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Aρχές Φιλοσοφίας
B΄ Λυκείου, γενικής παιδείας

Δημιουργική εργασία

A. Εισαγωγή

 Α4. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σας δίνονται τα βιογραφικά σημειώματα και 

συνοδευτικά κείμενα από δύο εξέχοντες φιλόσο-

φους του 20ού αιώνα: του Γάλλου Ζαν-Πωλ Σαρτρ 

(1905-1980) και του Γερμανού Μάρτιν Χάιντεγγερ 

(1889-1976). Καλείστε να:

α) Μελετήσετε τα σχετικά κείμενα, για να 

επισημάνετε ποια βασικά προβλήματα ανακινεί ο 

κάθε φιλόσοφος και πώς τα αντιμετωπίζει.

β) Στη συνέχεια προσπαθήστε να εξετάσετε κατά 

πόσο το πρόβλημα αυτό αφορά και τους υπόλοιπους

ανθρώπους, ώστε να απαντήσετε στα ερωτήματα: 

ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του φιλόσοφου εντός 

της κοινωνικής πραγματικότητας και ποιες οι 

ευθύνες του ως διανοούμενου.

Στην έρευνά σας μπορείτε να συμβουλευθείτε 

και την αντίστοιχη ενότητα του βιβλίου σας που 

αναφέρεται στη χρησιμότητα της φιλοσοφίας.

Αξιολόγηση εργασίας:

Η εργασία σας προβλέπεται να αναπτυχθεί σε 

δύο φάσεις.

Στην α) φάση αξιολογείται ο τρόπος σας να 

προσεγγίσετε και να κατανοήσετε ένα κείμενο 

ιδεών, εντοπίζοντας ορισμένα σημεία και 

καταγράφοντάς τα με πιστότητα.

Στη φάση β) αξιολογείται ο συνδυασμός των 

ευρημάτων της προηγούμενης εργασίας με γνώσεις

που ήδη θα έπρεπε να διαθέτετε από την εισαγωγή 

του βιβλίου σας στο μάθημα και ειδικότερα από την 

ενότητα που αναφέρετε στη χρησιμότητα της 

φιλοσοφίας και τη σχέση της με την κοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση αξιολογείται η ακρίβεια και η 

εντέλεια στην έκφραση, η οποία θα πρέπει να 

αρμόζει σε δοκιμιακό λόγο.

ΖΑΝ-ΠΩΛ ΣΑΡΤΡ

Ο Ζαν-Πωλ Σαρτρ (Jean-Paul Sartre, Παρίσι 1905 -

1980), ήταν Γάλλος φιλόσοφος, λογοτέχνης και κρι-

τικός, γνωστότερος εκπρόσωπος του υπαρξισμού.

Θεωρούσε ότι οι διανοούμενοι πρέπει να παίζουν

ενεργό ρόλο στην κοινωνία και ο ίδιος υπήρξε ένας

εσωτερικά στρατευμένος συγγραφέας και καλλιτέ-

χνης (όχι όμως και στρατευμένος από κάποιο κρά-

τος ή καθεστώς) στηρίζοντας τις αριστερές πολιτι-

κές επιλογές του με τη ζωή του και το έργο του.

Αποστρεφόταν τις επίσημες τελετές και τα αξιώμα-

τα και γι’ αυτό τον λόγο, το 1964, αρνήθηκε να πα-

ραλάβει το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας.

Τα πρώτα χρόνια

Γόνος αστικής οικογενείας, γεννήθηκε και πέρα-

σε τα παιδικά του χρόνια στο Παρίσι, στο σπίτι των

παππούδων του από την πλευρά της μητέρας του. Ο

στρατιωτικός πατέρας του είχε πεθάνει από κίτρινο

πυρετό λίγο μετά τη γέννηση του.

Φοίτησε στο κλασικό λύκειο Henri-IV και αποφοι-

τώντας πέτυχε την εισαγωγή του στην περίφημη

σχολή «École Normale Supérieure». Εκεί, περιτριγυρι-

σμένος από τον ανθό της γαλλικής διανόησης, ο

Σαρτρ έγινε πολύ δημοφιλής και εκδήλωσε την επα-

ναστατική του φύση. Πήρε τελικά το πτυχίο φιλοσο-

φίας το 1929, αφού απέτυχε στην πρώτη του προ-

σπάθεια. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης χρονιάς

της προετοιμασίας του, συνάντησε τη Σιμόν ντε

Μπωβουάρ, την κατοπινή ισόβια σύντροφό του.

Παρόλο που προσπάθησε να φύγει αμέσως στο

εξωτερικό ως διδάσκων, πρωτοδιορίστηκε στη Χά-
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βρη. Η επαφή του με τους μαθητές θα είναι ζεστή

και ειλικρινής από την πρώτη στιγμή και θα του εμ-

φυτεύσει την αγάπη προς την εφηβεία, επιτείνοντας

ταυτόχρονα την τάση του προς την αντίδραση. Με-

ταξύ 1933-34 μετακινήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο

του Βερολίνου, όπου είχε τη δυνατότητα να έρθει

σε επαφή με τη γερμανική φαινομενολογία. Το 1937

μετατέθηκε στο Κολλέγιο του Νεϊγί στο Παρίσι και

σημείωσε την πρώτη λογοτεχνική επιτυχία του με τη

«Ναυτία» (1938).

