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Μὲ τὴν ἐπιφύλαξι παντὸς δικαιώματος.
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Ἡ Θεουργία τοῦ Μαρτινισμοῦ

Ὅ

πως οἱ θρησκευτικὲς τελετὲς δημιουργοῦν ἕνα
εἶδος ὀσμώσεως μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ
γεννοῦν ἐντὸς τῶν συμμετεχόντων στὶς λειτουργίες
καινούργιες ἀρετές, ὁμοίως οἱ θεουργικὲς τελετὲς τὶς
ὁποῖες συνέλαβε, πραγματοποίησε καὶ δίδαξε ὁ Μαρ‐
τίνες ντὲ Πασκουάλλυ εἶχαν ὡς στόχο τους τὴν ἐξαι‐
ρετικὴ φώτισι τῶν μυστῶν τους.
Μὲ ἰδιαίτερο ζῆλο, λοιπόν, καὶ μὲ περισσὴ προσο‐
χὴ στὴν λεπτομέρεια ὁ Διδάσκαλος μεριμνοῦσε γιὰ
τὴν ἐκπαίδευσι τῶν μαθητῶν του.
Οἱ ὁδηγίες του, οἱ ἐπιστολές του δίδουν λεπτο‐
μερεῖς ἐντολές· τὰ τυπικὰ ὀφείλουν νὰ ἑδράζονται ἐπὶ
ἑνὸς μεθοδικοῦ συνόλου πρακτικῶν ζητημάτων.
Θὰ πρέπει νὰ ληφθοῦν ὑπ᾿ ὄψιν θέματα ὅπως ὁ
ἴδιος ὁ θεουργός, τὸ Προσευκτήριο, τὰ ἀπαιτούμενα
ἀντικείμενα, τὰ τυπικά.
Ἂς ἐπιχειρήσουμε ἐδῶ νὰ συνοψίσουμε τὶς κυριό‐
τερες συστάσεις τοῦ Μεγάλου Μυητοῦ.
Α. Ὁ Θεουργός
Ὁ τελετουργὸς δὲν θὰ πρέπει σὲ καμμία περί‐
πτωσι νὰ αὐτοσχεδιάζει. Γιὰ νὰ προσεγγίσει τὸ
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ἀόρατον, ἀπαιτεῖται κατ᾿ ἀρχὰς μία ὁλοκληρωτικὴ
κ ά θ α ρ σ ι ς , ἀφ᾿ ἑνὸς σωματική, ἀφ᾿ ἑτέρου ἠθική.
Ὁ σαρκικός μας φορέας ὀφείλει πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα
νὰ ἔχει ἀπαλλαγῆ ἀπὸ κάθε κακὴ ἀστρικὴ ἐπήρεια,
ἀπὸ κάθε προσβολὴ κατὰ τοῦ πνεύματος ζωῆς ποὺ
κυκλοφορεῖ μεταξὺ ὅλων τῶν ὄντων.
Κατὰ συνέπειαν, ὁ μύστης – πρὶν ἀπὸ κάθε ἄλλη
ἀσκητική – ὀφείλει νὰ ἀπαρνηθῆ τὴν κ ρ ε ω φ α γ ί α .
Τοῦτο ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἀσφαλέστερες καὶ πλέον
ἐπακριβεῖς παραδόσεις τῆς «πειραματικῆς ὀδοῦ». Θ᾿
ἀπέχει ἐπίσης ἀπὸ κάθε φαγητὸ τὸ ὁποῖον περιέχει
ζωϊκὸ λίπος (ὁδηγίες τῆς 13ης Αὐγούστου 1768). Ἐδῶ ὁ
Μαρτίνες ἁπλῶς ἐπαναλαμβάνει μία ἀρχαία, Πυθα‐
γόρεια παράδοσι, τὴν ὁποίαν αἰτιολογεῖ ὁ Πορφύριος
στὴν πραγματεία του «Περὶ ἀποχῆς ἀπὸ τὸ κρέας».
Παρακάτω θὰ διερευνήσουμε πῶς ὁ Μαρτίνες
μυήθηκε σ᾿ αὐτὴν τὴν πρώτη ὁδηγία.
