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Ο BURCKHARDT ΚΑΙ Η  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

Ἡ μοναδικὴ ἐλπίδα ποὺ ἔτρεφε ὁ Burckhardt γιὰ τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης στηριζόταν
στοὺς  «ἀσκητικοὺς  ἄνδρες»,  δηλαδὴ  στοὺς  αὐστηροὺς  ἐκείνους  χαρακτῆρες  ποὺ
ἔχουν τὸ θάρρος ν’ ἀπέχουν καὶ νὰ ἀπαρνιοῦνται, ἀντὶ νὰ τὰ καταφέρνουν καὶ νὰ ἐπι-
πλέουν. Ἀπέναντι στὴν προϊοῦσα ἐκβιομηχάνιση καὶ χυδαιοποίηση τῆς Εὐρώπης, ἡ
θεμελιώδης πεποίθηση τοῦ  Burckhardt  ἦταν ὅτι «τὸ καινούργιο, τὸ μεγάλο καὶ τὸ
ἀπελευθερωτικὸ» δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τὴν ἐμφάνισή του παρὰ μόνο σὲ ἀντίθεση μὲ
τὴν ἰσχύ, τὸν πλοῦτο καὶ τὴν οἰκονομικὴ δραστηριότητα. «Θὰ χρειαστεῖ τοὺς μάρτυ-
ρές του. Πρέπει νὰ εἶναι κάτι ποὺ ἀπὸ τὴ φύση του νὰ μπορεῖ νὰ ἐπιπλεύσει σ’ ὅλες
τὶς καταστροφές, πολιτικές, οἰκονομικὲς καὶ ἄλλες…
Κι ὡστόσο ἀκριβῶς τὸ ἐπικείμενο τῆς καταστροφῆς ἔκανε τὸν Burckhardt νὰ ἐλπίζει
ὅτι μιὰ νέα πρωτοβουλία μεγάλων πνευμάτων πρόκειται νὰ βγεῖ στὸ προσκήνιο τοῦ
εἰκοστοῦ αἰῶνα, «ὅταν οἱ καιροὶ τῆς πενίας καὶ τῆς ἁπλότητας» θὰ θέσουν τέρμα
στὴν ὑλικὴ χλιδὴ καὶ σπατάλη. Σὲ τελευταῖα ἀνάλυση ὁ  Burckhardt  θεωροῦσε πὼς
καμμιὰ φιλελεύθερη παιδεία δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς λυτρώσει ἀπὸ τὸν μεγάλο βιασμὸ ποὺ
ὑφίσταται σήμερα ἡ ἀνθρώπινη ψυχή, ἀλλὰ μόνο ἡ θρησκεία, «γιατὶ δίχως μιὰ ὑπερ-
βατικὴ ὁρμὴ ποὺ νὰ ἐξουδετερώνει ὅλη τὴν κραυγαλέα ἐπιδίωξη τῆς ἰσχύος καὶ τοῦ
χρήματος δὲν γίνεται τίποτα». 
Γιὰ τὸν Burckhardt τὸ ὑπόδειγμα αὐτοῦ τοῦ προφητικοῦ ὁράματος ἦταν ἡ ἄνοδος τοῦ
Χριστιανισμοῦ. Κατὰ τὴν ἄποψή του ὁ αὐθεντικὸς Χριστιανισμὸς εἶναι οὐσιαστικὰ
«ἀσκητικός», ἀφοῦ δὲν εἶναι τοῦ κόσμου τούτου, ἀφοῦ ἡ ἐλπίδα του καὶ ἡ προσδοκία
του ἀναφέρονται σ’ ἕναν ἄλλο κόσμο. Σὲ σχέση μὲ τὸν κόσμο τοῦτο, ὁ Χριστιανι-
σμὸς  ἀποτελεῖ  θρησκεία  ὀδύνης  καὶ  ἀπάρνησης.  Μέσω  αὐτῶν  τῶν  ἀσκητικῶν
τρόπων κατόρθωσε τὴν πνευματική του ἐλευθερία καὶ τὴν κατακυρίευση τῆς ζωῆς.
Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ Burckhardt ἔμενε ἀδιάφορος μπροστὰ στὸν σύγχρονο Χριστια-
νισμό, ποὺ ζεῖ ἀπὸ τὸν συμβιβασμὸ μὲ τὸν κόσμο, γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ εἶναι ἀποδε-
κτός…
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὑποστήριζε πὼς ἕνας Χριστιανισμὸς ποὺ ἔχει περιοριστεῖ στὴν
ἠθικὴ καὶ  ἔχει  στερηθεῖ  τὰ  ὑπερφυσικὰ  καὶ  δογματικά  του θεμέλια  δὲν  ἀποτελεῖ
πλέον θρησκεία. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ξεπεράσει αὐτὴν τὴν περί-
πλοκη κατάσταση μὲ τὴν ἀμιγὴ βούληση γιὰ πίστη, γιατὶ ἡ πραγματικὴ πίστη δὲν
εἶναι μόνο μιὰ στράτευση, ἀλλὰ καὶ μιὰ συντριπτικὴ δύναμη, ποὺ πρέπει κανεὶς νὰ τὴ
βιώνει. Οὔτε καὶ μπορεῖ νὰ τὴν ξεπεράσει ὑποβιβάζοντας τὸ χριστιανικὸ ἰδεῶδες τοῦ
ἁγίου στὸ ἰδεῶδες ἑνὸς (Χριστιανοῦ) «τζέντλεμαν». Αἰσθανόταν ἔντονα πὼς ἕνας
Χριστιανισμὸς ἀποδυναμωμένος σὲ φιλανθρωπία (humanitarianism),  ὅπου ὁ ἱερέας
εἶναι ἕνας «Gebildeter», ἕνας ἄνθρωπος τῶν πεπαιδευμένων τάξεων, κατόπιν ἕνας φι-
λοσοφῶν θεολόγος, καὶ τελικὰ ἕνας ἄτολμος ἄνθρωπος -ἕνας τέτοιος Χριστιανισμὸς
δὲν μπορεῖ ν’ ἀσκήσει καμιὰν ἕλξη πάνω στὸν κοσμικὸ περίγυρο ὡς ἐμπνευσμένη
θρησκεία. Εἶναι ἀλήθεια, λέει, πὼς ἡ Ἐκκλησία ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχει μιὰν ἀποστολή,
ὅμως «τὸ ὅτι οἱ μεγάλες μέρες τοῦ Χριστιανισμοῦ παρῆλθαν εἶναι γιὰ μένα τόσο φα-
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νερὸ ὅσο καὶ τὸ ὅτι δύο καὶ δύο κάνει τέσσερα». Καὶ ὁ λόγος ποὺ τὸν κάνει νὰ μὴν
βλέπει καμμιὰ προοπτικὴ αὐθεντικῆς ἀναγέννησης εἶναι ὅτι τὸ σύγχρονο πνεῦμα τῆς
ἀπεριόριστης ἐγκοσμιότητας τῆς ἐργασίας, τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας καὶ τῆς
ἀπληστίας δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν προσωπικὴ σωτηρία σ’ ἕνα μελλούμενο κόσμο
καὶ εἶναι ξεκάθαρα ἐχθρικὸ σὲ κάθε μορφὴ πνευματικῆς ἄσκησης καὶ καθαρῆς ἐνα-
τένισης. Ἡ ἠθικὴ χειραφετεῖται τώρα ἀπὸ τὴ θρησκευτική της θεμελίωση σὲ μιὰ θρη-
σκευτικὴ πίστη. «Τὸ σύγχρονο πνεῦμα ἔχει σὰν στόχο νὰ δώσει στὸ ὑπέρτατο αἴνιγ-
μα  τῆς  ζωῆς μιὰ  λύση ἀνεξάρτητη  ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό».  Χτυπητὸ παράδειγμα
αὐτοῦ τοῦ διαχωρισμοῦ τῆς κοσμικῆς ἠθικῆς ἀπὸ τὴ θρησκεία εἶναι ἡ σύγχρονη φι-
λανθρωπία ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ ὀπτιμιστικὲς καὶ ἀκτιβιστικὲς ἀρχές. Ἐνῶ ὁ Χριστιανι-
σμὸς δίδασκε τὸ ἀπεριόριστο ἔλεος μὲ τὴν ἑκούσια ἀπογύμνωση ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά
μας, ἡ σύγχρονη φιλανθρωπία εἶναι πολὺ περισσότερο «ἕνα συνακόλουθο τοῦ κερδο-
σκοπικοῦ πνεύματος», ποὺ σκοπεύει νὰ ἐνθαρρύνει τὴν πρακτικὴ δραστηριότητα καὶ
νὰ ὑποβοηθήσει τὸν ἄνθρωπο σὲ μιὰ καλύτερη προσαρμογὴ στὴν ἐπίγεια σταδιοδρο-
μία του. Ὁ ἐγκόσμιος βίος καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα ποὺ τὸν χαρακτηρίζουν ὑπερνικοῦν
τώρα κάθε ἄλλη σκέψη.
