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1. Η αναγκαιότητα µιας υπέρβασης του υπαρξισµού 

Η εικόνα που σχηµάτισε η υπαρξιακή φιλοσοφία για την ανθρώπινη 
παρουσία ήταν τόσο απελπιστικά σκυθρωπή ώστε, εκ των προτέρων, η 
αγωγή θα ήταν αδύνατη, εάν εκείνη πράγµατι έλεγε και την τελευταία λέξη. 
Πάντοτε, µόνο σε στιγµές αληθινής ύπαρξης µπορεί ο άνθρωπος να απο-
σπαστεί βίαια από τον ξεπεσµό του σ' ένα κόσµο χωρίς νόηµα. Μια συνεχής 
διαµόρφωση όµως, µια «µόρφωση» ("Bildung") του ανθρώπου σε µια µόνι-
µη βάση θα ήταν αδύνατη. Όταν όµως αναφερόµαστε στις συνέπειες για 
την Παιδαγωγική, σιωπηρά έχουµε κιόλας µετριάσει αρκετά την αρχική οξύ-
τητα της υπαρξιακής φιλοσοφίας. Η συνάντηση έγινε κατανοητή όχι µόνο 
ως στιγµιαίος συγκλονισµός (die augenblickliche Erschütterung), που 
καταστρέφει τη µέχρι τότε σιγουριά της ζωής, αλλά ταυτόχρονα ως το ξά-
νοιγµα προς µια νέα δυνατότητα στη ζωή (die Eröffnung einer neuen Le-
bensmöglichkeit), που οδηγεί έξω και πέρα από τα γνωστά. Και όταν συν-
δέσαµε την κρίση (Krise) µε µία νέα αρχή (neuer Anfang), στο σπρώξιµο 
αυτό µέσα στην άβυσσο που γκρεµίζει κάθε προηγούµενο στήριγµα, είχαµε 
κιόλας στεριώσει τη νέα αρχή (Neubeginn), που οδηγεί σ" ένα καλύτερο 
µέλλον. Η δυνατότητα µιας τέτοιας νέας αρχής συνδέθηκε ως αυτονόητη 
προϋπόθεση. Και είναι πράγµατι αυτό µια εµπειρία που τη ζουν οι άνθρω-
ποι, το ότι ξαναγίνονται ευτυχισµένοι µετά από τόσες δυσκολίες, που εµφα-
νίζονται σαν αδιέξοδα. Σ' αυτό το σηµείο θα πρέπει να επιµείνουµε, για να 
θεωρήσουµε από πιο κοντά αυτή τη θετική εµπειρία της ζωής και να απο-
καλύψουµε µέσα της τις εσωτερικές προϋποθέσεις µιας τέτοιας νέας αρχής. 

Γι' αυτό το σκοπό πρέπει ακόµη µια φορά να αναφερθούµε στο προη-
γούµενο σκίτσο της υπαρξιακής φιλοσοφίας.1 Είχαµε τονίσει ότι η υπαρξια-
κή φιλοσοφία δεν πρέπει να συλλαµβάνεται απλά ως άµεση έκφραση ενός 
υπερδύναµου άγχους για τον κόσµο, που κάτω από την επίδρασή του ο 
άνθρωπος αφήνεται να υποφέρει παθητικά µπροστά σ' ένα κόσµο που 
έχασε το νόηµά του, αλλ' ότι αυτός βάζει τα δυνατά του για δραστήρια 
αντίθετη κίνηση, ώστε, αντέχοντας µέχρι τέλους στο άγχος, να βρει στη 
συνέχεια µέσα στον ίδιο τον εαυτό του ένα ύστατο απόλυτο θεµέλιο, δηλ. 
την ύπαρξη (die Existenz) µε την έννοια της υπαρξιακής φιλοσοφίας. Αυ-
τός ο δρόµος όµως πραγµατικά δεν είναι αναψυχή. Αναµφίβολα αυτή η 
πορεία πρέπει να κατανοείται σαν ένας ύστατος αποφασιστικός καθαρµός 
(eine letzte entscheidende Reinigung), που κατ' αυτόν κάθε τι το µισό και 
το επουσιώδες αποµακρύνεται από τον άνθρωπο. ∆εν µπορεί όµως ο άν- 
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1 Πρβλ. σ. 55 κ.ε. 
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θρωπος να παραµένει διαρκώς σ' αυτή την κατάσταση, γιατί η ύπαρξη, 
όπως αναλάµπει εδώ, κερδίζεται µόνο µε το τίµηµα της πιο ακραίας αποµό-
νωσης. Είναι όµως αδύνατο να οικοδοµήσει κάποιος µια πολυσήµαντη αν-
θρώπινη ζωή πάνω σ' αυτό το θεµέλιο. Εκείνη προϋποθέτει οπωσδήποτε 
ότι ο άνθρωπος βγαίνει από την ερηµιά του και δένεται µε µια πραγµατικό-
τητα έξω απ' αυτόν, που τον στηρίζει δηλ. προς άλλους ανθρώπους ή προς 
δεσπόζουσες αξίες και µπορεί σ' αυτή να ενταχθεί και να δώσει στη ζωή του 
στήριγµα και νόηµα. 

