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Nietzsche : Ό Θεός είναι νεκρός», ή οποία έγράφη το 1943, ασχολείται, διεξο
δικώς με τας επιπτώσεις της αφοριστικής αυτής θέσεως και τα αίτια τα όποια 
την προεκάλεσαν. 

Αί απόψεις του Nietzsche αποτελούν την συνεπεστέραν άπόληξιν του δυτικού 
οδοιπορικού της σκέψεως εκφραζόμενου ώς λογικής και ώς μετατροπής του Θεού 
τής πίστεως εις μεταφυσικήν. 

Αί κατηγορίαι τής πείρας μετατρεπόμεναι εις άντικειμενι«ήν λογική ν έχουν 
ώς αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν ένας χωρισμού μεταξύ ζωής ώς πράξεως και 
θεωρίας ώς μεταφυσικής. 

Ό Nietzsche κατ" αυτόν τον τρόπον είναι απολύτως συνεπής αρνούμενος τον 
Θεον τής δυτικής μεταφυσικής και τών λογικών κατηγοριών. Εις τοιούτου είδους 
Θεός δεν είναι ειμή νεκρός. 

Ί\ πρότασις του Heidegger αποτελεί προσπάθειαν υπερβάσεως τής «λογικής» 
τοϋ λόγου. Ό μηδενισμός δηλονότι αποτελεί τήν συνεπή στάσιν του άγωνιώντος 
άνθρωπου προ τής έκλογικεύσεως του Θείου (ώς μεταφυσικής). Ό μηδενισμός 
αποτελεί τήν λήθην τής Λήθης, τήν άρνησιν τής καταρρίψεως του συστήματος. 
'Αποτελεί παραλλήλως τήν άντίστασιν τής δυτικής σκέψεως προ τής κατανοή
σεως του τέλους της, τής ανικανότητας της να ι'δη, να «άντιληφθή» το είναι 
χωρίς να το άντικειμενοποιήση εντός τών άξιων. Τί άλλο μένει εις τήν σκέψιν 
έκτος τής δυνατότητος να άπολεσθή ώς λήθη διά να έπανεύρη εις αυτήν τον ιστο
ρικόν λόγον τής 'Αληθείας, ή οποία αποκαλύπτεται με τήν έπίκλησίν της ; 

ΑΡΧΑΙΟΡΡΥΘΜΟΙ ΣΤΙΧΟΙ 

Ε υ θ α ν α σ ί α * 

«Ή φίλοι, ου θεμιτον πενΟεϊν τεΰνηκ ατερ άλγους 

Μήτηρ γυμνασίου και δίχ αδημονίας.» 

— (<"Εότω~ τις δ* ano τοΰδε κόρας παιδεύσει όμιλεΐν 
'Ελληνιστί κόρη Ναυσικάα φιλίως ;» 

* Το επίγραμμα υπαινίσσεται τήν έπ' εσχάτων κατάργησιν τής διδασκαλίας τών 'Αρχαίων 
Ελληνικών εις τα πλείστα τών Γυμνασίων θηλέων τής Γερμανίας. Ή Ελληνική γλώσσα χα
ρακτηρίζεται ώς «μήτηρ του γυμνασίου». 

Μΰθοι αδιάφθοροι 

'Ελλήνων μϋθοι, τις αν υμάς ουκ έπιχειροϊ 

καινοτομεϊν ; ουδείς δ' ουδέν ετραυμάτισεν. 

Ν ε φ έ λ α ι 

Σκώμματ' 'Αριστοφάνους, ω Σώκρατες, ον χαλεπαίνεις ; 

—«Ου νεμεσώ σκωφϋεις ανδρός ύπ' εΰχάριτος.τ> 

Ή γ η σ ώ 

"Υστατον Ήγησώ προσέφη θνήσκουσ' άγαπητην 

άμφίπολον «Ναννώ, φεϋ, καλόν εστί βιοϋν.» 
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Θνήσκων γενοΰ * 

Μέχρι δε κεϊν αν εχης, το κατα&νήσκοντα γενέσθαι, 

ξεϊνος εση γαία λνπρος επί σκοτία. 

* Το επίγραμμα αποτελεί άπόδοσιν »εριφήμου αποσπάσματος άπο το Stirb un werde 
τοϋ Goethe, έχοντος έν πρωτοτυπώ ώς έξης : 

Und so lang du das nicht hast 
dieses stirb und werde 
bis du nur ein trüber Gast 
auf der dunklen Erde. 

Εις το Γυμνάσιο ν * 
Πεντήκοντ ήδη γεγονός μάκρους ενιαυτούς 

δένδρεον άμφιλαφες καρποφόρον τέ σ* όμοϋ 

και βλάστην προσερώ νεαράν το γαρ ήθος ενοικονρ 

των τε κορών ώρα σοι γ* από γήρας έχει. 

* Έγκώμιον του ποιητοϋ προς το Γυμνάσιον θηλέων, είς δ επί μακρά ετη έδίδαξε, επί 
τγι πεντηκοντχετηρίδι της ίδρύτεώς του. 

Π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α 

Και τόδε Πνθαγόρον ,θρασέως ασπάζομαι Έρμήν, 

εϋδονθ* ος καινήν μ* εις άνέγερσιν άγει.' 

' Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς 

Εις μόνος αρχόντων επί γης ήκουσ' ο Δίκαιος, 

των άλλων πάντων πας τις αρ' ην άδικος. 

Κεράσου θάνατος 

Θαυμάζω σε γέρον, μέλλων ος δενδροκοπεϊσθαι 

μυριόκαρπος εφνς οία γελών θανάτώ. 

πώς σε, τροφεϋ τρισσών γενεών, πώς ενδικ' επαινώ, 

ώ Σοφόκλεις κεράσων, δωροδότ άχρι τέλους ; 

Προς κοττύβους 

Πολλά τα κοττυβίων αγαπών, πρώτιστα δ* άοιδήν, 

ημετέρων κεράσων άρπαγας ουκ αγαπώ. 

Κ ό τ τ υ β ο ς 

Γλίσχρος αρ* ει συ κάπηλος' εμη χαίρεις μεν άοιδή, 

εκ κοινών δε νομών της φύσεως με σοβείς ! 

Κρίσις Πριάπου 

Ο&τω αναξ κήπων «συ y' εα καρπών εκατοστήν 

κοττύβι άρπάζειν, μη σ* Ερατώ κολάση.» 

W. KUCHENMÜLIER STUTTGART 