Ο πόλεμος

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Σαρτρ υπηρέ-

τησε στον γαλλικό στρατό και συνελήφθη αιχμάλω-

τος κατά τη γερμανική προέλαση (1940). Εγκλείστη-

κε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γερμανία, από

όπου μπόρεσε να διαφύγει μόνο με ψευδείς ιατρι-

κές βεβαιώσεις. Εκεί θα διαμορφώσει την άποψη ότι

ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ατομιστής αλλά

έχει χρέος απέναντι στην κοινωνία. Μετά την απο-

φυλάκισή του, τίθεται πλέον υπέρ της στρατευμέ-

νης τέχνης και διανόησης και έτσι συμμετέχει στο

αντιστασιακό δίκτυο «Σοσιαλισμός και ελευθερία».

Το 1943 ανεβάζει ― μάλλον με αποτυχία ― το

θεατρικό έργο «Οι μύγες», το οποίο ερμηνεύεται

όμως ως παρακίνηση για αντίσταση. Την ίδια χρονιά

δημοσιεύει το σημαντικότερο φιλοσοφικό του έργο,

τ ο «Είναι και το μηδέν», και γράφει το θεατρικό

«Κεκλεισμένων των θυρών», που θα παρασταθεί με

επιτυχία τον Μάιο του 1944. Λίγο πριν τη απελευθέ-

ρωση του Παρισιού, ο Καμύ τον καλεί να συμμετά-

σχει στο σημαντικότερο αντιστασιακό δίκτυο της

εποχής, τη «Μάχη» (Le combat). Ο Σαρτρ θα γράψει

για την ομώνυμη, παράνομη εφημερίδα και θα γίνει

διάσημος περιγράφοντας την απελευθέρωση του

Παρισιού (1944) στα πρωτοσέλιδά της.

Η αποκορύφωση

Ο Σαρτρ έχει ήδη γίνει διάσημος: απολαμβάνει

εξαιρετική επιτυχία και κυριαρχεί στα γαλλικά γράμ-

ματα. Ιδρύει το περίφημο λογοτεχνικό περιοδικό

«Μοντέρνοι καιροί» (Les Temps modernes), όπου

γράφουν σημαντικοί διανοητές και διαδίδει τις ιδέ-

ες του μέσα από αυτό. Στο εκδοτικό σημείωμα του

πρώτου τεύχους μάλιστα θέτει το θέμα της ευθύνης

των διανοούμενων καθώς και της στρατευμένης λο-

γοτεχνίας.

Η δημοτικότητα που απολαμβάνει πλέον είναι τε-

ράστια: όταν στις 29 Οκτωβρίου 1945 προσκαλείται

από έναν σύλλογο σε μία μικρή αίθουσα του Σαιν

Ζερμαίν ντε Πρε για να κάνει διάλεξη με τίτλο «Ο

υπαρξισμός είναι ένας ανθρωπισμός» συνωστίζεται

τόσος κόσμος, που επικρατεί το τέλειο πανδαιμόνιο.

Ο υπαρξισμός έχει πλέον γίνει μόδα.

Αριστερά και πολιτικοποίηση

Αριστερός αλλά αντίθετος με τις σταλινικές με-

θόδους, για να υποστηρίξει τις απόψεις του δεν θα

διστάσει να συμμετάσχει στην ίδρυση ενός πολιτι-

κού κόμματος με την ονομασία «Rassemblement dé-

mocratique révolutionnaire» (Επαναστατική Δημοκρα-

τική Συσπείρωση). Το κόμμα δεν θα έχει καμία εκλο-

γική επιτυχία και ο Σαρτρ θα παραιτηθεί τον Οκτώ-

βριο του 1949.

Τοποθετείται δημόσια κατά του πολέμου της Ιν-

δοκίνας και ασκεί έντονη κριτική στην ιμπεριαλιστι-

κή τακτική των Η.Π.Α.. Ο πόλεμος της Κορέας και η

έντονη καταστολή μιας διαδήλωσης τελικά τον εξω-

θούν να υποστηρίξει πλέον ανοικτά το Κομμουνιστι-

κό Κόμμα Γαλλίας. Προεδρεύει στη Γαλλοσοβιετική

Ένωση και γίνεται μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλί-

ου Ειρήνης. Θα αναθεωρήσει τη στάση του το φθι-

νόπωρο του 1956, μετά τη σοβιετική επέμβαση στην

Ουγγαρία και θα αποχωρήσει από το Κ.Κ.Γ. δίνοντας

μία παταγώδη συνέντευξη στις 9/11 στην εφημερίδα

«L’Express».

Συνάντηση με τον Ερνέστο (Τσε) Γκεβάρα.

