


Εισαγωγή

Οι παράγοντες διαμόρφωσης της κοσμοθεωρίας
του Νίκου Καζαντζάκη
Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 
του 1883 (3 Μαρτίου με το νέο ημερολόγιο) στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης, το οποίο βρισκόταν υπό την κατοχή 
των Οθωμανών (Bien 2001:xx), και πέθανε στη Δυτική 
Γερμανία το 1957. Έζησε τις δύο Κρητικές Επαναστά-
σεις (1889 & 1897), τους Βαλκανικούς Πολέμους του 
1912-1913, τον εθνικό διχασμό των Ελλήνων και την κα-
τάρρευση της Μεγάλης Ιδέας μετά τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, αλλά και τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, 
την άνοδο του ναζισμού, του φασισμού και του μιλιταρι-
σμού. Οι συνέπειες όλων αυτών των γεγονότων, όπως 
ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ιωνίας, η ηθική κρίση του 
Μεσοπολέμου, η χρεοκοπία των αξιών του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, αλλά και οι μεταβολές που επέφερε σε ιδεο-
λογικό, πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο η Ρωσική Επα-
νάσταση του 1917 στην παγκόσμια κοινότητα, επέδρα-
σαν στο πνεύμα και στο έργο του ώστε να χαρακτηριστεί 
από τους μελετητές του ως «απότοκος και εκφραστής» 
της εποχής του (Αλεξίου 2011:594). 
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Ένα από τα στοιχεία που επέδρασαν στη σκέψη του, 
σε βαθμό μάλιστα που να μεταβληθούν οι απόψεις του 
για τη ζωή, ήταν η προσμονή της ελευθερίας. Η αναζή-
τηση της ελευθερίας ανιχνεύεται στο σύνολο σχεδόν του 
έργου του και συνδέεται με το περιβάλλον όπου μεγά-
λωσε, αυτό της υπό κατοχή Κρήτης. Οι πολεμικές συ-
γκρούσεις και η αντίσταση των συμπατριωτών του, αλλά 
και ο εξαναγκασμός της οικογένειάς του να πάρει τον 
δρόμο της προσφυγιάς, επέδρασαν στην ψυχοσύνθεσή 
του (Γιούργος 1997:2) και τον έσπρωξαν στην αναζήτηση 
ενός προσωπικού οράματος για τον κόσμο, το οποίο θα 
ικανοποιούσε την πρωταρχική του ανάγκη για ελευθερία 
(Οικονομίδου-Krstitch 1988:71). 

Επίδραση όμως στην ψυχοσύνθεσή του άσκησαν και 
οι γονείς του, όπως ο ίδιος εξομολογείται σε επιστολή 
του στον Πρεβελάκη: «Ο πατέρας μου, που είχε μέγιστη 
επίδραση απάνω μου, δεν ήταν άνθρωπος· ήταν θεριό· 
κι η μητέρα μου μια άγια, γλυκότατη γυναίκα. Πήρα κι 
από τους δυο, κι όλη μου η αγωνία στάθηκε πάντα πώς 
να μπορέσω […] να φτάσω σε μια σύνθεση. Πολλά στο 
έργο μου ξηγούνται από τις δυο αυτές κληρονομημένες 
δυνάμες, τις τόσο αντίθετες κι εχτρικές – αγριάδα, πεί-
σμα, λαχτάρα μοναξιάς, σκληρότητα, από τη μια μεριά· 
καλοσύνη κι ανοχή και κατανόηση, από την άλλη […]» 
(Καζαντζάκης 1984:623).

Τα αντιθετικά ένστικτα των προγόνων του, η φωτιά 
και το χώμα όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει τα συστατικά 
στοιχεία της προσωπικότητας των γονέων του (Καζα-
ντζάκης 2014β:25), αλλά και ο τρόπος που ανατράφηκε 
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«σαν μοναχογιός που έφερε την ευθύνη» να πολεμήσει 
για τα ιδανικά της πατρίδας και της ελευθερίας, τον ακο-
λούθησαν σε όλη του τη ζωή και συνέβαλαν στη διαμόρ-
φωση της κοσμοθεωρίας του. 

