ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Μριος Σπηλι πουλος, Βυζαντιν

Τα τσσερα κε µενα που περιλαµβνονται στην εντητα αυτ χουν ως κεντρικ θµα τους
τη σχση του ανθρπου µε τη θρησκε α. Με τον ρο θρησκε α εννοοµε τσο τη θρησκευτικ π στη ως ανγκη του ανθρπου να πιστεει στην παρξη ενς αντερου ντος, σο και
το θεσµ της θρησκε ας (εκκλησ α και θρησκευτικ ζω), ο οπο ος σε µεγλο βαθµ διαµορφνει την ηθικ στση και προσδιορ ζει την κοινωνικ συµπεριφορ των ανθρπων. Τα
κε µενα που θα διαβσετε θα σας βοηθσουν να αντιληφθε τε τι οι τρποι µε τους οπο ους
το θρησκευτικ β ωµα και η π στη εκφρζονται στη λογοτεχν α ποικ λλουν πολ, ωστσο η
ανγκη του ανθρπου να εκφρσει τη θρησκευτικτητα και να αναζητσει να στριγµα
στα εναγνια ερωτµατα της παρξς του ε ναι διαχρονικ. ∆ιαβζοντας επ σης τα κε µενα, σως σκεφτε τε τι, παρ τις διαφορς που υπρχουν  τις συγκροσεις που σηµεινονται κατ καιρος ανµεσα στα διφορα θρησκεµατα, λες οι θρησκε ες αποβλπουν στην
αλθεια, στην ευτυχ α και στην αρµονικ συµβ ωση των ανθρπων.

∫.¶. ∫ ∞µ∞º∏™

™ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·
Το πο ηµα γρφτηκε το 1912 και αναφρεται στην ελληνορθδοξη εκκλησιαστικ τελετουργ α, η σοβαρτητα και η λαµπρτητα της οπο ας θυµ ζουν στον Αλεξανδριν ποιητ την νδοξη εποχ του Βυζαντ ου.

∆ην εκκλησαν αγαπ – τα εξαπτρυγ της,
τ’ ασµια των σκευν, τα κηροπγι της,
τα φτα, τες εικ$νες της, τον µβων της.

Εκε σαν µπω, µες σ’ εκκλησα των Γραικν'
µε των θυµιαµτων της τες ευωδες,
µες τες λειτουργικς φωνς* και συµφωνες,*
τες µεγαλοπρεπες των ιερων παρουσες
και κθε των κινσεως τον σοβαρ$ ρυθµ$ –
λαµπρ$τατοι µες στων αµφων τον στολισµ$ –
ο νους µου πηανει* σε τιµς µεγλες της φυλς µας,
στον νδοξ$ µας Βυζαντινισµ$.*
Κ.Π. Καβφης, Ποιµατα, τ$µ. 1, 4καρος

* λειτουργικ ς φων ς: εκκλησιαστικς ψαλµωδες * συµφωνες: ψαλµωδες απ$ πολλο/ς ψλτες * πηανει: πηγανει (ιδιωµατικ$ς τ/πος) * Βυζαντινισµς: ακµ και λαµπρ$τητα του Βυζαντου
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ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κ.Π. Καβφης

∂ƒ°∞™π∂™

1

∆È ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ·ﬁ ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚıﬁ‰ÔÍË ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·; °È·Ù› ·Ó·Î·ÏÂ› ÛÙË
ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ;

2

¶ÔÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙË˜ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÁÈ·Ù›;

3

¶ÔÈÂ˜ ÁÏˆÛÛÈÎ¤˜ È‰ÈÔÙ˘›Â˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙÂ ÛÙÔ Ô›ËÌ· Î·È Ò˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È;

Γιργος Σικελιτης, Μετ ωρα, µον Βαρλαµ
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° π∞¡¡∏™ ƒ π∆™√™

∆’ ¿ÛÚÔ ÍˆÎÏ‹ÛÈ
Το πο ηµα ανκει στη συλλογ ∆εκαοχτ λιανοτργουδα της πικρς πατρδας (1973). &χει
θµα του να απ τα φωτειν σπρα ξωκλσια που, διασπαρµνα σε λη την ελληνικ παιθρο, δ νουν µια λιτ, οργανικ ενταγµνη στο φυσικ περιβλλον, εικνα της ανθρπινης θρησκευτικτητας και του λαϊκο πανηγυριο.

