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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μπορεί ο Έρμαν Έσσε να διαβάστηκε πολύ ως μυθι-
στοριογράφος –για κάποιες κατηγορίες αναγνωστών, 
μάλιστα, να λειτούργησε ως οδηγός στις ατραπούς 
του εσωτερισμού– ωστόσο οι μελετητές του λογοτε-
χνικού του έργου αγνόησαν τις πολιτικές του απόψεις. 
Ίσως τους απέτρεψε η απολιτική του εικόνα, το γεγο-
νός ότι σε μια περίοδο όξυνσης των πολιτικών παθών 
εκείνος δεν ήταν ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, ούτε ρα-
τσιστής, ούτε «μανδαρίνος της ακαδημίας», σύμφωνα 
με την ενδιαφέρουσα διατύπωση του ιστορικού Walter 
Laqueur, με δυο λόγια ούτε προοδευτικός ούτε συντη-
ρητικός. Ωστόσο, παρότι έμεινε μακριά από την πολι-
τική στράτευση, αφοσιωμένος αποκλειστικά στην ιδέα 
της ειρήνης, στην πνευματικότητα, στον ανθρωπισμό 
και σε έναν ιδιότυπο ατομοκεντρισμό, όταν ήρθε αντι-
μέτωπος με φαινόμενα πνευματικής νωθρότητας, φα-
νατισμού 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 προ-
καταλήψεις εναντίον του ιουδαϊσμού: «Ένα φυλλάδιο 
του Βίλχελμ Μίκελ, με τίτλο Προδοσία εναντίον του 
γερμανικού λαού, μου δίνει την ευκαιρία να πω δυο λό-
για εναντίον μιας από τις πιο άσχημες και βλακώδεις 
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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 παλαιό-
τερη 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 κατα-
στροφικά 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 συ-
χνά 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 προβλή-
ματα του γερμανικού λαού». Αλλά, παρά την τολμηρή 
καταδίκη των φυλετικών θεωριών από πλευράς του, 
παρά τη διαύγεια με την οποία στηλίτευσε την υπο-
κρισία 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.

Σήμερα, πάντως, διαβάζοντας το έργο του, μπο-
ρούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι ο Έρμαν Έσσε 
μόνο «απολιτικός» δεν ήταν. Απλώς απεχθανόταν τις 
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κραυγές, τις κορώνες, τη ρητορεία των αυτόκλητων 
σωτήρων, τον τυφλό φανατισμό των μαζών. Εμμανής 
πασιφιστής, θα συγκλονιστεί από το σφαγείο του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου και θα γράψει μια σειρά από 
σύντομα αντιπολεμικά κείμενα, αρχής γενομένης από 
τον Σεπτέμβριο του 1914, όταν ολόκληρη η Γερμανία 
δονούνταν από πολεμικό ενθουσιασμό (ή μήπως θα 
ήταν καλύτερα να μιλήσουμε για μαζική ψύχωση;). 
Τότε ο Έρμαν Έσσε ήταν μόνος, απελπιστικά και οδυ-
νηρά μόνος, αφού ακόμη και ο Τόμας Μαν, ακριβώς 
την ίδια εποχή, σημείωνε στο ημερολόγιό του «Πόλε-
μος! Νιώσαμε εξαγνισμένοι, απελευθερωμένοι, πλημ-
μυρισμένοι από ελπίδα» και αναλάμβανε να υπερασπι-
στεί το «πατριωτικό καθήκον» και την «αυτοθυσία» 
για έναν ανώτερο σκοπό, δηλαδή για την παγίωση της 
υπεροχής του γερμανικού έθνους. Ο Έσσε δημοσίευ-
σε τα κείμενα αυτά σε ελβετικές εφημερίδες, αρκετά 
απ’ αυτά ανωνύμως, ή με το ψευδώνυμο Emil Sinclair. 
