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Γενικά μπορώ να πω πως από όλες τις γνώμες που έχουν ειπω-
θεί για τον άνθρωπο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αυτές που 
ανενδοίαστα ασπάζομαι και πάραυτα υιοθετώ είναι εκείνες που μας 
καταφρονούν, μας ευτελίζουν και μας μειώνουν. 

MonTaigne
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ

όσοι γράφουν Στοχασμούς ή Αποφθέγματα 
είναι τσαρλατάνοι που δεν κάνουν τίποτα άλλο 
από το να ρίχνουν στάχτη στα μάτια», είχε πει 
κάποτε ο Prince de Ligne. 

Τσαρλατάνοι ή αγύρτες, οι συγγραφείς αφορισμών, 
ιδίως αυτοί που εμφορούνται από εμφανή κυνισμό, εξά-
πτουν τα πάθη. Τους καταλογίζουν έλλειψη σοβαρότητας, 
τους ψέγουν για την αυθάδεια και το λακωνικό τους ύφος. 
Τους κατηγορούν ότι θυσιάζουν την αλήθεια στο βωμό της 
υφολογικής κομψότητας, ότι αραδιάζουν ένα σωρό παρα-
δοξολογίες, ότι δεν ενδιαφέρονται για το αν υποπίπτουν 
σε αντιφάσεις, ότι αποζητούν μάλλον να προκαλέσουν την 
έκπληξη παρά να πείσουν· τέλος, ότι στόχος τους είναι μάλ-
λον να γκρεμίσουν αποκαλύπτοντας τις κάθε λογής πλάνες 
παρά να οικοδομήσουν. Κοντολογίς, μέμφονται αυτούς τους 
μοραλιστές για την έλλειψη ηθικής που επιδεικνύουν. 

Η ασυνεχής και ασυνεπής πρόζα τους είναι κατ’ ουσίαν 
μια αριστοκρατική φόρμα· εμφανίστηκε στη Γαλλία κατά 
τον 16ο αιώνα, σε μια περίοδο που η θεολογία και ο σχο-
λαστικισμός ψυχορραγούσαν. Ο μοραλιστής είναι συνήθως 
ένας άνθρωπος της δράσης· περιφρονεί τους καθηγητές 
και τους ειδήμονες, όλους αυτούς τους σοφολογιότατους 
και λάτρεις της κοινοτοπίας. Φύσει κοσμικός, αναλύει τον 
άνθρωπο όπως τον έχει γνωρίσει. Από αυτή την άποψη,  

«ΟλΟΙ
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το διάβημά του κείται στον αντίποδα εκείνου των φιλοσό-
φων· στέκει καχύποπτος απέναντι σε οτιδήποτε μη συγκε-
κριμένο, όπερ σημαίνει πως τον ενδιαφέρουν περισσότερο  
οι πραγματικοί άνθρωποι με τις ιδιότητές τους, τις έξεις και 
τις ανομολόγητες πλευρές τους παρά η γενική και ασαφής 
έννοια «άνθρωπος». 

Οι αφορισμοί του, για όποιον γνωρίζει πώς να τους 
χρησιμοποιήσει, είναι εργαλεία που ανατέμνουν και 
ακτινογραφούν τον ψυχισμό των ανθρώπων. Στόχος του 
μοραλιστή είναι να παίξει με τον αναγνώστη του, να τον 
προκαλέσει, να τον παρακινήσει να στραφεί προς τον ίδιο 
τον εαυτό του και να αναστοχαστεί. Η σκέψη του παρα-
μένει πάντοτε ημιτελής. Εχθρική απέναντι σε κάθε είδους 
συστηματοποίηση και πιστή ακόλουθος της εμπειρικής 
παρατήρησης, σταματά στο κατώφλι του ουσιώδους.  
Ο μοραλιστής δεν αρέσκεται στο να παράσχει εξηγήσεις:  
«Το να επιμένεις, να εξηγείς και να αποδεικνύεις δεν είναι 
παρά μια μορφή εκχυδαϊσμού», έγραφε ο Cioran. Για να 
μην αναφερθούμε στην απερίγραπτη ανία που ξυπνάνε μέσα 
του ερωτήματα του τύπου: τι ακριβώς θέλετε να πείτε;  
Η αφοριστική φόρμα απαιτεί ένα κλίμα εύθυμης συνεργίας· 
το γεγονός ότι το κοινό του είναι εκ των πραγμάτων περι-
ορισμένο, τον προφυλάσσει από τη δυσάρεστη επαφή με 
ανιαρούς και άξεστους αναγνώστες. 

