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«ωτηρύα θα πεύ να λυτρωθεύσ απ'όλουσ τουσ ςωτόρεσ˙ αυτό'ναι η ανώτατη λευτεριϊ, η πιό αψηλό, όπου με δυςκολύα 
αναπνϋει ο ϊνθρωποσ. Αντϋχεισ;».[1]  

Ειςαγωγικά 

Παρότι ο Καζαντζϊκησ δεν αρνεύται το μεταφυςικό ςταθερό ϋρειςμα του θρηςκευτικού φαινομϋνου, εντούτοισ αναζητεύ μϋςα 
από ϋνα διαρκό αγώνα, ϋξω από ςυςτόματα και θρηςκευτικϋσ εμπειρύεσ, το υπαρξιακό νόημα τησ εμπερύςτατησ ανθρώπινησ 
φύςησ και θϋληςησ, ςτην τραγωδύα τησ ανθρώπινησ ύπαρξησ και του ανθρώπινου δρϊματοσ. ε αντύθεςη με τη  θεολογύα του 
χριςτιανιςμού ςύμφωνα με την οπούα  ο ςαρκωμϋνοσ Θεόσ μετατοπύζει τον ϊνθρωπο από το φόβο τησ θεώκόσ παρουςύασ, 
προσ την ελπύδα και την ελευθερύα, ταυτύζοντασ τισ ϋννοιεσ ςωτηρύα και ελευθερύα, ο Καζαντζϊκησ θεωρεύ ότι ο χριςτιανικόσ 
Θεόσ κατϊ την ϊρκωςό του, εγκλωβύζεται ςτην Ιςτορύα και θϋτει, κατ'αυτόν τον τρόπο, τον εαυτό του εκτόσ του 
ανθρωπύνου αγώνα για ελευθερύα. Ωσ εκ τούτου η καζαντζϊκεια ελευθερύα εκλαμβϊνεται και κατανοεύται ωσ ϋννοια τελεύωσ 
υπερβατικό ιςτορικϊ, αλλϊ και παρϊλληλα απολύτωσ υπαρξιακό. Η ανθρώπινη ύπαρξη δεν δικαιώνεται ούτε μϋςα από την 
ιςτορικό τησ παρουςύα, ϋχοντασ αρχό και τϋλοσ, αλλϊ ούτε και  από τον αν κατορθώνει η όχι να καταγραφεύ ιςτορικϊ. 

Μελετώντασ τα ϋργα του γύνεται κατανοητό ότι καθοριςτικό ρόλο ςτη διαμόρφωςη τησ καζαντζϊκειασ αντύληψησ 
διαδραματύςε ο Bergson. την  Οδύςςεια του ο Καζαντζϊκησ ωσ Οδυςςϋασ, μετατρϋπει το κυρύαρχο πόθο του για ελευθερύα 
ςε πϊθοσ, για την αναζότηςό τησ. Αυτό η ύδια η ελευθερύα ταυτύζεται με το εύναι του ανθρώπου, καθώσ η μεταφυςικό τησ 
κατϊκτηςη από τον ϊνθρωπο αποτελεύ την οντολογικό κατϊκτηςη του ύδιου του ανθρώπου, αυτού καθ'εαυτού. Η πρακτικό 
και πολιτικό τησ κατϊκτηςη εννοεύται μϋςα από την κατανόηςη του γεγονότοσ ότι κϊθε ϊνθρωποσ ενεργεύ τα πϊντα μϋςα 
ςτα ηθικϊ και νομικϊ πλαύςια που ορύζει ο ορθόσ λόγοσ. 

Η ελευθερύα αποτελεύ το κατ'ουςύαν και κατϊ φύςιν του ανθρώπου. Ελεύθεροσ κατϊ φύςιν εύναι αυτόσ ο οπούοσ ϋχει 
κατακτόςει την ελευθερύα κατϊ το εύναι του. Ελεύθεροσ εύναι αυτόσ που εύναι αφϋντησ του εαυτού του. Ο Καζαντζϊκησ, 
   αςπαζόμενοσ τη φρϊςη του Αριςτοτϋλη: «ἐλεύθεροσ ὁ αὐτοῦ ἕνεκα καύ μό ἄλλον ὤν»[2], καταλόγει ςτη διαμόρφωςη τησ 
τελικόσ φρϊςησ του: «Δεν ελπύζω τύποτα, δεν φοβούμαι τύποτα, εύμαι λϋφτεροσ», οικειοποιούμενοσ ςχεδόν αυτολεξεύ τη 
φρϊςη από τον Κύπριο κυνικό φιλόςοφο Δημώνακτα: «Ἀλλ'ἐκεῖνον νομύζω (ἐλεύθερον) τόν μότε ἐλπύζοντα τι μότε 
δεδιότα»[3]. 

την καζαντζϊκεια Αςκητικό, ο υπερϊνθρωποσ ϊνθρωποσ αγωνύζεται, παραδόξωσ, για την επαναφορϊ του Θεού επύ τησ γησ. 
την Οδύςςεια, αυτό η «παρϊδοξη» καζαντζϊκεια θεοτικό διϋγερςη, μϋςα από ϋνα ςυνδυαςμό αςκητικόσ και πϊθουσ, 
ςυλλογικότητασ και ατομικότητασ, εκδηλώνεται ποιητικϊ, καταθϋτοντασ ουςιαςτικϊ το ανϋφικτο τησ πραγμϊτωςησ και το 
ματαιόδοξο του ςχεδιαςμού τησ ανθρώπινησ περιπλϊνηςησ. Και βεβαύωσ, αν ςτο Ζορμπϊ, η αθωότητα του αγροτικού 
περύγυρου και η αγαθότητα τησ λαώκόσ ςοφύασ ςπεύδουν να αγκαλιϊςουν τισ μεγϊλεσ φιλοςοφικϋσ ιδϋεσ, επαναφϋροντασ την 
ϋννοια και την επιδύωξη του υψηλού τησ Αςκητικόσ, το ύδιο και ςε μεγαλύτερη ϋνταςη διαπιςτώνουμε τόςο ςτον «Καπετϊν 
Μιχϊλη» όςο και ςτο «Ο Φριςτόσ ξαναςταυρώνεται». Έτςι, ο καζαντζακικόσ λόγοσ ανϊγεται ςε ιδεολογικό μύθο, ο οπούοσ   
ςιγϊ-ςιγϊ ϋρχεται να αποξενώςει κατϊ κϊποιο τρόπο το όλο ϋργο από τη ιςτορικό πραγματικότητα τησ εποχόσ του, 
κατ'επϋκταςη δε να τον περιορύςει ςε ηθικογραφικϋσ εικόνεσ και να τον καθοδηγόςει μϋςα από αφηρημϋνεσ αναγωγϋσ. τον 
Καπετϊν-Μιχϊλη θα επικρατόςει η αφοςύωςη του ανθρώπου ςτα καθολικϊ ιδανικϊ τησ ατομικόσ μούρασ ϋναντι τησ εθνικόσ 
διϊςταςησ, τησ εξϋργεςησ του κρητικού λαού το 1889 κατϊ των Σούρκων και ςτο Ο Χριςτόσ ξαναςταυρώνεται αναζητεύται ο 
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Θεόσ εκεύνοσ, ο οπούοσ ωσ υπϋρτατη αρχό θα υπερκερϊςει την ανθρώπινη ζωό, χωρύσ να αγνοόςει τα κοινωνικϊ προβλόματα 
που δημιουργεύ η κοινωνικό αδικύα. 

Ο Χριςτόσ ςτον Καζαντζάκη 

Σο πρόςωπο του Φριςτού θεωρεύται από τον Καζαντζϊκη, κατϊ τον Αιμύλιο Φουρμούζιο, ωσ «το τελευταύο πρότυπο του 
αγωνιζόμενου ανθρώπου, που πϋραςε όλα τα ςτϊδια τησ μετουςύωςησ τησ ςϊρκασ ςε πνεύμα, τησ υποταγόσ του ανθρώπου 
ςτον Θεό και τον ϋφερε με την ςταυρικό του θυςύα ςτην κορυφό τησ εξϊντληςησ, ςτον Θεό. Σον θεωρεύ ακόμη Θεό και 
ωτόρα, γιατύ κηρύχνει την αγϊπη, την ειρόνη, την ιςοτιμύα και την αλληλεγγύη μϋςα ς' ϋνα κλύμα ςκληρότητασ που ϋχει 
επιβϊλλει η αυτοκρατορικό Ρώμη. «ασ φϋρνω γρϊφει «την ειρόνη, με τα κϊταςπρα ποδϊρια τησ ωσ τα ςφυρϊ μεσ΄τα αύματα 
εύναι βουτηγμϋνα».[4] 

Ο Καζαντζϊκησ οραματύζεται ϋναν αγωνιςτό  Φριςτό μϋςα από το χριςτιανικό υπερανθρωπιςμό που τον διακατϋχει. 
Ενδιαφϋρεται περιςςότερο για την ανθρώπινη φύςη του Ιηςού. Ενδιαφϋρεται για τον Ιηςού ωσ ϊνθρωπο αγωνιςτό με 
ζωντϊνια και ορμό δημιουργικό που οδηγεύται με πεύςμα ςτο Γολγοθϊ και ςτην ταύρωςη.[5] Κατϊ τον Ν. Πουλιόπουλο: 
«Αυτό εύναι για το ςυγγραφϋα το πρότυπο του ανθρώπου που από ςϊρκα και πνεύμα γύνεται πύςτη και θρηςκεύα...». 
Παραφρϊζω ςτη ςυνϋχεια, εν μϋρει, τη γραφό τού Πουλιόπουλου: «Απ' αυτό την  κορφό τησ γνόςιασ χριςτιανικόσ πύςτησ 
ϋκρινε το ςχολαςτικιςμό του Μεςςαύωνα ο Καζαντζϊκησ, όπωσ επύςησ ϋκρινε και το ςύγχρονο χριςτιανικό δογματιςμό, ωσ 
απομακρυςμϋνα και τα δύο από την αληθινό χριςτιανικό παρϊδοςη, μοντϋλα».[6] 

Δεν ενδιαφϋρει εδώ να κριθεύ η προςϋγγιςη του Φριςτού από τον Καζαντζϊκη χριςτολογικϊ, (ϊλλωςτε ο ύδιοσ ςτοχϊζεται και 
λογοτεχνεύ), ό ακόμη περιςςότερο για το αν κατανοεύται ο Φριςτόσ νεςτοριανικϊ. Θα όταν, όντωσ ζητούμενο, (πρϊγμα το 
οπούο όμωσ δε ςυμβαύνει εδώ), αν ς' αυτό το κεύμενο γινόνταν μια αποκλειςτικϊ δογματικό προςϋγγιςη των κειμϋνων του 
Καζαντζϊκη για τον Φριςτό, μϋ όρουσ καθαρϊ θεολογικούσ και δογματικούσ.  Εδώ, όμωσ, δεν υφύςταται τϋτοια μεθοδολογικό 
προςϋγγιςη, καθώσ ακόμη και η προςπϊθεια εγκλωβιςμού του Καζαντζϊκη ςε μια τϋτοια οπτικό θα όταν αδόκιμη. 
Εξετϊζεται, κυρύωσ, η αντιθεςμικό θρηςκευτικό ιδιαιτερότητα του καζαντζακικού πνεύματοσ μϋςα από την δομικό 
κατανόηςη τησ ϊρνηςόσ του να αποδεχθεύ ςυγκεκριμϋνα όρια και καθοριςμϋνο πλαύςιο κατϊφαςησ του θρηςκευτικού. 
Ερευνϊται η ανθρώπινη πλευρϊ τησ πρόςληψησ τού θρηςκευτικού, καθώσ το θρηςκευτικό, αυτό καθεαυτό, αποτελεύ προώόν  
του ανθρωπύνου πολιτιςμού με ιςχυρϋσ τισ προβολϋσ του ςτο κοινωνικό. Γιαυτό, όςο το θρηςκευτικό χειραγωγεύται από 
νόρμεσ και κανόνεσ τόςο περιςςότερο καθοδηγεύ καταπιεςτικϊ τον ϊνθρωπο, ενώ αντιθετικϊ, όςο   προςλαμβϊνεται ωσ 
απελευθϋρωςη από ςτερεότυπα και κανονιςτικϋσ υποχρεώςεισ τόςο περιςςςότερο γύνεται πολιτιςμικό εργαλεύο 
δημιουργύασ και ελευθερύασ. 