Πώς όµως κερδίζεται µια τέτοια σχέση, αφού στις εµπειρίες που οδη-
γούν στον υπαρξισµό κάθε τέτοιο στήριγµα έχει αποδειχτεί αµφίβολο; Η 
απάντηση: ∆εν πρόκειται αυτή η σχέση να κερδιθεί, για πρώτη φορά πρό-
κειται µόνο για ένα της ξεσκέπασµα, αφού τόσον καιρό είχε θαφτεί µε 
τον υπαρξισµό. Γιατί κατά βάση στον υπαρξισµό, όπως διαπιστώσαµε, δεν 
είναι δυνατόν να υφίσταται καµιά ανθρώπινη ζωή, που να έχει κάποιο νόη-
µα. Αφού όµως, παρόλα αυτά, υπάρχει ανθρώπινη ζωή, που παρόλους τους 
κλονισµούς συνεχίζει να προχωρεί, τότε πρέπει να είναι έγκυρες και οι 
προϋποθέσεις, που χωρίς αυτές µια τέτοια ζωή θα ήταν εντελώς αδύνατη. 

2. Η εµπιστοσύνη στον κόσµο 

Αυτές τις προϋποθέσεις µιας ζωής γεµάτης νόηµα µπορούµε σε πρώτη 
φάση να ορίσουµε ως εµπιστοσύνη (das Vertrauen), ως εµπιστοσύνη προς 
έναν άλλο άνθρωπο, ως εµπιστοσύνη προς τις δεσπόζουσες αξίες της κοινω-
νικής ζωής (των ιδρυµατικών φορέων), ως εµπιστοσύνη στη ζωή εξ ολοκλή-
ρου.2 Αυτό που προηγουµένως είχαµε εξάρει ως απαραίτητο στοιχείο της 
παιδαγωγικής ατµόσφαιρας, παίρνει τώρα, ως ευρύτερη προϋπόθεση ολό-
κληρης της ανθρώπινης ζωής,ένα νέο βαθύτερο νόηµα. Η ανθρώπινη ζωή 
είναι δυνατή µόνο όταν εµφορείται από µια τέτοια εµπιστοσύνη απέναντι 
στον κόσµο. 