Υπάρχει ωστόσο μια κατηγορία αναγνωστών την οποία 
τρέμει όσο καμιά άλλη, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να την 
αποφύγει. Πρόκειται για εκείνους τους –παθιασμένους 
και αφοπλιστικά πιστούς– αναγνώστες που, παίρνοντας 
τον κατά γράμμα, τον φυλακίζουν και τον καθηλώνουν σε 
ό,τι πιο ξένο προς αυτόν υπάρχει: στο πνεύμα της συστη-
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ματοποίησης. Ο Chamfort είχε παρατηρήσει κάποτε ότι  
ο νωθρός και γενικότερα ο μέτριος άνθρωπος έχει την τάση 
να βολεύεται με ένα απόφθεγμα, διότι κατ’ αυτό τον τρόπο 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση να πάει παραπέρα. 
Έτσι, καταλήγει να του «αποδώσει μια γενική, καθολική 
σημασία την οποία ο δημιουργός του, εκτός κι αν είναι  
ο ίδιος μέτριος, πράγμα που συμβαίνει ενίοτε, δεν σκέφτηκε 
ποτέ να του δώσει».   

Ο μοραλιστής θεωρεί μάταιο να υποβάλλει τον εαυτό 
του στην ανάγκη οικοδόμησης ενός συστηματοποιημένου 
έργου. Όπως γράφει ο Cioran: «Το μόνο που χρειάζεται 
είναι απλά να πεις κάτι, το οποίο μπορείς να το ψιθυρίσεις 
στο αυτί ενός μεθύστακα ή κάποιου που ψυχορραγεί». 

Η τέχνη του αφορισμού είναι η τέχνη της ύψιστης ελευ-
θερίας, διότι είναι η τέχνη των υψηλών κορυφών: τα παρη-
γορητικά λογικά σχήματα, οι αμφίβολες βεβαιότητες,  
οι μικρές αυταπάτες με τις οποίες ξεγελιόνται οι άνθρωποι, 
δεν αντέχουν στα μεγάλα ύψη. Εκεί πάνω, στις επικίνδυ-
νες βουνοκορφές, ο μοναχικός πλάνητας θα συναντήσει ίσως 
τον La Rochefoucauld, τον Chamfort, τον nietzsche και τον 
Cioran, όλους αυτούς τους μοναχικούς αδελφούς του, που  
ο όχλος εκδίωξε από τις πόλεις και τα χωριά, με την κατη-
γορία ότι δεν σεβάστηκαν τίποτα, ούτε την αγάπη, ούτε τη  
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θρησκεία, ούτε την αξία της οικογένειας, αδυνατώντας να 
καταλάβει πως αυτοί οι υπερόπτες και βέβηλοι μοραλι-
στές ύψωσαν το μαύρο λάβαρο του ανηθικισμού στο όνομα 
μιας άλλης υψηλότερης, πιο εκλεπτυσμένης και απαιτη-
τικής ηθικής.

Ωστόσο, ακολουθώντας το παράδειγμα του Michel 
Thévoz, αναρωτιέται κανείς μήπως κάτω από τη σκληρή 
κρούστα του κυνισμού εμφωλεύει ένας πυρήνας νοσταλγίας 
του ανθρωπισμού. Μήπως, κατά βάθος, ο κυνικός είναι ένας 
απογοητευμένος ιδεαλιστής, ο οποίος αδυνατεί να καταπνίξει 
τελειωτικά και μια για πάντα τις ίδιες του τις αυταπάτες. 

Ορισμένα εγκλήματα είναι δυνατόν να διαλευκανθούν 
βάσει ενός πρότερου αρνητικού βιώματος ή μιας συναι-
σθηματικής απογοήτευσης: λόγου χάρη, ωθούμενος να 
«διορθώσει» και να αποκαταστήσει την πληγείσα εικόνα 
της ιδεατής μορφής της μητέρας-αντικειμένου λατρείας,  
ο εγκληματίας εκδικείται για τη διάψευση και την απώλεια 
του ιδεώδους του, στραγγαλίζοντας νεαρά κορίτσια. Τέτοια 
θα μπορούσε να είναι και η αρχέγονη σκηνή του κυνισμού, 
οριζόμενου ως εργασίας του πένθους για την απώλεια ενός 
ιδεώδους – με τη διαφορά ότι, εδώ, αυτό που διακυβεύεται 
είναι μάλλον η μητρική γλώσσα παρά η μητέρα.  