Καθοριστική όμως για τον χαρακτήρα και τη σκέψη 
του ήταν και η παιδεία που έλαβε στο Γαλλικό Κολέγιο 
της Νάξου, στην οποία κατέφυγε η οικογένειά του κατά 
τη δεύτερη Κρητική Επανάσταση (1897-1899). Στο κο-
λέγιο αυτό ήρθε σε επαφή με τις ιδέες του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, έμαθε τη γαλλική και την ιταλική γλώσσα και 
αποκόμισε στοιχεία τα οποία τον τροφοδότησαν με δίψα 
για γνώση και συνέβαλαν στο άνοιγμα των πνευματικών 
του οριζόντων. 

Κυρίως η θεωρία του Δαρβίνου για την εξέλιξη των 
ειδών μετασχηματίστηκε μέσα του σε μεταφυσική ανη-
συχία και υπαρξιακή αναζήτηση, κλονίζοντας την πίστη 
του στον Χριστό (Πρεβελάκης 1993:11). Όπως υποστη-
ρίζει ο Bien (2007β:18-19), η δαρβινική θεωρία εγκατα-
στάθηκε στο κέντρο του μυαλού του και τον έστρεψε σε 
έναν «καινούργιο, πολύ διαφορετικό θεό – την κίνηση». 
Μερικές δε βασικές ιδέες της τον ακολούθησαν σε όλη 
του την πορεία, ώστε «αν θέλαμε ν’ αναγνωρίσουμε στον 
Καζαντζάκη μία μονάχα αρετή, είναι η πίστη του στο δαρ-
βινισμό». 

Όταν επέστρεψε στο Ηράκλειο, γνώριζε πλέον ότι 
η ουσιαστική γνώση προσφερόταν σε χώρες ελεύθερες 
και ότι ο «ηρωισμός μπορεί να υψωθεί στη σφαίρα του 
πνεύματος». Καλλιεργήθηκε έτσι μέσα του το συναίσθη-
μα της ατομικής ευθύνης και η ανάγκη να καταξιωθεί 
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ως άνθρωπος των γραμμάτων, ώστε μέσω αυτής της 
καταξίωσης να μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά και να 
βοηθήσει τον τόπο του (Πρεβελάκης 1993:12), σύμφω-
να και με τη συμβουλή που είχε λάβει από τον πατέρα 
του: «Άνθρωπος, πάει να πει χρήσιμος στον τόπο σου. 
Κρίμα μεγάλο που δεν είσαι εσύ για τ’ άρματα, είσαι για 
τα γράμματα· τι να κάμουμε; Αυτός είναι ο δρόμος σου· 
ακλούθα τον! Κατάλαβες; Να μάθεις γράμματα, για να 
βοηθήσεις την Κρήτη να λευτερωθεί· αυτός είναι ο σκο-
πός!» (Καζαντζάκης 2014β:96). 

Η ευκαιρία για ευρεία και ουσιαστική γνώση εμφα-
νίστηκε στα χρόνια των πανεπιστημιακών του σπουδών 
(1902-06). Στα χρόνια αυτά υποχώρησαν, προσωρινά, 
οι μεταφυσικές του ανησυχίες, για να αναζωπυρωθούν 
πάλι την εποχή που έζησε στο Παρίσι (1907-1909) κατά 
τη διάρκεια των μεταπανεπιστημιακών του σπουδών στο 
πεδίο της φιλοσοφίας. Η παρακολούθηση στο College 
de France των διαλέξεων του φιλοσόφου Henri Bergson 
για τη ζωτική ορμή τον απάλλαξαν από τη μηχανιστική 
αντίληψη του κόσμου και τον έκαναν να υιοθετήσει έναν 
αντιλογοκρατικό τρόπο σκέψης, ο οποίος τον έστρεψε 
στην αναζήτηση της ουσίας των πραγμάτων πίσω από τα 
φαινόμενα (Πρεβελάκης 1984:κε΄-κς΄). 