Ο Καζαντζϊκησ ορύζει τον ζητούμενο γιαυτόν Ιηςού ωσ τον κοινωνικό Ιηςού, τον ανθρώπινο Ιηςού, τον Ιηςού τησ ταπεύνωςησ 
και τησ αγϊπησ. Ωσ υποκεύμενο του θρηςκευτικού κατανοεύται ότι ενεργεύ θετικϊ ςτην θεώρηςη τησ θρηςκεύασ ωσ 
κοινωνικού και πολιτιςμικού φαινομϋνου. Πιθανόν, και αυτό εξετϊζοντασ τη χρονολογικό ςειρϊ των ϋργων του γύρω από το 
θϋμα τησ θρηςκεύασ, να ϋχει δεχθεύ επηρεαςμούσ από το ϋργο του Paul Tillich, θεολογύα του πολιτιςμού, ςτην πρώιμό του 
εκδοχό ωσ Γύρω από την ιδϋα μιασ θεολογύασ του πολιτιςμού : «η θρηςκεύα... εύναι το μϋςον που δύνει ζωό, αλκό και νόημα ςτα 
πϊντα».[7] 

Η δομό τησ ςκϋψησ του Καζαντζϊκη γύρω από τον Φριςτό επιβεβαιώνει την ιςτορικό φρϊςη του υμεών για τον Φριςτό ωσ 
«ςημεύον αντιλεγόμενον». Υαύνεται να γνωρύζει το κεύμενο του Φρυςοςτόμου: «Εγώ πϋνησ διϊ ςε και αλότησ δια ςε, επύ 
ταυρού διϊ ςε, επύ τϊφου δια ςε. Άνω υπερ ςου εντυγχϊνω τω πατρύ, κϊτω υπερ ςου πρεςβευτόσ παραγϋγονα παρϊ του 
πατρόσ»,[8] γιαυτό και ςτην Αςκητικό κϊνει λόγο, απότι φαύνεται εντυπωςιαςμϋνοσ από τη θεολογύα του Φρυςοςτόμου, για 
τον Φριςτό ωσ «Μϋγα αλότη».[9] 

«Σο ρύςκο του Θεού», «εύναι ότι δεν μπορεύ να ςτερόςει από τον ϊνθρωπο το δώρο τησ αυτεξουςιότητασ  που του χϊριςε όταν 
τον δημιούργηςε, γιατύ τότε ο ϊνθρωποσ θα πϊψει να'ναι ϊνθρωποσ κι Εκεύνοσ θα πϊψει νϊ'ναι Θεόσ, αφού το δημιούργημα 
κινεύται ςτην τροχιϊ τησ ομούωςησ προσ Εκεύνον».[10] Αντύςτροφα, αλλϊ όχι αντιφατικϊ, ο Καζαντζϊκησ λογοτεχνεύ και 
οικοδομεύ μια ανθρωποκεντρικό χριςτολογύα, αναζητώντασ τον Φριςτό μϋςα ςτον ϊνθρωπο. Αυτόσ εύναι και ο κύριοσ λόγοσ 
για τον οπούο ϋνα μϋροσ τησ εκκληςύασ αρνεύται να κατανοόςει τον Καζαντζϊκη πρωτύςτωσ ωσ λογοτϋχνη και ελαχύςτωσ ωσ 
θεολογούντα. Καταυτόν τον τρόπο, όμωσ α. αποκαλύπτεται ςτο εςωτερικό τησ ϋνασ λανθϊνων μονοφυςιτιςμόσ που 
επανϋρχεται δυναμικϊ, κϊθε φορϊ που υπερτονύζεται η ανθρώπινη φύςη του Φριςτού και β. αυτοανακηρύςςεται ςε κλειςτό 
θεςμικό ςύςτημα κανόνων, αποδεχόμενη το φορμαλιςμό τησ ςωτηρύασ και καταργώντασ το κατεικονικό δώρο τησ 
ελευθερύασ προσ τον ϊνθρωπο,  αυτοκαταργούμενη ουςιαςτικϊ μϋςα από τον ύδιον εγωώςμό τόσ θεςμικόσ 
αποκλειςτικότητασ. Αυτό, όμωσ, η θεςμικό αυτοκατϊφαςη τησ ςωτηριολογικόσ αποκλειςτικότητασ δεν τησ επιτρϋπει να 
νιώςει ότι ο Καζαντζϊκησ κατακτϊ την ελευθερύα του, παραμϋνοντασ εν ςυνειδόςει υπαρξιακϊ τραγικόσ, όςον αφορϊ ςτο 
ζότημα περύ Θεού. 

Ο Καζαντζϊκησ θαυμϊζει τον Ιηςού, ιδιοτρόπωσ. Μϋςα από αυτόν το θαυμαςμό εκφρϊζει την πεπούθηςη ότι η πορεύα του 
προσ το μαρτύριο, το θϊνατο και την Ανϊςταςη παραμϋνει η πεμπτουςύα μιασ πνευματικόσ ςτρϊτευςησ. Ο Φριςτόσ του 
Καζαντζϊκη εύναι ςτρατευμϋνοσ ςτη ςυμφιλύωςη και την ανιδιοτελό αγϊπη. Αντιςτϋκεται ςτην υλιςτικό ευημερύα του μϋςου 
ανθρώπου, ςτην ϊνεςη, την αναςφϊλεια και τη δόξα. Ο Καζαντζϊκησ επιθυμεύ ϋνα Φριςτό προςιτό ςτούσ ανθρώπουσ του 
εικοςτού αιώνα, γιαυτό και εμφανύζει τον Ιηςού να αντιδρϊ ςε κϊθε εύδουσ εμφανιζόμενησ βύασ ό προτροπόσ ςε βύα: 
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«Ωςτόςο οι κουρελόδεσ, ξαγριεμϋνοι, εύχαν κυκλώςει τον Ιηςού, χτυπούςαν τα ραβδιϊ τουσ και φοβϋριζαν, κουνούςαν τ'αδειανϊ 
καλϊθια τουσ, φώναζαν: -Καλόσ ο λόγοσ ςου γιϋ τησ Μαρύασ, θϊνατοσ ςτούσ πλουςύουσ! -Έμπα κεφαλό να πϊμε να κϊψουμε το 
ςπύτι του γϋρο Ζεβεδαύου. -Όχι να κϊψουμε, αντιμιλούςαν ϊλλοι, να το ςπϊςουμε, να μοιραςτούμε το ςιτϊρι του, το λϊδι, το 
κραςύ, τισ καςϋλεσ με την πλούςια ρουχικό... Θϊνατοσ ςτουσ πλουςύουσ! Ο Ιηςούσ κουνούςε απεπλπιςμϋνοσ τα μπρϊτςα του, 
φώναζε: -Δεν εύπα αυτό! Δεν εύπα αυτό! Αδϋλφια, αγϊπη! Μϊ η φτώχεια, φρενιαςμϋνη από την πεύνα, που ν' ακούςει! -Εχει δύκιο, 
ο Αντρϋασ φώναζαν, πρώτα φωτιϊ και τςεκούρι, κι ύςτερα αγϊπη»,[11] προτεύνοντασ, αγϊπη, υπομονό και ελπύδα: 

«Έρχουνταν κϊθε βρϊδυ, ύςτερα από το μεροκϊματο, οι φτωχού και παραπονεμϋνοι, ϊκουγαν τόν καινούργιο παρηγορητό, 
φτωχού και απαρηγόρητοι ϋρχονταν, πλούςιοι και παρηγορημϋνοι γύριζαν ςτα φτωχοκϊλυβϊ τουσ. Μετατόπιζε αυτόσ τ'αμπϋλια 
τουσ και τα καρϊβια και τισ Χαρϋσ από τη γόσ ςτον ουρανό, τουσ εξηγούςε πόςο πιο ςύγουροσ εύναι ο ουρανόσ από τη γόσ, κι η 
καρδιϊ τών δυςτυχιςμϋνων γϋμιζε υπομονό κι ελπύδα»,[12]  

Ωσ εκ τούτου, ο Καζαντζϊκησ, αναζητεύ τη λύςη ς' αυτό το ζητούμενο ϋξω από τα θεολογικϊ και εκκληςιαςτικϊ δεδομϋνα, 
θεωρώντασ τα ωσ ςυςτημικϊ μοντϋλα προςϋγγιςησ. Ερμηνεύει και αποδύδει με ελευθερύα προςϋγγιςησ,[13] γιατύ πιςτεύει 
πωσ η θεςμικότητα και η θρηςκευτικότητα αντιςτρϋφουν και διαςτρε-βλώνουν τον χριςτιανιςμό. 