Μπορούμε να φανταστούμε έναν ηδονιστή, έναν μυστικι-
στή ή έναν απελπισμένο από έρωτα, έναν κυνικό όμως ποτέ. 
Και τούτο διότι ο κυνισμός δεν συνιστά ούτε φιλοσοφία, ούτε 
ηθική, ούτε κάποιο γνώρισμα του χαρακτήρα, αλλά μια 
ορισμένη συγκρουσιακή σχέση με τη γλώσσα, μια διαρκώς 
ενεργή, ρητορικά δεινή –στις περισσότερες περιπτώσεις– 
καχυποψία απέναντι στις λέξεις και στην ιδεολογία που τις 
έχει επιμολύνει. 
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«Η γλώσσα αποτελεί κίνδυνο για την διανοητική ελευ-
θερία: κάθε λόγος συνιστά προκατάληψη», παρατη-
ρούσε ο nietzsche στο «Ο πλάνητας και η σκιά του». 
Ο κυνικός, ο οποίος ακριβώς δεν πιστεύει ή έχει πάψει 
να πιστεύει στη διανοητική ελευθερία, όλως παραδόξως 
χρησιμοποιεί τη δική του ελευθερία, προκειμένου να 
επιφέρει σύγχυση στο λόγο και να ξορκίσει τον έγχυτο 
ανθρωπισμό του. Διασκεδάζει με το να παίζει με τις 
λέξεις, με το να διαλύει τις ιδέες στρέφοντάς τις ενάντια 
στον εαυτό τους, με το να εξαρθρώνει και να γκρεμίζει 
κομμάτι το κομμάτι σύνολο το οικοδόμημα της γνώ-
σης, όπως κανείς ξεφλουδίζει ένα κρεμμύδι για να ανα-
καλύψει τελικά ότι αυτό δεν ήταν τίποτα παραπάνω 
από τις ίδιες τις φλούδες που το αποτελούσαν και πως 
από κάτω δεν υπάρχει τίποτα. 
Πρόκειται για μια μακρά και αργή διαδικασία αυτο-

χειρίας ενός έλλογου όντος που, στρέφοντας ενάντια στον 
εαυτό του το όπλο της γλώσσας, απεργάζεται ακατάπαυ-
στα λεκτικές επιθέσεις ενάντια στο ίδιο το λόγο.

R. J.
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α
ΑΓΑΠΗ

Προφανώς είναι σκληρό να μην σε αγαπάνε όταν αγαπάς, 
είναι όμως ασύγκριτα σκληρότερο να σε αγαπάνε όταν εσύ 
έχεις πλέον πάψει να αγαπάς.

— Georges Courteline

ΑΓΑΠΗ (ΓΙΑ ΤΟν ΠλΗΣΙΟν)
Αν ένα βλέμμα αρκούσε να δώσει ζωή ή να την αφαιρέσει, 
τότε οι δρόμοι θα ήταν γεμάτοι από ετοιμόγεννες γυναίκες 
και πτώματα.

— Paul Valéry

ΑΓΑΠΗ (ΜΗΤΡΙΚΗ)
Φαίνεται πως οι γυναίκες ό,τι στερούνται σε μυαλό το κερ-
δίζουν σε καρδιά. Διότι, μόνον μια βιολογική οργάνωση 
σαν τη δικιά τους θα μπορούσε να κάνει κάποιον ικανό να 
ανεχτεί, να φροντίσει και να νιώσει ένα παιδί.

— Chamfort 
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ΑΓΙΟΣ
Ο άγιος είναι ένας αμαρτωλός που πέθανε και στη συνέχεια 
κάποιοι φρόντισαν να τον παρουσιάσουν ως μετανοημένο και 
σωφρονισμένο.

— Ambrose Bierce

ΑΓνΩΜΩν
Οι αχάριστοι και οι αγνώμονες είναι πολύ λιγότεροι απ’ 
όσο πιστεύουμε, και τούτο διότι ακόμη λιγότεροι είναι οι 
γενναιόδωροι.

