβολή τών ορίων της, μια αίσθηση φιλοσοφικά και ιστορικά νόμι
μη.
— Παππού, ποιητής ο ίδιος, ανύψωσες τον φιλοσοφικό στοχασμό σέ
μοναδικά ΰψη, έμπιστεύοντάς τον σέ στίχους. Επέτρεψες στην ποίηση νά
τον παρασύρει, όχι βέβαια ανεξέλεγκτα, σέ μια ύψιπέτεια μοναδική. Μόνο
ό στίχος μπορούσε νά σέ βυθίσει στις πιο τρομαχτικές αφαιρέσεις, και νά
προφέρεις τον χρησμό τών έπινοιών σου για τό δν πού πλανάται ακίνητο
και τήν σύμπτωση του με τή σκέψη πού τό αναζητά* ωστόσο ή σκέψη δέν
είναι ακίνητη, ανεξάρτητα άπό τήν λογική αδυναμία πού εμπεριέχεται
σ' αυτήν τήν μεγαλειώδη υπόθεση. Εραστής του δντος και απόστολος του,
ανήγγειλες ενα μήνυμα πού κανείς δέν τό έχει ακόμη εκπορθήσει. Δέν το
πρόφερες μόνο λογικά, ίσως τό είδες, και τό βιωματοποίησες.
V. Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Ματιά αγέρωχη, καρπός μιας απαράβατης ελευθερίας άπό τήν τάξη τών
φαινομένων και τής ίδιας τής συνείδησης, εγείρεσαι στην επιβλητικότητα
τής Εφέσου για ν' αναγγείλεις τό είναι ώς γίγνεσθαι.
Κηρύσσοντας τήν άρνηση σου για τό δν, αμφισβητείς τήν διάρκεια
και τήν μονιμότητα του και αποχωρίζεις τό πραγματικό άπό τήν ακινησία
τής αφθαρσίας. Καταλύωντας έτσι τήν αυτοτέλεια του, παραδέχεσαι τή
δίνη τών αντιθέσεων στα σπλάχνα του, μια αναμέτρηση άνεξάλειπτη στα
δντα, όπου τ' αμοιβαία οριά τους δέν γίνονται απόλυτα σεβαστά* είναι ή
έκβαση τής υπεροχής σέ αγώνα κρίσιμο.
Μια παράσταση αβέβαιη, όπου τό πυρ ταυτίζεται με τό "Ενα για νά δια
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δηλώσει την φαντασμαγορία της πολλαπλότητας όπου διαχέεται· μαρμα
ρυγές εφήμερες πού κάθε στιγμή διακυβεύονται στην ροή τοϋ άνεπίτευ
κτου. "Εξω άπό τήν πείρα, ατομική ή ιστορική καθώς είναι ή ασυγκράτητη
μεταβολή, ή κίνηση τοϋ Ενός διαγράφεται χωρίς συνοχή και απόλυτη
διάρκεια. Στις αντιθέσεις πού συγκλονίζουν, άλλα και ορίζουν, τό γίγνε
σθαι δεν υπάρχει συναίνεση ούτε συγνώμη· μια πάλη ανάμεσα τους καθο
ριστική, χωρίς κανόνες του παιχνιδιού και χωρίς συναινετικές διαδικασίες.
Ό χ ι όμως καί δίχως κριτή.
Στην αέναη μορφοπλασία του, τό Εϊναι επιβεβαιώνεται ώς γίγνεσθαι
στην διάσπαση του στο πολλαπλό. Είναι ό νόμος της αδιάλειπτης κίνησης
ώς λόγος τοϋ πυρός στή βάση των πραγμάτων πού αναγγέλλεται στό εφή
μερο καί στό προσωρινό. Μια παραδοχή συνταραχτική, ή ομολογία της
ανασφάλειας πού αποστερεί άπό τό πράγμα τ' όνομα του, άφοϋ δεν έχει
μεγαλύτερη άπό εκείνο μονιμότητα. Εΐναι ό νόμος πού εμφανίζεται ώς α
νομία, ώς ύβρις καί απόκλιση, τό έγκλημα πού καρτερεί τήν ετυμηγορία
της δίκης. Μια έσχατη δικαιοσύνη πού εμφιλοχωρεί στην θέσπιση της αβε
βαιότητας των πιθανών εκβάσεων στην πιο καταπληκτική διαλεκτική συ
σχέτιση.