Η επιρροή του μπερξονισμού, βέβαια, υπήρξε αποφα-
σιστικής σημασίας για τη διαμόρφωση της κοσμοθεω- 
ρίας του, ωστόσο δεν ήταν καθοριστική (Γραμματάς 
1983:18). Ήταν το έργο του φιλοσόφου F. Nietzsche, 
που με τον «διονυσιακό μηδενισμό» του, τη θεωρία του 
για τη θνητότητα των πολιτισμών, αλλά και τον «Υπεράν-
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θρωπο» κλόνισε την πίστη του Καζαντζάκη και τον έκανε 
να αμφισβητήσει ακόμα και την προγονική του θρησκεία 
(Πρεβελάκης 1984:κζ΄-κη΄). Όπως υποστηρίζει ο Γραμ-
ματάς (1992:18), η φιλοσοφική σκέψη του Bergson και 
του Nietzsche άνοιξαν νέους δρόμους στον νεαρό Κα-
ζαντζάκη, και οι ιδέες που αποκόμισε από αυτούς τους 
στοχαστές αποτέλεσαν τις «πνευματικές ορίζουσες» της 
μετέπειτα δημιουργίας του. 

Ο Καζαντζάκης ερευνούσε συνεχώς τις νέες ιδέες, 
είτε αυτές ήταν φιλοσοφικές, είτε πολιτικές ή κοινωνι-
κές, και φρόντιζε να αναπροσαρμόζει τη σκέψη του, με 
γνώμονα τις εκάστοτε συνθήκες αλλά και τις ανάγκες του 
σύγχρονου ανθρώπου. Από τον αδιάκοπο ερανισμό ιδε-
ών διαμόρφωσε την κοσμοθεωρία του, μια κοσμοθεω- 
ρία που μεταβαλλόταν διαρκώς και οδήγησε σε αντιφά-
σεις και αντιθέσεις, σε βαθμό μάλιστα που το έργο του 
να χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια όσον αφορά στην πο-
ρεία των ιδεών του (Αγγελόπουλος 1977:18-19).

Παρ’ όλα αυτά, από το πρώιμο έργο του αποκαλύπτε-
ται ένας συγγραφέας με τεράστιες φιλοδοξίες. Το πάθος 
του δε για σύνθεση, σύμφωνα με τον Beaton (1996:162), 
τον κατέστησε ένα «πολιτισμικό σύμπαν», ένα φαινόμε-
νο το οποίο επέδρασε όχι μόνο στην ελληνική λογοτε-
χνία αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Πολυγραφότατος 
–αφιέρωσε όλη τη ζωή του στον γραπτό λόγο και άγγι-
ξε όλα τα είδη του–, άφησε μια πνευματική κληρονομιά 
που περιλαμβάνει ποίηση, θεατρικά έργα, μυθιστορήμα-
τα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, δοκίμια και μεταφράσεις, 
αλλά και μια μυθιστορηματική αυτοβιογραφία αποκαλυ-
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πτική για τις αιρετικές του ιδέες, τον πολυκύμαντο βίο 
του και την αντιφατική προσωπικότητά του (Δημηρούλης 
2017:215).

Οι μεταφράσεις που είχε αναλάβει για λογαριασμό της 
βιβλιοθήκης Γ. Φέξη* τον έφεραν σε επαφή με σημαντικά 
έργα της αρχαίας ελληνικής και της ευρωπαϊκής διανόη-
σης και εμπλούτισαν την πολυμάθειά του. Πέρα από τους 
αρχαίους κλασικούς, μετέφρασε Δαρβίνο, Nietzsche, 
Bergson, Schopenhauer, Goethe, τις συνομιλίες του 
Goethe με τον Eckermann, αλλά και τη Θεία Κωμωδία 
του Δάντη, έναν πραγματικά πνευματικό άθλο, αφού κα-
τάφερε να αποδώσει το έργο σε τέλειο ενδεκασύλλαβο. 
Ο Καζαντζάκης απορροφά τις ιδέες των στοχαστών που 
μεταφράζει. Το πνεύμα του απορρίπτει και ξαναπλάθει 
τις ιδέες που αφομοιώνει, ενώ τα ταξίδια του σε όλο 
τον κόσμο τον εμπλουτίζουν με εμπειρίες ζωής (Ηλιού 
1977:13-14). «Μια από τις μεγαλύτερες λαχτάρες της 
ζωής μου στάθηκε πάντα το ταξίδι […] να βλέπω και να 
μη χορταίνω […] ανθρώπους κι ιδέες […] κι έπειτα να 
σφαλνώ τα μάτια και να νιώθω τα πλούτη να κατασταλά-
ζουν μέσα μου […]» (Καζαντζάκης 2014β:156). 