Μόνο µε βάση µια τέτοια εµπιστοσύνη είναι δυνατό µέσα στον κόσµο 
να έχει η ανθρώπινη δράση το νόηµά της. Όπως για τον υπαρξισµό το 
ναυάγιο (das Scheitern) ήταν κάτι το ύστατο, που σ' αυτό ο άνθρωπος 
ακόµη και κατά την κατάρρευσή του επιβεβαιώνει το υπέρτατο τραγικό 
µεγαλείο του (Jaspers),3 παράλληλα ξεπηδάει τώρα για πρώτη φορά η ερώ-
τηση σχετικά µε τις δυνατότητες της αποτελεσµατικής δράσης (das Han-
deln). Ο G. Haeuptner ασχολήθηκε συχνά µ' αυτή την ερώτηση από 
ιστορικό-φιλοσοφική άποψη. Σε ριζική αντίθεση προς την υπαρξιακή ερµη-
νεία τονίζει: «Ο κόσµος µας είναι βασικά στηριγµένος πάνω στην επιτυχία».4 

«Έγινε αρκετά λόγος για ναυάγιο, για ανασφάλεια της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης - γιατί να µη γίνει τελικά λόγος κάποτε και για την ιστορική επιτυχία και 
την πηγαία σιγουριά; Αν κάποιος κάποτε µίλησε γι' αυτά, τότε ο µοντέρνος 
άνθρωπος χρειάζεται αυτό το ιαµατικό λουτρό».5 

Αυτή η γεµάτη εµπιστοσύνη σχέση προς το µέλλον, αυτή η βεβαιότητα 
ότι δεν γκρεµίζεται ο άνθρωπος στην άβυσσο, αλλ' ότι πάλι κάπως θα 

                                                           
2 Πρβλ. Neue Geborgenheit, όπου αναφέρθηκε, σ. 24 κ.ε. 
3 KARL JASPERS. Philosophie, όπου αναφέρθηκε, 3ος τόµος σ. 183. 
4 GERHARD HAEUPTNER. Giacomo Casanova. Versuch über die abenteuerliche 
Existenz, Meisenheim/Glan 1956, σ. 41. Πρβλ. ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ: Verhängnis und Geschichte. Ein 
geschichtsphilosophischer Versuch, Meisenheim/Glan 1956. 
5 GERHARD HAEUPTNER. Giacomo Casanova (Kurzfassung). Die Sammlung. 70 έτος 
έκδ. 1953, σ. 259.  
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περισυλλέγει, ορίζεται ως «ελπίδα» (Hoffnung). Αυτή είναι λοιπόν η χρονική 
άποψη της σχέσης εµπιστοσύνης προς τον κόσµο. Μακρυά από κάθε 
«µέριµνα» ("Sorge") και από κάθε «ναυάγιο» ("Scheitern") είναι αυτή το 
βαθύτερο θεµέλιο της ζωής µας, ο εξ υποθέσεως ήρεµος ορίζοντας, που 
µόνο µπρος του, αποκτώντας όλο τους το νόηµα, επιτυγχάνονται κάθε σχέ-
διο και κάθε δράση.6 Είναι επίσης η ροπή, που ο Ε. Bloch επεξεργάστηκε 
µε έµφαση στο βασικό του έργο «Το αξίωµα της ελπίδας». Και ο Bloch 
τονίζει: «Πρόκειται για το εξής, να µελετήσουµε το ελπίζειν. Το έργο του 
δεν απαρνείται· είναι ερωτευµένο µε την επιτυχία αντί µε το ναυάγιο».7 

Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε τη βασική κατάσταση του ανθρώπου, 
που αντιπαραβλήθηκε εδώ προς αυτή της υπαρξιακής φιλοσοφίας, ίσως ως 
κατάσταση µίας «νέας σιγουριάς» ("neue Geborgenheit"), σε διάκριση 
προς την αρχική απλοϊκή ασφάλεια, που έχει πια χαθεί. Είναι η πεποίθηση 
ότι, παρόλες τις ολοφάνερες καταστροφές, εν τούτοις κατά βάθος έχει απο-
µείνει άθικτος ένας εσώτατος αξιόπιστος πυρήνας. Βέβαια ο λόγος για νέα 
σιγουριά δεν µπορεί να εκφράζεται χωρίς ορισµένες επιφυλάξεις, γιατί µπο-
ρεί πολύ εύκολα να παρανοηθεί, αλλά και κακόβουλα να παρερµηνευτεί. 
Μια ακλόνητη σιγουριά, µετά τη δοκιµασία της υπαρξιακής κρίσης, δεν 
µπορεί για µας να ξανακερδιθεί, και ήδη ο απλός προσανατολισµός προς 
αυτή τη σκέψη θα σκέπαζε τη σοβαρότητα του προβλήµατος. Η εµπιστοσύ-
νη προς τον κόσµο και τη ζωή, πού κερδίθηκε για δεύτερη φορά, επαπειλεί-
ται διαρκώς και πρέπει µε νέα πάντοτε προσπάθεια να αποκτάται µέσα από 
την απελπισία, που κι αυτή συνεχώς µετατοπίζεται. 