Στρατευμένος μέχρι τέλους

Κατά τη δεκαετία του ’60, το φιλοσοφικό ρεύμα

του υπαρξισμού θα αρχίσει να υποχωρεί μπροστά

στις νέες θεωρίες του δομισμού, που μειώνουν τη

σημασία της ελευθερίας του ατόμου δίνοντας πε-

ρισσότερο βάρος στις περιβάλλουσες δομές.

Το 1964, προς έκπληξη της παγκόσμιας κοινής

γνώμης αλλά παραμένοντας πιστός στις απόψεις

του ο Σαρτρ αρνείται το βραβείο Νομπέλ λογοτεχνί-

ας, γιατί θεωρεί ότι αν το αποδεχόταν, θα δέσμευε

την ελευθερία του. Τίθεται εκ πεποιθήσεως αντίθε-

τος προς κάθε ιδέα ανταμοιβής. Η άρνησή του να
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δεχτεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας προκάλεσε αναστά-

τωση και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τον πνευ-

ματικό κόσμο. Γεγονός είναι πάντως ότι στην καθιε-

ρωμένη επίσημη τελετή των βραβείων Νομπέλ τον

Δεκέμβριο του 1964, ο Γάλλος φιλόσοφος δεν ήταν

παρών. Σε επιστολή του προς τη Σουηδική Ακαδημία

δήλωσε ότι αρνείται να δεχτεί οποιαδήποτε διάκρι-

ση από οποιοδήποτε ίδρυμα.

Ο Σαρτρ συνεχίζει να προκαλεί όταν προεδρεύει

μαζί με τον Μπέρτραντ Ράσελ στο «δικαστήριο Ρά-

σελ», ένα φανταστικό αυτοδιορισμένο δικαστήριο,

αποτελούμενο από διανοούμενους διαφόρων εθνι-

κοτήτων, με κατηγορητήριο κατά της Αμερικής για

εγκλήματα πολέμου στο Βιετνάμ.

Συμμετέχει ενεργά στα γεγονότα του Μάη του

’68 στους δρόμους, στα αμφιθέατρα καθώς και στα

μέσα ενημέρωσης. Παίρνει συνέντευξη από τον

Ντανιέλ Κον Μπεντίτ για το περιοδικό Le Nouvel Ob-

servateur, προσφέροντάς του την ευκαιρία να εξηγή-

σει καλύτερα το κίνημα του Μάη.

Καταπονημένος από τις πνευματικές και σωματι-

κές υπερβολές ― πίνει, καπνίζει, λαμβάνει ναρκωτι-

κές ουσίες ― το Μάρτιο του 1972 έχει ένα σοβαρό

επεισόδιο υγείας που τον αφήνει σχεδόν τυφλό και

τον υποχρεώνει να υποταχθεί στο τέλος του παρα-

γωγικού του έργου. Εξακολουθεί ωστόσο να παρεμ-

βαίνει στη δημόσια ζωή για διαφορετικά θέματα που

του κεντρίζουν κατά καιρούς την προσοχή και τον

πείθουν ότι αξίζουν υποστήριξης: επισκέπτεται τον

Αντρέας Μπάαντερ (ηγετικό μέλος της Ρ.Α.Φ.) στη

φυλακή, την Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της «επα-

νάστασης των γαρυφάλλων», υπογράφει δηλώσεις

και διοργανώνει συναντήσεις για την απελευθέρωση

Σοβιετικών αντιφρονούντων, ζητάει από τον Βαλερί

Ζισκάρ Ντ’ Εστέν να δεχθεί πρόσφυγες από την Ιν-

δοκίνα κ.ά. Προς το τέλος της ζωής του επιδεικνύει

ένα έντονο ανθρωπιστικό ενδιαφέρον, ανεξάρτητο

από πολιτικούς συσχετισμούς.

Πεθαίνει στις 15 Απριλίου 1980 σε ηλικία 75 ετών

στο Παρίσι από πνευμονικό οίδημα. Στην κηδεία του

συνέρρευσαν 50.000 άνθρωποι για να συμπορευτούν

για τελευταία φορά με τον μεγάλο φιλόσοφο. Η

τελευταία κατοικία του Σαρτρ και της συντρόφου

του Σιμόν ντε Μπωβουάρ, βρίσκεται στο νεκροτα-

φείο του Μονπαρνάς στο Παρίσι.

Πηγή: Wikipedia

Ζαν-Πωλ Σαρτρ

Ο εγκαταλειμμένος άνθρωπος

Ο άνθρωπος είναι «εγκαταλειμμένος», αφημένος

στη δική του πρωτοβουλία. Για να σας δώσω ένα πα-

ράδειγμα που θα σας επιτρέψει να καταλάβετε κα-

λύτερα αυτήν την «εγκατάλειψη», θ’ αναφέρω την

περίπτωση ενός από τους μαθητές μου, που ήρθε να

με βρει κατά την περίοδο της Κατοχής, κάτω από τις

ακόλουθες συνθήκες. Ο πατέρας του είχε τσακωθεί

με τη μητέρα του και μάλιστα έδειχνε πως είχε κλί-

ση να γίνει συνεργάτης των Γερμανών· ο μεγαλύτε-

ρος αδελφός του είχε σκοτωθεί στη γερμανική επί-

θεση του 1940 κι αυτός ο νέος, με κάπως πρωτόγο-

να συναισθήματα αλλά και περίσσια γενναιοψυχία,

επιθυμούσε να εκδικηθεί το θάνατό του. Η μητέρα

του ζούσε μαζί του, πολύ στενοχωρημένη από την

ημι-προδοσία του συζύγου της και τον χαμό του

πρωτότοκου γιου της, και δεν έβρισκε παρηγοριά

παρά σ’ αυτόν τον μικρότερο.