— Saint-Évremond

ΑΓΩΓΗ
Είναι δύσκολο να πεις ποιος είναι ο καταλληλότερος για την 
ανατροφή των παιδιών. Ένα όμως πράγμα μοιάζει βέβαιο: 
πως οι λιγότερο ικανοί είναι τελικά οι γονείς.

— George Bernard Shaw

ΑΓΩνΙΑ
Όποιος, πορευόμενος μες στο σκοτάδι, τραγουδά, αρνεί-
ται την αγωνία του, αλλά εξακολουθεί να πηγαίνει στα 
τυφλά. 

— Sigmund Freud

ΑΔΑΜ
Όποιος έχει ζήσει αρκετά ώστε να ανακαλύψει τι είναι η 
ζωή, γνωρίζει πόση ευγνωμοσύνη οφείλουμε στον Αδάμ, 
τον πρώτο και μέγιστο ευεργέτη του γένους μας: έφερε στον 
κόσμο το θάνατο.

— Mark Twain  
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ΑΔΙΚΙΑ
Προτιμώ μια αδικία παρά μια κατάσταση αταξίας.

— Goethe

ΑΔΙΚΟ
Με τι άλλο να χαρεί κανείς, αν όχι με το άδικο;

— Sigmund Freud

ΑΕΡΑΣ
να φυλάγεστε πάντοτε από τα ρεύματα, διότι ο αέρας είναι 
σταθερά αντιστρόφως ανάλογος της θερμοκρασίας: όταν 
αυτή είναι υψηλή, εκείνος είναι ψυχρός και τούμπαλιν.

— Gustave Flaubert

ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΓΑλλΙΚΗ)
Εύκολο να τη δυσφημίζει κανείς, και ποιος όμως δε θα ’θελε 
να γίνει μέλος της.

— Gustave Flaubert

ΑλΗΘΕΙΑ
Σε αντίθεση με την παρήγορη πεποίθησή μας, η αλήθεια δεν 
θριαμβεύει· αν μια πλάνη γίνει οικουμενική πεποίθηση, δεν 
πρόκειται ποτέ να καταλυθεί· οι αντιλήψεις μεταδίδονται 
με κληρονομικό τρόπο, όπως τα κτήματα, οικοδομούμε 
σε αυτά και καταλήγουμε να κατασκευάζουμε ολόκληρες 
πολιτείες: και έτσι γράφεται η ιστορία.

— Remy de Gourmont
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ΑλΗΘΕΙΑ
Η κεφαλαιώδης ανθρώπινη αλήθεια: το να βλέπεις τον πόνο 
των άλλων κάνει καλό, αλλά το να προκαλείς πόνο κάνει 
ακόμη μεγαλύτερο καλό.

— Friedrich Nietzsche

ΑλΗΘΕΙΑ
Δεν υπάρχει αποτελεσματικότερη μεταμφίεση από την 
αλήθεια: κανείς δεν την πιστεύει.

— Max Frisch

ΑλλΑΓΗ (ΔΟΓΜΑΤΟΣ)
Γεννήθηκα και μεγάλωσα σύμφωνα με τις αρχές του ιου-
δαϊσμού, γρήγορα όμως άλλαξα δόγμα και ασπάστηκα τον 
ναρκισσισμό. 

— Woody Allen

ΑΜΑΡΤΙΑ
Μετανιώνω για τις αμαρτίες μου, αλλά μετανιώνω ακόμα 
περισσότερο γι’ αυτές που δεν έχω διαπράξει.

— François Mauriac

ΑΜΒλΩΣΗ
Είμαι κατά της άμβλωσης. Είναι απαράδεκτο να σκοτώνεις 
ένα ανθρώπινο ον προτού καλά καλά γίνει βρέφος. Αν μη τι 
άλλο συνιστά ένδειξη ανυπομονησίας. 

— Roland Topor
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ΑΜΕΡΙΚΗ
Πρόκειται για ένα πληκτικό έθνος που καταβροχθίζει 
άνοστες τροφές για να καθίσει στη συνέχεια, με σηκωμένα 
τα μανίκια και το κεφάλι άδειο από σκέψεις, σε κουνιστές 
πολυθρόνες φορτωμένες με γελοία στολίδια και ν’ ακούσει 
μηχανικά μουσική, εκστομίζοντας εξίσου μηχανικά κοινό-
τοπες φράσεις σχετικά με την υπεροχή των αυτοκινήτων 
Ford, βαυκαλιζόμενο ότι είναι τάχα το καλύτερο έθνος του 
κόσμου.

