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                                       Εισαγωγή Ασκητική 
Η Ασκητική είναι ένα φιλοσοφικό δοκίμιο με ποιητικό λόγο. Γράφει ο Καζαντζάκης σε 

επιστολή του στην πρώτη του σύζυγο, τη Γαλάτεια Αλεξίου, τη στιγμή που ολοκληρώνει τη 
συγγραφή του έργου:  

 « Προσπάθησα με λόγια απλά να, σαν εξομολόγηση να διαγράψω την άσκηση της ζωής μου, 
από πού ξεκίνησα, πώς πέρασα τα εμπόδια, πώς άρχισε η αγωνία του θεού, πώς βρήκα την 
κεντρική έννοια που ρυθμίζει πια τη σκέψη μου, το λόγο και την πράξη μου. Η στερνή, η πιο 
ιερή μορφή της θεωρίας είναι η πράξη. Παντού είναι ο θεός, στον άνθρωπο, στην πολιτική, 
στην καθημερινή ζωή και κινδυνεύει. Δεν είναι παντοδύναμος, να σταυρώνουμε τα χέρια να 
περιμένουμε τη σίγουρη νίκη του. Από μας εξαρτάται η σωτηρία του. Και μόνο αν σωθεί, 
σωζόμαστε. Η θεωρία έχει αξία μονάχα ως προετοιμασία. Ο αγώνας ο κρίσιμος είναι η πράξη. 
Το βιβλίο χωρίζεται σε 6 βασικά κεφάλαια:  
Α) Πρόλογος, β) Η Προετοιμασία, γ) Η Πορεία, δ) Το Όραμα, ε) Η Πράξη, στ) η Σιγή. Στο 
τέλος αποτυπώνει με σαφήνεια το φιλοσοφικό του Πιστεύω. 
Στον Πρόλογο τίθεται το προαιώνιο ζήτημα της ύπαρξης: η πορεία από τη γέννηση στο 
θάνατο, από τη σκοτεινή μήτρα της μάνας στη σκοτεινή μήτρα της γης. Το ενδιάμεσο φωτεινό 
διάστημα ονομάζεται Ζωή. « Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο, καταλήγουμε σε μια 
σκοτεινή άβυσσο. Το μεταξύ φωτεινό διάστημα το ονομάζουμε ζωή. 
Στην Προετοιμασία περιγράφονται τα τρία χρέη που έχει ο άνθρωπος προκειμένου να 
συλλάβει το όραμα, να μετουσιώσει την ύλη σε πνεύμα και να μετατρέψει τη θεωρία σε 
πράξη. 
Τα πρώτο χρέος είναι το συνταίριασμα των πέντε αισθήσεων με το Νου, ο οποίος φωνάζε: « 
Είμαι ο αργάτης της άβυσσος. Είμαι η θεωρία και η πράξη. Είμαι ο νόμος. 
Το δεύτερο χρέος είναι η ανάγκη να γκρεμιστούν τα σύνορα του νου και να κυριαρχήσουν τα 
όρια της καρδιάς: «Ας δημιουργήσουμε έναν εγκέφαλο και μιαν καρδιά στη Γης, ας δώσουμε 
ένα νόημα στον υπερανθρώπινον αγώνα. 
Το τρίτο χρέος είναι η ελευθερία από κάθε είδους ελπίδα και φόβο: « Δεν ελπίζω τίποτα, δε 
φοβούμαι τίποτα, λυτρώθηκα από το νου και την καρδιά, ανέβηκα πιο πάνω. Είμαι 
ελεύτερος.  
Στην Πορεία, καθώς ανηφορίζεις μια σπαρακτικιά φωνή ζητά βοήθεια                                                                                                                                                                                                  
Είναι το σύνθημα της Πορείας. Αν δεν ακούσεις την Κραυγή τούτη να σκίζει τα σωθικά σου, μην 
ξεκινήσεις. 

Το πρώτο σκαλοπάτι της πορείας είναι το Εγώ. 

« Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να σαι ανήσυχος. Όταν μια συνήθεια καταντήσει βολική, να τη συντρίβεις.»  
 

Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι η ράτσα 
  Η κραυγή δεν είναι δική σου. Δε μιλάς εσύ, μιλούν οι πρόγονοι με το στόμα σου. Οι νεκροί σου δεν 
κείτουνται στο χώμα. Γενήκαν πουλιά, δέντρα, αγέρας. Γενήκαν ιδέες και πάθη κι ορίζουν τη βουλή 
σου και την πράξη. 

Το τρίτο σκαλοπάτι της ανάβασης είναι η ανθρωπότητα. 



2 
 

Ένας κύκλος είναι η λύτρωση, κλείσε τον. Τι θα πει ευτυχία; Να ζεις όλες τις δυστυχίες. Τι θα πει 
φως; Να κοιτάς με αθόλωτο μάτι όλα τα σκοτάδια.  