Κλαςςικό παρϊδειγμα γιαυτό του την προςϋγγιςη, αποτελεύ το ϋργο του Ο Χριςτόσ ξαναςταυρώνεται, ωσ ςύγκρουςη μεταξύ 
των εχόντων-κατούκων τησ Λυκόβρυςησ και των μη εχόντων-προςφύγων, υπενθυμύζοντασ ςυνεχώσ την παραβολό τησ 
Σελικόσ Κρύςησ:  

«Ο Χριςτόσ εύναι παντού, τριγυρύζει από ϋξω από το χωριό μασ, χτυπϊ την πόρτα μασ, ςτϋκεται και ζητιανεύει από ϋξω από την 
καρδιϊ μασ. Φτωχόσ, πειναςμϋνοσ, ϊςτεγοσ εύναι ο Χριςτόσ ςτο πλούςιο τούτο κεφαλοχώρι, όπου ζούν και βαςιλεύουν οι αγϊδεσ, 
οι λαλϊδεσ, οι παπϊ-Γρηγόρηδεσ. Φτωχόσ, κι ϋχει και παιδιϊ που πεινούνε. Ζητιανεύει, χτυπϊει τισ πόρτεσ και τισ καρδιϋσ, και τον 
διώχνουν από πορτα ςε πόρτα, από καρδιϊ ςε καρδιϊ».[14] 

Ο Μανολιόσ εύναι ταυτόχρονα και παρϊδειγμα αγύου και παρϊδειγμα κοινωνικού επαναςτϊτη, ενώ ο παπα-Υώτησ εύναι 
παρϊλληλα και αςκητό και ηγϋτη μιασ επανϊςταςησ. Για τον Καζαντζϊκη κϊθε ϊνθρωποσ: 

«ϊξιοσ να λϋγεται γιόσ του ανθρώπου ςηκώνει το ςταυρό και ανεβαύνει το Γολγοθϊ του... Αλϊκερη η ψυχό μου μιϊ κραυγό κι όλο 
μου το ϋργο, το ςχόλιο ςτην κραυγό αυτό».[15] «Άλλοσ δρόμοσ να φτϊςεισ ςτον Θεό δεν υπϊρχει˙ ετούτοσ μονϊχα: να μϊχεςαι, 
ακολουθώντασ τα αιματωμϋνα χνϊρια του Χριςτού, να μετουςιώνεισ τον ϊνθρωπο μϋςα ςου, να γύνει πνϋμα, να ςμύξει με τον 
Θεό».[16] 

Κριτική προςέγγιςη του θρηςκευτικού 

Ο Καζαντζϊκησ εύναι ϋνασ ςτοχαςτόσ και ωσ ςτοχαςτόσ ϋχει παλινωδύεσ, εξϊρςεισ, πτώςεισ, αμφιβολύεσ και προβληματιςμούσ. 
Επιθυμεύ να κινεύται ελεύθερα, γι'αυτό και θϋτει τη θρηςκεύα υπό ςυνεχό κριτικό προςϋγγιςη, χωρύσ να αρνεύται τη 
ςημαντικότητα του θρηςκευτικού φαινομϋνου. Γρϊφει: 

«Πϊντα όταν ϋφτανα ςε μια αβεβαιότητα, η ανϊπαψη και η ςιγουρϊδα κρατούςαν λύγο καιρό, και γρόγορα ξεπετιούνταν από 
την βεβαιότητα αυτό, αμφιβολύεσ και ανηςυχύεσ καινούργιεσ, κι αναγκαζόμουν να κινόςω καινούργιο αγώνα, να γλιτώςω από 
την παλιϊ βεβαιότητα και να βρώ μια καινούργια...».[17]  

Με χαρακτηριςτικό ϊνεςη εμπλϋκει θρηςκευτικϋσ δοξαςύεσ Βουδιςμού και Φριςτιανιςμού, μετενςϊρκωςησ και αθαναςύασ:  

«Ευτύσ ωσ γεννηθούμε, αρχύζει κι η επιςτροφό΄ ταυτόχρονα το ξεκύνημα και ο γυριςμόσ΄ κϊθε ςτιγμό πεθαύνουμε. Γι' αυτό 
πολλού διαλϊληςαν: Σκοπόσ τησ ζωόσ εύναι ο θϊνατοσ. Μα κι ευτύσ ωσ γεννηθούμε, αρχύζει και η προςπϊθεια να 
δημιουργόςουμε, να ςυνθϋςουμε, να κϊνουμε την ύλη ζωό΄ κϊθε ςτιγμό γεννιούμαςτε. Γι'αυτό πολλού διαλϊληςαν: Σκοπόσ τησ 
εφόμερησ ζωόσ εύναι η αθαναςύα».[18] 

Επιςτρατεύει ςτον πρόλογο τησ Αςκητικόσ την ϋννοια του Δημιουργού-Θεού μϋςα από την Προςευχό του Πατρόσ ςτο 
Σελετουργικό του Μύθρα: 

«Και τα δύο ρϋματα πηγϊζουν από τα ϋγκατα τησ αρχϋγονησ ουςύασ»[19],  

ϋνα θϋμα επύςησ αγαπητό και ςτουσ χώρουσ τησ φιλοςοφύασ,[20] ενώ ςυχνϊ-πυκνϊ εύναι προςκεύμενοσ του πανθεώςμού, όπωσ 
ςτο: 

«Σαύρα, πεταλούδεσ, μερμόγκια, κατϊρα, όλα Θεόσ»[21] ό ςτο «Εγώ και εςύ εύμαςτε ϋνα».[22] 

Ωςτόςο, ο Καζαντζϊκησ, όπωσ και ο Nietzsche, πιςτεύει οτι κϊθε προςπϊθεια τησ ηθικόσ να θϋςει αξύεσ χωρύσ θρηςκευτικό 
υπόβαθρο, οδηγεύ αναγκαςτικϊ ςτο μηδενιςμό, ο οπούοσ δεν εύναι τύποτε ϊλλο παρϊ μια ριζικό ϊρνηςη αξιών, επιθυμιών και 
νοόματοσ. Η ϋννοια τησ φρϊςησ «ο Θεόσ πϋθανε» δεν ερμηνεύει ϋνα πραγματικό γεγονόσ, αλλϊ περιγρϊφει μια κατϊςταςη 
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μϋςα ςτην οπούα, λόγο ϋλλειψησ του γεγονότοσ τησ πύςτησ, δεν υπϊρχει θϋςη για Αυτόν. Αυτό ϊλλωςτε εύναι και το θϋμα τησ 
Αςκητικόσ, αλλϊ και του υμποςύου: η ςωτηρύα του Θεού. 

«Ποιϊ εύναι η ουςύα του Θεού μασ; Ο αγώνασ για την ελευτερύα... Η ουςύα του Θεού μασ εύναι ο ΑΓΩΝΑΣ», «Σόκω! Τον Θεό ζητϊσ; 
Να τον. Θεόσ κηρύχνει ο Άρπαγοσ. Ο Θεόσ εύναι όχι δύναμη που βρόκε την αιώνια ιςορροπύα, μα η δύναμη που ςπϊζει κϊθε 
ιςορροπύα, ζητώντασ όλο κι ανώτερη».[23]  

«Γιατύ η ουςύα τησ ηθικόσ μασ δεν εύναι η ςωτηρύα του ανθρώπου, που αλλϊζει μϋςα ςτον καιρό και ςτον τόπο, παρϊ η ςωτηρύα 
του Θεού, που... εύναι πϊντα ο ύδιοσ, ο ακατϊλυτοσ ρυθμόσ που μϊχεται για ελευτερύα».[24] 

Η πύςτη κατϊ τον Καζαντζϊκη αποτελεύ τον ςυνεκτικό δεςμό ανϊμεςα ςτον ϊνθρωπο και τον Θεό, τον όποιο ϊνθρωπο και 
τον όποιο Θεό. Η ουςύα του Θεού εύναι ο αγώνασ του ανθρώπου να πραγματώςει την πύςτη του προσ Αυτόν. Ο αγώνασ και το 
χρϋοσ του ανθρώπου ϋγκειται ςτην παρϊλληλη πορεύα του με τον Θεό. Ο δρόμοσ για τον Θεό αποτελεύ την ανώτατη κορυφό 
τησ λαχτϊρασ τού ανθρώπου γι'Αυτόν: 

«Η δυαδικό αυτό υπόςταςη του Χριςτού ςτϊθηκε για μϋνα βαθύ ανεξερεύνητο μυςτόριο˙ η λαχτϊρα, η τόςο ανθρώπινη, η τόςο 
υπερϊνθρωπη, να φτϊςει ο ϊνθρωποσ ωσ τον Θεό -  ό πιό ςωςτϊ: να επιςτρϋψει ο ϊνθρωποσ ςτον Θεό και να ταυτιςτεύ μαζύ του. 
Η νοςταλγύα αυτό, η τόςο μυςτικό και ςυνϊμα τόςο πραγματικό, ϊνοιγε μϋςα μου πληγϋσ και πηγϋσ μεγϊλεσ».[25] 

Αυτόσ ο παγκόςμιοσ Θεόσ ωσ ανθρώπινη λαχτϊρα αντικατροπτύζει τον ανθρώπινο αγώνα και ενςαρκώνει την όντωσ αρετό. 
Μόνο υπό αυτό το πρύςμα μπορεύ να γύνει κατανοητό η φρϊςη του: 

«Το κύριο, ςχεδόν μοναδικό θϋμα όλου μου του ϋργου εύναι ο αγώνασ του ανθρώπου με τον Θεό». 

Θεμϋλιοσ λύθοσ αυτού του αγώνα εύναι η αγϊπη πρόσ τον πληςύον. Και ςε μιϊ δύςκολη για την ανθρωπότητα εποχό επιδιώκει 
να ανατρϋψει την παγκόςμια πολυθρηςκευτικότητα και πολυθεότητα με μιϊ μονοθρηςκευτικότητα και ϋναν απόλυτο Θεό.  

Δύνει μεγϊλη βαρύτητα ςτον αγώνα του ανθρώπου, αποδύδοντασ περιςςότερη βαρύτητα ςτην ςυντροφικότητα παρϊ ςτην 
φιλύα. Πιςτεύει ς'ϋναν αγώνα ανιδιοτελό χωρύσ τον πόθο τησ αμοιβόσ: 

«η βεβαιότητα πωσ δεν υπϊρχει αμοιβό, να μη ςου κόβει τα όπατα παρϊ να ςε γεμύζει χαρϊ, υπερηφϊνεια και αντρεύα».[26]  

Βαθύτατα επηρεαςμϋνοσ από τισ ιδϋεσ του χριςτιανιςμού («Ἀγαπᾶτε ἀλλόλουσ») και την αρχαύα ελληνικό παρϊδοςη 
(Αντιγόνη: «Οὔτοι ςυνϋχθειν ἀλλϊ ςυμφιλεῖν ἔφυν», «δεν γεννόθηκα για να μιςώ, αλλϊ για να αγαπώ»[27]) ομολογεύ οτι από 
τον Αλϋξη Ζορμπϊ ϋμαθε ν'αγαπϊ τη ζωό και να μη φοβϊται το θϊνατο. Κατϊ τον Καζαντζϊκη δεν εύναι δυνατόν να αγαπϊ 
κανεύσ τη ζωό και να μην αγαπϊ τουσ ανθρώπουσ, καθώσ ωσ εκ φύςεωσ κοινωνικό και πολιτικό ον δεν μπορεύ να ζόςει ϋξω 
από τη κοινωνύα με την οπούα και ςυναλλϊςεται ςχεδόν καθημερινϊ. 