Μία δεύτερη συμβουλὴ τὴν ὁποίαν κληροδοτεῖ
στοὺς μαθητές του εἶναι τὸ νὰ ν η σ τ ε ύ ο υ ν τὴν παρα‐
μονὴ τῶν σημαντικῶν τελετουργιῶν, ἰδίως δὲ κατὰ
τὴν περίοδο τῶν ἰσημεριῶν.
Δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει τὸ παραμικρὸ
ἀκάθαρτο στοιχεῖο, τὸ παραμικρὸ κατάλοιπο στὸ πε‐
πτικὸ σύστημα, κατὰ τὴν κρίσιμη ἐκείνη στιγμή, ὅπου
θὰ παρουσιασθῆ ἐνώπιον τοῦ Ἀστρικοῦ, σὲ κατάστασι
τελείας ἀθωότητος καὶ σωματικῆς ἁγνότητος.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἠθικὴ ἀκεραιότητα, αὐτὴ θὰ
ἐπιτευχθῆ διὰ τῆς ἀρετῆς τῆς π ρ ο σ ε υ χ ῆ ς · ἆραγε,
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αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ βέλτιστο μέσον γιὰ νὰ τεθῆ ὁ μύστης
σὲ συντονισμὸ μὲ τὴν Ἄρρητη Πηγὴ πάσης ὑπάρξεως;
Ὁρισμένες προσευχὲς λέγονται σὲ στάσι ὄρθια μὲ
τὶς παλάμες ἀνοικτὲς πρὸς τὸν ἀνατέλλοντα ἥλιο·
κάποιες ἄλλες ἐκφωνοῦνται σὲ στάσι γονατιστή, μὲ τὸ
πρόσωπο κατὰ γῆς· ἔχει σημασία καὶ ἡ ὥρα τῶν
ἐπικλήσεων.
Ἐξ ἄλλου, ἡ τελετουργικὴ ἐ ν δ υ μ α σ ί α ὀφείλει
ν᾿ ἀποτελέσει ἀντικείμενο ἰδιαιτέρας προσοχῆς.
Ὁ τελετουργὸς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ φέρει ἐπάνω
του κανένα μεταλλικὸ ἀντικείμενο· οὔτε κἂν ἀγκράφα
στὸ ὑπόδημά του ἢ καρφίτσα γραβάτας· θὰ φορέσει
λευκὸ χιτῶνα διακοσμημένο στὸ κάτω μέρος μὲ
φαρδυὰ πορφυρὴ μπορντοῦρα. (Ἂς θυμηθοῦμε ἐδῶ τὸ
ἱερατικὸ ἄμφιο τοῦ Ποντίφηκα τῆς Ρώμης).
Τὰ μανίκια θὰ εἶναι φαρδυά, μὲ μπορντοῦρα στὸ
χρῶμα τοῦ πυρός.
Δύο ταινίες, ἡ μία ἐρυθρή, ἡ ἄλλη πράσινη, θὰ
διασταυρώνονται ἐπὶ τοῦ στήθους (ὁδηγίες τῆς 11ης
Σεπτεμβρίου 1768) .
Β. Ὁ τόπος τοῦ Προσευκτηρίου
Ὁ γήινος κόσμος μας ἀποτελεῖ ἀ ν τ α ν ά κ λ α σ ι
ἑνὸς κόσμου, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶναι συγχρόνως ἀνώτερος
καὶ ξένος· συνεπῶς κάθε πρᾶξις σχέσεως μεταξὺ τῶν
δύο τούτων πραγματικοτήτων ἀπαιτεῖ ἕναν διάκοσμο
ὁ ὁποῖος θὰ τὶς θέτει σὲ συσχετισμὸ καὶ ἀκολούθως σὲ
συντονισμό.
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Θὰ πρέπει λοιπὸν ὁ τελετουργὸς νὰ θέσει τὸν
ἑαυτό του ὄχι μόνον ἐντὸς ἑνὸς κύκλου, ὁ ὁποῖος νὰ
δύναται νὰ τὸν ἀπομονώνει ἀπὸ ὅ,τι τὸν περιβάλλει –
σὰν νὰ εὑρισκόταν ὁλομόναχος στὴν κορυφὴ ἑνὸς
πύργου – ἀλλ᾿ ἀκόμη νὰ περιβάλλεται ἀπὸ τὴν εἰκόνα
τοῦ κόσμου: ἑνὸς ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου πλαισίου, ὅπου
θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ τελετουργία του.
