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ΕΙΣΑΓΩΓΉ’

Με ευκολία θα μπορούσε κάποιος, να σκιαγραφήσει κατά 
προσέγγιση, πολλούς μεγάλους άνδρες, αρκεί να διαθέτει 
αντικειμενική γνώση της ιστορίας. Ο Henry D. Thoreau, ίσως 
δεν ήταν μεγάλος άνδρας, ήταν όμως μοναδικός. Όποιος τον 
έχει γνωρίσει πραγματικά, δεν θα βρει ισότιμό του, στην Ευ
ρώπη ή την Ασία, τόσο στην αρχαία όσο και τη σύγχρονη επο
χή. Δεν ήταν Σωκράτης, με μία αφοσιωμένη ομάδα από λα
μπρούς νέους, να τον ακολουθούν, διαταράσσοντας τη γαλή
νη της Αθήνας του, δεν ήταν Θιβετιανός μοναχός που διαλο
γίζεται αδιάκοπα επάνω στη βαθύτητα του σύμπαντος. Ωστό
σο, χωρίς να τους μοιάζει, διατηρεί κάποια συγγένεια και με 
τους δυο αυτούς χαρακτήρες. Κατά την διάρκεια της νεότη
τάς του, υπήρξε μαθητής του Ralph Waldo Emerson, του πρώ
του πολίτη της ιδιαίτερης πατρίδας του, όμως μία σύγκριση 
με τον Εμερσον, θα έφερνε στην επιφάνεια περισσότερες δια
φορές, παρά ομοιότητες. Ή ταν Αμερικανός, για αυτό δεν 
χωράει καμμιά αμφιβολία, αλλά τα πλέον Αμερικανικά από  
τα χαρακτηριστικά του, ο ιντιβιντουαλισμός και η μοναχικό- *

* Εισαγιυγη <πην Αμερικάνικη έκδοση: Henry D. Thoreau, Selected 
Writings on Nature and Liberty, εκδόσεις, Liberal Arts Press, New 
York 1952. Έκδοση και εισαγωγή του Oscar Cargill..
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τητα, είναι συγχρόνως και αυτά που κρατούν σε απόσταση 
τους συμπατριώτες του, όχι μόνον από τους Ευρωπαίους και 
τουςΑσιάτες, αλλά και τον έναν από τον άλλο. Ο ιντιβιντουα- 
λιαμός του, δεν ήταν εγωιστική ισχυρογνωμοσύνη όπως αυτή 
του Andrew Jackson, πολέμιου των Ινδιάνων και Προέδρου 
των Ηνωμένων Πολιτειών, και η μοναχικότητά του, δεν είχε 
τίποτα να κάνει, με αυτήν του Έντγκαρ Άλαν Πόου, μεταξύ 
των φίλων του οποίον, δεν υπήρχε ούτε ένας διανοούμενος. 
Δεν είναι εύκολο να τον φανταστεί κάποιος, να υψώνει τον 
τόνο της φωνής τον, ή να επιβάλλει την παρουσία τον σε έναν 
κύκλο ανθρώπων, και οι φίλοι του, ήταν τόσο διακεκριμένοι, 
όσο και ανώνυμοι. Του άρεσε πολύ να συζητά και να γράφει 
μακροσκελείς, πνευματώδεις επιστολές, όμως ποτέ δεν δη
μιούργησε κάποια κλίκα εμπίστων, ούτε είχε ποτέ μαθητές. 
Του άρεσε να συστήνεται στους γείτονές του, ως ένας επαρ
χιώτης, που ποτέ δεν τον διέκρινε η στενομυαλιά, παρά του 
ότι, το έργο του, κατόρθωσε να φτάσει στα πέρατα της γης. 
Μόνιμο αντικείμενο κουτσομπολιού και θυμηδίας των συμπο
λιτών του στο Κόνκορντ, ακόμα και σήμερα, διεγείρει τ ψ  
κριτική φαντασία των πολιτών του κόσμου, οι οποίοι προ
σπαθούν να ανακαλύψουν τις πηγές των πνευματικών του 
ικανοτήτων. Ίσως ανήκε σε αυτό το τόσο σπάνιο και αξιοζή
λευτο είδος ανθρώπου, που κατόρθωσε να είναι ολοκληροπι- 
κά και βαθύτατα ο εαυτός του.

Η  γέννησή του στις 12 Ιουλίου του 1813 στο Κόνκορντ της 
Μασσαχσυσέτης, δεν απετέλεσε σπουδαίο γεγονός. Ο πατέ
ρας του, μετά τ ψ  αποτυχία του στον επιχειρηματικό τομέα, 
κατασκεύαζε χειροποίητα μολύβια, ενώ μελετούσε όλη τ ψ  
ώρα τ ψ  τεχνική γραφής ενός καλού άρθρου, και η μητέρα 
του είχε αναλάβει τ ψ  διεύθυνση ενός πανδοχείου, για να συ
νεισφέρει στο πενιχρό οικογενειακό εισόδημα. Το όνομά του, 
πρόδιδε ότι ένα μέρος της καταγωγής του προερχόταν από
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τους Γάλλους Ουγενότους, αλλά σας φλέβες του έρρεε Σκω- 
τσέζικο αίμμα από την πλευρά του πατέρα του και καθαρό 
Γιάνκη από την μητέρα του. Σχετικά με την παιδική του ηλι
κία, δεν γνωρίζουμε τίποτα εκτός από το ότι, σε κάποια στιγ
μή η οικογένειά του εγκατέλειψε την πόλη για να εγκαταστα
θεί στο Chelmsford και την Βοστώνη, αλλά επέστρεψε και 
πάλι, και ότι ο Θορώ προετοιμάστηκε για τις σπουδές του 
στο Κολλέγιο του Harvard, στην Ακαδημία του Κόνκορντ. 
Ωστόσο, όπως θα αποόεικνυόταν, είχε προλάβει να δημιουρ
γήσει μια βαθειά σχέση μ ετά  λειβάόια και τα δάση που απλώ
νονταν για μιλιά, γύρω από το Κόνκορντ. Όπως γράφει ο ίδιος, 
«αν και σωματικά ήμουν μέλος της Πανεπιστημιακής κοινό
τητας του Harvard, η καρδιά και η ψυχή μου δεν αποσπά
στηκαν ποτέ, από τις μακρυνές σκηνές της παιδικής μου ηλι- 
κίας.,Το πνεύμα μου, λαχταρούσε με νοσταλγία την αφοσίω
ση της παλιάς και σχεδόν λησμονημένης μου φίλης, της Φύ
σης». Παρά του ότι, ο λόγος του είναι λόγος ενός ενήλικα, το 
πάθος του, ήταν όπως αυτό, ενός παιδιού. Δεν πρέπει άλλω
στε να λησμονούμε, ότι όταν άρχισε τις σπουδές του στο Har
vard, ήταν μόνο δεκαέξι χρονών. Ή ταν εξαιρετικός σπουδα
στής, όχι όμως με τη συμβατική έννοια. Κατόρθωσε να γίνει 
άριστος γνώστης των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών, 
και να διακριθεί για την ευρυμάθειά του, στην Αγγλική ποίη
ση, αποτέλεσμα που πήγαζε από την τάση που είχε από μι
κρός, στην μελέτη. Η  προσήλωσή του στο βιβλίο, τον κράτη
σε μακρυά από τους φίλους του, τους οποίους κανένα είδος 
σκληρής πειθαρχίας ή ακαδημαϊκού παραδείγματος, δεν ώθη
σε να στραφούν στην μελέτη. «Ο πραγματικά φιλόπονος μα
θητής», έλεγε αργότερα, «νοιώθει μέσα στο μελίσσι του Har
vard, την ίδια μοναξιά, με έναν δερβίση στην έρημο». Αυτά 
που κατέστησαν δυνατή την παραμονή και συνέχιση των 
σπουδών του στο Harvard, ήταν δύο παράγοντες: οι θυσίες
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της οιχογένειάς του, οι παραδόσεις θερινών μαθημάτων και 
διάφορες ιδιόρρυθμες εργασίες σε ιδιόρρυθμες ώρες, μαζί 
με τα έσοδα μιας υποτροφίας, που είχε προβλεφθεί για τους 
άπορους μαθητές.

Αντλώντας δύναμη, από τις συστάσεις του Προέδρου του 
Harvard, Quincy, ότι «διαθέτει όλα τα προσόντα για να διδά
ξει τα φώτα της επαγγελματικής αποκατάστασης, σε οποιο- 
δήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο ή σε οποιαδήποτε οικο
γένεια της χώρας», αμέσως μετά την αποφοίτησή του, ο Θορώ 
αναζήτησε εργασία σαν διδάσκαλος. Δίδαξε για λίγες εβδο
μάδες στο Σχολείο Γραμματικής του Κόνκορντ, αλλά παραι
τήθηκε όταν η διεύθυνση, του ανακοίνωσε ότι επιβαλλόταν 
να εφαρμόσει την σωματική τιμωρία. Το ίδιο φθινόπωρο γνω
ρίσθηκε με τον Έμερσον, ο οποίος την εποχή εκείνη γνώριζε 
την δημοσιότητα από την έκδοση του μικρού βιβλίου «Nature» 
(1836) και την διάλεξή του «The American Scholar», που είχε 
όόσει στα τέλη Αυγονστου. Καθώς η γνωριμία τους αναπτυσ
σόταν, ο Θορώ αναγκάστηκε να κοινοποιήσει τις λογοτεχνι
κές του φιλοδοξίες. Ο Έμερσον τον προέτρεψε να κρατήσει 
ημερολόγιο. Ο Θορώ ακολούθησε τη συμβουλή του και η 
πρώτη ημέρα που άρχισε να γράφει, ήταν η 22“ Οκτωβρίου 
1837. Στις αρχές του επόμενον χρόνου, με τον αδελφό του 
John, δημιούργησαν ένα ιδιωτικό σχολείο, το οποίο αρχικά 
στεγάστηκε στο. σπίτι τους, στο Κόνκορντ. Λόγω του ότι, τα 
δύο αδέλφια είχαν υιοθετήσει περισσότερο «σύγχρονες» παι
δαγωγικές μεθόδους, εισήγαγαν τα διαλείμματα και «τις εκ
δρομές στους αγρούς», το σχολείο τους ευημερούσε και ανα
γκάστηκαν να μεταφερθούν στο εγκαταλελειμμένο πια κτί
ριο της Ακαδημίας. Ίσως αυτή η περίοδος, που εργάστηκε 
με τον αδελφό του, να ήταν και η πλέον ευτυχής της ζωής του 
Θορώ, διότι συνδέονταν με ιδιαίτερη αφοσίωση. Κατά την 
διάρκεια αυτής της περιόδου, διαδραματίστηκε και η περί

16



φημη εκδρομή που του παρείχε το περιβάλλον, την αφηγη
ματική ικανότητα και ενμέρει τα βασικά στοιχειά του A Week 
on the Concord and Merimack Rivers «Μία εβδομάδα στους 
ποταμούς Κάνκορντ και Μέριμακ», του πρώτου βιβλίου του 
Θορώ. Στην πραγματικότητα, η εκδρομή, που έγινε με μία 
βάρκα φτιαγμένη από τα δύο αδέλφια, κράτησε δύο εβδομά
δες, από τις 31 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 1839. Η 
αδελφική στοργή, είχε υποστείτην πιο σκληρή δοκιμασία και 
επιβίωσε, όταν ο John, του οποίου η σχέση με την ΈλενΣιούαλ 
είχε ήδη προωθηθεί εν αγνοία του Χένρυ, υπέστη τ ψ  απόρ
ριψη, μετά από παρότρυνση των γονέων της, όταν ο τελευ
ταίος της έκανε γραπτή πρόταση γάμου, για να εισπράξει με 
τη σειρά του, αρνητική απάντηση.

Τα δύο αδέλφια συνέχισαν τη στενή τους συναναστροφή, 
μέχρι την στιγμή που αναγκάστηκαν να εγκαταλείπουν το 
σχολείο τους, εξαιτίας κάποιων προβλημάτων που παρου
σιάστηκαν στην υγεία του John. Μη έχοντας καμία επιθυμία 
να συνεχίσει μόνος το εγχείρημα και αποζητώντας τη συντρο
φιά του Έμερσον, εξαιτίας της υπόσχεσής του, ότι θα τον 
βοηθήσει στην συγγραφή, ο Θορώ εγκαταστάθηκε στο σπίτι 
του Έμερσον, προσφέροντας διάφορες υπηρεσίες, επιτηρώ
ντας να μην λείψουν τα ξύλα, φροντίζοντας τα πουλερικά και 
τον κήπο. Μεταξύ των απροσδιόριστων υπηρεσιών που προ- 
σέφερε, ήταν και η περιστασιακή επιμέλεια στην έκδοση του 
«Dial» και η γραμματεία του Λυκείου του Κάνκορντ.

Ο Έμερσον, ο οποίος συνέχιζε να νοιώθει έντονα την έλ
λειψη του αδελφού του Charles, που είχε πεθάνει, του άρεσε 
να έχει τον Θορώ για συναναστροφή και μαθητεία. Προφα
νώς οι οικιακές εργασίες, επινοήθηκαν από τον ίδιο, ως ένα 
μέσον για αυτοδικαίωση του Θορώ, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα 
αξιοπρεπής. Ο Έμερσον, ήταν σχεδόν πεπεισμένος, ότι ο 
Θορώ θα γινόταν ποιητής. Ένας αναγνώστης σας, έγραφε
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στον Carlyle,' «διαμένει αυτή την εποχή στο σπίτι μου, και 
όπως ελπίζω κάποια ημε'ρα, θα γίνει ε'νας ποιητής, για τον 
οποίο θα είστε υπερήφανος». Η ποίηση του Carlyle, δεν ήταν 
το μόνο κοινό ενδιαφέρον των δυο ανδρών. Ο ηλικιωμένος 
άνδρας ανακάλυψε ότι ο νεαρός μαθητής του διέθετε αξιο
ζήλευτη ευρυμάθεια και το σημαντικότερο, είχαν κοινές προ
τιμήσεις. Οι γνώσεις του Θορώ, ξεπερνοϋσαν αυτές του Έμερ- 
σον σε όλα τα πεδία γνώσης εκτός από ένα, ο Έμερσον, είχε 
μελετήσει περισσότερο την Ανατολική λογοτεχνία. Αλλά, δια
θέτοντας τον ζήλο του νεοφώτιστου, ο Θορώ δεν θα αργούσε 
να ξεπεράσει τον Εμερσον και σε αυτό το πεδίο. Ο Θορώ 
έβγαλε έξω από το αναγνωστήριό του, τον Έμερσον, και τον 
οδήγησε στα λειβάδια, όπου έκαναν περιπάτους και συζη
τούσαν. « Ηταν ευχαρίστηση, και προνόμιο να περπατάς μαζί 
του», θυμόταν αργότερα ο Έμερσον. «Γνώριζε την ύπαιθρο, 
όπως την γνωρίζει μία αλεπού ή ένα πουλί, την διέσχιζε ελεύ
θερα, μέσα από μονοπάτια ολοδικάτου...Ο φυσιολάτρης μας, 
ήταν θαυμαστά μεγαλόψυχος, δεν είχε μυστικά. Σε οδηγού
σε στη φωλιά του ερωδιού ή στον βάλτο με τα πιο πολύτιμα 
βότανα, γνωρίζοντας ότι πιθανόν, αργότερα, δεν θα ήσουν 
σε θέση να τον ξαναβρείς, πάντα όμως πρόθυμος να το δια
κινδυνεύσει». Κατά το διάστημα που ο Θορώ, εισήγαγε τον 
Έμερσον στα γεγονότα της φύσης, καθιστώντας δυνατή την 
συγγραφή κειμένων, τόσο αληθοφανών όσο το «Woodnotes» 
και το «The Snowstorm», ο Έμερσον χρησιμοποιούσε τ ψ  
προσωπική του επιρροή, για να καταστεί δυνατή η έκδοση 
των ποιημάτων του Θορώ. Ωστόσο, η κοινή θλίψη έφερε τους 
δύο άνδρες ακόμη πιο κοντά, όταν μέσα σε δυο εβδομάδες, ο 
Έμερσον έχασε τον μικρό του γιο, Waldo, από οστρακιά, και 
ο Θορώ, τον αγαπημένο του αδελφό John, ο οποίος βρήκε *

* Thomas Carlyle, 1795 - 1881: Σκοπσέζος δοκιμιογράφος και ισιορικός. 
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φριχτό θάνατο από τέτανο, όταν κόπηκε καθώς ξυριζόταν.
Φεύγοντας από το σπίτι του Έμερσον ο Θορώ, εγκατα

στάθηκε στο σπίτι του αδελφού του Έμερσον William, στο 
νησί Staten του λιμανιού της Νέας Υόρκης, ως δάσκαλος των 
παιδιών του. Ωστόσο, έφτασε εφοδιασμένος με συστατικές 
επιστολές του Έμερσον και του Hawthorne για τους εκδότες 
της πόλης. Οι επαφές του, όμως, απέδοσαν πενιχρά αποτε
λέσματα, διότι το μόνο που κατόρθωσε, ήταν να του ανατε
θεί η σύνταξη μιας κριτικής, την οποία ο εκδότης δημοσίευσε 
απρόθυμα. Αφού απέρριψε την πρόταση ενός φίλου να δια
σχίσουν τον Ατλαντικό, για να γνωρίσουν μαζί την Ευρώπη, 
ο Θορώ επέστρεψε στο Κόνκορντ στις 4 Ιουλίου 1845, για να 
εγκατασταθεί λίγο αργότερα, σε μια καλύβα που έστησε σε 
ένα ακαλλιέργητο κομμάτι γης, το οποίο ανήκε στον Έ μερ
σον, στις όχθες της λίμνης Ουώλντεν. Εκεί, θα ζούσε μόνος, 
μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου του 1847, εξασφαλίζοντας την τρο
φή του, αποκλειστικά από τα χορταρικά του μικρού περιβο
λιού, που είχε εκχερσώσει και κατορθώσει να καλλιεργήσει 
έξω από την καλύβα του. Εδώ, δεχόταν τις επισκέψεις φί
λων, που έφταναν για να συζητήσουν μαζί του, φάοσοφικά 
και λογοτεχνικά θέματα, και όπως φαίνεται ήταν εδώ που το 
χειρόγραφο του έργου, A Week on the Concord and Mer- 
imack Rivers «Μία εβδομάδα στους ποταμούς Κόνκορντ και 
Μέριμακ», πήρε την τελειωτική του μορφή, κάτι που ίσως 
εξηγεί το γεγονός, ότι στα χρόνια της παραμονής του στη λί
μνη, δεν υπάρχουν καταχωρήσεις στο ημερολόγιό του.

Το 1849, το "Week", γνώρισε τελικά μία πρώτη έκδοση 
χιλίων αντιτύπων, αφού ο Θορώ, κατόρθωσε να συγκεντρώ
σει τα απαραίτητα χρήματα της εκτύπωσης, καταφεύγοντας 
για τον λόγο αυτό, στην κατασκευή μολυβιών. Μόνον δυο πα
ρουσιάσεις έγιναν για αυτό το βιβλίο, οι οποίες δεν βοήθησαν 
και πολύ. Η  ζήτηση ήταν σχεδόν μηδενική και τα περισσότε
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ρα αντίτυπα, επιστράφηχαν στον Θορώ. Ο ίδιος δεν δίσταζε 
να αναφερθεί στην αποτυχία του, με ειρωνικούς υπαινιγμούς, 
λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι, στην βιβλιοθήκη του υπήρχαν 
χίλια βιβλία, επτακόσια από τα οποία είχε γράψει ο ίδιος! 
Αν και το βιβλίο δεν έτυχε ποτέ ένθερμης υποδοχής, από τους 
κριτικούς, η άποψη που επικρατεί σήμερα, είναι ευνοϊκή, πι
θανόν διότι έχει κατανοηθεί ο χαρακτήρας του έργου. Το 
"Week", είναι ένα ποίημα σε μορφή πεζογραφήματος, κάτι 
όπως, το «Song of Myself» του Walt Whitman, το οποίο όμως 
εμπεριέχει και έμμετρα μέρη, και καταγράφει τις σκέψεις 
ενός ευφυούς, ευαίσθητου πνεύματος που αφιέρωσε τον εαυ
τό του στην φύση, μέσω δύο οδών: Αφενός, μέσω της επίδρα
σης που ασκεί η ομορφιά της στις αισθήσεις και της θεώρη
σής της, και αφετέρου, μέσω αυτών των στοιχείων, που υπερ
βατικά αποκαλύπτει η επικοινωνία μ α ζί της. Πρόκειται για 
ένα έργο εξαιρετικά υποκειμενικό, πιθανόν να ήταν δυνατό 
να εκτιμήσουμε καλλίτερα αυτήν την υποκειμενικότητά του, 
εάν διακρίνουμε, ότι το θέμα που οδηγεί στην κορύφωσή του, 
είναι η φιλία, και ότι ο Θορώ αυτήν την φιλία, την αντιμετω
πίζει ελεγειακά, με τον John στους στοχασμούς του και την 
παραβολή της Έλεν Σιούαλ Με τον ίδιο τρόπο που όποιος 
έχει εκδράμει σε ένα ποτάμι, δεν αισθάνεται καμμιά παρόρ- 
μηση να ταξιδεύαει γρήγορα και μακρυά, έτσι και το «Week 
on the Concord and Merimack Rivers», ρέει αβίαστα, ή ακό
μα και πλατιασμένα θα μπορούσαμε να πούμε, με τον συγ
γραφέα να περνάει από όρμο σε όρμο, αφήνοντας τους τυ
χαίους συσχετισμούς των συλλογισμών του, να εισηγούνται 
την διερεύνηση του χαρακτήρα του, μόνον που εδώ, το κάθε 
λιμανάκι μπορεί να έχει σαν θέμα την ποίηση, τις αρχαιότη
τες της Νέας Αγγλίας, Όσιαν, ή τις συνήθειες της Εξαόέλφης 
Πέστροφας. Για να νοιώσει κάποιος την πραγματική αξία 
του «Week», χρειάζεται να αφήσει το πνεύμα του ελεύθερο.
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Η αδημονία του αναγνώστη των ημερών μας, δεν είναι προ
σαρμόσιμη στην ψυχική διάθεση του βιβλίου.

Το πείραμα της λίμνης Ουώλντεν, είναι η μεγαλύτερη 
περιπέτεια της ζωής του θορώ, που επίσκιασε όλες τις υπό
λοιπες, όπως την πρώτη του επίσκεψη στα δάση του Μέιν και 
την σύλληψή του, με την κατηγορία της άρνησης καταβολής 
φόρου, μιας και τα χρήματα αυτός θα κατέληγαν στην οικο
νομική ενίσχυση του πολέμου στο Μεξικό και τ ψ  διατήρηση 
της δουλείας. Οι στοχασμοί του, οι σχετικοί με αυτό το ζήτη
μα, τον οδήγησαν στην συγγραφή του δοκιμίου, Πολιτική 
Ανυπακοή «Civil Disobedience», το οποίο, όπως και το 
«Week», εκόόθηκε το 1849, με τον τίτλο Resistance to Civil 
Government «Αντίσταση στην Πολιτική Διακυβέρνηση». Αν  
κάποιος, επιχειρούσε να αξιολογήσει αυτό το τελευταίο κεί
μενο, σε σχέση με τον αριθμό των αναγνωστών στους οποίους 
άσκησε επίδραση, ίσως κατέληγε στο συμπέρασμα, ότι πρό
κειται για το πλέον σημαντικό κείμενο που έχει ποτέ συντα
χθεί από Αμερικανό. Καθώς εμπεριέχεται η αντίληψη του 
Θορώ ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αντίστασης, απέ
ναντι σε μια τυραννική κυβέρνηση, είναι η τακτική της άρνη
σης καταβολής φόρων, προκάλεσε την προσοχή του Μαχά- 
τμα Γκάντι, τ ψ  περίοδο της φοίτησής του, στο Πανεπιστήμιο 
του Harvard. Δεν άργησε να το μεταφράσει και να το κυκλο
φορήσει σαν προκήρυξη, τ ψ  εποχή που αγωνιζόταν υπέρ των 
δικαιωμάτων των Ασιατικής καταγωγής, κατοίκων της Νο
τίου Αφρικής. Επιστρέφοντας στις Ινδίες το 1914, υιοθέτησε 
τ ψ  πρακτική που εισηγείται ο Θορώ, πέντε χρόνια αργότε
ρα, σ τψ  αντίσταση κατά των Διαταγμάτων του Rowlatt, κι
νητοποιώντας παράλληλα εκατοντάδες χιλιάδες Ινδών, και 
παροτρύνοντάς τους,, να εφαρμόσουν τα διδάγματά του στον 
αγώνα τους εναντίον της βαρβαρότητας της Αγγλικής επικυ
ριαρχίας. Αλλωστε, εκτός από τ ψ  εμψυχωτική παρουσίαση
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της τακτικής της παθητικής αντίστασης, στο δοκίμιο εμπε
ριέχεται η θεώρηση του Θορώ ότι όλες οι κυβερνήσεις θα έπρε
πε να αντικατασταθούν από ένα είδος εξελικτικού ιντιβι- 
ντουαλισμού.· «Μου προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηοη, να ορα
ματίζομαι μια Πολιτεία ικανή, που επιτέλους αποδίδει το 
δίκαιο προς όλους τους ανθρώπους και που συμπεριφέρε- 
ται στο άτομο με σεβασμό, όπως σε έναν γείτονα, που δεν 
ταράζεται ο ύπνος της, εάν κάποιοι πάνε να ζησουν μακρυά 
της, ούτε παρεμβαίνει επιζήμια στις υποθέσεις τους, και δεν 
περισφίγγει ασφυκτικά, όσους εκπληρούν όλα τους τα κα
θήκοντα, ως γείτονες και ως συνάνθρωποι...».’

Ο Θορώ άφησε την λίμνη Ουώλντεν το 1847, για να ζήσει 
και πάλι στο σπίτι του Έμερσον, εκπληρώνοντας τον ρόλο 
του «άνδρα του σπιτιού», όσο αυτός έλειπε στην Ευρώπη. Ο 
Henry Seidel Kanby, ισχυρίζεται ότι έδειξε ιδιαίτερο ζήλο στην 
εκπλήρωση αυτού του ρόλου, διατηρώντας την πεποίθηση, 
ότι ο Θορώ ήταν ερωτευμένος με την δεύτερη, κατά πολύ 
νεώτερη, σύζυγο του Έμερσον. Η  ψυχρότητα που ακολούθη
σε στις σχέσεις των δυο ανδρών, θα μπορούσε, πιθανόν, να 
εκληφθεί ως απόδειξη, του ότι ο Έμερσον ανακάλυψε αυτήν 
την σχέση, αν βέβαια οι δύο άνδρες, δεν είχαν φροντίσει ο 
καθένας από τ ψ  πλευρά του, να καλλιεργήσει κάποια άλλα 
αίτια, για την αποξένωσή τους. Στην αναφορά που κάνει ο 
Έμερσον στο ημερολόγιό του, εκφράζει τ ψ  δυσαρέσκειά του, 
για το γεγονός ότι ο Θορώ τον αντιμετωπίζει κριτικά. Τα λό
για του όμως δεν προδίδουν οργή, αλλά πικρία. «Πότε πότε, 
ο Θορώ εμφανίζεται απλά και μόνο σαν χωροφύλακας, ιδα
νικός για να βάλλει στην θέση του κάποιον αλήτη, αλλά χω
ρίς την δύναμη, να χαρεί και να εδραιώσει όλα όσα συνι- 
στούν, την αξία της φιλίας». Και σε άλλο σημείο: «Ο Χένρυ *

* Πολιτική Ανυπακοή. 
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έχει στρατιωτική νοοτροπία.... Θα μπορούσε κάποιος να πει, 
ότι, όπως ο Webster δεν θα μπορούσε ποτέ να συζητήσει 
χωρίς έναν ανταγωνιστή, το ίδιο και ο Χένρυ, δεν νοιώθει 
τον εαυτό του, παρά μόνο μέσω της αντιπαράθεσης. Επιθυ
μεί, πάντα μία πλάνη για να την αποκαλύψει, ένα σφάλμα 
για να το σιηλιτεύσει, έχει ανάγκη από κάποια, έστω και 
μικρή, αίσθηση νίκης». Ο Θορώ αντιμετώπιζε όλη την σχέση 
τους, ως αναχαιτιστική και τραγική. Στο δικό του ημερολό
γιο μπορεί κανείς να διαβάσει: «Είχα δύο φίλους. Ο ένας 
μου πρόσφερε την φιλία του με όρους που δεν μπορούσα να 
την δεχθώ χωρίς να αισθανθώ ταπείνωση. Δεν μπορούσε να 
με δεχθεί επί ίσοις όροις, παρά μόνο αν σε κάποιο βαθμό 
τον δεχόμουν ως προστάτη μου... Η σχέση μας υπήρξε, μια 
μακροχρόνια τραγωδία...». Βέβαια, αυτό δεν αποδεικνύει 
τίποτα, αναφορικά με την σχέση του Θορώ και της Λύντια 
Έμερσσν. Ενισχύει, ωστόσο την υπόθεση, ότι δεν ήταν απα
ραίτητο κάτι τέτοιο, ώστε να αντιμετωπίζει ό ένας άνδρας 
τον άλλον, με πόνο.

Αφού εγκατέλειψε και πάλι το σπίτι τον Έμερσσν, ο θορώ  
μετακομίζει στην σοφίτα τον πατρικού τον, και ήταν αυτό το 
σπίτι που τον στέγασε, ως το τέλος της ζωής του. Ή ταν εδώ 
που παραστάθηκε στην αδελφή τον Έλεν και τον πατέρα τον, 
στις τελευταίες τους στιγμές, και εδώ έγραψε τα μετέπειτα 
έργα τον. Λέγεται, ότι είχε ολοκληρώσει το χειρόγραφο του 
ΟΥΩΛΝΤΕΝ, πριν από την έκδοση του "Week", αλλά η απο
τυχία αυτού τον βιβλίου, ματαίωσε την προοπτική οποιοσ
δήποτε άλλης έκδοσης, έτσι δε, δεν κυκλοφόρησε παρά μό
νον, το 1854. Έτυχε καλλίτερης υποδοχής από ότι το "Week", 
αλλά ο Χένρυ Ντέιβιντ θορώ, δεν επρόκειτο να γνωρίσει την 
επιτυχία, παρόλο που τα σημαντικότερα περιοδικά της επο
χής, όπως το Putnams και το Atlantic, περιστασιακά φιλοξε
νούσαν συνεργασίες του. Παρόλα αυτά  κατόρθωσε να προ-
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καλέσει αναταραχή για μια ακόμη φορά στους συμπολίτες 
τον. Όταν ο Τζων Μπράουν συνελήφθη κατά την διάρκεια 
της επιδρομής της ένοπλης ομάδας του, στο Harper’s Ferry, 
ο Θορώ που τον είχε συναντήσει την εποχή που βρισκόταν σε 
αναζήτηση πόρων, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την υπερά
σπισή του, στο Κόνκορντ. Την στιγμή που το μεγαλύτερο μέ
ρος τον Βορρά, μα ζί με ολόκληρο το Νότο, αντιμετώπιζε τον 
Μπράουν ως έναν τρελλό φανατικό, ο Θορώ βρήκε το κου
ράγιο να τον υπερασπιστεί δημόσια. Πριν ακόμα ξεσπάσει ο 
Εμφύλιος, ο Θορώ αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Είχε 
προσβληθεί από φυματίωση, η οποία είχε ήδη εξοντώσει και 
την αδελφή του, αλλά δεν συνειδητοποίησε την βαρύτητα της 
κατάστασής του, παρά μόνον, αφού πήγε στην Μινεσότα, για 
να αλλάξει αέρα, κάτι που εκείνη την εποχή εθεωρείτο, ως 
θεραπεία. Στην επίσπευση του θανάτου, αντέτασσε μόνο την 
γαλήνια αντίσταση της καλής πνευματικής διάθεσης. Ο χω
ροφύλακας της κωμόπολης, που τον είχε οδηγήσει στην φυ
λακή το 1846, αλλά από τότε είχε γίνει φίλος του, διαβεβαίω
νε ότι δεν είχε ξαναδεί κάποιον να πεθαίνει μέσα σε τέτοια 
ειρήνη και αγαλλίαση. Το τέλος ήλθε το πρωινό της &* Μαίσυ, 
του 1862. «Ολα τα αξιομνημόνευτα γεγονότα», έγραφε κά
ποτε, «διαδραματίζονται στη πρωινή ώρα και μέσα στην 
πρωινή ατμόσφαιρα».

Το Ουώλντεν, * το μοναδικό βιβλίο που εξέδοσε ο Θορώ, 
τα έντεκα τελευταία χρόνια της ζωής του, είναι το πλέον έντο
να, αντιυλιστικό βιβλίο, που έχει γραφεί, από έναν άνθρωπο 
με αισθησιακή αγάπη για την ομορφιά. Τίποτα το ασκητικό 
δεν υπάρχει. Ο Θορώ αποκήρυσσε με όλη του τη δύναμη, 
κάθε παραίτηση από τη ζωή. Πήγε βέβαια στην λίμνη Ουώλ-

* H.D. Thoreau: ΟΥΩΛΝΤΕΝ, Μετάρφραση I. Ζαχαράκη, Εκδόσεις 
Διεθνής Βιβλιθήκη
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ντεν, επειδή όπως μας λέει ο ίδιος, «ήθελε να ζήσει βαθειά 
και να ρουφήξει όλο το μεδούλι της ζωής...να σιριμώξει την 
ζωή σε μια γωνιά, ανάγοντας την, στους πιο βασικούς της 
όρους...». * Πιο απλά, θα λέγαμε ότι επιθυμούσε να καθορί
σει τις ελάχιστες φροντίδες της ζωής, τις προσπάθειες που θα 
απαιτούνταν για την εξασφάλιση τροφής και νερού, ρούχων 
και στέγης. Κοστολογώντας, τα αμέσως απαραίτητα σε δολ- 
λάρια και σεντς, άφησε άναυδους τους Γιάνκηδες γείτονές 
του, που τους ήταν αδύνατον να πιστέψουν, ότι η ζωή κόστι
ζε τόσα λίγα. Για τους πολίτες του κόσμου, το βιβλίο όιαβε- 
βαίωνε πόσο απλά μπορούσε να βιωθεί η ζωή, σε σχέση με 
όσα αυτός και αυτοί, μπορούσαν να αποτινάξουν, και ο Θορώ 
είχε επιλέξει ως σύμβολα, όλα όσα στην εποχή του, αντιπρο
σώπευαν τ ψ  πρόοδο, τον σιδηρόδρομο, το ταχυδρομείο, και 
την εφημερίδα. Μας διαφεύγει όμως μερικές φορές ότι κα
θόρισε ένα μεγάλο αριθμό πραγμάτων, που ο ίδιος θεωρούσε 
ως βασικά. Εν ολίγοις, επιθυμούσε να εξοικονομήσει χρόνο 
για μελέτη, χρόνο για τις άγραφες γλώσσες (τους ήχους του 
δάσους και του λειβαδιού), χρόνο για περιπάτους, χρόνο για 
συζήτηση και φιλία, και χρόνο για να γνωρίσει τον κόσμο. 
Κανείς ποτέ, δεν έχει αποδώσει στον ελεύθερο χρόνο, τ ψ  
αξία που του αποδίδει ο Θορώ σε αυτό το βιβλίο, «θα  μου 
άρεσε η σελίδα της ζωής μου, να έχει πλατιά περιθώρια », 
έλεγε, όσο πιο απλά γινόταν. Αλλά επιθυμούσε αυτά τα περι
θώρια για ένα διαφορετικό είδος ζωής, από αυτό το είδος 
ζωής που σ τψ  πραγματικότητα υπήρχε γύρω του, και στο 
οποίο σήμερα, έχουμε ενδώσει. Έκανε ότι μπορούσε για να 
εμφανίζει ελκυστικές αυτές τις ασχολίες που θεωρούσε ο ίδιος 
ως καλλίτερες. Προτάσσοντας τα επιχειρήματά του σε μία

* H.D. Thoreau: ΟΥΩΛΝΤΕΝ, Μετάφραση I. Ζαχαράκη, Εκδόσεις Διε
θνής Βιβλιοθήκη.
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συζήτηση σχετικά με την μελέτη, έγραφε: «Συσσωρεύοντας 
αγαθά για εμάς ή τους απογόνους μας, ή τοποθετώντας τα 
θεμέλια μιας οικογένειας ή μιας πολιτείας, ή ακόμα και απο
κτώντας φήμη, είμαστε θνητοί: Αλλά όταν έχουμε να κάνου
με με την αλήθεια, τότε γινόμαστε αθάνατοι, και δεν χρειά
ζεται να φοβόμαστε καμμιά αλλαγή και κανε'να ατύχημα». 
Αλλά όταν τα επιχειρήματα είναι ανεπαρκή, τότε στρέφεται 
προς την αποπλανητική γλώσσα της ποίησης, για να κατα
στήσει το όραμά τον για την ζωή, ελκυστικό. «Οι άνεμοι που 
πέρασαν επάνω από την στέγη μου, ήταν τόσο δυνατοί που 
σάρωσαν πάνω από τις πλαγιές των βουνών, μεταφέροντας, 
θραύσματα μελωδιών, ή ουράνια αποσπάσματα, επίγειας 
μουσικής. Ο άνεμος του πρωινού, πνέει για πάντα. Τα ποίη
μα της δημιουργίας δεν σταματά ποτέ, αλλά λίγα είναι τα 
αυτιά που μπορούν να το ακούσουν. Ο Όλυμπος δεν είναι 
παρά η εξωτερική όψη της γης, απανταχού». Αν η Πολιτική 
Ανυπακοή, είναι η πολιτική του Θορώ, το Ουώλντεν είναι η 
οικονομία του, αλλά είναι μια οικονομία με την ευχάριστη 
άλλη όψη του νομίσματος, που αποκαλύπτεται, τόσο ολοκλη
ρωμένα!

Μετά τον θάνατο τον Θορώ, εκδόθηκαν πολυάριθμοι τό
μοι με τα διασκορπισμένα δοκίμια και τα ανέκδοτα χειρό
γραφά του. Σαν σύνολο, αυτά τα κείμενα, έχουν μικρότερο 
ενδιαφέρον από τα βιβλία που εξέόοσε ο Θορώ, κατά την 
διάρκεια της ζωής του, διότι δεν επεδίωξε την έκδοσή τους. 
Ωστόσο, παραμένουν ιδιαίτερα πολύτιμα δείγματα του πε
ζού λόγον τον. Από τα ολοκληρωμένα δοκίμιά του, θεωρού
νται ως αντιπροσωπευτικά τα, Ζωή χωρίς Αρχές «Life With
out Principle», και το Περπατώντας «Walking». Το Ζωή 
Χωρίς Αρχές καθώς και το Ουώλντεν, είναι μία προκήρυξη 
ενάντια στον υλισμό, και συγχρόνως ιδιαίτερα ελκυστικό, 
λόγω του αναζωογονητικού τον περιεχομένου, και της διαύ
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γειας του πεζού λόγου του. Ο πυρετός για τον χρυσό της Κα- 
λιφόρνια, φαντάζει για παράδειγμα στα μάτια του Θορώ ως 
«η μεγαλύτερη ντροπή του ανθρωπίνου γένους...Διότι τότε, 
ο Θεός θα φάνταζε σαν ένας πλούσιος κύριος που σκορπί
ζει μια φούχτα νομίσματα και διασκεδάζει παρακολουθώ
ντας το ανθρώπινο είδος να συμπλέκεται για να τα μαζέ
ψει»*. Ορισμένοι αναγνώστες, εκτιμούν ιδιαίτερα την αξιο
μνημόνευτη βινιέτα του ναυαγίου, σε αυτό το δοκίμιο, με το 
φορτίο γεμάτο χαλιά, καρπούς αγριοκυπάρισσου και πικρα
μύγδαλα, σκορπισμένα κατά μήκος της στεριάς, προκαλώ- 
ντας την προσοχή του Θορώ, ώστε να προβεί στο καυστικό 
σχόλιο που ακολουθεί:

«Άξιζε να εκτεθούν τόσοι άνθρωποι στους κινδύνους της 
θάλασσας, ανάμεσα στο Lenghorn και τη Νέα Υόρκη, για 
ένα φορτίο κεδρόμηλα και πικραμύγδαλα; Η Αμερική εισά
γει τα πικρά προϊόντα του Παλαιού Κόσμου! Η άρμη της 
θάλασσας, τα ναυάγια, δεν είναι αρκετά πικρά, για να γεμί
σουμε με το απόσταγμά τους, το ποτήρι της ζωής, εδώ;»**

Υπάρχουν αναγνώστες, που προτιμούν τον πιο μακροσκε
λή απολογισμό ενός άλλου ναυαγίου στο Cape Cock, όπου ο 
Θορώ αποκαλύπτει μία αίσθιρη ανταποκριτή, που θα ζή
λευαν και οι πλέον κατηρτισμένοι δημοσιογράφοι των ημε
ρών μας. Το δοκίμιο με τον τίτλο ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ, αναφέ- 
ρεται σε ένα θέμα στο οποίο έχουν εντρυφήσει πολλοί Άγγλοι 
δοκιμιογράφοι, από τον Hazzlit*** έως και τον Stevenson. 
Δεν είναι απαραίτητο να αισθάνεται κάποιος τοπικιοτής, εάν 
το προτιμά περισσότερο από τα άλλα κείμενα. Ο Θορώ, έχει 
κατορθώσει κατά κάποιο τρόπο, να του εμφυσήσει κοσμική

* Ζωή Χωρίς Αρχές.
*· Ζωή Χωρίς Αρχές.
*** William Hazzlit, 1778- 1830: Αγγλος δοκιμιογράφος.
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δύναμη. Είναι η πλέον ολοκληρωμένη δήλωση του πνεύμα
τος του Σκαπανέα, όταν αυτή η παρόρμηση, γίνεται το ίδιο 
σημαντική με την οικονομική ανάγκη, ωθώντας τους ανθρώ
πους προς την Δύση. «Κάθε δειλινά, του οποίου γίνομαι μάρ
τυρας, μου εμπνέει την επιθυμία να τραβήξω προς μία Δύση 
τόσο απόμακρη και καθάρια, όπως εκείνη που εντός της 
βυθίζεται ο ήλιος. Λες και μεταναστεύει καθημερινά προς 
τα Δυτικά, καλωντας μας να τον ακολουθήσουμε.Αυτός εί
ναι ο Μεγάλος Σκαπανε'ας της Δύσης, που ακολουθουν τα 
έθνη».* Αωρίςκαμμιά αμφιβολία, αποσπάσματα όπωςαυτό, 
διάσπαρτα από ανεπιτήδευτους αφορισμσύς, έθεσαν σε πει
ρασμό αρκετά χρόνια πριν, έναν κριτικό να χαρακτηρίσει το 
ύφος του Θορώ, ως «θεσπέσια ανεπιτήδευτο». Δεν θα μπο
ρούσε να υπάρξει περισσότερο επιτυχής προσδιορισμός. Ο 
συγγραφέας Θορώ, είναι πολύ πιθανό να επιβιώσει όσο και ο 
στοχαστής Θορώ, όχι μόνον γιατί είναι αλληλένόετοι, αλλά 
και γιατί, και οι δυο τους έχουν δεχθεί το ίδιο άγγιγμα του 
θείου πυράς, ο ένας να βλέπει πιο καθαρά, ο άλλος να μιλά 
περισσότερο όμορφα.

OSCAR GARCILL 
Μετάφραση: Α. Καλοφωληάς

* Περπατώντας
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ΟΡΦΙΚΟ* ΥΛΛ/vos 10Οί



ΦΥ*<Λ$, ΦΥΜΙΑΛΛΑ ΑΡΑΡΑΤ A

Ώ  φύση παμμήτωρ θεά, πολυμήχανε μήτηρ,

Ουρανία, πρεσβυτέρα, π ολύκ τιτε  θεά, άνασσα  

πανδαμάτωρ, αδάμαστε κυβερνήτειρα, παναυγής, 

παντοκράτειρα, έσαεί τιμώμενη, πανυπερτάτη θεά, 

άφθαρτε, πρωτογέννητη, πρωτοείπωτη, δόξα τών ανθρώπων, 

νυχτερινή, πολύπειρη, φωτοφόρε, δυσκόλως τιθασσευομένη, 

άθορύβως τά  ίχνη  τών άστραγάλων τών ποδών σου έλίσσουσα, 

αγνή, κοσμήτειρα θεών, α τελή ς  κα ί τελευτή, 

μ α ζ ί μ έ  δλους γενικώς, μόνη δε μακράν πάσης επικοινωνίας, 

αύτοπάτωρ, άπάτωρ, έρασμία, πολύτερπνη, μ εγίσ τη , 

εύανθής, πεπλεγμένη, άγάπη, πολύμικτε, πεπειραμένη, 

ήγεμονεύουσα, άρχουσα, ζωοδότειρα, τά  πάντα διατρέφουσα κόρη, 

αύτάρκης, δίκαιη, πολυώνυμε τών Χαρίτων πειθώ, 

αιθέρια, χθονία κα ί θαλάσσια προστάτιδα, 

πρός τούς ποταπούς πικρά, πρός δσους σέέμπιστεύονται γλ-.κεία,
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πάνσοφε, πανδώτειρα, χορηγέ, των πάντων βασιλεύουσα, 

αύξιτρόφε, ευδαίμων καί άπελευθερώτρια των πεπερασμένων. 

Πάντων έσύ πατήρ, μήτηρ, τροφός κα ί άνατροφέας, 

εύτοκούσα, μακαρία, πολύσπορος, εποχών όρμή, 

παντοτεχνής, πλάστειρα, πολύκτιτε, σ επ τή  θεά, 

αιώνια, κ ι νησί φόρε, πολύπειρη, συνετή, 

περιστρέφουσα μ έ  άέναη δίνη τήν βοή τήν ένεργητική, 

άείρευστή, κυκλοτερής, μεταβάλλουσα αε ί μορφήν, 

εύθρονε, τιμημένη, σύ μόνη τό κριθέν έκπληροΰσα, 

ύπεράνω σκηπτούχων, βαρυβροντώδης, κρατίστη , 

άτρομε, πανδαμάτειρα, πεπρωμένο, Μοίρα, πυρίπνους, 

αιώνια ζωή ωσαύτως άθάνατη κα ί πρόνοια 

δλα ε ι ς  σέ τά πάντα είνα ι δ ιό τι μόνη σύ τά δημιουργείς. 

’Αλλά, θεά, παρακαλώ σε, μ έ  κ αλότυχες έπ οχές  μαζί 

ειρήνη, ύγεία  κα ί αύξηση τών πάντων νά φέρνεις.

ΑπόδοαττΣύλβια
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Henry David Thoreau, 1817-1862.



ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ*

* Πρωτοόημοοιεύτηκε τον Ιούνιο τον 1862, στο περιοδικό Atlantic 
Monthly και τον επόμενο χρόνο, ως ένα κεφάλαιο, στις Exclusions “Εκ
δρομές





ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ

Επιθυμώ να πω ένα λόγο για τη Φύση, για την απόλυτη 
ελευθερία και το άγριο, σε αντιδιαστολή προς την ελευθε
ρία και την παιδεία, με την έννοια που τους αποδίδεται από 
τον άνθρωπο της πόλης, να δω τον άνθρωπο ως κάτοικο της 
Φύσης, ως μέρος ή τμήμα της, και όχι ως μέλος της κοινω
νίας. Επιθυμώ να διατυπώσω μιαν ακραία θέση, ίσως μάλι
στα και κατά τρόπο κατηγορηματικό, και την αφήνω στην 
κρίση του ιερέα, του σχολικού συμβουλίου, καθώς και ενός 
εκάστου ενδιαφερομένου, μιας και τον πολιτισμό, τον υπε
ρασπίσθηκαν πολλοί.

Στην πορεία της ζωής μου, συνάντησα μόνον έναν ή δυο 
ανθρώπους, ικανούς να κατανοούν την τέχνη του περιπα- 
τείν, δηλαδή να κάνουν περιπάτους, προικισμένοι με το πνεύ
μα, για να το πούμε έτσι, του αγιοτοπισμού, «sauntering», λέξη 
η οποία στη γλώσσα μας, προέκυψε κατά τρόπο ωραιότατο, 
από τους αργόσχολους του Μεσαίωνα, που περιδιάβαιναν 
τη χώρα, και ζητούσαν ελεημοσύνη, με το πρόσχημα ότι θα 
πήγαιναν a Sainte - Terrer, στους «Άγιους Τόπους», ώσπου τα 
παιδιά, παραφράζοντας τα λόγια τους, τους απέδοσαν το 
σχετικό προσωνύμιο, αγιοτοπίτες. Πράγματι, αυτοί που δεν 
πάνε ποτέ, κατά τους περιπάτους τους, στουςΆγιους Τόπους, 
όπως ισχυρίζονται, είναι μόνον οκνηροί και πλάνητες, ενώ 
αντίθετα όσοι πηγαίνουν εκεί, είναι πλάνητες με την καλή 
έννοια, όπως το εννοώ εγώ. Ορισμένοι, ετυμολογούν τη λέξη, 
από την έκφραση sans terre «χωρίς γη», χωρίς πατρίδα ή σπί
τι, που καλώς εννοούμενη, σημαίνει: χωρίς πατρίδα, αλλά
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και με πατρίδα όλη τη γη. Διότι αυτό είναι το μυστικό της 
επιτυχημένης περιπλάνησης. Αυτός που κάθεται διαρκώς στο 
σπίτι, μπορεί να είναι ο μεγαλλίτερος αλήτης από όλους, ενώ 
ο περιπατητής, με την καλή έννοια, δεν είναι περισσότερο 
αλήτης από τον πολύστροφο ποταμό, ο οποίος παρόλους τους 
μαιάνδρους του, αναζητά με ενδελέχεια, τη συντομότερη 
πορεία προς τη θάλασσα. Αλλά, προτιμώ την πρώτη ετυμο- 
λόγηση, η οποία πράγματι είναι και η πιθανότερη . Κάθε 
περίπατος, είναι μια σύντομη σταυροφορία, την οποία κη
ρύσσει εντός μας, ένας Πέτρος Ερημίτης, ώστε να τραβή
ξουμε μπροστά και να ανακτήσουμε αυτούς τους Άγιους 
Τόπους, από τα χέρια των απίστων.