∆’ σπρο ξωκλσι στην πλαγι, κατγναντα* στον λιο,
πυροβολε µε το παλι$, στεν$ παρθυρ$ του,

Και την καµπνα του αψηλ, στον πλτανο δεµνη,
τηνε κουρντζει ολονυχτς για του Αϊ-Λαο/ τη σκ$λη.*
Γ. Ρτσος, ∆εκαοχτ λιανοτργουδα
της πικρς πατρ δας, Κδρος

Κωνσταντνος Μαλας, Παντνασσα Νξου

* κατγναντα: ακριβς απναντι * σκλη: ηµρα γιορτς, αργας και ξεκο/ρασης
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Γι  ν ν η ς P  τ σ ο ς

T’ AΣΠPO ΞΩKΛHΣI

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ·
ÛÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ƒ›ÙÛÔ˘; ™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ·˘Ùﬁ Ô˘ Û·˜ ÚÔÎ·ÏÂ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË.

2

¶Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜, «˘ÚÔ‚ÔÏÂ›» Î·È
«ÎÔ˘ÚÓÙ›˙ÂÈ»;

3

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫·‚¿ÊË Î·È ÙÔ˘ ƒ›ÙÛÔ˘. ¶ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·ﬁ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ô Î¿ıÂ ÔÈËÙ‹˜;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

Œ¯ÂÙÂ ÂÈÛÎÂÊıÂ› ÙËÓ ËÌ¤Ú· ÙË˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ˘ ·Á›Ô˘ ÌÈ· ÂÎÎÏËÛ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ﬁÏË ‹ ¤Ó· ÍˆÎÏ‹ÛÈ; ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡, ÙË Ï·˚Î‹ ·ÓÙ·ﬁÎÚÈÛË
Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜. ¶ÔÈ· ÂÚ›ÛÙ·ÛË Û·˜ Û˘ÁÎÈÓÂ›
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ Î·È ÁÈ·Ù›;

◆

µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ÔÓÔÌ·Û›Â˜ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ‹ ÙˆÓ ÍˆÎÏËÛÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜. ¶ÔÈÔÈ ¿ÁÈÔÈ ‹
Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ ÙÈÌÒÓÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ Î·È ÁÈ·Ù›;

◆

∞Ó Ë ıÚËÛÎÂ›· Û·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹, Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚıﬁ‰ÔÍË ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›·
ÌÂ ÙËÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ‰ÈÎ‹˜ Û·˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜.

Λεπτοµρεια απ το ξυλ γλυπτο χρωµατιστ τµπλο
του Ναο της Υψσεως του Σταυρο στην Ανεµοτσα Πηλου
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° ƒ∏°√ƒπ√™ • ∂¡√¶√À§√™

∫¿ÔÈ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·
Η παρακτω επιστολ του Γρηγριου Ξενπουλου γρφτηκε τα Χριστογεννα του 1925
και απευθυνταν στους µικρος αναγνστες της ∆ιπλασης των παδων, περιοδικο που διεθυνε µε επιτυχ α για 50 χρνια (1896-1944, 1946-1948). O Ζακυνθινς λογοτχνης και θεατρικς συγγραφας αναπολε , µε νοσταλγ α αλλ και χιοµορ, τα παιδικ του χρνια και την
οικογενειακ ατµσφαιρα των Χριστουγννων, σε συνδυασµ µε τα θιµα και τις παραδοσιακς συνθειες του τπου του.
Αθνα, 26 ∆εκεµβρου 1925

