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7. Γιατί όμως η κατανόηση της φύσης των ζώων είναι ση-
μαντική για τον Λουκρήτιο; Η προσοχή του ποιητή προς 
τον κόσμο των ζώων δεν μπορεί να ιδωθεί ξέχωρα από την 
κατασκευή ενός σύνθετου ηθικού οικοδομήματος. Φύτρο 
της «Μάνας γης», στην αρχή των χρόνων, ο άνθρωπος είναι 
αναγκασμένος να διατρέξει ένα κακοτράχαλο μονοπάτι 
μέχρι να φτάσει τον επιθυμητό στόχο, την ευδαιμονία, την 
πνευματική αταραξία που συνιστά τον υπέρτατο σκοπό της 
ανθρώπινης ύπαρξης και της σοφίας. Και αν η γνώση των 
επιστημονικών δεδομένων αντιπροσωπεύει ένα θεμελιώδες 
στοιχείο προς αυτόν τον ηθικό και φιλοσοφικό τερματισμό, 
γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό ότι και η συνειδητοποίηση της 
ισότητας ανθρώπου-ζώου διαδραματίζει έναν καθοριστικό 
ρόλο στη σκέψη του Λουκρήτιου. Η γνώση του κόσμου των 
ζώων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της φιλοσο-
φίας, όντας τα ίδια αναντικατάστατο μέρος της φυσικής 
πραγματικότητας που περιβάλλει τον άνθρωπο.

Τα ζώα αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία, προκειμένου να 
διεισδύσουμε στους πλέον μύχιους νόμους της φύσης, ώστε 
να την αποκωδικοποιήσουμε. Η παρατήρηση των «αγριμιών» 
και των «κοπαδιών» και η ίδια η ηθολογική πρακτική καθί-
στανται επιτακτικές δραστηριότητες για τη ζωή του σοφού 
και ο τέλειος γνώστης της φύσης των πραγμάτων χρησιμο-
ποιεί τα ζώα ως πραγματικά ερμηνευτικά κλειδιά, αναγκαία 
για την προσπέλαση του φυσικά αληθούς. Ωστόσο, για τον 
Λουκρήτιο, τα μη ανθρώπινα ζώα περισσότερο από έναν 
απλό πιστό καθρέφτη των φυσικών νόμων συνιστούν ένα 
είδος φακών που προβάλλονται πάνω στη φύση, τοποθε-
τούνται οργανικά στο κέντρο πολυάριθμων διδακτικών και 
παραινετικών επιχειρημάτων, αναλογιών, παρομοιώσεων, 
εικόνων ή μεταφορών (1.250-261, 3.6-13 κ.α.), προκειμένου 
να καταστήσουν προφανείς στα μάτια και στον νου τους 
πλέον άφατους νόμους του ατομικού σύμπαντος, να φωτί-
σουν εκείνους του ανθρώπινου ή να συγκρίνουν μεγέθη.61 
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Σε ζωικές εικόνες ο Λουκρήτιος ανατρέχει πολύ συχνά και 
στις αναλογίες που χρησιμοποιεί, προκειμένου να περιγρά-
ψει στον αναγνώστη πραγματικότητες και συμπεριφορές, 
όπως η κίνηση των ατόμων, μια γενική ιδιότητα της ύλης 
την οποία δεν είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε άμεσα, 
ή γεγονότα των οποίων δεν διαθέτουμε ίχνη, μαρτυρίες ή 
τεκμήρια, όπως η προέλευση της γλώσσας. Στο ποίημα του 
Λουκρήτιου η αναλογία δεν συνιστά απλώς μια παρένθεση 
δευτερεύουσας σημασίας, αλλά είναι μια δομημένη μορφή 
σκέψης που γνωρίζει· αποτελεί ένα εργαλείο έρευνας, ένα 
μέσο βαθμιαίας διεύρυνσης της γνώσης και της ορθολογικής 
πειθούς.62 Στο σημείο αυτό μεγάλη επίδραση θα πρέπει 
να άσκησε η επικούρεια πρακτική της «σημειώσεως ἀπὸ 
τῶν φαινομένων», η οποία επέτρεπε τη σύνδεση της αι-
σθητής πραγματικότητας με την αφηρημένη αντίληψη του 
ατομικού κόσμου και των δυναμικών που αναπτύσσονταν 
εντός του, αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά από 
τις αισθήσεις.63 