Καί ν' αρπάζεσαι από τα υψίπεδα της συνείδησης για να νομοθετήσεις
τήν ύπαρξη καί τόν κόσμο στην απουσία μιας τελεολογίας, στην άμπω
τη καί στην παλίρροια τοϋ χώρου καί τοϋ χρόνου, πού νοούνται ανεξάρτη
τα.
'Υπερόπτης, αναχωρητής, σέ μια μοναξιά πού άγγιζε τα όρια της πα
ραφροσύνης, με χαραγμένη στό μέτωπο σου τήν άποστράφτουσα σύλληψη
για τό γίγνεσθαι, εγείρεσαι στην συνείδηση τοϋ κόσμου ώς συντέλεια. "Ο
σοι σέ ατένισαν, όχι ώς θαυμαστές αλλά ώς μιμητές, σέ αρνήθηκαν στην
προσπάθεια να μετουσιώσουν τό ρήμα σου σέ προτάσεις κλειστών λογικών
συστημάτων. Είδαν μόνο τήν διαμάχη κι' όχι τήν έλξη των αντιθέτων, δέν
είδαν στό Είναι τήν αναγκαιότητα τοϋ πολλαπλού, ούτε τήν συγκλονιστι
κή εσοψη τοϋ εφήμερου, ώς απόκλιση. Κι' έσφράγησαν, ακινητοποιώντας,
τήν διαπάλη στην διαλεκτική ουτοπία της ιστορίας για ν' αναγγείλουν τόν
θάνατο του γίγνεσθαι καί να θεσπίσουν τό αναπόδραστο.
— Μαρίνα, κράζεις, στην γυναίκα πού δέν πρόλαβες ν'αποκαλύψεις
τόν ερωτά σου, ή λαχτάρα μου για σένα είναι όρος τοϋ ϊδιου τοϋ γίγνε
σθαι. Εΐναι ή δίψα για τήν εγκαθίδρυση τοϋ ενός ώς επιστροφή, καί σέ
καρτερώ στην υπερήφανη μοναξιά μου να κινήσουμε για τήν πατρίδα.
"Οταν όριζες τήν κίνηση του λόγου ώς πϋρ καί τήν έκπύρωση τοϋ πολ
λαπλοΰ μέχρι τόν πρόσωρο θάνατο του, κατέθετες μιαν αισιοδοξία πού σή
μερο δέν συμμερίζεται ή εντροπία των θερμοδυναμικών διαδικασιών, κι'
ό νόμος της, δηλαδή ό απόλυτος θερμικός θάνατος. Ή άνθρωπομορφική
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ανάμνηση της αιώνιας επιστροφής στην καθαρότητα του πυρός παραδέ
χεται τήν έσχατη υπεροχή τής ύβρεως στο δράμα του γίγνεσθαι, ώς αρχή
κοσμοπλαστική.
Ή ίδια ή ύβρις, ώς εκδήλωση τής ελευθερίας, είναι μια λύτρωση αλ
λιώτικη από εκείνη πού κινητοποιεί το ιστορικό. Είναι ή ελευθερία τής
δίκης, τοϋ έσχατου κριτή, τής δικαιοσύνης στον απείθαρχο ανταγωνισμό
πού θ' αποφασίσει για τον νικητή στον χρόνο τον απώτερο. Μια νίκη όμως
χωρίς έσχατη κατοχύρωση. Είναι ή ελευθερία τοΰ πυρός πού παίζει ώς
αιώνας γεννοβολώντας τήν φαντασμαγορία τοΰ σύμπαντος.