Μόνο η Επιστροφή του Ζαρατούστρα κυκλοφόρησε με 
την υπογραφή του σε μορφή βιβλίου το 1919, δύο χρό-
νια μετά τη συγγραφή της – και μολονότι είχε αξιο-
σημείωτη εμπορική επιτυχία, όχι μόνο δεν ενέπνευσε 
τους νεαρούς ακτιβιστές που αναζητούσαν κάποιον 
ικανό να τους οδηγήσει σε δράση, αλλά εξόργισε τους 
συντηρητικούς, που θεώρησαν αντιπατριωτικές τις 
επικρίσεις του εναντίον της Γερμανίας κατά τη διάρ-
κεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Επρόκειτο για τα 
«αντιπολεμικά κείμενα ενός απολιτικού συγγραφέα» 
που δεν έμοιαζε καθόλου, και δεν επηρέασε στο ελά-
χιστο όσο ένας άλλος «απολιτικός», ο Τόμας Μαν, του 
οποίου οι Στοχασμοί, που εκδόθηκαν το 1918, δικαίω-
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ναν τον γερμανικό εθνικισμό και διαβάστηκαν ευ-
ρύτατα1. Η απολιτική εικόνα του Έσσε θα επικυρω-
θεί πλήρως από τον ίδιο, όταν, χρόνια αργότερα, το 
1946, αποφάσισε να συγκεντρώσει σε έναν τόμο αυτά 
τα σύντομα, προτρεπτικά κείμενα που συχνά κάνουν 
παραβολική χρήση των μύθων και ενσωματώνουν αυ-
τοβιογραφικά στοιχεία, θρησκευτικές αναφορές και 
κατηχητικά τεχνάσματα για να ενισχύσουν το αντιπο-
λεμικό του επιχείρημα. Στον πρόλογο του ολιγοσέλι-
δου αυτού βιβλίου, που κυκλοφόρησε με τίτλο Krieg 
und frieden (Πόλεμος και ειρήνη) ο συγγραφέας θα 
σημειώσει ότι το μόνο πολιτικό στοιχείο των κειμένων 
του είναι η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία γράφτηκαν.

Κι όμως· ο Έσσε είχε αναπτύξει μια πολιτική φιλο-
σοφία, που δεν περιόριζε την πολιτική συμμετοχή σε 
πολιτικές οργανώσεις, στη διαμαρτυρία ή την προ-
παγάνδα, αλλά τη διεύρυνε για να συμπεριλάβει την 
έννοια του πατριωτισμού, της ατομικής ευθύνης, της 
αυτοσυνειδησίας. Οι πολιτικές του πεποιθήσεις έχουν 
πολλές πηγές –τον χριστιανισμό, τον μυστικισμό, την 
ινδική και κινεζική φιλοσοφία, τον Νίτσε, τον ρομα-
ντισμό, τον Γκαίτε, τον πασιφισμό και την παράδοση 
του Bildung, της διάπλασης, της διαμόρφωσης του 
χαρακτήρα– ωστόσο βασίζονται κυρίως στην απέ-
χθειά του για την υποκρισία της μπουρζουαζίας και 

1. Πρόκειται για ένα κείμενο που βρίσκεται στους αντίποδες 
της μετέπειτα στάσης του μεγάλου συγγραφέα, όπως εκφρά-
στηκε στο δοκίμιό του «Αυτός ο πόλεμος», γραμμένο το 1939 
ως «μαρτυρία, εξομολόγηση, προσπάθεια εξιλέωσης και ταυ-
τόχρονα προφητεία ενός μεγάλου συγγραφέα για την πατρίδα 
του, τους συμπολίτες του, τον κόσμο της εποχής του αλλά και 
τον εαυτό του» 
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στην αποστροφή του για την τεχνολογική κοινωνία. 
Πίσω από το εκλεκτικιστικό σχήμα που συγκρότησε, 
ένα σχήμα πάνω στο οποίο δόμησε και τα λογοτεχνι-
κά του έργα, διακρίνεται μια αγωνιώσα συνείδηση που 
επιζητεί να συνδέσει τα ιδεώδη της ειρήνης και του 
ανθρωπισμού με την πραγματική ζωή. Είναι μια στά-
ση που απεχθάνεται τη μεγαληγορία, τις κραυγές, τον 
καταγγελτισμό. Κάποιος μελετητής τη χαρακτήρισε 
«πολιτική της αποστασιοποίησης». Είναι η απόσυρση 
από τη φρενιτιώδη καταδίωξη χιμαιρικών «έξωθεν» 
λύσεων και η εστίαση στον εαυτό, η επιδίωξη της ατα-
ραξίας, της εσωτερικής γαλήνης, της αυτοπειθαρχίας 
που οδηγεί στην επίτευξη ενός υψηλότερου βαθμού 
συνειδητότητας. 