∞γαπητο µου,

Eναν καιρ$ στη ζω µου, τα Χριστο/γεννα τα γι$ρταζα… την Πρωτοχρονι. Πς;
Ακολουθο/σα καννα δικ$ µου καλαντρι*,  εχα προσηλυτισθε σε καµι αρεση;…
Τποτ’ απ’ αυτ. Μ$νο που τον καιρ$ εκενο, νι$φερτος στην Αθνα, φοιτητο/δι, σχεδ$ν παιδ, δεν µπορο/σα να καταλβω Χριστο/γεννα χωρς… κουλο/ρα.
Στη Ζκυθο, βλπετε, $που εχα µεγαλσει, την παραµον των Χριστουγννων το
βρδυ, κ$βουν µε ποµπ* κποια κουλο/ρα. Αντιστοιχε µε τη βασιλ$πιτα που
κ$βουν εδ την Πρωτοχρονι –κοµµτι ονοµαστικ$ για τον καθνα, φλουρ για τον
τυχερ$, και καθεξς, –αλλ δε µοιζει και καθ$λου. Lλλη πστα, λλη ζ/µη, λλη
$ψη, λλη γε/ση, λλη µυρωδι. Φανταστετε να ωραο ψωµ σιµιγδαλνιο, πιασµνο µε λδι, βαµµνο κτρινο µε ζαφουρνα,* σπαρµνο µσα µε σταφδες σπρες και
µα/ρες, µε κουκουνρια, πορτοκαλ$φλουδες κι να σωρ$ µπαχαρικ, και µε µια
κρο/στα $λο σουσµι και πυκν φυτεµνα καρ/δια, κποτε µλιστα και πασπαλισµνη µε ψιλ ζχαρη χρωµατιστ. Αυτ εναι η ζακυθιν κουλο/ρα. Πς να καταλβαινα Χριστο/γεννα χωρς το «κοµµτι µου» απ’ αυτν; Και πο/ να ’βρισκα ττοιο
πρµα εδ, στο βραδιν$ τραπζι της παραµονς;
– Χριστο/γεννα α/ριο, µου ’λεγαν. Και του χρ$νου!
– Πο/ εναι τα; Απαντο/σα. ∆εν τα βλπω!…
Και δεν τα ’βλεπα πραγµατικς. Q, να πω καλ/τερα, τα ’βλεπα, αλλ µε τη φαντασα µου, µακριν, αµυδρ, νοσταλγικ, λυπηµνα – τα ’βλεπα εκε κτω, στην πατρδα, στο πατρικ$ µου σπτι, στο χριστουγεννιτικο τραπζι µε την κουλο/ρα στη µση,
* καλαντρι: ηµερολ$γιο * ποµπ: τελετ * ζαφουρνα: ζαφορ, κρ$κος, εδος φυτο/ που καλλιεργεται
για τις χρωστικς και φαρµακευτικς του ιδι$τητες
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Κ Α Π O Ι Α Χ Ρ Ι Σ Τ OΥ Γ Ε Ν ΝΑ