Κατϊ το Νύκο Ματςούκα η εναςχόληςη του Καζαντζϊκη με τον Θεό αποτελεύ μοναδικό περύπτωςη για τα Νεοελληνικϊ 
Γρϊμματα: «Για τον Θεό, όςο ξϋρω δεν υπϊρχει ϊλλοσ Νεοϋλληνασ ςυγγραφϋασ που να κϊνει τόςο πολύ λόγο όςο ο 
Καζαντζϊκησ. ε κϊθε του γρϊμμα λϋει και ξαναλϋει τον Θεό, που τον επικαλεύται ακόμη και δοξολογικϊ».[28] Όμωσ, και ο 
Κωνςταντύνοσ Σςϊτςοσ επύςησ χαρακτηρύζει το Νύκο Καζαντζϊκη από τουσ θρηςκευτικότερουσ ςύγχρονουσ Έλληνεσ λόγιουσ 
και ποιητϋσ, κϊνοντασ τη διϊκριςη με το χαρακτηριςμό θρηςκευόμενοσ.[29] Ο δε Μητροπολύτησ Αρκαλοχωρύου, Καςτελύου 
και Βιϊννου κ. Ανδρϋασ γρϊφει τα εξόσ: «Ο Καζαντζϊκησ διαβϊζει ςυναξϊρια, θεολογικϊ και αςκητικϊ ϋργα τησ βυζαντινόσ 
παρϊδοςησ, τον απαςχολεύ η μεταφυςικό, αναζητϊ τον Θεό και τελικϊ, καταλόγει με τη θϋληςό του ςτο martinego τού 
Ηρακλεύου, όπου, και πϊλι με τη θϋληςό του, υψώνεται ϋνασ ξύλινοσ ςταυρόσ πϊνω από τον τϊφο του και χαρϊζεται το 
επύγραμμϊ του: «Δεν φοβϊμαι τύποτε, δεν ελπύζω τύποτα, εύμαι λεύτεροσ».[30] Ο ύδιοσ αναφϋρει επύςησ λύγο παρακϊτω: «Ο 
Καζαντζϊκησ μελετϊ, αναζητϊ τον Θεό και προςπαθεύ να Σον γνωρύςει, ωσ ςτοχαςτόσ και διανοούμενοσ. Δεν του εύναι 
αδιϊφοροσ ο Θεόσ και δεν Σον ϋχει διαγρϊψει. Ο Καζαντζϊκησ όπωσ οι περιςςότεροι διανοούμενοι, ςκϋπτεται, ςυλλογϊται και 
αμφιςβητεύ. Αναζητϊ τον Θεό με το μυαλό του, ςτοχϊζεται, ςκϋπτεται και ςυλλογϊται περύ Θεού».[31] 

τη διϊρκεια του Μεςοπολϋμου οι νιτςεώκϋσ επιδρϊςεισ ςτον Καζαντζϊκη, μϋςα από την Αςκητικό και την Οδύςςεια 
διαμορφώνουν ϋναν ϊνθρωπο τησ μοναξιϊσ, υπαρξιακϊ κενό, όπου ο θϊνατοσ του Θεού, τον οδηγεύ ςε μια κατϊςταςη χωρύσ 
πύςτη και χωρύσ αξύεσ. Φωρύσ αγϊπη, χωρύσ ϋρωτα. τη ραψωδύα Ο, η θεμελύωςη του καζαντζϊκειου κϊςτρου, γύνεται πϊνω 
ςτο αύμα των ςφαγιαςθϋντων πετεινών και πουλϊδων (από ϋξι ςτον αριθμό) δηλ. πϊνω ςτη θανϊτωςη των δώδεκα θεών 
που θϊβονται εκεύ κϊτω μια για πϊντα, ενώ ςτην Αςκητικό η τραγικϊ αντιφατικό, αλλϊ υπερόφανη προςωπικότητϊ του 
αγωνύζεται να ξαναφτιϊξει τον Θεό που απειλεύται και κινδυνεύει από τον περύγυρό του, παρ'ότι γνωρύζει ότι: «καύ τό ἕνα 
τοῦτο δϋν ὑπϊρχει». 

Η θρηςκεύα για τον Καζαντζϊκη αποτελεύ ςύςτημα ανελευθερύασ και ωσ τϋτοιο αδυνατεύ να καταθϋςει μια ςυγκεκριμϋνη 
πρόταςη ςτον τραγικό αγώνα του ανθρώπου για την κατϊκτηςό τησ. Σο «ςυλλογᾶται καλϊ, ὅποιοσ ςυλλογᾶται 
ἐλεύθερα»[32] του Ελβετού Albrecht von Haller αποτελεύ μια ςύλληψη για την ελευθερύα, η οπούα αγωνύζεται να υπερβεύ τον 
ύδιο τησ τον εαυτό. Με αυτό ωσ εφόδιο ο καζαντζακικόσ θρηςκευτικόσ ςτοχαςμόσ εύναι ανεπανϊληπτοσ και μοναδικόσ. 
Ξεπερνϊ ακόμη και την υπαρξιακό αναζότηςη του ανθρωπύνου προςώπου ςτο μεγϊλο Ρώςο ςυγγραφϋα Ντοςτογιϋφςκυ, 
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καθώσ αρνεύται επύμονα τον ιςτορικό, κοινωνικό ρόλο τησ μετϊνοιασ, ωσ λύτρωςισ ςτην ανθρώπινη ατομικό και κοινωνικό 
παρεκτροπό. 

Ο χριςτιανικόσ ςτοχαςμόσ, όμωσ, τού δημιουργεύ αδιϋξοδα, η ελευθερύα «ἐν Φριςτῷ» τού φαύνεται παρϊδοξη παρϊ ορθόδοξη, 
καθώσ του θϋτει προώποθϋςεισ παραχώρηςησ τησ ύδιασ τησ ελευθερύασ ςε ϋνα υποκεύμενο τελεύωσ ιςτορικό. Παρ' ότι ο 
χριςτιανιςμόσ αποκαλύπτει μια πραγματικότητα ενότητασ αιςθητού και υπεραιςθητού κόςμου, για τον Καζαντζϊκη αυτό η 
ενότητα αποτελεύ αγωνύα ματαιότητασ και εγκατϊλειψησ του ϋνα και μοναδικού αγώνα ελευθερύασ. Γι' αυτόν ο χριςτιανιςμόσ 
και οι διϊφορεσ ομολογιακϋσ του εκδοχϋσ αποτελούν μϋροσ τησ ανθρωπιςτικόσ δρϊςησ για την κατϊκτηςη τησ ελευθερύασ, 
ϊρα υπόκεινται ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςύςτημα και μια ςυγκεκριμϋνη μεθοδολογύα. 

Κατϊ τον Καζαντζϊκη, όμωσ, ςύςτημα και μεθοδολογύα εύναι ϋννοιεσ μη ςυμβατϋσ με την αγωνύα του ανθρώπου για 
ελευθερύα. Και γι'αυτό ο ςτοχαςμόσ του  δεν γύνεται να αξιολογηθεύ με ςυγκεκριμϋνα θεολογικϊ ό εκκληςιολογικϊ κριτόρια. 
Σο ϋπραξε η Ρωμαιοκαθολικό Εκκληςύα και εκτϋθηκε ανεπανόρθωτα. Προςπϊθηςαν να το κϊνουν και κϊποιοι ςτον 
Ορθόδοξο χώρο, αλλϊ ευτυχώσ αγιοπνευματικού ϊνθρωποι και χαριςματικού ποιμϋνεσ κατόρθωςαν και απϋτρεψαν μια τϋτοια 
εξϋλιξη. Η αλόθεια εύναι πωσ ο Καζαντϊκησ, θεωρώντασ ότι ο χριςτιανιςμόσ ϋχει απολϋςει το ευαγγελικό κοινωνικό του 
περιεχόμενο, προςπϊθηςε να ςυνταιριϊξει χριςτιανιςμό και κοινωνικό παρϋμβαςη, το ευαγγελικό μόνυμα με το αύτημα του 
παπα-Υώτη για κοινωνικό δικαιοςύνη. Όμωσ και εδώ επιχειρεύ μια υπϋρβαςη. ε αυτό τον αγώνα, αυτό που τον ενδιαφϋρει 
δεν εύναι το αν τελικϊ επικρατεύ κοινωνικό δικαιοςύνη, αλλϊ η λεβεντιϊ τησ ελευθερύασ του παπα-Υώτη. Η λεβεντιϊ τού 
αγώνα και όχι ο αγώνασ για ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςκοπό. Η καζαντζϊκεια εκκληςύα του παπα-Υώτη εύναι μια εκκληςύα ςε 
ςυνεχό αγώνα ελευθερύασ. Πορεύεται ελεύθερα, αγωνύζεται ελεύθερα, ςυλλο-γϊται ελεύθερα, παρ'ότι, όπωσ και ο ύδιοσ 
αναγνωρύζει, και αυτό η εκκληςύα χρειϊζεται ϋναν ποιμϋνα. 

Η έννοια τησ αρνηςιθρηςκίασ 

Η ϋννοια τησ αρνηςιθρηςκύασ ςτον Καζαντζϊκη καταγρϊφεται,  κυρύωσ, ςτα ςημεύα εκεύνα του ϋργου του, όπου αςκεύται 
αυςτηρό κριτικό, πρόσ τη θεςμικό εκκληςύα. Βαςικό ϋργο κριτικόσ, προσ το ιερατεύο, θα πρϋπει να θεωρηθεύ το Ο Χριςτόσ 
ξαναςταυρώνεται, μϋςα από το οπούο καυτηριϊζεται η αντικοινωνικό και εξουςιαςτικό παρουςύα του κλόρου: 

«Ο Μανωλιόσ τη ςτιγμό που εκεύνη προχώρηςε, ϋςκυψε, φύληςε το χϋρι του παπα-Γρηγόρη, ζότηςε την ϊδεια να μιλόςει» για το 
Χριςτό. «Για το Χριςτό; ϋκαμε ςαςτιςμϋνοσ ο παπϊσ, μα αυτό 'ναι δουλειϊ δικό μου!»  

Για τον Καζαντζϊκη, αυτό η απόλυτη προνομιακό ςχϋςη του ιερϋα με τον Θεό δεν ςυνϊδει με την όλη πύςτη και ηθικό αξύα 
του χριςτιανιςμού. Βαςικόσ εκπρόςωποσ αυτού του ςκληρού-εξουςιαςτικού ρόλου ςτο όλο καζαντζακικό θρηςκευτικό 
περιβϊλλον εύναι ο παπα-Γρηγόρησ. Καταρϊται, φοβύζει, τρομο-κρατεύ, απειλεύ κι αφορύζει. Ο Φριςτόσ του παπα-Γρηγόρη ϋχει:  

«χρϋοσ να εύναι ςκληρόσ, για να ςώςει τισ αποδϋλειπεσ ψυχϋσ. Ενα πρόβατο από το χριςτιανικό μαντρύ μασ ψώριαςε αδελφού 
χριςτιανού. Ο Μανωλιόσ. Σόκωςε κεφϊλι ςτο Χριςτό, χρϋοσ ϋχουμε να τον χτυπόςουμε κατακϋφαλα..., ξαναφώναξε: Έξω, ϋξω 
αφορεςμϋνε... Αναμϋριζαν οι χριςτιανού με τρόμο, ςαν να φοβούνταν μη τουσ αγγύξει ο καταραμϋνοσ ύςκιοσ, που όλο 
πιςωδρομούςε και διώχνουνταν από την εκκληςιϊ... Φωνϊχτε τρεύσ φορϋσ, αδελφού χριςτιανού, φωνϊχτε όλοι μαζύ: Αφορεςμϋνοσ 
ο Μανωλιόσ! Ακούςτηκε βουό μεγϊλη, ςεύςτηκε η εκκληςιϊ, ςόκωςαν όλοι τα χϋρια, φώναξαν τρεύσ φορϋσ: -Αφορεςμϋνοσ ο 
Μανωλιόσ! Ο παπϊσ ρϊντιςε, ςτερνό φορϊ τον αγϋρα, φώναξε: Έξω αφορεςμϋνε! Και τού 'κλειςε με δύναμη την πόρτα. Όλοι 
ανϊςαναν, ςα να'φυγε ο δαύμονασ και καθϊριςε ο αγϋρασ».[33] 

Μονοπωλεύ την τιμό και την ιερατικό εξουςύα. Θεωρεύ ότι ο λαόσ εύναι ιδιοκτηςύα του[34] και γιαυτό όταν κρύνει αναγκαύο, 
αντύ να τον οδηγεύ ςτη ςωτηρύα και την καταλλαγό, τον φανατύζει και τον χειραγωγεύ. 