Ὁ κόσμος τοῦτος, προβαλλόμενος ὁλόγυρά του,
θὰ σχεδιασθῆ ὑλικῶς μὲ κιμωλία ἐπάνω στὸ δάπεδο 1,
μέσῳ ὁμοκέντρων κύκλων, θρησκευτικῶν καὶ πλανη‐
τικῶν συμβόλων, μυστικῶν σημείων ποὺ ἀντιστοιχοῦν
στὶς δυνάμεις ποὺ θὰ ἐπικαλεσθῆ καὶ τῶν ὁποίων
ἀποτελοῦν τὴν «ὑπογραφή»· ἐν συνεχείᾳ δέ, [ὁ συμβο‐
λικὸς αὐτὸς κόσμος] θὰ προικισθῆ μὲ ζωή, δυνάμει
τῶν ἀναμένων Πυρσῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν ζῶν πῦρ.
Στὴν περίπτωσι τοῦ ἠλεκτρισμοῦ, δὲν ἀρκεῖ νὰ
ἔχει κάποιος στὴν διάθεσί του ἕναν ἀγωγό – ἕνα
μεταλλικὸ σύρμα – ἱκανὸ νὰ μεταφέρει ἠλεκτρικὰ
φορτία: θὰ πρέπει ἀκόμη νὰ ἐξαπολυθῆ τὸ ρεῦμα.
Μόνον τότε θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότης δράσεως καὶ
παραγωγῆς κάποιας ἐκδηλώσεως ἐνεργείας.
Παρομοίως, στὴν κλασσικὴ Θεουργία ἀπαιτεῖται
ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τὸ Ἐνεργοῦν Ὄν, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ τὸ ζῶν
πλαίσιο, τὸ ὁποῖον θὰ δεχθῆ τὴν δρᾶσι του. Ἐμψυ‐
χωμένο ἀπὸ τὸν τελετουργό, τὸ πλαίσιο εἰσέρχεται σὲ
1

Ὀφείλουμε πάντως νὰ ποῦμε ὅτι ὑπάρχει καὶ ἡ ἐναλλακτικὴ
λύσις τοῦ Τάπητα ὁ ὁποῖος – ὡς ἐκ τῆς συστάσεώς του
(μάλλινος) – ἔχει ἐπὶ πλέον τὴν ἰδιότητα νὰ παρέχει μ ό ν ω σ ι
ἀπὸ τὰ γήινα ψυχικὰ ρευστά (ΣτΜ).
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συντονισμὸ μὲ τὶς ἀόρατες Πραγματικότητες, ὁπότε ἡ
ὄσμωσις μεταξὺ τῶν κόσμων δύναται νὰ ἀρχίσει νὰ
ἐκδηλώνεται.
Γ. Τὰ ἀπαιτούμενα ἀντικείμενα
Ἡ παρουσία τῶν Φώτων, τοποθετημένων σὲ
συγκεκριμένα σημεῖα τῶν τελετουργικῶν κύκλων, εἶ‐
ναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν
τελετῶν.
Ὁ Μαρτίνες τὰ περιγράφει μὲ ἰδιαίτερη φροντίδα
καὶ δίδει ὅλες τὶς ἀπαραίτητες ὁδηγίες γιὰ τὴν ἄψογη
χρῆσι τους (ὁδηγίες τῆς 2ας καὶ τῆς 11ης Σεπτεμβρίου
1768, τῆς 2ας Ὀκτωβρίου 1768, τῆς 16ης Φεβρουαρίου
καὶ 13ης Μαρτίου 1770 καὶ τῆς 24ης Μαΐου 1771).
Ὅσον ἀφορᾶ στὸ θυμίαμα – τοῦ ὁποίου δίδει τὴν
ἀκριβῆ σύστασι – τὸ δηλώνει ἐπίσης ὡς ἀπολύτως
ἀπαραίτητο βοήθημα γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ τέλεσι.
