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"Η επιστροφή του Ζαρατούστρα" από τις 
Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

 

Έναν αιώνα αργότερα, οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος κυκλοφορούν σε νέα 
μετάφραση την Επιστροφή του Ζαρατούστρα, μια συλλογή των 
“αντιπολεμικών κειμένων ενός απολιτικού συγγραφέα», όπως έγραψε τότε η 
κριτική. 

Η έκδοση εντάσσεται στη σειρά βιβλίων ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ. 

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας Έρμαν Έσσε, διατήρησε σε όλη του 
τη ζωή μια στάση πολιτικής αποστασιοποίησης. Όταν, ωστόσο, ήρθε 
αντιμέτωπος με φαινόμενα φανατισμού ή μισαλλοδοξίας, αφοσιωμένος 
αποκλειστικά, καθώς ήταν, στην ιδέα της ειρήνης και του ανθρωπισμού, 
χρησιμοποίησε την πένα του για να εκφράσει την αντίθεση του. Τον Ιούλιο του 
1914 ξεκινά ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς 
αρχίζει να γράφει τα αντιπολεμικά του κείμενα. 

Το 1917 ολοκληρώνει τη συγγραφή του δοκιμίου του Η επιστροφή του 
Ζαρατούστρα το οποίο θα κυκλοφορήσει δύο χρόνια αργότερα, ταυτόχρονα 



με την έκδοση του εμβληματικού μυθιστορήματός του Ντέμιαν. Και στα δύο 
έργα ο Γερμανός συγγραφέας αντλεί έμπνευση από τη νιτσεϊκή περιφρόνηση 
για τον κομφορμισμό του κοπαδιού και, βασισμένος στην έννοια της 
εξατομίκευσης που εισηγήθηκε ο Καρλ Γιουνγκ, τονίζει τη σημασία της 
αναζήτησης του βαθύτερου εαυτού μας και της μη υποταγής στο μαζικό 
πνεύμα, που στραγγαλίζει την ατομικότητα και ακυρώνει την ατομική ευθύνη. 

Η προφητική φωνή του Έρμαν Έσσε, ο οποίος μέσα από την Επιστροφή 
του Ζαρατούστρακαλούσε τη γερμανική νεολαία της εποχής να απομακρυνθεί 
από τους κίβδηλους θεούς του εθνικισμού και του μιλιταρισμού, όχι μόνο 
αγνοήθηκε, αλλά προσέδωσε στον συγγραφέα τους χαρακτηρισμούς του 
«προδότη» και της «οχιάς». Η έκκληση την οποία διατυπώνει η Επιστροφή του 
Ζαρατούστρα παραμένει συγκλονιστικά διαχρονική καθώς υπογραμμίζει το 
ηθικό προβάδισμα του ατόμου που βρίσκεται πάνω και πέρα από κάθε 
ιδεολογική ή κομματική κατάχρηση της πολιτικής. 

Η παρούσα έκδοση συμπληρώνεται με δύο ακόμη αντιπολεμικά κείμενα του 
Έσσε, που δίνουν το μέτρο της τόλμης και της πνευματικής ανεξαρτησίας του. 

Μπορεί ένα βιβλίο να αλλάξει τον κόσμο;  

Και ναι και όχι. Σίγουρα, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε 
τον εαυτό μας και τους άλλους. Μπορεί να διαφωτίσει, να εξοργίσει, να 
προκαλέσει, να παρηγορήσει. Μπορεί να εμπνεύσει συζητήσεις, διαφωνίες, 
ακόμη και πολέμους ή επαναστάσεις. Μπορεί να πλουτίσει τη ζωή – αλλά 
μπορεί και να την καταστρέψει. Η σειρά «Μικρά Διαχρονικά» φέρνει στις 
βιβλιοθήκες μας σημαντικά κείμενα μεγάλων στοχαστών, πρωτοπόρων, 
ριζοσπαστών και οραματιστών που οι ιδέες τους συγκλόνισαν τις κοινωνίες, 
αναστάτωσαν τα πολιτισμικά δεδομένα της εποχής τους και διαμόρφωσαν τον 
κόσμο όπως τον ζούμε σήμερα. Κάθε βιβλίο περιλαμβάνει Εισαγωγή από 
την κριτικό λογοτεχνίας και μεταφράστρια Κατερίνα Σχινά, η οποία 
διευθύνει τη σειρά. 

Λίγα λόγια για το βιβλίο: 

Από τον Σεπτέμβριο του 1914, ο Έρμαν Έσσε, ένθερμος πασιφιστής και 
διεθνιστής, άρχισε να γράφει τα αντιπολεμικά του κείμενα, με κορυφαία στιγμή 
τη δημοσίευση, το 1919, την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε το εμβληματικό του 
μυθιστόρημα Ντέμιαν, του δοκιμίου του Η επιστροφή του Ζαρατούστρα. Σ’ 
αυτό, ο συγγραφέας, αψηφώντας τις φωνές των επικριτών του, οι οποίοι τον 
χαρακτήριζαν «προδότη» και «οχιά», προτρέπει τη γερμανική νεολαία να 
απομακρυνθεί από τους κίβδηλους θεούς του εθνικισμού και του μιλιταρισμού 
που οδήγησαν τη χώρα τους στην άβυσσο. Η έκδοση συμπληρώνεται με δύο 
ακόμη αντιπολεμικά κείμενα του Έσσε, που δίνουν το μέτρο της τόλμης και της 
πνευματικής ανεξαρτησίας του. 