Ο Καζαντζϊκησ θεωρεύ ότι ςε θεςμικό επύπεδο η Εκκληςύα, πολύ ςυχνϊ, ςυμμϊχηςε και ταυτύςτηκε με ςυντηρητικϊ και 
αντιδραςτικϊ πολιτικϊ ςυςτόματα, με τα ςυμφϋροντα των αρχόντων και των προεςτών: 

«...τϋταρτο μεγϊλο θεμϋλιο, η περιουςύα. Μην απλώνετε απϊνω τησ το χϋρι. Ο Θεόσ μοιρϊζει τα αγαθϊ ςύμφωνα με τουσ κρυφούσ 
δικούσ του νόμουσ. Άλλη η δικαιοςύνη του Θεού και ϊλλη των ανθρώπων. Ο Θεόσ ϋκαμε τουσ πλουςύουσ και τουσ φτωχούσ. 
Αλλύμονο ςε όποιον επιχειρόςει να χαλϊςει την τϊξη, παραβαύνει το θϋλημα του Θεού.»[35] 

Εξαιτύασ δε αυτόσ τησ πολιτικόσ και κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ, βρϋθηκε πολλϋσ φορϋσ ςτο ςτόχαςτρο επαναςτατικών 
κοινωνικών κινημϊτων: 

«Άςε τον λαό να φοβϊται, καλό του κϊνει˙ αν δεν όταν κι ο φόβοσ, οι φτωχού'ναι πολλού και χεροδύναμοι, χαθόκαμε».[36]  

Κατηγορεύ δε με δριμύτητα τουσ ιερεύσ που χρηματύζονται για την τϋλεςη ιερών ακολουθιών και μυςτηρύων:  

«Κι εφϋτο ακόμη, λύγεσ μϋρεσ πριν τη μεγϊλη εβδομϊδα, δεν ϋβγαλε ταρύφα-τόςα ςτη βϊφτιςη, τόςα ςτο γϊμο, τόςα ςτην κηδεύα, 
αλλιώσ λϋει δε βαπτύζει, δεν παντρεύει, δε θϊπτει»;[37] Περιγρϊφει: «Ο παπϊσ? Φαταούλασ, ϊνοιξε ςπετςαρύα, τη λϋει εκκληςύα 
και πουλϊει το Χριςτό με το δρϊμι... Τι αρρώςτια ϋχεισ εςύ? -Εύπα ψϋμματα. -Ενα δρϊμι Χριςτό τόςα γρόςια. -Εγκλημα. -Ενϊμιςι 
δρϊμι Χριςτό, τόςα...» κ.λ.π.[38] 
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Σο καζαντζακικό καταγγελτικό αποκορύφωμα βρύςκεται ςτη φρϊςη: 

«Εςεύσ οι παπϊδεσ ςταυρώςατε το Χριςτό, Αν κατϋβαινε πϊλι ςτη γησ, εςεύσ θα τον ξαναςταυρώνατε».[39] 

Ο Φριςτόσ του  θεςμικού ιερατεύου δεν ϋχει καμύα ςχϋςη με το Φριςτό τησ χαριςματικόσ εκκληςύασ: 

«όπωσ τον καταντόςατε εςεύσ, οι παπϊδεσ, οι δεςποτϊδεσ, οι νοικοκυραύοι, ο Χριςτόσ ϋγινε ϋνασ γερο-Λαδϊσ, τοκογλύφοσ, 
υποκριτόσ, παμπόνηροσ, ψεύτησ, δειλόσ, με τα ςεντούκια γεμϊτα τούρκικεσ και εγγλϋζικεσ λύρεσ... Και τα κϊνει πλακϊκια, ο 
Χριςτόσ ο δικόσ ςασ, με όλουσ τουσ δυνατούσ τησ γησ, για να γλυτώςει το τομϊρι του και το πουγγύ του».[40] Γιαυτό και 
καταλόγει μ'ϋνα προςκλητόριο: «Ελϊτε όλοι οι πειναςμϋνοι και οι αδικημϋνοι κι οι τύμιοι να ςμύξουμε, να βϊλουμε φωτιϊ, να 
καθαρύςει η γη από Δεςποτϊδεσ, κι Αφεντϊδεσ κι Αγϊδεσ».[41] 

Όμωσ, ςαφόσ εύναι η διϊκριςη ςτη καζαντζϊκεια ςκϋψη ανϊμεςα ςε θεςμικό και χαριςματικό εκκληςύα. Η χαριςματικό 
εκκληςύα δεν αντιλαμβϊνεται την ιερωςύνη ωσ απλό τελετουργύα και εξουςύα, αλλϊ και ωσ πατρότητα, θυςύα, ευθύνη και 
μαρτύριο. Η Εκκληςύα υπόρξε πρωτεργϊτησ ςτουσ αγώνεσ του γϋνουσ για ελευθερύα και εύναι γνωςτό ότι κατϊ την διϊρκεια 
των επαναςτϊςεων πολλού μοναχού μετϋτρεψαν τα μοναςτόρια τουσ ςε επαναςτατικϊ κϋντρα: 

«Ο ηγούμενοσ μϋςα ςτην εκκληςύα αρματώνονταν, ξϋθαβαν, οι καλόγεροι κϊτω από την Αγύα Τρϊπεζα τα τουφϋκια. Γονϊτιςε ο 
ηγούμενοσ μπρόσ ςτη μεγϊλη εικόνα του Χριςτού, δεξιϊ ςτο τϋμπλο».[42] 

Ο αγώνασ και η αγωνύα για την ελευθερύα τησ ςταυρωμϋνησ πατρύδασ εύναι ο ύδιοσ με τον αγώνα του Ιηςού πϊνω ςτο ταυρό:  

«Η Κρότη, καρφωμϋνη πϊνω ςτο Σταυρό, μαυρομαντιλούςα, χαροκαμϋνη μϊνα, και τρϋχουν τα αύματϊ τησ πϊνω, ςτα κόκκαλα 
των παιδιών τησ. Και ςτϋκουνταν κϊτω από το Σταυρό, δεξϊ-ζερβϊ, δύο καπεταναύοι. -Μια κορδϋλα γρϊμμα βγαύνει από το 
ςτόμα τησ, εύπε ο γερο-Μαυρουδόσ, φωνϊζει... Θεϋ μου, Θεϋ μου, γιατύ με παρϊτηςεσ; Εξόγηςε ο Μητροπολύτησ... Ο Μητροπολύτησ 
πόρε το κόνιςμα, ϋκαμε το ςταυρό του: -Προςκυνούμε τα πϊθη ςου... μουρμούριςε και φύληςε τα αιματοβαμϋνα πόδια τησ 
Κρότησ».[43]  

Ο χαριςματικόσ καζαντζακικόσ ιερωμϋνοσ ςυμπϊςχει με το λαό. Αγαπϊ, ςυμβουλεύει, παρηγορεύ, εμψυχώνει. Κρατϊ τον Θεό 
από το χϋρι και τον οδηγεύ, του δεύχνει τον πόνο του ανθρώπου.[44] Ήδη από την Αςκητικό ο Καζαντζϊκησ ςυγκαταλϋγει 
τουσ χαριςματικούσ ιερεύσ ςτουσ ανθρώπουσ που δημιουργούν πολιτιςμό και απελευθερώνουν την ύπαρξη του Θεού.[45] 
Σουσ ςυγκαταλϋγει ςτουσ ανθρώπουσ εκεύνουσ, που κϊτω από προώποθϋςεισ, αγωνύζονται για κοινωνικό δικαιοςύνη, 
οργανώνοντασ κοινότητεσ και δύνοντασ κατευθύνςεισ.[46] Η φρϊςη του: «πρόςφερε ανϊλογα με τισ δυνατότητϋσ ςου και 
λϊμβανε ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ ςου»[47] παραπϋμπει, βεβαύωσ, ςτην ουτοπικό ςοςιαύςτικό οργϊνωςη τησ κοινωνύασ, 
καθώσ, εκ των πραγμϊτων, η όλη προςπϊθεια ακυρώνεται από την ςυνεχόμενη παρουςύα του κακού και τησ αδικύασ. Ο 
χαριςματικόσ ιερϋασ ςυμπεριφϋρεται με αγϊπη και διϊκριςη πρόσ τον εξαθλιωμϋνο ϊνθρωπο, προςφϋροντασ τα απαραύτητα 
και ορύζοντασ τα όρια τησ κατ'οικονομύαν ςυμπεριφορϊσ του χριςτιανού. Γύνεται κόρυκασ ςυμφιλύωςησ, καταλλαγόσ, 
ομόνοιασ και αγϊπησ. Θυςιϊζεται, αφιερώνεται για τον Θεό και τον ϊνθρωπο. 