Επιπλέον υπάρχει η εξής δυσκολία σ' αυτή την εµπιστοσύνη και σ' 
αυτή την ελπίδα, ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, ακόµη κι όταν έχει καταλάβει καλά 
τη σηµασία τους σ' όλη την αναγκαιότητά τους, δεν είναι σε θέση να τις 
δηµιουργήσει από τον ίδιο τον εαυτό του µε ελεύθερη απόφασή του. Αυτά 
µάλλον πρέπει να του δωρίζονται µε κάποιο τρόπο που µπορεί να συγκριθεί 
µε τη θεολογική έννοια της «χάριτος» (Gnade). Αυτός µπορεί κατά κάποιο 
τρόπο να αφυπνίζεται µόνο µέσα σ' αυτή την καινούρια συνείδηση, που τον 
κάνει ευτυχισµένο. Τότε έχει, εννοείται, την υποχρέωση, τη συνείδηση που 
του χαρίστηκε και µε τη δική του προσπάθεια να την αδράχνει και να την 
κρατάει σταθερά, ενάντια σε κάθε νέα αβεβαιότητα. 

Εννοείται, θα παραγνωρίζαµε ριζικά αυτή τη νέα άποψη του κόσµου, 
που χαρακτηρίζεται µε τις έννοιες της ελπίδας και της εµπιστοσύνης, σε 
περίπτωση που δεχόµαστε ότι µε αυτό τον τρόπο αίρεται η πικρή αλήθεια, 
που βρήκε έκφραση στην υπαρξιακή φιλοσοφία. Το αντίθετο: Όλα όσα 
ειπώθηκαν γι' αυτή συνεχίζουν να ισχύουν. Πρέπει όµως να διασαφηνιστεί 
ότι αυτή είναι µόνο η µία πλευρά, που, όταν αποµονώνεται, δίνει µια µονό-
πλευρα παραµορφωµένη και γι' αυτό ανεπαρκή εικόνα της ανθρώπινης 
παρουσίας. Πρέπει εποµένως να συµπληρωθεί και µε την άλλη πλευρά, δηλ. 
µε µια νέα φιλοσοφία της ελπίδας και της εµπιστοσύνης (eine neue Philoso-
phie der Hoffnung und des Vertrauens). 

Η δυσκολία όµως βρίσκεται στο εξής: Ότι το ένα δεν επιτρέπει εύκολα 
την προσάρτηση του στο άλλο και ότι ο συµβιβασµός επίσης ανάµεσα στις 

                                                           
6 Πρβλ. Neue Geborgenheit, όπου αναφέρθηκε, σ. 118 κ.ε. 
7 ERNST BLOCH. Das Prinzip Hoffnung. I. Bd., Berlin 1954, σ. 13. Τώρα στο: 
Gesamtausgabe, 4 Bd., Frankfurt a.M. 1959, σ. 1. 
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δύο πλευρές δεν επιτυγχάνεται µε µια αρµονική σύνθεση. Παραµένει η µη 
καταργήσιµη αντίφαση, που ο άνθρωπος πρέπει να την υποφέρει σ' όλη τη 
ζωή του και να την ξεπερνά κάθε φορά απ' την αρχή. Αυτό δεν θα ικανο-
ποιούσε την τυπική συστηµατική σκέψη· είναι όµως η αναγκαία έκφραση 
της ανθρώπινης παρουσίας µας, που, όπως δείχνουν τα πράγµατα, είναι 
γεµάτη αντιφάσεις και δεν εντάσσεται σε κανένα λογικό σύστηµα. 