Ἡ ὥρα τῆς τελετῆς πρέπει ἐπίσης ν᾿ ἀποτελεῖ
ἀντικείμενο ἐξαιρετικῆς συνέσεως. Ὁ τελετουργὸς ὀ‐
φείλει νὰ ἐνεργεῖ μόνον κατὰ τὴν περίοδο ὅπου ἡ
σελήνη εἶναι αὔξουσα.
Ἐξ ἄλλου, κάποιες μείζονες τελετουργίες θὰ πρέ‐
πει νὰ τελοῦνται ὑποχρεωτικῶς κατὰ τὶς ἰσημερίες.
Δ. Τὰ Τυπικά
Ὅπως ὁ Καλλιόστρο στὸν αἰγυπτιακό του τύπο,
ἔτσι καὶ ὁ Μαρτίνες μεταχειρίζεται προσευχὲς καὶ
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ἐπικλήσεις ὑψίστης ἀνατάσεως γιὰ τὴν ἐπίτευξι
στόχων σύννομων μὲ τὴν πλέον αὐστηρὴ θρησκευτικὴ
ὀρθοδοξία.
Ἐδῶ δὲν γίνεται χρῆσις ἐπικλήσεων πρὸς ὀντό‐
τητες τοῦ σκότους ἢ πρὸς λανθάνουσες δυνάμεις, σχε‐
τιζόμενες μὲ ὕποπτες πηγὲς δυναμικῆς ἐνεργείας ποὺ
διψοῦν γιὰ πραγμάτωσι.
Ὁ Μαρτίνες εἶναι πιστός· ἡ εὐσέβειά του εἶναι
ζῶσα, ἡ δὲ ἐμπιστοσύνη του πρὸς τὸν Θεὸ ἀκτινο‐
βολεῖ.
Πόσο συγκλονιστικοὶ εἶναι οἱ σπαραγμοὶ τῆς
ψυχῆς ἡ ὁποία – ἐν μέσῳ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου –
ὑψώνεται πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ αἰτεῖται βοήθεια καὶ
ἔλεος!
Πόσο ἀσυνεπεῖς καὶ ἀδέξιοι εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ἱερεῖς
τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας οἱ ὁποῖοι καταδικά‐
ζουν συλλήβδην ὅ,τι δὲν ἐμπίπτει στὸ δικό τους λει‐
τούργημα! Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἀναθεματίζοντας
τὴν θεουργία, καταδικάζουν τὶς δικές τους πρακτικὲς
καὶ τὴν ἴδια τὴν θρησκεία!
Τὴν ἴδια ἔλλειψι τῆς πλέον στοιχειώδους κοινω‐
νικῆς ψυχολογίας καταδεικνύουν ὁρισμένοι καθολικοὶ
ἐπιστήμονες τῆς ἐποχῆς μας, οἱ ὁποῖοι – ὠθούμενοι
ἀπὸ τὸ ἴδιο τυφλὸ μῖσος πρὸς τὴν Ἀλήθεια καὶ
ἐπιζητῶντας δημοσιότητα – συγκροτοῦν «συλλόγους
γιὰ τὴν διερεύνησι τῶν παραφυσικῶν φαινομένων»
ὅπου, ἀφοῦ ἐπιδείξουν κάποιους ψευδο‐φακίρηδες καὶ
λοιποὺς φαντασιόπληκτους, δηλώνουν βαρύγδουπα
ὅτι ὁ ἐσωτερισμὸς εἶναι ἀνύπαρκτος, ὅτι δὲν ὑπάρχει
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τηλεπάθεια, διόρασις, ἔκστασις ἢ προαισθήσεις, οὔτε
ἐκδηλώσεις τοῦ ὑπὲρ ‐ πέραν, ἐπιβάλλοντας ἕναν ὑλι‐
στικὸ ἀθεϊσμὸ καὶ ὑπονομεύοντας τὸ ὑπερφυσικὸ τὸ
ὁποῖον ἐπικαλοῦνται!