Επί των ημερών μας, είναι αλήθεια, ότι όλοι εμείς, ακό
μα και οι περιπατητές, δεν είμαστε παρά λιπόψυχοι σταυρο
φόροι, ανίκανοι να αναλάβουμε εγχειρήματα, χωρίς εγκαρ
τέρηση, και χωρίς τέλος. Όλες οι εκστρατείες μας, δεν είναι 
παρά περιοδείες, που καταλήγουν το βράδυ πίσω, στην θαλ
πωρή της εστίας, από όπου ξεκινήσαμε. Η μισή πορεία μας, 
δεν είναι παρά επιστροφή στα ίδια χνάρια. Και όμως, ακό
μη και στην μικρότερη πορεία, θα έπρεπε να βαδίζουμε στην 
τύχη, με το πνεύμα της περιπέτειας, χωρίς επιστροφή, έτοι
μοι να στείλλουμε πίσω, τις ταριχευμένες μας καρδιές, ως 
ιερά λείψανα, στα ερημωμένα βασίλειά μας. Διότι μόνον εάν 
είστε έτοιμοι, να εγκαταλείψετε πατέρα και μητέρα, αδελφό 
και αδελφή, σύζυγο και παιδιά και φίλους, και να μην τους 
ξαναδείτε, εάν έχετε πληρώσει τα χρέη σας, εάν έχετε συντά- 
ξει τη διαθήκη σας, εάν έχετε τακτοποιήσει όλες τις υποθέ
σεις σας, και είστε άνθρωπος ελεύθερος, τότε μόνον είστε 
έτοιμοι για έναν περίπατο.

Και για να επανέλθω στην προσωπική μου εμπειρία, ο 
σύντροφός μου και εγώ, διότι καμμιά φορά έχω έναν σύ
ντροφο, απολαμβάνουμε την ευχάριστη αίσθηση, να οραμα
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τιζόμαστε τους εαυτούς μας, ως ιππότες ενός νέου, ή καλλί
τερα παλαιού τάγματος, όχι των Ιππέων ή των Ιπποτών, όχι 
των Εφίππων ή των Καβαλλάρηδων, αλλά των Περιπατη
τών, μιας τάξης αρχαιότερης και πλέον αξιότιμης, πιστεύω. 
Το ιπποτικό και ηρωικό πνεύμα, που άλλοτε, προσήκε στον 
Καβαλλάρη, φαίνεται ότι σήμερα εδρεύει, ή και ενδεχομέ
νως ενφολεύει, στον Περιπατητή, όχι στον Ιππότη, αλλά στον 
Πλάνητα Περιπατητή. Είναι ένα είδος τέταρτης τάξης, εκτός 
Κλήρου, Ευγενών και Δήμου.

Έχουμε την αίσθηση, ότι είμαστε σχεδόν, οι μόνοι εδώ 
γύρω που ασκούμε αυτήν την ευγενή τέχνη, παρόλο που, για 
να πω την αλήθεια, και εφόσον βέβαια αποδεχτώ τις διαβε
βαιώσεις τους, οι περισσότεροι συμπολίτες μου, θα ήταν πότε 
πότε, πρόθυμοι να περπατήσουν, όπως εγώ, αλλά δεν έχουν 
την ικανότητα. Διότι κανένας πλούτος, δεν μπορεί να εξα
γοράσει τον αναγκαίο ελεύθερο χρόνο, την ελευθερία και 
την ανεξαρτησία, οι οποίες συνιστούν το κεφάλαιο του επαγ
γέλματος αυτού. Πράγματα, που μόνον θεία χάριτι παρέχο
νται. Για να γίνεις περιπατητής, απαιτείται να έχεις γεννη
θεί στην οικογένεια των Περιπατητών. Ambulator nascitur, 
non fit «Γεννιέται ο πλάνης, δεν κατασκευάζεται». Ορισμέ
νοι από τους συμπολίτες μου, είναι αλήθεια, μπορούν να 
θυμηθούν ώστε να μου περιγράφουν, ορισμένους περιπά
τους που έκαναν προ δεκαετίας. Υπήρξαν τόσο ευλογημέ
νοι, ώστε έχασαν τους εαυτούς τους για μισή ώρα, μέσα στο 
δάσος. Αλλά, γνωρίζω πολύ καλά, πως από τότε, περιόρι
σαν τους εαυτούς τους, στη μεγάλη Λεωφόρο, ανεξάρτητα 
από τις όποιες φιλοδοξίες εξέτρεφαν, για να καταστούν μέλη 
αυτής της τάξης των εκλεκτών. Αναμφίβολλα, είχαν εξυψω
θεί για μια στιγμή, σαν σε ανάμνηση μιας προηγούμενης 
κατάστασης της ύπαρξης, τότε που ενδεχομένως, ήταν κά
τοικοι των δασών και εκτός νόμου.
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Στο δάσος το πρασινισμένο,
Και μέσα στο χαρούμενο το πρωινό,
Να τραγουδούν πρόσχαρα άκουσε αυτός, εκεί,
Τις φωνούλες των πουλιών.

Τον κόπο άξιζε που ήρθα, είπε ο Ρομπέν,
Που επιτέλους έφτασα εδώ,
Ν ’ ακούσω έστω για λίγο, ένα κελάηδημα 
Όπως ακσύγεται εδώ.

Από  τις μπαλλάντες, του Ρομπε'ν των Δασών.

Πιστεύω, ότι δεν μπορώ να διατηρήσω την υγεία και το 
πνεύμα μου, χωρίς να περιπλανηθώ τουλάχιστον τέσσερις 
ώρες την ημέρα, και συνήθως πολύ περισσότερο, στα δάση, 
στους λόφους, στους αγρούς, τελείως απαλλαγμένος από 
κάθε εγκόσμια υποχρέωση. Μπορεί να πείτε εκ του ασφα
λούς, «Δεκάρα όεν δίνω, για αυτά που σκέπτεσαι» ή «δίνω τα 
πλσύτη, όλου του κόσμου». Όταν αναλογίζομαι, αυτόν τον 
τεχνίτη και τον μαγαζάτορα, που κάθονται στο μαγαζί τους, 
όχι μόνον όλο το πρωινό, αλλά και το απόγευμα, με τα πόδια 
σταυρωμένα, λες και τα πόδια έγιναν για να κάθονται και 
όχι για να στέκονται ή να βαδίζουν, νομίζω, πως τους αξίζει 
κάθε έπαινος που δεν έχουν αυτοκτονήσει, εδώ και καιρό.

Εγώ, που δεν μπορώ να μείνω ούτε μια ημέρα στο δωμά
τιό μου, χωρίς να νοιώσω ότι σκουριάζω, εγώ, που όταν καμ- 
μιά φορά αργώ να βγω να περπατήσω και είναι πια ένδεκα 
η ώρα το πρωί, ή τέσσερις το απόγευμα, πολύ αργά για να 
ανακτήσω την ημέρα, εφόσον ήδη το φως της ημέρας έχει 
αρχίσει να γίνεται ένα με τη σκιά της νύχτας, και αισθάνο
μαι ωσάν να έχω διαπράξει κάποιο αμάρτημα για το οποίο 
πρέπει να εξιλεωθώ, ομολογώ, ότι με αφήνει κατάπληκτο η 
δύναμη της αντοχής, και δεν αναφέρομαι στην έκταση της
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ηθικής αναισθησίας των γειτόνων μου, που κλείνονται όλη 
την ημέρα σε μαγαζιά και γραφεία, για εβδομάδες, για μή
νες, ή και για χρόνια ολόκληρα, αλλοίμονο! Δεν γνωρίζω 
από τι υλικό είναι φτιαγμένοι, ώστε να κάθονται έτσι εκεί, 
στις τρεις το απόγευμα, λες, και είναι τρεις η ώρα το πρωί. Ο 
Βοναπάρτης μιλούσε για την τόλμη του «τρεις-η-ώρα-το- 
πρωί», αλλά αυτό δεν είναι τίποτα, εμπρός στο θάρρος που 
απαιτείται προκειμένσυ να κάθεται κανείς, την ίδια ώρα το 
απόγευμα, ενάντια στον εαυτό του, με τον οποίο τον συν
δέουν τόσο ισχυροί δεσμοί συμπόνοιας, έχοντας ήδη περά
σει ένα ολόκληρο πρωινό, φρουρώντας τον. Απορώ, πως γί
νεται και αυτή η ώρα, ή ας πούμε μεταξύ τέσσερις και πέντε 
το απόγευμα, πολύ αργά για τις πρωινές εφημερίδες και πολύ 
νωρίς για τις βραδυνές, πως γίνεται και δεν ακούγεται από 
την μια έως την άλλη άκρη του δρόμου, μια καθολική έκρη
ξη, ικανή να σκορπίσει στους τέσσερις ανέμους μια λεγεώ
να απηρχαιωμένες και κατοικίδιες αντιλήψεις και παραξε
νιές, για μια ανάσα στο ύπαιθρο, και έτσι να θεραπευτεί από 
μόνο του το κακό.

Δεν γνωρίζω πως το ανέχεται αυτό, το (μύλο των γυναι
κών, που είναι κλεισμένες στα σπίτια περισσότερο και από 
τους άνδρες. Αλλά έχω λόγους να υποψιάζομαι, ότι οι περισ
σότερες δεν το ανέχονται καθόλου. 'Οταν, νωρίς το απόγευ
μα του καλοκαιριού, τινάζουμε από τις φούστες και τα ρούχα 
μας, τη σκόνη του χωριού και προσπερνάμε βιαστικά τα σπί
τια με τις ακραιφνείς δωρικές και γοτθικές προσόψεις, με 
εκείνο το υπναλέο ύφος τους, ο σύντροφός μου ψιθυρίζει πως 
μάλλον, οι ένοικοί τους είναι ήδη, όλοι στο κρεββάτι. Και τότε 
αποθαυμάζω την ομορφιά και τη δόξα της αρχιτεκτονικής, η 
οποία ποτέ δεν αλλοιώνεται, αλλά στέκεται παντοτινά όρθια, 
υψωμένη, ακοίμητος φρουρός των υπνωτισμένων.

Αναμφίβολλα, η ψυχοσύνθεση και, ιδιαίτερα η ηλικία,
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έχουν να κάνουν με αυτό. Καθώς μεγαλώνει ο άνθρωπος, 
αυξάνεται και η ικανότητά του να μένει ήσυχος και να ακο
λουθεί εσωτερικούς δρόμους. Όσο το σούρουπο της ζωής 
πλησιάζει, τόσο οι συνήθειές του γίνονται όλο και πιο εσπε
ρινές, ώσπου τελικά βγαίνει έξω μόνον για λίγο, πριν το δει
λινό, προκειμένου να συμπληρώσει τον αναγκαίο περίπατό 
του, μέσα σε μισή ώρα.

Ο περίπατος για τον οποίο μιλάω εγώ, δεν έχει καμμία 
σχέση με την απλή άσκηση, όπως αποκαλείται, το φάρμακο 
που πρέπει να παίρνει ο ασθενής στις καθορισμένες ώρες, 
καθώς κουνάει πέρα δώθε αλτήρες ή καρέκλες, αλλά πρό
κειται για το εγχείρημα αυτό καθαυτό και την περιπέτεια 
της ημέρας. Εάν θέλετε άσκηση, αναζητήστε τις πηγές της 
ζωής. Σκεφτείτε τον άνθρωπο, που κουνάει πέρα δώθε τους 
αλτήρες, για την καλή υγεία του, και δεν έχει ποτέ αναζητή
σει τις πηγές που αναβλύζουν σε λειβάδια μακρυνά!

Επιπλέον, πρέπει να περπατάτε σαν την καμήλα, η οποία, 
όπως είναι γνωστό, είναι το μόνο ζώο, το οποίο μηρυκάζει 
καθώς βαδίζει. Όταν κάποτε ένας ταξειδιώτης ζήτησε από 
την υπηρέτρια του Γουώρντσγουορθ, να του δείξει το γρα
φείο του εργοδότη της, εκείνη απάντησε: «Εδώ είναι η βι
βλιοθήκη του, αλλά το γραφείο του, βρίσκεται στο ύπαιθρο».

Ζώντας για πολύ στην ύπαιθρο, στον ήλιο και στον άνε
μο, χωρίς καμμία αμφιβολία, αποκτάμε μια κάποια τραχύ
τητα στον χαρακτήρα, αναπτύσσεται μία κρούστα που επι
καλύπτει τις πλέον λεπτές ιδιότητες της φύσης μας στο πρό
σωπο και στα χέρια, όπως ακριβώς η σκληρή χειρωνακτική 
εργασία, αφαιρεί από τα χέρια, έ \«  μέρος από τη λεπτή αί
σθηση της αφής. Από την άλλη πλευρά, όμως, μένοντας πολύ 
στο σπίτι, αποκτάμε ίσως, μια απαλή και τρυφερή επιδερμί
δα, όχι αναγκαστικά λεπτότερη, η οποία συνοδεύεται από 
μια αυξημένη ευαισθησία σε ορισμένες εντυπώσεις. Ενδε
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χομένως, είμαστε περισσότερο ευαίσθητοι σε ορισμένες 
επιρροές, σημαντικές για την διανοητική και ηθική μας ανά
πτυξη, εάν μας καίει ο Ήλιος και φυσά ο άνεμος λιγότερο, 
και χωρίς καμμία αμφιβολία, αυτό συμβάλλει στην αρμονία 
της τραχύτητας και της λεπτότητας της επιδερμίδας. Αλλά 
νομίζω, ότι πρόκειται για ένα είδος πιτυρίδας, η οποία εύ
κολα απολεπίζεται. Αυτό είναι το φυσικό αντίδοτο στη συμ
μετρία της εμπειρίας, μεταξύ ημέρας και νύχτας, χειμώνα 
και καλοκαιριού, και όσο περισσότερος αέρας και Ή λιος 
διατρέχουν τις σκέψεις μας, τόσο περισσότερο, υφίσταται 
και αυτό το αντίδοτο. Οι ροζιασμένες παλάμες του δσυλευ- 
τή, συνδιαλέγονται με τις λεπτότερες ίνες του αυτοσεβασμού 
και του ηρωισμού, που αγγίζουν περισσότερο την καρδιά, 
από τα νωχελικά χέρια του οκνηρού. Αντίθετα, πάσχει από 
στείρο συναισθηματισμό, αυτός, που όλη την ημέρα του, εί
ναι ξαπλωμένος στο κρεββάτι και θεωρεί τον εαυτό του άσπι
λο, μακρυά από το ηλιόκαμα και τους ρόζους του βιώματος.

Όταν περπατάμε, πηγαίνουμε φυσιολογικά προς τους 
αγρούς και τα δάση. Τι θα συνέβαινε με εμάς, εάν βαδίζαμε 
μόνον σε έναν κήπο, ή σε έναν δρόμο περιπάτου; Ορισμέ
νες αιρέσεις φιλοσόφων, ένοιωσαν την ανάγκη να εισάγουν 
δάση, εφόσον δεν πήγαιναν οι ίδιοι στα δάση. «Φύτεψαν κή
πους και αλέες με πλατάνια», όπου έκαναν subdiales ambu- 
lationes «υπαίθριους περιπάτους», στα υπαίθρια περιστύλια 
των κατοικιών τους. Βέβαια, δεν υπάρχει λόγος να οδηγή
σουμε τα βήματά μας προς τα δάση, εάν τα βήματά μας δεν 
μας οδηγούν στα δάση. Ανησυχώ ιδιαίτερα, όταν συμβαίνει 
να περπατάω σωματικά ένα μίλι, μέσα στο δάσος, αν δεν 
είμαι εκεί, και πνευματικά. Στον απογευματινό μου περίπα
το, οφείλω να λησμονήσω όλες τις πρωινές μου ασχολίες και 
όλες μου τις υποχρεώσεις στην κοινωνία. Αλλά συμβαίνει, 
καμμιά φορά, να μην κατορθώσω να απστινάξω εύκολα από
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επάνω μου το χωριό. Η σκέψη κάποιας εργασίας, βασανίζει 
το μυαλό μου, και δεν είμαι εκεί, όπου είναι το σώμα μου, 
είμαι έξω από τις αισθήσεις μου. Στους περιπάτους μου, 
οφείλω πρόθυμα να επανέρχομαι στις αισθήσεις μου. Τι 
δουλειά έχω στο δάσος, εάν σκέφτομαι κάτι, έξω από το 
δάσος; Γίνομαι καχύποπτος απέναντι στον εαυτό μου και με 
καταλαμβάνουν ρίγη, όταν τον συλλαμβάνω να είναι απα
σχολημένος ακόμα, και με αυτά που αποκαλούνται καλά 
έργα, διότι και αυτό, καμμιά φορά, είναι δυνατόν να συμβεί.

Η γειτονική περιοχή, μου προσφέρει πολυάριθμους κα
λούς περιπάτους, και παρόλο που για τόσα και τόσα χρόνια, 
έχω περπατήσει σχεδόν κάθε ημέρα, και μερικές φορές για 
αρκετές ημέρες, δεν τους έχω ακόμη εξαντλήσει. Μια εντε
λώς καινούρια θέα, είναι μια μεγάλη χαρά, και μπορώ ακό
μα να την έχω οποιοδήπστε απόγευμα. Δυο τρεις ώρες περι
πάτου, αρκουν για να με οδηγήσουν σε έναν εντελώς απρό
σμενο τόπο. Μία και μόνον αγροικία, που δεν έχω δει ποτέ 
ξανά, αξίζει μερικές φορές, όσο και τα ανάκτορα του βασι
λιά της Δαχομέης. Υπάρχει πράγματι, ένα είδος αρμονίας, 
που μπορείτε να ανακαλύψετε σε ακτίνα δέκα μιλίων γύρω 
σας, ή στα όρια ενός απογευματινού περιπάτου, και για εξή
ντα ή και εβδομήντα χρόνια, της ανθρώπινης ζωής. Ποτέ δεν 
θα σας είναι αρκετά οικεία.

Επί των ημερών μας, όλα σχεδόν τα ανθρώπινα επιτεύγ
ματα, όπως αποκαλούνται, η οικοδόμηση των σπιτιών, η απο
ψίλωση του δάσους και το κόψιμο των μεγάλων δέντρων, 
δεν κάνουν άλλο, παρά να παραμορφώνουν το τοπίο, να το 
τιθασσεύουν και να το ευτελίζουν. Οι άνθρωποι, θα έπρεπε 
να αρχίσουν να καίνε τους φράχτες και να αφήνουν τα δάση 
όρθια! Είδα μισοκαμμένους φράχτες, με τα άκρα τους χαμέ
να καταμεσίς στο λειβάδι, και κάποιον κοσμικό παραδόπι
στο, μαζί με έναν τοπογράφο, να αναζητά τα όρια της ιδιο
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κτησίας του, ενώ τον είχαν κατακλύσει οι ουρανοί και δεν 
έβλεπε τους αγγέλους να πηγαίνουν πέρα δώθε, αλλά ανα
ζητούσε έναν παλιά πάσσαλο στην καρδιά του παραδείσου. 
Κοίταξα και πάλι, και τον είδα να στέκεται στη μέση ενός 
έλους της Στυγός, περικυκλωμένο από διαβόλους, και χωρίς 
αμφιβολία, είχε βρει τα όρια της ιδιοκτησίας του, τρεις πε
τρούλες που στήριζαν έναν πάσσαλο, και κοιτάζοντας ακό
μη πιο κοντά, είδα πως ο Πρίγκιπας του Σκότους, ήταν ο 
τοπογράφος του.

Μπορώ, εύκολα, να περπατήσω δέκα, δεκαπέντε, είκο
σι, αναρίθμητα μίλια, ξεκινώντας από την πόρτα μου, χωρίς 
να προσπεράσω κανένα σπίτι, χωρίς να διασχίσω κανέναν 
δρόμο, εκτός από τον δρόμο που είχε περάσει η αλεπού και 
τα μινκ: στην αρχή πλάι στο ποτάμι, μετά στο ρυάκι, κατόπιν 
στο λειβάδι και στο δάσος. Υπάρχουν ολόκληρα τετραγωνι
κά μίλια στην περιοχή μου, χωρίς ούτε έναν κάτοικο. Από 
την κορυφή πολλών λόφων, μπορώ να δω τον πολιτισμό και 
τις κατοικίες των ανθρώπων, πέρα, μακρυά. Οι άνθρωποι 
και τα έργα τους, διακρίνονται καθαρότερα, από ότι οι μαρ- 
μότες και τα λαγούμια τους. Χαίρομαι διαπιστώνοντας πόσο 
λίγο χώρο καταλαμβάνουν στο τοπίο, οι άνθρωποι και οι 
υποθέσεις τους, η εκκλησία, το κράτος, το σχολείο, οι συ
ναλλαγές και το εμπόριο, οι βιοτεχνίες και η γεωργία, και 
ακόμη περισσότερο, το πλέον ανησυχητικό, η πολιτική. Η 
πολιτική δεν είναι παρά ένα στενό χωράφι, και μόλις που 
διακρίνεται αμυδρά στον ορίζοντα, η ακόμη στενότερη δη
μοσιά, που οδηγεί σε αυτό. Πότε πότε, κατευθύνω τον τα- 
ξειδιώτη προς τα εκεί. Εάν θέλετε να πάτε στον κόσμο της 
πολιτικής, ακολουθείστε τη μεγάλη λεωφόρο, ακολουθείστε 
τα βήματα του ανθρώπου της αγοράς, μη χάνετε από τα μά
τια σας, τη σκόνη από το χρήμα του, και θα σας οδηγήσει 
κατευθείαν εκεί, διότι και αυτός έχει τη θέση του και μόνον,
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και δεν καταλαμβάνει όλον τον χώρο. Εγιό τον προσπερνώ 
τον τάπο αντό, όπως θα προσπερνούσα ένα χωράφι με φα
σολιές για να πάω στο δάσος, και τον λησμονώ. Μέσα σε 
μίση ώρα, μπορώ να διασχίσω ένα μικρό τμήμα στο οποίο ο 
άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει από τον ένα χρόνο στον 
άλλο, και όπου πολιτική πια δεν υπάρχει, μιας και δεν είναι, 
παρά, όπως ο καπνός του τσιγάρου.

Το χωριό είναι ο τόπος όπου συντείνουν οι δρόμοι, κάτι 
σαν προέκταση της δημοσιάς, ή σαν τη λίμνη ενός ποταμού. 
Είναι το σώμα, που οι οδοί του είναι τα χέρια και πόδια του, 
οδοί πεπατημένες, τόπος ή οδοί ιεροί, η ελεύθερη και συνή
θης διάβαση των ταξειδιωτών. Η λέξη village «χωριό» στη 
γλώσσα μας προέρχεται από τη λατινική villa, η οποία συν
δέεται με τη λέξη via, τον «δρόμο», και παλαιότερα με τις 
λέξεις ved και vella. Η λέξη varro προέρχεται από το veho, 
«μεταφέρω», διότι το villa είναι ο τόπος όπου, και από όπου, 
μεταφέρονται πράγματα. Αυτοί που κερδίζουν τη ζωή τους, 
με τη συλλογική εργασία, αποκαλούνται vellatura facere, από 
την οποία προκύπτει η Λατινική λέξη vilis και στη γλώσσα 
μας, vile «αχρείος», όπως και villain «παλιάνθρωπος». Αυτό 
υπονοεί, ότι οι χωρικοί, υφίστανται κάποιου είδους εκφυ
λισμό. Είναι καταπονημένοι από το ταξίδ ι, που περνάει πλάι 
τους ή πάνω τους, χωρίς να ταξιδεύουν οι ίδιοι.

Ορισμένοι ούτε καν περπατούν, άλλοι περπατούν στις 
λεωφόρους, κάποιοι λίγοι, διασχίζουν κλήρους. Οι δρόμοι 
κατασκευάστηκαν, για τα άλογα και τους ανθρώπους των 
επιχειρήσεων. Εγώ, συγκριτικά, δεν ταξειδεύω και πολύ σε 
αυτούς, διότι δεν βιάζομαι να φτάσω σε κάποια ταβέρνα ή 
παντοπωλείο ή στάβλο για τα άλογα, ή αποθήκη όπου κατά 
κανόνα οδηγούν οι δρόμοι. Είμαι ένα καλό ταξειδιάρικο 
άλογο, δεν είμαι καλό για μεταφορές και πορείες. Ο τοπο
γράφος για να υπογραμμίσει έναν δρόμο, χρησιμοποιεί αν
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θρώπινες μορφές. Δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό, χρη
σιμοποιώντας τη δική μου μορφή. Περπατώ έξω στη Φύση, 
όπως οι παλιοί προφήτες και ποιητές, ο Μάνου, ο Μωυσής, 
ο Όμηρος, ο Τσόσερ, περπάτησαν σε αυτήν. Μπορείτε να 
την αποκαλέσετε Αμερική, αλλά δεν είναι η Αμερική, δεν 
την ανακάλυψαν ούτε ο Αμέρικο Βεσπούκι, ούτε ο Κολόμ- 
βος, ούτε οι άλλοι. Υπάρχει μια πιο αληθινή περιγραφή της, 
στη μυθολογία μάλλον, παρά σε οποιαδήποτε ιστορία της 
Αμερικής, όπως αποκαλούνται, την οποία έχω συμβουλευ- 
θεί.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι παλιοί δρόμοι, που αξίζει 
να τους περπατήσει κανείς, λες και οδηγούν κάπου, ακόμη 
και τώρα, που σχεδόν σβήνουν, χάνονται απότομα. Υπάρχει 
ο Παλιός Δρόμος του Μάρλμπορο, που δεν πάει πλέον στο 
Μάρλμπορο, νομίζω, εκτός και αν το Μάρλμπορο βρίσκε
ται εκεί όπου με οδηγεί. Και τολμώ να μιλήσω για αυτόν 
διότι υποθέτω, ότι υπάρχουν ένας ή δύο δρόμοι σαν αυτόν, 
σε κάθε πόλη.

Ο ΠΑΛΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΛΜΠΟΡΟ

Εκεί που κάποτε έσκαβαν για χρήμα,
Αλλά ποτέ δεν βρήκαν,
Εκεί που πότε πότε, ο φίλος τον πολέμου Miles 
Εις φάλαγγα κατ' άνδρα προελαύνει,
Και ο Ελιγιά του Δάσους,
'Οχι φοβάμαι για καλό:
Άλλος κανείς,
εκτός από τον Ελίσα Ντάνκαν.
Ω άνθρωπε με τα άγρια ήθη,
Τις πέρδικες και τους λαγούς,
Καθόλου έγνοιες που δεν έχεις
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Εκτός τα δόκανα μονάχα,
Παν ζσύσες όλος μόνος,
Κόκκαλο και πετσί,
Εκεί όπου η ζωή ήταν γλυκειά πολύ,
Κω χωρίς σταματημό, έπεσες με τα μούτρα στο φαγητό. 
Όταν η άνοιξη το αίμα μου φουντώνει,
Με το ένστικτο του ταξειόιού μαζί 
Όσα χαλίκια επιθυμώ, μπορώ να βρω,
Στον Δρόμο τον Παληό του Μάρλμπορο,
Κανείς όεν τον επιδιορθώνει,
Διότι κανείς δεν τον μπορεί.
Αυτός είναι ένας δρόμος της ζωής,
Όπως λένε οι Χριστιαννοί.
Και Λεν υπάρχουνε πολλοί 
Που να τραβούνε κατακεί,
Μόνο της Βασίλισσας του Ιρλανδού 
Οι καλεσμένοι.
Τι είναι, τι είναι αυτό;
Παρά μονάχα μια οδός εκεί,
Και η δυνατότητα η γυμνή 
Να πάει κάποιος κάπου.
Πέτρινα οδόσημα, μεγάλα,
Ταξειδιώτης όμως κανείς,
Κενοτάφια πολιτειών 
Στις αψίδες τους γραμμένα.
Αξίζει τον κόπο να πας να δεις 
Που θα μπορούσες να βρεθείς.
Ποιος βασιληάς 
Έκανε αυτό το πράγμα,
Ακόμη ρωτώ και απορώ.
Πώς το έστησε και πότε,
Για επιλέκτους είχε ποιους;
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Τον Γχσύργκας ή τον Λι, 
τον Κλαρχ ή τον Νταρμπί;
Υπάρχει ένας μεγάλος πόθος 
Να μείνει κάτι, χαι για πάντα,
Πέτρινες πλάχες άγραφες,
Για να βογγύξει ο ταξιδιώτης, όπου μπορεί,
Και με λόγια όχι πολλά 
Να αποτυπώσει όλα όσα είναι γνωστά,
Που χάποιος άλλος, θα μπορούσε να διαβάσει,
Σε έσχατη ανάγχη, όταν το χρειαστεί.
Γνωρίζω μία ή δύο 
Γραμμές που προξενούν,
Λογοτεχνία, που θα μπορούσε να σταθεί 
Σε ολόκληρη τη χώρα,
Και που ένας άνθρωπος, μπορεί να θυμηθεί 
Μέχρι και τον επόμενο Δεκέμβρη.
Και χαταμεσίς στην Άνοιξη, και πάλι να διαβάσει, 
'Οταν τα χιόνια θα 'χουν πια λυωθεί.
Αν με τη φαντασία αχαλίνωτη 
Τη μονηά σου εγκαταλείψεις,
Εσύ μπορείς τον κόσμο όλο να γυρίσεις 
Από τον Δρόμο τον Παληό του Μάρλμπορο.

Σήμερα σε αυτήν την περιοχή, το καλλίτερο κομμάτι γης, 
δεν είναι ιδιωτική ιδιοκτησία, κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης 
του τοπίου, και ο περιπατητής απολαμβάνει μια σχετική ελευ
θερία. Πιθανόν όμως, να έρθει η ημέρα, όπου ο τόπος θα 
κατατεμαχιστεί στους αποκαλουμενους χώρους αναψυχής, 
και τότε οι λίγοι, θα βιωνουν την στενόχωρη και κατά απο
κλειστικότητα χαρά τους, οι φράχτες, οι ανθρωποπαγίδες 
και τα άλλα τεχνάσματα που επινοήθηκαν για να περιορί
ζουν τον άνθρωπο στον δημόσιο δρόμο, θα πολλαπλασια-
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στούν, και to  να περπατάμε επάνω στη γη του θεού, θα θεω
ρείται ως ηθελημένη παραβίαση της ιδιοκτησίας, κάποιου 
μεγαλόσχημου κυρίου. Η αποκλειστική απόλαυση ενός πράγ
ματος, ισοδυναμεί κατά κανόνα, με τον αποκλεισμό του εαυ
τού σου, από την πραγματική απόλαυση. Ας εκμεταλλευτού
με λοιπόν τις ευκαιρίες απόλαυσης, πριν έρθουν οι άσχημες 
ημέρες.

Τι'είναι αυτό, που μας δυσκολεύει καμμιά φορά, τόσο 
πολύ, να αποφασίσουμε προς τα πού, θα περπατήσουμε; 
Πιστεύω ότι στη Φύση, υπάρχει ένας ανεπαίσθητος μαγνη
τισμός, στον οποίο εάν παραδοθούμε ασυνείδητα, θα μας 
καθοδηγήσει σωστά. Δεν μας είναι αδιάφορο ποιο δρόμο 
θα χρησιμοποιήσουμε για να περπατήσουμε. Υπάρχει ο 
σωστός δρόμος, αλλά είναι πολύ πιθανόν, από απερισκεψία 
και εντελώς ανόητα, να ακολουθήσουμε τον λανθασμένο. 
Πιθανόν, να μπορούσαμε εύκολα να ακολουθήσουμε τον 
σωστό δρόμο, που δεν τον περπατήσαμε ποτέ ξανά, στον 
κόσμο τον πραγματικό, και ο οποίος συμβολίζει επακριβώς 
το μονοπάτι της αγαπημένης μας διαδρομής, στον εσωτερι
κό και ιδεατό μας κόσμο, και χωρίς αμφιβολία, το βρίσκου
με δύσκολο να επιλέξουμε τον δρόμο μας, διότι, δεν είναι 
ακόμη ορατός στην αντίληψή μας.

Όταν βγαίνω από το σπίτι μου για έναν περίπατο, αβέ
βαιος ακόμη προς τα πού να στρέψω τα βήματά μου, και 
υποτάσσω τον εαυτό μου στο ένστικτο, προκειμένου να απο
φασίσει αυτό για εμένα, διαπιστώνω, όσο παράξενο και εκ
κεντρικό και αν φαίνεται, πως τελικά και αναπόφευκτα 
στρέφομαι πάντα προς τα νοτιοδυτικά, προς την κατεύθυν
ση ενός ξεχωριστού δάσους ή λειβαδιού ή ερημωμένου βο
σκότοπου, ή λόφου. Η βελόνα μου αργεί να σταθεροποιη
θεί, αποκλίνει κατά μερικές μοίρες, και δεν δείχνει πάντα 
επακριβώς προς τα νοτιοδυτικά. Είναι δε αξιόπιστη στην
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απόκλιση της, αλλά, πάντα μεταξύ Δυτικής και Νοτιοδυτι
κής κατεύθυνσης. Το μέλλον βρίσκεται σε αυτόν τον δρόμο 
για μένα και η γη φαίνεται περισσότερο ανεξάντλητη και 
πλούσια, σε αυτή την κατεύθυνση. Η περίμετρος, στην οποία 
κατευθύνω τους περιπάτους μου, δεν θα είναι ένας κύκλος 
αλλά μία παραβολή, ή μάλλον κάτι σαν τις τροχιές των κο
μητών, οι οποίες θεωρούνται καμπύλες χωρίς επιστροφή, και 
στη συγκεκριμένη περίπτωση ανοίγουν προς τα Δυτικά και 
εκεί το σπίτι μου, κατέχει την θέση του, στον Ήλιο. Γυρίζω 
και ξαναγυρίζω αναποφάσιστος καμμιά φορά για ένα τέ
ταρτο της ώρας, μέχρι να αποφασίσω, για χιλιοστή φορά, αν 
θα περπατήσω προς τα νοτιοδυτικά ή προς τα δυτικά. Ανα
τολικά πηγαίνω, μόνον από ανάγκη, ενώ, δυτικά αβίαστα. 
Καμμιά συγκεκριμένη δουλειά, δεν με ωθεί προς τα εκεί. 
Δυσκολεύομαι να πιστέψω, ότι θα βρω ωραία τοπία ή αρκε
τό άγριο και ελευθερία πίσω από τον ανατολικό ορίζοντα. 
Δεν με συναρπάζει η προοπτική ενός περιπάτου, προς τα 
εκεί. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το δάσος που βλέπω, στον δυτι
κό ορίζοντα, εκτείνεται αδιάλειπτα προς την κατεύθυνση του 
Ήλιου, και δεν υπάρχουν εκεί, ούτε πόλεις ούτε κωμοπό- 
λεις αρκετά μεγάλες, για να με ενοχλήσουν. Αφήστε με να 
ζήσω, εκεί όπου επιθυμώ. Από αυτή την πλευρά είναι η πόλη, 
από εκεί το άγριο, και εγώ, διαρκώς, όλο και περισσότερο, 
θα αφήνω την πόλη και θα αποτραβιέμαι στο άγρια. Δεν θα 
επέμενα τόσο στο γεγονός, εάν δεν ήμουν πεισ ^νος^τι κάτι 
παρόμοιο, εκφράζει και την κυρίαρχη τάση των συμπατριω
τών μου. Οφείλω να βαδίσω προς το Όρεγκον και όχι προς 
την Ευρώπη. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται το Αμερι
κανικό έθνος, και θα μπορούσα να πω, ότι και όλη η ανθρω
πότητα κινείται προοδευτικά εξ Ανατολών προς Δυσμάς. 
Μέσα σε λίγα χρόνια, γίναμε μάρτυρες του φαινομένου της 
μετανάστευσης προς τα νοτιανατολικά, με τον αποικισμό της

49



HENRY D. THOREAU

Αυστραλίας. Αλλά αυτό το αισθανόμαστε, ως μια κίνηση οπι- 
σθοδρομική, και, κρίνοντας από τα ηθικά και σωματικά χα
ρακτηριστικά της πρώτης γενιάς Αυστραλών, το πείραμα, 
μάλλον, δεν οδήγησε σε επιτυχία. Οι Τάρταροι της Ανατο
λής, πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα στα δυτικά, πέρα από 
το Θιβέτ. «Εκεί τελειώνει ο κόσμος», λένε- «πέρα από εκεί, 
είναι μόνον μια θάλασσα χωρίς ακτές». Εκεί όπου ζουν οι 
ίδιοι, είναι η ακραιφνής Ανατολή.

Πηγαίνουμε ανατολικά, για να κατανοήσουμε την ιστο
ρία, και για να μελετήσουμε τα έργα της τέχνης και της λο
γοτεχνίας, ακολουθώντας τα βήματα της φυλής, πηγαίνουμε 
δυτικά, ωσάν να βαδίζουμε προς το μέλλον, με το πνεύμα 
του εγχειρήματος και της περιπέτειας. Ο Ατλαντικός, είναι 
ο Ληθαίος ποταμός. Διαπλέοντάς τον, είχαμε την ευκαιρία 
να λησμονήσουμε τον Παλαιό Κόσμο και τους θεσμούς του. 
Εάν δεν το κατορθώσουμε αυτήν την φορά, υπάρχει ίσως, 
άλλη μία ευκαιρία για τη φυλή, πριν καταλήξει στις όχθες 
της Στυγός. Και αυτή είναι η Λήθη του Ειρηνικού, που είναι 
τρεις φορές πλατύτερος.

Αγνοώ, πόσο σημαντικό είναι, ή μέχρι ποιο βαθμό πρό
κειται για ιδιοτροπία, όταν ένα άτομο, στον πλέον ασήμα
ντο περίπατό του, συμβαδίζει με την εν γένει κίνηση της φυ
λής, αλλά γνωρίζω, ότι κάτι παρόμοιο προς το αποδημητικό 
ένστικτο των πουλιών και των τετραπόδων, το οποίο, σε ορι
σμένες περιστάσεις, είναι γνωστό ότι επηρεάζει την φυλή 
του σκίουρου και την οδηγεί σε μια γενικευμένη και μυστη
ριώδη αποδημία, έχει παρατηρηθεί, όπως αναφέρουν ορι
σμένοι, να διασχίζουν τους πλατύτερους ποταμούς, ο καθέ
νας, επάνω στη δική του φλούδα δέντρου, με την ουρά ανορ
θωμένη ως ιστίο, ή να γεφυρώνουν τα στενότερα ποτάμια με 
τα κουφάρια τους, πως, κάτι όπως η παραφορά που κατακυ
ριεύει τα μοσχάρια την άνοιξη, και η οποία αποδίδεται σε
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ένα σκουλήκι στην ουρά τους, κάτι ανάλογο επηρεάζει έθνη 
και άτομα, είτε διαρκώς είτε κατά περιόδους. Ούτε ένα κο
πάδι αγριόχηνες δεν κακαρίζει επάνω από την πόλη μας, 
αλλά αυτό μέχρις ενός σημείου, επηρεάζει την αξία των ακι
νήτων σε αυτόν τον τόπο, και αν ήμουν κτηματομεσίτης, εν
δεχομένως, θα το υπολόγιζα στην εκτίμησή μου.

Μακριά κοπάδια που πάνε για προσκύνημα,
Και προσκυνητές, προς αναζήτηση ανεξήγητων ιερών.

Geoffrey Chaucer, 1340 - 1400.
Πρόλογος στους «θρύλους του Καντέρμπουρι».

Κάθε δειλινό, του οποίου γίνομαι μάρτυρας, μου εμπνέει 
την επιθυμία να τραβήξω προς μιαν Δύση, τόσο απόμακρη 
και καθάρια, όπως εκείνη, που εντός της βυθίζεται ο ήλιος. 
Λες και μεταναστεύει καθημερινά προς τα δυτικά, καλώντας 
μας να τον ακολουθήσουμε. Αυτός είναι ο Μέγας Σκαπα
νέας της Δύσης, τον οποίο ακολουθούν τα έθνη. Όλη τη νύ
χτα, ονειρευόμαστε τις βουνοκορυφές στον ορίζοντα, να 
χρυσίζουν στις τελευταίες ακτίνες του, έστω και αν πρόκει
ται μόνον, για νέφη ατμού. Το Νησί της Ατλαντίδας και τα 
άλλα νησιά, και οι κήποι των Εσπερίδων, ήταν ένα είδος 
επίγειου παραδείσου. Φαίνεται ότι υπήρξαν, για τους αρ
χαίους, η Μεγάλη Δύση, περιβεβλημένη στο μυστήριο και 
την ποίηση. Ποιος δεν έχει δει στην φαντασία του, κοιτάζο
ντας τον ουρανό στο ηλιοβασίλεμα, τους κήπους των Εσπε
ρίδων, την πηγή όλων αυτών των μύθων;

Ο Κολόμβος ένοιωσε αυτήν την τάση, να πάει προς τα 
δυτικά, περισσότερο έντονα από οποιονδήποτε άλλο, προη
γουμένως. Υπάκουσε σε αυτήν, και ανακάλυψε έναν Νέο 
Κόσμο για την Καστίλλη και την Λεόν. Και το ανθρώπινο
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κοπάδι, εκείνες τις ημέρες, οσμίστηκε από μακρυά, τα χλω
ρά βοσκοτόπια.

Και τώρα που πέρα από όλους τους λόφους ο ήλιος 
έχει απλωθεί,
Και τώρα, που έχει βυθιστεί στον δυτικό τον κόλπο, 
Αυτός, ανασηκώθηκε επιτέλους και τράβηξε απότομα 
τον γαλάζιο του μανδύα.
Αύριο, για δροσερά δάση και νέα βοσκοτόπια.

John Milton, 1608 - 1674, «Λυσίδας».

Πού στην υδρόγειο, μπορεί να βρει κάποιος, επιφάνεια 
με παρόμοια έκταση, όπως αυτή που καταλαμβάνει ο όγκος 
των Πολιτειών μας, τόσο γόνιμη και τόσο πλούσια και με 
τόση ποικιλία στα προϊόντα της, και ταυτόχρονα τόσο πολύ 
κατοικημένη από Ευρωπαίους, όπως αυτή; Ο Michaux*, ο 
οποίος γνώρισε μόνον ένα τμήμα τους, αναφέρει ότι «τα είδη 
των μεγάλων δέντρων, είναι πολύ περισσότερα στην Βόρεια 
Αμερική, από όσα στην Ευρώ7τη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
υπάρχουν περισσότερα από εκατόν σαράντα είδη με ύψος 
πάνω από τριάντα πόδια, στην Γαλλία υπάρχουν μόνον τριά
ντα είδη του ίδιου ύψους». Οι μεταγενέστεροι βοτανολόγοι 
ακόμη περισσότερο, ενισχύουν τις παρατηρήσεις του. Ο 
Humboldt**, ήρθε στην Αμερική, προκειμένου να βιώσει,

* Σ.Μ: Andre Michaux, 1746-1801 Γάλλος βοτανολόγος. Μελέτησε την 
Αγγλική και την Ισπανική χλωρίδα και εισήγαγε φυτά από την Περ
σία. Υπήρξε ένας από τους πλέον αξιόλογους μελετητές της Βορειοα- 
μερικανικής χλωρίδας, με κορυφαίο έργο, την Ιστορία των Δρυμών 
της Β. Αμερικής".
** Σ.Μ.: Alexander von Humboldt: Γερμανός φυσιοδίφης και γεωγρά
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την τροπική βλάστηση που ονειρεύτηκε στα νιάτα του και 
αντίκρυσε κατάπληκτος την υπέρτατη τελειότητά της, στα αρ- 
χέγονα δάση του Αμαζόνιου, τον πλέον απέραντο άγριο τόπο 
στον Πλανήτη, που τόσο εύγλωττα περιέγραψε. Ο γεωγρά
φος Guyot, αν και Ευρωπαίος, υπερθεματίζει με περισσότε
ρο ζήλο, από όσο θα μπορούσα να τον παρακολουθήσω, αλλά 
όχι βέβαια όταν λέει, «Όπως το φυτό είναι φτιαγμένο για το 
ζώο, όπως ο φυτικός κόσμος είναι φτιαγμένος για τον ζωικό, 
έτσι και η Αμερική, είναι φτιαγμένη για τον άνθρωπο του 
Παληού Κόσμου... Ο άνθρωπος του Παληού Κόσμου, ακο
λουθεί αυτόν τον δρόμο. Εγκαταλείπει τα υψίπεδα της Ασίας 
και κατέρχεται από σταθμό σε σταθμό, προς την Ευρώπη. 
Κάθε βήμα του, σημαδεύεται και από έναν νέο πολιτισμό, 
ανώτερο από τον προηγούμενο, με περισσότερες δυνατότη
τες εξέλιξης. Φτάνοντας στον Ατλαντικό, σταματά στην ακτή 
του άγνωστου ωκεανού, τα όρια του οποίου αγνοεί, και κο
ντοστέκεται για λίγο». Όταν εξάντλησε τα πλούσια χώματα 
της Ευρώπης και επανέκτησε τις δυνάμεις του, «άρχισε και 
πάλι την περιπετειώδη πορεία του προς τα δυτικά, όπως στις 
παλαιότερες εποχές». Αυτά λέει ο Guyot.

Από αυτή την παρόρμηση προς την Δύση, ερχόμενος σε 
επαφή με το φράγμα του Ατλαντικού, εκπήγασε το εμπόριο 
και η επιχειρηματική δραστηριότητα της σύγχρονης εποχής. 
Ο νεώτερος Michaux, στο βιβλίο του Travels West o f the Al- 
leghanies in 1802 «Ταξείδια δυτικά των Αλλεγκανίων Ορέων,

φος, αδελφός του διάσημου γλωσσολόγου, Vilhelm Humboldt. Οι μελέ
τες που εκπόνησε στα ταξείδια του στην Κεντρική Αμερική, στάθηκαν 
θεμελιώδεις για την ανάπτυξη της κλιματολογίας, της Βιογεωγραφίας, 
της Ωκεανογραφίας και της Γεωλογίας, θεωρείται, πρόδρομος της Αν
θρωπογεωγραφίας. Από τον Humboldt, επηρεάστηκαν ιδιαίτερα, οι Π. 
Κροπάτκιν και Ε. Ρεκλύς.

53



HENRY D. THOREAU

το 1802», αναφέρει, ότι η πλέον κοινή ερώτηση, μεταξύ των 
νεοεγκατεστημένων της Δύσης, ήταν «Από ποιο μέρος τον 
κόσμου έρχεσαι;». Λες και αυτές οι απέραντες και γόνιμες 
εκτάσεις, ήταν φυσιολογικά ο τόπος της συνάντησης και η 
κοινή χώρα όλων των κατοίκων της γήινης σφαίρας.

Και για να χρησιμοποιήσω μια λατινική έκφραση, που έχει 
περιέλθει σε αχρηστία, θα μπορούσα να πω, Ex Oriente lux, ex 
Occidente frux «Εξ Ανατολών το φως, εκ Δνσμών ο καρπός».

Ο Sir Francis Head, Άγγλος ταξειδιώτης και "Υπατος Αρ
μοστής του Καναδά, μας λέει ότι, «τόσο στο βόρειο όσο και 
στο νότιο ημισφαίριο τον Νέου Κόσμου, η Φύση, όχι μόνον ανέ
πτυξε τα έργα της στο μέγιστο βαθμό, αλλά ζωγράφισε την όλη 
εικόνα, με φωτεινότερα και ακριβότερα χρώματα, από όσα 
χρησιμοποίησε για να σχεδιάσει και διακοσμήσει τον Παλαιό 
Κόσμο.,.Ο ουρανός στην Αμερική φαίνεται απείρως υψηλότε
ρος, και πολύ πιο γαλανός,, ο αέρας είναι δροσερότερος, το 
κρύο δριμύτερο, η Σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη, τα άστρα 
φωτεινότερα, η βροντή ηχεί δυνατότερα, ο κεραυνός είναι ισχυ
ρότερος, ο άνεμος ορμητικότερος, η βροχή πιο δυνατή, τα βου
νά είναι υψηλότερα, οι ποταμοί μακρντεροι, τα δάση μεγαλύ
τερα, οι πεδιάδες πιο εκτεταμένες». Αυτή η άποψη μπορεί να 
αντιπαρατεθεί τουλάχιστον, ως επιχείρημα απέναντι στην 
αναφορά του Buffon* για την περιοχή αυτή του κόσμου, και 
τα προϊόντα της.