Γρ η γ  ρ ι ο ς Ξ ε ν  π ο υ λ ο ς

µε τους δικο/ς µου ολ$γυρα και –αλµονο!– µε τη θση µου σε µιαν κρη αδειαν…
Qταν γιορτ αυτ για µνα; Αν δεν κλαψαν τα µτια µου, κλαψε $µως η ψυχ µου,
– ψυχ παιδιο/ που για πρτη φορ ξενιτε/εται…
Συνβαινε $µως να βγζουν εκε και το δικ$ µου το κοµµτι, –ε, φυσικ, τι κι αν
λειπα; ∆εν εχα κι$λα πεθνει!– και, µαζ µ’ να χριστ$ψωµο κι να τενεκεδνιο κουτ
µαντολτο, να µου το στλνουν εδ µε καννα επιβτη  µε το ταχυδροµεο. Αλλ
αργο/σε. ∆εν εχε εφευρεθε, βλπετε, ο/τε εφευρθηκε ακ$µα και καννας τηλγραφος για δµατα. (Αχ, κι αυτ$ς ο Eδισσον! Τι κνει;…) Και το δµα φτανε µ$λις την
παραµον της Πρωτοχρονις. Eτσι, µε το κοµµτι εκενο της κουλο/ρας, που το
λβαινα και το ’τρωγα µε τ$ση χαρ, µε τ$ση συγκνηση, µε τ$ση αγπη, κανα κι εγ
τα Χριστο/γενν µου πρωτοχρονιτικα.
Αυτ$ βσταξε κµποσα χρ$νια. Εναι αλθεια $τι και στην Αθνα, αργ$τερα, γνωρστηκα µε ζακυθιν σπτια που κοβαν την παραµον ζακυθιν κουλο/ρα και µε
προσκαλο/σαν και µνα στην τελετ. Αλλ δεν ταν το διο! Εγ θελα το κοµµτι
µου απ$ την κουλο/ρα του σπιτιο/ µας. Και πλι περµενα σαν και τι το δµα που θα
ξεκινο/σε απ$ κει πρα µετ την παραµον, για να το λβω… κατ$πιν εορτς.
Αλλ ρθαν και Χριστο/γεννα  µλλον Πρωτοχρονι, που δεν λαβα τποτα.
Στην πατρδα εχε πεθνει ο καηµνος µου ο πατρας. O/τε εκενο το χρ$νο κοψαν
στο σπτι µας κουλο/ρα, ο/τε τον λλον… Το πνθος, η απουσα µου ακ$µα, το µεγλωµα και το σκ$ρπισµα των παιδιν της, καµε τη µητρα µου ν’ αφσει, να ξεσυνηθσει αυτ$ το χριστουγεννιτικο θιµο του τ$που, αταριαστο πια σ’ να σπτι χωρς
νοικοκ/ρη και χωρς µικρ παιδι. Τ$τε µλιστα, για πολλ χρ$νια, συνβαινε το
αντθετο: εγ στελνα της µητρας µου το κοµµτι της απ$ τη βασιλ$πιτα που κοβα
εδ, στο σπτι µου, για τα παιδι µου. Και η µητρα µου πλι, θυµο/µενη τα παιδικ
της χρ$νια στην Π$λη, $που επσης κοβαν βασιλ$πιτα, γι$ρταζε στη Ζκυθο µια
πολτικη Πρωτοχρονι… τα Θεοφνεια.
Κποιο χρ$νο $µως, µεγλος εγ πια, πγα στη Ζκυθο να κµω Χριστο/γεννα
µε τη γρι µητρα µου.
– Α, της λω, δεν χει, θα κ$ψουµε και κουλο/ρα!
– Ναι, παιδ µου, µου λει, αφο/ εσαι και συ εδ, ας κ$ψουµε.
Πραγµατικς, παργγειλα ξω µια ωραα κουλο/ρα, και την κ$ψαµε το βρδυ της
παραµονς, $πως λλοτε… Αλλ θα το πιστψετε; ∆ε µ’ ενθουσασε καθ$λου! «Πο/ το
τσουρκι µας; Eλεγα. Αυτ$ δεν εναι παρ ψωµ!» Ναι, αυτ$ το ψωµ µε το λδι και µε τη
σταφδα, που λλη φορ µε τρλαινε, που το προτιµο/σα απ$ καθετ και που δεν κανα