3. Ο ρόλος του λογικού 

Οι απόψεις που αναπτύχθηκαν µέχρι τώρα πρέπει από µια ακόµη πλευ-
ρά να προστατευτούν από µια ολέθρια παρεξήγηση. Όταν γινόταν λόγος 
µέχρι τώρα ότι η επαναπόκτηση της εµπιστοσύνης µάλλον δωρίζεται στον 
άνθρωπο, µ' αυτό δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτό ότι θα 'πρεπε αυτός να 
µένει προς το παρόν άπραχτος, µέχρις ότου φτάσει το δώρο της νέας αντίλη-
ψης της ζωής µε έναν οποιοδήποτε µυστηριώδη τρόπο και εποµένως ότι ο 
ίδιος θα 'πρεπε εν τω µεταξύ να περιµένει µε τα χέρια σταυρωµένα. Αυτή η 
χάρις ("Gnade") τότε µόνο προσφέρεται σ' αυτόν, όταν αυτός επίσης από 
την πλευρά του έχει προσπαθήσει µε όλη του τη δύναµη να υποτάξει τις 
χαοτικές δυνάµεις, δηλ. να ταξινοµήσει και να σιγουρέψει τον κόσµο του µε 
δική του προσπάθεια. Αυτό είναι το έργο της σκόπιµης πράξης του και του 
λογικού που την καθοδηγεί. 

Αυτό το έργο παραγνωρίστηκε ή και περιφρονήθηκε εντελώς από την 
υπαρξιακή φιλοσοφία. Η τελευταία ως προς τούτο κληρονόµησε απόψεις 
της φιλοσοφίας της ζωής στην αλλαγή του αιώνα ή γενικώτερα της παράλο-
γης κίνησης, που ξαπλώθηκε από τους χρόνους του Sturm und Drang και 
του ροµαντισµού, που περιφρονούσε το λογικό και είχε δει το αληθινό 
µεγαλείο του ανθρώπου στη δύναµη του συναισθήµατος και του πάθους. 
Στο να αφήνεται κάποιος να παρασύρεται από αυτές τις σκοτεινές δυνά-
µεις, σ' αυτό έβλεπαν ολόκληρο το µεγαλείο της ζωής. Μ΄ αυτό το πνεύµα 
ήδη ο Goethe αναφωνεί στο Βέρθερο: «Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, και το 
λίγο λογικό που έχει κάποιος αποδείχνεται ελάχιστο ή δεν είναι τίποτε στη 
σύγκρουση που το πάθος µαίνεται και τα όρια του ανθρώπινου τον πιέ-
ζουν».8 

Τις τελευταίες όµως δεκαετίες έχουµε ζήσει την πικρή εµπειρία, σε 
ποια άβυσσο µπορεί να γκρεµίσει τον άνθρωπο το δαιµόνιο του πάθους και 
των ορµών, όταν ξεσπούν µέσα του τυφλά. Ο άνθρωπος ξοδεύει άσκοπα τη 
ζωή του, όταν δεν επιχειρεί να αντιπαραβάλει στο καταπιεστικό χάος έναν 
κόσµο ανθρώπινης τάξης. Και αυτό είναι το έργο του λογικού, έργο που 
πρέπει εκ νέου να αναγνωρίσουµε σε όλη τη δηµιουργική σηµασία του.9 

Αφού ο σύγχρονος Irrationalismus έχει εµπαίξει το έργο του διαφωτισµού 
ως πεζό και παιδιάστικο, σήµερα συµβαίνει το εξής φαινόµενο: Να καταπια-
νόµαστε ξανά µε τις προσπάθειες του τελευταίου και να επιβάλλουµε οι 
ίδιοι δραστήρια την τάξη ως µια δηµιουργική πραγµατοποίηση ανθρώπινου 
λογικού προσχεδιασµού σ' έναν κόσµο που οι άνθρωποι είναι σε θέση να 