  



Διαβάστε ένα απόσπασμα:  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μπορεί ο Έρμαν Έσσε να διαβάστηκε πολύ ως μυθιστοριογράφος –για κάποιες 
κατηγορίες αναγνωστών, μάλιστα, να λειτούργησε ως οδηγός στις ατραπούς 
του εσωτερισμού– ωστόσο οι μελετητές του λογοτεχνικού του έργου αγνόησαν 
τις πολιτικές του απόψεις. Ίσως τους απέτρεψε η απολιτική του εικόνα, το 
γεγονός ότι σε μια περίοδο όξυνσης των πολιτικών παθών εκείνος δεν ήταν 
ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, ούτε ρατσιστής, ούτε «μανδαρίνος της 
ακαδημίας», σύμφωνα με την ενδιαφέρουσα διατύπωση του ιστορικού Walter 
Laqueur, με δυο λόγια ούτε προοδευτικός ούτε συντηρητικός. Ωστόσο, παρότι 
έμεινε μακριά από την πολιτική στράτευση, αφοσιωμένος αποκλειστικά στην 
ιδέα της ειρήνης, στην πνευματικότητα, στον ανθρωπισμό και σε έναν ιδιότυπο 
ατομοκεντρισμό, όταν ήρθε αντιμέτωπος με φαινόμενα πνευματικής 
νωθρότητας, φανατισμού ή μισαλλοδοξίας, δεν σιώπησε. Σφοδρός πολέμιος 
του διάχυτου στη Γερμανία αντισημιτισμού (η τρίτη του σύζυγος Νινόν 
Αουσλάντερ, την οποία παντρεύτηκε το 1931, ήταν Εβραία), φίλος του Μαξ 
Μπροντ και θαυμαστής του Κάφκα, ήταν από τους πρώτους που 
προσπάθησαν να διαλύσουν τις προκαταλήψεις εναντίον του ιουδαϊσμού: 

«Ένα φυλλάδιο του Βίλχελμ Μίκελ, με τίτλο Προδοσία εναντίον του γερμανικού 
λαού, μου δίνει την ευκαιρία να πω δυο λόγια εναντίον μιας από τις πιο άσχημες 
και βλακώδεις μορφές του νέου γερμανικού εθνικισμού, εναντίον του ηλίθιου, 
παθολογικού αντισημιτισμού των βάρδων της σβάστικας και των πολυάριθμων 
οπαδών τους, ιδίως μεταξύ των φοιτητών» έγραφε στο δοκίμιό του με τίτλο 
Αντισημιτισμός ήδη από το 1922. «Η παλαιότερη έκφραση του αντισημιτισμού 
ήταν φαρισαϊκή και ανόητη, όπως συνήθως είναι τέτοια “αντί” κινήματα, δεν 
έκανε όμως μεγάλη ζημιά. Σήμερα, στους κόλπους της παραπλανημένης 
γερμανικής νεολαίας υπάρχει ένα είδος εχθρότητας προς τους Εβραίους που 
είναι ιδιαίτερα επιζήμιο, επειδή εμποδίζει αυτούς τους νέους να δουν τον κόσμο 
όπως είναι και ενθαρρύνει καταστροφικά την τάση τους να καταλογίζουν ό,τι 
δεν πάει καλά σε κάποιον βολικό αποδιοπομπαίο τράγο. Είτε σας αρέσουν οι 
Εβραίοι είτε όχι, είναι άνθρωποι και συχνά πιο ευφυείς, πιο δραστήριοι, πιο 
καλοί άνθρωποι από τους φανατικούς εχθρούς τους. Είναι βαρύτατη διαστροφή 
να θεωρείται μια κατηγορία ανθρώπων ως το κακό επί της γης, υπεύθυνη για 
τα χιλιάδες προβλήματα του γερμανικού λαού». 

Αλλά, παρά την τολμηρή καταδίκη των φυλετικών θεωριών από πλευράς του, 
παρά τη διαύγεια με την οποία στηλίτευσε την υποκρισία του δυτικού 
πολιτισμού σε βιβλία όπως Ο λύκος της στέπας (1927) ή την ευαισθησία του 
απέναντι στις ιστορικές αλλαγές, όλο του το έργο είναι εστιασμένο στην 
εσωτερική εξέλιξη του ατόμου, στην επιδίωξη μιας πνευματικότητας για την 
οποία ο έξω κόσμος δεν είναι παρά μια κακοφωνία δίχως τέλος. 

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:  

Ο Hermann Hesse (1877-1962) γεννήθηκε στο Καλβ της Βυρτεμβέργης, στη 
Γερμανία. Δευτερότοκος γιος του ιεραποστόλου Γιοχάνες Έσσε, 
γερμανοβαλτικής καταγωγής, και της Μαρίας, χήρας Ίσενμπεργκ, το γένος 



Γκούντερτ, σουηδοελβετικής καταγωγής, ο Hesse επηρεάστηκε από τον 
μυστικισμό της Ανατολής καθώς και από τα έργα των Goethe, Lessing, Sciller 
και Nietzsche. Συνέγραψε λογοτεχνικά και φιλοσοφικά δοκίμια, διηγήματα και 
μυθιστορήματα. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά του έργα είναι τα Κάτω από τον 
τροχό(1906), Ντέμιαν (1919), Σιντάρτα (1922), Ο λύκος της στέπας (1927), 
Νάρκισσος και Χρυσόστομος (1930), Το παιχνίδι με τις χάντρες (1943). Κατά 
τη διάρκεια του A΄ Παγκόσμιου πολέμου, διαμαρτυρόμενος εναντίον του 
μιλιταριστικού γερμανικού καθεστώτος, μετακόμισε στην Ελβετία. Μετά την 
άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, τα έργα του Έσσε απαγορεύτηκαν στην 
πατρίδα του. Το 1946 του απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

Επιμέλεια:Γεωργία Χάρδα 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://goo.gl/SnXy8V 
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