Σε όλη του τη ζωή κυριαρχεί λοιπόν η «απορητική 
αναζήτηση», η οδοιπορία στον υπαρκτό κόσμο, αλλά και 

* Η Βιβλιοθήκη Γ. Φέξη, συγχρονισμένη με το αστικοδημοκρα-
τικό ξύπνημα της εποχής ανάμεσα στο 1897, το Γουδί και τους 
Βαλκανικούς Πολέμους, με τον ακαταστάλαχτο μεγαλοϊδεατισμό 
ανάμεικτο με νέες ιδέες, υπήρξε ένας από τους συντελεστές του 
νεοελληνικού διαφωτισμού της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώ-
να (Ηλιού 1977:13). 
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στον χώρο των ιδεών (Μιχαηλίδης 1988:84). Όλα αυτά 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση της δικής του κοσμοθεω-
ρίας, μιας βιοθεωρίας στην ουσία, που χαρακτηρίζεται 
από αστείρευτη μεταβολή, πεσιμισμό και αδιάκοπη υπαρ-
ξιακή αγωνία. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του «ακροβάτη 
πάνω από το Χάος», αναγνωρίζοντας τις ιδεολογικές 
του μετατοπίσεις ανάμεσα «σε ασκητισμό, σε μυστικι-
σμό, σε εθνικισμό, φιλελευθερισμό, μαρξισμό, χριστια-
νισμό, επανάσταση, θεοσοφισμό» (Ηλιού 1977:13-14). 
«Οι απιστίες μου στις μεγάλες ιδέες, που διαδοχικά με 
γοήτευαν, με απογοήτευαν και τις παρατούσα, όλες μαζί 
αποτελούσαν ακλόνητη πίστη στην ουσία. Θαρρείς κι η 
Τύχη […]με πήρε από το χέρι και με οδηγούσε. Και τώρα 
μονάχα κατάλαβα πού με οδηγούσε και τι ζητούσε από 
μένα: ν’ ακούσω την Κραυγή του μελλούμενου, να πασκί-
σω να μαντέψω τι θέλει, γιατί φωνάζει και καταπού μας 
καλνάει να πάμε» (Καζαντζάκης 2014β:463). 

Αναζητώντας το «μελλούμενο», την ουσία της ζωής 
(Αγγελόπουλος 1977:19), ο Καζαντζάκης ταξίδεψε 
στον κόσμο των ιδεών και συνταίριαξε τις απόψεις 
της εποχής του, μιας εποχής μεταβατικής η οποία δια- 
περνιόταν από «ένα πνεύμα σαν εκείνο της Παλαιάς 
Διαθήκης» (Βρεττάκος, 1977:37). Παραμερίζοντας δε 
όλα τα εμπόδια που του παρουσιάστηκαν, επιχείρησε να 
φτάσει με το συγγραφικό του έργο στην κορυφή της δό-
ξας (Στεφανάκης 1982α:101). «Σε άλλες εποχές, ισορ-
ροπημένες, μπορεί το γράψιμο να ’ταν παιχνίδι· σήμερα 
είναι χρέος βαρύ, και σκοπό δεν έχει να διασκεδάσει 
με παραμύθια το νου και να τον κάμει να ξεχάσει· μα να 
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κηρύξει επιστράτεψη σε όλες τις φωτερές δυνάμες, που 
επιζούν ακόμα στη μεταβατική εποχή μας, και να σπρώ-
ξει τον άνθρωπο να ξεπεράσει, όσο μπορεί, το ζώο» 
(Καζαντζάκης 2014β:446). 

Η «θεωρία της μεταβατικής εποχής» είχε εγκαταστα-
θεί στο κέντρο της σκέψης του από την αρχή της σταδιο-
δρομίας του. Πίστευε πως υπήρχαν εποχές εκφυλισμού 
του κάθε πολιτισμού –μεσαίωνες– τις οποίες διαδεχόταν 
μια εποχή αναγέννησης (Bien 2001:246). Πίστευε επίσης 
ότι ο σύγχρονός του άνθρωπος ήταν το θλιβερό θύμα της 
μεταβατικής εποχής, αφενός επειδή είχε απολέσει τον 
αυθορμητισμό του και την επαφή του με τα θετικά στοι-
χεία του κόσμου, αφετέρου επειδή είχε χάσει την πίστη 
του «στους ουρανούς». 