Ο Λινναίος, είπε από παλιά, Nescio quae facies laeta, gla
bra phntis Americanis «Δεν γνώριζα τι, το χαρμόσυνο και το 
απλό υπάρχει στην όψη των Αμερικάνικων φυτών», και νομί
ζω, ότι σε αυτήν την χώρα, δεν υπάρχουν, ή σπανίζουν, τα 
Africanae bestiae «Αφρικανικά θηρία», όπως τα αποκαλουσαν 
οι Ρωμαίοι, και από αυτή την άποψη, παραδόξως, είναι ιδιαί-

*Σ.Μ: Buffon, 1707- 1788. 
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τέρα πρόσφορη για να κατοικηθεί από τον άνθρωπο. Λέγε
ται, ότι τρία μόλις μίλια από το κέντρο της Σιγκαπούρης, της 
πόλης των Ανατολικών Ινδιών, οι τίγρεις αρπάζουν κάθε χρό
νο, ορισμένο αριθμό από τους κατοίκους. Αντίθετα, στη Βό
ρειο Αμερική, ο ταξειδιώτης μπορεί να διανυκτερεύσει, σχε
δόν πανιού στο δάσος, χωρίς φόβο, από τα άγρια θηρία.

Αυτές είναι μαρτυρίες, ενθαρρυντικές. Εάν η Σελήνη, 
φαίνεται μεγαλύτερη εδώ, από όσο στην Ευρώπη, προφανώς 
και ο 'Ηλιος φαίνεται μεγαλύτερος. Εάν ο ουρανός στην Αμε
ρική φαίνεται απείρως υψηλότερος και τα άστρα λαμπρότε
ρα, πιστεύω, ότι αυτά αντιπροσωπεύουν συμβολικά το ύψος, 
όπου οφείλουν μια ημέρα να φτάσουν η φιλοσοφία, η ποίηση 
και η θρησκεία των κατοίκων της. Με τον καιρό, ενδεχομέ
νως, να εμφανιστεί υψηλότερος στην σκέψη του Αμερικανού 
ο πνευματικός ουρανός, και οι αναγγελίες αυτού του άστρου 
να είναι ακόμη πιο λαμπρές. Διότι πιστεύω, ότι το κλίμα επι
δρά όντως, επάνω στο άνθρωπο, όπως υπάρχει κάτι στον αέρα 
του βουνού που τρέφει και εμπνέει το πνεύμα. Και με τις επι
δράσεις αυτές, δεν θα εξελιχθεί ο άνθρωπος σε υψηλότερο 
επίπεδο διανοητικής και σωματικής τελειότητος;' Η μήπως δεν 
έχει σημασία ο αριθμός των ημερών με ομίχλη στη ζωή του; 
Είμαι βέβαιος, ότι θα αποκτήσουμε περισσότερη φαντασία, 
ότι οι σκέψεις μας θα είναι διαυγέστερες, ζωηρότερες και πιο 
αιθέριες, όπως ο ουρανός μας. Η κατανόησή μας, εκτενέστε
ρη και ευρύτερη, όπως οι πεδιάδες μας, η νόησή μας, γενικά, 
θα περάσει σε ανώτερα επίπεδα, όπως η βροντή και ο κεραυ
νός μας, τα ποτάμια, τα βουνά και τα δάση μας, και οι καρδιές 
μας, θα ανταποκρίνονται στο εύρος, το βάθος και το μεγαλείο 
των γαιοθαλασσών μας. Ίσως ακόμη να εμφανιστεί στα μά
τια του ταξειδιώτη κάτι, ποιος γνωρίζει τι, από το laeta και 
glabra, από χαρμόσυνο και γαλήνη, στο πρόσωπό μας. Δια
φορετικά ποιος άλλος είναι ο προορισμός του κόσμου, και
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γιατί ανακαλύφθηκε η Αμερική; Στους Αμερικανούς δεν 
χρειάζεται να πω,

Το άστρο της αυτοκρατορίας, πήρε τον δρόμο του, 
προς τ ψ  Δύση.

John Quincy Adams, 1767-1848.
«Λόγος στο Πλίμσυθ».

Ως αληθινός πατριώτης, θα έπρεπε να ντρέπομαι και 
μόνον με τη σκέψη ότι ο Αδάμ στον παράδεισο, ήταν σε ευ
νοϊκότερη θέση γενικά, από ότι ένας άγριος άνθρωπος σε 
αυτήν την χώρα.

Στη Μασαχουσσέτη, οι συμπάθειές μας δεν περιορίζο
νται μόνον προς τη Νέα Αγγλία, παρόλο που αποξενωνόμα
στε από το Νότο, ταυτιζόμαστε με την Δύση. Εκεί, είναι η 
πατρίδα των νεώτερων βλαστών μας, όπως εκείνη των Σκαν- 
διναυών, που κληροδότησαν τις θάλασσες στα παιδιά τους. 
Είναι πολύ αργά για να μελετάμε Εβραϊκά, είναι περισσό
τερο σημαντικό, να κατανοήσουμε ακόμη, και την αργκό της 
εποχής μας.

Πριν λίγους μήνες, πήγα να δω ένα πανόραμα του Ρή
νου. Ήταν, ωσάν να ονειρευόμουν τον Μεσαίωνα. Ταξεί- 
δεψα, κατά μήκος του ιστορικού ποταμού, σε κάτι, περισσό
τερο από φανταστικό, κάτω από γέφυρες που έκτισαν οι 
Ρωμαίοι και επισκεύασαν οι μεταγενέστεροι ήρωες, πέρα
σα εμπρός από πόλεις και φρούρια, που τα ονόματά τους 
ακούγονταν σαν μουσική στα αυτιά μου, και το καθένα απο
τελούσε και έναν θρύλο. Είδα το Ehrenbreitstein* και το

* Σ.Μ: Ehrenbreitstein: Το παληό τμήμα της πόλης τον Comblentz, και 
κυρίως το Κάστρο (Fortress off Ehrenbreitstein). Την παληά και την νέα 
πόλη του Comblentz, συνενώνει μία γέφυρα, πάνω από τον Ρήνο ποταμό.
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Rolandseck και την Comblentz*, που τα γνώριζα μόνον από την 
απορία Κυρίως, τράβηξαν την προσοχή μου τα ερείπια Μου 
φάνηκε, πως από τα νερά και τις όχθες του Ρήνου, με τις πλαγιάς 
των λόφων και τις κοιλάδες τις φυτεμένες αμπέλια, ότι ακουό
ταν μια γαλήνια μουσική, όπως εκείνη των Σταυροφόρων, που 
ξεκινούσαν για τους Άγιους Τόπους. Ταξείδεψα μαγεμένος από 
τη γοητεία, ωσάν να είχα μεταφερθεί σε μια ηρωική εποχή και 
ανέπνευσα την ατμόσφαιρα της ιπποσύνης.

Πολύ σύντομα, πήγα να δω ένα πανόραμα του Μισισιπή, και 
ταξείδεψα ανάστροφα τον ποταμό στο φως του σήμερα, και είδα 
τα ατμόπλοια να κινούνται, καίγοντας ξυλά, μέτρησα τις πόλεις 
που κτίζονται, έρριξα μια φευγαλέα ματιά στα νέα ερείπια του 
Nauvoo** παρατήρησα τους Ινδιάνους να διασχίζουν τον ποτά-. 
μό και να τραβούν προς τα δυτικά, και, όπως την προηγούμενη 
φορά θαύμασα τον Moselle, τώρα θαύμασα τον Οχάιο και τον 
Μισσούρι κπι άκουσα τους θρύλους του Dubuque*** και του

* Σ.Μ: Comblentz: Πόλη της Γερμανίας, πρωτεύουσα της επαρχίας του 
Ρήνου, γνωστής και ως παλατινάτο του Ρήνου. To Comblentz, είναι κτι
σμένο, στη συμβολή του ποταμού Ρήνου και του ποταμού Moselh.
**Σ.Μ: Nauvoo: Πόλη, η οποία κτίστηκε από τους Μορμόνους, με τον 
προφήτη τους Joseph Smith, στους βαλτότοπους του Μισισιπή, όπου 
εγκατέστησαν έναν μεγαλόπρεπο ναό τους. Σε διάστημα λίγων χρόνων, 
το Nauvoo εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλλίτερες πόλεις του Illinois.
*** Σ.Μ: Dubuque: Πόλη της Αϊόβα, της οποίας το όνομα προέρχεται 
από τον Julien Dubuque, 1726 - 1810, ο οποίος κατόρθωσε να πλουτή- 
σει, μέσω μίας συνθήκης με τους Ινδιάνους της φυλής Φοξ, απολαμβά
νοντας τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης των ορυχείων μό
λυβδου. Υπήρξε ο πρώτος λευκός, που εγκαταστάθηκε στην πλούσια 
Αϊόβα το 1788. Καθυστέρησαν πολύ οι Ινδιάνοι να συνάψουν ανάλογες 
συμφωνίες, παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, και μόνον το 
1832, με τη Συνθήκη του Μαύρου Γερακιού, κατέστη δυνατό, να συσ
σωρεύσουν πλούτο άλλοι λευκοί, από εξορρυκτικές εργασίες και πριο
νιστήρια, με αποτέλεσμα, την γοργή ανάπτυξη της βιομηχανίας, και των 
μεταφορών, από το λιμάνι του Μισισιπή.
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Wenona’s Cliff, αναλογιζόμενος περισσότερο το μέλλον, παρά το 
παρελθόν ή το παρόν, και είδα, ότι αυτός ήταν ένας Ρήνος 
ποταμός, διαφορετικού είδους, ότι τα κάστρα του δεν είχαν 
ακόμη θεμελιωθεί, και οι περίφημες γέφυρες που θα ένω
ναν τις όχθες του, δεν είχαν ακόμα κτιστεί, και ένοιωσα, ότι 
και αυτή, είναι μια ηρωική εποχή, παρά του ότι δεν το γνω
ρίζουμε, διότι ο ήρωας είναι συνήθως, ο πλέον απλός και ο 
πλέον αφανής των ανθρώπων.

Η Δύση για την οποία μιλώ, δεν είναι παρά ένα ακόμη 
όνομα της Άγριας Φύσης, και αυτό που είμαι έτοιμος να πω, 
είναι ότι στην Άγρια Φύση, εναπόκειται η διατήρηση του 
Κόσμου. Κάθε δέντρο στέλνει τις ίνες του, προς όλες τις κα
τευθύνσεις, αναζητώντας την Άγρια Φύση. Οι πόλεις, την 
εισάγουν ασχέτως τιμήματος. Οι άνθρωποι οργώνουν και 
αρμενίζουν για αυτήν. Από τα άγρια δάση, προέρχονται τα 
τονωτικά και οι φαρμακευτικοί φλοιοί, που θεραπεύουν την 
ανθρωπότητα. Οι πρόγονοί μας, ήταν άγριοι. Η ιστορία του 
Ρομύλου και του Ρώμου, που θήλαζαν από μια λύκαινα, δεν 
είναι ένας μύθος χωρίς νόημα. Οι ιδρυτές κάθε πολιτείας 
που ανυψώθηκε σε διασημότητα, άντλησαν την τροφή και 
την ισχύ τους, από μια παρόμοια άγρια πηγή. Τα τέκνα της 
Αυτοκρατορίας, δεν θήλασαν από την λύκαινα και για αυ
τόν τον λόγο κατακτήθηκαν και εκτοπίστηκαν από τα τέκνα 
των δρυμών του Βορρά, τα οποία την είχαν θηλάσει.

Πιστεύω στο δάσος, και στο λειβάδι, και στη νύχτα όπου 
αναπτύσσεται το καλαμπόκι. Χρειαζόμαστε μια δόση κώ
νειου ερυθρελάτης, ή δέντρου της ζωής στο τσάι μας. Είναι 
διαφορετικό, να τρώει και να πίνει κάποιος για να πάρει 
δύναμη και διαφορετικό για να ικανοποιήσει απλά τη λαι
μαργία του. Οι Οτεντόττοι, το θεωρούν εντελώς φυσικό, να 
ρουφούν ωμό το μεδούλι από την αντιλόπη την στρεψίκερω, 
και τις άλλες αντιλόπες. Ορισμένοι, από τους Βόρειους Ιν
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διάνους μας, τρώνε ωμό το μεδούλι του αρκτικού τάρανδου, 
καθώς και άλλα μέρη του ζώου, όπως και τις άκρες από τα 
κέρατα, όταν ακόμα είναι τρυφερά. Και από αυτήν την άπο
ψη, μάλλον υπερτερούν έναντι των μαγείρων του Παρισιού. 
Καταναλώνουν ότι, συνήθως, τρέφει τη φωτιά. Αυτή, ενδε
χομένως η τροφή, είναι καλλίτερη για τον άνθρωπο, από το 
μοσχάρι που τρέφεται στον στάβλο ή το χοιρινό του σφα
γείου. Δόστε μου, μια κατάσταση άγριου, που δεν θα μπο
ρούσε καν, να αντικρύσει ο πολιτισμένος άνθρωπος, κάτι, 
όπως η διατροφή από μεδούλι αντιλόπης.

Υπάρχουν κάποιες περιοχές, που γειτονεύουν με τα κε- 
λαηδίσματα της τσίχλας του δάσους, όπου θα επιθυμούσα να 
μεταναστεύσω, άγριοι τόποι, που κανένας άποικος δεν παρα
βίασε, στους οποίους πιστεύω, ότι έχω ήδη εγκλιματιστεί.

Ο Cumming, κυνηγός στην Αφρική, αναφέρει ότι η προ
βιά της αντιλόπης του Ακρωτηρίου, που πρόσφατα σκοτώ
θηκε, όπως συμβαίνει και με τις περισσότερες αντιλόπες, που 
μόλις έχουν σκοτωθεί, αναδύει ένα υπέροχο άρωμα, δέντρου 
και χλόης. Θα επιθυμούσα, κάθε άνθρωπος να μοιάζει με 
την άγρια αντιλόπη, να είναι αναπόσπαστο τμήμα της Φύ
σης, ώστε η ίδια η παρουσία του, να διεγείρει γλυκά τις αι
σθήσεις μας και να μας υπενθυμίζει τις περιοχές της Φύσης, 
όπου κατά κανόνα συχνάζει. Δεν έχω καμία διάθεση, να 
σατυρίσω την οσμή από Καναδικό κάστορα που αναδύει το 
επανωφόρι του παγιδευτή άγριων ζώων. Για μένα, η οσμή 
αυτή είναι πιο γλυκιά από εκείνην που αποπνέουν συνήθως, 
τα ρούχα ενός εμπόρου ή ενός γραμματιζούμενου. Όταν 
πηγαίνω στις γκαρνταρόμπες τους και αγγίζω τα ρούχα τους, 
δεν μου θυμίζουν χλοερές πεδιάδες και λουλουδιασμένα 
λειβάδια, αλλά πολύ περισσότερο χώρους συναλλαγής και 
βιβλιοθήκες, βουτηγμένες στην σκόνη.

Το ηλιοκαμμένο δέρμα, είναι περισσότερο αξιοσέβαστο
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και το χρώμα της εληάς, καταλληλότερο από το λευκό, για 
έναν άνθρωπο που έχει εγκλιματιστεί στο δάσος. «Οχλωμός 
λευκός άνθρωπος!» Δεν απορώ, που οι Αφρικανοί τον οικτί
ρουν. Ο φυσιοδίφης Δαρβίνος λέει, «Οταν ένας λευκός έκα
νε το μπάνιο τον, δίπλα σε έναν Ταϊτινό, έμοιαζε σαν φυτό 
που ξάσπρισε, χάρις στην κηπουρική τέχνη, σε σύγκριση με 
ένα άλλο, σκουροπράσινο, που αναπτύχθηκε ελεύθερο, όλο 
ζωντάνια, στους αγρούς».

Ο Ben Johnson * αναφωνεί, «Πόσο κοντά στο καλό είναι 
το ωραίο!» Και εγώ, θα έλεγα: «Πόσο κοντά στο καλό, είναι 
το άγριο!» Η ζωή συνίσταται στο άγριο. Το πλέον ζωντανό 
είναι το πλέον άγριο. Η παρουσία του ανυπότακτου ανα
ζωογονεί τον άνθρωπο. Εκείνος που πορεύεται, διαρκώς 
προς τα εμπρός και ποτέ δεν αναπαύεται από τα έργα του, 
εκείνος που μεγάλωσε γρήγορα και ζήτησε αναρίθμητα 
πράγματα από τη ζωή, αυτός θα βρίσκει πάντοτε τον εαυτό 
του, σε καινούρια χώρα ή άγριο, να περιβάλλεται από την 
πρώτη ύλη της ζωής, θ α  σκαρφαλώνει πάντα, επάνω στα 
σπασμένα κλαδιά των δέντρων του αρχέγονου δάσους.

Η ελπίδα και το μέλλον για μένα, δεν βρίσκονται στους 
νόμους και στους καλλιεργημένους αγρούς, ούτε στις πόλεις 
και τις μεγαλουπόλεις, αλλά στα αδιαπέραστα έλη, που αρ
γοσαλεύουν. Ό ταν παλαιότερα, ανέλυσα την προτίμησή μου 
για κάποιο κτήμα, το οποίο σκεπτόμουν να αγοράσω, ανα
κάλυπτα συχνά, ότι με προσήλκυε μια ιδιαίτερα μικρή έκτα
ση, αδιαπέραστου και αβυθομέτρητου έλους, μια φυσική 
καταβόθρα, σε κάποια άκρη του κτήματος. Αυτό ήταν το 
στολίδι που με είχε θαμπώσει. Αποκομίζω περισσότερα για 
την επιβίωσή μου, από τα τενάγη που περιβάλλουν την γενέ
τειρά μου, παρά από τους καλλιεργημένους κήπους του χω-

*Σ.Μ: Ben Johnson, 1572-1637, Άγγλος θεατρικός συγγραφέας. 
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ριού. Δεν υπάρχουν πλουσιότερα παρτέρια, για μένα, από 
τα πυκνά στρώματα της Cassandra calyculata «ανδρομέδας 
νάνου», που καλύπτουν τους τρυφερούς αυτούς τόπους της 
γήινης επιφάνειας. Η βοτανική, δεν μπορεί να μου προσφέ
ρει άλλο, παρά τα ονόματα των χαμόδεντρων που φυτρώ
νουν εκεί, την υψηλή βάτο, την ανδρομέδα πενία, την φαρ
μακοδάφνη, την αζαλέα και την ροδόρα, όλα ανάμεσα στο 
τρεμάμενο σφάγνο. Συχνά, σκέφτομαι πως θα μου άρεσε, 
εμπρός από το σπίτι μου, να έχω αυτό το συνοθύλευμα των 
σκουροκόκκινων θάμνων, χωρίς προσχεδιασμένα παρτέρια 
λουλουδιών, χωρίς διαμορφωμένο κήπο, ερυθρελάτη μετα- 
φυτευμένη και μονοπάτια χαλικόστρωτα, μια γόνιμη κηλίδα 
κάτω από τα παράθυρά μου και όχι χώμα που το έφεραν 
από αλλού, με τα καρότσια, για να καλύψουν τα μπάζα από 
το άνοιγμα του υπογείου. Γιατί να μην βρίσκεται, στα αλή
θεια, το σπίτι μας πίσω από το φυσικό αυτό σχέδιο, αντί να 
είναι πίσω από αυτό το μίζερο συναρμολόγημα παραδοξο- 
τήτων, ευτελές υποκατάστατο της Φύσης και της Τέχνης, την 
οποία αποκαλούμε, μπροστινή αυλή μας; Απαιτείται πολύ 
εργασία, προκειμένου να καθαρίσει η μπροστινή αυλή και 
να αποκτήσει όψη αξιοπρεπή, μετά την αποχώρηση του κτί
στη και του ξυλουργού, και αυτή η εργασία, γίνεται περισ
σότερο χάριν του περαστικού, παρά για τον ένοικο του σπι
τιού. Για μένα, δεν αποτέλεσε ποτέ, ευχάριστο αντικείμενο 
μελέτης, ο πιο καλόγουστος φράχτης της μπροστινής αυλής, 
τα πιο περίτεχνα στολίδια, οι δρύινες στέγες και τα συναφή. 
Σύντομα, μου προκάλεσαν πλήξη και αηδία. Μεταφέρετε λοι
πόν τα περβάζια σας, εμπρός στον βάλτο, και ας μην είναι ο 
καλλίτερος τόπος για ένα στεγνό κελάρι, έτσι ώστε να μην 
υπάρχει πρόσβαση από αυτήν την πλευρά στους συμπολίτες 
σας. Οι μπροστινές αυλές, δεν φτιάχνονται για να τις περ
πατά κανείς, παρά μόνον, κατά κανόνα, για να τις διασχίζει,
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και μπορείτε να μπαίνετε στο σπίτι, από την πίσω πόρτα.
Ναι, όσο και αν με θεωρήσετε ιδιότροπο, εάν μου πρό- 

τειναν να μείνω κοντά στον ωραιότερο κήπο, που δημιούρ
γησε ποτέ η ανθρώπινη τέχνη, ή κοντά σε έναν καταθλιπτι- 
κό βάλτο, εγώ θα προτιμούσα σίγουρα, τον βάλτο. Μάταια, 
λοιπόν, για μένα, όλα τα έργα σας, αγαπητοί μου συμπολί
τες!

Το ηθικό μου ανυψώνεται αλάθητο, αναλογικά προς την 
σκυθρωπότητα, του έξω κόσμου. Δόστε μου τον ωκεανό, την 
έρημο ή την άγρια (ρύση! Στην έρημο, ο καθαρός αέρας και 
η μοναξιά, αποζημιώνουν την ανάγκη για υγρασία και γονι
μότητα. Λέει γι’ αυτήν ο ταξιδευτης Burton*: «Το ηθικό σου 
ανεβαίνει, γίνεσαι πιο ειλικρινής και εγκάρδιος, φιλόξενος 
και πνευματικά απερίσπαστος.... Στην έρημο, τα οινοπνευ
ματώδη ποτά, προκαλούν μόνον αηδία. Υπάρχει έντονη ευ
χαρίστηση στην απλή και μόνον, ζωική ύπαρξη». Εκείνοι που 
ταξείδεψαν σας στέπες των Ταρτάρων λένε: «Με τ ψ  επάνο
δό μας στις καλλιεργημένες εκτάσεις, νοιώσαμε να μας κα
ταπιέζει και να μας καταπνίγει η αναταραχή, η περιπλοκό- 
τητα, η σύγχυση και ο θόρυβος του πολιτισμού, νοιώσαμε να 
μας λείπει ο αέρας, λες και από στιγμή σε στιγμή θα πεθαίνα- 
με από ασφυξία». Ό ταν επιθυμώ την αναψυχή, αναζητώ το 
σκοτεινότερο δάσος, τον πυκνότερο, τον πλέον απέραντο, 
και για τους συμπολίτες μου, τον πλέον θλιβερό βάλτο. Ει
σέρχομαι στον βάλτο, όπως σε ιερό τόπο, ένα sanctum sanc
torum «Άδυτο των Αδύτων». Εκεί βρίσκεται το σφρίγος, το 
μεδούλι της Φύσης. Το άγριο δάσος, καλύπτει το παρθένο 
μαυρόχωμα, το ίδιο χώμα, είναι καλό για ανθρώπους και 
δένδρα. Η υγεία του ανθρώπου απαιτεί για την βελτίωση

*Σ.Μ. Sir Richard Burton, 1821 -1890, Άγγλος ταξειόιώτης και εξερευ
νητής, που ανακάλυψε τ ψ  Ταγκανίκα.
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της, πολλά στρέμματα λειβάδι, όπως το αγρόκτημά του, απαι
τεί πολλά φορτία κοπριά. Εκεί βρίσκεται το θρεπτικό κρέας 
για την τροφή του. Η σωτηρία μιας πόλης, δεν έγκειται στους 
δίκαιους ανθρώπους της, αλλά στα δάση και στους βάλτους 
που την περιβάλλουν. Έ νας δήμος στον οποίο το ένα αρχέ- 
γονο δάσος αργοσαλεύει από επάνω, ενώ ένα άλλο αποσυ
ντίθεται από κάτω, είναι πρόσφορος για καλλιέργεια αρα
βοσίτου και γεωμήλων, αλλά και ποιητών και φιλοσόφων για 
τις επόμενες γενιές. Σε αυτό το έδαφος, αναπτύχθηκαν ο 
Όμηρος και ο Κομφονκιος και οι υπόλοιποι, από αυτήν την 
άγρια φύση εκπορεύεται ο Πρόδρομος που τρώει ακρίδες 
και άγριο μέλι.

Η διατήρηση των άγριων ζώων, συνεπάγεται εν γένει, 
την δημιουργία δάσους, προκειμένου να κατοικούν και να 
καταφεύγουν εκεί. Το ίδιο ισχύει και για τον άνθρωπο. Πριν 
εκατό χρόνια, στους δρόμους μας, πουλούσαν φλούδες δέ
ντρων από τα δάση μας. Στην όψη αυτών των αρχέγονων και 
ροζιασμένων ξύλων, υπήρχε νομίζω, ένα άργασμα που σκλή- 
ρυνε και δυνάμωνε τα νήματα της σκέψης των ανθρώπων. Ω! 
Διακατέχομαι από ρίγη ήδη, γ ι’ αυτές τις στιγμές σχετικού 
εκφυλισμού, που βιώνει το χωριό που γεννήθηκα, όταν δεν 
μπορεί κανείς πια, να συλλέξει ένα φορτίο με χοντρές φλού
δες, και δεν παράγουμε πιά ούτε πίσσα, ούτε νέφτι.

Τα πολιτισμένα έθνη, η Ελλάδα, η Ρώμη, η Αγγλία, τρέ
φονταν από τα πρωτόγονα δάση, που τον παλιό καιρό, σάπι
ζαν εκεί όπου φύτρωναν. Επιβίωναν, όσο το έδαφος παρέμε
νε ανεξάντλητο. Αλλοίμονο για την ανθρώπινη καλλιέργεια! 
Λίγα μπορεί να περιμένει κανείς, από ένα έθνος, όταν το φυ
τικής προέλευσης μαυρόχωμα, έχει ήδη εξαντληθεί και ανα
γκάζεται να φτιάχνει λίπασμα, από τα οστά των πατέρων του. 
Εκεί ο ποιητής τρέφεται μόνον από το πλεόνασμα του λίπους 
του, και ο φιλόσοφος από το μεδούλι των οστών του.
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Λέγεται, ότι το καθήκον του Αμερικανού είναι, «να δου
λεύει το παρθένο έδαφος», και ότι «η γεωργία εδώ, προσλαμ
βάνει διαστάσεις άγνωστες, σε οποιονδήποτε άλλο τόπο». Πι
στεύω ότι ο αγρότης, εκτοπίζει ακόμη τον Ινδιάνο, εφόσον 
εξαγοράζει το λειβάδι, και έτσι καθιστά τον εαυτό του ισχυ
ρότερο και σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, φυσικότερο. 
Τις προάλλες, έκανα τοπογραφικές μετρήσεις για κάποιον, 
χαράζοντας μονάχα μια ευθεία γραμμή, σε μήκος εκατόν 
τριάντα δυο οργιές, μέσα στον βάλτο, στην είσοδο του οποίου 
θα μπορούσαν να γραφτούν, τα λόγια που διάβασε ο Δά- 
ντης, στην είσοδο της κόλασης, «Μπαίνοντας, άφησε πίσω 
σου κάθε ελπίδα», που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να ξανα- 
βγείς, ώσπου ξαφνικά, είδα τον εργοδότη μου βυθισμένο 
μέχρι το λαιμό να κολυμπά για να σωθεί μέσα στην ιδιοκτη
σία του, και ας ήταν ακόμη χειμώνας. Είχε και έναν άλλο, 
παρόμοιο βάλτο, τον οποίο δεν μπορούσα να τοπογραφήσω 
πλήρως, διότι τον κάλυπτε τελείως το νερό, και παρόλα αυτά, 
αναφερόμενος σε έναν τρίτο βάλτο, τον οποίο τοπογράφη
σα από κάποια απόσταση, μου παρατήρησε, σύμφωνος με 
το ένστικτό του, ότι δεν θα τον αποχωριζόταν σε καμμία πε
ρίπτωση, παρά του ότι, ήταν γεμάτος λάσπες. Και αυτός ο 
άνθρωπος, έχει βάλει στόχο να τον περιζώσει ολόκληρο με 
μια τάφρο, μέσα σε σαράντα μήνες και να τον κερδίσει με το 
μαγικό φτυάρι του. Τον αναφέρω, μόνον ως ένα αντιπροσω
πευτικό δείγμα, μιας συγκεκριμένης τάξης.

Τα όπλα με τα οποία κερδίσαμε τις σημαντικότερες νί
κες μας, και τα οποία θα έπρεπε να παραδίδονται σαν οικο
γενειακά κειμήλια, από πατέρα σε γιο, δεν είναι το σπαθί 
και η λόγχη, αλλά το τσεκούρι, το δρεπάνι, το φτυάρι και η 
τσάπα, που έπιασαν σκουριά από το αίμμα των λειμώνων 
και τα κατέφαγε η σκόνη, σε πολλά και τραχειά χωράφια. 
Οι άνεμοι σκόρπισαν τα καλαμποκοχώραφα του Ινδιάνου
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στο λειβάδι, και του έδειξαν τον δρόμο, τον οποίο όμως αυ
τός, δεν είχε την ικανότητα να ακολουθήσει. Δεν είχε τίποτα 
καλλίτερο, για να αγκιστρωθεί πάνω στη γη, από το κέλυ- 
φος του μυδιού. Αλλά ο αγρότης, είναι οπλισμένος με το 
άροτρο και το φτυάρι.

Στη λογοτεχνία, μόνο το άγριο μας προσελκύει. Το ανια
ρό, είναι συνώνυμο του ήμερου. Η απολίτιστη, η ελεύθερη, 
και η άγρια σκέψη στον Άμλετ και στην Ιλιάόα και σε όλες 
τις Γραφές και τις Μυθολογίες, που δεν μαθαίνουμε στα σχο
λεία, είναι αυτή που μας συνεπαίρνει. Όπως η αγριόπαπια, 
είναι πιο ευκίνητη και πιο όμορφη, από την εξημερωμένη 
πάπια, έτσι είναι και η άγρια, σαν αγριόπαπια σκέψη, που 
τα φτερά της τινάζονται γοργά, επάνω από τους βάλτους. Το 
πραγματικά καλό βιβλίο, είναι κάτι το φυσικό, το απρόσμε
να και ανεξήγητα ωραίο και τέλειο, όπως το αγριολούλουδο 
που φυτρώνει στα λειβάδια της Δύσης ή στις ζούγκλες της 
Ανατολής. Η ιδιοφπήα, είναι το φως που κάνει ορατό το σκο
τάδι, όπως η λάμψη του κεραυνού, που ενδεχομένως συντρί
βει και το ναό της γνώσης, και όχι ένα αναμμένο σπαρμα
τσέτο εμπρός στην εστία της φυλής, που ωχριά μπροστά στο 
φως, μίας συνηθισμένης ημέρας.

Η Αγγλική λογοτεχνία, από τις ημέρες των τροβαδού
ρων έως τους Ποιητές της Λίμνης, τον Τσόσερ, τον Σπένσερ 
και τον Μίλτον, συμπεριλαμβανομένου καιτσυΣαίξπηρ, δεν 
έχει γαλουχηθεί στον καθαρό αέρα και ούτε με αυτήν την 
αίσθηση, της άγριας καταγωγής. Πρόκειται στην ουσία, για 
μια εξημερωμένη και πολιτισμένη λογοτεχνία, που απηχεί 
την Ελλάδα και τη Ρώμη. Το άγριο σε αυτήν, είναι το πράσι
νο δάσος, και ο άγριος άνθρωπός της, ένας Ρομπέν των Δα
σών. Υπάρχει πολύ συγκαταβατική αγάπη της Φύσης, αλλά 
όχι αγάπη και για την ίδια την Φύση. Τα χρονικά μας πληρο
φορούν για το πότε εξαφανίστηκαν τα άγρια ζώα, αλλά όχι
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για το πότε χάθηκε ο άγριος άνθρωπος.
Η επιστήμη του Humboldt*, είναι άλλο, και η ποίηση 

άλλο. Σήμερα ο ποιητής, παρά τις ανακαλύψεις της επιστή
μης και την συσσωρευμένη γνώση της ανθρωπότητας, δεν 
απολαμβάνει κανένα πλεονέκτημα περισσότερο από τον 
Όμηρο.

Πού είναι η λογοτεχνία η ικανή να εκφράσει τη Φύση; 
θ α  υπάρξει ο ποιητής, ο ικανός, να βάλει τους ανέμους και 
τους ποταμούς να μιλήσουν για λογαριασμό του, να ξανα- 
καρφώσει τις λέξεις στις αρχέγονες έννοιές τους, όπως οι 
αγρότες ξανακαρφώνουν την άνοιξη τους πασσάλους που 
σάρωσε το χιόνι, να αναζητήσει την προέλευση των λέξεων, 
κάθε φορά που τις χρησιμοποιεί, και να τις μεταφυτεύσει 
στις σελίδες του, με το χώμα πάνω στις ρίζες τους, που να 
έχει λέξεις τόσο αληθινές και δροσερές και φυσικές, ώστε 
να ανοίγουν σαν μπουμπούκια στον ερχομό της Άνοιξης, και 
ας είναι ασφυκτικά στριμωγμένες, ανάμεσα στα μουχλιασμέ
να φύλλα κάποιας βιβλιοθήκης, ναι, να ανθίζουν και να καρ
ποφορούν εκεί, η κάθε μια ανάλογα με το είδος της, κάθε 
χρόνο, για τον πιστό αναγνώστη, σε σύμπνοια με τη Φύση 
που μας περιβάλλει.

Δεν γνωρίζω, για να παραθέσω παρόμοια ποίηση, ικανή 
να εκφράσει αυτήν τη λαχτάρα για την Άγρια Φύση. Από την 
άποψη αυτή και η καλλίτερη ποίηση, είναι εξημερωμένη. Δεν 
γνωρίζω που να βρω σε λογοτεχνία, αρχαία ή σύγχρονη, 
οποιαδήποτε ικανοποιητική αφήγηση για τη Φύση, όπως την 
γνωρίζω εγώ. Αντιλαμβάνεστε, ότι ζητώ κάτι το οποίο δεν 
μπορεί να προσφέρει ούτε η Αυγουσιαία ούτε και ή Ελισ- 
σαβετιανή εποχή, αλλά και κανένας πολιτισμός. Εκείνη που 
προσεγγίζει περισσότερο, είναι η Μυθολογία. Πόσο πιο γό-

* Βλέπε σημείωση σελ 52 
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νιμη είναι η φύση στην οποία έχει τις ρίζες της, η Ελληνική 
μυθολογία, από ότι, η Αγγλική λογοτεχνία! Η μυθολογία, 
είναι ο καρπός που γέννησε ο Παλαιός Κόσμος πριν τα εδά
φη του εξαντληθούν, πριν η μελίγκρα προσβάλλει το όραμα 
και τη φαντασία του, και εξακολουθεί να γεννά εκεί, όπου 
το πανάρχαιο σφρίγος παραμένει ανέπαφο. Όλες οι άλλες 
λογοτεχνίες, διαρκούν όσο και οι φτελιές που σκιάζουν τα 
σπίτια μας, αλλά αυτή είναι σαν το δέντρο δράκαινα, των 
Δυτικών Νησιών, αρχαία όσο και η ανθρωπότητα, και όπως 
αυτή, θα διαρκέσει πολύ, διότι η αποσύνθεση των άλλων λο
γοτεχνιών παράγει το έδαφος επάνω στο οποίο ευδοκιμεί.

Η Δύση ετοιμάζεται να προσθέσει τους μύθους της, σε 
εκείνους της Ανατολής. Οι κοιλάδες του Γάγγη, του Νείλου, 
και του Ρήνου, έδοσαν τους καρπούς τους, και μένει να δού
με, τι θα δόσουν οι κοιλάδες του Αμαζόνιου, του Λα Πλάτα, 
του Ορινόκου, του Άγιου Λαυρέντιου και του Μισισιπή. 
Ίσως, όταν, με την πάροδο του χρόνου, η Αμερικάνικη ελευ
θερία, μετατραπεί σε μυθολογία του παρελθόντος, όπως εί
ναι μέχρις ενός σημείου και η μυθολογία του παρόντος, οι 
ποιητές του κόσμου θα εμπνέονται από την Αμερικανική μυ
θολογία.

Ακόμη και τα αγριότερα όνειρα, των άγριων ανθρώπων, 
δεν είναι λιγότερο αληθινά, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να 
γίνουν αποδεκτά από την κοινή λογική που επικρατεί μεταξύ 
των Αγγλων και των Αμερικανών σήμερα. Κάθε αλήθεια, δεν 
γίνεται αποδεκτή από την κοινή λογική. Η Φύση έχει μια θέση 
για την αγράμπελη και μια θέση για τα λάχανα. Ορισμένες 
εκφράσεις της αλήθειας, απλά υπενθυμίζουν, άλλες ευαισθη
τοποιούν, και άλλες προφητεύουν. Ακόμη και μερικές μορ
φές ασθένειας, είναι κάποιου είδους προφητεία, για την υγεία. 
Ο γεωλόγος ανακάλυψε ότι τα φίδια, οι γρύπες, οι φτερωτοί 
δράκοι και οι άλλες ευφάνταστες διακοσμήσεις των οικοσή
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μων, αντλούν τις μορφές τους από απολιθώματα ειδών, τα 
οποία εξαφανίστηκαν πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου, 
και κατά συνέπεια, «υποδεικνύουν μιαν αμνδρή και σκιώδη 
γνώση, μιας προηγούμενης κατάστασης της οργανικής ύπαρ
ξης». Οι Ινδου'ίστές, ονειρεύτηκαν πως η γη στεκόταν κάποτε 
επάνω σε έναν ελέφαντα, ο ελέφαντας επάνω σε μια χελώνα, 
και η χελώνα επάνω σε ένα φίδι, και, παρά του ότι θα μπο
ρούσε να είναι μια ασήμαντη σύμπτωση, εντούτοις, δεν είναι 
εκτός τόπου στο σημείο αυτό, να αναφέρουμε ότι πρόσφατα, 
ανακαλύφθηκε στην Ασία απολίθωμα χελώνας, ικανό να ση
κώσει έναν ολόκληρο ελέφαντα, θ α  πρέπει να εξομολογη
θώ, ότι νοιώθω έντονη την ροπή προς τα άγρια οράματα, τα 
οποία υπερβαίνουν την τάξη του χρόνου, και την ροή των γε
γονότων. Συνιστουν την πλέον ιδεώδη αναψυχή τον νον. Η 
πέρδικα αγαπάει τον αρακά, αλλά όχι και εκείνον που την 
συνοδεύει στην κατσαρόλα.

Με δυο λόγια, όλα τα καλά πράγματα είναι άγρια και 
ελεύθερα. Υπάρχει κάτι στη μουσική μελωδία, είτε παράγε- 
ται από όργανο είτε από ανθρώπινη φωνή. Ο ήχος μιας σάλ
πιγγας, για παράδειγμα, μια νύχτα του καλοκαιριού, ο οποίος 
με την αγριότητά του, και το εννοώ χωρίς σατυρική διάθεση, 
μου ανακαλεί στην μνήμη τις κραυγές των άγριων θηρίων, 
στα δάση που γεννήθηκαν. Υπάρχει πολύ άγριο, στο μέτρο 
που μπορώ να το κατανοήσω. Δόστε μου για φίλους και γεί
τονες άγριους και όχι εξημερωμένους ανθρώπους. Το άγριο 
του άγριου, δεν είναι, παρά θαμπή ανάμνηση της τρομερής 
αγριότητας, μ ε τ ψ  οποία συναντιόνται οι καλοί άνθρωποι και 
οι εραστές.

θ α  ήθελα να δω ακόμη και τα κατοικίδια ζώα να επιζη
τούν και πάλι τα αρχέγονα δικαιώματά τους, την οποιαδή
ποτε ένδειξη ότι δεν απώλεσαν τελείως, τις αυθεντικές άγριες 
έξεις τους και το άγριο σφρίγος τους, όπως όταν η αγελάδα
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του γείτονά μου εγκαταλείπει το βοσκοτόπι της, νωρίς την 
άνοιξη και κολυμπά θαραλλέα στο ποτάμι, πλάτους είκοσι 
πέντε ή τριάντα οργιές, στο κρύο γκρίζο νερό που έχει φου
σκώσει, από το λιωμένο χιόνι. Γίνεται τότε ένας αγριοβού
βαλος, που διασχίζει κολυμπώντας τον Μισισιπή. Και αυτός 
ο άθλος προσδίδει, στα μάτια μου, στην ήδη εξευγενισμένη 
αγέλη, αξιοπρέπεια. Τα σπέρματα του ενστίκτου, έχουν δια
τηρηθεί κάτω από την χοντρή επιδερμίδα των βοδκόν και 
των αλόγων, όπως οι σπόροι στα έγκατα της γης, για απε
ριόριστο χρόνο.

Κάθε διάθεση για παιχνίδι στα βόδια, είναι απρόσμενη. 
Είδα μια ημέρα ένα κοπάδι από δώδεκα νεαρούς ταύρους 
και αγελάδες, να τρέχουν και να χοροπηδούν ολόγυρα, παί
ζοντας όπως οι τεράστιοι αρουραίοι ή τα γατάκια. Κουνού
σαν τα κεφάλια τους, σήκωναν τις ουρές τους, ανεβοκατέ
βαζαν ορμητικά έναν λόφο,'και διέκρινα από τα κέρατα, 
όπως και από τις κινήσεις τους, τη συγγένειά τους με τη φυλή 
των ελαφιών. Αλλά, αλλοίμονο! ένα ξαφνικό δυνατό Μπού! 
αποθάρρυνε τη ζέση τους στη στιγμή, και τα υποβίβασε από 
ελάφια σε μοσχάρια, και σκλήρυνε τα πλευρά και τα νεύρα 
τους, όπως της ατμομηχανής. Ποιος άλλος αν όχι το πνεύμα 
του κακού, ήταν αυτό που φώναξε «Μπου!» στο ανθρώπινο 
είδος; Πράγματι, η ζωή των βοδιών, όπως και η ζωή πολλών 
ανθρώπων, μοιάζει με την ατμομηχανή: Κινούνται χωριστά 
για κάποιο διάστημα, και κατόπιν, στα μισά της διαδρομής, 
ο άνθρωπος με τα μηχανήματά του, συναντά το άλογο και το 
βόδι. Όποια πλευρά έχει νοιώσει το μαστίγιο, έκτοτε, έχει 
παραλύσει. Ποιος θα μπορούσε ποτέ, να σκεφτεί για τα πλευ
ρά ενός αιλουροειδούς, όπως μιλάμε για τα πλευρά ενός μο
σχαριού;

Χαίρομαι που τα άλογα και τα βόδια, πρέπει πρώτα να 
δαμαστούν πριν γίνουν σκλάβοι των ανθρώπων, και που και
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οι ίδιοι οι άνθρωποι, κάνουν τις νεανικές τους τρέλλες πριν 
γίνουν υποταγμένα μέλη της κοινωνίας. Αναμφίβολλα, όλοι 
οι άνθρωποι δεν ταιριάζουν εξίσου καλά στον πολιτισμό, και 
εάν οι περισσότεροι, όπως οι σκύλοι και τα πρόβατα, είναι 
δαμασμένοι ήδη, από κληρονομική προδιάθεση, αυτός δεν 
είναι λόγος να δαμάζουν οι υπόλοιποι την φύση τους, προ- 
κειμένου να εκπέσουν στο ίδιο επίπεδο. Οι άνθρωποι σε 
γενικές γραμμές, είναι όμοιοι, αλλά έγιναν διαφορετικοί, 
χάριν της ποικιλίας. Απέναντι σε έναν κοινό σκοπό, κάθε 
άνθρωπος ενεργεί, περίπου, όπως κάθε άλλος, αλλά για έναν 
υψηλό σκοπό, πρέπει να ληφθεί υπόψιν, η ατομική υπεροχή. 
Κάθε άνθρωπος μπορεί να κλείσει μια τρύπα για να μην 
μπαίνει ο άνεμος, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να ερμηνεύ
σει γεγονότα. Ο Κομφούκιος λέει: «Το αργασμένο δέρμα της 
τίγρης και της λεοπάρδαλης, είναι όμοιο με το αργασμένο 
δέρμα το σκύλου και του πρόβατου». Αλλά, μια πραγματική 
παιδεία, δεν αποβλέπει στο να δαμάζει τίγρεις, ούτε να εξα
γριώνει πρόβατα, και το άργασμα του δέρματός τους για την 
κατασκευή υποδημάτων, δεν είναι βέβαια η καλλίτερη επι
λογή χρησιμοποίησης των τίγρεων.

'Οταν διερευνώ έναν κατάλογο ονομάτων σε μια ξένη 
γλώσσα, όπως αξιωματικών του στρατού ή συγγραφέων που 
έγραψαν για ένα συγκεκριμένο θέμα, υπενθυμίζω στον εαυ
τό μου, για μια ακόμη φορά, ότι το όνομα δεν σημαίνει τίπο
τα. Το όνομα Μένσικοφ, για παράδειγμα, δεν αντιπροσωπεύει 
στα αυτιά μου, κάτι πιο ανθρώπινο από ένα μουστάκι, και 
ενδεχομένως να ανήκει σε ποντικό! Ό ,τι σημασία έχουν για 
μας, τα ονόματα των Πολωνών και των Ρώσσων, την ίδια έχουν 
και τα δικά μας, για αυτούς. Μοιάζουν σαν να πήραν τα ονό- 
ματά τους από κάποιο παιδικό μωρολόγημα, α- μπε- μπα- 
μπλομ- του- κιθε- μπλομ. Βλέπω με τα μάτια του νου μου, 
μια αγέλη άγριων πλασμάτων, να κινούνται μαζικά επάνω
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στη γη, όπου το καθένα διακρίνεται από τον βοακό, χάρη σε 
κάποιον βάρβαρο ήχο, στην διάλεκτό του. Τα ονόματα των 
ανθρώπων, είναι βέβαια ευτελή και χωρίς νόημα, όπως Ντικ 
και Αζόρ τα ονόματα των σκύλων.

Πιστεύω πως θα ήταν ωφέλιμο για τη φιλοσοφία, εάν οι 
άνθρωποι ονομάζονταν με το συλλογικό τους όνομα, όπως 
είναι γνωστοί. Για να γνωρίσει κανείς το άτομο, θα ήταν 
ανάγκη να γνωρίζει μόνο το γένος και ίσως τη φυλή και το 
είδος. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πιστέψουμε ότι κάθε 
στρατιώτης στον Ρωμαϊκό στρατό είχε και το δικό του όνο
μα, διότι δεν ξεκινάμε από την υπόθεση, ότι ο καθένας είχε 
τον δικό του χαρακτήρα.

Σήμερα, το μόνο αληθινό όνομα είναι το παρατσούκλι. 
Γνώριζα ένα αγόρι, που εξαιτίας της μεγάλης του ενεργητικό
τητας, οι σύντροφοί του στο παιχνίδι, το αποκαλούσαν Σπα
στή, και αυτό το παρατσούκλι υποκαθιστούσε θαυμάσια το 
μικρό του όνομα. Ορισμένοι ταξειδιώτες μας λένε, ότι οι Ιν
διάνοι δεν έδιναν αρχικά στο παιδί όνομα, αλλά κέρδιζε το 
όνομά του, με το οποίο γινόταν γνωστό, και σε ορισμένες φυ
λές αποκτούσε νέο όνομα, με κάθε νέο κατόρθωμα. Είναι 
κρίμα, όταν ένας άνθρωπος φέρει ένά όνομα, μόνο για λό
γους ευκολίας, ενώ δεν έχει κερδίσει, ούτε όνομα ούτε φήμη.

Βλέπω όλους τους ανθρώπους, σαν κοπάδια και δεν θα 
επιτρέψω στα ονόματα, απλά και μόνον, να αντιπροσωπεύουν 
διακριτικά γνωρίσματα των ανθρώπων. Δεν μου αρκεί, το 
οικογενειακό όνομα ενός ανθρώπου, για να εξοικειωθώ μαζί 
του. Εξίσου καλά, μπορεί να δοθεί σε έναν άγριο, που κρα- 
τάει μυστικό, τον δικό του άγριο τίτλο, κερδισμένο μέσα στα 
δάση. Φέρουμε έναν άγριο μέσα μας, και ενδεχομένως ένα 
άγριο όνομα, είναι κάπου καταχωρημένο, όπως και το δικό 
μας. Βλέπω τον γείτονά μου, με το οικογενειακό επίθετο Ουί- 
λιαμ ή Έντουϊν, να το βάζει και να το βγάζει, σαν το σακκά-

71



HENRY D. THOREAU

κι του. Δεν κολλάει επάνω του, όταν κοιμάται η όταν θυμώ
νει, ή τον συναρπάζει κάποιο πάθος ή κάποια έμπνευση. Μου 
φαίνεται, ότι σε τέτοιες περιστάσεις, ακούγεται το αυθεντι
κό, το άγριό όνομά του, σε κάποια δυσκολοπρόφερτη ή άλλη 
μελωδική γλώσσα.

Εδώ είναι η αχανής, η άγρια, ωρυόμενη μητέρα μας, η 
Φύση, που βρίσκεται ολόγυρα με τόση ομορφιά, και με τόση 
στοργή για τα παιδιά της, όπως η λεοπάρδαλη, και όμως, 
απογαλακτιστήκαμε τόσο γρήγορα από το στήθος της, για 
να μπούμε στην κοινωνία, σε αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος 
είναι αποκλειστικά, μια αλληλεπίδραση ανθρώπου προς 
άνθρωπο, ένα είδος αναπαραγωγής, που το περισσότερο που 
κάνει, είναι να παράγει την Αγγλική αριστοκρατία και μό
νον, έναν πολιτισμό προορισμένο να επισπεύσει τα όρια του 
μέλλοντός του.