Ο Καζαντζϊκησ κατανοεύ τα όρια θεςμικόσ και χαριςματικόσ ιερωςύνησ ωσ διϊκριςη ςυγκεκριμϋνων ρόλων. Η θεςμικό 
καταγγϋλεται ωσ ςυμβιβαςμϋνη με τισ εκϊςτοτε εξουςύεσ, τη ςυντηρητικό και αντιδραςτικό ϋκφραςη τησ κοινωνύασ. 
Μεταβϊλλει τη θρηςκευτικό ςφαύρα ςε πεδύο απρόςωπησ διοικητικόσ υπηρεςύασ.[48] Ωσ εκ τούτου η καζαντζϊκεια ανϊλυςη 
και προςϋγγιςη θα πρϋπει να θεωρηθεύ αντιθεςμικό. Επειδό, όμωσ, ούτωσ ό ϊλλωσ, ο χριςτιανιςμόσ, αλλϊ και το ςύνολο των 
θρηςκειών λειτουργούν και θεςμικϊ, μπορεύ επύςησ να υποςτηριχθεύ οτι, εν γϋνει, ςτη ςκϋψη του υπϊρχει η ϋννοια και η 
ςύλληψη τησ αρνηςιθρηςκύασ. Αυτό θα πρϋπει, κυρύωσ να θεωρηθεύ ωσ απόρροια τησ καζαντζϊκειασ πρόςληψησ τησ 
αντιθεςμικόσ νιτςεώκόσ ςκϋψησ:  

«...θρϊςεψα, δεν μπορούςα πια να χωρϋςω τον ςημερινό ϊνθρωπο, όπωσ εκατϊντηςε, μότε ςτο Χριςτό, όπωσ τον κατϊντηςαν. 
Α! φώναζα αγανακτιςμϋνοσ, η παμπόνηρη θρηςκεύα που μετατοπύζει τισ αμοιβϋσ και τιμωρύεσ ςε μελλούμενη ζωό, για να 
παρηγορόςει τουσ ςκλϊβουσ, τουσ κιοτόδεσ, τουσ αδικημϋνουσ, και να μπορϋςουν να βαςτϊξουν αγόγγυςτα τη ςύγουρη ετούτη 
επύγεια ζωό και να ςκύβουν υπομονετικϊ το ςβϋρκο ςτουσ αφεντϊδεσ... Όχι, δεν μπορεύ νϊ'ναι λεύτεροσ που ελπύζει Παρϊδειςο ό 
που φοβϊται την Κόλαςη. Ντροπό πια να μεθούμε ςτισ ταβϋρνεσ τησ ελπύδασ! Ή κϊτω ςτα υπόγεια του φόβου. Πόςα χρόνια και 
δεν το'χα καταλϊβει».[49] 

Αν και πολλϋσ φορϋσ απολυτοποιεύ και εξιδανικεύει τη ςκϋψη του, αν και η δογματικό αλόθεια ουδόλωσ τον ενδιαφϋρει, εν 
τούτοισ ςε πολλϊ ςημεύα δεύχνει να γοητεύεται από τισ ποικύλεσ  πολιτιςμικϋσ και κοινωνικϋσ προβολϋσ του θρηςκευτικού και 
πιο ειδικότερα του χριςτιανιςμού. Η ςκϋψη του όμωσ δεν δεςμεύεται από δεδομϋνα ςτερεότυπα ό προώπϊρχουςεσ φόρμεσ:  

«Δεν νοιϊζομαι ϊλλεσ εποχϋσ κι ϊλλοι λαού τι πρόςωπο ϋδωκαν ςτην τερϊςτια απρόςωπην ουςύα. Τη γιόμωςαν με ανθρώπινεσ 
αρετϋσ, με αμοιβϋσ  και τιμωρύεσ, με βεβαιότητεσ. Έδωκαν ςτισ ελπύδεσ και ςτουσ φόβουσ τουσ ϋνα πρόςωπο, υπόταξαν ς'ϋνα 
ρυθμό την αναρχύα τουσ, βρόκαν μιαν ανώτερη δικαιολογύα να ζόςουν και να δουλϋψουν. Έκαμαν το χρϋοσ τουσ».[50] «Κϊθε 
θρηςκεύα, υψώνοντασ ςε λατρεύα μια από τισ αρχϋγονεσ όψεσ του Θεού, ςτενεύει την καρδιϊ και το νου μασ».[51] Όμωσ «... ο 
Θεόσ δεν εύναι ϋνασ αφηρημϋνοσ ςτοχαςμόσ, μια λογικό ανϊγκη, ϋνα αρμονικό αψηλό οικοδόμημα από ςυλλογιςμούσ και 
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φανταςύεσ. Δεν εύναι ϋνα κατακϊθαρο, ουδϋτερο, μότε αρςενικό μότε θηλυκό, ϊοςμο, αποςταγμϋνο καταςκεύαςμα του μυαλού 
μασ».[52] 

Ο Καζαντζϊκησ ωσ λογοτϋχνησ και ωσ ςτοχαςτόσ το μόνο δεδομϋνο που δϋχεται εύναι η ελευθερύα τησ ςκϋψησ. Σύποτα 
περιςςότερο, τύποτα λιγότερο: 

«ξϋρω τώρα˙ δεν ελπύζω τύποτα, λυτρώθηκα από το νου και από τη καρδιϊ, ανϋβηκα πιό πϊνω, εύμαι λεύτεροσ! Δεν θϋλω τύποτα 
ϊλλο. Ζητούςα ελευτερύα».[53]  

Ο καζαντζακικόσ αγώνασ δεν χαρύζεται ςε κανϋναν θεςμικό θρηςκευτικό φορμαλιςμό, διότι αρνεύται πειςματικϊ την 
προςαρμογό του ςε δεδομϋνεσ νόρμεσ ςωτηρύασ. Υορμαλιςμόσ, εξουςιαςτικότητα, θεςμικότητα, ηθικιςμόσ, φανατιςμόσ, 
ευςεβιςμόσ, δογματιςμόσ, όλα αυτϊ, αποτελούν για τον ςτοχαςτό και λογοτϋχνη Καζαντζϊκη παρακμιακϋσ παρεκτροπϋσ 
ςτην  ϋννοια τησ ελευθερύασ. Ο Καζαντζϊκησ δεν εύναι θεολόγοσ. Οπωσ επύςησ για παρϊδειγμα δεν εύναι ούτε ο Ντοςτογιϋφςκι 
ούτε ο Steinbeck, παρότι οι θεολογικϋσ αναφορϋσ και ςτουσ δύο αυτούσ ςυγγραφεύσ εύναι υπαρκτϋσ και ϋντονεσ. 

Αυτό λοιπόν η καζαντζϊκεια τραγικότητα  καθομολογεύται και από τον ύδιο ςτην αυτοβιογραφύα του: 

«Σε ποιόν να πω πόςεσ φορϋσ ςκαρφαλώνοντασ, με τϊ πόδια, με τα χϋρια, τον κακο τρϊχαλο ανόφορο του Θεού, γλύςτρηςα κι 
ϋπεςα, πόςεσ φορϋσ ςηκώθηκα, όλο αύματα, και ξανϊρχιςα ν'ανηφορύζω; Πού να βρώ μιαν ψυχό ςαρανταπληγιαςμϋνη κι 
απροςκύνητη, ςαν τη ψυχό μου, να τησ εξομολογηθώ;»[54] 

Βεβαύωσ, η προηγούμενη αναφορϊ μπορεύ να ϋχει και διττό ανϊγνωςη, καθώσ ο ύδιοσ ο Καζαντζϊκησ φαύνεται να 
αυτοθαυμϊζεται, για τον προςωπικό του υπαρξιακό αγώνα για ελευθερύα. Η καζαντζϊκια ϋννοια, όμωσ, εδώ τησ 
εξομολόγηςησ δεν ϋχει την ϋννοια τησ μυςτηριακόσ αναφορϊσ του αμαρτωλού ανθρώπου ωσ μετϊνοια και ςυγχώρεςη. Για 
ϊλλη μια φορϊ φανερώνει το ανικανοπούητο τησ ύπαρξησ του από τα όποια δεδομϋνα και κοινώσ αποδεκτϊ. Γιαυτό και η 
ιδιότροπό αυτό υπαρξιακό ςχϋςη του Καζαντζϊκη με το θρηςκευτικό γεγονόσ (το πλϋον κυρύαρχο ςτοιχεύο ςτον 
καζαντζϊκειο ςτοχαςμό), ο βαθύσ ςυναιςθηματιςμόσ του όταν αναφϋρεται ςτον Θεό και ςτο θεύο, ςυνεχύζει, μϋχρι το τϋλοσ 
τησ ζωόσ του να εύναι ανόςυχα ανικανοπούητοσ. Αυτό το ανικανοπούητο τησ ψυχόσ του εύναι και το μόνο κριτόριο που οφεύλει 
κϊποιοσ να ϋχει υπ' όψιν του όταν διαβϊζει με το νου και μελετϊ με την καρδιϊ τα κεύμενϊ του. 

Η καζαντζϊκεια κατανόηςη τού Θεού εύναι καθ' όλα υπαρξιακό: «ϋνασ πλόρωσ και ακεριωμϋνοσ ϊνθρωποσ, όπωσ ϊλλωςτε και 
ολόκληρη η κτύςη, δεν μπορεύ παρϊ να φανερώνει τον Θεό».[55] Ὁ Πϊςχων δούλοσ γύνεται Πϊςχων Θεόσ, ο οπούοσ ζητϊ από 
τον ϊνθρωπο να επανατοποθετόςει τον πραγματικό Θεό ςτην ψυχό του. Ο Καζαντζϊκησ δεν προςπαθεύ να γκρεμύςει τον Θεό 
και να βϊλει ςτη θϋςη του τον ϊνθρωπο, γι'αυτό και προςπαθεύ εναγωνύωσ να καταδεύξει και να αναδεύξει ςτην ανθρώπινη 
ύπαρξη, το θεώκό τησ ςτοιχεύο, τον ύδιο τον Θεό. Αυτό το ανϋβαςμα τησ ψυχόσ του ανθρώπου ξεπερνϊ κατϊ πολύ τη Γνώςη, 
την Αρετό, την Καλωςύνη, τη Νύκη. Αγγύζει το Δϋοσ, τον ιερό τρόμο[56] και γι'αυτό δημιουργεύ μεγϊλουσ κινδύνουσ: 

«Ἄλλοι ζαλύζονται καύ παραμιλοῦν, ἄλλοι φοβοῦνται καύ μοχτοῦν νϊ βροῦν μιϊ ἀπϊντηςη, πού νϊ τούσ ςτυλώνει τόν καρδιϊ καύ 
λϋνε: «Θεόσ», ἄλλοι κοιτϊζουν ἀπό τόν ἄκρα τοῦ φύλλου τό γκρεμό ἥςυχα, παλικαρύςια καύ λϋνε: «Μοῦ ἀρϋςει».[57]  

Ο ύδιοσ ο Καζαντζϊκησ ςτην επιςτολό του προσ τον καθηγητό Απ. αχύνη γρϊφει: 

«Ὅλο μου τό ἔργο τύποτα ἄλλο δϋν εἶναι παρϊ τό πϊλεμα αὐτό, ἡ ςυμφιλύωςη καύ ἡ ταύτιςη μϋ τόν ἀόρατη παρουςύα πού πϊντα 
μαχώμουν νϊ τόν κϊμω ὁρατό».[58] 

Ηρωώςμόσ και αγιωςύνη ςτον Καζαντζϊκη εύναι ςτοιχεύα αλληλϋνδετα. Ήρωασ και ϊγιοσ ο Γκρϋκο, όρωασ και ϊγιοσ ο 
Ζορμπϊσ, όρωασ και ϊγιοσ ο Παπα-Υώτησ, όρωασ και ϊγιοσ ο Υραγκύςκοσ,[59] όρωασ και ϊγιοσ ο Φριςτόσ, όρωασ και ϊγιοσ ο 
Οδυςςϋασ, όρωασ και ϊγιοσ ο Βούδασ. Αυτό το τραγικό θϊμα πού λϋγεται ϊνθρωποσ,[60] βρύςκεται ςε ςυνεχό πορεύα 

ἐλευθερύασ: 