Χριστο/γεννα αν δεν το ’χα, δε µου ρεσε πια. Το εχα ξεσυνηθσει. Προτιµο/σα το τσουρκι. Κι ο/τε $ψη το/ βρισκα πια, ο/τε γε/ση, ο/τε µυρωδι εξαιρετικ. Eνα κοιν$
πρµα, χοντρ$, βαρ/, που απορο/σα µλιστα πς µ’ ενθουσαζε τ$σο λλη φορ…
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Μη δεν ταν το διο;
Rχι, το διο ταν απαρλλαχτο. Εγ µ$νο εχα αλλξει, εγ δεν µουν πια ο
διος… Τ$σα χρ$νια στην Αθνα, εχα ξεσυνηθσει τα πρµατα της πατρδας µου και
εχα συνηθσει τ’ αθηναικα. Rλα στον κ$σµο µια συνθεια εναι. Κι ακ$µα, κθε
πρµα ταιριζει στον τ$πο του. Μ$νο η νοσταλγα των πρτων χρ$νων της ξενιτις
µ’ κανε να βρσκω τ$σο ωραα και στην Αθνα τη ζακυθιν κουλο/ρα και να την
προτιµ απ’ το καλ/τερο τσουρκι. Αλλ $ταν, µε τον καιρ$, λιγ$στεψε κι σβησε η
νοσταλγα, χθηκαν µαζ κι $λες οι παλις, οι νοσταλγικς µου προτιµσεις. Εχα
εγκλιµατιστε* πια Αθηναος. Κι νας Αθηναος δεν µπορε ββαια να προτιµει τη
ζακυθιν κουλο/ρα απ$ το τσουρκι του. Για να την προτιµει κανες, πρπει να ’ναι
Ζακυθιν$ς, και να µνει στη Ζκυθο.
Eτσι εξγησα τ$τε το παρξενο. Και θυµθηκα και το µλανα ζωµ$ των Σπαρτιατν. Oι Σπαρτιτες τον αποζητο/σαν και τον εκθεαζαν παντο/ σαν το καλ/τερο φαS
του κ$σµου. Eτσι, ο µλας ζωµ$ς βγαλε µια φµη µεγλη. Rσοι δεν τον εχαν δοκιµσει, τον ν$µιζαν εφµιλλο* µε την αµβροσα, την αιθρια αυτ τροφ των Oλ/µπιων Θεν. ∆ε θυµο/µαι τρα ποιος επσηµος, βασιλις  στρατηγ$ς –ο ∆ιον/σιος
των Συρακουσν ραγε;– $ταν πτυχε µια φορ κτι Σπαρτιτες µαγερους, τους
βαλε να του φτισουν µλανα ζωµ$. Του τον φτιασαν $σο καλ/τερα ξεραν, κι εκενος τον δοκµασε µ’ να µεγλο µορφασµ$.
– Απορ, τους επε, πς σας αρσει αυτ η αηδα!
– Θα σου ρεσε και σνα, του αποκρθηκαν οι Σπαρτιτες, αν κανες ταχτικ το
λουτρ$ σου στον Ευρτα!
Λτε τρα, $ταν ξενιτευ$ταν καννας νεαρ$ς Σπαρτιτης, να του στελνε η µητρα του, καµι γιορτ σαν τα Χριστο/γεννα λιγκι µλανα ζωµ$;… ∆εν το πιστε/ω. Oι
Λκαινες* δε συνθιζαν να παραχαϊδε/ουν τσι τα λεοντ$πουλ τους. Πιο πιθαν$
µου φανεται να το ’κανε µια µητρα Αθηναα  Ζακυθιν. Γι’ αυτ$ κι νας δικ$ς µας
ποιητς, ο Ανδρας Μαρτζκης, σε κποιο σατιρικ$ ποηµ του, «Ζακυθιν$ς Μνηστρας», παραστανει να Ζακυθιν$ αρχοντ$πουλο στην Ιθκη –στην οµηρικ Ιθκη,
επ Oδυσσως– που για να συγκινσει την Πηνελ$πη, της προσφρει… τ’ ωραο χριστ$ψωµο που του εχε στελει τα Χριστο/γεννα η µητρα του!
Σας ασπζοµαι
Φαδων
Γ. Ξεν$πουλος, Αθηναϊκς επιστολς,
Αδελφο Βλσση