Ποιο είναι το χρέος μας; Να σμίξουμε τις περιπέτειες, να δώσουμε νόημα στο ταξίδι. 

Το τέταρτο και τελευταίο σκαλοπάτι είναι η Γης 
« Ανασηκώνεται η Γης μέσα στα φρένα σου και θωράει για πρώτη φορά ολάκερο το σώμα της.» 
 
                                              ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
Δημιουργεί ερωτήσεις:  
Πώς να πολιορκήσω με λόγια το φοβερό τούτο όραμα; Σκύβω στο χάος και αφουγκράζουμαι. Ένας 
ανεβαίνει αγκομαχώντας μυστικό, επικίντυνο ανήφορο.  
Ποιος είναι ο σκοπός του αγώνα τούτου; 
 Η Μεγάλη Πνοή είναι ανώτερη από τ΄ ανθρώπινα τούτα ρωτήµατα. 
Η αρχέγονη Πνοή διακλαδίζεται, ξεχύνεται, µάχεται, αποτυχαίνει, πετυχαίνει, ασκείται. Είναι το Ρόδο 
των ανέµων. 
                                                      Η ΠΡΑΞΗ 
 
Στην Πράξη διερευνώνται και σκιαγραφούνται η σχέση θεού και ανθρώπου, ανθρώπου και 
ανθρώπου και ανθρώπου – φύσης. 
Η στερνή, η πιο ιερή µορφή της θεωρίας είναι η πράξη 
Ο Θεός µου δεν είναι παντοδύναµος. Ακατάπαυτα νικιέται και πάλι ανασηκώνεται, γιοµάτος αίµα και 
χώµατα, και ξαναρχίζει τον αγώνα. 
 Αγάπα τον άνθρωπο, γιατί είσαι συ.   
Αν έντονα όλοι πεθυµήσουµε, αν οργανώσουµε όλες τις ορατές κι αόρατες δυνάµες της γης, αν όλοι 
µαζί παλέψουµε το Σύµπαντο µπορεί να σωθεί. 
                                                          Η ΣΙΓΗ 
Τέλος στη Σιγή αποτυπώνεται ο ανώτερος βαθμός άσκησης. 
Από που ερχόµαστε; Που πηγαίνουµε; Τι νόηµα έχει τούτη η ζωή; φωνάζουν οι καρδιές, ρωτούν οι 
κεφαλές, χτυπώντας το χάος. 
Και µια φωτιά µέσα µου κίνησε ν΄ απαντήσει. Θα ΄ρθει µια µέρα, σίγουρα, η φωτιά να καθαρίσει τη 
γης. Θα ΄ρθει µια µέρα, σίγουρα, η φωτιά να εξαφανίσει τη γης. Αυτή είναι η ∆ευτέρα Παρουσία. 
  
Τρεις βασικοί άξονες διατρέχουν την Ασκητική: φιλολογικός, φιλοσοφικός και πολιτικός. 
Το φιλοσοφικό του ιδεώδες ακολουθεί την παρακάτω γραμμή: 
Αγωνία -  Χρέος -  Θεωρία -  Αγώνας – Κραυγή – Πράξη - Σιγή – Πίστη. 
 
Ο Καζαντζάκης κατάφερε να συνθέσει μια ιδιότυπη μεταφυσικά φιλοσοφική και λογοτεχνική 
πραγματεία, που ισορροπεί ανάμεσα στο ορατό και στο αόρατο, και κυρίως ανάμεσα σε ένα 
ανθρώπινο Σύμπαν και σε μια υπερ ανθρώπινη Άβυσσο. 
Ο ίδιος σημειώνει το Σεπτέμβριο του 1927 σε ένα γράμμα προς τη σύντροφό του Ελένη Σαμίου: Η 
Ασκητική είναι μια φοβερή, αιματερή κραυγή, που θα ακουστεί μετά το θάνατό μου. Τώρα οι 
άνθρωποι καταλαβαίνουν μονάχα την ποιητική φόρμα. 
Τέλος η Ασκητική είναι ένα εμπνευσμένο κείμενο Ύψωσης της Ψυχής , η οποία επιτυγχάνεται με μια 
λυτρωτική ανηφορική Πορεία μέχρι την επικράτηση της απόλυτης Σιγής:  
Είναι ένας αγωνιώδης αγώνας έκφρασης της εσώτερης κραυγής του ανθρώπου στην αναζήτηση του 
Μέγα Αόρατου, του θεού. 
Δημιουργείται μια ενιαία αλληλεξάρτηση που προβάλλεται με την ένωση Ανθρώπου-Θεού σε μία 
μονάδα, δηλαδή είναι Ένα, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα της ενανθρώπισης του Θεού και της 
θέωσης του ανθρώπου. 
Κοζάνη 10-2-2020                                                                                      Γκουτζιαμάνη Γιάννα 