Ἂς δοῦμε τώρα σὲ τὶ εἴδους τελετουργίες ἐπιδι‐
δόταν ὁ Μαρτίνες καὶ σὲ τὶ ἀποτελέσματα ἔφθανε.
Ἡ ἀλληλογραφία του καὶ οἱ ὁδηγίες του μᾶς ἐπι‐
τρέπουν νὰ κατατάξουμε τὶς θεουργικὲς ἐφαρμογές
του στὶς ἑξῆς κατηγορίες:
1. Τελετουργίες καθάρσεως τῆς γήινης αὔρας
Ὁ Μαρτίνες γνώριζε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐκπέμπει
διαρκῶς ἐκτὸς αὐτοῦ σκέψεις ὑλικές· αὐτὲς οἱ νοητικὲς
εἰκόνες, προβαλλόμενες στὸ ἀστρικὸ εἶναι ἀκατάλυτες
καὶ σχηματίζουν μίαν ἅλυσο τοῦ πεπρωμένου του, τοῦ
ὁποίου τὸ βάρος θὰ φέρει σὲ κάθε ὕπαρξί του.
Πόσα ὄντα δὲν ἀποστέλλουν στοὺς πλησίον τους
σκέψεις φθόνου καὶ μίσους, ρεύματα ἐχθρότητος ἢ
φόνου, τῶν ὁποίων τὴν ἔντασι μεγεθύνει ἀκόμη περισ‐
σότερο ἡ διαφορὰ τάξεως, φυλῆς ἢ ἔθνους.
Ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα δὲν τελειώνει ἐδῶ: ἡ ἀστρικὴ
ἀτμόσφαιρα τῆς ὑφηλίου μας μαστίζεται ἀπὸ μύρια
ἄλλα ὀλέθρια νέφη, τὰ ὁποῖα συντηροῦν ἢ ἀπὸ τὰ
ὁποῖα τρέφονται πολυάριθμα διεστραμμένα ὄντα. Ἡ
πτῶσις τοῦ Ἀδὰμ προκάλεσε αὐτὴ τὴν δημητηριώδη
ἀτμόσφαιρα. Μόνον οἱ μείζονες θεουργικὲς τελετουρ‐
γίες εἶναι ἱκανὲς νὰ τὴν καταπολεμήσουν ἐπιτυχῶς,
νὰ τὴν διαλύσουν ἢ τοὐλάχιστον νὰ τὴν ἀποδυνα‐
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μώσουν. Τὴν ἀκριβῆ δὲ στιγμὴ τῶν ἰσημεριῶν τὸ
γενικὸ πλαίσιο τῆς φύσεως εἶναι πλέον δεκτικὸ γιὰ
τέτοιου εἴδους πραγματώσεις 2.
Οἱ ἐν λόγῳ ἐξορκισμοὶ τῆς αὔρας τῆς ὑφηλίου
ἀπαιτοῦν ἕναν τελετουργικὸ διάκοσμο ἐπιβλητικὸ καὶ
σημαντικό: ἐπὶ παραδείγματι, ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ
φώτων (τὰ ὁποῖα δύνανται νὰ φθάσουν τὰ ἐνενῆντα
ὀκτώ), καθὼς καὶ μακρὲς καὶ ἐπαναλαμβανόμενες
ἐπικλήσεις.
Ἐδῶ, ἰδίως, ὁ μύστης προσβλέπει ἀποκλειστικῶς
στὸ γενικὸ συμφέρον τῆς ἀνθρωπότητος. Ἐργάζεται
μόνος, μάχεται μόνος, ἐκτίθεται μόνος, μὲ πνεῦμα
αὐταπαρνήσεως καὶ ἐλέους.
2. Ἰαματικὲς τελετουργίες
Ὁ Μαρτίνες εἶναι πεπεισμένος ὅτι κάποιες
τελετουργίες εἶναι ἱκανὲς νὰ προκαλοῦν ἢ νὰ
ἐπιταχύνουν τὴν ἐξ ἀποστάσεως θεραπεία ἀσθενοῦς.
Περιγράφει λοιπὸν διὰ μακρῶν πῶς ἔσωσε τὴν σύζυγό
του ἀπὸ τοῦ χάρου τὰ δόντια (ἐπιστολὴ τῆς 7ης
Ἀπριλίου 1770) ἢ κάποιον ἀπὸ τοὺς μαθητές του
(ἐπιστολὴ τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 1768).