— Sinclair Lewis

ΑΜΦΙΒΟλΙΑ
Όταν αγαπιέσαι, δεν αμφιβάλλεις για τίποτα· όταν όμως 
αγαπάς, αμφιβάλλεις για τα πάντα.

— Colette

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ
Το να αμφισβητείς δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη να αναιρείς, 
όπως και η καινοτομία δεν συνεπάγεται πάντα την πρόοδο.

— Sigmund Freud

ΑνΑΓνΩΡΙΣΗ (ΚΟΙνΩνΙΚΗ)
Το πρόβλημα με την κοινωνική αναγνώριση είναι ότι απο-
κρύπτει την αληθινή φύση της: είναι κανείς πλούσιος μονάχα 
στο μέτρο που τον φθονούν ή τον θαυμάζουν οι μη έχοντες. 
Κατ’ αυτή την έννοια, ευ ζην σημαίνει να αισθάνεσαι ότι η 
ζωή φέρθηκε σε σένα πιο απλόχερα απ’ ό,τι στους άλλους.

— Marc Guyon
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ΑνΑΠΑΥΣΗ
Που και που πρέπει κανείς να αποβάλλει την κόπωση που 
προέρχεται από την απραξία και να ξεκουράζεται.

— Jean Cocteau

ΑνΑΡΧΙΑ
Είναι ο θρίαμβος του πνεύματος επί της βεβαιότητας.

— Georges Henein

ΑνΔΡΑΣ (ΜΕΓΑλΟΣ) 
Αυτό το πράγμα αποκαλείται μεγάλος άνδρας; Εγώ δεν 
βλέπω σ’ αυτόν παρά την καρικατούρα του ιδεώδους που 
ενσαρκώνει.

— Friedrich Nietzsche

ΑνΔΡΕΣ (ΜΕΓΑλΟΙ) 
Οι μεγάλοι άνδρες πεθαίνουν δύο φορές: μια φορά ως άνδρες 
και άλλη μια ως μεγάλοι.

Paul Valéry

ΑνΘΡΩΠΟΣ
Πρέπει γενικά να δείχνουμε επιείκεια προς τον άνθρωπο· 
αρκεί να αναλογιστούμε την εποχή κατά την οποία δημι-
ουργήθηκε.

— Alphonse Allais

ΑνΘΡΩΠΟΣ
Γενικά, οι άνθρωποι μοιάζουν πολύ στα σκυλιά που μόλις 
ακούσουν από μακριά αλυχτίσματα, αλυχτούν κι αυτά.

— Voltaire
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ΑνΘΡΩΠΟΣ
Μα πώς είναι δυνατόν να πιστέψαμε ποτέ ότι ο άνθρωπος 
είναι έλλογο ζώο! Μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός 
από αυτό.

— Oscar Wilde

ΑνΘΡΩΠΟΣ
Αν θέλετε να περνάτε απαρατήρητοι, μην ξεχνάτε ποτέ να 
μεταμφιέζεστε σε άνθρωπο.

— Francis Picabia

ΑνΟΧΗ
Αν έπρεπε να ανεχτούμε από τους άλλους όσα επιτρέπουμε 
στον εαυτό μας, τότε η ζωή θα ήταν ανυπόφορη.

— Georges Courteline

ΑνΟΧΗ
Η ανεξικακία που παρατηρείται και την οποία τόσο συχνά 
θαυμάζουμε στους μεγάλους άνδρες δεν είναι παρά το απο-
τέλεσμα της βαθιάς περιφρόνησής τους για την υπόλοιπη 
ανθρωπότητα: όταν ένα μεγάλο πνεύμα εμποτιστεί με 
αυτή την περιφρόνηση, παύει πλέον να αντιμετωπίζει τους 
άλλους ανθρώπους ως ομοίους του, καθώς γνωρίζει πως δεν 
μπορεί να έχει από αυτούς τις ίδιες απαιτήσεις που έχει 
από τους ομοίους τους. Έτσι, επιδεικνύει απέναντί τους την 
ίδια ανοχή που επιδεικνύει απέναντι σε όλα τα άλλα όντα 
του ζωικού βασιλείου, τα οποία δεν μπορούμε επ’ ουδενί να 
κατηγορήσουμε για το γεγονός ότι είναι ζώα.

— Arthur Schopenhauer 