Ένα παράδειγμα

Τη στιγμή εκείνη, λοιπόν, ο νεαρός έπρεπε να

διαλέξει: ή να φύγει στην Αγγλία και να προσχωρή-

σει στις Ελεύθερες Γαλλικές Δυνάμεις ― δηλαδή να

εγκαταλείψει τη μητέρα του ― ή να παραμείνει κο-

ντά στη μητέρα του και να τη βοηθήσει να ζήσει. Εί-

χε απόλυτα συνειδητοποιήσει πως αυτή η γυναίκα

δεν ζούσε παρά χάρη στην παρουσία του και πως η

εξαφάνισή του ― και ίσως ο θάνατός του ― θα την

εβύθιζαν στην απελπισία. Ήξερε ακόμη πως στο βά-

θος κάθε πράξη που έκανε απέναντι στη μητέρα του

είχε ένα συγκεκριμένο αντίκρυσμα, με την έννοια

πως η παρουσία του τη βοηθούσε να ζήσει, ενώ κά-

θε πράξη που θα έκανε από τη στιγμή που θα αποφά-

σιζε να φύγει και να πολεμήσει θα ήταν διφορούμε-

νη και αμφίβολης αποτελεσματικότητας: μπορούσε

κάλλιστα να χαθεί στο πέρασμα της θάλασσας και

να μη χρησιμέψει σε τίποτα.
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Για παράδειγμα: φεύγοντας για την Αγγλία, μπο-

ρούσε να συλληφθεί και να κλειστεί επ’ αόριστο σ’

ένα ισπανικό στρατόπεδο, καθώς θα περνούσε απ’

την Ισπανία· μπορούσε πάλι να φτάσει κάποτε στην

Αγγλία ή στο Αλγέρι κι εκεί να τον ρίξουν σε κανένα

γραφείο να μουντζουρώνει χαρτιά.

Δύο τύποι ηθικής

Βρισκόταν, κατά συνέπεια, απέναντι σε δύο τύ-

πους δράσης πολύ διαφορετικούς: η μια ήταν συ-

γκεκριμένη, άμεση, αλλά δεν απευθυνόταν παρά σε

ένα μόνον άτομο· η άλλη, που απευθυνόταν σ’ ένα

πολύ ευρύτερο σύνολο, σε μιαν εθνικήν ολότητα,

ήταν απ’ αυτόν ακριβώς τον προσανατολισμό της δι-

φορούμενη και μπορούσε να διακοπεί στα μισά του

δρόμου. Ταυτόχρονα, εδίσταζε ανάμεσα σε δύο τύ-

πους ηθικής. Απ’ τη μια μεριά, είχε να κάνει με μιαν

ηθική της συμπάθειας, της ατομικής αφοσίωσης· απ’

την άλλη, αντιμετώπιζε μιαν πολύ ευρύτερη ηθική

αλλά πολύ αμφισβητήσιμης αποτελεσματικότητας.

Το χριστιανικό δόγμα

Έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στις δύο. Ποιος

μπορούσε να τον βοηθήσει να διαλέξει; Το χριστια-

νικό δόγμα ίσως; Όχι. Το χριστιανικό δόγμα λέει:

έσο φιλάνθρωπος, αγάπα τον πλησίον σου, θυσίασε

τον εαυτό σου στους άλλους, διάλεξε τον πιο τραχύ

δρόμο, κτλ., κτλ. Ποιος όμως είναι ο πιο τραχύς δρό-

μος; Ποιον πρέπει ν’ αγαπάμε «ως αδελφόν», τον

συμμαχητή μας ή τη μητέρα μας; Τι είναι πιο ωφέλι-

μο, η αόριστη συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρή-

σεις ενός συνόλου ή η συγκεκριμένη βοήθεια σ’ ένα

συγκεκριμένο ον για να ζήσει; Ποιος μπορεί ν’ απο-

φασίσει απ’ τα πριν γι’ αυτά; Κανένας. Καμιά γραπτή

ηθική δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα το ένα ή το

άλλο.

Η καντιανή ηθική λέει: μη χρησιμοποιείτε ποτέ

τους άλλους σαν μέσα αλλά σαν σκοπό. Πάει καλά:

αν παραμείνω κοντά στη μητέρα μου, θα της φερθώ

σαν να ήταν σκοπός και όχι μέσο, αλλά, απ’ αυτό το

ίδιο το γεγονός κινδυνεύω να χρησιμοποιήσω σαν

μέσο αυτούς που πολεμάνε γύρω μου· και αντίστρο-

φα, αν πάω κι εγώ να πολεμήσω, θα φερθώ σους

συμμαχητές μου σαν να ήταν σκοπός, ενώ κινδυνεύω

να χρησιμοποιήσω τη μητέρα μου σαν μέσο.