Στην κοινωνία, στους καλλίτερους θεσμούς των ανθρώπων, 
διακρίνεται εύκολα μια κάποια πρόωρη ανάπτυξη. Ενώ πρέ
πει να είμαστε ακόμη παιδιά στην ανάπτυξη, είμαστε ήδη μι
κρομέγαλοι. Που υπάρχει ένας πολιτισμός, ο οποίος να εισά
γει πολύ κοπριά από τα λειβάδια και να δυναμώνει το χώμα, 
όχι αυτός που στηρίζεται μόνο στα χωνεμένα λιπάσματα, και 
τα τελειοποιημένα εργαλεία και μεθόδους καλλιέργειας!

Οι τόσοι και τόσοι φοιτητές, με τους μαύρους κύκλους 
κάτω από τα μάτια, που από ότι έχω ακουστά, προοδεύουν 
γρήγορα, θα προόδευαν γρηγορότερα σωματικά και πνευ
ματικά, εάν αντί να αργοξυπνούν, πήγαιναν στο κρεββάτι, 
με τις κότες. Πιθανόν να υπάρχει, κάτι επιπλέον, στο ζωο
γόνο φως. Ο Niepce*, ένας Γάλλος, ανακάλυψε στον «ακτι-

*Σ.Μ: Niepce, Joseph, Nicephore, 1765 -1833: Γάλλος, πρωτοπόρος στην 
τέχνη της φωτογραφίας. Από το 1829, συνεργάζεται με τον περίφημο 
Daguere. Στο Niepce, αποδίδεται η πρώτη φωτοεγχάραξη, το 1825.
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νισμό», τη δύναμη σας αχτίνες του Ήλιου, η οποία παράγει 
χημική δράση. Οι βράχοι από γρανίτη, οι πέτρινες κατα
σκευές και τα αγάλματα από μέταλλο, «καταστρέφονται εξί
σου από την όραση της δύναμης αυτής, κατά την διάρκεια 
της ηλιοφάνειας, και εάν δεν υπήρχε εξ ίσου θαυμαστή πρό
νοια της φύσης, θα εξέλειπαν σύντομα, στο πλέον απαλό άγ
γιγμα του πιο αδιόρατου παράγοντα του σύμπαντος». Αλλά, 
παρατήρησε ότι, «τα σώματα που υφίστανται αυτήν την με
ταβολή, στο φως της ημέρας, έχουν τη δυνατότητα να απο- 
καθίστανται στην αρχική τους κατάσταση, κατά την διάρ
κεια της νύχτας, όπου δεν επηρεάζονται από την δύναμη 
αυτή». Και έτσι συμπέρανε, ότι «οι ώρες του σκότους, είναι 
εξίσου αναγκαίες για την ανόργανη δημιουργία, όσο αναγκαία 
είναι η νύχτα και ο ύπνος για το βασίλειο των εμβύων όντων». 
Ούτε και η Σελήνη λάμπει κάθε νύχια, αλλά παραχωρεί τη 
θέση της, σιο σκοτάδι.

Δεν θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος ή το κάθε μέρος του 
ανθρώπου, να καλλιεργείται περισσότερο από όσο καλλιερ
γείται το κάθε σιρέμμα της γης: ένα μέρος, θα πρέπει να εί
ναι ο καλλιεργημένος αγρός, αλλά το μεγαλύτερο μέρος, θα 
πρέπει να είναι λειβάδι και δάσος, που δεν θα εξυπηρετεί 
μόνον την άμεση χρήση, αλλά θα προετοιμάζει το χσύμο, για 
το απώτερο μέλλον, με την ετήσια αποσύνθεση της βλάστη
σης την οποία διατρέφει.

Υπάρχει και άλλη αλφάβητος, για να γνωρίσει ένα παιδί, 
από αυτήν που επινόησε ο Κάδμος. Οι Ισπανοί διαθέτουν 
έναν καλό όρο, για να εκφράσουν αυτήν την άγρια και μου
ντή γνώση, τη gramatica parda, την σκούρα γραμματική, ένα 
είδος αρχέγονης διάνοιας, η οποία προέρχεται από την ίδια 
λεοπάρδαλη την οποία ανέφερα.

Έ χω  ακούσει για μια Εταιρεία Διάδοσης της Χρήσιμης 
Γνώσης. Λέγεται ότι η γνώση είναι δύναμη, και τα παρό
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μοια. Νομίζω ότι χρειάζεται το ίδιο, μία Εταιρεία Διάδοσης 
της Χρήσιμης Άγνοιας, αυτή που θα ονομάσουμε Ωραία Γνώ
ση, γνώση χρήσιμη, κατά μια ανώτερη έννοια, γιατί στο με- 
γαλλίτερο μέρος της, η κομπαστικά αποκαλούμενη γνώση 
μας, δεν είναι παρά, η έπαρση ότι γνωρίζουμε κάτι, η οποία 
μας υφαρπάζει το πλεονέκτημα της παρούσας άγνοιάς μας. 
Αυτό που αποκαλούμε γνώση, είναι συνήθως η θετική μας 
άγνοια, και άγνοια, η αρνητική μας γνώση. Με την πολύχρο
νη φιλόπονη εργασία και την ανάγνωση των εφημερίδων (τι 
άλλο είναι οι επιστημονικές βιβλιοθήκες παρά αρχεία εφημε
ρίδων;), ένας άνθρωπος συσσωρεύει μυριάδες δεδομένα, τα 
στοιβάζει στη μνήμη του, και κατόπιν σε κάποια άνοιξη της 
ζωής του, περιπλανιέται έξω στους Μεγάλους Αγρούς της 
σκέψης, τρέχει στο χορτάρι, όπως τα άλογα και αφήνει πίσω 
του, στον στάβλο, όλη του τη σαγή. Υπήρξαν στιγμές που θα 
έλεγα στην Εταιρεία Διάδοσης της Χρήσιμης Γνώσης, «Πη
γαίνετε στο χορτάρι. Αρκετό άχυρο φάγατε. Ήρθε η Άνοιξη 
και ο τόπος πρασίνισε». Οι ίδιες, οι αγελάδες, οδηγούνται 
στα βοσκοτόπια πριν τα τέλη Μαΐου, παρόλο που άκουσα για 
κάποιον ανώμαλο αγρότη, που κρατούσε την αγελάδα του 
στο στάβλο, όλο το χρόνο και την τάιζε άχυρο. Με τον ίδιο 
τρόπο, φροντίζει τα μοσχάρια της, η Εταιρεία Διάδοσης της 
Χρήσιμης Γνώσης.

Ενίοτε, η άγνοια ενός ανθρώπου, δεν είναι μόνον χρήσιμη 
αλλά και ωραία, ενώ η αποκαλούμενη γνώση του, πολύ συ
χνά, όχι μόνον είναι χειρότερη και από άχρηστη αλλά και 
άσχημη. Ποιος άνθρωπος είναι προτιμότερος, εκείνος που δεν 
γνωρίζει τίποτε επάνω σε ένα θέμα, και, πράγμα εξαιρετικά 
σπάνιο, γνωρίζει ότι δεν γνωρίζει τίποτα, ή εκείνος που γνω
ρίζει ήδη, κάτι σχετικές και νομίζει ότι γνωρίζει τα πέιντα;

Ο πόθος μου για γνώση δεν είναι διαρκής, αλλά ο πόθος 
μου να λούσω το κεφάλι μου σε μια ατμόσφαιρα που τα πό
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δια μου την αγνοούν, είναι μόνιμος και σταθερός. Το ύψιστο 
στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε δεν είναι η Γνώση, αλλά η 
Σνμπόρενση με την Ευφυΐα. Αγνοώ εάν αυτή, η ανώτερη 
γνώση, ισοδυναμεί με κάτι πιο συγκεκριμένο από μία πρω
τόφαντη και μεγάλη έκπληξη, που προξενεί μια απρόσμενη 
αποκάλυψη της ανεπάρκειας όλων όσων, αποχαλούσαμε 
Γνώση προηγουμένως, την αποκάλυψη που καταδεικνύει ότι 
υπάρχουν περισσότερα πράγματα στον ουρανό και στη γη, 
από όσα ονειρεύτηκε η φιλοσοφία μας. Είναι η ομίχλη, που 
καταυγάζεται από τον Ήλιο. Δεν υπάρχει υψηλότερη γνώ
ση για τον άνθρωπο, από τη γαλήνια ανατένιση του Ήλιου, 
κατάφατσα, ατιμωρητί: Ως τι νοών, ου κείνον νοήσεις, διδά
σκουν οι χρησμοί των Χαλδαίων .

Υπάρχει κάτι το δουλοπρεπές, στην έξη της αναζήτησης 
κάποιου νόμου, στον οποίο να μπορούμε να υπακούμε. 
Μπορούμε να μελετήσουμε τους νόμους της ύλης, με άνε
ση και για την άνεσή μας, α ϊλάμ ια  επιτυχής ζωή, δεν γνω
ρίζει κανένα νόμο. Και βέβαια, είναι μια ατυχής ανακάλυ
ψη να διαπιστώνουμε τα δεσμά ενός νόμου, εκεί όπου δεν 
γνωρίζαμε προηγουμένως, ότι κάτι μας δέσμευε. Ζήσε ελεύ
θερο, τέκνο της ομίχλης, και ως προς την γνώση, είμαστε 
όλοι τέκνα της ομίχλης. Ο άνθρωπος που αποκτά την ελευ
θερία να ζήσει, είναι ανώτερος από όλους τους νόμους, 
χάρη στη σχέση του με τον νομοθέτη. «Το ενεργό χρέος», 
λέει το Βισνου Πουράνα, «είναι αυτό που δεν μας δεσμεύει, 
είναι η γνώση της ελευθερίάς μα ς· κάθε άλλο καθήκον, εί
ναι καλό μόνον, μέχρις ότου κουραστείς, κάθε άλλη γνώση, 
είναι μόνον όεξιοτεχνία».

Είναι αξιοσημείωτο πόσο λίγα γεγονότα ή κρίσεις υπάρ
χουν στις ιστορίες μας, πόσο λίγο έχουμε ασκήσει τη διά- 
νοιά μας, πόσο λίγες εμπειρίες έχουμε. Δεν θα ήταν δύσκο
λο να πεισθώ πως αναπτύσσομαι γρήγορα και χονδροειδώς,
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παρόλο που η ίδια μου η ανάπτυξη ταράζει τη θολή, αητή 
αταραξία, και ας συντελείται με αγώνα μέσα από νύχτες ολό
κληρες, σκοτεινές και αποπνικτικές ή από περιόδους κατή
φειας. θ α  ήταν ωραία, εάν όλη μας η ζωή ήταν μια θεία τρα
γωδία, παρά αυτή η κοινότυπη φαρσοκωμωδία. Ο Δάντης, ο 
Bunyan* και άλλοι, άσκησαν κατά τα φαινόμενα την διά- 
νοιά τους, περισσότερο από εμάς, έγιναν υποκείμενα ενός 
είδους παιδείας την οποία ούτε καν διανοούνται τα σχολεία 
και τα κολλέγιά μας. Ακόμη και ο Μωάμεθ, αν και πολλοί, 
πιθανόν να κραυγάσουν ακούγοντας το όνομά ταυ, είχε έναν 
πολύ καλλίτερο τρόπο να ζει, ναι, και να πεθαίνει, από εκεί
νον που έχουν συνήθως αυτοί.

'Οταν, σε αραιά διαστήματα, κάποια σκέψη επισκέπτεται 
κάποιον, καθώς βαδίζει επάνω στις ράγες, τότε πράγματι οι 
άμαξες τον προσπερνούν, χωρίς να τις ακούει. Αλλά σύντο
μα, χάρις σε κάποιον ανελέητο νόμο, η ζωή μας προσπερνά, 
και οι άμαξες επιστρέφουν.

Αύρα ευγενική, που αόρατη περιπλανιόσουν,
Και λύγιζες τα αγκάθια, ολόγυρα από την Λείγειρα 
των καταιγίδων,
Ταξειόιώτη των ανεμοδαρμένων λαγκαδιών,
Γιατί εσύ εγκατέλειψες τα αυτιά μου τόσο νωρίς;

Παρά του ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, νοιώθουν μιαν 
ισχυρή έλξη προς την κοινωνία, κάποιοι λίγοι, έλκονται ισχυ
ρότερα από τη Φύση. Στην αντίδρασή τους, απέναντι στη 
Φύση, οι άνθρωποι μου φαίνονται στην πλειοψηφία τους,

* Σ.Μ: John Bunyan, 1628 - 1688: Άγγλος συγγραφέας, γνωστός για την 
θρησκευτική του αλληγορία “Ταξείδι του προσκυνητή”, που επηρέασε, 
την λαϊκή παραλλαγή τον είδους αυτού.
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παρόλες τις τέχνες τους, κατώτεροι από τα ζώα. Διότι συ
χνά, δεν πρόκειται για μια όμορφη σχέση, όπως στην περί
πτωση των ζώων. Πόσο λίγη εκτίμηση, απέναντι στην ομορ
φιά του τοπίου, υπάρχει ανάμεσά μας! Μας έχουν πει ότι οι 
Έλληνες αποκαλουσαν την οικουμένη Κόσμο*, Ομορφιά ή 
Τάξη, αλλά εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε σαφώς το γιατί, και 
το θεωρούμε στην καλλίτερη περίπτωση, ως ένα περίεργο 
φιλολογικό αξιοπερίεργο.

Εγώ, σε σχέση με τη φύση, νοιώθω να ζω τη ζωή ενός 
ακρίτα, στις παρυφές ενός κόσμου, στον οποίο εισελαύνω 
περιστασιακά και παροδικά μόνον, και ότι, ο πατριωτισμός 
και η νομιμοφροσύνη μου προς το κράτος, στην επικράτεια 
του οποίου αποσυρομαι, είναι ο πατριωτισμός και η νομιμο
φροσύνη ενός κατσαπλιά** των συνόρων. Σε μια ζωή την 
οποία αποκαλώ φυσική, θα ακολουθούσα με μεγάλη μου 
χαρά, ακόμη και ένα σκιάχτρο από άχυρο, μέσα από απίθα
νους βάλτους και τέλματα, αλλά ούτε η Σελήνη ούτε κάποια 
πυγολαμπίδα, μου έδειξαν το βατό μονοπάτι, ανάμεσα στα 
έλη. Η Φύση είναι μια τόσο εκτεταμένη και τόσο οικουμενι
κή προσωπικότητα, που ποτέ δεν αντικρίσαμε, ένα τουλάχι
στον από τα χαρακτηριστικά της. Ο περιπατητής των γνώρι
μων αγρών, που απλώνονται γύρω από τη γενέτειρά μου, 
βρίσκεται πότε πότε, σε μια διαφορετική γη, από αυτήν που 
περιγράφεται στα συμβόλαια του ιδιοκτήτη της, ωσάν να 
επρόκειτο για κάποιο μακρινό αγρό, στα όρια της πραγμα
τικής Κόνκορντ, όπου η δικαιοδοσία της παύει να ισχύει και 
ακόμη και η έννοια της λέξης Κόνκορντ, παύει να θυμίζει οτι
δήποτε. Αυτά τα κτήματα που εγώ ο ίδιος τοπογράφησα, αυτά

*Σ.Μ: Κόσμο: Ελληνικά σιο κείμενο.
**Σ.Μ: Κατσαπλιάόες: Άτακτοι στρατιώτες, που λυμαίνονταν τα σύνο
ρα της Σκωτίας, κατά τον 17ο αιώνα.
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τα ίδια διαχωριστικά όρια τα οποία έχω θέσει, εμφανίζονται 
ακόμη αμυδρά και κάπως, σαν μέσα από ομίχλη, αλλά δεν 
υπάρχει χημικό μέσο για τη σταθεροποίησή τους, ξεθωριά
ζουν την επιφάνεια του γυαλιού, και η εικόνα που ζωγράφισε 
ο ζωγράφος, εμφανίζεται από κάτω, θολή. Ο κόσμος όπως 
τον γνωρίζουμε, δεν αφήνει ίχνη, και δεν θα έχει επέτειο.

Τις προάλλες, το απόγευμα, έκανα έναν περίπατο στο 
κτήμα του Σπόλντινγκ. Είδα τον Ή λιο στη δύση του, να φω
τίζει την απέναντι πλευρά ενός εντυπωσιακού πευκοδάσους. 
Οι χρυσές του ακτίνες, ήταν διασπαρμένες ανάμεσα στις 
αλέες του δάσους, σαν σε αριστοκρατικό σαλόνι. Εντυπω
σιάστηκα. Μου φάνηκε, πως σε αυτό το τμήμα της γης, που 
αποκαλείται Κόνκορντ, ήρθε και εγκαταστάθηκε μια παλιά, 
αξιοθαύμαστη και λαμπρή οικογένεια, η οποία, ενώ είχε τον 
Ή λιο για υπηρέτη της, δεν είχε σχέσεις με την κοινωνία του 
χωριού, διότι κανένας δεν την κάλεσε. Είδα το άλσος της, 
τον χώρο αναψυχής της, το δάσος, πέρα από από το λειβάδι 
με τα μύρτιλα του Σπόλντινγκ. Τα πεύκα σχημάτιζαν τα αετώ
ματα της στέγης. Το σπίτι τους δεν ήταν επιδεικτικά εμφανές, 
τα δένδρα φύτρωναν ανάμεσά του. Δεν είμαι σίγουρος, εάν 
άκουσα ήχους συγκρατημένης ευθυμίας. Έμοιαζαν να ανα
παύονται επάνω στις ηλιαχτίδες. Έ χουν γιους και κόρες. 
Περνούν καλά. Ο αμαξόδρομος που διασχίζει το σαλόνι τους, 
δεν τους ενοχλεί, όπως και ο λασπιασμένος βυθός της λί
μνης, που διακρίνεται πότε, πότε μέσα στο καθρέφτισμα του 
ουρανού. Δεν έχουν ακούσει ποτέ για  τον Σπόλντινγκ, 
αγνοούν ότι είναι γείτονάς τους, έστω και εάν εγώ τον άκου
σα να σφυρίζει καθώς διέσχιζε με τα ζώα του, το σπίτι τους. 
Τίποτα δεν μπορεί να αντιπαραβληθεί με τη γαλήνη της ζωής 
τους. Το οικόσημό τους, είναι απλά μια λειχήνα. Την είδα 
ζωγραφισμένη επάνω σε πεύκα και βελανιδιές. Η σοφίτα 
τους, βρίσκεται επάνω στην κορυφή των δέντρων. Δεν ασχο
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λούνται με την πολιτική. Δεν ακούγεται βοή εργασίας. Δεν 
αντιλήφθηκα εάν κλώθουν ή υφαίνουν. Συνέλαβα ωστόσο, 
στην παροδική ανάπαυλα του ανέμου, το πιο λεπτό, το πιο 
φανταστικό, το πιο γλυκό μουσικό μουρμουρητό, σαν από 
απόμακρη κυψέλη τον Μάιο, που πιθανόν να ήταν ο ήχος 
της σκέψης τους. Οι σκέψεις τους, δεν ήταν μάταιες, η εργα
σία τους παρέμενε αόρατη, διότι την δράση τους, δεν την πε
ρίζωναν ρόζοι και νοσηρά σαρκώματα.

Αλλά δυσκολεύομαι να τους φέρω στη μνήμη μου. Σβή
νουν αμετάκλητα από το μυαλό μου ακόμη και τώρα που μιλώ 
για αυτούς, και προσπαθώ να τους θυμηθώ και να τους ανα
πολήσω. Μόνον μετά από μακρόχρονη και έντονη προσπά
θεια αναπόλησης των καλλίτερών μου σκέψεων, συνειδητο
ποιώ και πάλι, ότι συμβιώνω με αυτές . Εάν δεν υπήρχαν 
τέτοιες οικογένειες όπως αυτή, πιστεύω ότι, θα εγκατέλειπα 
την Κόνκορντ για πάντα.

Έχουμε συνηθίσει στη Νέα Αγγλία, να λέμε, πως κάθε 
χρόνο μας επισκέπτονται όλο και λιγότερα αγριοπερίστε
ρα. Τα δάση μας, δεν τους παρέχουν τροφή. Έτσι, θα μπο
ρούσε να φανεί, πως όλο και λιγότερες σκέψεις επισκέπτο
νται χρόνο με το χρόνο, κάθε ενήλικο άνθρωπο, διότι ο κή
πος της διάνοιάς μας έχει εγκαταλειφθεί, πουλήθηκε για να 
δόσει τροφή στην πυρά ανώφελων φιλοδοξιών ή στάλθηκε 
για άλεσμα στον μύλο, και εκεί δεν απέμεινε ούτε κλαράκι, 
για να κουρνιάσουν τα αγριοπερίστερα. Ούτε φωλιάζουν, 
ούτε ζευγαρώνουν, ανάμεσά μας. Ίσως, σε κάποια πιο γλυ- 
κειά εποχή, μια αμυδρή σκιά, διασχίσει το τοπίο του νου, 
πετώντας, με τα φτερά κάποιας σκέψης κατά την Εαρινή ή 
Φθινοπωρινή αποδημία της, αλλά, κοιτώντας προς τα πάνω, 
είμαστε ανίκανοι να αντιληφθούμε την ουσία της σκέψης 
αυτής, καθαυτής. Οι φτερωτές μας σκέψεις, κατέληξαν στο 
κοτέτσι. Δεν είναι πλέον υψιπετείς, φτάνουν το περισσότε
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ρο, στο ύψος της Σαγκάης* ή της Ινδοκίνας. Πρόκειται για 
τις μεγά-α-α-λες σκέψεις, και τους μεγά-α-α-λους ανθρώ
πους, για τους οποίους ακούτε να γίνεται λόγος!

Αγκαλιάζουμε τη γη, αλλά πόσο σπάνια ανεβαίνουμε στη 
γη! Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να εξυψώσουμε τους εαυτούς 
μας λίγο. Ας σκαρφαλώσουμε τουλάχιστον επάνω σε ένα δέ
ντρο. Κάποτε, σκαρφαλώνοντας σε ένα δέντρο, βρήκα σπου
δαία πράγματα. Ή ταν ένα ψηλό πεύκο στρόβος, στην κορυ
φή ενός λόφου· και παρόλο που λεκιάστηκα από το ρετσίνι, 
ανταμείφθηκα πλουσιοπάροχα, διότι ανακάλυψα νέα βουνά 
στον ορίζοντα τα οποία δεν είχα ξαναδεί, και ακόμη, περισ
σότερη θέα γης και ουρανού, θ α  μπορούσα να περνάω δίπλα 
από τη ρίζα του δέντρου για εβδομήντα χρόνια, και να μην τα 
έχω δει ποτέ. Αλλά, πάνω απ’ όλα, ανακάλυψα γύρω μου, ήταν

* Σ.Μ: Το 1857, όταν οι Αγγλογαλλικές δυνάμεις κατέλαβαν την Κα- 
ντώνα, οι Αμερικανοί και οι Ρώσσοι συνήψαν νέες ευνοϊκές για αυτούς, 
εμπορικές συνθήκες, με την Κίνα. Οι προγενέστερες, είχαν συναφθεί, 
μετά τον “Πόλεμο του Οπίου", που έληξε με τη συνθήκη του Νανκίν το 
1842. Το 1858, όταν οι Αγγλσγάλλοι θέτουν θέμα υπογραφής τελικών 
κειμένων των Συνθηκών, οι Κινέζοι αντιστέκονται για λόγους τιμής και 
αποπειρώνται να τους οδηγήσουν στον τόπο υπογραφής, μέσω της οδού 
που διασχίζει το λιμάνι, όπως έκαναν με όλους, τους φόρου υποτελείς, 
λαούς. Οι Αγγλσγάλλοι αρχίζουν τις εχθροπραξίες, φθάνουν μέχρι το 
Πεκίνο (1860), και 7τυρπολούν τα θερινά ανάκτορα, από όπου είχε ήδη 
δραπετεύσει ο Αυτοκράτορας.
Όλα αυτά τα γεγονότα, έφθειραν ανεπανόρθωτα το γόητρο της δυνα

στείας των Μαντσσύ, και οδήγησαν σε εξεγέρσεις. Σημαντικότερη ήταν 
η ‘Στάση του Πινγκ ", καθοδηγούμενη από τον διδάσκαλο Χσισύ Σουάν, 
με τελικό στόχο να ανεβάσει στο θρόνο έναν μεσαία - τυχοδιώκτη, τον 
Τσου Τσιού Τάο. Η  στάση, ξέσπασε το 1848, κυριάρχησε σε πολλές 
επαρχίες και κατεστάλλη από τον στρατηγό Τσενγκ Κουό Φαν, με τη 
βοήθεια του Αμερικανού στρατηγού Ουάρντ, ο οποίος συγκέντρωσε Δυ
τικούς εθελοντές, για να βοηθήσει τους Μαντσσύ, έτσι ώστε και οι ΗΠΑ 
να πατήσουν γερά πόδι στην Κίνα.
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κοντά στα τέλη Ιουνίου, στην άκρη μόνον των υψηλότερων 
κλαδιών, μερικούς λεπτοκαμωμένους κόκκινους κωνικούς 
άνθους, σαν κουκουνάρια, τα γόνιμα λουλούδια του λευκού 
πεύκου, να κοιτούν προς τον ουρανό.'  Εκοψα αμέσως και πήγα 
στο χωριό τον υψηλότερο μίσχο, και τον έδειξα σε ενόρκους 
που είχαν έρθει από άλλα μέρη και βάδιζαν τους δρόμους, 
(ήταν η εβδομάδα που συνεδρίαζε το δικαστήριο), και σε αγρό
τες και σε ξυλέμπορους και σε υλοτόμους και σε κυνηγούς, 
και κανείς δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο, και όλοι τους απο
ρούσαν και θαύμαζαν, λες και επρόκειτο για άστρο που έπε
σε στη γη. Επιθυμώ να μάθω για τους αρχαίους αρχιτέκτονες 
που έφτιαχναν τις κορυφές των κιονόκρανων, εξίσου τέλειες 
με τα χαμηλότερα και πιο ορατά μέρη του κίονα! Η Φύση, 
ανέπτυξε εξαρχής τους μκρούς ανθούς του δάσους, μόνον 
προς τον ουρανό, επάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων και 
απόμακρα από την όρασή τους. Βλέπουμε, μόνο τα λουλού
δια που βρίσκονται κάτω από τα πόδια μας, στα λειβάδια. Τα 
πεύκα αναπτύσσουν τους λεπτεπίλεπτους ανθούς τους, στα 
υψηλότερα κλαδιά του δάσους, κάθε καλοκαίρι, εδώ και αιώ
νες, τόσο επάνω από τα ερυθρόδερμα παιδιά της Φύσης όσο 
και επάνω από τα λευκά, αλλά σπάνια τα παρατήρησε κά
ποιος κυνηγός, ή κάποιος αγρότης.

Χωρίς καμμία αμφιβολία, δεν διαθέτουμε την πολυτέ
λεια, να μη ζούμε στο παρόν. Ευλογημένος εκείνος, μεταξύ 
όλων των θνητών, που δεν χάνει στιγμή στο διάβα της ζωής 
του αναπολώντας το παρελθόν. Η  φιλοσοφία μας, εάν δεν 
ακούει τον πετεινό να λαλεί, γύρω στον ορίζοντα, θα έχει 
υποβιβασθεί Αυτός ο ήχος μας θυμίζει συνήθως, πως κατα
ντάμε να σκουριάζουμε και να παληώνουμε, σχετικά με ότι 
αφορά, τις ασχολίες και τις έξεις της σκέψης μας. Η φιλοσο
φία του, προέρχεται από προγενέστερες εποχές από την δική 
μας, υπονοεί κάτι, που συνισιά την πλέον καινή διαθήκη, το
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κατά την παρούσα στιγμή ευαγγέλιο. Δεν ανακρούει πρύ- 
μναν νωρίς, και προπορεύεται, και είναι εκεί που βρίσκε
ται, στην ώρα του, στην πρώτη γραμμή του χρόνου. Είναι η 
έκφραση της υγείας και της πληρότητας της Φύσης, ένα καύ
χημα για όλον τον κόσμο, μιας υγείας, όπως το ανάβλυσμα 
της πηγής, μιας πηγής των Μουσών, προκειμένου να γιορτά
σουν την τελευταία στιγμή του χρόνου. Εκεί που ζει, δεν 
ψηφίζονται νόμοι για φυγάδες δούλους. Και ποιος δεν έχει 
απαρνηθεί τον Κύριό του, άπειρες φορές αφότου άκουσε 
για τελευταία φορά, το λάλημά του;

Το πλεονέκτημα της μελωδίας του πουλιού αυτού, έγκει
ται στην απελευθέρωση από όλες τις θρηνωδίες. Ένας τρα
γουδιστής μπορεί εύκολα να μας προκαλέσει δάκρυα ή γέλια, 
αλλά ποιος είναι ικανός να μας συναρπάσσει στην αγνή πρωι
νή χαρά; 'Οταν τυχαίνει να βρεθώ σε άθλιες τρώγλες, όταν 
τυχαίνει, την Κυριακή, να περπατώ μέσα στην τρομερή ηρε
μία του δάσους, όταν παρευρίσκομαι σε κάποιο μοιρολόι, και 
ακούω από κοντά ή μακριά το λάλημα του πετεινού, λέω αμέ
σως στον εαυτό μου, «Κάποιος από εμάς, τουλάχιστον, είναι 
καλά», και με ένα ξαφνικό τίναγμα, ανακτώ τις αισθήσεις μου.

Τον περασμένο Νοέμβριο, είχαμε μιαν ιδιαίτερα αξιό
λογη Δύση. Περπατούσα σε ένα λειβάδι, στην πηγή ενός μι
κρού ρυακιού, όταν ο Ήλιος, λίγο πριν δύσει μετά από μια 
ψυχρή γκρίζα ημέρα, έφτασε σε ένα ανέφελο άνοιγμα του 
ορίζοντα, και τότε το απαλότερο, το φωτεινότερο πρωινό, 
ηλιόφωτο έπεσε επάνω στα ξερά χόρτα και στους κορμούς 
των δέντρων του απέναντι ορίζοντα, και επάνω στα φύλλα 
από πουρνάρια, στην πλαγιά του λόφου, ενώ οι σκιές μας 
απλώθηκαν επάνω στο λειβάδι προς την ανατολή, ωσάν να 
ήμασταν τα μόνα μόρια σκόνης στις ακτίνες του. Ή ταν ένα 
τέτοιο φως, που δεν ήταν δυνατόν να το φανταστούμε ένα 
λεπτό νωρίτερα, και ο αέρας ήταν τόσο θερμός και γαλή
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νιος, ώστε δεν απαιτείτο να προστεθεί οτιδήποτε, για να με
τατραπεί το λειβάδι εκείνο, σε παράδεισο. 'Οταν αναλογι- 
στήκαμε πως αυτό δεν ήταν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, που 
δεν επρόκειτο να συμβεί ξανά, αλλά ότι θα συνέβαινε πά
ντα και για πάντα, για έναν άπειρο αριθμό δειλινών, προ- 
κειμένου να χαροποιεί και να εμψυχώνει και το τελευταίο 
παιδί που θα βαδίζει εκεί, φάνταζε ακόμη λαμπρότερο.

Ο Ή λιος δύει σε κάποιο απόμακρο λειβάδι, όπου δεν 
φαίνεται κανένα σπίτι, με όλη τη λάμψη και το μεγαλείο που 
ρίχνει αφειδώλευτα επάνω στις πολιτείες, και ίσως, όπως 
δεν έχει ξαναδύσει ποτέ, ακόμα και εκεί όπου υπάρχει μο
νάχα ένα γεράκι του βάλτου, για να χρυσώσει τα φτερά του, 
ή μόνον ένας μοσχόμυς, να κοιτάζει ολόγυρα από τη φωλιά 
του, και εκεί, κάτι σαν μαύρη φλέβα ρυακιού στη μέση του 
βάλτου,· μόλις αρχίζει να μετατρέπεται σε μαιάνδρους, ελισ- 
σόμενη αργά γύρω από μια σάπια ρίζα δέντρου. Περπατή
σαμε μέσα στο τόσο αγνό και λαμπρό φως, που χρύσωνε τα 
ξεραμένα χόρτα και φύλλα, τόσο απαλά και γαλήνια λαμπε
ρό, ώστε σκέφτηκα ότι ποτέ μου, δεν ξανακολύμπησα σε πα
ρόμοια χρυσή πλημμύρα, χωρίς ένα κυματάκι, χωρίς ένα 
μουρμουρητό. Η δυτική πλευρά κάθε δάσους και κάθε υψώ
ματος, έλαμπε όπως τα όρια των Ηλυσίων Πεδίων, και ο 
Ή λιος πίσω μας φάνταζε σαν ευγενικός ποιμένας που μας 
οδηγούσε στα σπίτια μας, το βράδυ.

Έτσι περιπλανιόμαστε προς τους Άγιους Τόπους, μέχρις 
ότου μία ημέρα, ο Ήλιος Θα φωτίσει λαμπρότερος από ποτέ, 
και ίσως λάμψει μέσα στις διάνοιές μας και τις καρδιές μας 
και φωτίσει όλη τη ζωή μας, με το μεγάλο φως της αφύπνι
σης, το ίδιο θερμός και γαλήνιος και ολόχρυσος, όπως στις 
ακροποταμιές, το Φθινόπωρο.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ*

* Η Πολιτική Ανυπακοή «Civil Disobedience», εκόόθηκε για πρώτη φορά 
το 1849, με τον τίτλο Resistance to Civil Government «Αντίσταση στην 
Πολιτική Διακυβέρνηση», στα Aesthetic Papers «Τετράδια Αισθητικής», 
της Ελίζαμπεθ Πιμπόντι, αλλά ο θορώ είχε ήδη φέρει σε επαφή το κοι
νό, είτε με ολόκληρο το κείμενο, είτε με μέρη του, μέσω διαλέξεων κατά 
τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1848, στη Φιλοσοφική Λέσχη 
του Κόνκορντ, με τον τίτλο, The Rights and Duties o f the Individual in 
Relation to Government «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Ατόμου, 
έναντι της Κυβέρνησης».





ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ

Εγώ υιοθετώ ολόψυχα τη ρήση: «Καλλίτερη κυβέρνηση 
είναι αυτή που κυβερνά λιγότερο»*, και θα επιθυμούσα να 
την δω, να εφαρμόζεται στην πράξη, γρήγορα και συστημα
τικά. Διότι με την πραγμάτωσή της, θα οδηγήσει σε αυτό, 
που επίσης συνιστά πεποίθησή μου: «Καλλίτερη κυβέρνηση 
είναι αυτή, που δεν κυβερνά καθόλου», και αυτού του είδους 
κυβέρνηση, θα έχουν οι άνθρωποι όταν θα είναι έτοιμοι για 
αυτό. Η κυβέρνηση, είναι στην καλλίτερη περίπτωση, λυσι
τελής, συνήθως δε, οι περισσότερες, ενίοτε δε όλες οι κυ-

Μετά τον θάνατο του θορώ, η Πολιτική Ανυπακοή αναδημοσιεύτηκε, 
το 1866, μαζί με τα κείμενα A Yankee in Canada «Ένας Γιάνκης στον 
Καναδά», Anti-Slavery «Κατά της Δουλείας», και Reform Papers «Τε
τράδια Μεταρρύθμισης». Ο τίτλος, Πολιτική Ανυπακοή, που χάρισε 
παγκόσμια φήμη στο κείμενο, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην 
έκδοση του 1866, αλλά οι θορωικοί δεν τον θεωρούν αυθεντικό και 
προτιμούν τον τίτλο Resistance to Civil Government « Αντίσταση στην 
Πολιτική Διακυβέρνηση», ο οποίος όπως υπογραμμίζει ο θορώ, συν ι
στό παρωδία του τίτλου, κεφαλαίου του βιβλίου, του William Paley, Pr
inciples of Moral and Political Philosophy «Αρχές Αισθητικής και Πολιτι
κής Φιλοσοφίας».
Παρά του ότι η Πολιτική Ανυπακοή πέρασε απαρατήρητη στην εποχή 
της, άσκησε σημαντικότατη επιρροή κατά τον 20ο αιώνα, τόσο στον 
αγώνα του Μαχάτμα Γκάντι για την ανεξαρτησία της Ινδίας, όσο και 
στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα των Νέγρων καθώς, και στον 
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
* Η φράση, συνδεδεμένη με το ρεύμα ιδεών που αποδίδονται στον 
Thomas Jefferson, πρωτοεμφανίστηκε ως κύριος τίτλος στην Democratic 
Review «Δημοκρατική Επιθεώρηση», της Νέας Υόρκης που το 1843 είχε 
δημοσιεύσει δύο άρθρα του θορώ.
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βερνήσεις, δεν είναι καν λυσιτελείς. Ό ποιες ενστάσεις, πολ
λές και βαρύνουσες, που αναπόφευκτα υπερισχύουν, έχουν 
διατυπωθεί εναντίον του μόνιμου στρατού, ισχύουν επίσης 
και εναντίον της μόνιμης κυβέρνησης. Ο μόνιμος στρατός, 
δεν είναι παρά ο οπλισμένος βραχίονας της μόνιμης κυβέρ
νησης. Η ίδια η κυβέρνηση, η οποία δεν είναι παρά ένα μο- 
ντέλλο, το οποίο επέλεξαν οι άνθρωποι για την υλοποίηση 
της βούλησής τους, είναι εξίσου εύκολο να καταστεί όργανο 
κατάχρησης και φαλκίδευσης, πριν καν προλάβουν οι άν
θρωποι να υλοποιήσουν μέσω αυτής, τη βούλησή τους. Από
δειξη, ο εν εξελίξει πόλεμος στο Μεξικό*. Έ ργο συγκριτι

* Σ.Μ: Οι πολιτείες του Τέξας, του Νέου Μεξικού και της Καλιφόρνια, 
μέχρι το 1936, ήταν Μεξικανικά εδάφη, στερώντας στις Η.ΠΛ, σχεδόν 
οποιαδήποτε διέξοδο προς τον Ειρηνικό. Στο Τέξας, όπου ζούσαν ελά
χιστοι κάτοικοι Ισπανικής Προέλευσης, είχαν ήδη εγκατασταθεί από 
τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, πολυάριθμοι Αμερικανοί, 
αντιμετωπιζόμενοι ως πολίτες 2ας κατηγορίας, από τις Μεξικανικές 
αρχές. Το γεγονός αυτό, αποτέλεαε και την αφορμή για την ανακήρυ
ξη, το 1836, της Πολιτείας του Τέξας, σε ανεξάρτητη δημοκρατία. Ηδη 
από το 1833, όταν διαπιστώθηκε ότι ο Αγγλοσαξωνικός Προτεσταντι- 
κός πληθυσμός υπερτερούσε του Ισπανσγενούς, το Τέξας είχε αυτοα- 
νακηρυχθεί σε ανεξάρτητη Πολιτεία εντός της Μεξικανικής Ομοσπον
δίας, απσχωριξόμενο από την Κοαουίλα, ενώ το 1835, μετά από ήττες 
και σφαγές στοΆλαμο, ο στρατός των Τεξανών είχε νικήσει τους 6.000 
επίλεκτους Μεξικανούς στρατιώτες, των οποίων ηγείτο ο πρόεδρος του 
Μεξικού Santa Anna. Πέτυχε αμέσως την αναγνώρισή της, από την 
Αγγλία, την Γαλλία και τις ΗΠΑ, οι οποίες επιθυμούσαν να έχουν καλές 
σχέσεις με τους εκεί ευρισκόμενους παραγωγούς βαμβακιού, λόγω των 
χαμηλών τιμών και χάρις στην εκμετάλλευση πολυάριθμων νέγρων δού
λων. Στη συνέχεια, το Τέξας επιζητεί να εισέλθει ως Νέα Πολιτεία στην 
Ένωση. Οι πολιτείες του Βορρά αντιτίθενται, διότι φρονούν, ότι υπήρ
χαν ήδη υπεραρκετοί δούλοι, εντός των ορίων των ΗΠΑ. Οι Νότιοι επι
ζητούν την προσάρτηση του Τέξας, το ίδιο και οι Δυτικές Πολιτείες, 
που επιζητούν την προσάρτηση της σημερινής Πολιτείας του Όρεγκσν, 
που μέχρι τότε ανήκε στον Γαλλοκρατούμενο Καναδά. Το 1846, κερδί
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κά ελάχιστων ατόμων, που χρησιμοποιούν ως όργανό τους, 
τη μόνιμη κυβέρνηση, και ο οποίος κατά την έναρξή του, θα 
εύρισκε τον λαό αντίθετο.

Τι άλλο είναι άραγε σήμερα, η Αμερικάνικη κυβέρνηση, 
παρά μια παράδοση, και μάλιστα πρόσφατη, που επιδιώκει 
να μεταδοθεί ακέραια στις επόμενες γενιές, ενώ ανά πάσα 
στιγμή ακρωτηριάζεται; Της λείπει η ζωτικότητα και το σφρί
γος ενός ζωντανού ανθρώπου, δεδομένου ότι ένας ζωντα
νός άνθρωπος, μπορεί να την υποτάξει στην βούλησή του. 
Είναι για τους ανθρώπους, σαν ένα ξύλινο σπαθί, το οποίο 
εάν το χρησιμοποιήσουν στα σοβαρά, ο ένας εναντίον του 
άλλου, σαν ένα πραγματικό σπαθί, τότε είναι βέβαιο ότι θα 
διαλυθεί. Δεν υπάρχει όμως η παραμικρή ανάγκη, για αυτό. 
Διότι οι άνθρωποι, όντως ή άλλως, διαθέτουν τον ένα ή τον

ζουν τις εκλογές οι οπαδοί της προσάρτησης, και ο Πρόεδρος Πολκ, 
προβαίνει άμεσα στην ένωση τον Τέξας με τις ΗΠΑ. Ως προς το Όρε- 
γκον, περιοχή εύκολου πλουτισμού για τους Αμερικανούς υλοτόμους, 
επιτυγχάνεται μία συμβιβαστική λύση: Τα σύνορα ορίζονται στον 49ο 
Παράλληλο αντί του 54ου, που επεδίωκαν οι Αμερικανοί και του 46ου 
που επεδίωκαν οι Άγγλοι. Ήδη, από το 1840, Αμερικανοί στρατιώτες, 
βοηθούσαν τους Τεξανούς να μεταφέρουν τα σύνορα μέχρι τον ποταμό 
Rio Bravo, αντί των αναγνωρισμένων συνόρων, στον ποταμό Νουέσες. 
Έτσι, από τον Μάιο του 1846, και καθ’ ήν στιγμήν, το Μεξικό είχε δια- 
κόψει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, θέτοντας υπό απαγόρευση και το 
εμπόριο με την Καλιφόρνια, ο Πολκ, χωρίς να ζητήσει την έγκριση του 
Κσγκρέσσου, κηρύσσει τον πόλεμο κατά του Μεξικού. Ο εξερευνητής 
και στρατηγός Freemen καταλαμβάνει την Καλιφόρνια. Ο στρατηγός 
Τέιλορ, πολιτικός αντίπαλος του Πολκ, διαβαίνει τον ποταμό Rio Gra
nde και συντρίβει τους Μεξικανούς. Τέλος, το 3ο εκστρατευτικό σώμα 
των ΗΠΑ, αποβιβάζεται στην Βέρα Κρσυζ, και τον Σεπτέμβριο του 1849, 
εισέρχεται θριαμβευτικά στην Μεξικανική Πρωτεύουσα. Στις 8Σεπτεμ
βρίου 1849, με την συνθήκη της Γουαδαλούπε, το Μεξικό χάνει τα μισό 
εδάφη του, και το Τέξας, η Καλιφόρνια και το Νέο Μεξικό, καθίστα
νται Αμερικανικές Πολιτείες.
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άλλο περίπλοκο μηχανισμό, που το άκουσμα του και μόνο, 
ανταποκρίνεται στην όποια ιδέα έχουν, σχετικά με την κυ
βέρνηση. Οι κυβερνήσεις αποδεικνύουν με πόση επιτυχία, 
οι άνθρωποι μπορούν να εξαπατούν αλλήλσυς ή και να αυ- 
τοεξαπατώνται, προς ίδιον όφελος . Ευφυές, οφείλουμε να 
το παραδεχτούμε. Στο μόνο που διέπρεψε η παρούσα κυ
βέρνηση, είναι η έφεση που την χαρακτηρίζει, προκειμένου 
να παρεκκλίνει από τον προορισμό της. Την ελευθερία της 
χώρας, δεν την προασπίζεται. Την Δύση, δεν την εποικίζει. 
Δεν διαπαιδαγωγεί. Ό ,τι έχει επιτευχθεί, όφείλεται αποκλει
στικά στις έμφυτες αρετές του χαρακτήρα του Αμερικάνι
κου λαού, ο οποίος ενδεχομένως, θα είχε επιτύχει περισσό
τερα, εάν δεν στεκόταν κάθε τόσο εμπόδιο στο δρόμο του η 
κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση, είναι ένα λυσιτελές μέσο, 
χάρις στο οποίο οι άνθρωποι ευχαρίστως θα την αποδέχο
νταν, προκειμένου να παύσει να επεμβαίνει, ο ένας στις υπο
θέσεις του άλλου. Και όπως έχει ήδη προαναφερθεί, όσο 
πιο λυσιτελής είναι μια κυβέρνηση, τόσο λιγότερο επεμβαί
νει στις ζωές των ανθρώπων. Εμπόριο και συναλλαγές, εάν 
δεν ήταν διαμορφωμένα από λάστιχο, δεν θα κατόρθωναν 
ποτέ να παρακάμψουν τα εμπόδια που τους θέτει διαρκώς, 
ο νομοθέτης. Έτσι, εάν επρόκειτο να κρίνει κάποιος συνο
λικά αυτούς τους ανθρώπους, από τα αποτελέσματα των 
πράξεών τους, και όχι αποσπασματικά από τις προθέσεις 
τους, θα τους κατέτασσε μαζί με τα κακόβουλα εκείνα άτο
μα που παρεμβάλλουν εμπόδια στις σιδηροτροχιές και θα 
αποφάσιζε τον κολασμό τους.

Ωστόσο, στην πρόθεσή μου είναι να μιλήσω επί του πρα- 
κτέου, ως πολίτης, και όχι όπως οι αυτοαποκαλσύμενοι θια
σώτες της μη κυβέρνησης, και ζητώ εδώ και τώρα, όχι τη μη 
κυβέρνηση, αλλά εδώ και τώρα, μια καλλίτερη κυβέρνηση. 
Εάν επιτρέπαμε στον καθένα, να μας πει, τι είδους κυβέρ
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νηση θα επιθυμούσε κατά την άποψη του, αυτό θα ήταν ήδη 
ένα βήμα, για την απόκτησή της.

Εν εσχάτει αναλύσει, όταν η εξουσία είναι άμεσα στα 
χέρια του λαού, ο πρακτικός λόγος για τον οποίο μπορεί, 
και για μια μεγάλη περίοδο συνεχίζει να κυβερνά η πλειο- 
ψηφία, δεν είναι επειδή έχει το δίκιο με το μέρος της, ούτε 
επειδή το θεωρεί σωστό η μειοψηφία, αλλά επειδή, από φυ
σική άποψη είναι ισχυρότερη. Όμως μια κυβέρνηση, στην 
οποία κυβερνά η πλειοψηφία, αδυνατεί να στηρίζεται πά
ντα στο δίκαιο, στο μέτρο έστω, που το αντιλαμβάνονται οι 
άνθρωποι. Είναι δυνατόν να υπάρξει κυβέρνηση, όπου να 
μην κρίνουν οι πλειοψηφίες, λανθασμένα ή σωστά, αλλά η 
συνείδηση; Όπου οι πλειοψηφίες να αποφασίζουν μόνον για 
τα ζητήματα στα οποία είναι εφαρμόσιμος ο κανόνας της 
λυσιτέλειας; Θα πρέπει ο πολίτης να εναποθέτει τη συνείδη
ση τον, πάντα, προς στιγμή, ή κα τ’ ελάχιστο, στον Νομοθέτη; 
Αλλά, τότε για ποιο λόγο διαθέτει συνείδηση, ο κάθε άνθρω
πος; Εγώ πιστεύω, ότι οφείλουμε πρώτα να είμαστε άνθρω
ποι και μετά νπήκοοι,Το ευκταίο, δεν είναι να τρέφουμε σε
βασμό προς τον νόμο, αλλά προς το δίκαιο. Τη μόνη υπο
χρέωση, την οποία έχω δικαίωμα να αναλάβω, είναι να πράτ
τω ανά πάσα στιγμή, εκείνο το οποίο θεωρώ σωστό. Βέβαια, 
έχει ειπωθεί κατά κόρο, ότι, το οιοδήποτε κοινωνικό σώμα, 
δεν διαθέτει συνείδηση. Όμως, ένα κοινωνικό σώμα ενσυ
νείδητων ανθρώπων, είναι ένα κοινωνικό σώμα, με συνεί
δηση. Ο νόμος, δεν καθιστά στο παραμικρό, τους ανθρώ
πους δικαιότερους, αντίθετα μάλιστα, εξαιτίας του σεβασμού 
προς τον νόμο, ακόμη και καλοπροαίρετοι άνθρωποι κατα
ντούν καθημερινά συντελεστές αδικίας. Σύνηθες και φυσικό 
επακόλουθο, μη προσήκοντος προς το νόμο σεβασμού, συνι- 
στά η εικόνα του παρατεταγμένου στρατεύματος, με τον συ
νταγματάρχη, τον λοχαγό, τον λοχία, τους απλούς στρατιώ
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τες τους πυροβολητές και τα συναφή, που προελαύνουν με 
αξιοθαύμαστη τάξη, πάνω από βουνά και λαγκάδια, ενώ όλοι 
αυτοί, βαδίζουν παρά τη θέληση τους, ναι, και ενάντια στην 
κοινή λογική και τη συνείδησή τους, γεγονός, που καθιστά 
την προέλασή τους συνταρακτική και τραγελαφική. Δεν αμ
φιβάλλουν στο παραμικρό για το άδικο της επιχείρησης 
στην οποία έχουν εμπλακεί. Ολοι τους, προτιμούν την ειρή
νη. Τι είναι όμως τώρα; Πρόκειται για ανθρώπους; Ή  μή
πως πρόκειται για μικρά, κινητά οχυρά, για μικρές, κινού
μενες πυριτιδαποθήκες, στην υπηρεσία κάποιου ασυνείδη
του, ο οποίος κατέχει την εξουσία; Πηγαίνετε στο Ναύσταθ
μο, παρατηρείστε έναν ναύτη, και δείτε το είδος του ανθρώ
που το οποίο είναι ικανή να διαμορφώσει μια Αμερικανική 
κυβέρνηση, ή πώς μπορεί να καταντήσει τον άνθρωπο, με 
τους υποχθόνιους μηχανισμούς της. Μία σκιά, μία απλή ανά
μνηση της ανθρώπινης φύσης, άνθρωπο σαβανωμένο, νεκρο- 
ζώντανο, ήδη, όπως θα έλεγε κάποιος, θαμμένο κάτω από 
τα άρματα και τα γαλόνια, με την επικήδεια πομπή, όπου:

Τύμπανο δεν ακούστηκε, και λόγοι της ταφής,
Καθώς το πτώμα τον, στη ντόπια ενταφιάσαμε,
Και τ ψ  τιμητική βολή, άντρας δεν έρριξε κανείς 
Πάνω στον τάφο, που τον ήρωά μας θάψαμε*.