* εχα εγκλιµατιστε: εχα συνηθσει στο νο τρ$πο ζως * εφµιλλο: ισοδ/ναµο, ισξιο * Λκαινες: Σπαρτιτισσες
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ΚΑΠO
ΟΙΑ ΧΡΙΣΤO
ΟΥ Γ Ε Ν ΝΑ

Γρ η γ  ρ ι ο ς Ξ ε ν  π ο υ λ ο ς

∂ƒ°∞™π∂™

1

µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Î·È ÁÚ¿„ÙÂ ·ﬁ ¤Ó·Ó Ï·ÁÈﬁÙÈÙÏÔ ÁÈ·
Î·ıÂÌÈ¿.

2

™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙÔÓ ÚﬁÏÔÁÔ ÙË˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ÛËÌÂ›· ÂÎÂ›Ó· ÙÔ˘
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ ÂÍËÁÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ·) Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ Î·È ‚) Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÁÈﬁÚÙ·˙·Ó ÌÂ ·ÚÎÂÙ‹ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿.

3

¶ÔÈÂ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ˜ ¤¯ÂÈ Ô ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·ﬁ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÛÙË
∑¿Î˘ÓıÔ; ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ù· ÙÔÈÎ¿ ¤ıÈÌ·;

4

O •ÂÓﬁÔ˘ÏÔ˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ˙·Î˘ÓıÈÓﬁ ¤ıÈÌÔ ÙË˜ ÎÔ˘ÏÔ‡Ú·˜ ÌÂ ÙÔ Ì¤Ï·Ó· ˙ˆÌﬁ ÙˆÓ
™·ÚÙÈ·ÙÒÓ. ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ› ·˘Ù‹Ó ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È ÛÂ ÔÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ê·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ;

5

¢È·‚¿ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙÂ Ù· ‰È·ÎÚÈÙÈÎ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ •ÂÓﬁÔ˘ÏÔ˘. ¶ÔÈÔ ·ﬁ Ù· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ
‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË; ∞ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙÂ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜, ÌÂ ‚¿ÛË ¤Ó· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎﬁ ¯ˆÚ›Ô ÙË˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜.

6

°Ú¿„ÙÂ ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÂ Ê›ÏÔ ‹ ¿ÁÓˆÛÙﬁ Û·˜ ·Ô‰¤ÎÙË ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙÂ
Ò˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙÂ ÛÙÔÓ ÙﬁÔ Û·˜ ÌÈ· ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÂÔÚÙ‹.

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

ÃˆÚÈÛÙÂ›ÙÂ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ‰È¿ÊÔÚ· Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ¤ıÈÌ· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‹ ÙË˜
·ÙÚ›‰·˜ Û·˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. ∂ÚÂ˘Ó‹ÛÙÂ ÔÈ· ·ﬁ ·˘Ù¿ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ· ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜, Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›·
·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙË˜ OÈÎÈ·Î‹˜
OÈÎÔÓÔÌ›·˜.

◆

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ Ï·Ô› ÙÈ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈÔÚÙ¤˜. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡˜ ÌÂ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·, ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙÂ Ù˘¯ﬁÓ ÔÌÔÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚﬁÔ Ô˘
ÂÎ‰ËÏÒÓÂÈ Î¿ıÂ Ï·ﬁ˜ ÙÔ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎﬁ ÙÔ˘ Û˘Ó·›ÛıËÌ·.
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∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰·¯Ù˘ÏÈ‰ÈÔ‡
Το δρµα Νθαν ο Σοφ$ς (1779) περιχει σε ποιητικ µορφ την οµολογ α του Λσινγκ στην
ανθρωπτητα τι η αγπη και η καλοσνη δε συνδονται µε να συγκεκριµνο θρσκευµα αλλ
µε λες τις θρησκε ες. Η ουσ α του ργου συνοψ ζεται στην αλληγορικ ιστορ α του δαχτυλιδιο,
που διηγε ται ο ιουδα ος Νθαν στο µωαµεθαν σουλτνο Σαλαντ ν.