—Κανείς, κραυγάζει, καμιά δύναμη αντίπαλη, κανένας υπερκείμενος
σκοπός δεν ανατρέπουν τή θέληση μου για τό παιχνίδι. Γεννοβολώ τα όντα
και τα σχήματα, τα παρόντα και τα μελλούμενα. Καταργώ αυτά πού θέλω,
για να οικοδομήσω άπό τήν αρχή τήν πολιτεία μου. Παιδί τοϋ χάους, ωραίο
και άσύγγνωστο για αυτό πού πράττει και για αυτό πού δεν έπραξε, χωρίς
αίσθηση τής τραγικότητας. Αίθαίρετο καθώς είσαι, αρνείσαι να καρφώσεις
τήν πύρινη αιχμή στην αναγκαιότητα μιας τελεολογίας ή στην μορφο
πλασία ενός κόσμου πού έλαύνεται άπό σκοπιμότητα. Προαίρεση παιδική
πού εγκλείει τον έσχατο κίνδυνο τοΰ είναι, ώς εφήμερα πραγματικού στο
διηνεκές τοΰ γίγνεσθαι.
Κι' δμως θέτοντας τήν αναγκαιότητα ώς παιχνίδι, δέν έφτασες στην
άρνηση τοΰ νόμου πού ώς πΰρ, διαστέλλεται στο πολλαπλό για νά συρρι
κνωθεί και πάλι στή μονάδα, σε μια μεταβολή ασύλληπτης περιοδικότη
τας. Μορφή ή ϊδια τής ροής τοΰ μεγάλου πόταμου, διαλάμπεις στην δια
δοχή των δυνατών μεταμορφώσεων. Και στην έλξη των αντιθέτων ομο
λογείς μια παραδοχή πιο κρίσιμη άπό τήν άρνηση της.
—Τιτάνα θαυμαστέ, πού ακόμη κι" αν κρατείς τό μέγα μυστικό, αμφι
βάλλεις για τό κΰρος των συνειρμικών προτάσεων και τήν βεβαιότητα τής
γνώσης. Δέν θα γνωρίσουμε ποτέ τίποτε, κραυγάζεις, στην χαραυγή των αι
ώνων μόνο νύξεις και νεύματα και εικασίες και υποθέσεις συνθέτουν τήν
τραγωδία τοΰ ανθρώπινου αγώνα. Και ή δίκη θ' αποφασίζει κάθε φορά για
τήν μορφή τοΰ κόσμου, ώς αυθαιρεσία χωρίς υπερκείμενη σκοπιμότητα,
και θα νοεί τήν φαντασμαγορία του ώς έγκλημα και ώς παρέκκλιση.
θαυμάζεις ό ίδιος γοητευμένος άπό τό θαυμάσιο παιχνίδι τοΰ αιώνα,
πού παίζεται χωρίς καμιά λογοδοσία, κι' αναζητάς θαυμαστές, και ακολού
θους. Ή μοίρα τής μεγάλης ιδέας νά γίνεται δεκτή χωρίς επιφύλαξη και
χωρίς μετριοπάθεια.
VI. Ο ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ

Απόστολος τής κίνησης στα πέρατα τοΰ χώρου και τής σκέψης, σάν
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μέγεθος αυτοτελές και επικύρωση της υλικής όμοιομέρειας, πού άφορμάσαι
άπο την σκοπιμότητα της για να ερμηνεύσεις την πολλαπλότητα του ενός
ώς ενότητα τοΰ πολλαπλού μια θεωρία για την κίνηση, ή πρώτη θεωρία
τοΰ πρώτου μέγιστου θεωρητικού νου, ανεξάρτητη από την φαινομενικό
τητα τοΰ πολλαπλού, όπως τέθηκε, και την διδαχή για τό όν.