Αξία και συναίσθημα

Αν οι αξίες είναι αόριστες, κι αν είναι πάρα πολύ

πλατιές για τη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετά-

ζουμε, δεν μας μένει παρά να εμπιστευθούμε το έν-

στικτό μας. Αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει κι ο

νεαρός· κι όταν τον είδα, έλεγε: στο βάθος, αυτό

που έχει σημασία είναι το συναίσθημα· θα έπρεπε να

διαλέξω αυτό που με σπρώχνει αληθινά προς κάποια

κατεύθυνση.

Αν αισθάνομαι πως αγαπάω αρκετά τη μητέρα

μου για να θυσιάσω προς χάρη της όλα τ’ άλλα ―

την επιθυμία μου για εκδίκηση, την επιθυμία μου για

δράση, την επιθυμία μου για περιπέτειες ― μένω κο-

ντά της. Αν, αντίθετα, αισθάνομαι πως η αγάπη για

τη μητέρα μου δεν είναι αρκετή, τότε φεύγω.

Πώς, όμως, να καθορίσει κανείς την αξία ενός

συναισθήματος; Τι έδινε αξία στο συναίσθημά του

για τη μητέρα του; Το γεγονός ακριβώς ότι έμενε

για χάρη της. Μπορώ να πω: αγαπάω αρκετά τον τά-

δε φίλο μου για να του θυσιάσω το δείνα ποσό χρη-

μάτων. Ωστόσο δεν μπορώ να το πω στ’ αλήθεια πα-

ρά μόνον αν το ’χω κιόλας κάνει. Μπορώ να πω: αγα-

πάω αρκετά τη μητέρα μου ώστε να μείνω, αν έχω

ήδη μείνει κοντά της. Δεν μπορώ να καθορίσω την

αξία αυτής της αφοσίωσης, παρά μόνο αν έχω κάνει

μια πράξη που να την επικυρώνει και να την προσδι-

ορίζει. Καθώς, όμως, εγώ ζητάω από αυτή την αφο-

σίωση να δικαιολογήσει την πράξη μου, παρασύρο-

μαι σ’ έναν φαύλο κύκλο.

Το συναίσθημα οικοδομείται με τις πράξεις μας

Άλλωστε ο Αντρέ Ζιντ είπε, πολύ σωστά, πως ένα

συναίσθημα που υποκρινόμαστε ή ένα συναίσθημα

που ζούμε σαν βίωμα είναι δύο πραγμάτα σχεδόν

αδιαχώριστα: το ν’ αποφασίσω πως αγαπάω τη μητέ-

ρα μου μένοντας κοντά της ή να παίξω θέατρο μ’

αποτέλεσμα να φαίνεται πως μένω για χάρη της, εί-

ναι λιγάκι το ίδιο πράγμα. Μ’ άλλα λόγια: το συναί-

σθημα οικοδομείται με τις πράξεις που κάνουμε·

επομένως δεν μπορώ να το συμβουλευθώ και να το

χρησιμοποιήσω σαν οδηγό. Αυτό σημαίνει πως δεν

μπορώ ούτε ν’ αναζητήσω μέσα μου την αυθεντική

διάθεση που θα με σπρώξει να δράσω, ούτε και να

ζητήσω από μιαν έτοιμη ηθική έννοιες που θα μου

επιτρέψουν να δράσω.

Εκλογή και δέσμευση

Θα μου πείτε: πήγε τουλάχιστον σ’ έναν καθηγη-

τή για να του ζητήσει συμβουλή; Αν, όμως, πάτε να

ζητήσετε τη συμβουλή ενός ιερέα, για παράδειγμα,

έχετε ήδη διαλέξει αυτόν τον ιερέα κι όχι άλλον, ξέ-

ρατε ήδη στο βάθος, κατά το μάλλον ή ήττον, αυτό

που θα συμβούλευε. Μ’ άλλα λόγια: διαλέγοντας τον

σύμβουλο, σημαίνει και πάλι πως δεσμεύετε τον

εαυτό σας. Η απόδειξη είναι πως, αν σας ρωτήσουν

κι είσαστε χριστιανός, αμέσως θα πείτε: πηγαίνετε

να συμβουλευθείτε έναν ιερέα.

Αλλά υπάρχουν ιερείς που συνεργάστηκαν με

τους Γερμανούς, ιερείς που περίμεναν να δουν κατά

πού θα κλίνει η πλάστιγγα και ιερείς που πήραν μέ-

ρος στην Αντίσταση. Ποιον να διαλέξει κανείς; Κι αν
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ο νεαρός διαλέξει έναν ιερέα που ανήκε στην Αντί-

σταση ή, αντίθετα, έναν συνεργάτη των Γερμανών,

έχει κιόλας αποφασίσει το είδος της συμβουλής που

θα του δοθεί.