Τρτη πρξη – 6η σκην
ΝΑΘΑΝ:
∆ιαταγς, Σουλτνε µου!
ΣΑΛΑΝΤΙΝ:
[…] Μια και εσαι
τ$σο σοφ$ς, πες µου λοιπ$ν
ποια πστη, ποιος ν$µος θεϊκ$ς
σου φνηκε ο πιο σωστ$ς.
ΝΑΘΑΝ:
Σουλτνε,
εµαι εβραος.
ΣΑΛΑΝΤΙΝ:
Κι εγ µουσουλµνος.
O Χριστ$ς βρσκεται ανµεσ µας.
Απ’ αυτς τις τρεις θρησκεες
µ$νο µα µπορε να εν’ αληθιν.
Eνας νθρωπος, $πως εσ/,
δε θα σταθε αµετακνητος εκε,
που η τ/χη και η γννηση τον χουν ρξει'
 κι αν µενει, θα µενει, γιατ καλ το ερε/νησε,
βρκε τους λ$γους και το καλ/τερο επλεξε.
Λοιπ$ν. Να ακο/σω τους λ$γους,
που εγ το χρ$νο δεν εχα για να αναζητσω.
[…]
O Σουλτνος αποχωρε , για να αφσει στο Νθαν το χρνο να σκεφτε .
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7η σκην
[…] Μλα λοιπ$ν! Ψυχ καµι δε µας ακο/ει.
O κ$σµος ολ$κληρος ας µας ακο/σει.
Τ$σο σγουρος εναι ο Νθαν για την υπ$θεσ του!
Ε, λοιπ$ν, αυτ$ λω εγ σοφα: ποτ µην κρ/βεις την αλθεια'
γι’ αυτν $λα να τα ρισκρεις, ζω και βιος!
Ναι, ναι! Rταν πρπει και ωφελε. […]
Σουλτνε µου, πριν να σου πω την πσα αλθεια,
µου δνεις την δεια µια ιστοριο/λα να σου πω;
Γιατ $χι; Πντα µου αρσαν οι ιστορες,
αρκε καλ να τις διηγο/νται.
Μµµ… καλ να τη διηγηθ,
εδ δεν εµαι δυνατ$ς.
Πλι τσι περφανα ταπειν$ς;
Εµπρ$ς, ξεκνα την ιστορα!
Πριν απ$ πολλ χρ$νια ζο/σε στην Ανατολ
κποιος που εχε δικ$ του αµ/θητης αξας δαχτυλδι,
δοσµνο απ$ χρι φιλικ$. Η πτρα του ταν απ$ οπλι,
που µες στο φως χιλιδες χρµατα ριχνε.
Κι εχε µια δ/ναµη κρυφ, εκενον που το δαχτυλδι εχε
να τον κνει αγαπητ$ σ’ ανθρπους και Θε$,
αρκε να πστευε κι αυτ$ς στη δ/ναµη αυτ.
Εναι παρξενο λοιπ$ν,
που ο νθρωπος που ζο/σε στην Ανατολ
δεν βγαζε ποτ το δαχτυλδι και φρ$ντισε
για πντα στο σπτι του να µενει;
Να πς: το δαχτυλδι φησε στον πιο αγαπητ$ του γιο
και $ρισε και αυτ$ς µε τη σειρ του
στο γιο του να τ’ αφσει τον πιο αγαπητ$'
κι τσι συνεχς το δαχτυλδι πγαινε
σ’ αυτ$ν που ο πατρας αγαπο/σε πιο πολ/,
κι αυτ$ς –χωρς να υπολογζεται της γννησς του η σειρ–,
το δαχτυλδι χοντας στην κατοχ του,
αυτ$µατα γιν$ταν η κεφαλ κι ο κ/ριος του σπιτιο/.
Kαταλαβανω, και µετ;
Περνντας απ$ γιο σε γιο, φτασε κποτε το δαχτυλδι
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ΣΑΛΑΝΤΙΝ:

ΝΑΘΑΝ:

σ’ ναν πατρα που εχε τρεις γιους.
Kι οι τρεις τους ταν καλο, πειθαρχικο
και δεν µπορο/σε παρ εξσου να τους αγαπ.
M$νο πο/ και πο/, $ταν βρισκ$ταν µ$νος του
µε τον ναν τη µια, την λλη µε τον λλο,
κι οι λλοι δυο γιοι του δε βρσκονταν µαζ
τα λ$για να ακο/σουν της καρδις του,
π$τε τον να κρινε ξιο του δαχτυλιδιο/, π$τε τον λλο.
Kι τσι αυτ της αγπης η αδυναµα τον κανε
στον καθνα απ$ τους τρεις το δαχτυλδι να υποσχεθε.
Kι τσι περνο/σε ο καιρ$ς.
M$νο που λθε κποτε ο θνατος κοντ,
και ο καλ$ς γονι$ς βρθηκε στα στεν.
Tον πονει δυο γιους του,
που το λ$γο του εχαν πιστψει,
τσι να προσβλει.
Tι να κνει; Στλνει µυστικ σ’ ναν τεχντη,
και του παραγγλνει µε δεγµα το δαχτυλδι
δυο λλα που να µοιζουνε να φτιξει,
να µη νοιαστε για ξοδα και κ$πο.
Kι $ταν αυτ$ς τα δαχτυλδια φρνει,
ο/τε ο γονι$ς πια δεν µπορε το γνσιο να διακρνει.
Χαρο/µενος και ευτυχς
κοντ καλε τους γιους του, ναν ναν χωριστ,
και στον καθνα δνει την ευχ του
και το δαχτυλδι – και πεθανει.
Ακο/ς ακ$µα, Σουλτνε;
(που σκεφτικς χει γυρ σει αλλο το πρσωπ του)
Ακο/ω, ακο/ω. Eλα τλειωνε το παραµ/θι σου.
Eχει τλος, δεν εναι τσι;
Τελεινω.
R,τι ακολο/θησε ε/κολα γνεται απ$ µ$νο του αντιληπτ$.
Καλ καλ δεν εχε την τελευταα του πνο αφσει ο πατρας,
κι ο καθνας ρχεται µε το δαχτυλδι του,
κι ο καθνας θλει ο κ/ριος του σπιτιο/ να γνει.
Το θµα ερευνο/ν, µαλνουν και κατηγορο/ν. Μταια'
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το αληθιν$ το δαχτυλδι δεν µπορε πια να βρεθε,
$πως και σε µας η πστη η σωστ.
Πς;
Αυτ$ λοιπ$ν εναι η απντηση στο ερτηµ µου;
Συγγνµη πρπει να ζητσω, αν δεν µπορ
τα δαχτυλδια µε ακρβεια να ξεχωρσω,
που ο γονι$ς µε το/το το σκοπ$ τα φτιαξε,
να µην µπορο/ν να διακριθο/ν σε ψε/τικο κι αληθιν$.
ανκδοτη µτφρ. Χρστος Απ. Ρµµος