Οι μάζες των ανθρώπων που υπηρετούν με αυτόν τον τρό
πο την Πολιτεία, δεν την υπηρετούν ως άνθρωποι, αλλά ως 
μηχανές, μόνο με τα κορμιά τους. Αυτοί αποτελούν τον μόνι
μο στρατό, την εθνοφρουρά, τους δεσμοφύλακες, τους χω
ροφύλακες, τα αποσπάσματα των σερίφηδων κ.λπ. Στις πε

* Ένα τραγούδι που αγαπούσε και τραγουδούσε ο θορώ, το «Burial of 
Sir Jonh Moore at Comma *H ταφή του Σερ John Moore στην Κορούνα», 
του Charles Wolfe.
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ρισσότερες περιπτώσεις, απουσιάζει εντελώς η ελεύθερη 
άσκηση της κρίσης ή του ηθικού αισθήματος, θέτουν τον 
εαυτό τους στο ίδιο επίπεδο με το ξύλο, το χώμα, τις πέτρες. 
Θα μπορούσαν στη θέση τους να κατασκευαστούν ξύλινα 
ανδρείκελα. Θα εξυπηρετούσαν εξίσου καλά, τον ίδιο σκο
πό. Εξουσιαζόμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν είναι σε θέση 
να απαιτήσουν περισσότερο σεβασμό, από όσο ένας αχυ
ράνθρωπος, με ένα βρωμερό άμορφο σώμα. Δεν έχουν με
γαλύτερη αξία από τα άλογα και τους σκύλους. Και όμως, 
άνθρωποι σαν αυτούς, χαίρουν εκτιμήσεως, ως καλοί πολί
τες. Αλλοι πάλι, στην πλειοψηφία τους νομοθέτες, πολιτικοί, 
νομικοί, δημόσιοι αξιωματσύχοι και λειτουργοί, υπηρετούν 
την Πολιτεία με το μυαλό τους. Και, εφόσον σπάνια προβαί
νουν σε ηθικές διακρίσεις, υπηρετούν χωρίς ιδιαίτερη πρό
θεση, εξίσου καλά τον θ εό  και τον διάβολο. Ελάχιστοι εί
ναι εκείνοι, όπως οι ήρωες, οι πατριώτες, οι μάρτυρες, οι 
μεταρρυθμιστές με την ευρύτερη έννοια, αλλά και οι άνθρω
ποι, οι οποίοι επίσης υπηρετούν την Πολιτεία, αλλά με τη 
συνείδηση τους. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς, αναγκαστικά, 
προβάλλουν αντίσταση και συνήθως αντιμετωπίζονται ως 
εχθροί της. Ενας σοφός άνθρωπος είναι χρήσιμος μόνον ως 
άνθρωπος, και αυτός δεν καταδέχεται να γίνει «πηλός» για 
«βουλώσει τις τρύπες, να φράξει τον ανέμου το στόμα» * αλλά 
θα αφήσει σε αυτήν την υπηρεσία, έστω, τη σκόνη του:

Είμαι πολύ ψηλή γενιά για να ’μαι κτήμα άλλου,
Να είμαι κατώτερος υπό τον έλεγχο τον,
Ή  χρήσιμος δούλος και όργανο
Σε οποιοόήποτε κυρίαρχο κράτος μέσα στον κόσμο**.

* William Shakespeare: Αμλετ, 5,1, 236-237, Μτφρ. Γ. Χειμωνάς, Εκδό
σεις Κέδρος.
** William Shakespeare: Βασιληάς Ιωάννης.
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Όποιος αφιερώνεται ψυχή τε, και σώματι έπους συναν
θρώπους του, φαντάζει στα μάτια τους, συνήθως, ως άχρη
στος και εγωιστής, αντίθετα, όποιος προσφέρει μόνον ένα 
μικρό μέρος, από τον εαυτό του, ανακηρύσσεται ευεργέτης 
και φιλάνθρωπος.

Πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος απέναντι στην Αμερι
κανική κυβέρνηση σήμερα; Απαντώ, ότι του προξενεί μεγά
λη δυσαρέσκεια, ο οιοσδήποτε συσχετισμός μαζί της. Μου 
είναι αδύνατο, για παράδειγμα, να αναγνωρίσω το πολιτικό 
αυτό όργανο, ως δική μου κυβέρνηση, εφόσον παραμένει 
και κυβέρνηση του δούλου.

Όλοι αναγνωρίζουν το δικαίωμα της επανάστασης, το 
δικαίωμα της άρνησης υπακοής και προβολής αντίστασης 
στην κυβέρνηση, όταν η τυραννία της ή η ανικανότητά της, 
είναι βαριά και δυσβάσταχτη. Αλλά, όλοι σχεδόν λένε, ότι 
τώρα, δεν συντρέχει παρόμοιος λόγος. Ανάλογες θεωρούν, 
ότι ήταν οι περιστάσεις, κατά την Επανάσταση του 75. Εάν 
κάποιος μου έλεγε, ότι αυτή, τότε, ήταν μια κακή κυβέρνη
ση, επειδή φορολόγησε ορισμένα ξένα εμπορεύματα στα 
λιμάνια της, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα αντιδρούσα, εφό
σον μπορώ να ζήσω και χωρίς τα συγκεκριμένα προϊόντα. 
Ολοι οι μηχανισμοί εμφανίζουν τριβές, ενδεχομένως δε, εί
ναι αρκετό καλό αυτό, ως αντίβαρο στο κακό. Εν πάσει πε- 
ριπτώσει, θα ήταν πολύ κακό να γίνουν ταραχές μόνον για 
αυτόν τον λόγο. Αλλά όταν ο μηχανισμός φτάνει σε σημείο 
να εμφανίζει μόνον τριβές, όταν η ληστεία και η καταδυνά
στευση είναι οργανωμένες, τότε θα έλεγα, δεν μας χρειάζε
ται πλέον ένας μηχανισμός αυτού του είδους. Εν ολίγοις, όταν 
σε ένα έθνος το οποίο επωμίστηκε την υποχρέωση να είναι 
το άσυλο της ελευθερίας, το ένα έκτο του πληθυσμού του, το 
αποτελούν δούλοι, και όταν μια ολόκληρη χώρα κατακτάται 
και καταληστεύεται άδικα από ξένο στρατό, και υποβάλλε
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ται σε στρατιωτικό νόμο, τότε νομίζω, ότι δεν είναι και πολύ 
πρώιμο για τους έντιμους ανθρώπους, να εξεγερθουν και να 
επαναστατήσουν. Και εκείνο, που κάνει αυτό το καθήκον, 
ακόμη περισσότερο επιτακτικό, είναι το γεγονός, ότι η χώρα 
που καταληστεύεται, δεν είναι η δική μας χώρα, ενώ ο ει
σβολέας είναι ο δικός μας στρατός.

Ο Paley, γνωστή αυθεντία σε πολυάριθμα ηθικά ζητήμα
τα, στο κεφάλαιο του έργου του, Duty o f submission to Civil 
Gonemment «Καθήκον Υποταγής στην Πολιτική Διακυβέρ
νηση», ανάγει κάθε υποχρέωση του πολίτη, στην λυσιτέλεια, 
και συνεχίζει, αναφέροντας ότι, «για όσο διάστημα απαιτεί 
το συμφέρον όλης της κοινωνίας, δηλαδή, για όσο διάστημα η 
εδραιωμένη κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει αντίσταση ούτε 
μπορεί να αλλάξει χωρίς αναταραχή, τότε, για το διάστημα 
αυτό, και όχι για περισσότερο χρόνο, η υπακοή προς αυτήν 
είναι θέλημα Θεού. Εφύσον αυτή η αρχή γίνεται αποδεκτή, 
τότε, η απονομή της δικαιοσύνης για κάθε ιδιαίτερη περίπτω
ση προβολής αντίστασης, ανάγεται από τη μια, στον υπολογι
σμό του μεγέθους του κινδύνου και της βαρύτητας της περί
πτωσης, και από την άλλη, στην δυνατότητα επανόρθωσης 
και στο κόστος της». Και ως προς το ζήτημα αυτό, αναφέρει 
ότι «ο κάθε άνθρωπος, οφείλει να το κρίνει από μόνος του». 
Φαίνεται όμως ότι ο Paley, δεν ασχολήθηκε ποτέ με τις περι
πτώσεις όπου δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ο κανόνας 
της λυσιτέλειας, και όπου ο λαός, όπως και το άτομο, οφεί
λουν να απονείμουν δικαιοσύνη, όποιο και αν είναι το τίμη
μα. Διότι εάν εντελώς αναίτια, άδικα αρπάξω τη σανίδα από 
τον άνθρωπο που πνίγεται, τότε οφείλω να του την επιστρέ
φω, ακόμη και εάν κινδυνεύω να πνιγώ εγώ. Αυτό, σύμφω
να με τον Paley, δεν θα ήταν ορθό. Όμως εκείνος που θα 
έσωζε μια ζωή, σε μια τέτοια περίπτωση, θα έχανε τη δική 
του. Και ο λαός αυτός, θα πρέπει να πάψει να έχει δούλους
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και να πολεμά εναντίον του Μεξικού, έστω και με τίμημα 
την ύπαρξή το υ .

Στην πρακτική τους, τα έθνη συμφωνούν με τον Paley. 
Αλλά υπάρχει ένας, κάποιος, που να πιστεύει ότι η Μασσα- 
χουσέτη πράττει σωστά, κατά την παρούσα κρίση;

Ποντάνα πολιτεία, τσόλι στο μάλαμα πνιγμένο, 
Σηκώνεις τον ποδόγυρο ψηλά,
Μα αφήνεις την ψυχή σου 
Να σέρνεται στον βούρκο*.

Στην πραγματικότητα, οι ανατιθέμενοι σε μια μεταρρύθ
μιση στην Μασσαχουσέτη, δεν είναι οι εκατό χιλιάδες πολι- 
τικολογούντες του Νότου, αλλά οι εκατό χιλιάδες έμπο
ροι και κτηματίες εδώ, οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότε
ρο για το εμπόριο και τη γεωργία από όσο για τον άνθρωπο, 
ανέτοιμοι να απονείμουν δικαιοσύνη με οποιοδήποτε τίμη
μα στους δούλους και το Μεξικό. Δεν φιλονικώ με τους αντι
πάλους που είναι μίλια μακρυά, αλλά με εκείνους οι οποίοι 
εδώ, στον τόπο μας, συνεργάζονται μαζί τους, και προβαί
νουν σε αγοραπωλησίες για λογαριασμό τους, χωρίς τις 
οποίες θα ήταν ακίνδυνοι. Έχουμε συνηθίσει να λέμε, ότι οι 
μάζες των ανθρώπων είναι απροετοίμαστες, ότι η βελτίωση 
καθυστερεί, επειδή οι σοφότεροι ή οι καλλίτεροι, είναι λι- 
γότεροι από τους πολλούς. Αλλά, δεν έχει νόημα να είναι οι 
πολλοί εξίσου καλοί με τους λίγους, λες και υπήρχε κάπου, 
κάποια απόλυτη καλοσύνη. «Ουκ είδατε ότι μικρά ζύμη άλαν 
το φύραμα ζυμοί»**. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, που θεω

* Cyril Toumeaur 1575 - 1626: The Revengerer’s Tragedy ·Η  τραγωδία 
τον Εκδικητή*.
** Προς Κορινθίους, Α,5, 6: *Ό,τι εν παντί επλουτίαθητε εν αυτώ, εν 
παντί λόγω και πόση γνώση*.
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ρητικά, ανατίθενται στην δουλεία και τον πόλεμο, αλλά στην 
πράξη δεν κάνουν τίποτα για να τα σταματήσουν, οι οποίοι 
ενώ θεωρούν τους εαυτούς τους, τέκνα του Ουάσινγκτον και 
του Βενιαμίν Φρανκλίνου*, στέκονται με τα χέρια στις τσέ
πες, λένε ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν, και δεν κάνουν τίπο
τα, μεταθέτοντας το ζήτημα της ελευθερίας, προς όφελος του 
ελεύθερου εμπορίου, και εφησυχασμένοι διαβάζουν τις δια
κυμάνσεις των τιμών, μαζί με τις τελευταίες ειδήσεις από το 
Μεξικό, μετά το δείπνο, και ενδεχομένως αποκοιμούνται 
επάνω και στις δύο. Τι νόημα, όμως, έχουν οι διακυμάνσεις 
των τιμών σήμερα, για έναν άνθρωπο έντιμο και πατριώτη; 
Έχουν δισταγμούς, εκφράζουν τη λύπη τους και ενίοτε υπο
βάλλουν υπομνήματα διαμαρτυρίας, αλλά δεν κάνουν τίπο
τα σοβαρό, και συγχρόνως αποτελεσματικό, θ α  περιμένουν 
καλόπιστα να θεραπεύσουν άλλοι το κακό, ώστε να μην εί
ναι υποχρεωμένοι πλέον, να νοιώθουν θλίψη. Κυρίως, προ
σφέρουν μόνον μίαν ευτελή ψήφο, και μια διατακτική εν
θάρρυνση και ευχή, και αντιπαρέρχονται το δίκαιο. Για κάθε 
ενάρετο άνθρωπο, παρεμβάλλονται εννιακόσιοι ενενήντα 
εννέα πάτρονες της αρετής! Είναι προτιμότερο όμως, να 
συναλλάσσεται κανείς με τον πραγματικό κάτοχο ενός πράγ
ματος, παρά με τον πρόσκαιρο φρουρό του.

Κάθε ψηφοφορία είναι ένα είδος παιχνιδιού, όπως το 
σκάκι ή το τάβλι, με μιαν ελαφρά ηθική επικάλυψη, ένα παι
χνίδι με το δίκαιο και το άδικο, με τα ηθικά ζητήματα, και 
όπως είναι φυσικό, συνοδεύεται με στοιχήματα. Ο χαρακτή
ρας των ψηφοφόρων, τίθεται υπό αίρεση. Ψηφίζω στην τύχη, 
όσο πιο δίκαια νομίζω. Δεν συνιστά όμως για μένα ζήτημα 
ζωής ή θανάτου, η επικράτηση του δίκαιου. Υποχωρώ πρό
θυμα στη θέληση της πλειοψηφίας. Κατά συνέπεια, η υπο-

* Εννοεί, παιδιά επαναστατών.
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χρέωσή μου, δεν υπερβαίνει ποτέ την λυσιτέλεια. Ψηφίζω 
πάντα για το δίκαιο, αλλά δεν κάνω τίποτα για αυτά. Και η 
ψήφος αυτή, εκφράζει υποτονικά, προς τους άλλους, την επι
θυμία ότι πρέπει να επικρατήσει το δίκαιο. Έ νας σοφός 
άνθρωπος όμως, δεν εγκαταλείπει το δίκαιο στην τύχη, ούτε 
τρέφει την ελπίδα να το δει να επικρατεί μόνον διαμέσου 
της δύναμης της πλειοψηφίας. Δεν υπάρχουν, παρά ψήγματα 
αρετής, εκεί που οι άνθρωποι δρουν ως μάζα. 'Οταν η πλειο- 
ψηφία θα ψηφίσει τελικά υπέρ της κατάργησης της δουλείας, 
θα προβεί σε αυτήν την πράξη, διότι η δουλεία, θα της είναι 
αδιάφορη, ή επειδή θα έχει απομείνει ελάχιστη δουλεία για να 
καταργηθεί με την ψήφο της. Οι μόνοι δούλοι τότε, θα είναι οι 
ψηφοφόροι. Η  μόνη ψήφος που είναι δυνατόν να επισπεύσει 
την κατάργηση της δουλείας είναι η ψήφος του ατόμου, που 
διεκδικεί την ελευθερία του, διαμέσου της ψηφοφορίας.

Ακόυσα για ένα συνέδριο που έγινε στη Βαλτιμόρη, ή 
κάπου αλλού, σχετικά με την εκλογή ενός υποψήφιου για 
την προεδρία, απαρτιζόμενο κυρίως, από συντάκτες εντύ
πων και επαγγελματίες πολιτικούς. Ποια η αξία όμως της 
απόφασης που ελήφθη, για τον κάθε ανεξάρτητο, ευφυή και 
αξιότιμο άνθρωπο, χωρίς τη συμβολλή, παρόλα αυτά, της 
σοφίας και της εντιμότητάς του; Δεν μπορούμε να υπολογί
ζουμε σε μερικές ανεξάρτητες ψήφους; Δεν υπάρχουν αρ
κετά άτομα στη χώρα, που να μην συμμετέχουν στις συγκε
ντρώσεις; Αλλά όχι: Θεωρώ ότι ο αποκαλούμενος αξιότιμος 
άνθρωπος, απομακρύνεται άμεσα από τις θέσεις του, και 
απελπίζεται από τη χώρα του, όταν η χώρα του έχει περισ
σότερους λόγους να απελπίζεται από αυτόν. Διότι υιοθετεί 
αυτοστιγμεί, έναν από τους υποψήφιους, που επιλέχτηκαν 
με τον τρόπο αυτό, ως τον μόνο διαθέσιμο, αποδεικνύοντας 
έτσι, ότι αυτός ο ίδιος, είναι ο μόνος διαθέσιμος προς κάθε 
δημαγωγική χρήση. Η ψήφος του, δεν έχει περισσότερη αξία,
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από εκείνην του οιουδήποτε ξένου χωρίς αρχές, ή κάποιου 
μίσθαρνου συμπολίτη μας, που ενδεχομένως εξαγοράστη
κε. Αλλοίμονο στον άνθρωπο που παραμένει άνθρωπος, και 
όπως λέει ο γείτονάς μου, δεν επιτρέπει θωπείες στα νώτα 
του . Οι στατιστικές μας είναι λανθασμένες: ο πληθυσμός 
μας εμφανίζεται εσφαλμένα πολυάριθμος. Πόσοι άνθρωποι 
υπάρχουν σε κάθε χίλια τετραγωνικά μίλια αυτής της χώ
ρας; Ζήτημα να υπάρχει ένας. Μήπως η Αμερική, δεν παρέ
χει κίνητρα στους πραγματικούς ανθρώπους να εγκαταστα
θούν εδώ; Ο μέσος Αμερικανός, κατήντησε μία κοσμική φι
λάνθρωπος κυρία*, πασίγνωστος, πιθανόν, γ ια την καλλιέρ
γεια του αγελαίου αισθήματός του, αλλά με έκδηλη την απου
σία πνεύματος ευφρόσυνης αυτάρκειας. Η πρώτη δε, και 
κύρια μέριμνά του, καθώς έρχεται στον κόσμο, είναι να δει 
εάν συντηρούνται καλά τα πτωχοκομεία, ενώ, πριν ακόμη 
ενδυθεί το ένδυμα του ενήλικα, συλλέγει συνδρομές για προ
σφορά βοήθειας σε χήρες και ορφανά, και ο οποίος, εν ολί- 
γοις, ρισκάρει να ζήσει μόνον με τη βοήθεια μιας εταιρείας 
αμοιβαίων ασφαλίσεων, η οποία του υπόσχεται βεβαίως να 
τον θάψει αξιοπρεπώς.

Φυσικά, δεν είναι καθήκον του οποιουδήπστε ανθρώπου 
να αφοσιωθεί στο έργο της εξάλειψης των κακώς κείμενων, 
ακόμη και των μεγαλλίτερων. Πιθανόν, να τον απασχολή
σουν άλλα ενδιαφέροντα. Αλλά, τουλάχιστον, έχει την υπο
χρέωση, να μείνει σε απόσταση από αυτά τα κακώς κείμενα, 
στην πράξη. Εάν με απασχολήσουν άλλοι στόχοι και άλλες 
μέριμνες, οφείλω πάνω από όλα, τουλάχιστον, να φροντίσω 
να μη γίνει αυτό, στην πλάτη κάποιου άλλου ανθρώπου.

* Ο θορώ, αναφέρεται σατυρικά στους Odd Fellows, μία Μυστική Ορ
γάνωση Αληλεγγύης, καυτηριάζοντας τους Αμερικανούς για το Συντη
ρητισμό τους.
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Πρέπει να τον απαλλάξω από το βάρος μου, (άστε να ασχο
ληθεί και αυτός, απερίσπαστος με τις δικές του μέριμνες. 
Ρίξτε μια ματιά γύρω σας και θα διαπιστώσετε πόσο ανεκτή 
είναι αυτή, η κραυγαλέα ασυνέπεια. Ακόυσα ορισμένους από 
τους συμπολίτες μου να λένε: «Ας με πρόσταζαν να βοηθήσω 
στην καταστολή μιας εξέγερσης δούλων, ή να βαδίσω ενα
ντίον του Μεξικού και θα έβλεπες εάν πήγαινα». Και παρόλα 
αυτά, οι ίδιοι άνθρωποι, έχουν προσφέρει τουλάχιστον ένα 
υποκατάστατο στη θέση τους, είτε άμεσα, συμπράττοντας, 
είτε έμμεσα με τα χρήματά τους. Αυτοί οι οποίοι δεν αρνού- 
νται να στηρίξουν την άδικη κυβέρνηση που διεξάγει τον 
άδικο πόλεμο, χειροκροτούν τον στρατιώτη, όταν αρνείται 
να υπηρετήσει τη θητεία του. Αυτοί, που τις πράξεις και την 
εξουσία τους, αψηφά και περιφρονεί ο στρατιώτης, αυτοί οι 
ίδιοι τον χειροκροτούν, λες και η Πολιτεία μεταμελείται 
έμπρακτα και προσλαμβάνει κάποιον να την μαστιγώνει, 
καθώς διαπράττει το αμάρτημά της, όχι όμως σε βαθμό που 
να πάψει έστω, και για μια στιγμή να αμαρτάνει. Έτσι, στο 
όνομα της τάξης και της πολιτικής διακυβέρνησης, αναγκα
ζόμαστε όλοι τελικά, να αποδίδουμε τιμές και να ενισχύου
με την θρασυδειλία μας. Μετά το πρώτο κοκκίνισμα για την 
διάπραξη του αμαρτήματος, επέρχεται η αδιαφορία. Και από 
ανήθικη αρχικά, καταλήγει στο τέλος, αυτό, που ανέκαθεν 
υπήρξε, ξένη προς την ηθική και όχι εντελώς ανώφελη για 
τη ζωή που έχουμε οικοδομήσει.

'Οσο περισσότερο εξαπλώνεται και επικρατεί το άδικο, 
τόσο περισσότερο απαιτείται αφιλοκερδής αρετή για τη συ
ντήρησή του. Ο ευπατρίδης είναι περισσότερο ευάλωτος στην 
αρετή του πατριωτισμού. Εκείνοι που, ενώ αποδοκιμάζουν 
το χαρακτήρα και τα μέτρα μιας κυβέρνησης, συμπράττουν 
με αυτήν και τη στηρίζουν, είναι αναμφίβολλα οι πλέον συ
νειδητοί υποστηρικτές της, και συνιστούν συνήθως, τα σο
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βαρότερα εμπόδια στη μεταρρύθμιση. Ορισμένοι υποβάλ
λουν αιτήματα στην Πολιτεία, προκειμένου να διαλύσει την 
Ομοσπονδία και να αψηφήσει τις επιταγές του Προέδρου. 
Αλλά, γιατί αυτοί δεν λύουν μόνοι τους, την ένωση μεταξύ 
των ιδίων και της Πολιτείας, αρνούμενοι να καταβάλλουν τη 
συνεισφορά τους, στα ταμεία της; Μήπως δεν διατηρούν την 
ίδια σχέση με την Πολιτεία, όπως η Πολιτεία με την Ομοσπον
δία; Και δεν έχουν τους ίδιους λόγους να μην προβάλλουν 
αντίσταση στην Πολιτεία, για τους οποίους και εκείνη, δεν 
προβάλλει αντίσταση την Ομοσπονδία;

Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να διαμορφώνει απλά και 
μόνον μιαν άποψη και συγχρόνως να αντλεί ευχαρίστηση 
από αυτήν; Υπάρχει ευχαρίστηση στην άποψή του, εάν αυτή 
του προξενεί θλίψη; Εάν ο γείτονάς σας, σας εξαπατήσει 
για ένα δολλάριο, ικανοποιείστε γνωρίζοντας ότι εξαπατη- 
θήκατε, ή λέγοντας ότι εξαπατηθήκατε, ή ακόμη ζητώντας 
του να σας πληρώσει τα οφειλόμενα, ή αντίθετα, προβαίνε
τε αμέσως σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να 
αποκτήσετε τα χρήματα, και φροντίζετε να μην εξαπατηθεί- 
τε ποτέ ξανά στο μέλλον; Η  δράση με βάση τις αρχές, την 
αντίληψη και την απόδοση του δικαίου, μεταβάλλει πράγμα
τα και σχέσεις. Είναι στην ουσία της επαναστατική, και συ
νολικά δεν ταυτίζεται με τα μέρη της. Όχι μόνον διαιρεί πο
λιτείες, εκκλησίες και οικογένειες, αλλά ναι, διαιρεί και το 
άτομο, διαχωρίζοντας το διαβολικό από το θεϊκό του μέρος.

Άδικοι νόμοι υπάρχουν: Θα αρκεστούμε να τους υπακού
με, θα αποπειραθούμε να τους βελτιώσουμε και θα τους υπα
κούμε μέχρι να το κατορθώσουμε, ή θα τους παραβιάσουμε 
στη στιγμή; Γενικά οι άνθρωποι, με μια κυβέρνηση αυτού 
του είδους, θεωρούν ότι οφείλουν να περιμένουν μέχρι να 
πείσουν την πλεισψηφία να τους αλλάξει. Πιστεύουν ότι, εάν 
προβάλλουν αντίσταση, η θεραπεία θα είναι χειρότερη από
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το κακό. Αλλά το σφάλμα είναι της ίδιας της κυβέρνησης 
εάν το φάρμακο είναι χειρότερο από την άρρωστεια. Αυτή 
το κάνει χειρότερο. Γιατί δεν διαθέτει την ικανότητα να το 
προλάβει και να προχωρήσει σε μια μεταρρύθμιση; Γιατί δεν 
μεριμνά, για τη σοφή της μειοψηφία; Γιατί φωνασκεί και 
αντιδρά πριν καν πονέσει; Γιατί δεν ενθαρρύνει τους πολί
τες της, να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, ώστε να της 
υποδεικνύουν τα σφάλματά της, και να πράττει το καλλίτερο 
με τη βοήθειά τους; Γ ιατί σταυρώνει πάντα τον Χριστό, για
τί αφορίζει τον Κοπέρνικο και τον Λούθηρο, γιατί καταγ
γέλλει ως αντάρτες τον Ουάσινγκτον και τον Βενιαμίν Φραν- 
κλίνο;

θ α  έλεγε κανείς, ότι η μόνη παρανομία που δεν σκέφτη- 
κε ποτέ να διαπράξει μια κυβέρνηση, είναι η ηθελημένη και 
έμπρακτη άρνηση της εξουσίας της. Διαφορετικά, πως συμ
βαίνει και δεν προβλέπεται η καθορισμένη, η αρμόζουσα 
και η ανάλογη ποινή; Εάν ένας άνθρωπος χωρίς ιδιοκτησία 
αρνηθεί να κερδίσει εννέα σελίνια*, προκειμένου να πλη
ρώσει τον φόρο για την Πολιτεία, τότε, σύμφωνα με όλους 
τους νόμους που γνωρίζω, φυλακίζεται αμέσως, η δε διάρ
κεια της φυλάκισής του, εναπόκειται στη διακριτική ευχέ
ρεια εκείνων, οι οποίοι τον φυλάκισαν. Αντίθετα, εάν κλέ
ψει ενενήντα φορές, εννέα σελίνια από την Πολιτεία, σύ
ντομα τον αφήνουν και πάλι ελεύθερο.

Εάν η αδικία είναι μέρος των αναγκαίων τριβών του κυ
βερνητικού μηχανισμού, αφήστε την να συνεχίσει να αδικεί, 
διότι ίσως επιτέλους, φθαρεί και καταστραφεί. Εάν η αδι
κία είναι κάποιο ελατήριο, ή τροχαλία, ή σκοινί, ή κοχλίας 
του μηχανισμού, τότε μπορείτε να σταθμίσετε, εάν το αντί
δοτο δεν είναι χειρότερο από την ασθένεια. Αλλά, εάν απαι-

* Το ποσό τον χεφαλιχσύ φόρου, που αρνήθηχε να πληρώσει ο θορώ. 
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τεί από εσάς να καταστείτε ο φορέας της αδικίας προς τον 
συνάνθρωπό σας, τότε ένα έχω να προτείνω: Παραβιάστε 
αμέαως το νόμο. Αποτρέψτε τις τριβές με την ίδια σας τη ζωή, 
και σταματήστε τον μηχανισμό. Διότι αυτό που οφείλω να 
κάνω, είναι να εξετάσω, όποιο και αν είναι το τίμημα, εάν 
συναινώ και εγώ, ο ίδιος, στην αδικία την οποία καταδικάζω.

Και σε ότι αφορά την υιοθέτηση μεθόδων, με τις οποίες 
υποτίθεται ότι είναι εξοπλισμένη η Πολιτεία, προκειμένου 
να θεραπεύει το κακό, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω μεθό
δους αυτού του είδους. Πρόκειται για διαδικασίες εξαιρετι
κά χρονοβόρες και η ζωή είναι μικρή . Έχω για να ασχολη
θώ, άλλες υποθέσεις. Σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθα για να 
εξωραίσω τη ζωή, αλλά για να ζήσω σ ’ αυτόν, είτε είναι κα
λός είτε κακός. Δεν οφείλει κάθε άνθρωπος να κάνει τα πά
ντα, αλλά μόνον κάτι, αλλά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε 
τα πάντα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, το 
κάτι, και εσφαλμένα. Δεν είναι δουλειά μου, να υποβάλλω 
αιτήσεις στον κυβερνήτη ή στο νομοθετικό σώμα, όπως δεν 
είναι δουλειά τους, να υποβάλλουν και αυτοί αιτήσεις σε 
μένα. Διότι εάν δεν ανταποκριθσύν στις αιτήσεις μου, τότε 
εγώ τι κάνω; Για την περίσταση αυτή, η Πολιτεία δεν διαθέ
τει οιαδήπστε μέθοδο θεραπείας: Το Σύνταγμα, αυτό καθ αυ
τό, είναι το κακό. Αυτό είναι δυνατόν, ενδεχομένως, να φα
ντάζει άτεγκτο, δογματικό και ανελέητο, αλλά η αντιμετώ
πιση με καλοσύνη και κατανόηση προς τον άλλον, αρμόζει 
μόνον στο πνεύμα εκείνο, το οποίο διαθέτει την ικανότητα 
να τις εκτιμήσει, και το δικαιούται. Αυτό συμβαίνει με κάθε 
αλλαγή προς το καλλίτερο, όμοια με τις συσπάσεις που συ
γκλονίζουν το σώμα, κατά τη γέννηση και τον θάνατο.

Δεν διστάζω να πω, ότι όσοι αυτοαποκαλσύνται οπαδοί 
της κατάργησης της δουλείας, οφείλουν άμεσα και ενεργη
τικά να αποσύρουν την υποστήριξή τους, είτε προσωπική είτε
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οικονομική, από την κυβέρνηση της Μασσαχουσέτης, χωρίς 
να αναμένουν να αποτελέσουν συμπαγή πλειοψηφία, προ- 
κειμένου να ανέχονται τη χρησιμοποίησή τους, για την επι
κράτηση του νόμου. Πιστεύω, ότι είναι αρκετό που έχουν 
τον Θεό μαζί τους, χωρίς να περιμένουν τίποτα από κανέ- 
ναν άλλο. Αλλωστε, κάθε άνθρωπος δικαιότερος από τους 
γείτονες του, συνιστά, ήδη, μια πλειοψηφία.

Αυτήν, την Αμερικανική κυβέρνηση, ή τον εκπρόσωπό της, 
την κυβέρνηση της Πολιτείας, την συναντώ άμεσα, πρόσωπο 
με πρόσωπο, μια φορά το χρόνο, στο πρόσωπο του ειοπρά- 
κτορά της. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος 
στη θέση όπου βρίσκομαι εγώ, συναντά κατ’ ανάγκην την κυ
βέρνηση, και αυτή του λέει κατηγορηματικά: «Αναγνώρισή με». 
Τότε, ο πλέον απλός, ο πλέον αποτελεσματικός, και στην πα
ρούσα κατάσταση, ο πλέον αναγκαίος τρόπος αντιμετώπισής 
της, ως προς αυτό το ζήτημα, προκειμένου να εκφραστεί η 
ελάχιστη ικανοποίηση και αγάπη σου απέναντι της, είναι να 
της αρνηθείς αυτήν την αναγνώριση. Ο άνθρωπος με τον οποίο 
έχω να κάνω είναι ο πολίτης γείτονάς μου, ο φοροεισπράκτο
ρας* (διότι, σε τελευταία ανάλυση, έχω διαφορές με τους αν
θρώπους και όχι με τα έγγραφα), και ο οποίος οικειοθελώς 
επέλεξε να είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Πως λοιπόν 
θα μάθει επιτέλους, τι είναι, ή τι κάνει, ως υπάλληλος της κυ
βέρνησης, είτε ως άνθρωπος, αν δεν υποχρεωθεί να διερωτη- 
θεί, αν θα με αντιμετωπίσει εμένα, τον γείτονά του, ένα άτομο 
που το σέβεται, ως γείτονα και καλοπροαίρετο άνθρωπο ή ως 
ένα μανιακό και ταραχοποιό στοιχείο, και νοιώσει, αν είναι 
σε θέση να υπερβεί αυτό το εμπόδιο στη γειτνίασή μας, χωρίς 
τις ανάρμοστες σκέψεις και φράσεις που αντιστοιχούν στις

* Πρόκειται για τον Sam Staples, ο οποίος συχνά βοηθούσε τον θορώ 
στις τοπογραφήσεις.
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ενέργειας του; Το γνωρίζω καλά αυτό. Εάν χίλιοι, εκατό, ή 
και δέκα, άνθρωποι τους οποίους θα μπορούσα να κατονομά
σω, «εάν δέκα μόνον έντιμοι άνθρωποι», ναι, μάλιστα, εάν ένας 
μόνον ΤΙΜΙΟΣ άνθρωπος, σε αυτήν εδώ την Πολιτεία της Μασ- 
σαχσνσέττ\ς,προχειμένσυ να σταματήσει η δουλεία, έλυνε αυτό 
το κοινωνικό συμβόλαιο και φυλακιζόταν για αυτόν τον λόγο, 
αυτό θα σημαινε αυτομάτως και την κατάργηση της δουλείας 
στην Αμερική. Διότι δεν έχει σημασία πόσο ασήμαντο φαντά
ζει το ξεκίνημα: 'Οτι άπαξ γίνει καλά, διαρκεί αιώνια. Αλλά, 
αρεσκόμεθα να μιλάμε μόνον, γι’ αυτό: Αυτό, λέμε, είναι η 
αποστολή μας. Μια μεταρρύθμιση, αποκτά μεγάλη δημοσιό
τητα στις εφημερίδες που την υποστηρίζουν, κάτι που δεν συμ
βαίνει με έναν άνθρωπο, μόνο του. Εάν ο άλλος, αξιότιμος 
γείτονάς μου, ο διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Πολιτείας*, 
ο οποίος, στο τοπικό Κοινοβούλιο, θα αφιερώσει τον χρόνο 
του στην αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντί 
να ασχολείται με τον επαπειλουμενο εγκλεισμό του στις φυ
λακές της Καρολίνας, αφιερωνόταν στην υπεράσπιση των 
φυλακισμένων της Μασσαχουσέτης, αυτής της Πολιτείας που 
τόσο διακαώς επιθυμεί να επιρρίψει το αμάρτημα της δου
λείας στην αδελφή Πολιτεία ( αν και προς το παρόν, το μόνο 
που μπορεί να εντοπίσει ως αίτιο διένεξης της, είναι μια πρά
ξη κακής φιλοξενίας), το τοπικό Κοινοβούλιο δεν θα αντιπα- 
ρερχόταν εξ ολοκλήρου το ζήτημα, κατά την διάρκεια του χει
μώνα που επακολούθησε.

* Πρόκειται για τον Samuel Hoar, 1778-1856, τοπική πολιτική προσω
πικότητα, ο οποίος, ως εκπρόσωπος της πολιτείας της Μασσαχουσέτης 
απελάθηκε από το Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας το 1844, ενώ με
σολαβούσε για κάποιους φυλακισμένους Νέγρους ναυτικούς από την 
Μασσαχσυσέτη. Η τοπική βουλή της Νότιας Καρολίνας, ψήφισε υπέρ 
της απόφασης απέλασης του Hoar, κατόπιν αιτήματος του κυβερνήτη
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Κάτω από την εξουσία μιας κυβέρνησης η οποία κλείνει 
στην φυλακή, τελείως άδικα, τον οιονδήπστε, η πραγματική 
θέση, για έναν δίκαιο άνθρωπο είναι ωσαύτως, η φυλακή. Η 
σωστή θέση σήμερα, η μόνη θέση την οποία προβλέπει η 
Μασσαχσυσέτη για τα πλέον ελεύθερα και λιγότερο παραι
τημένα πνεύματα, είναι οι φυλακές της, ώστε δια νόμου της 
Πολιτείας, να εκδιωχθούν και να απομονωθούν εκτός αυ
τής, εφόσον έχουν ήδη αυτοαποκλειστεί, χάριν των αρχών 
τους. Και εκεί, θα πρέπει να πάνε να τους βρουν, ο δραπέ- 
της δούλος, και ο υπό αναστολή φυλακισμένος Μεξικάνος, 
και ο Ινδιάνος που έρχεται να διαμαρτυρηθεί για το άδικο, 
που έχει υποστεί η φυλή του. Σε αυτόν τον διαχωρισμένο, 
αλλά πλέον ελεύθερο και σεβαστό χώρο, όπου η Πολιτεία 
στοιβάζει όσους δεν είναι μαζί της αλλά εναντίον της, το μόνο 
κτίριο σε ένα κράτος σκλάβων, όπου μπορεί να κατοικήσει 
ένας ελεύθερος άνθρωπος, διατηρώντας την αξιοπρέπειά 
του. Και εάν κάποιος σκεφτεί, ότι η επιρροή που ασκούν θα 
εξανεμισθεί μέσα στη φυλακή, ότι οι φωνές τους δεν θα τρι- 
βιλίζουν πλέον τα αυτιά της Πολιτείας, ότι δεν θα είναι πλέον 
εχθροί εντός των τειχών, τότε δεν γνωρίζει πόσο ισχυρότε
ρη είναι η αλήθεια από το ψέμμα, και πόσο η ευγλωττία και 
η αποτελεσματικότητά τους, έχουν τη δύναμη να πολεμήσουν 
την αδικία, όταν έχει βιωθεί έστω και για λίγο στο πετσί τους. 
Ρίξτε ολόκληρη την ψήφο σας, όχι μόνον ένα κομμάτι χαρτί, 
αλλά ασκείστε όλη την επιρροή σας. Μια μειοψηφία είναι 
αδύναμη, όταν συμβιβάζεται με την πλεισψηφία, δεν είναι καν 
μειοψηφία. Αντίθετα, γίνεται ακαταμάχητη εάν επικεντρώ
σει όλες τις δυνάμεις της στην υπόθεσή της. Εάν η επιλογή 
είναι, μεταξύ του να εγκλειστούν στις φυλακές οι δίκαιοι 
άνθρωποι, ή να πάρει τέλος ο πόλεμος και η δουλεία, η Πο
λιτεία δεν θα έχει τον παραμικρό δισταγμό στο τι να επιλέ- 
ξει. Εάν, αυτόν τον χρόνο, χίλιοι άνθρωποι αρνούνταν να
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πληρώσουν φόρους, αυτή η ενέργεια δεν θα ήταν τόσο βίαιη 
και αιμμοσταγής, όσο η πράξη της πληρωμής των φόρων, 
που επέτρεψε στην πολιτεία να βιαιοπραγήσει και να χύσει 
αίμμα αθώων. Αυτός είναι, πράγματι, ο ορισμός για μια ει
ρηνική επανάσταση, εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Εάν ο 
φοροεισπράκτορας ή ο οιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός, με 
ρωτήσει, όπως έχει ήδη συμβεί, «Μα τι να κάνω εγώ»; η απά
ντησή μου είναι, «Εάν πράγματι θέλεις να κάνεις κάτι, πα
ραιτήσου από τη θέση σου». 'Οταν ο υπήκοος αρνείται τη σύ
μπραξη και ο λειτουργός παραιτείται από το λειτούργημά 
του, τότε η επανάσταση έχει ήδη επιτελεσθεί Αλλά ας υπο
θέσουμε, έστω ότι θα χυθεί αίμμα. Δεν υπάρχει ήδη αιμμα- 
τοχυσία όταν τραυματίζεται η συνείδηση; Και από αυτό του 
το τραύμα, δεν χάνονται η αληθινή ανθρωπιά και η αθανα
σία του ανθρώπου, και δεν αιμμορραγεί ανεπανόρθωτα κα
ταδικάζοντας τον εαυτό του σε αιώνιο θάνατο; Βλέπω ήδη 
αυτό το αίμμα να ρέει, τώρα.

Με απασχόλησε η φυλάκιση του παραβάτη, και όχι η κα
τάσχεση της περιουσίας του, παρόλο που και τα δύο, θα εξυ
πηρετούσαν τον ίδιο σκοπό, διότι εκείνοι που διεκδικούν το 
απόλυτο δίκαιο, και κατά συνέπεια είναι οι πλέον επικίνδυ
νοι για μια διεφθαρμένη Πολιτεία, δεν έχουν κατά κανόνα 
σπαταλήσει πολύ χρόνο, προκειμένου να συσσωρεύσουν μια 
περιουσία Σε αυτούς, η Πολιτεία παρέχει συγκριτικά λίγες 
υπηρεσίες, και ένας μικρός φόρος συνήθως, φαντάζει υπέρ
μετρος, κυρίως, όταν είναι υποχρεωμένοι να τον πληρώσουν 
με πρόσθετη εργασία των χεριών τους. Εάν υπήρχε κάποιος, 
ικανός να ζει χωρίς να χρησιμοποιεί καθόλου χρήματα, τότε η 
Πολιτεία θα δίσταζε να του ζητήσει φόρο. Αλλά ο πλούσιος, 
για να μην προβούμε σε κάποια προσβλητική αναφορά, είναι 
πάντοτε πουλημένος στο θεσμό, μέσω του οποίου πλουτίζει. 
Και να το πούμε επακριβώς: Όπου πολλά χρήματα, λίγη αρε-
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τη. Διότι τα χρήματα μεσολαβούν μεταξύ του ανθρώπου και 
των αντικειμένων του, και τα κατακυριεύουν για λογαριασμό 
του, και δεν απαιτεί μεγάλη αρετή, η δραστηριοποίηση για 
την απόκτηση χρημάτων. Τα χρήματα, θέτουν κατά μέρος, 
πολλά ζητήματα τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα υπέ
βαλλαν τον πλούσιο σε δοκιμασίες, ενώ το μόνο νέο ζήτημα 
που αναφύεται λόγω των χρημάτων, είναι μεν δύσκολο, αλλά 
άνευ λόγου: πώς να τα ξοδέψει. Οπότε, χάνει τα ηθικά του 
ερείσματα. Οι ευκαιρίες για ζωή ελαχιστοποιούνται, όσο αυ
ξάνονται τα αποκαλούμενα μέσα επιβίωσης. Το καλλίτερο που 
μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για την παιδεία του όταν πλου
τίσει, είναι να προσπαθήσει να υλοποιήσει όλα τα σχέδια που 
εξέθρεψε όταν ήταν φτωχός. Ο Χριστός έδωσε την ανάλογη 
απάντηση, προς την κατάστασή τους, στους ανθρώπους του 
Ηρώδη: «Επιόείξατέ μοι το νόμισμα τον κήνσσυ, οι όε προσή- 
νεγκαν αντώ όηνάριον, και λέγει αυτοίς, τίνος η εικών αυτή 
και η επιγραφή; λέγουσιν αντώ, Καίσαρος, τότε λέγει αντοίς, 
απόδοτε συν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ» *, 
αφήνοντάς τους, όχι σοφότερους από ότι προηγουμένως, σχε
τικά με το ποιο είναι ποιο, διότι αυτοί οι ίδιοι, δεν επιθυμούν 
να το γνωρίσουν.

'Οταν συζητώ με τους πλέον ελεύθερους από τους γείτο- 
νές μου, αντιλαμβάνομαι, πως, ό,τι και εάν πουν σχετικά με το 
μέγεθος και τη σοβαρότητα του ζητήματος και το ενδιαφέρον 
τους για τη δημόσια ειρήνη, η κατάληξη πάντα είναι, ότι δεν 
μπορούν να διακυβεύσουν την προστασία από την υφιστάμε
νη κυβέρνηση, και τρέμουν τις συνέπειες της ανυπακοής απέ
ναντι της, επάνω στην περιουσία και την οικογένειά τους. 
Προσωπικά, είμαι τελείως αντίθετος στην ιδέα, να επαφίεμαι 
στην προστασία της Πολιτείας. Αλλά, εάν αρνηθώ την εξου-

* Κατά Ματθαίον, 22, 16-21.
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σία της Πολιτείας, όταν μου στείλλει τον λογαριασμό της εφο
ρίας, σύντομα θα κατάσχει και θα κατασπαταλήσει όλη μου 
την περιουσία, καθιστώντας την ζωή μου και την ζωή των παι
διών μου, ένα ατέρμονο μαρτύριο. Αυτό είναι πολύ σκληρό. 
Εμποδίζει έναν άνθρωπο να ζήσει μιαν έντιμη και επιφανεια
κά άνετη ζωή. Δεν αξίζουν τον κόπο οι ώρες που σπαταλήθη- 
καν για τη συσσώρευση της περιουσίας, διότι αυτό είναι σί
γουρο, ότι θα επαναληφθεί. Θα πρέπει να νοικιάσετε ή να 
καταλάβετε παράνομα κάποια έκταση γης, να καλλιεργήσετε 
μια μικρή σοδειά και να την φάτε αμέσως. Θα πρέπει να στη
ρίζεστε στον εαυτό σας, και να εξαρτάσθε μόνον από τον εαυ
τό σας, χωρίς πολλά πολλά, έτοιμος για μια καινούρια αρχή, 
και χωρίς να έχετε πολλές δραστηριότητες. Έ νας άνθρωπος 
μπορεί να πλουτίσει ακόμη και στην Τουρκία, εάν από κάθε 
άποψη είναι καλός υπήκοος της Τουρκικής κυβέρνησης. Ο 
Κομφούκιος λέει, «Εάν μια Πολιτεία κυβερνάται με τις αρχές 
της λογικής, τότε η φτώχεια και η αθλιότητα είναι υπήκοοι της 
ντροπής»*. Ό χι, μέχρις ότσυ χρειαστώ την προστασία της 
Μασσαχσυσέτης, μέχρις ότσυ ζητήσω να φτάσει το χέρι της 
έως εμένα, σε κάποιο μακρινό λιμάνι του Νότου, όπου η ελευ
θερία μου θα κινδυνεύει, ή μέχρις ότσυ, αφοσιωθώ αποκλει
στικά στην απόκτηση μιας περιουσίας εδώ, στον τόπο μου, 
μέσω κάποιας ειρηνικής δραστηριότητας, είμαι σε θέση να 
αρνσύμαι τη σύμπραξή μου με την Μασσαχουσέτη, και την 
άσκηση των δικαιωμάτων της επάνω στην περιουσία και τη 
ζωή μου. Από κάθε άποψη, μου κοστίζει λιγότερο να διακιν
δυνεύσω την ποινή της ανυπακοής στην Πολιτεία, από το να 
καταβάλλω το τίμημα της υπακοής. Στην περίπτωση αυτή, θα 
ένοιωθα εντελώς ανάξιος.