2

Ἡ ἀκριβὴς ὥρα αὐτῶν τῶν τελετουργιῶν ἐξαρτᾶται μὲν ἀπὸ τὴν
ἀκριβῆ στιγμὴ τῶν ἰσημεριῶν, ἀλλὰ λαμβάνει ἐπίσης ὑπ᾿ ὄψιν
καὶ τὴν φᾶσι τῆς σελήνης (ΣτΜ).
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3. Τελετουργίες Συμφιλιώσεως καὶ Ἐπανεντά‐
ξεως (Ἀποκαταστάσεως)
Ὁ Μαρτίνες διαβεβαιώνει ὅλους τοὺς μαθητές
του ὅτι μία καλῶς τελουμένη τελετὴ ὀφείλει ἀπαραι‐
τήρως νὰ φέρει καρποὺς καὶ νὰ δώσει ἀποτελέσματα
ἁπτὰ καὶ αἰσθητά, ἐὰν ὅλοι οἱ συμμετέχοντες ἔχουν
ἁγνὴ καρδιὰ καὶ εἰλικρινῆ πίστι.
Τὸ ὄφελος τὸ ὁποῖον ἀντλεῖ ὁ Μεμυημένος ἔγκει‐
ται σὲ μία ἄμεση θέασι ἢ ὅραμα, ποὺ παρέχεται ὡς
ἀσφαλὴς μαρτυρία τῆς συμφιλιώσεώς του μὲ τὸν Θεὸ
καὶ τῆς προόδου του στὴν ὁδὸ τῆς Ἐπανεντάξεως
(Ἀποκαταστάσεως). Ἡ θέασις αὐτή, οἱ ἀνταύγειες, τὰ
ἱερόγλυφα, τὰ μυστηριώδη σημεῖα παρουσιάζονται
στοὺς τελετουργοὺς κατὰ τρόπον ἀπότομο.
Κάποιες φορὲς εἶναι ἔγχρωμα. Ἡ ἐμφάνισίς τους
συνδυάζεται μὲ ἕνα αἴσθημα ψύχους. Ὁ δὲ Μαρτίνες
διευκρινίζει αὐτὴ τὴν μεταφυσικὴ ἀλήθεια τὴν ὁποίαν
δύναται νὰ περιγράψει μόνον ὅποιος ἔχει ἐπαρκῆ
ἐμπειρία: «Ὅλα αὐτὰ σᾶς ἀναγγέλουν τὴν ἀρχὴ τῆς
ἑλκύσεως τοῦ [τελετουργικῶς] ἐργαζομένου ἀπὸ τὸ
C h o s e »3.
Αὐτὲς οἱ «διελεύσεις»4 συχνότατα ἦσαν συγκε‐
κριμένα σύμβολα. Ὁ Μαρτίνες εἶχε ἑτοιμάσει καὶ
3

4

Ἔτσι ἀποκαλεῖτο «τεχνικῶς» τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο μὲ τὸ
ὁποῖον ἀλληλεπιδροῦσε ὁ τελετουργός (ΣτΜ).
Passes. Ὁ ὅρος αὐτὸς δήλωνε τὶς αἰσθητὲς ἐκδηλώσεις τοῦ ἀορά‐
του, οἱ ὁποῖες ἔγκειντο κυρίως σὲ φευγαλέες ἀλλὰ σαφεῖς καὶ
αἰσθητὲς φωτεινὲς ἀνταύγειες (ΣτΜ).
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ἐμπιστευθῆ σὲ ἐπίλεκτους μαθητές του ἕνα λεξικὸ μὲ
ἄνω τῶν 2400 τέτοια ἱερόγλυφα! 5
Τοῦτο καταδυκνύει τὸ πόσο δύσκολη ἦταν ἡ
ἑρμηνεία τους. Πάντως, καθ᾿ ὃ μέτρο οἱ μαθητὲς
ἐξυψώνοντο κατὰ βαθμὸ καὶ γνώσεις, οἱ θεάσεις
καθίσταντο σαφέστερες καὶ πιὸ ἐπιβλητικές.