Δεν υπάρχει γενική ηθική

Έτσι, καθώς ήρθε να βρει εμένα, ήξερε την απά-

ντηση που θα του έδινα και δεν είχα παρά μιαν απά-

ντηση να του δώσω: είσαι ελεύθερος, διάλεξε μόνος

σου, πράγμα που σημαίνει: επινόησε τη ζωή σου. Κα-

μιά γενική ηθική δεν μπορεί να υποδείξει τι πρέπει

να γίνει: δεν υπάρχουν «σημάδια» πορείας στον κό-

σμο. Οι καθολικοί θα απαντήσουν: μα υπάρχουν «ση-

μάδια». Ας το δεχθούμε· πάντως, εγώ διαλέγω το

νόημα που θα τους δώσω.

(μετάφραση Κώστα Σταματίου)

ΑΣΚΗΣΗ
Η «εγκατάλειψη» του ανθρώπου στον κόσμο, κα-

τά τον υπαρξισμό του Σαρτρ, έχει ως συνέπεια την

απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου, την ανάγκη δη-

λαδή να διαλέγει εντελώς μόνος του την κάθε πρά-

ξη του, δημιουργώντας την ιδιαίτερη εκείνη σειρά

πράξεων που αποκαλούμε «ζωή». Ο άνθρωπος είναι

πράγματι απόλυτα ελεύθερος και τι θα συνεπαγόταν

αυτό για την ευθύνη που φέρει για τις πράξεις του;

ΜΑΡΤΙΝ ΧΑΪΝΤΕΓΓΕΡ

Γερμανός φιλόσοφος, από τους σημαντικότε-

ρους και πιο πρωτότυπους του 20ού αιώνα.

Γεννήθηκε στο Μέσκιρχ της Βάδης και φοίτησε

στο Ουμανιστικό Γυμνάσιο της Κοστάντσας, όπου

έμαθε τα αρχαία ελληνικά. Κατόπιν σπούδασε στο

Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ θεολογία, πριν αφιε-

ρωθεί στη μελέτη της φιλοσοφίας με καθητητές του

τον Έντμουντ Χούσσερλ και τον Χάινριχ Ρίκερτ. Πα-

ράλληλα συνέχισε να παρακολουθεί και μαθήματα

θεολογίας. Το 1915 παρουσίασε τη διδακτορική του

διατριβή για τις κατηγορίες του Ντανς Σκότους,

έχοντας ως τότε μελετήσει τους Μπρεντάνο, Χούσ-

σερλ, Λασκ, Ρίκερτ, Νίτσε, Κίρκεγκωρ, Ντοστογιέφ-

σκι, Ρίλκε, Τρακλ και έχοντας εμβαθύνει στη

φιλοσοφία των Χέγκελ, Σέλλινγκ και Ντιλτάϋ ― όλοι

στοχαστές που τον επηρέασαν αποφασιστικά.

Από το 1916 άρχισε τη συνεργασία του με τον

Χούσσερλ, ως βοηθός του στο Πανεπιστήμιο του

Φράιμπουργκ, με το οποίο συνέδεσε την ακαδημαϊ-

κή του σταδιοδρομία, εκτός από το διάστημα 1922-

1926, που διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο

του Μάρμπουργκ. Τον ίδιο χρόνο έκτισε μια καλύβα

στο Τοντνάουμπεργκ στον Μέλανα Δρυμό, όπου

αποσυρόταν συχνά για να στοχαστεί και να γράψει.

Το 1927 απέκτησε μεγάλη φήμη με το έργο του

Είναι και Χρόνος (Sein und Zeit) και το 1928 ορίστηκε

καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ,

στην έδρα του Χούσσερλ, ο οποίος τότε συνταξιο-

δοτήθηκε. Τον Απρίλιο του 1933 εκλέχτηκε πρύτα-

νης του ίδιου Πανεπιστημίου και συνδέθηκε με το

ναζιστικό κόμμα. Οι λόγοι που τον ώθησαν σε αυτήν

τη συνεργασία, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, ήταν για

να διευκολύνει τις σχέσεις με τη Διοίκηση και να

προστατέψει το «αυτοκέφαλο» του Πανεπιστημίου,
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και όχι από ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Τον Φε-

βρουάριο του 1934, άλλωστε, το ναζιστικό κόμμα

του αφαίρεσε την πρυτανεία, επειδή δε συνεργαζό-

ταν μαζί του. Υπάρχει όμως και η εκδοχή ότι παραι-

τήθηκε, όταν συνειδητοποίησε την αυταρχικότητα

του καθεστώτος. Το 1945 οι γαλλικές δυνάμεις κα-

τοχής του απαγόρευσαν τη διαδσκαλία, την οποία

ξανάρχισε μόλις το 1951 έως το 1959 που αποσύρθη-

κε. 