Πριν μερικά χρόνια, ήρθε να με βρει η Πολιτεία για λογα-

* Ανάλυσα, VIII, 13.
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ριασμό της εκκλησίας, και με διέταξε να καταβάλλω ένα ποσό, 
για τη μισθοδοσία κάποιου κληρικού, τα κηρύγματα του οποίου 
παρακολουθούσε ο πατέρας μου, αλλά ποτέ εγώ. «Πλήρωσε 
είπε, διαφορετικά θα σε ρίξω στη φυλακή». Εγώ αρνήθηκα. 
Αλλά δυστυχώς, κάποιος άλλος άνθρωπος το θεώρησε σωστό 
να πληρώσει. Δεν βλέπω γιατί ο δάσκαλος του σχολείου, θα 
πρέπει να φορολογείται προς όφελος του ιερέα, και όχι ο ιε
ρέας προς όφελος του δασκάλου. Δεν υπήρξα ποτέ δημόσιος 
δάσκαλος της Πολιτείας, αλλά συντηρούσα τον εαυτό μου 
παραδίδοντας ιδιωτικά μαθήματα. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί 
η Φιλολογική Λέσχη δεν μπορούσε να παρουσιάζει τον δικό 
της προϋπολογισμό, απολαμβάνοντας την οικονομική υποστή
ριξη της Πολιτείας, όπως και η εκκλησία. Ωστόσο, κατόπιν 
αιτήματος των φοροεισπρακτόρων, δέχτηκα να τα δηλώσω όλα 
αυτά, γραπτά: «Με το παρόν, καθιστώ γνωστό σε όλους τους 
ανθρώπους, ότι εγώ, ο Χένρι Θορώ, δεν επιθυμώ να θεωρού
μαι μέλος της οιασδήποτε νομίμως ανεγνωρισμένης ενώσεως, 
στην οποία δεν έχω εγγράφει». Έ δοσα αυτό το χαρτί στον 
γραμματέα του Δήμου, το πήρε, και το έχει. Η δε Πολιτεία, 
στο βαθμό που πληροφορήθηκε ότι δεν επιθυμούσα να θεω
ρούμαι μέλος αυτής της εκκλησίας, ποτέ δεν μου ξαναζήτησε 
να πληρώσω για παρόμοιο λογαριασμό, παρόλο που υποστη
ρίζεται, ότι έπρεπε να επανέλθει στην αρχική της θέση. Εάν 
γνώριζα, ποιες είναι και πως ονομάζονται, θα είχα παραιτη
θεί από όλες αυτές τις ενώσεις στις οποίες δεν έχω ποτέ εγ
γραφεί ως μέλος. Αγνοώ όμως, που μπορώ να βρω έναν πλή
ρη κατάλογο.'

Για έξι ολόκληρα χρόνια δεν πλήρωνα κεφαλικό φόρο*.

* Από το 1840. Η  φυλακή, η οποία αναφέρεται στη συνέχεια, ήταν η 
φυλακή της Κομητείας του Midlessex στην πολιτέια του Κόνκορντ, ένα 
μεγάλο τριώροφο κτίριο.
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Έμεινα στη φυλακή γι’ αυτόν το λόγο, για μια νύχτα, και, 
καθώς είχα μείνει να κοιτάω τους τοίχους από στέρεη πέ
τρα, πάχους δυο ή τριών ποδών, την πόρτα από σίδερο και 
ξύλο ένα πόδι πάχος, και τα σιδερένια κάγκελα που εμπόδι
ζαν το φως, ένοιωσα έκπληξη, εμπρός στην έκταση της ανοη
σίας του θεσμού, ο οποίος, με αντιμετώπιζε σαν να ήμουν 
μόνον από κρέας, αίμμα και κόκκαλα, που μπορούσε να τα 
κλειδώσει μέσα στην φυλακή. Απορρούσα πώς είχε καταλή- 
ξει στο συμπέρασμα, ότι αυτός ήταν ο καλλίτερος τρόπος 
χρήσης για το άτομό μου, χωρίς να αναλογισιεί ότι θα ήταν 
δυνατό, να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες μου, με διαφορε
τικό τρόπο. Διαπίστωσα ότι αυτός ο τοίχος, ανάμεσα σε μένα 
και στους συμπολίτες μου, δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση με 
τον άλλον, πολύ πιο δύσκολο στην αναρρίχηση ή την διάτρη
ση, από τον οποίο θα έπρεπε να αποδράσουν, για να κατορ
θώσουν να γίνουν ελεύθεροι όσο και εγώ. Ούτε στιγμή δεν 
αισθάνθηκα περιορισμένος. Οι τοίχοι της φυλακής, μου φά
νηκαν απλά, σαν μια αλόγιστη σπατάλη πέτρας και τσιμέ
ντου. Ένοιωσα ωσάν να ήμουν ο μοναδικός, από όλους τους 
συμπολίτες μου, που είχε πληρώσει κανονικά τον φόρο. 
Ή ταν προφανές, ότι δεν γνώριζαν πώς να μου συμπερκρερ- 
θούν, και συμπεριφέρονταν ως ανάγωγα άτομα. Σε κάθε 
απειλή ή σε κάθε φιλοφρόνηση η απάντηση ήταν και μια 
γκάφα. Διότι πίστευαν ακλόνητα, ότι διακαής μου πόθος, 
ήταν να βρίσκομαι από την άλλη πλευρά του πέτρινου τοί
χου. Χαμογελούσα, βλέποντάς τους να κλειδώνουν τόσο 
επιμελώς την πόρτα τους, μπροστά στους διαλογισμούς μου, 
όι οποίοι τους ακολουθούσαν πάλι έξω, χωρίς να τους αφή
νουν στιγμή ή να παρεμβάλλονται, και αυτοί να είναι στην 
πραγματικότητα, οι μόνοι επικίνδυνοι. Αφού λοιπόν δεν 
μπορούσαν να με αγγίξουν, αποφάσισαν να τιμωρήσουν το 
σώμα μου. Οπως οι πιτσιρικάδες, που όταν δεν μπορούν να
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τα βάλουν με κάποιον μεγάλο που του έχουν άχτι, ξεσπούν 
στον σκύλο του. Είδα ότι η Πολιτεία πλέον τα είχε χαμένα, 
ότι ήταν σαν μια φοβισμένη και άβγαλτη γυναίκα που δεν 
διέκρινε φίλους από εχθρούς, και εγώ έχασα και τον τελευ
ταίο σεβασμό, που μου είχε απομείνει για αυτήν, και την 
συμπόνεσα.

Κατά συνέπεια, ποτέ η Πολιτεία ηθελημένα δεν έρχεται 
σε αντιπαράθεση με τη συνείδηση ενός ανθρώπου, πνευμα
τική ή ηθική, αλλά μόνον με το σώμα και τις αισθήσεις του. 
Δεν διαθέτει κάποια ανώτερη ευστροφία ή ηθικό σθένος, 
αλλά μόνον ανώτερη φυσική δύναμη. Εγώ, δεν είμαι γεννη
μένος για τον καταναγκασμό. Επιθυμώ να αναπνέω με τον 
δικό μου τρόπο. Να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο ισχυρότε
ρος. Πόση δύναμη έχει το πλήθος; Ο μόνος, ο οποίος είναι 
δυνατόν να με υποβάλλει σε καταναγκασμό, είναι ο νόμος, 
ο ανώτερος, από τον δικό μου. Θέλουν να με αναγκάσουν 
να γίνω όπως αυτοί. Αλλά εγώ δεν υπακούω σε ανθρώπους 
που είναι καταναγκασμένοι να ζσυν με αυτόν τον τρόπο, ούτε 
σε ανθρώπινες μάζες. Τι είδους ζωή θα ήταν, τότε αυτή, για 
να την ζήσεις; Όταν συναντώ μια κυβέρνηση η οποία λέει, 
«Τα λεφτά σου ή τη ζωή σου», για ποιο λόγο να βιαστώ να 
της δόσω τα λεφτά μου; Ενδεχομένως να βρίσκεται σε μεγά
λη δυσχέρεια, και να μην ξέρει τι να κάνει, αλλά εγώ δεν 
μπορώ να τη βοηθήσω. Ας βοηθήσει μόνη της τον εαυτό της. 
Ας κάνει ό,τι κάνω και εγώ. Δεν είναι ανάγκη να κλαυθμη- 
ρίζει για αυτό. Δεν είμαι εγώ ο υπεύθυνος για τη σωστή λει
τουργία του μηχανισμού της κοινωνίας. Δεν είμαι ο ψυχο
γιός του μηχανικού. Ό ταν ένα βελανίδι και ένα κάστανο 
πέσουν στη γη, το ένα, δίπλα στο άλλο, δεν μένει αδρανές το 
ένα προκειμένου να παραχωρήσει τη θέση του στο άλλο, 
αλλά και τα δυο υπακούουν στους δικούς τους νόμους, φυ
τρώνουν, αναπτύσσονται και ανθίζουν όσο καλλίτερα μπο-

112



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ

ρουν, ώσπου ενδεχομένως, το ένα να επισκιάσει και να κα
ταστρέφει το άλλο. Όταν ένα φυτό αδυνατεί να ζήσει, σύμ
φωνα με τη φύση του, πεθαίνει. Το ίδιο και ο άνθρωπος.

Η  νύχτα στη φυλακή ήταν κάτι το νέο για μένα και 
ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Όταν μπήκα, οι φυλακι
σμένοι με τα κοντομάνικα, απολάμβαναν τις κουβε
ντούλες και το βραόυνό αεράκι στον διάδρομο. Αλλά, 
ο δεσμοφύλακας είπε, «Ελάτε παιδιά, ώρα να σας κλει
δώσω.» Και έτσι διαλύθηκαν, και άκουαα τον ήχο των 
βημάτων τους, να επιστρέφουν στα άδεια κελιά. Ο δε
σμοφύλακας, μου συνέστησε τον συγκρατούμενό μου, 
ως έναν «έξυπνο και πρώτης τάξεως άνθρωπο.» Και 
όταν κλειδώθηκε η πόρτα, εκείνος μου έδειξε, πού να 
κρεμάσω το καπέλο μου, και πώς είχαν τα πράγματα 
εκεί. Τα κελιά ασπρίζονταν μια φορά το μήνα, και το 
δικό μας, ήταν το καλλίτερα ασπρισμένο, με λιτή επί
πλωση, ενδεχομένως το πλέον καθαρό και ευχάριστο 
διαμέρισμα στην πόλη. Βέβαια, ήθελε να μάθει, από  
πού ήμουν και τι με έφερνε εκεί, και αφού του είπα, 
τον ρώτησα με τη σειρά μου πώς βρέθηκε αυτός εκεί, 
θεωρώντας τον φυσικά, ως έναν έντιμο άνθρωπο. Και, 
πιστεύω, πως πράγματι ήταν. «Με κατηγορούν ότι έκα
ψα έναν αχυρώνα,» είπε, «αλλά ποτέ μου δεν έκανα 
κάτι τέτοιο.» Α πό όσα κατόρθωσα να μάθω, πήγε να 
κοιμηθεί σε έναν αχυρώνα πιωμένος, άναψε την πίπα 
του, και ο αχυρώνας κάηκε. Είχε τη φήμη ενός ιδιο
φυούς ανθρώπου, και βρισκόταν εκεί κάπου τρεις μή
νες, περιμένοντας τη δίκη του, ενδεχομένως δε, να πε- 
ρίμενε άλλο τόσο, αλλά είχε εξοικειωθεί αρκετά και 
έδειχνε μάλλον ευχαριστημένος, εφόσον είχε διασφα
λίσει την τροφή του, χωρίς να πληρώνει, και πίστευε
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ότι του φέρονταν καλά. Πιάσαμε ο καθένας από ένα 
παράθυρο, και διαπίστωσα, ότι εάν κάποιος έμενε εκεί 
για καιρό, η κύρια ενασχόλησή του, θα ήταν να κοιτά
ζει από το παράθυρο. Σύντομα, είχα διαβάσει όλα τα 
θρησκευτικά φυλλάδια που είχαν αφεθεί εκεί, και εξέ
τασα τα σημεία, από όπου είχαν δραπετεύσει οι προη
γούμενοι κρατούμενοι, καθώς και ένα κάγκελλο πριο
νισμένο. Ακόυσα την ιστορία των προηγούμενων τρο
φίμων του κελιού, διότι ανακάλυψα, ότι ακόμη και εδώ 
υπήρχαν ιστορίες και κουτσομπολιά που όεν κυκλο
φορούσαν ποτέ, έξω από τους τοίχους της φυλακής. 
Το κτίριο αυτό, είναι πιθανότατα το μόνο στην πόλη, 
όπου οι άνθρωποι συνθέτουν στίχους, τους κυκλοφο
ρούν μεταξύ τους, αλλά ποτέ δεν δημοσιεύονται. Ακόυ
σα πολυάριθμους στίχους, συνθέσεις κάποιων νεαρών, 
που τους εμπνεύστηκαν, καθώς προσπαθούσαν να 
δραπετεύσουν, και πήραν την εκδίκησή τους τραγου
δώντας.
Άντλησα, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από 
τον συγκρατούμενό μου, με το φόβο, ότι δεν επρόκεπο, 
ποτέ μου, να τον ξαναδώ. Αλλά στο τέλος, μου έδειξε το 
κρεββάτι μου και με άφησε να σβήσω τη λάμπα.
Ή ταν σαν να ταξείδενα σε χώρα μακρυνή, που ποτέ 

μου δεν περίμενα να αντικρύσω, σε μία και μόνο νύ
χτα. Μου φάνηκε, σαν να μην είχα ξανακούσει τους 
κτύπους του ρολογιού της πόλης, και τους βραδυνούς 
θορύβους του χωριού, ποτέ πριν, διότι κοιμηθήκαμε 
με τα παράθυρα ανοιχτά, πίσω από τα κάγκελλο. Ήταν 
σαν να έβλεπα το χωριό μου στο φως του Μεσαίωνα 
και την Κόνκορντ να έχει μεταμορφωθεί στον Ρήνο 
ποταμό, και οράματα ιπποτών και κάστρων, να περ
νούν από εμπρός μου. Ή ταν οι φωνές των γερόντων
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πολιτών του Μεσαίωνα, αυτές που άχουσα στους δρό
μους. Υπήρξα ο ακούσιος θεατής και ακροατής, του 
οτιδήποτε συνέβαινε και λεγόταν στην κουζίνα του δι
πλανού πανδοχείου, μια εντελώς νέα και σπάνια εμπει
ρία για μένα. Ήταν, μια εκ του σύνεγγης εικόνα, της 
πόλης που γεννήθηκα. Τη ζονσα, όντως από μέσα Ποτέ 
δεν είχα ξαναόεί τα ιδρύματά της. Και αυτό, εδώ, εί
ναι ένα από τα αντιπροσωπευτικά της ιδρύματα, διότι 
πρόκειται για μια επαρχιακή πρωτεύουσα Αρχισα να 
κατανοώ το ποιόν των κατοίκων της.
Το πρωί, μας έδοσαν το πρόγευμα από μια τρύπα της 

πόρτας, σε μικρά μακρόστενα τσίγκινα δοχεία, που 
περιείχαν μισό λίτρο σοκολάτα, μαύρο ψωμί και ένα 
σιδερένιο κουτάλι. 'Οταν μας ζήτησαν να επιστρέφου
με τα σκεύη, φέρθηκα σαν πρωτάρης και πήγα να επι
στρέφω το ψωμί, που μου είχε περισσέψει, αλλά ο σύ
ντροφός μου το άρπαξε έγκαιρα, και είπε ότι πρέπει 
να το φυλάξω για το γεύμα και το δείπνο. Λίγο αργό
τερα, οδηγήθηκε έξω, να μαζέψει σανό σε ένα γειτονι
κό χωράφι, όπου πήγαινε καθημερινά και δεν επέστρε
φε μέχρι το μεσημέρι, οπότε και με αποχαιρέτησε, λέ
γοντας πως αμφέβαλλε, εάν θα με ξανάβλεπε.
Όταν βγήκα από τη φυλακή, διότι κάποιος μεσολά

βησε και πλήρωσε τον φόρο, δεν αντιλήφθηκα αμέσως 
ότι μεγάλες αλλαγές είχαν συντελεστεί στο τοπίο, ως 
συνήθως, όπως εκείνες που θα παρατηρούσε κάποιος 
που έφυγε νέος και ξαναγύρισε τρικλίζοντας, γκριζο
μάλλης. Και ακόμη, υπήρχε μία αλλαγή στο σκηνικό, 
μπροστά στα μάτια μου, στην πόλη, στην Πολιτεία, στη 
χώρα, μεγαλλίτερη από όση θα μπορούσε να επιφέρει 
ένα, τόσο, χρονικό διάστημα. Έβλεπα με περισσότε
ρη καθαρότητα την Πολιτεία που ζούσα. Είδα ως ποιο
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σημείο, άξιζαν εμπιστοσύνης οι άνθρωποι, ανάμεσα 
στους οποίους ζούσα, ως γείτονες και φίλος ότι η φι
λία τους ήταν μόνον για τους καλούς καιρούς, ότι δεν 
τους απασχολούσε και πολύ να κάνουν το σωστό, ότι 
ήταν μια διαφορετική φυλή από εμένα, με τις προκα
ταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες τους, όπως είναι οι 
Μαλαίσιοι και οι Κινέζοι, ότι δεν θα θυσίαζαν και πολ
λά για την ανθρωπότητα, ότι δεν θα διακινδύνευαν 
πολλά, ούτε καν για την ιδιοκτησία τους, ό,τι τελικά, 
δεν είναι τόσο γενναιόφρσνες αλλά συμπεριφέρονται 
στον κλέφτη, όπως τους έχει συμπεριφερθεί και αυ
τός, και ελπίζουν, ότι τηρώντας επιφανειακά τους τύ 
πους, με λίγες προσευχές και ακολουθώντας την ευ
θεία και την πεπατημένη, όσο και αν είναι μάταιο, θα 
σώσουν τις ψυχές τους. Ενδεχομένως, αυτή είναι μια 
σκληρή κριτική για τους γείτονές μου, διότι πιστεύω 
ότι οι περισσότεροι από αυτούς, δεν έχουν επίγνωση, 
ότι υπάρχει ένα ίδρυμα, όπως η φυλακή στην πόλη τους. 
Παλαιότερα, υπήρχε η συνήθεια στο χωριό μας, όταν 

κάποιος φτωχός οφειλέτης έβγαινε από τη φυλακή, όλοι 
οι γνωστοί του να τον χαιρετούν, κοιτώντας τον, με 
ανοιχτά και σταυρωμένα δάχτυλα επάνω στο πρόσω
πο, μιμούμενοι τα κάγκελλα της φυλακής, και να τον 
ρωτούν: «Πώς είσαι»; Οι γείτονές μου, όμως, δεν με 
χαιρέτησαν με τον τρόπο αυτό. Απλά, πρώτα με κοί
ταξαν και έπειτα κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, λες και 
είχα επιστρέφει από ταξείδι μακρυνό. Όταν με συνέ
λαβαν για να με κλείσουν στη φυλακή, πήγαινα στον 
τσαγκάρη να πάρω ένα παπούτσι που του είχα δόσει 
να μου μπαλώσει. Όταν αφέθηκα ελεύθερος, το επό
μενο πρωί, βιάστηκα να αποτελειώσω τη δουλειά μου, 
και, αφού φόρεσα το μπαλωμένο μου παπούτσι, συ
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νάντησα μια συστάδα από μνρτιλλιές, που περίμεναν 
ανυπόμονα την παρέα μου, και μέσα σε μιαή ώρα, διότι 
το άλογο ζεύτηκε γρήγορα, βρισκόμουν στη μέση ενός 
αγρού με μνρτιλλιές, επάνω σε έναν από τους υψηλό
τερους λόφους, δυο μέλια μακρυά, και τότε πλέον η 
Πολιτεία δεν υπήρχε πουθενά.
Αυτή είναι όλη η ιστορία από τις « Φυλακές» μου*.

Ποτέ δεν αρνήθηκα να πληρώσω φόρο για τον δημόσιο 
δρόμο, διότι επιθυμώ να είμαι καλός γείτονας, όσο και κα
κός υπήκοος, και όσον αφορά την ενίσχυση των σχολείων, 
συμβάλλω και εγώ, μορφώνοντας τους συγχωριανούς μου. 
Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που με κάνει να αρ- 
νούμαι να πληρώσω την εφορία. Απλούστατα δεν επιθυμώ 
να συμπράξω με την Πολιτεία, αποσύρομαι και αποστασιο
ποιούμαι ενεργητικά από αυτήν. Δεν με ενδιαφέρει η πο
ρεία του δολλαρίου μου, δεν θα με ενδιέφερε, ακόμα και αν 
μπορούσα να την παρακολουθήσω, από τη στιγμή που με αυτό 
αγοράζεται ένας άνθρωπος ή ένα τουφέκι, για να σκοτωθεί 
κάποιος με αυτό. Το δολλάριο είναι αθώο. Αλλά με ενδια
φέρει η πορεία των συνεπειών της σύμπραξής μου. Στην 
πράξη, κηρύσσω ειρηνικά τον πόλεμο εναντίον της Πολι
τείας, με τον δικό μου τρόπο, παρόλο που θα εξακολουθώ 
να την χρησιμοποιώ, και να επωφελούμαι από αυτήν, όπως 
συνήθως, σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις.

Εάν οι άλλοι πληρώσουν τον φόρο που απαιτείται από 
εμένα, επιδεικνύοντας κατανόηση προς την Πολιτεία, δεν 
κάνουν τίποτα άλλο, από ότι θα έκαναν και σε δική τους,

* Ο θορώ αυτοσαρκάζεται αναφέροντας τον τίτλο βιβλίου του Ιταλού 
ποιητή Silvio PeUico, 1789 - 1854, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή κατανα- 
γχαστιχών έργων, στις φυλακές της Αυστρίας.
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ανάλογη περίσταση. Εάν πληρώνουν τον φάρο από ένα κα
κώς εννοούμενο ενδιαφέρον για τον φορολογούμενο, για να 
σώσουν την περιουσία του, ή να αποτρέψουν την φυλάκιση 
του, το κάνουν επειδή δεν είχαν τη σύνεση, να διακρίνουν 
μέχρι ποιο σημείο, επιτρέπουν στο προσωπικό συναίσθημα, 
να παρεμβαίνει στο δημόσιο συμφέρον.

Προς το παρόν, αυτή είναι η θέση μου. Αλλά δεν μπορεί 
να είναι ανυποχώρητος ένας άνθρωπος σε αυτές τις περι
πτώσεις, εκτός και αν, οι πράξεις του, καθοδηγούνται από 
ισχυρογνωμοσυνη ή από αδικαιολόγητο σεβασμό, προς τη 
γνώμη των ανθρώπων. Ας τον αφήσσυμε λοιπόν να ενεργή
σει, σε σχέση με το ποιος είναι, και το τι απαιτεί η στιγμή.

Σκέφτομαι καμιά φορά, «Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καλές 
προθέσεις, μόνον που τους λείπει η γνώση, θ α  ενεργούσαν 
πολύ καλλίτερα, εάν είχαν τη γνώση. Γιατί να προκαλείς αυ
τόν τον πόνο στους γείτονές σου, αναγκάζοντάς τους να σου 
συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν τους αρμόζει»; Αλλά, σκέ
φτομαι πάλι, «αυτός δεν είναι λόγος να κάνω και εγώ, ότι 
κάνουν οι άλλοι, ή να επιτρέψω να νποστούν και άλλοι, πολύ 
περισσότερο πόνο, διαφορετικού είδους». Και πάλι, πότε 
πότε, λέω στον εαυτό μου: 'Οταν πολλά εκατομμύρια ανθρώ
πων, χωρίς πάθος, χωρίς κακή πρόθεση, χωρίς κανενός εί
δους συναισθηματική φόρτιση, σου ζητούν μονάχα μερικά 
σελίνια, χωρίς την δυνατότητα, (αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία 
τους), να αποσύρουν ή να τροποποιήσουν το αίτημά τους, και 
χωρίς την δυνατότητα, από την πλευρά σου, να απευθυνθείς 
σε κάποια άλλα εκατομμύρια ανθρώπων, γιατί να εκθέσεις 
τον εαυτό σου σε αυτήν, τη σαρωτική ωμή βία; Δεν αντιστέκε
σαι πεισματικά με αυτόν τον τρόπο στο κρύο και την πείνα, 
στους ανέμους και τα κύματα, δεν υποκύπτεις ήρεμα σε χίλιες 
δυο παρόμοιες περιστάσεις ανωτέρας βίας; Δ εν βάζεις το χέρι 
σου στην φωτιά. Αλλά, όπως αναλογικά θεωρώ αυτήν τη δύ
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ναμη, όχι συνολικά ως μια κτηνώδη δύναμη, αλλά εν μέρει, 
ως μια δύναμη ανθρώπινη, και διατείνομαι, ότι διατηρώ σχέ
σεις με αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων, όπως και με τόσα 
άλλα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων, και όχι απλά και μόνον 
με αντικείμενα άψυχα ή κτηνώδη, έτσι εκτιμώ, πως αυτή η 
έκκληση είναι δυνατή, εδώ και τώρα, από αυτούς προς τον 
Δημιουργό τους, και δεύτερον, από αυτούς προς τους ίδιους 
τους εαυτούς τους. Διότι, εάν βάλω σκόπιμα το χέρι μου στη 
φωτιά, κατόπιν δεν μπορώ να κάνω έκκληση στη φωτιά ή τον 
δημιουργό της φωτιάς, και τον μόνο που μπορώ να κατηγορή
σω, είναι τον ίδιο μου τον εαυτό. Εάν είχα τη δυνατότητα, να 
πείσω τον εαυτό μου, ότι έχω οποιοδήποτε λόγο να είμαι ικα
νοποιημένος από τους ανθρώπους όπως είναι, και να τους συ
μπεριφέρομαι ανάλογα, και όχι σύμφωνα με ορισμένες από
ψεις, προς τις δικές μου απαιτήσεις και προσδοκίες για το τι 
όφειλαν να είναι, ωσάν να ήμουν καλός Μουσουλμάνος και 
μοιρολάτρης, θα όφειλα να προσπαθήσω να είμαι ικανοποιη
μένος με τα πράγματα όπως είναι, και να πω ότι αυτό είναι 
θέλημα θεού. Κυρίως δε, ότι εκεί έγκειται, η ουσιαστική δια
φορά της αντίστασης, απέναντι σε αυτήν, την απερίφραστα 
κτηνώδη και φυσική δύναμη, στην οποία μπορώ να αντιστα- 
θώ, με κάποια αποτελεσματικότητα. Δεν μπορώ όμως να πε
ριμένω, όπως ο Ορφέας, να μεταβάλλω τη φύση των βράχων, 
των δέντρων και των ζώων.

Δεν επιθυμώ να αντιδικήσω με κανέναν άνθρωπο ή έθνος. 
Στόχος μου, δεν είναι να διϋλυσω τον κώνωπα, να ωραιο
ποιήσω τις διακρίσεις, ή να προβάλλω τον εαυτό μου, ως 
καλλίτερο από τους γείτονές μου. θ α  μπορούσα να πω, ότι 
επιζητώ μάλλον μια δικαιολογία για συμμόρφωση προς τους 
νόμους της χώρας. Είμαι περισσότερο από ό,τι πρέπει, έτοι
μος να συμμορφωθώ προς αυτούς. Πράγματι, έχω λόγους να 
υποπτεύομαι τον εαυτό μου, σε αυτόν τον τομέα, και κάθε

119



HENRY D. THOREAU

χρόνο, όταν κάνει τον γύρο του ο φοροεισπράκτορας, βρί
σκω τον εαυτό μου διαθέσιμο να επανεξετάσει τις πράξεις 
και τις θέσεις των ομοσπονδιακών και των πολιτειακών κυ
βερνήσεων, και τις διαθέσεις του κόσμου, προκειμένου να 
ανακαλύψω, ένα πρόσχημα για να συμμορφωθώ. Πιστεύω, 
ότι η Πολιτεία, θα είναι σύντομα σε θέση, να πάρει από τα 
χέρια μου, όλο αυτό το έργο, και τότε δεν θα είμαι καλλίτε
ρος πατριώτης από τον οιονδήποτε συγχωριανό μου. Ιδωμέ
νο, από μια κατώτερη σκοπιά, το Σύνταγμα, με όλα τα ελατ- 
τώματά του, είναι πολύ καλό. Ο νόμος και τα δικαστήρια 
είναι αξιοσέβαστα, ακόμη και αυτή η Πολιτεία, και αυτή η 
Αμερικάνικη κυβέρνηση, είναι από πολλές απόψεις, αξιο
θαύμαστα και πρώτης τάξεως πράγματα, που τους αξίζει να 
νοιώθουμε ευγνωμοσύνη για την ύπαρξή τους, όπως έχουν 
ήδη επισημάνει πολλοί. Αλλά, ιδωμένα από μια ελάχιστα 
ανώτερη σκοπιά, και από μία ακόμη πιο ανώτερη, είναι όπως 
τα περιέγραψα, και θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, ότι 
δεν αξίζουν να τους αφιερώσεις ούτε μια ματιά, ούτε την 
ελάχιστη σκέψη.

Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν με απασχολεί και πολύ, και 
δεν είμαι διατεθειμένος να αφιερώσω την ελάχιστη σκέψη 
γι’ αυτήν. Δεν είναι πολλές οι στιγμές, ακόμη και σε αυτόν 
τον κόσμο, όπου ζω κάτω από την εξουσία μιας κυβέρνησης. 
Εάν ένας άνθρωπος διαθέτει ελεύθερη σκέψη, ελεύθερα αι
σθήματα, ελεύθερη φαντασία, αυτό που δεν υπάρχει, ποτέ 
δεν θα του φανεί ωσάν να υπάρχει, και οι άφρονες κυβερνή
τες ή μεταρρυθμιστές, μοιραία, δεν θα κατορθώσουν ποτέ να 
τον αναχαιτίσουν.

Γνωρίζω, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σκέπτονται δια
φορετικά από εμένα, αλλά εκείνοι που εξ επαγγέλματος 
έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη αυτών, ή άλλων 
σχετικών θεμάτων, μου προσφέρουν ελάχιστη ευχαρίστηση,
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όπως και κάθε άλλος. Οι άνθρωποι της Πολιτείας και του 
Νόμου, βρίσκονται τόσο ολοκληρωτικά, βαθιά μέσα στον 
θεσμό, ώστε ποτέ τους δεν τον βλέπουν, ευκρινώς και απο
γυμνωμένο. Αναφέρονται σε μιαν εν εξελίξει κοινωνία, αλλά 
δεν έχουν που την κεφαλή κλίναι, εκτός αυτής. Πιθανόν, να 
είναι άνθρωποι με κάποια εμπειρία και κρίση, και αναμφί- 
βολλα έχουν επινοήσει ευφυή ή ακόμη και χρήσιμα συστή
ματα, για τα οποία τους ευχαριστούμε με κάθε ειλικρίνεια, 
αλλά όλη τους η ευφυΐα και η χρησιμότητα, δεν υπερβαίνει 
κάποια περιορισμένα όρια. Δεν επιθυμούν, να λησμονήσουν 
ότι ο κόσμος δεν κυβερνάται από την πολιτική και την λυσι- 
τέλεια. Ο Webster* ποτέ δεν επιχείρησε να ελέγξει την κυ
βέρνηση, και έτσι του είναι αδύνατον να μιλήσει για αυτήν, 
με κύρος. Οι λόγοι του είναι σοφοί, για όσους νομοθέτες 
δεν οραματίζονται κάποια ουσιαστική μεταρρύθμιση, στην 
παρούσα κυβέρνηση. Αλλά για τους στοχαστές, και όσους 
οραματίζονται νόμους αιώνιους, δεν έχει αγγίξει ποτέ, την 
ουσία του προβλήματος. Γνωρίζω ανθρώπους σαν αυτόν, που 
οι γαλήνιοι και σοφοί στοχασμοί τους, σχετικά με το θέμα 
αυτό, αποκαλύπτουν εν συντομία, τα όρια της ευρύτητας και 
του βεληνεκούς της διάνοιάς τους. Και παρόλα αυτά, σε σύ
γκριση προς τις ευτελείς επαγγελίες των περισσότερων με
ταρρυθμιστών, και την ακόμη πιο ευτελή σοφία και ευφρά
δεια των πολιτικών, εν γένει, οι δικοί του λόγοι, είναι σχε
δόν οι μόνοι που διακρίνονται για την αξία και την ευαισθη
σία τους, και ευχαριστούμε τον θ εό  γι’ αυτόν. Συγκριτικά, 
παραμένει πάντα ρωμαλέος, πρωτότυπος, και πάνω από όλα, 
πρακτικός. Παρόλα αυτά, η αρετή του δεν είναι η σοφία, 
αλλά η σύνεση. Η αλήθεια του νομομαθούς, δεν είναι η Αλή-

* Daniel Webster, 1782 -1852: Υπήρξε ένας · διαπρεπής πολιτικός» της 
παράταξης των Ουίγων.
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θεία, είναι η λογική συνέπεια, ή η συνέπεια προς την λυσιτέ- 
λεια. Η Αλήθεια, βρίσκεται πάντα σε αρμονία προς τον εαυ
τό της, και ασχολείται και μεριμνά κατά κύριο λόγο για την 
ανεύρεση του δικαίου, το οποίο ενδεχομένως, συνάδει με 
την αδικοπραγία.

Ο Webster, έχει αποκληθεί επάξια, Υπερασπιστής του 
Συντάγματος. Ό λα του τα χτυπήματα, δεν είναι παρά, αμυ
ντικά. Δεν είναι ηγέτης, αλλά οπαδός. Ηγέτες του, είναι οι 
άνθρωποι που συνέταξαν το Αμερικανικό σύνταγμα το 1787, 
στην Φιλαδέλφεια. «Ποτέ μου δεν κατέβαλλα την οποιαδή
ποτε προσπάθεια,» λέει, «και ποτέ μου δεν προτίθεμαι να 
καταβάλλω την παραμικρή προσπάθεια · ποτέ μου δεν συνέ
βαλλα και δεν εννοώ ποτέ μου να συμβάλλω στο παραμικρό, 
προκειμένου να δημιουργήσω κωλύματα, στην αρχική σύμ
βαση, χάρη στην οποία, συνενώθηκαν οι διάφορες Πολι
τείες»*. Έτσι, σε σχέση με τον καθαγιασμό της δουλείας, η 
οποία περιέχεται στο Σύνταγμα, λέει: «Εφόσον είναι μέρος 
της αρχικής σύμβασης, ας παραμείνει». Παρά την ιδιαίτερη 
οξυδέρκεια και ευελιξία που τον διακρίνει, δεν είναι ικανός 
να αποσπάσει ένα γεγονός, από τις κατά κύριο λόγο πολιτι
κές του συνιστώσες, και να το εντάξει, υπό το άπλετο φως 
του νοητού. Αυτό, για παράδειγμα, το οποίο αρμόζει σε έναν 
άνθρωπο, να πράξει εδώ, στην Αμερική σήμερα, απέναντι 
στο ζήτημα της δουλείας. Αντίθετα όμως, αποτολμά ή φέρε
ται να εκφράζει μια τόσο απελπισμένη απόφαση, όπως η 
ακόλουθη, από την οποία κύριος οίδε, ποιος καινοφανής και 
ιδιότυπος κώδικας κοινωνικών καθηκόντων εκπηγάζει, ενώ 
ισχυρίζεται, ότι μιλάει απόλυτα, και ως άτομο. «Ο τρόπος», 
λέει, «με τον οποίο ρυθμίζουν τη δουλεία οι κυβερνήσεις των

• Διάλεξη του Daniel D. Webster. In the admission of Texas, «Περί της 
υποδοχής του Τέξας»,, 22 Δεκεμβρίου 1845.
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Πολιτειών στις οποίες υφίαταται, είναι δικό τους ζήτημα, ενα
πόκειται στην ευθύνη των δικών τους ψηφοφόρων, στους γε
νικούς νόμους περί ιδιοκτησίας, ανθρώπινης φύσεως και δι
καιοσύνης, και στον Θεό. Οργανωμένα σχήματα, τα οποία 
διαμορφώνονται αλλού, και εκπορεύονται από ένα αίσθημα 
ανθρωπιάς, ή οποιαόήπστε άλλη αιτία, δεν έχουν καμμία σχέ
ση με αυτό. Ποτέ τους δεν είχαν τ ψ  οποιανδήποτε ενθάρ
ρυνση από μέρους μου, και δεν πρόκειται ποτέ να τ ψ  έχουν».

Αυτοί που δεν γνωρίζουν καθαρότερες πηγές της αλή
θειας, που δεν τις έχουν αναζητήσει ψηλότερα, παραμένουν, 
και σοφά παραμένουν, πλάι στην πηγή της Βίβλου και του 
Συντάγματος, και πίνουν από αυτή, με σεβασμό και ταπει
νοφροσύνη. Εκείνοι όμως, που μέλημά τους είναι να αναζη
τήσουν το από που, προέρχεται, ό,τι ενσταλάζει σε αυτήν 
την λίμνη, ή τη στέρνα, ανασκουμπώνονται και πάλι, και συ
νεχίζουν την περιπλάνησή τους, όπως ο προσκυνητής ανα
ζητά την αρχική πηγή.

Κανένας προικισμένος νομοθέτης, καμία νομική ιδιοφυία, 
δεν έκανε την εμφάνισή του στην Αμερική. Εξάλλου, είναι 
σπάνιο φαινόμενο στην Παγκόσμια Ιστορία. Υπάρχουν ρή
τορες, πολιτικοί, εύγλωττοι άνθρωποι, κατά χιλιάδες, αλλά 
δεν έχει ανοίξει ακόμη το στόμα του, ο ικανός ομιλητής, ο 
άξιος να διαλευκάνει τα επίμαχα ζητήματα του παρόντος. 
Αγαπάμε την ευγλωττία για την ευγλωττία, και όχι για την 
όποια αλήθεια είναι δυνατόν να εκφέρει, ή για τον όποιο 
ηρωισμό, είναι δυνατόν να μας εμπνεύσει. Οι νομοθέτες μας, 
δεν έμαθαν ακόμη την σχετική αξία του ελεύθερου εμπο
ρίου, σε σχέση με την απόλυτη αξία που έχει για ένα έθνος, 
η ελευθερία, η ομοθυμία, η χρηστότητα. Τους λείπει η ιδιο
φυία ή το ταλέντο, σε σχέση με τα πλέον απλά ζητήματα, 
όπως η φορολόγηση, η διαχείριση των οικονομικών, του 
εμπορίου, της βιοτεχνίας και της γεωργίας. Εάν επαφιέμε-
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θα στην αποκλειστική καθοδήγηση από τους πνευματώδεις 
λόγους των νομοθετών του Κογκρέσσου, χωρίς τη βελτίωση, 
που πηγάζει από τη σύγχρονη εμπειρία και τις αποτελεσμα
τικές διαμαρτυρίες του λαού, η Αμερική δεν θα ήταν ικανή 
για πολύ, να διατηρήσει την θέση της, ανάμεσα στα έθνη. 
Επί χίλια οκτακόσια χρόνια, αν και ενδεχομένως, δεν έχω 
δικαίωμα να το πω αυτό, η Καινή Διαθήκη συνέχιζε να γρά
φεται. Παρόλα αυτά, πού είναι ο νομοθέτης, με την επαρκή 
σοφία και το πρακτικό ταλέντο, ο ικανός να επωφεληθεί από 
το φως που ρίχνει στη νομική επιστήμη;

Το κύρος της κυβέρνησης, ακόμη και εκείνης, στην οποία 
εγώ θα ήμουν πρόθυμος να υποταχθώ, διότι θα υπάκουα 
πρόθυμα σε αυτούς που γνωρίζουν και είναι ικανοί να λει
τουργήσουν καλλίτερα από εμένα και για πολλά πράγματα 
ακόμα και σε αυτούς, που ούτε γνωρίζουν, ούτε μπορούν να 
τα κάνουν τόσο καλά, δεν είναι καθαρό τοπίο. Για να είναι 
μια κυβέρνηση αυστηρά δίκαιη, με την αυστηρή έννοια του 
όρου, οφείλει να έχει την ευλογία και τη συγκατάθεση του 
κυβερνόμενου. Δεν είναι δυνατόν να έχει πλήρη δικαιώμα
τα, επάνω στο άτομο και την ιδιοκτησία μου, πέρα από εκεί
να που της εκχωρώ εγώ. Η πρόοδος από την απόλυτη στη 
συνταγματική μοναρχία, και από τη συνταγματική μοναρχία 
στην δημοκρατία, είναι πρόοδος προς τον πραγματικό σε
βασμό του ατόμου. Είναι δημοκρατία, όπως ακριβώς τη γνω
ρίζουμε, η μέγιστη δυνατή βελτίωση της κυβέρνησης; Δεν 
είναι δυνατόν, να προβούμε σε ένα ακόμη βήμα, μακρύτε- 
ρα, προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης και της οργάνω
σης των δικαιωμάτων του ανθρώπου; Δεν θα υπάρξει ποτέ 
πραγματικά ελεύθερη και φωτισμένη Πολιτεία, έως ότου, η 
Πολιτεία δεν αναγνωρίσει το άτομο, ως μια υψηλότερη και 
ανεξάρτητη δύναμη, (από την οποία αντλεί όλη τη δύναμη 
και όλο το κύρος της), και δεν του συμπεριφέρεται ανάλο
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γα. Μου προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση, να οραματίζομαι 
μια Πολιτεία ικανή, που επιτέλους αποδίδει το δίκαιο προς 
όλους τους ανθρώπους, και που συμπερκρέρεται στο άτομο 
με σεβασμό, όπως σε έναν γείτονα, που δεν ταράζεται ο 
ύπνος της, εάν κάποιοι πάνε να ζήσσυν μακρυά της, ούτε 
παρεμβαίνει επιζήμια στις υποθέσεις τους, και δεν περισφίγ
γει ασφυκτικά, όσους εκπληρουν όλα τους τα καθήκοντα, 
ως γείτονες και ως συνάνθρωποι. Μία πολιτεία που θα κυο
φορήσει έναν καρπό αυτού του είδους, για να τον αποδώσει 
με ωδίνες όταν ωριμάζει, και που θα προετοιμάσει τον δρό
μο για μια άλλη, ακόμα πιο τέλεια, ακόμη πιο λαμπρή Πολι
τεία, την οποία έχω επίσης οραματιστεί, αλλά δεν την βλέπω 
ακόμη πουθενά.
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* Παρόλο πον το κείμενο, Life Without Principle «Ζωή χωρίς Αρχές·, 
είναι λιγότερο γνωστό, εν συγκρίσει προς το Civil Disobidience «Πολιτι
κή Ανυπακοή», πρόκειται αναντίρρητα, για το πιο αγαπημένο κείμενο
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Σε κάποια φιλολογική εταιρεία, όχι πολύ καιρό πριν, 
ένοιωσα ότι ο ομιλητής είχε επιλέξει ένα θέμα, τόσο ξένο 
προς αυτόν, ώστε δεν κατόρθωσε, όπως ώφειλε, να προκα- 
λέσει το ενδιαφέρον μου. Αντιμετώπιζε το θέμα του, ακρο
θιγώς και επιδερμικά, στο βαθμό που περιέγραφε πράγμα
τα που δεν πήγαζαν από τη ψυχή του, αλλά ούτε καν την 
άγγιζαν. Με την έννοια αυτή, δεν υπήρχε πραγματικά, ούτε 
κεντρική ιδέα, ούτε ένας κάποιος ειρμός, στην ομιλία του. 
Ώφειλα λοιπόν να τον αφήσω να ασχολείται με την προσω
πική του εμπειρία, όπως κάνει ο ποιητής. 'Οταν κάποιος, 
κάποτε, με ρώτησε τι σκέφτομαι και περίμενε την απάντησή 
μου, ήταν η μεγαλλίτερη φιλοφρόνηση που δέχτηκα ποτέ.

Πρωτοσυντάχθηχε στις αρχές της δεκαετίας του 1850, με τη μορφή δη
μ ο σ ιεύ σ ε ι σε περιοδική έκδοση, και αναγνώσθηκε ως διάλεξη, το 
1854. Στη συνέχεια, γνώρισε πολυάριθμους τίτλους, όπως Getting A Li
ving ·Κερδίζοντας τα προς το ζειν», Misspent Lives «Σπαταλημένες Ζωές», 
What Shall It Profit «Ποίο το όφελος», και The Higher Law «Ο Υπέρτα
τος Νόμος».
Τον Μάρτιο του 1862, λίγο πριν αποβιώσει ο θορώ, οι Ticknor και Fie
lds δημοσίευσαν το κείμενο, στο περιοδικό Atlantic Monthly, παρόλο 
ότι εξέφρασαν ορισμένους ενδοιασμούς, ως προς τον τίτλο. Ο θορώ 
υπαγόρευσε τότε, διότι δεν είχε τις δυνάμεις πια για να γράφει «Όσο 
για την αλλαγή τίτλου στο «Higher Law», αδυνατώ να σκεφτώ κάτι καλ
λίτερο από τον τίτλο, Life Without principle «Ζωή χωρίς Αρχές».
Τέλος, το κείμενο δημοσιεύτηκε με τον τίτλο αυτό, τον Οκτώβριο του 
1863, ενάμισυ χρόνο, μετά τον θάνατο του θορώ, και ανυπόγραφο, κατά 
τα ειωθότα, του τύπου της εποχής.

129



HENRY D.THOREAU

Νοιώθω έκπληξη, και συγχρόνως ικανοποίηση όποτε συμ
βαίνει κάτι παρόμοιο. Είναι βλέπετε, τόσο πρωτόγνωρη η 
μεταχείριση της οποίας τυγχάνω, που είναι ωσάν κάποιος 
να επιθυμεί να έχει γνώση, σχετικά με το εργαλείο αυτό. 
Διότι κατά κανόνα, όταν οι άνθρωποι επιθυμούν να μάθουν 
κάτι από εμένα, αυτό είναι πόσα στρέμματα υπολογίζω τη 
γη τους, μιας και είμαι τοπογράφος, ή, το περισσότερο, ποια 
κοινότοπα νέα, μεταφέρω. Ποτέ αυτοί δεν θα καταφύγουν 
στο Νόμο, προκειμένου να βρουν το δίκαιο, προτιμούν την 
επιφάνεια. Κάποτε, ένας άνθρωπος ήρθε από μακρυά, προ
κειμένου, να μου ζητήσει να δόσω μια διάλεξη, περί Δου
λείας. Όμως, συζητώντας μαζί του, διαπίστωσα πως τόσο 
αυτός, όσο και το περιβάλλον του, ανέμεναν τα επτά όγδοα 
της διάλεξης να είναι δικά τους, και μόνον το ένα όγδοο δικό 
μου. Κατά συνέπεια, αρνήθηκα. Όταν με καλούν να δόσω 
μια διάλεξη οπουδήποτε, θεωρώ ως δεδομένο, (διότι έχω 
μια μικρή εμπειρία από αυτού του είδους τις ιστορίες) ότι 
υπάρχει η επιθυμία να ακούσουν αυτό, που εγώ σκέφτομαι, 
σχετικά με ένα ορισμένο θέμα, έστω και αν είμαι, ενδεχομέ
νως ο μεγαλλίτερος βλάκας της χώρας, και όχι ότι οφείλω να 
πω μόνον ευχάριστα πράγματα, ή αυτά με τα οποία θα συμ
φωνήσει το ακροατήριο. Πηγαίνω αποφασισμένος, λοιπόν, 
να τους χορηγήσω μια ισχυρή δόση από τον εαυτό μου. Εφό
σον με κάλεσαν, εφόσον ανέλαβαν την υποχρέωση να με 
πληρώσουν, πηγαίνω αποφασισμένος να τους δόσω αυτό που 
είμαι, έστω και αν τους προκαλέσω ανυπόφορη πλήξη .

Έτσι τώρα, σε σας, αναγνώστες μου, θα πω κάτι παρό
μοιο. Εφόσον είστε αναγνώστες μου, και εφόσον δεν υπήρ
ξα μεγάλος ταξειδιώτης, δεν πρόκειται να σας μιλήσω για 
ανθρώπους, χίλια μίλια μακρυά, αλλά θα προσεγγίσω όσο 
περισσότερο μπορώ, τα εν οίκω. Και εφόσον δεν υπάρχει 
πολύς χρόνος, θα αφήσω κατά μέρος τις λεκτικές θωπείες,
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και δεν θα είμαι καθόλου φειδωλός σε επικρίσεις.
Ας αναλογιστούμε τον τρόπο, με τον οποίο σπαταλάμε τη 

ζωή μας.
Αυτός ο κόσμος, είναι ένας τόπος εργασίας. Έ να  ατέ

λειωτο πηγαινέλα! Σχεδόν κάθε νύχτα με ξυπνά το ξεφύση- 
μα της ατμομηχανής. Διακόπτει τα όνειρά μου. Δεν υπάρχει 
ημέρα Αναπαύσεως. θ α  ήταν υπέροχο να βλέπαμε για μια 
φορά το ανθρώπινο είδος, σε στιγμές σχόλης. Αλλά, δεν εί
ναι τίποτα άλλο, παρά δουλειά, δουλειά, δουλειά. Δεν βρί
σκω εύκολα να αγοράσω ένα τετράδιο με σελίδες λευκές 
για να γράψω τις σκέψεις μου. Κατά κανόνα, είναι διευθε- 
τειμένες, για να καταχωρούνται δολλάρια και σεντς. Έ νας 
Ιρλανδός, βλέποντάς με κάποτε, να κρατώ σημειώσεις, πε- 
ριδιαβαίνοντας στους αγρούς, εξέλαβε ως δεδομένο, ότι 
μετρούσα τα ημερομίσθιά μου.