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρόθεση του Λου-
κρήτιου να εντάξει και να συστηματοποιήσει ένα εμπειρι-
κό φυσικό δεδομένο ως οργανικό μέρος μιας φιλοσοφικής 
θεώρησης, αποδίδοντάς του ένα ακριβές περιεχόμενο εντός 
ενός ευρύτερου πλέγματος. Υπό την έννοια αυτή αποκτούν 
ιδιαίτερη βαρύτητα οι «λουκρήτειες αναλογίες», παναπεί η 
χρήση ενός δεδομένου της πραγματικότητας (εν προκειμέ-
νω του ζώου) το οποίο –δίχως να απολέσει τίποτε από τον 
ρεαλισμό του– χρησιμοποιείται επαγωγικά ως επιχείρημα 
για επιστημονικούς και φιλοσοφικούς σκοπούς, ως σύμβο-
λο, ως γνωστική συμπύκνωση μιας φυσικής αλήθειας. Μια 
παρόμοια εύγλωττη αναλογία έχουμε στις περιπτώσεις 
εκείνες (στο πρώτο προοίμιο και στο 4.1197-1208) όπου 
περιγράφεται το ερωτικό ένστικτο ανθρώπων και ζώων. 
Εντασσόμενος στο πεδίο εκείνου που γίνεται αντιληπτό με 
τις αισθήσεις, ο ζωικός κόσμος αποτελούσε ένα ιδιαίτερα 
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παραγωγικό στήριγμα λόγω της ευφάνταστης ενίσχυσης των 
επιχειρημάτων, τα οποία με τον τρόπο αυτόν εμπλουτίζο-
νταν με οπτικά στοιχεία, με αναλογίες που παρέπεμπαν 
σε οικείες εμπειρίες, με παραδείγματα που επέτρεπαν τη 
μετάβαση από το εμπειρικό επιμέρους στην οικουμενική 
αλήθεια του απελευθερωτικού μηνύματος του Επίκουρου.

Στη συνάφειά της και στην ακρίβειά της η αναλογία 
οφείλει να είναι καρπός μιας ενδελεχούς, διεξοδικής και 
συμμετοχικής παρατήρησης. Μπορούμε άραγε να παρα-
βλέψουμε το γεγονός πως ο Λουκρήτιος επιχειρηματολογεί 
με εικόνες που αντλεί από το αριστοτελικό Των περί τα 
ζώα ιστοριών (Α΄, 488b), προκειμένου να δείξει τους τρεις 
κυριότερους ανθρώπινους χαρακτήρες – του ήρεμου (βους), 
του ψυχρού (έλαφος) και του βίαιου και θερμού θυμικού 
(λέων) (3.288-306);64 Στην αναλογία αυτή η διερευνητική 
ματιά του Λουκρήτιου, καθώς στρέφεται στην ενατένιση 
και στην περιγραφή των πολλαπλών φυσικών πραγματι-
κοτήτων, συνδυάζει τον λόγο του φυσικού, του ορθόδοξου 
επικούρειου των ατομικών κόσμων, με εκείνο του βιολόγου, 
του διεισδυτικού παρατηρητή των αόρατων δυναμικών που 
κυβερνούν τις πορείες της έμψυχης φύσης.