«γιατύ οὐςύα τῆσ ἠθικῆσ μασ δϋν εἶναι ἡ ςωτηρύα τοῦ ἀνθρώπου, πού ἀλλϊζει μϋςα ςτόν καιρό καύ ςτόν τόπο, παρϊ ἡ ςωτηρύα 
τοῦ Θεοῦ, πού μϋςα ἀπό λογῆσ λογῆσ ρεούμενεσ ἀνθρώπινεσ μορφϋσ καύ περιπϋτειεσ εἶναι πϊντα ὁ ἴδιοσ, ὁ ἀκατϊλυτοσ ρυθμόσ  
πού μϊχεται γιϊ ἐλευτερύα».[61] 

Αυτό η ελευθερύα αποκλεύει κϊθε φορμαλιςτικό περιγραφό τού Θεού, καθώσ βαςικό ςτοιχεύο τού κϊθε φορμαλιςμού εύναι η 
δημιουργύα κλειςτών ςυςτημϊτων με ςυγκεκριμϋνουσ όρουσ καύ κανόνεσ: 

«Μϋ τό φῶσ τοῦ μυαλοῦ, μϋ τό φλόγα τῆσ καρδιᾶσ πολιορκῶ τόν κϊθε φυλακό τοῦ Θεοῦ, ψϊχνοντασ, δοκιμϊζοντασ, χτυπώντασ, 
ν'ἀνούξω μϋςα ςτό φρούριο τῆσ ὕλησ, θύρα, νϊ δημιουργόςω τό θύρα τῆσ ἡρωώκῆσ ἔξοδοσ τοῦ Θεοῦ μασ».[62] 

Η θρηςκευτικό ςκϋψη του Καζαντζϊκη χαρακτηρύζεται από μια ςυνεχό κινητικότητα υπαρξιακόσ δραματικόσ αναζότηςησ και 
αναμϋτρηςησ, η οπούα κατϊ τρόπο ϋντονο επιβεβαιώνει ςυνεχώσ την ϊνευ όρων και ορύων καζαντζϊκεια προςϋγγιςη του 
Θεού. Από την υπαρξιακό κατϊφαςη ςτην οντολογικό απόρριψη, από την πλόρη ϊρνηςη ςε ϋνα υπερβατικό ςυγκινηςιακό 
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ενθουςιαςμό για τον Φριςτό και ςε ϋνα διαχρονικό κοινωνιςμό προςφορϊσ, πϊθουσ, αγϊπησ, αγώνα, θυςύασ, ςτρϊτευςησ, 
όπωσ αυτόσ εκδηλώνεται ςτό Φτωχούλη τοῦ Θεοῦ και ςτο Ὁ Χριςτόσ ξαναςταυρώνεται. 

Η πορεύα τησ ςκϋψησ του Καζαντζϊκη για τον Θεό εύναι ανοδικό. Ο ϊνθρωποσ οφεύλει να προχωρόςει ςε δυαδικό κατανόηςη 
του εαυτού του, τησ ρϊτςασ του, τησ ανθρωπότητασ και ολοκλόρου του ςύμπαντοσ.[63] Όταν πλϋον φθϊςει ςτο τελευταύο 
αυτό ςτϊδιο κατανόηςησ τότε κατορθώνει να ταυτιςτεύ με τον Θεό: 

«γώ καύ ἐςύ εἴμαςτε ἕνα»  

και μϋςα από αυτό την ταύτιςη να περϊςει ςτην οντολογικό ανυπαρξύα: 

«καύ τό ἕνα τοῦτο δϋν ὑπϊρχει» 

την Ἀςκητικό ο Τπερϊνθρωποσ πρϋπει να υπερβεύ κϊθε κατώτερο ςκαλοπϊτι με «Ἀγώνα» και ϋτςι να προχωρόςει ςτο 
ανώτερο. Αυτό η υπϋρβαςη ςχετύζεται με τη νιτςεώκό (και ὄχι μόνο) εκμηδϋνιςη των παλαιών υλιςτικών αξιών και τη 
δημιουργύα καινούργιων.[64] Γι'αυτό εξϊλλου και η Ἀςκητικό χαρακτηρύζεται ςτην εποχό τησ ωσ αντιματεριαλιςτικό: «Ὁ 
Καζαντζϊκησ προςπαθεύ να ςώςει την κοινωνύα με τον αδιϊκοπο αγώνα για τη λύτρωςη τησ θεότητασ που υπϊρχει μϋςα 
ς'όλα τα όντα, με τον αγώνα μ' ϊλλα λόγια (καθώσ θα ϋλεγε ϋνασ ιδεαλιςτόσ δηλ.) του πνεύματοσ επύ τησ ύλησ».[65] H 

Ἀςκητικό του Νύκου Καζαντζϊκη «εύναι ϋνα ανϋβαςμα τησ ψυχόσ, μια λυτρωτικό ανηφορικό πορεύα προσ το Μϋγα Αόρατο, 
που πατϊ τα ορατϊ και ανεβαύνει και αγωνύζεται, αλλϊ και κινδυνεύει. Και δεν μπορεύ να ςωθεύ αν εμεύσ με τον αγώνα μασ δεν 
τον ςώςουμε. Και ούτε εμεύσ μπορούμε να ςωθούμε αν αυτόσ δεν ςωθεύ. Εύμαςτε ϋνα. Ενανθρώπιςη του Θεού και θϋωςη του 
ανθρώπου».[66] 

τόν «Ἀςκητικό» καζαντζϊκεια προςωπικό ομολογύα πύςτησ ςτον ϋνα Θεό, υφύςτανται δύο διαφορετικϋσ καταθϋςεισ, 
αντιφατικϋσ και ςυγκρουόμενεσ με μια πρώτη ματιϊ. Από την αρχό τησ ομολογύασ, δηλώνεται η υπαρξιακό αποδοχό τησ 
πύςτησ ςε ϋνα Θεό, ωσ πύςτη ςε ϋναν Θεό ςτρατευμϋνο ςτόν προςφορϊ προσ τον ϊνθρωπο. Έναν Θεό τησ υπαρξιακόσ 
ανϊγκησ, αλλϊ ταυτόχρονα και τησ υπαρξιακόσ ϊρνηςησ του ανθρώπου. Εύςτοχα ο Καζαντζϊκησ περιγρϊφει την αποδοχό και 
την απόρριψη του Θεού ωσ γεγονόσ το οπούο ςχετύζεται ϊμεςα με την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ουςιαςτικό, όμωσ ϊρνηςη και 
αντύφαςη καταγρϊφεται ςτο τϋλοσ με τη φρϊςη: «και το ϋνα τούτο δεν υπϊρχει». Σα προηγούμενα μπορούν να γύνουν 
αντιληπτϊ, διαφωνώντασ θεολογικϊ, όμωσ το ζητούμενο ςε αυτό την περύπτωςη δεν εύναι αυτό. Σο ζητούμενο εύναι κατϊ 
πόςο ο Καζαντζϊκησ αποδϋχεται, ςτηρύζει ό απορρύπτει τελικϊ το γεγονόσ τησ ύπαρξησ του Θεού. 

Πώσ ςτα προηγούμενα καταγρϊφει την πύςτη του ςε «Ἕνα Θεό, Ἀκρύτα Διγενό, ςτρατευόμενο, πϊςχοντα ...» και ςτο τϋλοσ 
αρνεύται ότι υπϊρχει; Προςωπικό μου ϊποψη εύναι ότι ο Καζαντζϊκησ υπόκειται (και αυτό φαύνεται ςε όλο του το  ϋργο) ςε 
ϋνα υπαρξιακό βαςανιςμό, ο οπούοσ βρύςκεται, όςον αφορϊ ςτο θϋμα τησ ύπαρξησ του Θεού, ςε οντολογικό ςύγκρουςη. 
Τπϊρχει υπαρξιακϊ, αλλϊ δεν υπϊρχει οντολογικϊ. Πωσ ςυμβαύνει αυτό; Ο Καζαντζϊκησ δϋχεται τη ςυνειδηςιακό 
αναγκαιότητα τησ ύπαρξησ του Θεού για τον ϊνθρωπο, ςτρατεύεται μϊλιςτα ςε αυτόν την υπαρξιακό για τον ϊνθρωπο 
αναγκαιότητα: 

«Με το φωσ του μυαλού, με τη γλόγα τησ καρδιϊσ πολιορκώ τη κϊθε φυλακό του Θεού, ψϊχνοντασ, δοκιμϊζοντασ, χτυπώντασ, 
ν'ανούξω μϋςα ςτο φρούριο τησ ύλησ τη θύρα τησ ηρωώκόσ ϋξοδοσ του Θεού μασ».[67] 

(εύναι ςαν να υποςτηρύζει ότι και να μην υπϊρχει θα πρϋπει εξ υπαρξιακόσ ανϊγκησ να τον υπϊρξουμε), αλλϊ αρνεύται, όταν 
καλεύται να τοποθετηθεύ οντολογικϊ, το εύναι του Θεού. Αποδϋχεται την  ύπαρξη του Θεού, εξ αιτύασ του ότι αυτό η αποδοχό 
καλύπτει υπαρξιακϋσ ανϊγκεσ και αγωνύεσ του ανθρώπου (τισ οπούεσ ο ϊνθρωποσ δεν ϋχει ϊλλο τρόπο να υπερβεύ), αλλϊ 
απορρύπτει την οντολογικό του ύπαρξη: 

«Δϋ λευτερώνουμε μονϊχα Θεό παλεύοντασ κι ὑποτϊζοντασ τόν ὁρατό γύρα μασ κόςμο˙ δημιουργοῦμε Θεό».[68]  

Ωσ εκ τούτου ο Καζαντζϊκησ φαύνεται να αποδϋχεται την ϊποψη ότι οι θρηςκεύεσ αποτελούν προώόντα του ανθρώπινου 
πολιτιςμού, κϊτι το οπούο ςαφώσ υπονοεύ ότι ϋνασ ϊλλοσ πολιτιςμόσ, (ποιόσ όμωσ?), πιθανόν να μην θεωρεύ ωσ ςυςτατικό 
του ςτοιχεύο την υπαρξιακό αποδοχό του Θεού. Τπονοεύται λοιπόν το εξόσ: η υπαρξιακό αναγκαιότητα και αποδοχό του 
Θεού, αποδϋχεται το γεγονόσ ότι ο Θεόσ εύναι δημιούργημα τησ ανθρώπινησ ςκϋψησ και ανϊγκησ, αποτελεύ προώόν του 
ανθρώπινου πολιτιςμού και γι' αυτό μπορεύ να εκλαμβϊνεται και να αποκαλύπτεται ποικιλοτρόπωσ. Εφ'όςον λοιπόν και ο 
ύδιοσ αποτελεύ μϋροσ του ανθρωπύνου πνεύματοσ και πολιτιςμού και η ςκϋψη του αποτελεύ προώόν του υπϊρχοντοσ 
πολιτιςμού τότε δικαιούται να εκφρϊζει όπωσ αυτόσ κατανοεύ τροπικϊ, και ϋξω από τα όδη υπϊρχοντα θρηςκευτικϊ 
ςυςτόματα, την πύςτη του ςτον Θεό. Πρϋπει οπωςδόποτε να υπενθυμύςω εδώ ότι ο Καζαντζϊκησ ςτα πρότυπα πολλών 
ϊλλων φιλοςόφων των 17ου με 19ου αιώνων επιχειρεύ τη δικό του προςπϊθεια για δημιουργύα μιασ νϋασ θρηςκεύασ,[69] η 
οπούα θα ςτηρύζεται και θα θεμελιώνεται πϊνω ςτο κεύμενο τησ Αςκητικόσ.[70] 