Ἐπρόκειτο γιὰ πραγματικὲς «ὲκδηλώσεις» τοῦ ἀορά‐
του.
Ἔτσι στὶς 24 Δεκεμβρίου τοῦ 1770 ὁ Μεμυημένος
Grainville γράφει, ἀπὸ τὸ St. Omer, στὸν ἀδελφό του
Willermoz στὴν Λυών: «Τὸ ἴδιο τὸ C h o s e μᾶς συνδέει
μαζύ του διὰ τῆς πεποιθήσεως, τῆς βεβαιότητος καὶ τοῦ
ἐμφανοῦς... Γιατὶ νὰ μὴ μᾶς εἶναι ἐπιτρεπτὸ νὰ
προσπαθήσουμε νὰ πείσουμε γι᾿ αὐτὸ τοὺς ἀδελφούς
μας;... Τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε εἶναι νὰ εὐχόμασθε ὅτι κι
ἐκεῖνοι θὰ ἔχουν κάποτε τὴν εὐτυχία τὴν ὁποίαν
ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς τώρα...».
Ἀλλ᾿ ἀκόμη καὶ ὁ Louis‐Claude de Saint Martin, ὁ
ὁποῖος ἐγκατέλειψε τὴν ὁδὸ ποὺ τοῦ εἶχε χαράξει ὁ
Μυητής του, σὰν ἀπὸ καθυστερημένες τύψεις πρὸς
ἐκεῖνον 6, γράφει: «Δὲν θὰ σᾶς κρύψω ὅτι στὴν σχολὴ
5

6

Angéliques – Images du culte Théurgique, vol. 1, édition par R. &
C. Amadou, CIREM 2001 (ΣτΜ).
Ὁ Jean Mallinger, ὅπως καὶ ἄλλοι «σκληροπυρηνικοὶ» Ἐκλεκτοὶ
Κοὲν τῆς ἐποχῆς του, ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσει τὸ γιατὶ ὁ Saint
Martin ἐγκατέλειψε τὴν ὁδὸ τῆς ἐξωτερικῆς τελετουργίας γιὰ νὰ
ἑστιασθῆ στὴν ἐσωτερικότερη «Ὁδὸ τῆς Καρδιᾶς». Σήμερα εἶναι
γενικῶς παραδεκτὸ ὅτι ὁ Μαρτινισμὸς κατὰ Saint Martin ἀποτε‐
λεῖ ἀπαραίτητη καὶ οὐσιωδέστατη προϋπόθεσι γιὰ τὴν ὀρθὴ
(καὶ ἀκίνδυση) ὅδευσι στὴν ὁδὸ τῆς τελετουργίας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ
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ἀπὸ τὴν ὁποίαν πέρασα πρὸ εἰκοσιπενταετίας, οἱ κάθε
λογῆς ʺἐπικοινωνίεςʺ ἦσαν πολυάριθμες καὶ συχνές·
εἶχα κι ἐγὼ τὸ μερίδιό μου σ᾿ αὐτές, ὅπως καὶ τόσοι
ἄλλοι»7.
Κι ἐὰν ὁρισμένοι, ἀπομονωμένοι μέσα στὸ
προσευκτήριό τους, ἀδυνατοῦν νὰ φθάσουν σὲ τέτοια
ἀποτελέσματα, ἡ ἀτρόμητη ἐπιμονὴ καὶ ἡ ἄοκνη ἐγ‐
καρτέρησις σπανίως παραμένουν ἄκαρπες. Ἡ περί‐
πτωσις τοῦ ἐντίμου Willermoz εἶναι χαρακτηριστική.
Ἦταν ἀναγκασμένος νὰ περιμένει μέχρι τὴν 29η
Ἀπριλίου 1785 – δηλαδὴ ἕνδεκα χρόνια ἔπειτα ἀπὸ τὸν
θάνατο τοῦ Διδασκάλου του – γιὰ νὰ τοῦ ἐπιδαψιλευ‐
θῆ ἡ Χάρις καὶ νὰ γευθῆ τὴν δωρεὰ τέτοιων ὁραμάτων
ὡς ἀνταμοιβὴ τῆς τόσο ἐνάρετης ἐγκαρτερήσεώς του.