Ὁ ἀρχέγονος καὶ αὐθεντικὸς Χριστιανισμὸς βρίσκεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τοὺς
ἐγκόσμιους κανόνες. Εἶναι πιὸ ἀκραῖος καὶ πιὸ ἀπαιτητικὸς ἀπ’ ὅσο θὰ μποροῦσε νὰ
δεχτεῖ ἀκόμα καὶ ὁ «πιὸ αὐστηρὸς Χριστιανισμὸς τῆς ἐποχῆς μας»…
Οἱ μοντέρνοι αὐτοὶ ἄνθρωποι, πιστεύοντας πάνω ἀπ’ ὅλα στὶς ἀξίες τοῦ σύγχρονου
πολιτισμοῦ, ἔχουν τὴ μεγαλύτερη δυσκολία νὰ πιστέψουν (ἤ ἀκόμη ἁπλῶς καὶ νὰ
συλλάβουν) τὸν παθιασμένο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο μακρυνοὶ λαοὶ καὶ ἐποχὲς πίστεψαν
πραγματικὰ σὲ ἀόρατα πράγματα. Οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι κάνουν τὸ χρέος τους κι-
νούμενοι περισσότερο ἀπὸ μιὰ αἴσθηση τιμῆς καὶ εὐπρέπειας παρὰ ἀπὸ κάποιο θρη-
σκευτικὸ κίνητρο. Γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἀποτελεῖ ἀνα-
σταλτικὸ φραγμὸ  οὔτε  μωρία  παρὰ -ἄν  δὲν  διάκειται  ἐχθρικὰ  ἀπέναντί  του-  ἕνα
ὠφέλιμο στοιχεῖο τοῦ κοσμικοῦ πολιτισμοῦ. 
Ἡ σύγχρονη Χριστιανοσύνη θέλει νὰ ξεχνάει ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς βρισκόταν πάντα
στὶς καλύτερές του στιγμὲς κι ἀσκοῦσε τὴ μεγαλύτερη δυνατὴ ἐπίδραση, ὅταν διατη-
ροῦσε τὴν διαφορά του ἀπὸ τὸν ἐγκόσμιο πολιτισμό. Ἀντίθετα ἀπὸ τὶς πολυθεϊστικὲς
λατρεῖες τοῦ κλασσικοῦ παγανισμοῦ, ἡ χριστιανικὴ θρησκεία δὲν ἦταν καὶ δὲν εἶναι
λατρεία ποὺ ἐξαγιάζει ἕναν ἐθνικὸ πολιτισμό, ἀλλὰ ἦταν καὶ εἶναι μιὰ ὑπερβατικὴ πί-
στη σὲ μιὰ μέλλουσα λύτρωση. Ἦταν ἐχθρικὴ ἀπέναντι στὶς παγανιστικὲς θεότητες
τῆς φύσης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως ἐχθρικὴ ὀφείλει νὰ εἶναι καὶ ἀπέναντι στὰ εἴδω-
λα τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ. Ἡ ἠθικὴ δύναμη τῶν πρώτων Χριστιανῶν συνίσταται
κυρίως στὴν ἀδιαφορία τους γιὰ τὴ φύση καὶ τὸν πολιτισμό· κυριευμένοι ἀπὸ μιὰ
ἐσχατολογικὴ πίστη οἱ Χριστιανοὶ τῆς περιόδου τῶν Ἀποστόλων δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ
ἔχουν κανένα πραγματικὸ ἐνδιαφέρον γι’ αὐτὰ τὰ πράγματα. «Τὸ τέλος τοῦ κόσμου