Ο Καζαντζάκης, ζώντας όλες τις ιστορικές μεταβολές 
που καθόρισαν την εποχή του, βίωσε το μεταβατικό κενό 
της εποχής αυτής (Bien 2007β:20-21). Σε αυτό το μετα-
βατικό κενό μπορεί να αναζητηθεί και η ρίζα της ιδιαι- 
τερότητάς του. Βλέποντας τον κόσμο σε κρίση, αυτός 
που από την ίδια του τη φύση στρεφόταν σε υπαρξια-
κές αναζητήσεις και στα προβλήματα του ανθρώπου και 
της ζωής, ωθήθηκε στην αναζήτηση της αλήθειας πέρα 
από τα όρια της γνώσης που κατείχε. Όλες οι γνώσεις 
που συνέλεξε από τον φαινομενισμό, τον μπερξονισμό, 
τον χριστιανισμό, τον βουδισμό, τον μαρξισμό –αρχικά 
με ενδιαφέρον– μπορεί να μην του προσέφεραν το εί-
δος της φώτισης που ζητούσε, τον οδήγησαν όμως σε 
κάποιες φιλοσοφικές αλήθειες και στη δημιουργία νέων 
λογοτεχνικών μορφών (Βρεττάκος 1988:52). Ο ακα-
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δημαϊκός Ν. Κ. Λούρος (1977:23) ονομάζει τον Καζα-
ντζάκη «ψυχοσωματικό αγωνιστή» και αναγνωρίζει 
στο πρόσωπό του τον διανοούμενο που προσπαθεί να 
διεισδύσει σε ένα μεταφυσικό σύμπαν, που αγωνίζεται 
να βρει τον άγνωστο Θεό, έναν Θεό που συγκεντρώνει 
τα χαρακτηριστικά που του προσδίδουν όλες οι θρησκεί-
ες που μελέτησε –«Λίγο Βούδα, λίγο Χριστό»–, κυρίως 
όμως τα ανθρωπομορφικά εκείνα χαρακτηριστικά που 
του έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες. 

Βέβαια, ο Καζαντζάκης ως δημιουργός δεν μπορεί 
να ενταχθεί σε μια κατηγορία. Αντιπροσωπεύει όμως το 
είδος του λογοτέχνη που η λογοτεχνική του παραγωγή 
βασίζεται στο πηγαίο ταλέντο, την ευρυμάθεια και την 
πνευματική οξυδέρκεια και το έργο του καθίσταται το 
μέσο για να λυτρωθεί ο ίδιος και να λυτρώσει τουλά-
χιστον όσους διαθέτουν το σύνολο ή ορισμένα από τα 
στοιχεία της προσωπικότητάς του: «Σας φανερώνω ένα 
από τα μυστικά μου, που οι άνθρωποι που δεν έχουν τον 
ίδιο με μένα αγώνα και τον ίδιο σκοπό, δύσκολα μπο-
ρούν να μαντέψουν· κι αυτό να σας είναι χρήσιμο, αν θέ-
λετε να κρίνετε τη ζωή μου και το έργο μου» (Γραμματάς 
1992:74-75). 

Ο Καζαντζάκης αναζητούσε την ατομική του λύτρωση 
σε όλη του τη ζωή και το «κατάλληλο μότο» το είχε δια-
λέξει ο ίδιος για τον εαυτό του από τη δαντική Κόλαση: 
«Come l’uom s’etterna».* Έτσι, η απόλυτη λύτρωση δεν 
θα ερχόταν μέσα «από έναν καλό θάνατο» που θα ση-

* Πώς ο άνθρωπος αθανατίζεται. 
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ματοδοτούσε το τέλος του αγώνα του, αλλά μέσα από 
την εξασφάλιση της διατήρησης της πνευματικότητάς του 
στην αιωνιότητα. 

Αυτή η εικόνα του ανθρώπου που μάχεται για την ελευ-
θερία, χωρίς φόβο μπροστά στον θάνατο, με μοναδικό 
σκοπό να μετουσιώσει την ύλη σε πνεύμα, αποτέλεσε τον 
πυρήνα της κοσμοθεωρίας του (Bien 2001:235) και απο-
τυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στην Ασκητική. 