Είναι διαφωτιστικός ο ρόλος της αναλογίας, καθώς στην 
απόπειρά του να «συνδυάσει την επιτυχία του έργου με την 
αδιαμφισβήτητη επιστημονική αξία του ο συγγραφέας του De 
rerum natura ανέτρεξε συχνά σε αναλογίες με “πολύ γνωστά 
και ευκολονόητα visibilia [ορατά]”: το δίχως άλλο σε αυτά 
εντάσσονται τα ζωολογικά παραδείγματα, τα οποία συχνά 
ήταν τωόντι specula naturae [παρατηρητήριο του φυσικού 
κόσμου, καθρέφτης της φύσης], που εφαρμόζονται όχι μόνο 
στον άνθρωπο ή σε κάποια εξιδανίκευσή του, αλλά και σε 
ορισμένες πραγματικότητες που δεν γίνονται αντιληπτές 
από την απαράγραπτη αισθητηριακή εμπειρία»:65 η ύπαρξη 
του κενού, η θνητότητα της ψυχής, η θεωρία των ειδώλων, η 
δυνατότητα να δούμε από απόσταση την κίνηση, η διαδοχή 
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των διαφορετικών εξελικτικών φάσεων του πλανήτη μας, 
αυτά είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα σχετικά με τα 
οποία ο Λουκρήτιος απευθύνεται στον ζωικό κόσμο. Και το 
πετυχαίνει μπολιάζοντας την επικούρεια ατομική-μηχανο-
κρατική σκέψη με στοιχεία άλλων παραδόσεων, όπως εδώ 
η αριστοτελική περιπατητική66 και η εμπεδόκλεια.

Ωστόσο, παρά την αποδοχή ορισμένων αριστοτελικών στοι-
χείων, ο Λουκρήτιος φροντίζει να κρατά τις αποστάσεις του 
από τον Σταγειρίτη: αν και πρόθυμος να εντάξει στον δικό 
του λόγο εικόνες άλλων φιλοσοφικών παραδόσεων, δεν παύει 
να υποστηρίζει την κεντρικότητα του ατομικού υλισμού του, 
όταν αυτή η επιλογή τού επιτρέπει να αντλήσει μια ξεκά-
θαρη εικόνα της βασικής συγγένειας που ενώνει ανθρώπους 
και ζώα. «Ο αριστοτελικός ζωολογικός κατάλογος ολοκλη-
ρωνόταν με μια θεώρηση που εστιαζόταν στον ανθρώπινο 
ορίζοντα, με σκοπό να επιβεβαιώσει και στο πεδίο αυτό τη 
βιολογική υπεροχή του ανθρώπου, σε συμφωνία με την αν-
θρωποκεντρική οπτική… μόνο ο άνθρωπος από όλα τα ζώα 
–επιμένει ο Αριστοτέλης– έχει την ικανότητα να λαμβάνει 
λογικές αποφάσεις και να επαναφέρει στη μνήμη του δεδο-
μένα που είχε αποκτήσει σε προγενέστερο χρόνo. Όπως ο 
Αριστοτέλης, έτσι και ο Λουκρήτιος αισθάνεται την ανάγκη να 
αναδείξει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ζωικών χαρακτη-
ριστικών που πραγματεύτηκε και της ανθρώπινης συνθήκης, 
κάτι που αποδεικνύεται και από την επιγραμματική φράση 
sic hominum genus est ([Το ίδιο και ο άνθρωπος] 3.307)… 
ακόμη πιο αξιοσημείωτη είναι η χαρακτηριστική διαφορά πε-
ριεχομένου μεταξύ της θέσης του Σταγειρίτη και εκείνης του 
Λουκρήτιου. Και πράγματι εκεί όπου ο Αριστοτέλης ένιωθε 
την ανάγκη να υπογραμμίσει την υπεροχή της ανθρώπινης 
συνθήκης, ο Λουκρήτιος τουναντίον επιλέγει να προσδιορίζει, 
με ύφος κατηγoρηματικό και συνθετικό, την ουσιαστική και 
αντικειμενική ισότητα μεταξύ των βασικών μηχανισμών του 
ανθρώπινου εσωτερικού κόσμου και εκείνων του ζωικού 
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κόσμου: ό,τι χαράσσει τη διαφορά μεταξύ της πραγματι-
κότητας του ανθρώπου και εκείνης των ζώων είναι, όπως 
υποστηρίζει ο ποιητής στους στίχους που ακολουθούν (3.307-
322), μόνο η επίθεση –ας σημειωθεί, σε δεύτερο χρόνο– των 
στοιχείων που αποκτήθηκαν μέσω της doctrina [παιδείας] 
στην κοινή βάση που αφορά τον χαρακτήρα. Μια ανάλο-
γη επιστημονική-φυσιοκρατική οπτική καταλήγει επομένως 
να συνιστά έναν από τους θεμελιώδεις σταθμούς εκείνης 
της πορείας επανασύζευξης του ανθρώπινου κόσμου με την 
υποκείμενη και ανεξάλειπτη βιολογική πραγματικότητα της 
ένταξής του στον ζωικό κόσμο, που βρίσκεται στο κέντρο του 
διδακτικού κηρύγματος του Λουκρήτιου. Ακόμη μεγαλύτερη 
βαρύτητα αποκτά εδώ το πολιτιστικό εγχείρημα του ποιητή, 
καθώς έχει ως στόχο να επαναφέρει μια θεμελιακή ισότητα 
μεταξύ ανθρώπου και ζώου σε ένα πεδίο, όπως εκείνο της 
ψυχολογίας και του χαρακτήρα, στο οποίο τα πιο σημαντικά 
και εδραιωμένα φιλοσοφικά ρεύματα του αρχαίου κόσμου 
(μεταξύ των οποίων ο αριστοτελισμός) και πρωτίστως οι 
κυρίαρχες παραδοσιακές λογοτεχνικές αναπαραστάσεις έτει-
ναν να ανιχνεύουν ένα έδαφος αδιαφιλονίκητης ανθρώπινης 
ανωτερότητας».67 