καὶ ἡ αἰωνιότητα βρίσκονταν ἐπὶ θύραις, καὶ ἦταν εὔκολο ν’ ἀδιαφορήσει κανεὶς γιὰ
τὸν κόσμο καὶ τὶς κοσμικὲς ἀπολαύσεις». Ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς ἀκόμη ὅτι ὁ Χριστια-
νισμὸς σύντομα μπῆκε στὴν ἐγκόσμια ἱστορία υἱοθετῶντας τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ
καὶ τὴ ρωμαϊκὴ τέχνη τῆς πολιτικῆς δὲν ἀπαλείφει τὴν ἀρχική καὶ διαρκή του σύ-
γκρουση μὲ τὸ saeculum [ἐγκόσμια Σ.τ.Ἐ.]ἐγκόσμια Σ.τ.Ἐ.]. Θὰ ἀφανιζόταν ἄν λησμονοῦσε πὼς εἶναι
πίστη στὴ δόξα τοῦ Σταυροῦ, νικηφόρα θρησκεία τῆς ὀδύνης, πίστη γιὰ ὅσους ὑπο-
φέρουν. Καὶ κατὰ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο, ὁ Burckhardt πίστευε ὅτι ἡ χριστιανικὴ



πίστη ἔπρεπε νὰ ξαναγυρίσει στὴν πρωταρχικὴ πηγὴ τῆς ἔμπνευσής της καὶ ὄχι νὰ
προσαρμοστεῖ στὸ κράτος, τὴν κοινωνία καὶ τὸν πολιτισμό. «Τὸ πῶς ἡ θέληση γιὰ
ζωὴ καὶ ἐργασία μέσα στὸν κόσμο μπορεῖ μακροπρόθεσμα νὰ συμβιβαστεῖ μ’ αὐτὴ
τὴν ἰδέα, εἶναι κάτι ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ προβλέψει»· καὶ μπορεῖ νὰ τεθεῖ τὸ
ἐρώτημα, «ἄν ἡ πραγματικὴ δοκιμασία τῆς ζωτικότητας μιᾶς θρησκείας δὲν ἔγκειται
σὲ τελευταία ἀνάλυση, στὴν τόλμη της νὰ ἀποκαταστήσει μιὰ σχέση μὲ τὸν πολιτι-
σμό». 
«Στὸν εἰκοστὸ αἰῶνα δὲν θὰ ὑπάρχουν πιὰ αὐτὲς οἱ πρωτοφανεῖς καρικατοῦρες τῶν
λεγομένων μεταρρυθμιστῶν παστόρων, διότι ὅλος αὐτὸς ὁ σάλος θὰ σκορπίσει σὰν
κουρνιαχτὸς  μὲ  τὴν  πρώτη  πραγματικὴ  συμφορὰ  ποὺ  θὰ  πέσει  πάνω  στοὺς  ἀν-
θρώπους». Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τὰ καταπιεστικὰ καθεστῶτα «ἐνδέχεται νὰ συναντή-
σουν μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀντιστάσεις ἐκ μέρους τῶν χριστιανικῶν μειονοτήτων
ποὺ δὲν θὰ τὶς τρόμαζε οὔτε καὶ τὸ μαρτύριο». 

Karl Löwith,  Τὸ νόημα τῆς Ἱστορίας,  μτφ. Μάριος Μαρκίδης,  Γεράσιμος Λυκιαρ-
δόπουλος, ἐκδόσεις «Γνώση», Ἀθήνα, 1995

Ὁ τίτλος τῆς ἀναρτήσεως εἶναι δικός μας [ἐγκόσμια Σ.τ.Ἐ.]ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ ΔΙΕΞΕΡΧΟΜΑΙ]. 
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