Επομϋνωσ το «καύ τό ἕνα τοῦτο δϋν ὑπϊρχει» αποτελεύ την τελικό καζαντζϊκεια ϋκφραςη-πρόταςη για την οντολογικό ςχϋςη 
Θεού και ανθρώπου ενταγμϋνη ςτο πολιτιςμικό-φιλοςοφικό-κοινωνικό περιβϊλλον τησ εποχόσ του μεςοπολϋμου. Ο 
ϊνθρωποσ ςυςτρατεύεται με τον ςτρατευμϋνο για ελευθερύα Θεό, γύνεται ςτην ολοκλόρωςό του ϋνα με Αυτόν, αλλϊ τελικϊ 
αυτό η ϋνωςη εισ το ένα δεν υπϊρχει, δεν υφύςταται. Βουδιςτικόσ,[71] νιτςεώκόσ, μπερξονικόσ και υπαρξιακόσ μηδενιςμόσ. 
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Αυτόσ ο καζαντζϊκειοσ διχαςμόσ περύ Θεού ανϊμεςα ςτο υπαρξιακό, ωσ αυτό το οπούο εξ ανϊγκησ υπϊρχει και ςτην 
οντολογικό απόρριψη, ωσ αυτό, το οπούο, αυτό καθ' εαυτό, δεν μπορεύ να υπϊρχει, δεν αποτελεύ αδυναμύα τελικόσ πρόταςησ 
ϊρνηςησ, αλλϊ φύςη καύ θϋςη τησ οντολογικόσ ϊρνηςησ αποδοχόσ του Θεού από τον ςυγγραφϋα τησ Ἀςκητικῆσ.[72] Ωσ 
διανοούμενοσ αποδϋχεται την αγωνιώδη αναζότηςη του Θεού, αποκλεύει όμωσ τον Θεό τού χριςτιανιςμού και επιλϋγει τον 
«Αόρατο» Θεό, τον υπερϊνθρωπο. 

Παρ'όλα αυτϊ, όπωσ ϋχω όδη αναφϋρει, πιςτεύω οτι τελικϊ ο Καζαντζϊκησ δϋχεται ότι η κϊθε θρηςκεύα και ο κϊθε Θεόσ, τον 
οπούο κϊθε θρηςκεύα καταδεικνύει, αποτελούν προώόντα του ανθρώπινου πολιτιςμού. Προώόντα των πολιτιςμικών 
μεταβολών. Ο ςκληρόσ τιμωρόσ Γιαχβϋ εύχε την «ϊγρια όψη του Ιςραόλ»[73] κατϊ την πορεύα αυτού του λαού μϋςα ςτην  
ϋρημο πρόσ τη Γό τησ Επαγγελύασ. Ο ςύγχρονοσ Θεόσ εύναι ϋνασ αμφιςβητούμενοσ ϋωσ θανϊτου Θεόσ, εξ αιτύασ του ότι ο 
ςύγχρονοσ πολιτιςμόσ δεν αμφιςβητεύ μόνο το θρηςκευτικό γεγονόσ, αλλϊ ταυτόχρονα αμφιςβητεύ και την εςωτερικό 
αναφορϊ τησ θρηςκεύασ, τον ύδιο τον Θεό. Ο ϊνθρωποσ και ο πολιτιςμόσ αποτελούν τα υποκεύμενα τησ αμφιςβότηςησ τησ 
θρηςκεύασ και του Θεού, παρ'ότι ο ύδιοσ ο Θεόσ αγαπϊ τον ϊνθρωπο ςτην οποιαδόποτε κοινωνικό του εκδοχό: 

«Αγαπώ τουσ πειναςμϋνουσ, τουσ ανόςυχουσ, τουσ αλότεσ»[74], εύναι πανταχού παρών: 

«Ξϋρω πώσ εύςαι παντού, Τού φώναζε· όποια πϋτρα και αν ςηκώςω θα ςε βρώ, ςε όποιο πηγϊδι κι αν ςκύψω, θα δω το πρόςωπό 
Σου...».[75]  

Αυτό το αντϊμωμα όμωσ Θεού και ανθρώπου δεν μπορεύ να γύνει μϋςα από ςυγκεκριμϋνα θρηςκευτικϊ και κοινωνικϊ 
ςυςτόματα: 

«Κϊψε το ςπύτι ςου! Φωνϊζει ο Θεόσ. Έρχομαι. Όποιοσ ϋχει ςπύτι, δεν μπορεύ να με δεχτεύ. Κϊψε τισ ιδϋεσ ςου, ςύντριψε τουσ 
λογιςμούσ ςου. Όποιοσ ϋχει βρεύ τη λύςη δεν μπορεύ να με βρεύ... Έρχουμαι. Παρϊτα τη γυναύκα ςου, τα παιδιϊ ςου, τισ ιδϋεσ ςου 
κι ακλούθα μου. Εύμαι ο μϋγασ αλότησ. Ακλούθα! Περπϊτα απϊνω από τη χαρϊ κι από τη θλύψη, από την ειρόνη, τη δικαιοςύνη, 
τη αρετό! Εμπρόσ. Σύντριψε τα εύδωλα τούτα, ςύντριψϋ τα, δε χωρώ. Συντρύψου και ςυ να περϊςω!»[76] . 

Συμπέραςμα 

Επομϋνωσ, αυτό η καζαντζϊκεια αναγκαιότητα για τον ϊνθρωπο τησ ύπαρξησ του Θεού δικαιώνει την ϊποψό μου ότι ο 
Καζαντζϊκησ δεν θεολογεύ, αλλϊ ανθρωπολογεύ, θεωρώντασ, τον Θεό εργαλεύο κατϊφαςησ (πιθανόν το ϋνα και μοναδικό) του 
ανθρώπου αυτού καθεαυτού. Γιαυτό επύςησ και χρηςιμοποιώ τον όρο ανθρωποκεντρικό χριςτολογύα και όχι τον όρο 
χριςτοκενρικό ανθρωπολογύα. Σο «salvatore Dei», κατϊ τον Παναγιώτη Τφαντό, προτρϋπει τον ϊνθρωπο ςτην 
πραγματικότηα να διαςώςει την ανώτερη ουςύα τησ ανθρώπινησ οντότητασ.[77] Δηλώνει, όμωσ, και τον υπαρξιακό διχαςμό 
του καζαντζακικού ςτοχαςμού ςτο ζότημα του Θεού. Η τραγικό αδυναμύα και ϊρνηςη τησ οντολογικόσ κατϊφαςησ του Θεού 
τον οδηγεύ ςτη λύςη τησ αποδοχόσ τησ υπαρξιακόσ αναγκαιότητϊσ του για τον ϊνθρωπο. 

Σο καζαντζακικό ανθρωπολογικό μοντϋλο προςωπογρα-φεύται μϋςα από τα δρώμενα του Φριςτού, του Υραγκύςκου, του 
παπα-Υώτη, του Μανολιού και του παπα-Γιϊνναρου. ε όλα αυτϊ τα πρόςωπα, η κοινό καζαντζϊκεια ςυνιςταμϋνη εύναι η 
απόδοςη κοινωνικόσ δικαιοςύνησ. Μιασ κοινωνικόσ δικαιοςύνησ προβολό του ευαγγελικού μηνύματοσ των Μακαριςμών και 
των Παραβολών τησ Βαςιλεύασ του Θεού, ειδικότερα δε τησ Παραβολόσ τησ Σελικόσ Κρύςησ. Από το Ο Φτωχούλησ του Θεού 
ςτο Ο Χριςτόσ ξαναςταυρώνεται και από την Αςκητικό και την Οδύςςεια ςτο Οι Αδερφοφϊδεσ, ο Καζαντζϊκησ καταγρϊφει τισ 
αντιλόψεισ του για την κοινωνικό αδικύα, τουσ πλουςύουσ, την δικαιοςύνη, τη κοινωνικό επανϊςταςη και ανατροπό, 
ςυνδυϊζοντασ μϋςα από αυτϋσ τισ αντιλόψεισ βιβλικϋσ απόψεισ, πρωτοχριςτιανικϋσ κοινότητεσ, αςκητικϊ ιδεώδη και 
ουτοπικϋσ κομμουνιςτικϋσ θεωρύεσ: 

«Θα ςασ φϋρνω λοιπό κϊθε τόςο, ό,τι χρειϊζεται να μην τα κακαρώςετε˙ θα κλϋβω από τουσ πλουςύουσ να ταΐζω τουσ φτωχούσ˙ 
δεν εύναι δύκιο; Τι κουνϊσ το κεφϊλι, πϊτερ Φραγκύςκο; Σύγουρα όχι ο Θεόσ, αλλϊ ο Σατανϊσ μούραςε τ'αγαθϊ ςτον κόςμο˙ γιαυτό 
και τα μούραςε τόςο παρϊνομα˙ ε, το λοιπόν θα βϊλω τϊξη».[78] 

Tο μϋλημα του Καζαντζϊκη, κατϊ τον Παναγιώτη Τφαντό,  δεν εύναι η νοηματοδότηςη μιασ νϋασ θεολογύασ.[79] Ο 
Καζαντζϊκησ αντιςτρατεύεται, διότι δεν ικανοποιεύται υπαρξιακϊ, το οποιοδόποτε υπϊρχων θρηςκευτικό ςύςτημα και όπου 
κριτικϊ «θεολογεύ»,  η θεολογύα του εύναι αναμφύβολα ανθρωποκεντρικό και κοινωνιοκεντρικό. Ο Φριςτόσ, ο Υραγκύςκοσ, ο 
παπα-Υώτησ, ο Μανολιόσ, ο παπα-Γιϊνναροσ ςμιλεύονται ςτην πϋνα του Καζαντζϊκη ωσ πρόςωπα-εργαλεύα τησ δικόσ του 
υπαρξιακόσ κατϊφαςησ του αγώνα για ελευθερύα. Πρόκειται για υπϋρμετρη φιλοδοξύα, φιλαρϋςκεια, ιδιϊζουςα προςωπικό 
αλαζονεύα; Για ενθουςιαςμό, αγωνύα υπαρξιακό, ηρωώςμό, εκούςια ςταύρωςη; 

Πιθανόν, το καθϋνα ξεχωριςτϊ, και ςυνϊμα όλα. 

Δρ. Φριςτόφοροσ Αρβανύτησ 

εκλ. Επύκουροσ καθηγητόσ Κοινωνιολογύασ 

του Φριςτιανιςμού και τησ Θρηςκεύασ 
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