'Ωστόσο, αντιστρέφοντας την αντίληψη για την ακινησία και την αυ
θαίρετη περιπλάνηση τοΰ όντος, επιχείρησες ενα άλμα για να στερεώσεις
τήν κίνηση ώς αλήθεια. Ξεκινώντας έτσι από τήν παραδοχή δτι τό όμοιο
δεν μπορεί να προέλθει άπο τό ανόμοιο του, συγκλόνισες —αφού πρώτα
ό ίδιος συγκλονίσθηκες— τήν πίστη για τήν προέλευση τοΰ οντος άπό τό
τίποτε, άπό τήν παντελή έλλειψη πού αύτομεταβολίζεται σέ κάτι αληθινό
και πραγματικό.
"Ετσι, άφοΰ κατάλυσες τήν αυτοτέλεια και τήν ακινησία των ποιοτή
των, μάχεσαι να ιδρύσεις κρίκους ανάμεσα τους και να εκφράσεις τήν φιλο
νεικεία τους στην έκταση τού χώρου για παρουσία και επικράτηση, όπου
ή μεταβολή άφορα μόνο τήν μορφή κι όχι τό περιεχόμενο, ώς έκφραση τοΰ
πολλαπλού.
Ό γ κ ο ι και σχήματα και σώματα και άπειρο πλήθος «σπερμάτων και
χρημάτων» όπου ή γένεση και ή φθορά ανάγονται στην διάλυση και στην
μίξη τους, σέ μια άπειρη διαιρετότητα τοΰ υλικού, και τίθενται στην περι
χώρηση της κυκλικής περιστροφής, ακολουθώντας τήν επιταγή τοΰ Νοΰ
ώς μεγέθους ανεξάρτητου. Ενός Νοΰ απαλλαγμένου άπό τό υλικό, αυτο
δύναμου και μέ απόλυτη επίγνωση αυτών πού συμβαίνουν ή των δυνατοτή
των πού χάνονται πριν γίνουν πραγματικές.
Μύδροι διάπυροι στο έλεος μιας κίνησης τρομαχτικής, άπερινόητης
στην βιαιότητα της για τον άνθρωπο, και αφάνταστα ισχυρή· μια κίνηση
πού νομοθετεί τήν μίξη και τον διαχωρισμό, ανακαλώντας τό όμοιο άπό
τα βάθη τοΰ πραγματικοΰ  ενα επιχείρημα τελεολογικό στην βάση των πρα
γμάτων πού ερμηνεύει τήν αποθέωση τους στην συμπαντική τελετουργία.
Και τα πράγματα πού ανάμεσα τους καμιά γέφυρα δέν υπήρχε, νά απο
κτούν ενα νόημα ξαφνικά πιο μεγάλο άπό τον εαυτό τους στην τάξη και
στην διάταξη τοΰ πραγματικού ώς φαινομενικότητα* και νά τίθενται ώς δο
μές μιας ομοιόστασης ασύλληπτης στην φορά τής κίνησης πού ό άνθρωπος
δέν έχει δοκιμάσει τό μέγεθος της. Είναι μια κίνηση πού αρχίζει ανεπαί
σθητα άπό τα σπλάχνα των σωμάτων, παράγωγη ενός Νοΰ υπερκείμενου,
και ανεξάρτητου, πού χυμδ για νά συμπαρασύρει τό πάν στην έσχατη με
ταμόρφωση. Φλέβα στις παρειές τής ύλης πού δονείσαι και εμφανίζεσαι
ανεπαίσθητα ώς περιδίνηση για νά επιβάλλεις τον νόμο σου, και νά καλείς
τα όμοια νά σμίξουν, προϋποθέτοντας τήν τιτάνια διάκριση τους άπό τήν
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ανομοιότητα, ένας διχασμός στους κόλπους του οντος εγγενής, πού μετα
φέρεται στην διεργασία του γίγνεσθαι.
