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Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν κύκλο διαλέξεων
που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο από 

τις 18 ως τις 27 Αυγούστου του 1911
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Σημείωμα του εκδότη



ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ Έλληνες απολάμβαναν στη καθημερινότη-
τα τους μια στενή σχέση με όντα του πνευματικού κόσμου τόσο με 
εκείνα του στοιχειακού κόσμου όσο και με εκείνα που προέρχονταν 
από τις ανώτερες πνευματικές ιεραρχίες. Μια ένδειξη της αίσθησης 
αυτής της επαφής σε πιο προσωπικό επίπεδο, αντανακλάται στους 
τρόπους με τους οποίους τα ανθρώπινα πάθη και οι αδυναμίες προσ-
δίδονται στους θεούς τους. Ο σύγχρονος άνθρωπος που εξαρτάται 
από τη διανοητική και ορθολογική γνώση, έχει χάσει τη σύνδεση 
αυτή. Στη σειρά διαλέξεων Κόσμων Θαύματα ο Steiner μας δείχνει 
πως η ίδια ζώσα πραγματικότητα του πνευματικού κόσμου μπορεί 
να αφυπνιστεί εκ νέου και να γεφυρωθεί με τη σύγχρονη κοσμο-
θέωρηση μέσω της καλλιέργειας της Πνευματικής Επιστήμης. Με 
μια τέτοια προσέγγιση, ο σύγχρονος άνθρωπος (όπως και οι πρό-
γονοι του), μπορεί να δει ξανά εκείνα τα όντα που βρίσκονται πίσω 
από τα πρόσωπα της Ελληνικής μυθολογίας. 
Ο Steiner σε αυτό το βιβλίο απεικονίζει εύστοχα τόσο την πραγμα-
τικότητα της πνευματικής ζωής των Ελλήνων όσο και τις πράξεις 
των θεών τους, όπως τα Ελευσίνια και τα Διονυσιακά μυστήρια. 
Μας δείχνει πως η ίδια ζώσα πραγματικότητα του τότε πνευμα-
τικού κόσμου μπορεί σήμερα να αναζωπυρωθεί αποκτώντας μια 
σύγχρονη μορφή μέσω της Πνευματικής Επιστήμης που οφείλεται 
στην ενσάρκωση του Χριστού κατά τη περίοδο του Ελληνικού πο-
λιτισμού. 

Αυτή η σειρά διαλέξεων του Rudolf Steiner δόθηκε 
σε ένα ακροατήριο καλά εξοικειωμένο με την ορολογία και την 
γενικότερη προσέγγιση της ανθρωποσοφικής διδασκαλίας. Στην 
αυτοβιογραφία του με τίτλο Η ιστορία της ζωής μου (GA28), ο ίδιος 
τονίζει τη διαφορά μεταξύ των γραπτών του έργων με εκείνων της 
προφορικής επικοινωνίας που είχαν τη μορφή διαλέξεων οι οποίες 
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δεν προορίζονταν για να εκτυπωθούν και να γίνουν βιβλία. Για μια 
πιο εύστοχη εκτίμηση των διαλέξεων αυτών, είναι σημαντικό να 
ληφθεί υπόψη ότι κάποιες προϋποθέσεις πάρθηκαν ως δεδομένες. 
«Αυτές οι προϋποθέσεις...», γράφει ο Steiner, «...περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον, την Ανθρωποσοφική Γνώση για τον Άνθρωπο και 
τον Κόσμο στην Πνευματική τους ουσία». Τέλος θα πρέπει να 
θυμόμαστε ότι αυτό που ονομάζουμε «Ανθρωποσοφική Ιστορία», 
δόθηκε ως αποτέλεσμα έρευνας στον πνευματικό κόσμο. 

Εκδόσεις Etra
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ΠΡΩΤΗ  ΔΙΑΛΕΞΗ
Μόναχο, 18 Αυγούστου 1911



Ο ΠΡΩΤΟΣ λόγος της φετινής μας διοργάνωσης1 
στο Μόναχο ανατέθηκε στον αγγελιοφόρο των θεών Ερμή 
και λαμβάνοντας υπ’ όψη όσα θέλουμε να δούμε στην πνευ-
ματική μας επιστήμη, όσα θέλουμε να αισθανθούμε σε αυτήν, 
μπορούμε να συλλάβουμε αυτήν την ανάθεση στον Ερμή ίσως 
μ’ έναν συμβολικό χαρακτήρα. Για εμάς η πνευματική επιστή-
μη δεν είναι μόνο κάτι που μας προσφέρει γνώση παρόμοια με 
την άλλη γνώση του κόσμου αλλά είναι και ένας πραγματικός 
μεσολαβητής προς εκείνους τους κόσμους, από τους οποίους, 
σύμφωνα με τις απόψεις στην αρχαία Ελλάδα, ο Ερμής είχε 
φέρει στους ανθρώπους, κάτι το οποίο μπορούσε να τους ανα-
φλέξει τις δυνάμεις που οδηγούν στα πεδία του υπεραισθητού. 
Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα εισαγωγικά λόγια κάτι ως 
απόηχο των παρουσιάσεων των τελευταίων ημερών που θα 
συνδυάζεται με όσα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες και θα 
δημιουργεί ένα σύνολο.

       Έγινε δυνατόν φέτος να ξεκινήσουμε αυτήν την εκ-
δήλωση με την ανανέωση εκείνου του δράματος που αποτελεί 
την αφετηρία όλης της δραματουργίας της Δύσης. Θα κατα-
λάβουμε αυτό, αν στρέψουμε την προσοχή μας και πέραν της 
δραματουργίας, η οποία έφθασε σε μας στη Δύση ιστορικά 
ως τέχνη. Με αυτό συνδέεται επίσης το γεγονός ότι αυτό το 
δράμα αποτελεί μια άξια εισαγωγή, ειδικά ένα εγχείρημα, το 
οποίο έχει βάσεις στην πνευματική επιστήμη. Αυτό το δράμα 
πάει πίσω σε εποχές της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού πολιτι-

1. ΣτΜ:  Πρόκειται για τις θεατρικές παραστάσεις των μυστηριακών δραμάτων.