Διαβάζοντας τη βιογραφία του συγγραφέα, μπορεί 
κανείς να βρει πολλά παραδείγματα αυτής της «πολι-
τικής της αποστασιοποίησης», μιας στάσης που λο-
γοδοτεί μόνο προς τον εαυτό της, αδιαφορεί για τις 
προσδοκίες των άλλων και αφήνει ασχολίαστο τον 
αυθαίρετο σφετερισμό της από όσους πολύ θα ήθελαν 
να εκμεταλλευτούν τη δημοτικότητα του εκφραστή 
της για τους πολιτικούς τους σκοπούς. Το πιο κραυ-
γαλέο παράδειγμα είναι η πολυσυζητημένη σιωπή με 
την οποία αντιμετώπισε ο Έσσε το ναζιστικό καθε-
στώς. Παρότι απεχθανόταν σφοδρά τους ναζί, ποτέ 
δεν τους καταδίκασε ανοιχτά· και καθώς δεν αποτε-
λούσε απειλή για τους χιτλερικούς, τα βιβλία του δεν 
απαγορεύτηκαν στη Γερμανία. Ο ερευνητής Bernhard 
Zeller μάλιστα, συγγραφέας μιας εικονογραφημένης 
βιογραφίας του Έσσε, υποστηρίζει ότι είκοσι από τα 
βιβλία του τυπώθηκαν στη ναζιστική Γερμανία, φτά-
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νοντας τον αστρονομικό αριθμό των 481.000 αντι-
τύπων, προκαλώντας οδυνηρή εντύπωση σε όσους 
ήξεραν πολύ καλά ότι ο Έσσε δεν ήταν υποστηρικτής 
του καθεστώτος. Είναι χαρακτηριστικό το πώς αναφέ-
ρονται σε εκείνον οι αδελφοί Έρικα και Κλάους Μαν, 
στο βιβλίο τους Απόδραση στη ζωή, ένα είδος Who is 
Who των καλλιτεχνών, διανοουμένων και πολιτικών 
που διέφυγαν από τη Γερμανία προτού ξεσπάσει ο Β΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος. Για τα παιδιά του Τόμας Μαν, 
ο φίλος και πιστός αλληλογράφος του πατέρα τους 
ήταν ένας από τους «συμπαθητικούς Γερμανούς που 
ζουν στο εξωτερικό» (ο Έσσε είχε εγκατασταθεί από το 
1912 στην Ελβετία). Δεν είναι εξόριστος, η μοίρα του 
δεν είναι κοινή με εκείνη των αντιφρονούντων συμπα-
τριωτών τους. Μπορεί να είναι «συμπαθητικός», αλλά 
δεν είναι «δικός τους». Κι ας είναι ο πρώτος που κατα-
δίκασε τον αντισημιτισμό, ο πρώτος που κατήγγειλε 
το φιλοπόλεμο των συμπατριωτών του.

Ο Eugene L. Stelzig, στο βιβλίο του Herman Hesse’s 
fi ctions of the self, παραθέτει μια επιστολή του Έσσε 
προς τον γιο του, γραμμένη το 1930, όπου ο συγγρα-
φέας εκμυστηρεύεται ότι θεωρεί πως η μόνη σοβαρή 
κριτική προς την «ψευδή κοινωνία μας» έχει σοσια-
λιστική προέλευση και σημειώνει: «Στη σκέψη είμαι 
τόσο αριστερός όσο και ο πλέον αριστερός Μπολσε-
βίκος... όμως μέσα στην καρδιά μου δεν είμαι επανα-
στάτης». Μπορεί πνευματικά να επιδοκιμάζει τη μαρ-
ξιστική κριτική στον καπιταλισμό, όμως δεν μπορεί 
να αποδεχθεί ένα πρόγραμμα επαναστατικής βίας και 
απαντά στις αιτιάσεις όσων του καταλογίζουν «αποχή 
από τη στράτευση» με ένα ποίημα: «Καλύτερα να σκο-
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τωθείς απ’ τους φασίστες/ παρά φασίστας να είσαι ο 
ίδιος/ καλύτερα από τους κομμουνιστές να σκοτωθείς 
/ παρά να είσαι εσύ κομμουνιστής!»