Μριος Σπηλι πουλος, Γινο καντλι
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· ·ÔÚ›· ¤¯ÂÈ Ô ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ™·Ï·ÓÙ›Ó Î·È ÁÈ·Ù› ˙ËÙ¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¡¿ı·Ó ÙÔ˘ ÛÔÊÔ‡;

2

∏ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ô ¡¿ı·Ó ÛÙÔ ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ Â›Ó·È ·ÏÏËÁÔÚÈÎ‹. ∆È Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó, Î·Ù¿
ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È, Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰·¯Ù˘ÏÈ‰ÈÔ‡ Î·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜ ÁÈÔÈ ÙÔ˘;

3

°ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏÏËÁÔÚÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ò˜ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙÂ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜, ﬁÙÈ
‰ËÏ·‰‹ Î·ÓÂ›˜ ÁÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› ÌÂ ‚Â‚·ÈﬁÙËÙ· Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙÂ› ﬁÙÈ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÏËıÈÓﬁ
‰·¯Ù˘Ï›‰È;

4

°È·Ù› Ô ·Ù¤Ú·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛÂ ÔÈÔ ·È‰› ÙÔ˘ ı· ¯·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È; ∆È
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‚Á¿˙ÂÙÂ ·ﬁ ÙËÓ ·Ó·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘;

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

∞Ó ¤¯ÂÙÂ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ¿ÏÏË˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ·ﬁ ÙË ‰ÈÎ‹ Û·˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ
ı¤Ì· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ‚ÚÂ›ÙÂ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Ô˘ Î¿ıÂ ıÚËÛÎÂ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ˘ﬁÛ¯ÂÙ·È ÙË
ÛˆÙËÚ›· ÙË˜ „˘¯‹˜ ÙÔ˘.

◆

™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ· ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔ‡ Ê·Ó·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÙÂ ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙË˜
·ÓÂÍÈıÚËÛÎ›·˜.

Γκτχολτ #φραϊµ Λ σινγκ (1729-1781)
Γερµαν$ς δραµατουργ$ς, κριτικ$ς και συγγραφας φιλοσοφικν ργων και αισθητικν µελετν. Το 1779 γραψε σε ιαµβικ$ στχο το δραµατικ$ ργο του Νθαν ο Σοφς, το οποο γνρισε µεγλη διδοση και παγκ$σµια αναγνριση. Το ργο δνει µε συµβολικ$ τρ$πο την ιδα της
ισ$τητας ανµεσα στις τρεις µεγλες θρησκεες, εξαροντας την αγπη και τον ανθρωπισµ$.
Εκπρ$σωποι κθε θρησκεας εναι ο Σαλαντν (ισλαµικ), ο ΝαSτης (χριστιανικ) και ο Νθαν
(εβραϊκ).
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