Ὅμως, πόσοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἐπιδεικνύουν
οὔτε ἐπαινετὴ ἐπιμονή, οὔτε ἀδιατάρρακτη ἐμπιστο‐
σύνη στὴν Θεία Εὐσπλαχνία!
Ὁ ὑπέρτατος σκοπὸς κάποιων ἐνθέρμων
Μαρτινιστῶν δὲν ἦταν, ἆραγε, τὸ νὰ λάβουν ἀπὸ τὸν
Ἴδιο τὸν Θεῖον Ἐπανορθωτὴ εὐθεῖα καὶ ἄμεση ἐπικοι‐
νωνία; Γιὰ ὁρισμένους τοὐλάχιστον, τοῦτο ἀληθεύει 8.

σὲ ἀρκετὰ Μαρτινιστικὰ Τάγματα οἱ «Ἐκλεκτοὶ Κοὲν» ἀποτε‐
λοῦν μεταγενέστερο στάδιο ἢ ἐσώτερο κύκλο, στὸν ὁποῖον δὲν
ἔχουν πρόσβασι παρὰ μόνον ὅσοι ἔχουν ἀποδείξει αὐθορμήτως
καὶ ἐμπράκτως τὴν κλίσι τους πρὸς αὐτὴν τὴν ὁδό (ΣτΜ).
7 Ἀναφ. ἐν: A. Franck, La Philosophie Mystique en France, Paris
1866, p. 17.
8 Ἀναφ. ἐν: Van Rijnberk, Un Thaumaturge au XVIII Siècle (Martinès
de Pasqually), Paris, Alcan 1935, p. 79.
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Τὶ θὰ πρέπει νὰ σκεφθοῦμε ὅσον ἀφορᾶ σὲ αὐτὲς
τὶς ἐμπειρίες;
Ὁ δόκτωρ Van Rijnberk, ἐπὶ μακρὸν καθηγητὴς
φυσιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Ἄμστερνταμ, εἶναι
κατ᾿ ἐξοχὴν ἁρμόδιος γιὰ νὰ μᾶς ἀπαντήσει ἐπὶ τού‐
του.
Ἆραγε, τὰ ἐν λόγῳ ὁράματα ἀποτελοῦσαν ψευ‐
δαισθήσεις λόγῳ αὐταπάτης τῶν αἰσθήσεων, φαντα‐
σιώσεις ἐξ αἰτίας αὐθυποβολῆς, ὑποβοηθούμενες
παραισθήσεις, στερεότυπες εἰκόνες ὀφειλόμενες στὸ
φαινόμενο τῆς ἰδεοληψίας;
Τὸ προσωπικό του συμπέρασμα εἶναι ὅτι οἱ
ἀστρικὲς αὐτὲς «διελεύσεις» στὶς ὁποῖες ὠθοῦσε ὁ
Μαρτίνες τοὺς μαθητές του, ἐμπίπτουν πράγματι
στὴν τάξι τῶν μεταψυχικῶν φαινομένων, τῶν ὁποίων
σήμερα ἡ δυνατότης δὲν δύναται νὰ ἀμφισβητηθῆ. Καὶ
καταλήγει στὸ προαναφερθὲν ἔργο του:
«Ὁ ἴδιος ὁ Μαρτίνες δὲν μᾶς δίδει τὴν ἐντύπωσι
τοῦ τυχοδιώκτη, τοῦ ἀγύρτη ἢ τοῦ θαυματοποιοῦ:
ἀντιθέτως, παρουσιάζεται στὴν κρίσι μας ὡς ἕνας ἀπὸ
ἐκείνους τοὺς ἐξαιρετικοὺς ἄνδρες, τοὺς προικισμένους
μὲ ἀσυνήθιστο ψυχισμό, οἱ ὁποῖοι – στὸ διάβα τῶν
αἰώνων – καταπλήσσουν τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὴν
ὑπεροχὴ τῶν ἀποκρύφων δυνάμεών τους»9.

v

9

Id., p. 128.
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