Στοιχείο τους καθώς γίνεσαι, κινείς τό παν ώς τάξη κι" ώς διάταξη, ώς
αιτία τελική του τελεολογικού σου σχήματος. Μια υπόθεση συνταραχτική
στα θεμέλια του κοσμοπλαστικοΰ λόγου πού μάχεται να οικοδομήσει ενα
νόημα στην έρημία των φυσικών σχηματοποιήσεων. Θείος Νους πού κρα
τά στα δόντια του τήν άκρα της κίνησης για να μεταμορφώσει τό χάος σε
σύστημα, με απερίγραπτη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για τήν τελική
έκβαση.
Ή αντίληψη σου ότι τό πάν προέρχεται άπό τό πάν ή δτι τό πάν εϊναι
στο πάν έλαύνει σε μια άποψη για τό χάος, όπου όλες οί πρωταρχικές ουσίες
του αρχέγονου μείγματος ήσαν δυνατότητες αδιαφοροποίητες, άλλα και
στην βεβαιότητα της νομοθετικής παρέμβασης του Νου για τήν επικράτηση
της μιας ή της άλλης στο συγκεκριμένο. Ή ειδολογική απλότητα του απει
ροελάχιστου με μόνο μιαν ηγεμονική ποιότητα στην κονιορτοποιημένη μά
ζα δέν ήταν παρά ή εικονική υπόσταση του αρχέγονου κόσμου, πριν ή κί
νηση θεσμοθετήσει τήν κρίσιμη μορφολογία, τότε πού τό άπειρο έσυλλαμ
βάνετο ώς άθροισμα.
—*Ω Νου πού κινείσαι αφ' έαυτοΰ και κινείς τα σπέρματα και τα χρή
ματα, πού πυροδότησες τό γίγνεσθαι στην τρομαχτική εκείνη στιγμή όπου
τό χάος τερματίζεται στις απαρχές του κοσμικού θαύματος. 'Ωστόσο στην
παραστατική αντινομία της υπόθεσης αυτής θα προβάλλει μια αντίφαση
πού αρνείται τήν πρώτη ομολογία σου για τήν ανεξαρτησία του Νου άπό το
υλικό" ενα αίνιγμα τρομαχτικό στο βάθος της διάνοιας σου και στο πέλαγος
των πραγμάτων, στον βαθμό πού ή παραστατική δύναμη της είναι συνάρτη
ση της ανεξαρτησίας της άπό τό φυσικό δεδομένο, ώς λογική επαγωγή.
—ΤΩ Νοΰ, αύτοκρατής καθώς είσαι και πού ενώ τελείς εξω άπό κάθε
σωματικότητα έν τούτοις νομοθετείς τό γίγνεσθαι, ώς σωματικό μέγεθος,
και τό άπειρο των πολλαπλοτήτων. Ωστόσο υπήρχες πριν άπό εκείνα ώς
αρχή δεσμευτική, ούτε καν ταυτόχρονη, πριν έλθει ή στιγμή της σφοδρό
τερης μορφοπλασίας πού συνέλαβε ό άνθρωπος στ' άναρριπίσματα της κί
νησης στο υλικό.
—ΤΩ Νου στην μοναξιά της αύτοκράτειάς σου, αρχή του λόγου, πέρα
άπό τον λόγο, αρχή του παντός ώς πυροδότηση του γίγνεσθαι πού θέτεις
τό πρωτογενές σέ μιαν αφάνταστα ωραία διάταξη. 'Απαγορεύεις τάχα τήν
κατάλυση της τάξης αυτής και τήν επιστροφή στο αρχέγονο καί στο χαώ
δες, στην εντροπία τών θερμοδυναμικών και κοσμοδυναμικών διαδικασιών;
Αυτό ϊσως δέν θα τό μάθω ποτέ. Έν τούτοις έθεσες ώς Νους τα όρια
τών κοσμικών συντελεστών.
Σέ ανασύρω άπό τα βάθη τών παραστάσεων γιά νά μου αναγγείλεις

