ΜΑRIE ROUTCHINE - DUPRE

Θ Μαρία Routchine, εβραϊκισ καταγωγισ, γεννικθκε ςτισ 25 Νοεμβρίου 1883, ςτθν
Οδθςςό τθσ Ρωςίασ (1) .. Ιταν θ τρίτθ κατά ςειράν κυγατζρα, από τα ςυνολικά 6
παιδιά του ηεφγουσ Routchine, ενόσ Ρϊςου καλλιτζχνθ επιπλοποιοφ του Σςάρου και
μιασ αφοςιωμζνθσ μθτζρασ.. ε μικρι θλικία μετανάςτευςε με τθν οικογζνειά τθσ
ςτο Παρίςι.
Από πολφ νωρίσ, εκδιλωςε το ενδιαφζρον και τθν αγάπθ τθσ για τον άνκρωπο..
Παρευριςκόταν κακθμερινά μάρτυρασ τθσ ανκρϊπινθσ εξακλίωςθσ, ς’ εκείνο το
μεγάλο Παρίςι των εργατϊν, που δεν είχαν ακόμθ απελευκερωκεί κοινωνικά.. Θ δε
κοινωνικά καταπιεςμζνθ γυναίκα ιταν το διαρκζσ αντικείμενο τθσ ςυμπόνιασ τθσ, θ
φτωχι εργάτρια, θ εξακλιωμζνθ μθτζρα τθσ οικογζνειασ, ο εξευτελιςμόσ των γυναικϊν εκείνων που - μθ μπορϊντασ να αντζξουν τθν φτϊχεια και γοθτευμζνεσ από το
χρυςάφι - παραδίδονταν ςτθν πορνεία.. Αυτό το κζαμα ζςφιγγε τθν καρδιά τθσ νεαρισ Μαρίασ.. Αναηθτοφςε τα μζςα για να λυτρϊςει και να ανυψϊςει τθν γυναίκα,
για να κρζψει και να μορφϊςει τα παιδιά όλου του κόςμου, διότι λάτρευε τα
παιδιά, να βρει τα μζςα να εξαςφαλίςει ςτον γζρο εργάτθ, τον καταπονθμζνο από
το μόχκο, τθν ανακοφφιςθ ςτα τελευταία του..
Θ ςκζψθ τθσ και θ μζριμνά τθσ περιςτρεφόταν διαρκϊσ γφρω από το πϊσ κα
εφριςκε ζνα μζςον για να ανυψωκι θ γυναίκα, να βελτιωκι θ διαπαιδαγϊγθςθ τϊν
παιδιϊν και να εξαςφαλιςκι μία κάπωσ άνετθ και αξιοπρεπισ ηωι για τον ταλαιπωροφμενο εργάτθ.
φχναηε ςτα λαϊκά πανεπιςτιμια, εκείνο όμωσ που τθν διακατείχε ιταν θ ελπίδα
μιάσ κοινωνικισ και πνευματικισ αναμορφϊςεωσ θ οποία κα απάλλαςςε τον
άνκρωπο από όλθ αυτι τθν δυςτυχία.
Διαπνεόταν από μία Κεία - κα ζλεγε κανείσ - Αγάπθ, τθν οποία βίωνε κατά τρόπο
βακφ, ειλικρινι και ςπάνιο. Ακοφραςτθ, παρείχε ανιδιοτελϊσ τθν βοικειά τθσ προσ
πάςα κατεφκυνςθ. Παρά το νεαρό τισ θλικίασ τθσ, ενζπνεε τον ςεβαςμό ς' όςουσ
τθν πλθςίαηαν και θ απλότθσ τϊν λόγων τθσ ζπεικε τουσ ςυνομιλθτζσ τθσ.
Γφρω ςτα 15 τθσ χρόνια ζμακε ςχζδιο και ηωγραφικι και εξειδικεφτθκε ςτθν μελζτθ
τϊν λουλουδιϊν.. Ηωγράφιηε τα λουλοφδια με αγάπθ και ςτθν ςυνζχεια τα
μελετοφςε τόςο πολφ, που γνϊριηε όλεσ τισ ποικιλίεσ τουσ με κάκε λεπτομζρεια..