Ο Έσσε προτιμούσε να εκφράζει την αντίθεσή του 
προς το ναζιστικό καθεστώς πιο έμμεσα: μένοντας 
αφοσιωμένος στα ιδεώδη των Γερμανών κλασικών 
όταν έγραφε κριτικές και άρθρα για ένα σουηδικό πε-
ριοδικό, παρουσιάζοντας βιβλία Εβραίων, καθολικών 
και άλλων προγραμμένων συγγραφέων σε γερμανικά 
περιοδικά (για όσο διάστημα ενέκριναν τις συνεργα-
σίες του), αρνούμενος να προσαρμόσει κάποια από 
τα γραπτά του στις επιταγές των ναζί λογοκριτών, 
ανοίγοντας το σπίτι του στους πολιτικούς πρόσφυ-
γες, ανάμεσά τους στον Τόμας Μαν και τον φιλόσοφο 
Μάρτιν Μπούμπερ. Η Εβραία σύζυγός του, τα γραπτά 
του στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η νυν 
«ουδετερότητά» του, δεν θα μείνουν ασχολίαστα από 
τον γερμανικό Τύπο, που τον καταγγέλλει επανειλημ-
μένα. Αλλά εκείνος δεν θα μετακινηθεί από τον σχε-
δόν θρησκευτικό πασιφισμό του, τον οποίο βεβαίως 
δεν προτείνει ως γενική λύση, αλλά ως προσωπική 
στάση, από την οποία ο ίδιος αδυνατεί να αποκλίνει: 
«Βίωσα τον πόλεμο του 1914-1918 τόσο έντονα, σε 
βαθμό αυτοκαταστροφής» –γράφει σε μιαν άλλη επι-
στολή του, το 1933, μετά την κατάκτηση της εξουσίας 
από τον Χίτλερ– «ώστε έκτοτε μου έχει γίνει απολύ-
τως και απαρέγκλιτα σαφές ένα πράγμα: ότι προσωπι-
κά απορρίπτω και αρνούμαι να στηρίξω οποιοδήποτε 
σχήμα θέλει να αλλάξει τον κόσμο μέσω της βίας. Αρ-
νούμαι να στηρίξω ακόμη και το σοσιαλιστικό, ακόμη 
και το πιο επιθυμητό και το πιο δίκαιο σχήμα. Πάντοτε 
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σκοτώνονται οι λάθος άνθρωποι, αλλά, ακόμη και αν 
αφανίζονταν οι πλέον άδικοι και κακόβουλοι, εγώ θα 
επέμενα. Μου είναι αδύνατον να πιστέψω ότι ο φόνος 
μπορεί να οδηγήσει στην πρόοδο». 
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Από τον Σεπτέμβριο του 1914, ο Έρμαν Έσσε, ένθερμος πα-
σιφιστής 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 Ντέ-
μιαν, 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 γερμα-
νική νεολαία να απομακρυνθεί από τους κίβδηλους θεούς του 
εθνικισμού και του μιλιταρισμού που οδήγησαν τη χώρα στην 
άβυσσο. H έκδοση συμπληρώνεται με δύο ακόμη αντιπολεμικά 
κείμενα του Έσσε, που δίνουν το μέτρο της τόλμης και της πνευ-
ματικής ανεξαρτησίας του.
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Μπορεί ένα βιβλίο να αλλάξει τον κόσμο; Και ναι και όχι. Μπο-
ρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας 
και τους άλλους, να διαφωτίσει, να εξοργίσει, να προκαλέσει, να 
παρηγορήσει. Μπορεί να εμπνεύσει συζητήσεις, διαφωνίες, ακόμη 
και πολέμους ή επαναστάσεις, και σίγουρα μπορεί να πλουτίσει 
απεριόριστα τη ζωή. Στη σειρά φιλοξενούνται σημαντικά κείμενα 
μεγάλων στοχαστών, πρωτοπόρων, ριζοσπαστών και οραματιστών 
που οι ιδέες τους συγκλόνισαν τις κοινωνίες, αναστάτωσαν τα πο-
λιτισμικά δεδομένα της εποχής τους και διαμόρφωσαν τον κόσμο 
όπως τον ζούμε σήμερα.Μ
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