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ΠΕΡΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΕΩΝ ΝΟ 2

Νά ένα µπουκάλι βότκα – ένα, καθώς λέγεται, ισχυ-
ρό οινοπνευµατώδες. Και δίπλα του βλέπετε τον Νι-
κολάι Ιβάνοβιτς Σέρπουχοφ.

Νά, από το µπουκάλι αναδύονται οινοπνευµα-
τώδεις αναθυµιάσεις. Κοιτάξτε πώς αναπνέει µε τη 
µύτη ο Νικολάι Ιβάνοβιτς Σέρπουχοφ. Κοιτάξτε πώς 
γλείφει τα χείλη του και µισοκλείνει τα µάτια. Είναι 
το δίχως άλλο πολύ ευχαριστηµένος, και η κύρια 
αιτία είναι το ισχυρό οινοπνευµατώδες.

Προσέξτε τώρα ότι πίσω από την πλάτη του Νι-
κολάι Ιβάνοβιτς δεν υπάρχει τίποτα. Όχι µόνο ντου-
λάπι ή συρταριέρα ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά απολύ-
τως τίποτα, ούτε καν αέρας. Αν θέλετε το πιστεύετε, 
αν θέλετε όχι, πάντως πίσω από την πλάτη του Νι-
κολάι Ιβάνοβιτς δεν υπάρχει ούτε καν κενό αέρος, 
ούτε καν αυτό που λένε συµπαντικός αιθέρας. Με µια 
κουβέντα – τίποτα.

Αυτό, φυσικά, αδυνατεί να το συλλάβει ο νους 
του ανθρώπου.

Σκασίλα µας όµως, εµάς µας ενδιαφέρει µόνο 
το ισχυρό οινοπνευµατώδες κι ο Νικολάι Ιβάνοβιτς 
Σέρπουχοφ.

Νά, ο Νικολάι Ιβάνοβιτς παίρνει στο χέρι το µπου-
κάλι µε το ισχυρό οινοπνευµατώδες και το πλησιάζει 
στη µύτη του. Ο Νικολάι Ιβάνοβιτς το µυρίζει και 
κουνάει το στόµα του, σαν λαγός.

Έφτασε τώρα η ώρα να πούµε ότι, όχι µόνο πίσω 
από την πλάτη του Νικολάι Ιβάνοβιτς, αλλά και 
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µπροστά του, κάτω απ’ τη µύτη του σαν να λέµε, 
και παντού γύρω τριγύρω δεν υπάρχει τίποτε. Από-
λυτη απουσία οποιασδήποτε ύπαρξης ή, καταπώς εί-
παν κάποιοι έξυπνοι: απουσία κάθε παρουσίας.

Ας ασχοληθούµε όµως µόνο µε το ισχυρό οινο-
πνευµατώδες και τον Νικολάι Ιβάνοβιτς.

Φανταστείτε πως ο Νικολάι Ιβάνοβιτς κοιτάζει 
στο εσωτερικό του µπουκαλιού µε το ισχυρό οινο-
πνευµατώδες, έπειτα φέρνει το µπουκάλι στα χεί-
λη του, το γέρνει έτσι που ο πάτος του να κοιτάζει 
καταπάνω και πίνει –βάλτε µε το νου σας– όλο το 
ισχυρό οινοπνευµατώδες.

Μωρέ, µπράβο! Ο Νικολάι Ιβάνοβιτς ήπιε µονο-
ρούφι το ισχυρό οινοπνευµατώδες και γούρλωσε τα 
µάτια. Μωρέ, µπράβο! ∆εν είναι και λίγο!

Κι εµείς τώρα, νά τι πρέπει να πούµε: στην πραγ-
µατικότητα, όχι µόνο πίσω από την πλάτη του Νι-
κολάι Ιβάνοβιτς, ούτε µόνο µπροστά κι ολόγυρά 
του, αλλά και µέσα στον Νικολάι Ιβάνοβιτς δεν έχει 
τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.

Θα µπορούσε βέβαια να συµβαίνει αυτό που µό-
λις περιγράψαµε, και συγχρόνως ο ίδιος ο Νικολάι 
Ιβάνοβιτς να υπάρχει µια χαρά. Και βέβαια. Μόνο 
που το ζουµί της υπόθεσης είναι ότι ο Νικολάι Ιβά-
νοβιτς δεν υπήρχε και δεν υπάρχει. Νά ποιο είναι 
το ζουµί.

Θα ρωτήσετε: Και το µπουκάλι µε το ισχυρό οι-
νοπνευµατώδες; Και πιο συγκεκριµένα, πού πήγε 
το ισχυρό οινοπνευµατώδες, αν το ήπιε ένας ανύ-
παρκτος Νικολάι Ιβάνοβιτς; Το µπουκάλι, θα σας 
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πούµε, έµεινε. Πού είναι όµως το ισχυρό οινοπνευ-
µατώδες; Μέχρι πριν από λίγο υπήρχε και ξαφνικά 
δεν υπάρχει. Αφού –λέτε– ο Νικολάι Ιβάνοβιτς δεν 
υπάρχει. Πώς είναι δυνατόν;

Σ’ αυτό το σηµείο κι εµείς οι ίδιοι µόνο υποθέ-
σεις µπορούµε να κάνουµε.

Αλλά – για ποιο πράγµα µιλάµε; Αφού είπαµε 
ότι, και από µέσα και απέξω απ’ τον Νικολάι Ιβά-
νοβιτς, δεν υπάρχει τίποτα. Κι αφού δεν υπάρχει 
τίποτα ούτε από µέσα ούτε απέξω, δεν υπάρχει συ-
νεπώς ούτε και το µπουκάλι. Έτσι δεν είναι;

Προσέξτε, ωστόσο, το εξής: αν πούµε ότι δεν 
υπάρχει τίποτα, ούτε από µέσα ούτε απέξω, προκύ-
πτει το ερώτηµα: από µέσα κι απέξω τίνος πράγ-
µατος; Προφανώς, δηλαδή, κάτι υπάρχει; Μπορεί 
όµως και να µην υπάρχει. Τι καθόµαστε τότε και 
ασχολούµαστε µε το µέσα και το έξω;

Όχι, έχουµε φτάσει αναµφισβήτητα σε αδιέξοδο. 
∆εν ξέρουµε ούτε εµείς οι ίδιοι τι να πούµε.

Χαίρετε.
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