Θ ηωγραφικι ζγινε το επάγγελμά τθσ, από το οποίο ζηθςε μζχρι τθν αναχϊρθςι τθσ
για τθν Αίγυπτο και τον γάμο τθσ..
Σον Φεβρουάριο τοφ 1914, ευριςκόμενθ τθν Αίγυπτο, φςτερα από ζναν περίπατο
ςτθν Νεκρόπολθ τθσ Μζμφιδοσ, περιζπεςε ςε κατάςταςθ πνευματικισ εκςτάςεωσ.
Όταν ςυνιλκε, περιζγραψε το βίωμά τθσ ωσ εξισ :
"Είδα τον άνκρωπο και τθν φπαρξι του επί τθσ Γισ... Παντοφ είναι ο ίδιοσ και
παντοφ πρεςβεφει τθν ίδια πλάνθ. Φοβάται τθν δφναμθ, αλλά και δεςπόηει διά τθσ
δυνάμεωσ... Μπροςτά ςτθν δφναμθ ενόσ ανκρϊπου, οι άνκρωποι υποτάςςονται και
τον αναγορεφουν βαςιλζα τουσ. Όταν όμωσ αυτόσ πεκάνει ι χάςει τθν δφναμι του,
οι άνκρωποι τον κακυβρίηουν.
" Θ ανκρωπότθσ είναι άνανδρθ, διότι ς' αυτιν θ δφναμθ προθγείται τθσ Δικαιοςφνθσ και τθσ Ευκφτθτασ...
" Εάν καυτθριάηω με λζξεισ τόςο ςκλθρζσ τθν ανκρωπότθτα, εν τοφτοισ απαλλάςςω
τον άνκρωπο. Σο ςφνολο είναι εκείνο που παρεμποδίηει τίσ ατομικζσ του προςπάκειεσ και τον κάμει να παρεκκλίνει πάντοτε από τθν οδό τθσ τελειότθτασ...".
Ζτςι, κατζλθξε ςτθν ζννοια τθσ Προςωπικότθτασ ωσ λφςθ τοφ προβλιματοσ τισ
ανκρωπότθτασ. Σί είναι θ Προςωπικότθτα ; Είναι θ αλθκινι ταυτότθτα τοφ κάκε
ανκρϊπου, θ εκδιλωςθ τισ οποίασ τείνει να παρεμποδίηεται από διαφόρουσ παράγοντεσ, ατομικοφσ και ςυλλογικοφσ. Εάν ο κάκε άνκρωποσ κατορκϊςει να εκδθλϊςει αυτό που πραγματικά είναι, τότε αφ' ενόσ ο ίδιοσ κα βιϊνει μία εςωτερικι
ευτυχία, αφ' ετζρου κα είναι ςε κζςθ να ςυνεργάηεται αρμονικά με τουσ άλλουσ
ανκρϊπουσ, ςυναλλάςςοντασ τίσ ιδιαίτερεσ αρετζσ, ποιότθτεσ και ικανότθτζσ του,
που τον διαφοροποιοφν από τουσ υπολοίπουσ ανκρϊπουσ.
Σίσ ιδζεσ τθσ αυτζσ θ Marie Routchine Dupre διετφπωςε υπό μορφιν Κεωρθμάτων,
καλϊντασ κάκε άνκρωπο να επαλθκεφςει ο ίδιοσ ςτθν πράξθ τθν αλικειά τουσ.
Αμζςωσ μετά, επζςτρεψε ςτο Παρίςι απ’ όπου και εργάςτθκε ακατάπαυςτα «για
τθν Αγάπθ τθσ Ανκρωπότθτασ», μεταδίδοντασ εμπνευςμζνεσ Διδαςκαλίεσ, προσ
τουσ μακθτζσ τθσ, ςτο Παρίςι και ςτο Κάιρο, μζχρι του κανάτου τθσ που επιλκε
μετά από ςφντομθ αςκζνεια 24 θμερϊν, τθν 30θ Λανουαρίου 1918, ςτο νοςοκομείο
Tenon, των Παριςίων, ςε θλικία μόλισ 34 ( ι 33 ) ετϊν, ενϊ μαινόταν ο πρϊτοσ
παγκόςμιοσ πόλεμοσ.
Λδοφ πωσ τθν περιγράφει ο ςφηυγόσ τθσ Ευγζνιοσ:.. «.. ιταν πάντα ιρεμθ, ενζπνεε
πολφ μεγάλο ςεβαςμό ςε όλουσ όςουσ τθν πλθςίαηαν και οι λόγοι τθσ ιςαν τόςο
πειςτικοί, τα επιχειριματά τθσ τόςο δυνατά και λογικά που ςυχνά, πρόςωπα που
είχαν ζλκει ςε εκείνθν με τθν πρόκεςθ να τθν αμφιςβθτιςουν, μεταςτρζφονταν
εντελϊσ και άλλαηαν τελείωσ άποψθ.. Αυτι θ Μεγάλθ Γυναίκα επιβαλλόταν με όλεσ
τθσ τισ πράξεισ.. Δεν ιταν απλά και μόνον μια γυναίκα καλι, ςτοργικι, αγακι
μθτζρα.. Ιταν απζραντθ μζςα ςτθν Αγάπθ τθσ.. Σελείωσ ανιδιοτελισ, δεν ηοφςε για
εκείνθ τθν ίδια.. Ηοφςε για τθν Ανκρωπότθτα και αυτό που τθν ανφψωνε πάνω απ’
όλουσ ιταν θ ταπεινότθτά τθσ, αρετι λαμπερι που κάνει τα όντα που τθν κατζχουν
να ακτινοβολοφν.. Αυτά τα Όντα παρουςιάηονται όπωσ είναι, δεν ζχουν ανάγκθ να
χρθςιμοποιιςουν το τεχνθτό και το διακοςμθτικό για τον εαυτόν τουσ, όπωσ οι
περιςςότεροι άνκρωποι για να κρφψουν τθν αςχιμια τουσ.. Σο μάτι κζλγεται
πραγματικά μόνον από αυτοφσ (τουσ ταπεινοφσ) και το αυτί μαγεφεται από τον ιχο
τισ φωνισ τουσ.. Θ δε δόνθςθ τισ φωνισ τθσ ιταν μοναδικι όπωσ και το βλζμμα
τθσ.. »..

φμφωνα με τθν εςωτερικι παράδοςθ τοφ Σάγματοσ, ακόμα και μετά τθν
αποχϊρθςι τθσ από τον Κόςμο, θ «εβαςμία μασ Μθτζρα Δϊρα » ( όπωσ είναι από
τότε γνωςτι ςτα μζλθ τοφ Σάγματοσ ), ςυνζχιςε να μεταδίδει ςτουσ μακθτζσ τθσ
υψθλζσ διδαςκαλίεσ, νομοκεςίεσ και νουκεςίεσ από τα Ουράνια Δϊματα όπου
πλζον κατοικεί.

-----------------------------------------------------------------------------------------(1) Κατ' άλλθν εκδοχι, γεννικθκε τθν ίδια θμερομθνία τοφ ζτουσ 1884.