Εάν ένας άνθρωπος είχε πέσει από το παράθυρο, όταν 
ήταν παιδί, και σακατεύτηκε για όλη του τη ζωή, ή έχασε τα 
λογικά του επειδή τρόμαξε από τους Ινδιάνους, τον λυπού
νται κυρίως επειδή κατάντησε ανίκανος προς εργασίαν. .Λ εν 
νομίζω ότι υπάρχει οτιδήποτε, ούτε καν έγκλημα, που να 
αντιτίθεται περισσότερο στην ποίηση και στη φιλοσοφία, πολύ 
δε περισσότερο στην ίδια τη ζωή, από την ακατάπαυστη ερ
γασία.

Στις παρυφές της πόλης μας, υπάρχει κάποιος αγροίκος 
που παράγει διαρκώς χρήματα, ο οποίος έχει σκοπό να κτί
σει στα όρια του λειβαδιού του, κάτω από τον λόφο, ένα κρη
πίδωμα. Φαίνεται, ότι κάποιες ανώτερες δυνάμεις, του εμ- 
φύσησαν αυτήν την ιδέα, για να τον προστατεύσουν ίσως 
από άλλα, χειρότερα μπερδέματα, και αυτός μου έχει φάει 
τα αυτιά να πάω μαζί του, να σκάψουμε παρέα, για τρεις 
εβδομάδες. Το αποτέλεσμα θα είναι, ότι αυτός ενδεχομέ
νως, θα αποθησαυρίσει περισσότερα χρήματα, τα οποία θα
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συσσωρεύσει, και θα αφήσει στους κληρονόμους του, για να 
τα ξοδέψουν ανόητα. Εάν τον ακολουθήσω, οι περισσότε
ροι θα με σχολιάσουν ως φιλόπονο και δουλευτή, αλλά εάν 
επιλέξω να αφοσιωθώ σε κάποια άλλα έργα, που αποδίδουν 
μεν περισσότερο πραγματικό όφελος, ελάχιστα όμως χρήμα
τα, θα με χαρακτηρίσουν μάλλον, αργόσχολο. Παρόλα αυτά, 
εφόσον δεν έχω ανάγκη να μου αστυνομεύεται η ζωή από 
την άνευ νοήματος εργασία, και εφόσον δεν βλέπω απολύ
τως τίποτα το αξιέπαινο στα έργα αυτού του ανθρώπου, από 
ότι στα περισσότερα έργα της κυβέρνησής μας, ή των ξένων 
κυβερνήσεων, εγώ προτιμώ, όσο αστείο και εάν φαντάζει 
σε αυτόν, ή σε αυτές, να ολοκληρώσω την παιδεία μου, σε 
διαφορετικό σχολείο.

Εάν ένας άνθρωπος κάνει περίπατο καθημερινά στο δά
σος, τη μισή του ημέρα, από αγάπη προς το δάσος, κινδυ
νεύει να θεωρηθεί χασομέρης. Αλλά εάν σπαταλάει όλη του 
την ημέρα ως κερδοσκόπος, υλοτομώντας αυτό το ίδιο δά
σος και αποψιλώνοντας τη γη πριν την ώρα της, τότε όλοι 
τον εκτιμούν ως φιλόπονο πολίτη με επιχειρηματικό πνεύ
μα. Ωσάν, η πόλη, να μην έχει άλλο συμφέρον, από τα δάση 
της, εκτός από την υλοτόμησή τους.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, θα ένοιωθαν προσβεβλημέ
νοι εάν τους πρότειναν να εργαστούν σε μία υπηρεσία πε- 
τώντας πέτρες επάνω από έναν τοίχο, και, ξαναρίχνοντάς 
τες πίσω, μόνο και μόνο για να δικαιολογούν έναν μισθό. 
Όμως, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν απασχολούνται με 
κάτι περισσότερο αξιόλογο. Παράδειγμα: Έ να  καλοκαιρι
νό πρωινό, είχε μόλις ανατείλει ο ήλιος, όταν παρατηρούσα 
κάποιον γείτονά μου, να βαδίζει πίσω από τα ζώα του, που 
έσερναν αργά, μια βαριά πελεκημένη πέτρα, η οποία αργο
σάλευε κάτω από τον άξονα, βουτηγμένος σε μιαν ατμόσφαι
ρα εργατικότητας. Ξεκινούσε την εργάσιμη ημέρα του, το
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μέτωπό του είχε αρχίσει να ιδρώνει, εν είδη επιπλήξεως, προς 
όλους τους ακαμάτηδες και τους αργόσχολους, και σταμα
τούσε κάθε τόσο, πλάι στους ώμους των βοδιών, μισογυρί- 
ζοντας και κραδαίνοντας το ανελέητο καμτσίκι του, καθώς 
αυτά, αγκομαχούσαν βήμα προς βήμα. Έ κανα τη σκέψη: 
«Έτσι όπως είναι η εργασία, το Αμερικάνικο Κογκρέσσο 
υπάρχει, για να προστατεύει, «τον τίμιο αντρίκειο μόχθο,» 
τίμιο όσο όιαρκεί η ημέρα, «πον γλυκαίνει το ψωμί και ζαχα
ρώνει στην καραμέλα της κοινωνίας» την οποία όλοι σέβο
νται και έχουν καθαγιάσει. Αυτός δε, ένας εκλεκτός της ιερής 
κλίκας, που επιτελεί την ανιαρή πλην όμως αναγκαία αγγα
ρεία». Ένοιωσα πράγματι, κάπως να ντρέπομαι, διότι όλα 
αυτά τα παρατηρούσα από το παράθυρο, και δεν βρισκό
μουν έξω, μεριμνώντας για έργα ανάλογα. Η ημέρα πέρασε, 
και το δειλινό, έτυχε να διαβώ εμπρός από την αυλή ενός 
άλλου γείτονα, ο οποίος είχε πολλούς υπηρέτες και σπατα- 
λούσε ανόητα πολλά χρήματα, χωρίς να προσφέρει το πα
ραμικρό στα κοινά. Και εκεί είδα, την πέτρα του πρωι
νού, να κείται πλάϊ σε μια αλλόκοτη κατασκευή, με προορι
σμό να κοσμεί αυτό το οίκημα, α λα Timothy Dexter*, και 
στη στιγμή, έσβησε από τα μάτια μου η αξιοπρέπεια του μό
χθου του ζευγολάτη. Διότι, κατά τη γνώμη μου, ο ήλιος δη- 
μιουργήθηκε, για να φωτίζει έργα περισσότερο τίμια από 
όλα αυτά, θ α  πρέπει δε, να προσθέσω ότι, στη συνέχεια, ο 
εργοδότης αυτός εξαφανίστηκε, αφήνοντας χρέη σε ένα με

* «Lord» Timothy Dexter («Λόρδος» Τίμοθυ Ντέξτερ»): 1747-1806: Ήταν 
ένας εκκεντρικός, πλούσιος έμπορος από το Newburyport της Μασσα- 
χονοέτης, που διακόσμησε τους εξωτικούς κήπους του «Παλατιού» του, 
με ντουζίνες χρωματιστά ξύλινα αγάλματα, σε φυσικό μέγεθος, τα οποία 
παρίσταναν κυρίως διάσημους άντρες, μεταξύ των οποίων και τους 
πρώτους Προέδρους των ΗΠΑ.
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γάλο μέρος της πόλης, και αφού πέρασε από το Chancery*, 
εγκαταστάθηκε κάπου αλλού, για να διατελέσει και πάλι 
μαικήνας των τεχνών.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να κερδίσετε χρήμα
τα, οδηγούν κατά κανόνα, και χωρίς εξαίρεση, σε ηθική κα
τάπτωση. Το να κάνετε κάτι, μόνο και μόνο για να κερδί
σετε χρήματα, σημαίνει να γίνετε πραγματικά ακαμάτης ή 
κάτι χειρότερο. Διότι, εάν ο εργαζόμενος δεν εισπράττει τί
ποτα περισσότερο από το μισθό που του πληρώνει ο εργο
δότης του, αυτό σημαίνει ότι τον εξαπατούν, και ότι αυτός 
εξαπατά τον εαυτό του. Εάν κερδίζετε χρήματα ως συγγρα
φέας ή ομιλητής, θα πρέπει να είστε δημοφιλής, πράγμα που 
οδηγεί, επακριβώς, στην κατάπτωση. Το κοινωνικό σύνολο, 
πληρώνει εύκολα για πράγματα δυσάρεστα και ανώφελα. 
Πληρώνεσαι για να είσαι, κάτι λιγότερο από άνθρωπος. Ούτε 
και η Πολιτεία ανταμείβει κατά κανόνα, μια ιδιοφυία με 
σοφότερο τρόπο. Ακόμη και ο δαφνοστεφής ποιητής είναι 
προτιμότερο, να μη χαίρεται για τις τυχόν εισπράξεις των 
δικαιωμάτων των βιβλίων του. Πολύ πιο καλά θα ήταν να 
αμείβεται με ένα βαρελάκι κρασί και ενδεχομένως, δεν θα 
ήταν άσκοπο να αποσπάσουν κάποιον άλλον ποιητή από τη 
Μούσα του, για να υπολογίσει το κρασί που ρέει. Ό σο για 
τη δική μου εργασία, ακόμη και το είδος των τοπογραφή- 
σεων που θα έκανα με ευχαρίστηση, δεν το δέχονται οι ερ
γοδότες μου. Θα προτιμούσαν να κάνω αδέξια την εργασία 
μου, όχι πολύ καλά, ούτε καν αρκετά καλά. Όταν εξηγώ, ότι 
υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι τοπογράφησης, τότε, κατά 
κανόνα, ο εργοδότης μου ρωτάει, ποιος θα του αποδώσει 
περισσότερη γη, και όχι ποιος είναι ο πιο σωστός. Κάποτε, 
επινόησα έναν γνώμονα, για τη μέτρηση της ξυλείας και

* Chancery: Δικαστήριο πτωχεύσεων.
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προσπάθησα να τον εισάγω στην Βοσιώνη, αλλά ο υπεύθυ
νος μετρητής εκεί, μου είπε ότι οι πωλητές δεν επιθυμούν να 
μετριέται η ξυλεία τους σωστά, και ότι ο δικός μου γνώμο
νας, μετρούσε ήδη, κατά τη άποψή τους, υπερβολικά σωστά, 
και για αυτόν το λόγο πήγαιναν να μετρήσουν την ξυλεία 
τους, στο Τσάρλσιοουν, λίγο πριν από τη γέφυρα.

Ο στόχος κάθε εργαζόμενου, θα έπρεπε να είναι, όχι να 
κερδίζει τα προς το ζειν, να «έχει μια καλή δουλειά», αλλά 
να κάνει καλά, μια συγκεκριμένη εργασία. Θα ήταν δε, επω
φελέστερο για μια πόλη, ακόμα και με την στενά οικονομι
κή έννοια, να πληρώνει τους εργάτες της τόσο καλά, ώστε 
να μην αισθάνονται ότι εργάζονται με στόχους ταπεινούς, 
όπως είναι η επιβίωση, αλλά για στόχους επιστημονικούς ή 
ηθικούς. Μην προσλαμβάνετε ποτέ, έναν άνθρωπο που κά
νει την εργασία σας για το χρήμα, αλλά εκείνον που την κά
νει από αγάπη, για την ίδια την εργασία.

Είναι αξιοσημείωτο το ότι υπάρχουν ορισμένοι, ελάχι
στοι άνθρωποι, οι οποίοι εργάζονται με αυτόν τον τρόπο, 
που είναι τόσο ευσυνείδητοι, αλλά και είναι αξιοσημείωτο 
επίσης, ότι ελάχιστα χρήματα ή φήμη θα ήταν δυνατό, κατά 
κανόνα, να τους εξαγοράσουν και να τους αποπροσανατο
λίσουν. Βλέπω αγγελίες να ζητούν δραστήριους νέους, λες, 
και η δραστηριότητα συνισιά το μοναδικό κεφάλαιο ενός 
νέου. Και ένοιωσα έκπληξη όταν κάποιος, κάποτε, ένας ηλι- 
κιακά μεγάλος άνθρωπος, μου πρότεινε εμπιστευτικά, να 
ασχοληθώ με κάποια επιχείρησή του, λες και δεν είχα απο
λύτως τίποτα να κάνω, λες και όλη μου η ζωή, μέχρι τότε, 
ήταν μια σκέτη αποτυχία. Ιδιαίτερα ύποπτη φιλοφρόνηση 
προς το πρόσωπό μου. για να την ανεχθώ! Ωσάν, να με είχε 
συναντήσει στη μέση του ωκεανού, να παλεύω με τον άνεμο, 
χωρίς συγκεκριμένη πορεία, και μου πρότεινε να τον ακο
λουθήσω! Εάν το έκανα, τι νομίζετε ότι θα έλεγαν οι ναυτα-
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σφαλιστές; 'Οχι, όχι! δεν είμαι άνεργος σε αυτήν τη φάση 
του ταξειδιού. Και για να πω την αλήθεια, όταν ήμουν παιδί 
και περιδιάβαινα το λιμάνι της πατρίδας μου, είδα κάποτε 
μια αγγελία για ναυτικό αρτιμελή. Μόλις ενηλικιώθηκα 
μπαρκάρισα*.

Η κοινωνία δεν διαθέτει τίμημα, ικανό, να εξαγοράσει έναν 
άνθρωπο σοφό. Μπορείτε να συγκεντρώσετε αρκετά χρή
ματα, για να ανοίξετε μια σύραγγα στο βουνό, αλλά δεν μπο
ρείτε να συγκεντρώσετε αρκετά χρήματα, προκειμένου να 
προσλάβετε έναν άνθρωπο, ο οποίος μεριμνά για τη δική 
του εργασία. Έ νας ικανός και αξιόλογος άνθρωπος, κάνει 
ό,τι μπορεί, ανεξάρτητα εάν τον πληρώνει το κοινωνικό σύ
νολο ή όχι. Ο ανίκανος προσφέρει την ανικανότητά του στον 
ισχυρότερο πλειοδότη, με την αιώνια προσδοκία να αναλά- 
βει σύντομα καθήκοντα, στην εργασία του. Μπορεί δε να 
υποθέσει ο καθένας, ότι σπανίως απογοητεύεται.

Πιθανόν ο ζήλος μου, για το σεβασμό προς την ελευθε
ρία μου, να είναι πολύ μεγαλλίτερος, από ότι συνηθίζεται. 
Διαισθάνομαι, ότι οι επαφές και οι υποχρεώσεις μου, προς 
την κοινωνία, παραμένουν ακόμη, μη σημαντικές και παρο
δικές. Οι άνευ σημασίας εργασίες, οι οποίες μου διασφαλί
ζουν τη διαβίωσή μου, και χάρις στις οποίες, μου επιτρέπε
ται ως ένα σημείο να είμαι ωφέλιμος στους συγχρόνους μου, 
παραμένουν για την ώρα ευχάριστες, και δεν ενθυμούμαι 
να αποτέλεσαν, συχνά, ένα αναγκαίο κακό. Μέχρι στιγμής 
έχω επιτύχει. Αλλά προβλέπω, ότι, εάν μεγαλώσουν οι απαι
τήσεις μου, τότε η αναγκαία για την διασφάλισή τους εργα
σία, θα καταντούσε σκέτη αγγαρεία. Εάν ώφειλα να πουλώ 
στην κοινωνία και τα πρωινά και τα απογευματινά μου, όπως 
φαίνεται ότι κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αυτό θα

Ο θορώ εννοεί αλληγοριχά, ότι μπάρκαρε, στο ταξείδι της ζωής. 
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σήμαινε για μένα, ότι δεν θα απέμενε πλέον κανένα άξιος, 
για να ζω, λόγος. Πιστεύω, ότι δεν θα αναγκαστώ ποτέ να 
πουλήσω τα πρωτοτόκια μου, αντί πινακίου φακής, θ α  έλε
γα, ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι εξαιρετικά φίλεργος, 
και όμως να μην αναλίσκει το χρόνο του, σωστά. Δεν υπάρ
χει περισσότερο μοιραία αδέξιος άνθρωπος, από εκείνον ο 
οποίος καταναλώνει το μεγαλλύτερο μέρος της ζωής του, για 
να κερδίζει τη ζωή του. Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, είναι 
αυτοσυντηρούμενες. Ο ποιητής, για παράδειγμα, οφείλει να 
συντηρεί το σαρκίο του, με την ποίησή του, όπως ένας πριο- 
νιστήρι θερμαίνει τα καζάνια του, καίγοντας τα πριονίδια 
από τα ξυλά που κόβει. Πρέπει να κερδίζετε τα προς το ζειν 
με αγάπη. Αλλά, όπως αναφέρεται σχετικά με τους εμπό
ρους, ότι οι ενενήντα επτά στους εκατό αποτυγχάνουν, έτσι 
και η ζωή των ανθρώπων εν γένει, ιδωμένη από τη σκοπιά 
αυτή, είναι μια αποτυχία, προβλέπεται δε χρεωκοπία μετά 
πάσης βεβαιότητος.

Για να συμμετάσχει στα του κόσμου τούτου, ο κληρονό
μος μιας περιουσίας, δεν αρκεί απλώς να γεννηθεί, μάλλον 
θα πρέπει να είναι θνησιγενής. Το να συντηρείται από τη 
φιλευσπλαχνία των φίλων, ή το επίδομα του κράτους ή 
οποιονδήποτε άλλο ευφημισμό προτιμάτε, αρκεί να εξακο
λουθεί να αναπνέει, σημαίνει να πάει στο πτωχοκομείο. Κάθε 
Κυριακή, ο φτωχός οφειλέτης πηγαίνει στην εκκλησία να 
κάνει απογραφή των υπαρχόντων του, και ανακαλύπτει, 
φυσικά, ότι τα έξοδά του, υπήρξαν μεγαλύτερα από τα έσο
δα. Στην Καθολική Εκκλησία ειδικά, πηγαίνουν στο Ειδικό 
Δικαστήριο, εξομολογούνται μετά πάσης ειλικρίνειας, δίνουν 
τα πάντα, και ετοιμάζονται για μια καινούρια αρχή. Έτσι οι 
άνθρωποι, μένουν πεσμένοι ανάσκελα, μιλούν για την ανθρώ
πινη πτώση, και δεν μπαίνουν ποτέ στον κόπο, να σταθούν 
στα πόδια τους.
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Συγκρίνοντας τις απαιτήσεις που έχουν οι άνθρωποι από 
τη ζωή, υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ δυο τύπων 
ανθρώπων, εκείνου που είναι ικανοποιημένος με το επίπε
δο της επιτυχίας του, βέβαιος ότι οι στόχοι του μπορούν να 
επιτευχθούν με ευθείες βολές, και ενός άλλου, που όσο τα
πεινή και αποτυχημένη και αν φαίνεται η ζωή, στοχεύει διαρ
κώς υψηλότερα στον ορίζοντα, έστω και από μικρή γωνία 
βολής, θ α  προτιμούσα να ανήκω στην δεύτερη κατηγορία, 
παρόλο που, όπως λένε οι Ανατολίτες, «Η μεγαλοσύνη δεν 
προσεγγίζει αυτόν που διαρκώς χαμηλά κοιτά *αι, όσοι ψηλά 
κοιτούν, καταλήγουν φτωχοί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ελάχιστα, ή μάλλον τίποτα το 
αξιομνημόνευτο δεν έχει γραφτεί, σχετικά με το ζήτημα, 
του πως να αποκτάμε τα προς το ζην, πως να καθιστούμε 
την απόκτησή τους, όχι μόνον τίμια και έντιμη, αλλά εξ ολο
κλήρου ελκυστική και ένδοξη. Διότι εάν δεν κερδίζουμε τη 
ζωή μας με αυτό τον τρόπο, δεν πρόκειται για ζωή. Παρα
τηρώντας τη λογοτεχνία, θα έλεγε κανείς ότι το ζήτημα αυτό, 
δεν απασχόλησε ποτέ τους λογισμούς ενός μονήρους ατό
μου. Μήπως οι άνθρωποι είναι τόσο αηδιασμένοι με αυτήν 
την εμπειρία τους, ώστε δεν επιθυμούν να αναφέρονται σε 
αυτήν; Τα διδάγματα, τα σχετικά με την αξία του χρήμα
τος, που με τόσο κόπο μας δίδαξε ο Δημιουργός του Σύ- 
μπαντος, έχουμε την τάση να τα παρακάμπτουμε τελείως. 
Ό σο για τα μέσα επιβίωσης, είναι απορίας άξιο, το πόση 
αδιαφορία διακατέχει τους ανθρώπους όλων των τάξεων, 
ακόμη και τους αποκαλούμενους μεταρρυθμιστές, είτε τα 
κληρονομούν, είτε τα κερδίζουν, είτε τα κλέβουν. Πιστεύω 
ότι αυτή η κοινωνία, δεν έχει κάνει τίποτα για εμάς, από 
αυτήν την άποψη, ή έστω ότι έχει αναιρέσει τα όσα έχει 
κάνει. Το ψύχος και η πείνα, φαντάζουν φιλικότερα προς 
τη φύση μου, παρά οι μέθοδοι που υιοθέτησαν και συνι-
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στούν οι άνθρωποι, για να τα αποφύγουν.
Ο τίτλος του σοφού, λοιπόν, αποδίδεται σε μεγάλο βαθ

μό, λανθασμένα. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι σο
φός, εάν δεν γνωρίζει πώς να ζει καλλίτερα από τους άλ
λους, εάν είναι μόνον διανοητικά, περισσότερο ευφυής και 
οξύνους; Ά ραγε η Σοφία, είναι και αυτή ζευγμένη στο μαγ
γανοπήγαδο, ή μήπως διδάσκει την επιτυχία με το παρά
δειγμά της; Μήπως, έννοιες όπως σοφία, δεν τυγχάνουν 
εφαρμογής στη ζωή; Είναι μήπως ο μυλωνάς που αλέθει 
πιό λεπτή και φίνα τη λογική; Είναι θέμα, για  να τεθεί σαν 
ερώτημα, εάν ο Πλάτων κέρδιζε τη ζωή του, με καλλίτερο 
και πιο επιτυχημένο τρόπο, από τους συγχρόνους του, ή 
μήπως υπέκυψε και αυτός στις δυσκολίες της ζωής, όπως 
οι άλλοι άνθρωποι; Κατόρθωσε να τις υπερκεράσει με την 
αδιαφορία, ή υιοθετώντας περισπούδαστο ύφος; Ή  μήπως 
βρήκε εύκολη τη ζωή, διότι η θεία του τον θυμήθηκε, στη 
διαθήκη της; Οι τρόποι με τους οποίους οι περισσότεροι 
άνθρωποι κερδίζουν τα προς το ζειν, είναι προσωρινά ημί
μετρα, και συνιστούν φυγοπονία από την πραγματική ζωή, 
κυρίως επειδή δεν γνωρίζουν, αλλά και εν μέρει επειδή 
δεν προσβλέπουν σε κάτι καλλίτερο.

Η έξοδος προς την Καλιφόρνια*, για παράδειγμα, και η 
στάση, όχι τόσο των εμπόρων, όσο των αποκαλσύμενων φι
λοσόφων και προφητών απέναντι στο γεγονός αυτό, είναι η 
μεγαλλίτερη ντροπή για την ανθρωπότητα. Τόσοι πολλοί 
άνθρωποι, να είναι έτοιμοι να ζήσουν από την τύχη, και να 
αποκτήσουν τα μέσα, για να διαφεντεύουν το μόχθο των 
άλλων, των λιγότερο τυχερών, χωρίς να συμβάλλουν ούτε 
κατά το ελάχιστο, στην κοινωνία! Και αυτό, να αποκαλείται 
επιχειρηματικό πνεύμα! Δεν γνωρίζω περισσότερο εντυπω

* Η μαζική έξοδος για ανεύρεση χρυσού, η οποία άρχισε το 1849.
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σιακή ανάπτυξη, από αυτήν της ανηθικότητας του εμπορίου, 
και όλων των άλλων συνήθων τρόπων, για την εξεύρεση των 
προς το ζειν. Η  φιλοσοφία και η ποίηση και η θρησκεία μιας 
ανθρωπότητας, αυτού τον είδους, δει> αξίζουν ούτε τη σκόνη 
μιας αλεπουπορδής. Το γουρούνι που κερδίζει τη ζωή του, 
σκάβοντας και ανακατεύοντας μέσα στις ακαθαρσίες, θα 
ένοιωθε ντροπή εάν ήταν αναγκασμένο να τους συναναστρέ
φεται. Δεν θα πλήρωνα ποτέ μου, ένα τέτοιο τίμημα, ούτε 
και για τα πλούτη όλου του κόσμου. Ακόμη και ο Μωάμεθ 
γνώριζε, ότι ο θεός δεν έκανε τον κόσμο στα αστεία. Διότι 
τότε, ο θεός θα φάνταζε σαν ένας πλούσιος κύριος που σκορ
πίζει μια φούχτα νομίσματα και διασκεδάζει παρακολουθώ
ντας το ανθρώπινο είδος, να συμπλέκεται για να τα μαζέψει. 
Η λοτταρία του κόσμου! Η  επιβίοχτη στο βασίλειο της Φύσης, 
ένα αντικείμενο για την λοτταρία! Τι ωραίο σχόλιο, και τι 
ωραία σάτυρα για τους θεσμούς μας! Το αποτέλεσμα θα εί
ναι, αυτό το ανθρώπινο γένος να κρεμαστεί μόνο του από 
ένα δέντρο. Και όλα τα διδάγματα, όλων των Βίβλων, όλων 
των θρησκειών, αυτό μονάχα δίδαξαν στους ανθρώπους; Και 
είναι το τελευταίο και πλέον θαυμαστό επίτευγμα της αν
θρώπινης φυλής, το κόσκινο της χρυσοφόρου λάσπης, που 
χρησιμοποιεί ο χρυσοθήρας; Είναι αυτή η βάση συνάντησης 
για τον άνθρωπο της Δύσης και της Ανατολής; Μήπως μας 
οδήγησε ο θεός  να κερδίζουμε τη ζωή μας, σκάβοντας εκεί, 
όπου ποτέ δεν φυτρώνει, για να μας αμείβει, πιθανότατα, με 
σβώλους χρυσού;

Ο θεός  χορήγησε στον δίκαιο άνθρωπο ένα πιστοποιη
τικό, που του παρέχει το δικαίωμα τροφής και ένδυσης, αλλά 
ο άδικος άνθρωπος, βρήκε ένα πανομοιότυπο του πιστοποιη
τικού στο χρηματοκιβώτιο του θεού, το ιδιοποιήθηκε, και 
εξασφάλισε έτσι και αυτός, τροφή και ένδυση όπως ο δί
καιος άνθρωπος. Πρόκειται για ένα, από τα πλέον διαδεδο
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μένα συστήματα πλαστογραφίας που γνώρισε ο κόσμος. Δεν 
γνώριζα ότι η ανθρωπότητα, υπέφερε από έλλειψη χρυσού. 
Έ χω  δει ελάχιστο από αυτόν. Ξέρω ότι είναι πολΰ εΰπλα- 
στος, αλλά όχι τόσο εύπλαστος όσο το πνεύμα. Έ να  ψήγμα 
χρυσου, είναι δυνατόν να επιχρυσώσει μια μεγάλη επιφά
νεια, αλλά όχι, όση ένα ψήγμα σοφίας.

Ο χρυσοθήρας στις ρεματιές, είναι εξίσου τζογαδόρος, 
όσο και ο συνάδελφός του, στα σαλουν του Σαν Φρανσίοκο. 
Τι διαφορά υπάρχει αν ρίχνεις ζάρια ή κοσκινίζεις χώμα; 
Εάν εσύ κερδίσεις, η κοινωνία είναι αυτή που χάνει. Ο χρυ
σοθήρας είναι εχθρός του έντιμου εργάτη, ανεξάρτητα από 
τους όποιους ελέγχους, και τις όποιες αποζημιώσεις, πιθα
νόν να υπάρξουν. Δεν μου αρκεί ότι εργάστηκες σκληρά, 
για να αποκτήσεις το χρυσάφι σου. Και ο Διάβολος εργάζε
ται σκληρά. Και η εργασία των εγκληματιών, σκληρή είναι, 
από πολλές απόψεις. Και ο ταπεινότερος παρατηρητής που 
πηγαίνει στα χρυσωρυχεία, βλέπει και λέει ότι η χρυσοθη- 
ρία είναι ένα είδος τυχερού παιχνιδιού, ο χρυσός που απο
κτάται με τον τρόπο αυτό, δεν είναι το ίδιο με το μισθό του 
τίμιου μόχθου. Αλλά, στην πράξη, λησμονεί ότι έχει δει, διό
τι έχει δει, μόνον το γεγονός και όχι την αρχή από την οποία 
διέπεται, και πηγαίνει να εμπορευτεί, που σημαίνει, ότι αγο
ράζει εισιτήριο το οποίο συνήθως αποδεικνύεται άλλη μία 
λαχειοφόρος αγορά, όπου τα πράγματα δεν είναι και τόσο 
εμφανή.

Έ ν α  βράδυ, αφού είχα διαβάσει την αφήγηση του Ηο- 
witt, σχετικά με τους Αυστραλούς χρυσοθήρες*, δεν έχα
σα από τα μάτια του νου μου, όλη τη νύχτα, τις πολυάριθ
μες κοιλάδες, με τα ρυάκια τους, όλες διάστικτες από δυ

* William Howitt: Land, Labour and Gold, or Two Years in Victoria, Lo
ndon, Longman, 1855.
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σώδη ορύγματα, βάθους δέκα έως εκατό πόδια, και πλά
τους κάπου έξι πόδια, το ένα πλάι στο άλλο, μισογεμάτα 
νερό, τον τόπο, όπου οι άνθρωποι όρμησαν με μανία για 
να φτιάξουν την τύχη τους, αβέβαιοι για το που έπρεπε να 
σκάψουν, αγνοώντας εάν υπήρχε χρυσός ακόμη, και κάτω 
από τον καταυλισμό τους. Πότε, πότε, να σκάβουν έως και 
εκατόν εξήντα πόδια βάθος, μέχρι να χτυπήσουν τη φλέβα. 
Και άλλοτε, να την χάνουν μόλις για ένα πόδι, σαν διάβο
λοι, μη αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα του άλλου, στη δίψα 
τους για πλούτο, και ολόκληρες κοιλάδες, για τριάντα μι
λιά, να μεταμορφώνονται σε κυψέλες, ξαφνικά, από τα 
ορύγματα των χρυσοθήρων, όπου πνίγηκαν μέσα σε αυτά, 
κατά εκατοντάδες, και αυτούς, να στέκονται στο νερό, και 
να βουλιάζουν στη λάσπη και τον πηλό, δουλεύοντας νύ
χτα και μέρα, και πεθαίνοντας από την υπερβολική έκθε
ση στον ήλιο και τις αρρώστειες. Και διαβάζοντας αυτό, 
και ξεχνώντας το, εν μέρει, αναλογίστηκα όλως τυχαίως, 
την δική μου ανικανοποίητη ζωή, κάνοντας ότι κάνουν οι 
άλλοι και με την εικόνα των ορυγμάτων ακόμη μπρος μου, 
αναρωτήθηκα, γιατί να μην μπορώ κι εγώ, να πλένω καθη
μερινά λίγο χρυσό, ακόμα και λεπτά ρινίσματα, γιατί να 
μην μπορώ να βυθίσω μία άτρακτο στο χρυσάφι που βρί
σκεται μέσα μου, και να εργαστώ σε αυτό το ορυχείο. Εκεί 
δεν είναι ένα Ballarat, εκεί δεν είναι ένα Bendigo* για εσάς, 
τι και αν θεωρείται αυτό, ένα σκυθρωπό ορυχείο; Σε κάθε 
περίπτωση, οφείλω να ακολουθήσω αυτό το μονοπάτι, όσο 
μοναχικό και στενό, και κακοτράχαλο και αν φαίνεται, διότι 
σε αυτό τουλάχιστον, μπορώ να βαδίζω με αγάπη και άξιο-

* To Ballarat και το Bentigo ήταν δύο περίφημες χρνσοφόρες περιοχές 
της Αυστραλίας. To Bentigo ανακαλύφθηκε αργότερα και αποδείχθηκε 
περισσότερο παραγωγικό.

142



ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΕΣ

πρέπεια. 'Οποτεδήποτε, ένας άνθρωπος αποχωρίζεται από 
το πλήθος, και ακολουθεί τον δικό του δρόμο σύμφωνα με 
την διάθεσή του, θα βρει κάποια στιγμή μία διακλάδωση 
στον δρόμο του, έστω και εάν ο κοινός τάξε ιδιώτης, πιθα
νόν να δει μόνον μία οπή στον φράχτη. Το μοναχικό του 
μονοπάτι, διαμέσου αυτών των κλήρων, θα αποδειχθεί ο 
ανώτερος δρόμος από τους δυο.

Οι άνθρωποι εξορμούν προς την Καλιφόρνια και την 
Αυστραλία, λες και ο αληθινός χρυσός, θα μπορούσε να βρε
θεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά, στην πραγματικότητα, 
πηγαίνουν σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Πηγαίνουν 
ανιχνεύοντας για μετάλλευμα, όλο και πιο μακρυά από την 
αληθινή φλέβα, και είναι οι πλέον άτυχοι, όταν θεωρούν τους 
εαυτούς τους ως τους πλέον τυχερούς. Δεν είναι το γενέθλιο 
χώμα μας χρυσοφόρο; Δεν κατεβαίνει ένα ποτάμι από τα 
χρυσά βουνά και δεν διασχίζει τις κοιλάδες της πατρίδας 
μας; Δεν συνεχίζει να κατεβάζει, και μάλιστα για διάστημα 
πολύ μεγαλλύτερο και από τις γεωλογικές περιόδους, κόκ
κους γυαλιστερούς, και δεν διαμορφώνει χρυσοφόρες φλέ
βες για μάς; Και ακόμη, ακούγεται παράδοξο, αλλά έτσι εί
ναι, εάν κάποιος χρυσοθήρας αναζητήσει αυτόν τον αληθι
νό χρυσό, στις ανεξερεύνητες ερημιές, γύρω μας, δεν δια
κινδυνεύει ποτέ να ακολουθήσει τα βήματά του, οποιοσδή
ποτε σκύλος, για να προσπαθήσει να τον παραγκωνίσει. 
Έ χει τη δυνατότητα να διεκδικήσει και να κατασκάψει όλη 
την κοιλάδα, τόσο τα καλλιεργημένα, όσο και τα ακαλλιέρ
γητα τμήματα, ανενόχλητος για όλη του τη ζωή, και κανείς 
δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τις διεκδικήσεις του. Δεν θα 
νοιαστούν για τα ορύγματα και τα κόσκινά του. Και δεν θα 
έχει τον περιορισμό, να διεκδικήσει μόνον δώδεκα τετρα
γωνικά πόδια, όπως στο Ballarat, αλλά μπορεί να σκάψει 
οπουδήποτε, και να κοσκινίσει τα χώματα, όλου του κόσμου.
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O Howitt, αναφέρει σχετικά με τον άνθρωπο που βρή
κε τον μεγαλλίτερο σβώλο χρυσού, ο οποίος ζύγιζε είκοσι 
οκτώ λίβρες, στα ορύγματα του Bentigo στην Αυστραλία: 
«Σύντομα άρχισε να πίνει, πήρε ένα άλογο, κάλπαζε ολόγυ
ρα σαν παλαβός, και όταν συναντούσε ανθρώπους, τους 
ρωτούσε αν ήξεραν ποιος ήταν, και κατόπιν τους πληροφο
ρούσε ευγενικά, ότι ήταν 'ο φουκαράς που βρήκε τον σβώ
λο. Τελικά, έπεσε καλπάζοντας επάνω σε ένα δέντρο, και 
παρολίγο να χυθούν στο χώμα τα μυαλά του». Πιστεύω, 
πάντως, ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για αυτό, διότι είχε ήδη 
χάσει τα μυαλά του, από τη στιγμή που βρήκε τον σβώλο. Ο 
Howitt προσθέτει: «Είναι ένας κατεστραμμένος άνθρωπος, 
χωρίς ελπίδα σωτηρίας». Αλλά, αυτός είναι ένας χαρακτη
ριστικός τύπος, αυτής της κατηγορίας. Ό λοι τους είναι έκλυ
τοι και ανήθικοι. Ιδού, ορισμένα από τα ονόματα των τό
πων όπου σκάβανε: Jackass Flat «Ο Κώλος του Τζακ», She
ep’s Head Cully «Το Χαντάκι του Αρνοκέφαλου», Murdere- 
τ’ s Bar «Το Μ παρ του Φονιά», κλπ. Υπάρχει σάτυρα σε 
αυτά τα ονόματα; Αφήστε τους να μεταφέρουν τον άθλια 
κερδισμένο πλούτο τους, όπου θέλουν, και είμαι σίγουρος, 
πως όπου και αν πάνε να ζήσουν, πάλι θα βρίσκονται στον 
«Κώλο του Τζακ» και στο «Μπαρ του Φονιά».

Η τελευταία πρόσοδος των δραστηριοτήτων μας είναι η 
λεηλασία των νεκροταφείων στον Ισθμό του Darrien* μια 
επιχείρηση, η οποία όπως φαίνεται, βρίσκεται ακόμη στα 
σπάργανα, διότι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 
εγκρίθηκε μετά από τροπολογίες, ένας νόμος από το Νομο
θετικό Σώμα της Νέας Γρανάδας**, ο οποίος ρυθμίζει αυ
τού του είδους τις εκσκαφές, και ένας ανταποκριτής της εφη

* Ο Ισθμός του Παναμά.
** New Granada: Η  Κολομβία.
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μερίδας Tribune* γράφει: «Κατά τ ψ  εποχή της ανομβρίας, 
όταν ο καιρός θα επιτρέψει τις έρευνες στη χώρα, θα βρε
θούν αναμφίβολα και άλλα πλούσια ‘γκουάκας’, τάφοι Ιν
διάνων, με πλούσια κτερίσματα». Και για τους μετανάστες 
λε'ει: «Μην έρθετε πριν από τον Δεκέμβριο, πάρτε κατά προ
τίμηση τον δρόμο τον Ισθμού προς το ‘Bocadel Toro’. Μη φέ
ρετε μα ζί σας, άχρηστες αποσκευές και μη φορτωθείτε με 
σκηνές. Μόνον ένα ζευγάρι χοντρές κουβέρτες, μια αξίνα, 
ένα φτυάρι, και τσεκούρι καλής ποιότητας, είναι όλα σχεδόν, 
όσα θα χρε/αστεάε». Συμβουλή δανεισμένη μάλλον, από τον 
Burker’ s Guide, «Οδηγό του Burker»**. Και καταλήγει σε 
αυτήν την φράση τυπωμένη με πλάγια στοιχεία και μικροκε- 
φαλαία: «Εάν τα καταφέρνετε καλά στην Πατρίδα, ΝΑ ΜΕΙ
ΝΕΤΕ ΕΚΕΙ», η οποία μάλλον ερμηνεύεται: «Εάν κερδίζετε 
ικανοποιητικά τη ζωή σας με τυμβωρυχίες στην πατρίδα, να 
μείνετε εκεί».

Αλλά, γιατί να μας ωθήσει ένα κείμενο, να πάμε στην 
Καλιφόρνια; Αυτή είναι παιδί της Νέας Αγγλίας, αναθρεμ
μένη στο δικό της σχολείο και στη δική της εκκλησία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μεταξύ όλων των ιεροκηρυκών, 
ένας μικρός αριθμός μόνον, είναι ηθικοί διδάσκαλοι. Οι προ
φήτες χρησιμοποιούνται, για να δικαιολογηθούν τα καμώμα
τα των ανθρώπων. Οι πλέον σεβάσμιοι πρεσβύτεροι***, οι 
πεφωτισμένοι της εποχής, μου λένε, με ένα χαμόγελο όλο χάρη 
που δεν λέει να σβήσει, κάτι, μεταξύ μιας αφ υψηλσυ έκφρα

* Tribune της Νέας Υόρκης, ο εκδότης της Horace Greeley ήταν ένθερ
μος υποστηρικτής του θορώ.
** Murderer’s Handbook; «Το εγχειρίδιο του φονιά» του William Burke 
1792 - 1829: Τεμαχιστή πτωμάτων, που έφτασε στο σημείο να δολοφο
νεί ανθρώπους, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ζήτηση πτωμάτων 
για μαθήματα ανατομίας.
*** Shakespeare: Οθέλλος.
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σης και ενός ρίγους αποτροπιασμού, να μην είμαι τόσο πολύ 
ευαίσθητος με αυτά τα ζητήματα, να τα καταπίνω σαν μπου
κιά όλα αυτά, σαν να ήταν ένας σβώλος χρυσού. Ακόμη, και η 
πλέον υψιπετής συμβουλή την οποία άκουσα σχετικά, ήταν 
ιδιαίτερα ποταπή. Η επωδός ήταν η εξής: Ως προς το ζήτημα 
ειδικά αυτό, κάθε προσπάθεια μεταβολλής του κόσμου είναι 
μάταιη. «Τι θέλεις τώρα και τα σκαλίζεις», και άλλα παρόμοια. 
Όμως, καλλίτερα ένας άνθρωπος να πεθάνει αυτοστιγμεί, από 
την πείνα, παρά να χάσει την αθωότητά του, στην προσπά
θεια να κερδίσει το ψωμί του. Εάν στον άνθρωπο τον επιτη
δευμένο, δεν ενυπάρχει και ένας άνθρωπος απλός, τότε δεν 
είναι, παρά ένας άγγελος του Διαβόλου. Όσο μεγαλώνουμε, 
ζσύμε περισσότερο εκχυδάίσμένα, και ως ένα σημείο, παύου
με να υπακούμε στις ευγενέστερες παρορμήσεις μας. Όμως, 
θα έπρεπε να είμαστε εύθικτοι μέχρις ορίων παράνοιας, αδιά
φοροι απέναντι στην χλεύη όσων είχαν την ατυχία, να είναι 
περισσότερο αξιοθρήνητοι από εμάς.

Στην επιστήμη και στη φιλοσοφία μας, κατά κανόνα δεν 
υπάρχει ένας απόλυτος και πραγματικός, απολογισμός των 
πραγμάτων. Το πνεύμα της αίρεσης και της μισαλλοδοξίας, 
έχει απλώσει τα πλοκάμια του στα άστρα. Για να το διαπι
στώσετε, αρκεί να συζητήσετε το ζήτημα, εάν κατοικούνται 
ή όχι τα άστρα. Γιατί θα πρέπει να επιβληθούμε στους ουρα
νούς παρόμοια με τη γη\ Υπήρξε βεβαίως, ατυχής η αποκά
λυψη ότι ο Dr. Kane* ήταν τέκτονας, όπως και ο Sir John

* Elisha Kent Kane, 1820 - 1857: Υπήρξε στρατιωτικός γιατρός των 
ΗΠΑ,και πέθανε κατά την δεύτερη αποστολή τον στην Αρκτική, στην 
προσπάθειά του να βρει τον Σερ Τζον Φράνκλιν, αγνοώντας ότι ο Φράν- 
κλιν, είχε ήδη πεθάνει από το 1847, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε απο
στολή διάσωσης. Στο διάστημα 1852 - 1853, ο Κέιν έκανε πολυάριθμες 
διαλέξεις στη Βοστώνη και σε άλλες πόλεις της Νέας Αγγλίας, προκει- 
μένου να συγκεντρώσει χρήματα για την δεύτερη αποστολή του.
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Franklin. Αλλά, ήταν ακόμη πιο φριχτή η υπόνοια που δια
τυπώθηκε, ότι πιθανότατα για τον λόγο αυτό, ο πρώτος πήγε 
προς αναζήτηση του δεύτερου. Στη χώρα αυτή, δεν υπάρχει 
ευρείας κυκλοφορίας περιοδικό, με την τόλμη να δημοσιεύει 
τη σκέψη ενός παιδιού, επάνω σε ένα σημαντικό ζήτημα, 
χωρίς να προβεί σε σχόλια. Τα πάντα θα πρέπει να υποβάλ
λονται στους D.D’s*, θα ευχόμουν να υποβάλλονται στο ζου
ζούνισμα των εντόμων.

Παρακολουθώντας την κηδεία της ανθρωπότητας, προ
σέρχεστε, προκειμένου να παρακολουθήσετε ένα φυσικό 
φαινόμενο. Για όλο τον κόσμο, η ελάχιστη σκέψη είναι τυμ- 
βωρυχία.

Δύσκολα θα αναγνώριζα κάποιον διανοούμενο, τόσο 
ευρέως και αληθινά φιλελεύθερο, ώστε να εκφράζει μεγα
λόφωνα όλα όσα σκέφτεται, στην κοινωνία. Οι περισσότε
ροι, από τους οποίους θα επιθυμούσαμε να λάβουν το λόγο, 
κοντοστέκονται εμπρός σε κάποιον θεσμό, απέναντι στον 
οποίο (ραίνονται διατακτικοί, διότι έχουν συμφέροντα, που 
σημαίνει, ότι δεν βλέπουν τα πράγματα συνολικά, αλλά με 
έναν ιδιαίτερο, δικό τους τρόπο. Και θα συνεχίσουν να πα
ρεμβάλουν τη χαμηλή δική τους σκέπη, που στενοχωρεί το 
φως του ουρανού, ανάμεσα σε σας, και στον ουρανό, όταν 
θα θελήσετε να αντικρύσετε ανεμπόδιστα τα ουράνια. Και
ρός λοιπόν, να διαρραγεί ο ιστός της αράχνης, και να  πλύνε
τε τα παράθυρά σας, λέω εγώ. Σε ορισμένες λέσχες, μου εί
παν ότι ψήφισαν την κατάργηση των διαλέξεων θρησκευτι
κών θεμάτων. Αλλά, που να ξέρω εγώ, ποια είναι η θρησκεία 
τους, και εάν βρίσκομαι κοντά ή μακρυά της; Έ χ ω  αγωνι

* D.D. !$.· Doctors of Divinity «Αιόάχτορες θεολογίας», οι οποίοι κατά τα 
μέσα τον 19ου αιώνα, ασκούσαν μίαν σχεδόν ολοκληρωτική, αν και 
ανεπίσημη, λογοκρισία.
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στεί σε αυτόν τον στίβο, έκανα ότι καλύτερο μπορούσα, για 
να ανοίξω την καρδιά μου σε σχέση με τα θρησκευτικά μου 
βιώματα, αλλά ποτέ το ακροατήριό μου, δεν το αντιλήφθη- 
κε, στο ελάχιστο. Για αυτούς, η διάλεξή μου, ήταν εντελώς 
ανώδυνη, όπως τα παραμύθια. Και να ληφθεί υπόψιν, πως 
εάν τους είχα διαβάσει τη βιογραφία των μεγαλύτερων πα
λιανθρώπων της ιστορίας, πιθανόν να πίστευαν ότι είχα γρά
ψει, τους βίους των διακονσύντων της εκκλησίας τους. Συνή
θως το ερώτημα είναι: Από πού έρχεσαι ή Πού πηγαίνεις; 
Και ακόμη, η πλέον συναφής ερώτηση, την οποία πήρε το 
αυτί μου, κάποτε, να υποβάλλει ένας ακροατής μου στον 
άλλον ήταν: Για ποιο λόγο κάνει διαλέξεις; Ένοιωσα το ρί
γος, να διατρέχει τα ακροδάχτυλα των ποδιών μου!

Για να μιλήσω αμερόληπτα, οι καλλίτεροι άνθρωποι που 
γνωρίζω δεν ζσυν με γαλήνη, στον κόσμο τους. Διότι στην 
πλειοψηφία τους, βιώνουν το φαίνεσθαι, ωραιοποιούν και 
μελετούν τις εντυπώσεις με μεγαλύτερη πιθανόν σχολαστι
κότητα από τους άλλους. Για να στηρίξουμε τα θεμέλια των 
σπιτιών και των αποθηκών μας, χρησιμοποιούμε γρανίτη. 
Κτίζουμε πέτρινους φράκτες, αλλά δεν θεμελιώνουμε τους 
εαυτούς μας, επάνω σε μια αλήθεια φτιαγμένη από γρανίτη, 
τον θεμέλιο αρχέγονο λίθο. Τα περβάζια μας έχουν σαπί
σει. Από τι υλικό είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος, όταν δεν 
συνυπάρχει στη σκέψη μας, με την καθαρότερη και πλέον 
διακριτική αλήθεια; Συχνά, κατηγορώ τις πλέον εκλεκτές 
γνωριμίες μου, για υπερβολική έλλειψη σοβαρότητας, διότι, 
ενώ αφθονούν οι επιτηδεύσεις και οι κολακείες, δεν συνα
ντιόμαστε ποτέ, δεν διδάσκουμε ο ένας στον άλλον τα μαθή
ματα της τιμιότητας και της ειλικρίνειας, όπως κάνουν τα 
ζώα, ή τη σταθερότητα και το στέρεο, όπως κάνουν οι βρά
χοι. Ωστόσο, το λάθος συνήθως είναι κοινό, διότι κατά κα
νόνα, δεν ζητάμε περισσότερα ο ένας από τον άλλον.