Φέρνοντας στο προσκήνιο την ομοιότητα της υλικής δο-
μής, του κοινού οργανικού στοιχείου, που συνδέει συγκε-
κριμένα την ανθρώπινη συνθήκη και εκείνη όλων των άλ-
λων ζωντανών πλασμάτων, ο Λουκρήτιος απορρίπτει και 
το κεκτημένο της βιολογικής γνώσης υπονομεύοντας τις 
θεμελιώδεις βεβαιότητες της αρχαίας ανθρωποκεντρικής 
κοσμοθεώρησης. Επιπροσθέτως, δεδομένης της υλικής φύ-
σης της ψυχής ανθρώπων και ζώων, στη διπλή εκδοχή της 
ως animus και anima, η πραγματικότητα της ανθρώπινης 
εσωτερικότητας εξομοιώνεται προκλητικά με εκείνη των 
άλλων ζώων, συμπαρασύροντας σε μια ανάλογη υλιστική 
θεώρηση την κατοχή της ψυχής και εκείνη του λόγου. Μια 
ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή του λουκρήτειου εγχειρήματος 
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αφορά τη χρήση του λόγου, η οποία μπορεί να συνιστούσε 
το θεμέλιο της στωικής φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, αλλά 
στο ποίημα ανάγεται στην ίδια υλιστική αρχή της ψυχής 
και μετατρέπεται σε ένα απλό κληρονομικό φυσιολογικό 
χαρακτηριστικό, που είναι παρόν στον άνθρωπο αλλά απου-
σιάζει στα ζώα, για αποκλειστικά γενετικούς-βιολογικούς 
λόγους, και όχι επειδή το επιθυμεί κάποια θεία πρόνοια ή 
το υπαινίσσεται η θεωρία της μετεμψύχωσης: 

Και ύστερα γιατί σφοδρή ορμή να είναι φυτευμέ-
νη μες στη φάρα
των βλοσυρών λεόντων, και γιατί να είναι δολερές 
οι αλεπούδες, 
γιατί τα ελάφια γρήγορη φυγή και τρέμουλο του 
φόβου να ’χουν πάρει
για πατρική κληρονομιά, γιατί τέτοιας λογής συ-
νήθειες γεννιούνται 
μαζί σε χαρακτήρα και κορμί απ’ του γεννησιμιού 
την πρώτη ώρα,
αν όχι επειδή ενέργεια νου από του κάθε είδους 
γεννημένη
την ορισμένη φύτρα και σπορά με το κορμί ταυ-
τόχρονα τρανεύει;
Αν όμως ήταν άφθαρτη η ψυχή και πέρναγε από 
σώμα σ’ άλλο σώμα
τα πλάσματα που ζουν πάνω στη γη δε θα ’χαν 
σταθερό το φυσικό τους:
θα τύχαινε να δεις καμιά φορά σκυλί υρκανικό να 
παίρνει δρόμο 
μπροστά στου κερασφόρου ζαρκαδιού την απει-
λή, πετούμενο γεράκι