                                                           
8 JOHANN WOLFGANG GOETHE. Gedenkausgabe. Έκδ. από τον Ε. Beutler, Zürich 1949 
ff., τόµος 4ος, σ. 429. 
9 OTTO FRIEDRICH BOLLNOW. Die Vernunft und die Mächte des Irrationalen, στο: Mass 
und Vermessenheit des Menschen. Philosophische Aufsätze. Neue Folge, Göttingen 1962, 
σ. 9 κ.ε. 



Η υπέρβαση του υπαρξισµού 73 

ζουν µε ειρήνη και ασφάλεια.10 Παρόλο που σήµερα δεν µπορούµε πλέον να 
πιστεύουµε, σύµφωνα µε τις ιδέες του διαφωτισµού, ότι µπορούµε να υπο-
τάξουµε τον κόσµο σε µια λογική ανθρώπινη τάξη και παρόλο που εµείς 
σήµερα έχουµε ζήσει µε υπερβολική ένταση την ανησυχία και το συναίσθη-
µα ότι επαπειλείται η ύπαρξη µας, όµως παραµένει πάντοτε ίδιο το χρέος 
του ανθρώπου µέσα στο καταθλιπτικό χάος να κερδίσει τουλάχιστον έναν 
περιορισµένο τοµέα ανθρώπινης τάξης και πάντοτε από την αρχή να αµύνε-
ται ενάντια στις δυνάµεις της αταξίας. 

Είναι εποµένως δύο οι επιτεύξεις που πρέπει να συντρέχουν, αν θέλου-
µε να πετύχουµε µια γεµάτη νόηµα ανθρώπινη ζωή. Η µια είναι αυτή που 
επιτυγχάνεται στον άνθρωπο µε προσωπική του δύναµη. Ο κόσµος µιας 
ανθρώπινης τάξης, που πρέπει να δηµιουργηθεί µε τη δύναµη του λογικού 
και τη δύναµη του «σκοπίµως δράν» , που κατευθύνεται απ' αυτό. Ενόψει 
όµως της καταστροφής που εκµηδενίζει κάθε τάξη, χρειάζεται ο άνθρωπος, 
αν δε θέλει να ζει σε απόγνωση, εκείνο το στήριγµα της εµπιστοσύνης και 
εκείνη τη δύναµη της ελπίδας, που αυτός δεν µπορεί να δηµιουργήσει από 
µόνος του, αλλά πρέπει να δοθούν σ' αυτόν ως δώρο. Ολόκληρη η ανθρώπι-
νη ζωή είναι τοποθετηµένη µέσα σ' αυτή τη µεγάλη δυαδικότητα αυτού που 
επιτυγχάνεται στον άνθρωπο µε δική του δύναµη και αυτού που πρέπει να 
προστεθεί µε τη µορφή της χάρης, αν θέλει το έργο του να ευδοκιµήσει. 
Μόνο µπροστά σ' αυτό τον ορίζοντα είναι δυνατή µια πλήρης κατανόηση 
της σωστής ανθρώπινης συµπεριφοράς. Αυτή τη συνάφεια πρόκειται λοιπόν 
να παρακολουθήσουµε στα επιµέρους από παιδαγωγική άποψη. Ταυτόχρο-
να, είναι σκόπιµο να πραγµατευτούµε ξεχωριστά τη θεώρηση του χώρου και 
αυτή του χρόνου. Αρχίζουµε εποµένως µε τη θεώρηση του χώρου, δηλ. µε το 
ερώτηµα σχετικό µε τη σωστή συµπεριφορά του ανθρώπου προς το χώρο. 

                                                           
10 OTTO FRIEDRICH BOLLNOW. Sicherheit und Frieden als Aufgabe der Erziehung, στο: 
Krise und neuer Anfang, όπου αναφέρθηκε, σ. 70 κ.ε. 