148



ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΕΣ

Αναλογιστείτε, πόσο χαρακτηριστικά επιφανειακή υπήρ
ξε αυτή η αναστάτωση, σχετικά με τον Kossuth*, μόνον, άλλο 
ένα είδος, πολιτικολογίας ή χορού του συρμού. Οι άνθρω
ποι εκφωνούσαν λόγους για αυτόν σε όλη τη χώρα, αλλά ο 
καθένας εξέφραζε μόνον τη σκέψη ή την απουσία της σκέ
ψης του πλήθους. Κανένας από αυτούς δεν στάθηκε στην 
αλήθεια. Συνασπίσθηκαν μάλλον όλοι μαζί, όπως συνήθως, 
στηριζόμενοι ο ένας επάνω στον άλλον, και όλοι μαζί στο 
τίποτα, όπως οι Ινδουϊστές, που τοποθετούν τον κόσμο, να 
στηρίζεται επάνω σε έναν ελέφαντα, τον ελέφαντα επάνω 
σε μια χελώνα, τη χελώνα επάνω σε ένα φίδι, και δεν έχουν 
τίποτα να τοποθετήσουν κάτω από το φίδι. Ό ,τι απέμεινε 
από αυτήν την διέγερση, ήταν το καπέλλο του Kossuth.

Το ίδιο κενές και ατελέσφορες, είναι στο μεγαλύτερο 
μέρος τους, οι καθημερινές συζητήσεις μας. Η επιφάνεια, 
συναντά την επιφάνεια. Ό ταν η ζωή μας παύει να είναι 
εσωτερική και προσωπική, οι συζητήσεις μας εκφυλίζονται 
σε κοινά κουτσομπολιά. Σπάνια συναντάμε άνθρωπο ικα
νό, να μας πει κάποια νέα, που δεν τα διάβασε στην εφη
μερίδα, ή δεν τα άκουσε από τον γείτονά του. Ουσιαστικά, 
η μόνη διαφορά ανάμεσα σε εμάς και στον άνθρωπο αυτό, 
είναι ότι εκείνος, σε αντίθεση με εμάς, διάβασε την εφημε
ρίδα, ή παραβρέθηκε στο ένα ή το άλλο κοσμικό τσάι. Ό σο 
εκπίπτει η εσωτερική μας ζωή, τόσο περισσότερο απεγνω
σμένα, επισκεπτόμαστε το ταχυδρομείο. Ο δύστυχος που 
φεύγει από το ταχυδρομείο με τον μεγαλύτερο αριθμό επι
στολών, υπερήφανος για την πλούσια αλληλογραφία του,

* Labs Kossuth 1802 -1894: Ούγγρος επαναστάτης. Για εβδομάδες μετά 
τ ψ  πρώτη θριαμβευτική του άφιξη, στιςΗ.ΠΑ. τον Δεκέμβριο του 1851, 
οι Αμερικανικές εφημερίδες δημοσίευαν ασήμαντες λεπτομέρειες για 
το άτομό του, όπως σχετικά με το πλατύγυρο καπέλλο του.
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πάει πολύς καιρός που δεν είχε νέα από τον εαυτό τον.
Δεν ξέρω, αλλά το θεωρώ ιδιαίτερα υπερβολικό να δια

βάζω μια εφημερίδα την εβδομάδα. Το δοκίμασα πρόσφατα, 
και μου φάνηκε πως εδώ και καιρό, δεν ζούσα στη γη που 
γεννήθηκα. Ο ήλιος, τα σύννεφα, το χιόνι, τα δέντρα, έκα
ψαν να σημαίνουν πολλά για μένα. «Ου δύνασθαι δυσί Κυ- 
ρίοις δουλεύειν». Απαιτείται περισσότερο από μιάς ημέρας 
προσήλωση, προκειμένου να γνωρίσεις και να αποκτήσεις 
τον πλούτο μίας ημέρας.

Ίσως, ενδεχομένως, να ντρεπόμαστε να πούμε τα πράγ
ματα που διαβάσαμε, ή ακούσαμε κατά την διάρκεια της 
ημέρας μας. Δεν γνωρίζω γιατί, οι ειδήσεις μου θα πρέπει 
να είναι τόσο καταφρονητέες, γιατί οι εξελίξεις θα πρέπει 
να είναι τόσο ευτελείς, σε σύγκριση προς τα όνειρα και τις 
προσδοκίες ενός ανθρώπου. Οι ειδήσεις που ακούμε, στην 
πλειοψηφία τους, δεν είναι ανάλογες του πνευματικού μας 
επιπέδου. Είναι μουχλιασμένες επαναλήψεις. Συχνά μπαί
νετε στον πειρασμό να ρωτήσετε, γιατί θα πρέπει να αποδί
δεται τόση έμφαση, σε κάποια ιδιαίτερη εμπειρία την οποία 
είχατε, αφού, μετά από είκοσι πέντε χρόνια, θα πρέπει να 
ξανασυναντήσετε στον δρόμο τον Hobbins, τον Registar Of 
Deeds «Φύλακα των Πεπραγμένων»*. Δεν μετακινηθήκατε 
ούτε μια σπιθαμή από τότε; Αυτού του είδους, είναι οι ειδή
σεις της ημέρας. Τα γεγονότα τους, μοιάζουν να αιωρσύνται 
στην ατμόσφαιρα, ασήμαντα, που όπως τα σπόρια των μυκή
των, προσκρούουν σε κάποιο παραμελημένο θαλλό, ή στην 
επιφάνεια του νου μας, η οποία τους παρέχει βάση, για πα- 
ρασιτική ανάπτυξη, θ α  πρέπει να εξαγνίσουμε τους εαυ-

* Ο θορώ δημιουργεί σαρκαστικά έναν φανταστικό Hobbins, ο οποίος 
κρίνει τον άνθρωπο σύμφωνα με αυτά που διέπραξε πριν από πολύ 
καιρό.
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τους μας, από ειδήσεις αυτού του είδους. Και τι έγινε, έστω 
και αν, καθώς ο πλανήτης μας εκρήγνυται, δεν υπάρξει ούτε 
ένα τυπογραφικό στοιχείο, τυπωμένο περί του γεγονότος; Ο 
υγιής άνθρωπος δεν επιδεικνύει την παραμικρή περιέργεια, 
για αυτού του είδους γεγονότα. Δεν ζούμε για να διασκεδά
ζουμε, επί ματαίω. Ποτέ δεν θα έτρεχα μέχρι τη γωνία, για 
να δω τον κόσμο, να εκρήγνυται.

Όλο το καλοκαίρι, και ενδεχομένως ακόμη περισσότε
ρο, μέσα στο φθινόπωρο, όλως τυχαίως, εάν αντιπαρήλθα- 
τε τις εφημερίδες και τις ειδήσεις, και τώρα βρίσκετε τα 
νέα και τις ειδήσεις, αυτό συμβαίνει διότι το πρωινό και το 
απογευματινό, είναι πλήρες ειδήσεων για σας. Οι περίπα
τοί σας, είναι γεμάτοι γεγονότα. Σας απασχολούν, όχι πλέον 
οι υποθέσεις στην Ευρώπη, αλλά οι δικές σας, στους αγρούς 
της Μασσαχουσέτης. Εάν έχετε την ευκαιρία να ζείτε, κι
νείστε και υπάρχετε* στο λεπτότατο εκείνο στρώμα, από 
όπου εκκρύονται οι ειδήσεις, λεπτότερο και από το χαρτί 
επάνω στο οποίο τυπώνονται, τότε όλα αυτά θα γεμίσουν 
τον κόσμο για χάρη σας. Αλλά εάν υψωθείτε ή βυθιστείτε, 
επάνω ή κάτω από αυτό το επίπεδο, τότε θα τα λησμονήσε
τε και θα σας λησμονήσουν και αυτά. Πραγματικά, το να 
βλέπεις τον ήλιο να ανατέλλει ή να δύει κάθε ημέρα, και 
να συνδέεις τον εαυτό σου με το οικουμενικό αυτό γεγο
νός, θα σε διατηρήσει πνευματικά υγιή για πάντα. Τα έθνη! 
Τι είναι τα έθνη; Οι Τάταροι, οι θύννοι και οι Κινέζοι! 
Σαν έντομα, ολόκληρα στίφη. Μάταια πασχίζει ο ιστορι
κός να τους καταστήσει αξιομνημόνευτους. Όταν αναζη- 
τείται ο ένας άνθρωπος, τότε υπάρχει το πλήθος. Είναι 
αυτοί που κατοικούν τον κόσμο. Και κάθε σκεπτόμενος

* Πράξεις των αποστόλων 17:18
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άνθρωπος, θα μπορούσε να πει μαζί με το πνεύμα του 
Loda*:

«Καταφρονώ τα έθνη από τα ύψη μου,
Και εμπρός μου σε στάχτες μεταβάλλονται.
Γαλήνια είναι η κατοικία μου στα σύννεφα, 
Ευχάριστοι, οι αγροί οι μεγάλοι, της ανάπαυσής μου».

Αφήστε μας, παρακαλώ, να ζέσουμε, χωρίς να μας σέρ
νουν τα σκυλιά, όπως τους Εσκιμώους, που τραβούν τα έλ- 
κυθρα επάνω από λόφους και λαγκαδιές, δαγκώνοντας το 
ένα τα αυτιά του άλλου.

Ό χ ι χωρίς, μία ελαφρά ανατριχίλα, μπροστά στον κίν
δυνο, αντιλαμβάνομαι πόσο κοντά έφτασα στην πνευματι
κή κατανόηση των λεπτομερειών, μιας οποιοσδήποτε τε
τριμμένης υπόθεσης των ειδήσεων από το δρόμο, και τώρα 
έκπληκτος παρατηρώ, πόσο πρόθυμοι είναι οι άνθρωποι, 
να σωριάσουν στις διάνοιές τους, αυτά τα σκουπίδια, να 
επιτρέψουν στις μάταιες φημολογίες και στα ασήμαντα 
επεισόδια να εισβάλλουν στον καθαγιασμένο χώρο της 
σκέψης τους, θ α  πρέπει άραγε, η διάνοιά μας, να είναι 
δημόσιος στίβος, όπου θα συζητούνται κατά κύριο λόγο οι 
υποθέσεις του δρόμου και τα κουτσομπολιά των κοσμικών 
τσαγιών; Ή  μήπως θα έπρεπε να είμαστε, μια γειτονιά του 
ουρανού, ένα ιερό αίθριο, αφιερωμένο στο θείο λειτούρ
γημα; Το βρίσκω τόσο δύσκολο να τακτοποιήσω στο μυα
λό μου τα ελάχιστα, τα σημαντικά για μένα γεγονότα, ώστε 
διστάζω να επιβαρύνω την ικανότητα της προσοχής μου και 
με τα ασήμαντα, που θα μπορούσε να τα απεικονίσει, μό

* Φανταστικό πρόσωπο από την ποιητική συλλογή του James Macphe- 
rson, «Poems of Ossian».
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νον ένας θείος νους. Διότι ασήμαντες είναι, στην πλειοψη- 
φία τους, οι ειδήσεις των εφημερίδων και των συζητήσεων. 
Και από αυτήν την άποψη, είναι σημαντικό, να διαφυλά
ξουμε όσο μπορούμε την παρθενικότητα του νου. Υποθέ
στε, ότι επιτρέπετε την είσοδο στις λεπτομέρειες μιας με
μονωμένης υπόθεσης του κακουργιοδικείου στη σκέψη σας, 
ότι τελείως βλάσφημα τις εισάγετε στο άγιο των αγίων για 
μια ώρα, ή αλλοίμονο, για πολλές ώρες έχει διεισδύσει στο 
ιερό των σκέψεών σας, ότι μεταμορφώνετε σε αίθουσα δι
καστηρίου τα ενδότερα του νου σας, ωσάν να σας είχε κα- 
τακλύσει η σκόνη του δρόμου, με όλο του το πηγαινέλα, 
την οχλαγοή και τη βρωμιά! Δεν θα ισοδυναμούσε κάτι τέ
τοιο, με μια πνευματική και ηθική αυτοκτονία; Όταν υπο
χρεώθηκα κάποτε, να παραστιό για μερικές ώρες, ως θεα
τής και ακροατής, σε μια αίθουσα δικαστηρίου, είδα τους 
γείτονές μου, που δεν είχαν την υποχρέωση να βρίσκονται 
εκεί, να μπαινοβγαίνουν κατά διαστήματα στις άκρες των 
ποδιών τους, να ελαφροπατούν, με τα χέρια και τα πρόσω
πα πλυμμένα, και είδα τότε με τα μάτια του νου μου, καθώς 
έβγαζαν τα καπέλλα τους, ότι τα αυτιά τους απλώνονταν 
έξαφνα σαν τεράστια χωνιά, ανάμεσα στα οποία ακόμη και 
τα στενά κεφάλια τους, έμοιαζαν πολύ στριμωγμένα. Όπως 
τα φτερά του ανεμόμυλου, συνέλλεγαν το ευρύ, αλλά χω
ρίς βάθος ρεύμα των ήχων, το οποίο ύστερα από ορισμένες 
γαργαλιστικές περιστροφές, ανάμεσα στα γρανάζια του 
μυαλού τους, ξανάβγαινε από την άλλη πλευρά. Αναρωτιέ
μαι εάν, όταν επιστρέφουν στο σπίτι, πλένουν τόσο προσε
χτικά τα αυτιά τους, όσο πριν, τα χέρια και τα πρόσωπά 
τους. Μου φάνηκε, σε περιπτώσεις σαν και αυτήν, το ακροα
τήριο και οι μάρτυρες, οι ένορκοι και οι δικηγόροι, ο δικα
στής και ο εγκληματίας στο εδώλιο, εάν θα πρέπει να τον 
θεωρήσω ένοχο πριν από την ετυμηγορία, ότι ήταν όλοι
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τους, εξίσου εγκληματίες, και θα έπρεπε να πέσει ένας κε
ραυνός και να τους κάψει, όλους μαζί.

Με κάθε είδους φράχτες και πινακίδες, οι οποίες να επι
σείουν την εσχάτη των ποινών του θείου νόμου, εμποδίστε 
την είσοδο σε αυτούς τους παραβάτες, και διαφυλάξτε το μόνο 
έδαφος που μπορεί να παραμείνει ιερό για σας. Είναι τόσο 
σκληρό να λησμονούμε, τι είναι χειρότερο και από ανώφελο, 
να θυμόμαστε! Εάν πρέπει να είναι δρόμος με ελεύθερη διέ
λευση, θα προτιμούσα να είναι τα ρυάκια του βουνού, οι 
πηγές του Παρνασσού*, και όχι οι οχετοί της πόλης. Εκεί 
είναι η έμπνευση, στα κουτσομπολιά που φτάνουν στα αυτιά 
των προσηλωμένων διανοιών από τις δικαστικές αίθουσες 
του ουρανού. Εκεί κάτω, είναι οι βέβηλες και κοινότοπες 
αποκαλύψεις των δικαστηρίων και των αστυνομικών τμημά
των. Τα ίδια αυτιά, είναι ταιριασμένα για να αποδέχονται 
και τις δύο πληροφορίες. Μόνον ο χαρακτήρας του ακροα
τή, ορίζει σε ποια θα ανοίξει, και σε ποια θα κλείσει τα αυ
τιά του. Με την έξη στην ακρόαση κοινότοπων πραγμάτων, 
πιστεύω ότι ο νους υφίσταται μία μόνιμη βεβήλωση, με απο
τέλεσμα όλες οι σκέψεις μας να είναι αποχρώσεις κοινοτο
πιών. Αυτή η ίδια η νόησή μας, θα πρέπει να ασφαλτοστρω
θεί**, να διαρραγούν τα θεμέλιά της σε θραύσματα, έτσι, 
ώστε να κυλήσουν επάνω της οι τροχοί. Εάν δε, θα θέλατε 
να γνωρίζετε τι θα είναι αυτό, που θα καταστήσει ανθεκτι
κότερο το οδόστρωμα με τις κυλιόμενες πέτρες, τους κυβό- 
λιθους και την άσφαλτο, δεν έχετε παρά να διερευνήσετε

* Αναφορά στον Παρνασσό της Ελληνικής μυθολογίας
** Macadamized: Από το όνομα του Σκωτσέζου μηχανικού John Mac 
Adam, 1756 - 1836, που πρώτος εισήγαγε τη μέθοδο επίστρωσης των 
δρόμων με λαξεμένες πέτρες, οι οποίες εφάρμοζαν μεταξύ τους, με πίσ
σα ή άσφαλτο.
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ορισμένες από τις διάνοιές μας, οι οποίες έχουν υποβληθεί 
σε αυτήν την θεραπεία, επί μακρόν.

Εάν έχουμε βεβηλώσει με αυτόν τον τρόπο τους εαυτούς 
μας (και ποιος δεν το έχει κάνει;) το αντίδοτο θα είναι να 
τους καθαγιάσουμε και πάλι, με προσοχή και ευλάβεια, και 
να τους καταστήσουμε και πάλι ιερά του νου. Οφείλουμε να 
ονμπεριφερόμαστε στη διάνοιά μας, δηλαδή στον εαυτό μας, 
όπως σε αθώα και άδολα παιδιά, των οποίων φύλακες είμα
στε εμείς, και να προσέχουμε, ποια αντικείμενα και ποια 
υποκείμενα προκαλούν την προσοχή της. Μη διαβάζετε εφη
μερίδες. Διαβάστε τις Αιωνιότητες. Οι συμβατικές συζητή
σεις, μακροπρόθεσμα, είναι ρυπογόνες. Ακόμη και τα δεδο
μένα της επιστήμης, είναι δυνατόν να σκονίσουν τα μυαλά 
μας, με τη στειρότητάτους, εκτός και εάν κάθε πρωί εξαφα
νίζονται, ή γονιμοποιούνται με τις σταγόνες της δροσιάς, της 
ζωντανής και δροσερής αλήθειας. Η γνώση δεν μας παρέχε
ται διαμέσου των λεπτομερειών, αλλά διαμέσου των αναλα
μπών του ουράνιου φωτός. Ναι, κάθε σκέψη που διαπερνά 
την διάνοιά μας, υποβοηθά την φθορά και την απόσπασή 
της, και βαθαίνει τις αύλακες, όπως οι οδοί της Πομπηίας, 
μαρτυρώντας το πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί. Πόσα πολλά 
είναι αυτά που μας αφορούν, και τα οποία θα μπορούσαμε 
να μελετήσουμε επισταμένα, διότι θα θέλαμε να έχουμε μία 
πληρέστερη γνώση, αφήνοντας τις άμαξές τους να κυλήσουν 
αργά, επάνω στη γέφυρα του δοξασμένου ανοίγματος, χά
ρις στο οποίο πιστεύουμε πως θα περάσουμε τελικά, από το 
μακρυνό χείλος του γκρεμού του χρόνου, στην κοντινή όχθη 
της αιωνιότητας! Δεν διαθέτουμε παιδεία, <5εν διαθέτουμε 
πνευματική καλλιέργεια, αλλά μόνον την ικανότητα να ζον- 
με άξεστα και να υπηρετούμε τον Διάβολο, αποκτώντας ελά
χιστο κοσμικό πλούτο, ή φήμη, ή ελευθερία, επιδεικνύοντας 
ένα ψεύτικο θέαμα, σαν να ήμασταν μόνο γυμνό κέλυφος,
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χωρίς τρυφερή και ζωντανή σάρκα μέσα μας; Θα πρέπει 
δηλαδή, οι θεσμοί μας να είναι όπως τα αγκαθωτά φλούδια 
του κάστανου, που δεν έχει δέσει καρπό, κατάλληλα μόνον, 
για να μας τρυπουν τα δάκτυλα;

Λέγεται ότι η Αμερική είναι ο στίβος, όπου θα δοθεί ο 
αγώνας για την ελευθερία, αλλά βέβαια, δεν μπορεί να εί
ναι η ελευθερία όπως την εννοούν, με την πολιτική έννοια 
του όρου. Διότι ακόμη και εάν αποδεχθούμε ότι ο Αμερικα
νός λυτρώθηκε από τον πολιτικό τύραννο, παραμένει δού
λος του οικονομικού και του ηθικού τυράννου. Τώρα που η 
δημοκρατία, η ρεπσύμπλικα, η res-publica, αποκαταστάθη
κε, είναι καιρός να ασχοληθούμε με την res-privata, τα προ
σωπικά πράγματα, και να μεριμνήσσυμε, όπως είχε αναθέ
σει ο Ρωμαίος γερουσιαστής στους υπάτους του, «ne quid res- 
PRIVA ΤΑ detrimenti caperet», να μην υποστούν φθορά, τα προ
σωπικά πράγματα.

Αποκαλουμε αυτόν τον τόπο χώρα της ελευθερίας; Τι αξία 
έχει να είμαστε ελεύθεροι από τον Βασιληά Γεώργιο, και να 
συνεχίζουμε να είμαστε σκλάβοι του Βασιληά Προκατάλη
ψη; Τι σημαίνει να γεννιόμαστε ελεύθεροι και να μη ζούμε 
ελεύθεροι; Ποια είναι η αξία της οιασδήποτε πολιτικής ελευ
θερίας, εάν αυτή δεν σημαίνει ταυτόχρονα και ηθική ελευ
θερία; Είναι ελευθερία το να είμαστε σκλάβοι, ή είναι ελευ
θερία το να είμαστε ελεύθεροι; Είμαστε ένα έθνος πολιτι
κών, που μας αφορά μόνον η εξωτερική άμυνα της ελευθε
ρίας. Ενδεχομένως, μόνον τα παιδιά των παιδιών μας, θα 
είναι πραγματικά ελεύθερα. Φορολογούμε τους εαυτούς μας 
άδικα. Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα από εμάς, που δεν αντι
προσωπεύεται. Αυτό είναι φορολόγηση, χωρίς εκπροσώπη
ση. Στρατωνίζουμε στρατεύματα, στρατωνίζουμε τρελλούς, 
και όλων των ειδών τα κτήνη, ενάντια στους εαυτούς μας. 
Στρατωνίζουμε τα παχιά μας σώματα, επάνω στις φτωχές
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ψυχές μας, ώσπου τα πρώτα να κατασπαράξουν την ουσία 
των δεύτερων.

Από απόψεως αληθινής παιδείας και χειραφέτησης, πα
ραμένουμε στην ουσία επαρχιώτες, και όχι πολίτες της μη
τρόπολης, κάτοικοι της Νέας Αγγλίας. Είμαστε επαρχιώτες, 
διότι τα πρότυπά μας δεν τα βρίσκουμε εδώ στην πατρίδα, 
(διότι όεν λατρεύουμε την αλήθεια, αλλά την αντανάκλαση 
της αλήθειας), διότι μας καθιστά διεστραμμένους και στενο
κέφαλους η αποκλειστική αφοσίωση στις συναλλαγές, στο 
εμπόριο, στη βιοτεχνία, στη γεωργία και τα συναφή, τα οποία 
είναι τα μέσα, και όχι ο σκοπός.

Το ίδιο επαρχιώτικο είναι και το Αγγλικό Κοινοβού
λιο. Αξεστοι χωριάτες, κατά κύριο λόγο, που προδίδουν 
τον εαυτό τους, όταν χρειαστεί να διευθετήσουν τα σημα
ντικότερα ζητήματα, το Ιρλανδικό ζήτημα, για παράδειγ
μα, για να μην αναφερθώ και στο Αγγλικό. Η φύση τους 
υποτάσσεται στη φύση των έργων τους* Η «καλή ανατρο
φή» τους, αφορά μόνον τα δευτερεύοντα ζητήματα. Οι άρι- 
στοι, κοσμικοί τρόποι, είναι άγαρμποι και κενοί, σε σύγκρι
ση με μιαν εκλεπτυσμένη ευφυΐα. Φαντάζουν, περισσότε
ρο σαν ένας συρμός παλαιομοδίτικος, απηρχαιωμένοι αυ- 
λικοί τρόποι, υποκλίσεις, περούκες και μαντηλάκια. Συνι- 
στούν ένα φαύλο υποκατάστατο της καλής συμπεριφοράς, 
η οποία έχει απογυμνωθεί από την ουσία της. Είναι ρούχα 
ή τσόφλια πεταμένα, που διεκδικούν το σεβασμό, ο οποίος 
αρμόζει μόνον στο ζωντανό πλάσμα. Σας παρουσιάζουν το 
κέλυφος αντί του ψαχνού, χωρίς την εξαίρεση του κανόνα 
όπου, όπως στην περίπτωση ορισμένων ψαριών, το κέλυ
φος αξίζει περισσότερο από το ψαχνό. Ο άνθρωπος που 
με κάνει να ασφυκτιώ με τους καλούς του τρόπους, είναι

* William Shakespeare: Σονέτο III.
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σαν να επιμένει να μου επιδείξει το ιδιαίτερα δωμάτιό του 
φύλαξης των κοσμημάτων του, με τα διάφορα αξιοπερίερ
γα*, όταν εγώ επιθυμώ να δω τον ίδιο. Και βέβαια, δεν 
ήταν με αυτή την έννοια, που ο ποιητής Decker** αποκά- 
λεσε τον Χριστό, ως τον «πρώτο αληθινό Κύριο που γεννή
θηκε ποτέ». Επαναλαμβάνω, ότι με την έννοια αυτή, ακόμη 
και η λαμπρότερη αυλή της χριστιανοσύνης, είναι άξεστα 
επαρχιώτικη, έχοντας εξουσία μόνον, στα εκείθεν των 
Αλπεων ζητήματα, και όχι στις υποθέσεις της Ρώμης***. 
Έ νας πραίτορας ή ανθύπατος αρκεί για  να ρυθμίσει τα 
ζητήματα που απορροφούν την προσοχή του Αγγλικού Κοι
νοβουλίου και του Αμερικάνικου Κογκρέσσου.

Κυβερνήτες και Νομοθέτες! Νόμιζα, ότι ήταν αξιοσέβα- 
στα επαγγέλματα. Στην ιστορία του κόσμου, είχαμε ακου
στά, γιαγεννηθέντες εξ ουρανού Νουμάδες, Λυκουργους και 
Σάλωνες, τα ονόματα των οποίων, τουλάχιστον, εξέφραζαν 
τους ιδανικούς νομοθέτες. Αλλά, σκεφτείτε τη νομοθεσία που 
ρυθμίζει την αναπαραγωγή των δούλων, ή την εξαγωγή κα
πνού! Ποια σχέση έχουν οι θείοι νομοθέτες με την εξαγωγή 
και την εισαγωγή καπνού, και ποια οι ανθρώπινοι νομοθέτες 
με την αναπαραγωγή των δούλων; Υποθέστε, ότι νομοθετείτε 
για το ζήτημα, του οποιουδήποτε τέκνου του θεού, ή μήπως 
δεν έχει τέκνα κατά τον δέκατο ένατο αιώνα; Εξέλειπε η οι- 
κογένειά του; Πως θα αντιμετωπίζατε το ζήτημα; Τι θα έλεγε 
μια Πολιτεία, όπως η Βιρτζίνια, για τον εαυτό της, κατά την

* Επί των ημερών τον θορώ, υπήρχαν οι λεγόμενοι βιρτουόζοι, υπερ
φίαλοι συλλέκτες σπάνιων και περίεργων αντικειμένων.
** Thomas Decker The Honest Wore
*** Εκείνη την εποχή, η Παπική αυλή, είχε αρχίσει να χάνει την κοσμι
κή της εξουσία στην Ρώμη, αλλά συνέχιζε να την ασκεί, πέραν των 
Αλπεων.
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ημέρα της κρίσης; Σε ποια πρώτη ύλη παραγωγής, υπήρξε 
Κύριος; Σε ποια βάση εδραιώνεται ο πατριωτισμός, σε μια 
τέτοια Πολιτεία; Αντλώ τα στοιχεία μου, από τους στατιστι
κούς πίνακες, τους οποίους δημοσιεύουν, οι ίδιες οι Πολιτείες.

Αναλογιστείτε μια εμπορική δραστηριότητα, που ασπρί
ζει το πέλαγος με τα πανιά των πλοίων της, σε αναζήτηση 
ξηρών καρπών και σταφίδων, και μετατρέπει για το σκοπό 
αυτό, τους ναυτικούς της, σε δούλους! Είδα, τις προάλλες, 
ένα πλοίο που ναυάγησε, και χάθηκαν πολλές ανθρώπινες 
ζωές, με το εμπόρευμά του σκόρπιο στην ακτή: κουρέλια, 
κεδρόμηλα, και πικραμύγδαλα. Άξιζε να εκτεθούν τόσοι 
άνθρωποι στους κινδύνους της θάλασσας, ανάμεσα στο Leg
horn και τη Νέα Υόρκη, για ένα φορτίο κεδρόμηλα και πι
κραμύγδαλα; Η Αμερική εισάγει τα πικρά προϊόντα του 
Παλαιού Κόσμου! Η άρμη της θάλασσας, τα ναυάγια, δεν 
είναι αρκετά πικρά, για να γεμίσουμε με το απόσταγμά τους, 
το ποτήρι της ζωής, εδώ; Και όμως, ως επί το πλείστον, έτσι 
είναι το εμπόριό μας, που για χάρη του κομπάζουμε, και 
υπάρχουν και εκείνοι, που παριστάνουν τους δημόσιους άν- 
δρες και τους φιλοσόφους, οι οποίοι είναι τόσο τυφλοί, ώστε 
να πιστεύουν ότι η πρόοδος και ο πολιτισμός, εξαρτώνται 
ακριβώς, από αυτό το είδος συναλλαγών και δραστηριοτή
των. Η δραστηριότητα της μύγας, γύρω από το βαρέλι της 
μελάσας. Πολύ καλά, παρατηρεί κάποιος, εάν οι άνθρωποι 
ήταν στρείδια. Και πολύ καλά, απαντώ εγώ, εάν οι άνθρω
ποι ήταν κουνούπια.

Ο υπολοχαγός Herdon*, τον οποίο η κυβέρνησή μας 
έστειλλε να εξερευνήσει τον Αμαζόνιο, και όπως λέγεται, 
να επεκτείνει την επικράτειά της δουλείας, παρατήρησε ότι

• Lieutenant William Lewis Herndon, 1813 - 1857: Συγγραφέας του δίτο
μου έργου, «Exploration of the Valley o f Amazon».
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εκεί, υπήρχε ανάγκη,«ενός φίλεργου και ενεργού πληθυ
σμού, γνώστη των ανέσεων της ζωής, ικανού να ικανοποιή
σει πλαστές ανάγκες, από τις μεγάλες πλοντοπαραγωγικές 
πηγές της χώρας». Αλλά ποιες είναι οι «πλαστές ανάγκες», 
που θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ικανοποίησή τους; Πι
στεύω, όχι η αγάπη για την πολυτέλεια, όπως ο καπνός και 
οι δούλοι της πατρίδας του, της Βιρτζίνια, ούτε ο πάγος και 
ο γρανίτης και ο υπόλοιπος υλικός πλούτος της πατρίδας 
μας, της Νέας Αγγλίας. Αλλά, ούτε και οι «μεγάλες πλον
τοπαραγωγικές πηγές της χώρας», η γονιμότητα ή η γύμνια 
του εδάφους που τα παράγουν όλα αυτά. Η βασική ανά
γκη, σε κάθε Πολιτεία που έχω πάει, ήταν ένας υψηλότε
ρος και σοβαρότερος στόχος για τους κατοίκους της. Αυ
τός, και μόνον, αντλεί τις «μεγάλες πλοντοπαραγωγικές 
πηγές» της Φύσης, και τελικά την φορολογεί, πέρα από τις 
δυνατότητές της, διότι ο άνθρωπος, φυσικά, εξαιτίας της 
πεθαίνει. 'Οταν επιδιώκουμε την παιδεία, περισσότερο από 
τις πατάτες, και την φώτιση, περισσότερο από τα γλυκίσμα
τα, τότε οι μεγάλες πηγές του κόσμου, φορολογούνται και 
αντλούνται, και το αποτέλεσμα, ή η βασική παραγωγή, δεν 
είναι οι δούλοι, ούτε οι εργάτες, αλλά οι άνθρωποι, αυτοί 
οι σπάνιοι καρποί, που αποκαλούνται ήρωες, άγιοι, ποιη
τές, φιλόσοφοι και λυτρωτές.

Εν ολίγοις, όπως μια μάζα χιονιού, διαμορφώνεται εκεί 
όπου υπάρχει ένας παροδικός εφησυχασμός του ανέμου, έτσι 
θα έλεγα, πως όπου υπάρχει ένας παροδικός εφησυχασμός 
της αλήθειας, προκύπτει ένας θεσμός. Αλλά η αλήθεια, πα
ρόλα αυτά, εφορμά επάνω του, και τον συντρίβει.

Αυτό που αποκαλειται πολιτική, είναι συγκριτικά τόσο 
επιφανειακό και τόσο απάνθρωπο, ώστε στην πράξη, ποτέ 
δεν του αναγνώρισα ότι με αφορά στο παραμικρό. Οι εφη
μερίδες, το αντιλαμβάνομαι, αφιερώνουν ειδικά, ορισμέ
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νες από τις στήλες τους, στην πολιτική ή την κυβέρνηση 
χωρίς χρέωση, και αυτό, θα έλεγε κανείς, ότι τις διασώζει 
οικονομικά. Αλλά, εφόσον εγώ αγαπώ τη λογοτεχνία, και 
ως ένα σημείο, και την αλήθεια, δεν διαβάζω ποτέ μου αυ
τές τις στήλες. Δεν επιθυμώ να αμβλύνω σε τόσο μεγάλο 
βαθμό, την αίσθηση δικαίου που διαθέτω. Δεν έχω διαβά
σει κανένα μήνυμα του Προέδρου, και έτσι δεν του οφείλω 
καμμία απάντηση. Είναι μια παράξενη εποχή του κόσμον, 
όπου οι αυτοκρατορίες, τα βασίλεια και οι δημοκρατίες ζη
τιανεύουν, κρούοντας την θύρα του ιδιοτεύοντος ανθρώπου, 
και τον εκφράζουν τα παράπονά τους! Δεν μπορώ να πιά- 
σω στα χέρια μου ούτε μια εφημερίδα, αλλά νοιώθω πως η 
μια ή άλλη ταλαίπωρη σαθρή κυβέρνηση, ωθείται από την 
ανάγκη, να ζητήσει από εμένα, τον αναγνώστη, τη μεσολά
βησή μου, προκειμένου να ψηφιστεί, περισσότερο φορτική 
και από έναν Ιταλό ζητιάνο, που μου ζητά επίμονα να μπω 
στον κόπο να διαβάσω τα πιστοποιητικά του, φτιαγμένα, 
ίσως από κάποιον καλοπροαίρετο υπάλληλο εμπορικού κα
ταστήματος, ή από τον πλοίαρχο που τον έφερε στη χώρα 
μου, διότι ο ίδιος δεν μπορεί να μιλήσει ούτε μια λέξη Αγ
γλικά, να διαβάσω πιθανότατα την έκρηξη κάποιου Βεζού
βιου, ή την πλημμύρα κάποιου Πάδου, αληθινή ή επινοη
μένη, που υπήρξε, η αιτία της κατάντιας του. Δεν διστάζω, 
σε μια τέτοια περίσταση, να του προτείνω, να πάει να δου
λέψει ή να πάει στο πτωχοκομείο, διαφορετικά δεν θα έπρε
πε να σωπάσει όπως κάνω συνήθως, και εγώ;

Ο φτωχός Πρόεδρος* φροντίζοντας για την δημοτικότη- 
τά του και εκτελώντας το καθήκον του, τα έχει εντελώς 
χαμένα. Την εξουσία την ασκούν οι εφημερίδες. Κάθε άλλο 
κυβερνητικό έργο, περιορίζεται σε ελάχιστους πεζοναύτες

* Η αναφορά του θορώ, αφορά κυρίως τον Franklin Pierce.
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στο Φρούριο της Ανεξαρτησίας*. Εάν κάποιος παραλεί
ψει να διαβάσει τους Daily Times, η κυβέρνηση θα τον εξορ- 
κίσει να το κάνει, διότι αυτό, συνιστά την μόνη προδοσία, 
επί των ημερών μας.

Τα πράγματα αυτά, τα οποία σήμερα, κατά κύριο λόγο, 
απασχολούν την προσοχή των ανθρώπων, όπως η πολιτική 
και η καθημερινή ρουτίνα, είναι, πραγματικά, οι ζωτικές 
λειτουργίες της ανθρώπινης κοινωνίας, αλλά οφείλουν να 
εκτελούνται ασυνείδητα, όπως οι αντίστοιχες λειτουργίες 
του φυσικού σώματος. Είναι υποανθρώπινες, ένα είδος βλα- 
στικών λειτουργιών. Μερικές φορές, τις αντιλαμβάνομαι 
να διαδραματίζονται ολόγυρά μου, όπως ένας άνθρωπος 
μπορεί να αντιληφθεί ορισμένες από τις διαδικασίες της 
πέψης, σε παθολογική κατάσταση, και έτσι να έχει δυσπε
ψία, όπως αποκαλείται. Είναι όπως ο στοχαστής, που δέ
χτηκε ο ίδιος να αλεστεί από το μεγάλο στομάχι της δη
μιουργίας. Η πολιτική είναι και ήταν, το στομάχι της κοι
νωνίας, γεμάτο άμμο και χαλίκια, και τα δυο πολιτικά κόμ
ματα, είναι οι δυο αντίθετες κοιλότητες, που ορισμένες 
φορές διασπώνται σε τεταρτημόρια, προκειμένου να αλέ
θουν το ένα το άλλο.

Έτσι, όχι μόνον τα άτομα, αλλά και οι Πολιτείες, υπο
φέρουν από διαγνωσμένη δυσπεψία, η οποία μπορείτε να 
φανταστείτε με ποιου είδους ευφράδεια εκφράζεται! Κατά 
συνέπεια, δεν είναι η ζωή μας ολοκληρωτικά μία λήθη*, 
αλλά επίσης αλλοίμονο, κατά ένα μεγάλο μέρος, μια ενθύ
μηση, εκείνου, που δεν θα έπρεπε ποτέ να συνειδητοποιού
με, ιδίως κατά τις στιγμές της αφύπνισης. Γιατί να μην συ
ναντιόμαστε, όχι πάντα ως δυσπεπτικοί για να εξιστορού
με τα άσχημά όνειρά μας, αλλά καμμιά φορά ως ευπεπτι-

* Το λιμάνι της Βοστώνης 
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κοί, για να συγχαρούμε ο ένας τον άλλον, για το δοξασμέ
νο πρωινά; Δεν εκφράζω κάποιο ιδιαίτερα εξωφρενικά 
αίτημα, βέβαια.

1 Παράφραση της ωδής Immortality, του Woodsworth.





Οι Μαινάδες φονεύουν τον Ορφέα





ΔΥΟ ΘΑΝΑΤΟΓ

Από την έκδοση τον F.B. Sandbonv *Familiar letters o f Henry David 
Thoreau», Millfirt, Boston 1894.
Επιστολή προς την xa Λούση Μπράσυν στο Πλύμσυθ, με ημερομηνία 2 
Μαρτίου 1841 Η κυρίά Μπράσυν ήταν αδελφή, της δεύτερης συζύγου 
τον Έμερσον.
Ο Waldo ήταν γιός του Έμερσον. Πέθανε ξαφνικά από οστρακιά. Βλέ

πε το ποίημα του Έμερσον, «Threnody».





Αγαπητή φίλη

ίίισ τεά ϋ δτι δέν έχω νά σάς·μεταφέρω κανένα νέο, διό
τι, δ τι άποτελοΰσε είδηση τήν πληροφορηθήκατε ήδη όπό 
άλλες· πήγε?.

ΙΤαραμένωάκριβύς· τό  ίδιο  πρόσωπο που ήμουν, τό  όποιο 
θά έπρεπε νά ήταν πολύ καλλίτερο. /Ταρόλα αυτά, δταν 
συνειδητοποιώ τ ί  διαδραματίστηκε, κ α ί τήνμεγαλοσύνη 
τοΰρόλον, πού χωρίς· νά συνειδητοποιώ, υποδύομαι, όναρ- 

ριγώ  κα ίμού φαίνεται πώς· δέν υπάρχει τίποτα  έφάμιλ- 
λό  του, στην ιστορία

Σύντομα, μ ετά  τόν θάνατο τού Τζών, άκουσα ένα όρ- 
γανάκι, κ α ί έάν όποιαδήποτε άλλη σ τιγμ ή  τό γεγονός· 
αύτό, φάνταζε άτα ίριαστο μ έ  τήν όμορφιό κ α ί τήν όρ
μον ία  τού σύμπαντός·, τό τε ήταν σ έ άπόλυτη συμφωνία, 
πρός· τήν ήρεμη ροή τής· φύσης·, μ έ  έκείνες· τις· άδιάλει- 
πτες· νότες·, μ έ  τόν ήπιο κ α ί άκακο ήχο, πού άντηχούσε 
άπό άκρου εις· άκρον, κάτω άπό τόν ούρανό.

Γ ί δικαίωμα έχω έγώ νά θλίβομαι, έγώ  πούδένέπαφα  
π ο τέ νά άπορώ κ α ί νά άναρωτιέμαι; Νοιώθουμε καταρ- 
χήν, ωσάν όρισμένες· εύκαιρίες· εύγένειας· κ α ί καλοσύ
νης· νά έχουν χαθεί, αλλά κατόπιν διδασκόμαστε δ τι 
κάθε άγνή θλίφη είνα ι ένα πλούσιο άντιστάθμισμα γιά  
όλα.
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Αυτό βέβαια, έάυ έχουμε π ίστη  δ ιό τι ή μεγάλη θλίψη 
δέυείυα ι παρά σιμπόυοια πρός τήυφυχή, ή όποια ρυθμί
ζει τά γεγουότα κ α ί εΐυα ι τό  ίδιο  φυσική όπως- ήρητίυη  
έπάυω στά  δέυτρα τής· Αραβίας. Μόυου ή φύση έχει τό  
δικαίωμα, διαρκίος υά θλίβεται, δ ιό τι μόυου αυτή εΐυα ι 
άθιόα. Σύυτομα, ό πάγος θά λ,’λύσει κ α ί τό κοτσύφια θά 
τραγουδούυ κατά μήκος τού ποταμού δπου σύχυαζε, τόσο 
ευχάριστα, όπως πάυτα. Ή  παυτοτειυή γαλήυη θά έμφα- 
υ ισ τεί σ έ  αυτό τό πρόσωπο τού θεού, κ α ί δέυ θά είμαστε 
θλιμμέυοι, άυ δέυ είυα ι αυτός.

Γ 'υόμαστε ευτυχείς, δταυ ή λογική άδυυατεί υό β ρεί 
λόγο για  αυτό. Ή  θύμηση όρισμέυωυ στιγμώ υ τού παρελ- 
θόυτος, είυα ι περισσότερο πειστική  άπό τήυ έμπειρία  
τού παρόυτος. Ύπήρζαυ όρόματα αυτού τού εύρους κ α ί 
λαμπρότητας, αυτού τού μεγαλείου, πού ο ί κόκκοι τής 
σκόυης, ήταυ άόρατοι στήυ λάμψη τους.

Δ έυ έπιθιμω υά &υ ποτέ ζαυά τόυ Τζιόυ, έυυοώ αύτόυ 
πού είυα ι υεκρός, άλλά έκείυου τόυ άλλου, τόυ όποιο μό
υου έκείυος θά έπιθυμούσε υά δέί, ή  υά είυαι, κ α ί τού 
όποιου ύπήρζε ή α τελής παρουσίαση. Δ ιό τι δέυ είμα στε 
δ τι είμαστε, κ α ί ούτε συμπεριφερόμαστε, ούτε έκτιμάμε 
ό ίυα ς τόυ άλλου, γ ιό  αύτό πού είμαστε, άλλα γιά έκείυο  
πού είμα στε ίκαυοί, υά είμαστε.

Όσο γ ιό  τόυ Ούάλυτο, πέθαυε, όπως ή πρωϊυή δροσιά 
άυασηκώυεται άπό τό  ρυάκι, πού ό ήλιος σύυτομα θά δια
σ χίσ ει μ έ  τ ις  ά κτίυες του. Δ έυ πεθαίυουυ τά λουλούδια 
κάθε Φθιυόπωρο; Δ έυ ε ίχ ε  κάυ προλάβει υά βγάλει ρίζες, 
έ&ο. Δ έυ αίφυιδιάστηκα δταυ άκουσα δ τι πέθαυε, μού φά- 
υηκε ιός τό  πλέου φυσικό γεγουός πού θά μπορούσε υό 
συμβεί. Ό  ευαίσθητος όργαυισμός του, τό  έπιζητούσε, 
κ α ί ή φύση συγκατέυευσε εύγευικά, στήυ παράκλησή του. 
θά ήταυ παράζευο, έάυ ε ίχ ε  ζήσει. Ούτε ή φύση θά έκδη-
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λώσει κάποια θλίψη γιά  τό θάνατό τον, άλλά σύντομα, τό  
τιτίβ ισμ α  τον κορυδαλλοί7 θά άκουστεί κάτω στό  λειβά- 
δι, κα ί φρέσκιε? πικραλλίδε? θά φυτρώσουν άπό τού? γέ
ρικου? κορμού?, πού τί?  έκοψε το περασμένο καλοκαίρι.

Ήμουνάρρίϋστο? πρόσφατα, άλλά τώρα είμαι καλλίτε
ρα. ί7ώ? ζ είτε  αύτήν τήν έποχή σ τό  Π λύμοιβ Παρακαλώ 
δύστε τού? χαιρετισμού? μου, στήν Μ αίρη Ράσσελ. Μή 
μ έ  κατηγορήσετε πού άεροβατώ, δ ιό τι παραμένω πάντα 
φίλο? σa?

Henry David Thoreau 

Μετάφραση: Σύλβια
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1817 Γεννιέται σιο Κόνκορντ της Μασσαχουσέτης, ένα εύπορο χωριό, 
σταθμό για τις άμαξες, περίπου 20 μιλιά, Βορειοδυτικά της Βο- 
στώνης. Υπήρξε ο χώρος της αρχικής εμπλοκής, στον Επαναστατι
κό Πόλεμο, και αργότερα αντίπαλος της Βοστώνης, ως πνευματι
κό κέντρο.

1833 Σπουδές στο Κολλέγιο του Harvard, ύστερα από προετοιμασία 
στην Ακαδημία του Κόνκορντ.

1837 Παίρνει το Πτυχίο του από το Κολλέγιο του Harvard. Γνωρίζει τον 
Emerson. Αρχίζει να γράφει, τα Journal του.

1838 Ιδρύει ένα ιδιωτικό σχολείο θηλέων, μαζί με τον αδελφό του John, 
στο Κονκορντ. Πρώτη επίσκεψη στο Μέιν.

1839 Κάνει το διάσημο ταξείδι του με τον John, στους ποταμούς Κόν
κορντ και Μέρριμακ, 31 Αυγούστου - 13 Σεπτεμβρίου.

1841 Γίνεται ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, του 'Εμερσον, επίσης, 
αρχίζει να μελετά Ανατολική λογοτεχνία.

1842 Ο αδελφός του, John Thoreau, στον οποίον ήταν ιδιαίτερα αφο- 
σιωμένος, πεθαίνει από τέτανο. Συνεργάζεται με το «Dial*, δίνο- 
ντάς τους προς δημοσίευση το Natural History of Massachusetts 
«Φυσική Ιστορία της Μασσαχουσέτης*.

1843 Αναλαμβάνει το ρόλο, ιδιωτικού δασκάλου για τα παιδιά του αδελ
φού, του 'Εμερσον, William, στο Νησί Staten, στο λιμάνι της Νέας 
Υόρκης.

1845 Διαμονή, στην Λίμνη ΟΥΩΛΝΤΕΝ, στις 4 Ιουλίου. Αρχίζει να εργά
ζεται σιο A Week on the Concord and Merimack Rivers *Μία Εβδο
μάδα στους Ποταμούς Κόνκορντ και Μέρριμακ*.

1847 Αφήνοντας την Λίμνη ΟΥΩΑΝΤΕΝ, στις 6 Σεπτεμβρίου, εγκαθίστα
ται και πάλι, στο σπίτι του Εμερσον, ο οποίος, αυτό το διάστημα 
διαμένει στην Ευρώπη.

1849 Επιστρέφει στο πατρικό του σπίτι. To Week εκδίδεται, αλλά δεν
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έχει ιδιαίτερες πωλήσεις. Πεθαίνει η αδελφή του,'Ελεν. Δημοσιεύε
ται το Resistance to Civil Government«Αντίσταση οτην Πολιτική Δια- 
κυβέρνηση·, αρχικός τίτλος του Civil Disobidience ‘Πολιτική Ανυ
πακοή·, στa Aesthetic Papers «Τετράδια Αισθητικής·. Επισκέπτε
ται το Ακρωτήριο Κοντ.

1850 Και πάλι στο Ακρωτήριο Κοντ. Επισκέπτεται τον Καναδά.
1854 Δημοσιεύεται το ΟΥΩΛΝΤΕΝ.
1855 Τρίτη επίσκεψη στο Ακρωτήριο Κοντ. Το Περιοδικό του Putnam, 

δημοσιεύει τέσσερα κεφάλαια από το Ακρωτήριο Κοντ.
1856 Σε μια επίσκεψη στο Μπρσύκλιν, γνωρίζεται με τον Walt Whitman 

και παρακολουθεί τα κηρύγματα του Beecher.
1857 Τελευταία επίσκεψη στο Ακρωτήριο Κοντ. Γνωρίζεται με τον υπο- 

στηρικτή της κατάργησης της δουλείας, Captain John Brown.
1858 Δημοσιεύεται το *Chesuncook», στο Atlantic Montfy.
1859 Εκφωνεί λόγο υπέρ του Captain John Brown, στο Κόνκορντ.
1861 Ταζείδι στην Μινεζότα
1862 Πεθαίνει στις 6 Μαίου, από φυματίωση.
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