Άνθρωπος και Είναι

Το 1927 ο Χάιντεγγερ δημοσίευσε το βασικό φι-

λοσοφικό του έργο Είναι και Χρόνος (Sein und Zeit),

αφιερωμένο στον δάσκαλό του Χούσσερλ, ένα από

τα κορυφαία έργα της φιλοοσοφικής σκέψης του

20ού αιώνα, με το οποίο ανοίχθηκαν νέοι δρόμοι στη

φιλοσοφική σκέψη και γλώσσα. Η θεμελιώδης ιδέα

του Χάιντεγγερ είναι να επαναθέσει κατά τρόπο

πρωτότυπο και ριζικό το ερώτημα περί του Είναι

(του Όντος). Το έργο ξεκινάει από την απορία του

Πλάτωνα: «…τί ποτε βούλεσθε σημαίνειν ὁπόταν ὂν

φθέγγησθε… ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ μὲν ᾠόμεθα, νῦν δ’

ἠπορήκαμεν» (Σοφιστής, 244a). Η απόκριση του

Χάιντεγγερ στην απορία «τί σημαίνει Είναι» στοι-

χειοθετεί τη δραματική περιπέτεια της σκέψης του,

η οποία σε πολλά κατοπτρίζει την αγωνία του σύγ-

χρονου ανθρώπου σχετικά με την αναζήτηση θεμε-

λίου για την ύπαρξή του. Κεντρική θέση του Χάι-

ντεγγερ στο ζήτημα αυτό είναι η εξής: «Η θεμελιώ-

δης ιδέα της σκέψης μου είναι ακριβώς τούτη: ότι

το Είναι, ή αλλιώς η φανέρωση του Είναι, έχει την

ανάγκη του ανθρώπου, και αντίστροφα, ο άνθρωπος

είναι άνθρωπος στο βαθμό που στέκεται στη φανέ-

ρωση του Είναι… Δεν μπορούμε να ρωτήσουμε για

το Είναι, χωρίς να ερωτήσουμε και για την ουσία

του ανθρώπου». Συνεπώς ο δρόμος προς την αλή-

θεια του Είναι για τον Χάιντεγγερ περνάει από τον

άνθρωπο, επειδή αυτός είναι το μόνο ον στον κόσμο

που διαθέτει μία πηγαία εννόηση του Είναι και

ακριβώς σ’ αυτόν τον εσωτερικό δεσμό του με το

Είναι έγκειται η ουσία του. Η εννόηση αυτή βεβαίως

είναι προφιλοσοφική, πράγμα που σημαίνει ότι δεν

περιγράφεται από τις έννοιες που ανέπτυξε η κλασ-

σική φιλοσοφία, και αυτό το γεγονός οδηγεί τον

Χάιντεγγερ στο να διερευνήσει την οντολογική δο-

μή του ανθρώπου, προκειμένου να ανοίξει το δρόμο

προς τη φιλοσοφική πλέον εννόηση της αλήθειας

του Είναι. Στην έρευνα των υπαρξιακών χαρακτηρι-

στικών του ανθρώπου είναι αφιερωμένο το έργο του

Είναι και Χρόνος. Και αυτός είναι ο λόγος που (κα-

κώς) μερικοί χαρακτήρισαν τον Χάιντεγγερ φιλόσο-

φο της ύπαρξης, ενώ είναι κατ’ εξοχήν φιλόσοφος

του Είναι (του Όντος).

Η υπέρβαση της Μεταφυσικής

Για να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία του Χάιντεγ-

γερ πρέπει από την αρχή να γνωρίζουμε πως αυτός

καταργεί τους τρόπους της μεταφυσικής σκέψης,

όπως τους θεμελίωσαν ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης

και ίσχυσαν ως τον Χέγκελ και τον Νίτσε. Όταν ο

Πλάτων ονόμασε το Είναι «ιδέα», στην ουσία το έρι-

ξε στη λησμονιά, διότι η ιδέα δεν διαφέρει οντολο-

γικά από τα όντα, που την έχουν ως παράδειγμα.

Επιπλέον, η αναζήτηση των αρχών και των αιτίων

των όντων δεν ξεπερνάει τα όρια της φυσικής, συ-

νεπώς και η Μεταφυσική στην ουσία ήταν φυσική.

Γι’ αυτό τούτη η φιλοσοφική γραμμή κατέληξε στην

επιστήμη και στον σύγχρονο μηδενισμό. «Η ουσία

του μηδενισμού θεμελιώνεται στη λησμονιά του

Είναι», την οποία προκάλεσε η Μεταφυσική, λέγει ο

φιλόσοφος. Ο Αριστοτέλης έθεσε το ερώτημα του

«τί ἐστι» και του «ὅ,τι ἐστι», πράγμα που οδήγησε

στη διάκριση της «ουσίας» και της «ύπαρξης» του

υπάρχοντος. Αυτά όμως είναι χαρακτηριστικά του

Είναι των όντων και όχι του Είναι ως τέτοιου, για το

οποίο ζητούμε το νόημά του ή την αλήθεια του.

Πρέπει λοιπόν να πάμε πίσω, προς αυτό που δεν σκέ-

φτηκε η Μεταφυσική.

Η λησμονιά του Είναι

Η λησμονιά του Είναι, που πραγματοποιήθηκε με

τη Μεταφυσική, αποτελεί μέγα συμβάν στην ιστορία

της Δύσης αλλά και μοιραίο, διότι εκτράπηκε η αν-

θρώπινη ύπαρξη από την αλήθεια της, το νόημα και
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τον προορισμό της. Βέβαια, η λησμονιά αυτή εγγρά-

φεται στις δυνατότητες του ανθρώπου, διότι καθώς

αυτός εξέρχεται (εξ-ίσταται) προς τα όντα, χάνεται

ανάμεσά τους. Συνεπώς χρειάζεται να υπερβούμε

τον μεταφυσικό τρόπο σκέψης, προκειμένου να απο-

καταστήσουμε τη γνήσια σχέση μας με το Είναι ως

αλήθεια. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να ξεπερα-

στούν οι αντιθετικές σχέσεις που θεμελίωσε η Με-

ταφυσική: λογική-παράλογο, αίτιο-αποτέλεσμα, εί-

ναι-χρόνος, ιδεαλισμός-υλισμός, υποκείμενο-αντι-

κείμενο, απόλυτο-σχετικό κτλ. Η αλήθεια πρέπει να

νοηθεί ως έξοδος από τη λήθη, δηλαδή φανέρωση

(α-λήθεια), και όχι ως προϊόν του συλλογισμού. Επί-

σης, πρέπει να ξεπεραστεί η αριστοτελική ρήση, πως

ο άνθρωπος είναι ζώο προικισμένο με τη μοναδική

ιδιότητα του λογικού. Διότι έτσι νοημένος κατάντη-

σε ένα ζώο-εργάτης, χωρίς δεσμό με την οντολογι-

κή του πηγή. «Το ζώο-εργάτης», λέγει ο Χάιντεγγερ,

«εγκαταλείπεται στον ίλιγγο των προϊόντων του, για

να αυτοσχισθεί, να καταστραφεί και να περιπέσει

στη μηδενότητα του μηδενός».

Η αλήθεια του Είναι

Το 1930 ο Χάιντεγγερ με τη διάλεξή του «Για την

ουσία της αλήθειας» πραγματοποιεί στροφή στη

σκέψη του, ώστε του λοιπού να χαρακτηρίζεται ως

«δεύτερος Χάιντεγγερ». Η μέσα από το «πάρειμι»

(Dasein) πρόσβαση προς το Είναι οδηγεί σε αδιέξο-

δο. Τώρα φαίνεται πως υπάρχουν και άλλες προσβά-

σεις, με άμεση έμφαση στο Είναι και με απλούστερη

γλώσσα. Κατά τη Μεταφυσική, «αλήθεια» είναι η

συμφωνία διάνοιας και πράγματος («adaequatio intel-

lectus et rei»). Για τον Χάιντεγγερ τώρα η αλήθεια

δεν είναι γνώρισμα της ορθής προτάσεως, που εκ-

φέρεται από ένα «υποκείμενο» σε σχέση προς κά-

ποιο «αντικείμενο», αλλά είναι η εκκάλυψη του Εί-

ναι, προς την οποία ο άνθρωπος εξ-ίσταται. Αυτή η

εκκάλυψη εμπεριέχει και την κάλυψη, όπως και η

αλήθεια εμπεριέχει την αναλήθεια ως δομικά συστα-

τικά, που στοιχειοθετούν την ιστορικότητα του αν-

θρώπου και του Είναι, δεδομένου ότι χωρίς τον άν-

θρωπο δεν υπάρχει Είναι.

«Ο άνθρωπος είναι ο ποιμένας του Είναι» και «η

γλώσσα είναι ο οίκος του Είναι», λέγει ο Χάιντεγγερ

σε δύο ξακουστές και βαρυσήμαντες φράσεις του.

Θα λέγαμε πως ο άνθρωπος ποιμαίνει τα όντα για

λογαριασμό του Είναι και πως εφόσον το Είναι αποι-

κίζει τη γλώσσα, η γλώσσα είναι το ενδιαίτημα του

Είναι, μόνο με τη γλώσσα φανερώνεται το Είναι, άρα

μόνο στη γλώσσα συναντούμε το Είναι. Και στον

βαθμό βεβαίως που η γλώσσα εκπίπτει σε φλυαρία,

εκεί μέσα χάνουμε το Είναι και τον εαυτό μας. (…)

Γι’ αυτό και ο Χάιντεγγερ στράφηκε προς τον λόγο

των Προσωκρατικών, ιδίως του Ηράκλειτου και του

Παρμενίδη, ο οποίος λόγος τελεί στο ξέφωτο του

Είναι, δηλαδή στη φανερωτική του αλήθεια, προτού

τούτο γίνει το «τί ἐστι» της Μεταφυσικής. Και στρά-

φηκε επίσης προς τον λόγο των ποιητών, του Ρίλκε,

του Τρακλ και κατεξοχήν του Χαίλντερλιν, του οποί-

ου τον φανερωτικό λόγο ήθελε να ακούσει ακόμη

και επάνω από τον τάφο του.
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