
Η    πυρκαϊά της Στοκχόλμης, είναι ενα επίσης σημαντικό περιστατικό πού αναφέρεται  
στον μεγαλύτερο, ίσως, οραματιστή των νεωτέρων χρόνων. 

Ο Σβέντεμποργκ, γνωστός την περίοδο του 18ου αιώνα για την “δεύτερη όρασή του”, μπόρεσε 
και είδε την μεγάλη πυρκαϊά της Στοκχόλμης από τριάντα λεύγες απόσταση.

Ο φιλόσοφος Καντ, ερεύνησε σε βάθος το γεγονός, σε συνεργασία με ένα φίλο του στην 
Στοκχόλμη, όπου έγινε το περιστατικό και γράφει χαρακτηριστικά σε μια φίλη του : 
«Το γεγονός που σου γράφω, πιστεύω ότι έχει σημαντική αποδεικτική δύναμη και δεν χωράει 
σ΄αυτό οποιοσδήποτε μορφής αμφιβολία.»

Στο τέλος του Σεπτέμβρη του 1759, ένα Σάββατο, στις 4 περίπου το απόγευμα, ο κ ντε 
Σβέντεμποργκ, επιστρέφοντας από την Αγγλία, πάτησε στο έδαφος της Γκόχτεμποργκ. 
Ο κ. Ουίλιαμ Κάστελ, τον προσκάλεσε στο σπίτι του  σε δεξίωση που παρέστησαν και άλλα 15 
άτομα. 

Στις 6 περίπου το απόγευμα, ο ντε Σβέντεμποργκ , που είχε βγεί 
στους κήπους του σπιτιού, επέστρεψε στο σαλόνι χλωμός και 
ταραγμένος και ανήγγειλε με σταθερή φωνή ότι είχε ανάψει μιά 
τεράστια πυρκαϊά στην Στοκχόλμη, στην περιοχή Sodermalm κι 
ότι η φωτιά απλωνόταν με ταχύτητα προς  το σπίτι του.

Το Φαινόμενο
Σβέντεμποργκ
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... είχε ανάψει μιά τεράστια 
πυρκαϊά στην Στοκχόλμη, 

στην περιοχή Sodermalm ...
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Έκσταση είναι, η απομόνωση 
της θέλησης και της σκέψης 
από τις επιρροές του φυσικού 
κόσμου και η μέθεξη με τον, 
καθ’ αυτώ, πνευματικό κόσμο. 
Ο όρος έκσταση δηλώνει: 
«Ίσταμαι εκτός, εαυτού» 
και αφορά στον υψηλότερο 
βαθμό επικοινωνίας του 
εκστασιαζομένου ατόμου με τον 
υπεραισθητό κόσμο. Η Πυθία 
Φημονόη, στο μαντείο των 
Δελφών, μασούσε φύλλα δάφνης 
και μπροστά σε ένα τρίποδα που 
έβγαζε αναθυμιάσεις, μέσα στο 
άδυτο του ναού του Απόλλωνα, 
«ερχόταν σε έκσταση» και 
απεκάλυπτε γεγονότα που 
συνέβησαν ή θα συνέβαιναν και 
ήταν αδύνατον να τα συλλάβει 
ο ανθρώπινος νους στη φυσική 
του κατάσταση. 
Το πρόβλημα που έθεσε η 
έκσταση στη φιλοσοφία είναι: 
«πως λειτουργεί ο χώρος και 
ο χρόνος για ένα, εν εκστάσει, 
άτομο». Πως είναι δυνατόν, 
ένα γεγονός που θα συμβεί 
στο μέλλον να το «βλέπει» ένα 
διάμεσο σε κατάσταση μέθης, 
τώρα, αυτή τη στιγμή. 
Η έκσταση, για την επιστήμη της 
φυσικής, αποτελεί έναν ικανό 
σύμβουλο στην έρευνα ορισμού 
της έννοιας του χρόνου και της 
χρονικής απόστασης μεταξύ δύο 
γεγονότων. 

Εκσταση

Ο Σβέντεμποργκ περιέγραψε, πως το σπίτι ενός φίλου του είχε 
γίνει στάχτη και κινδύνευε πλέον το δικό του.
Ο Σβέντεμπεργκ βγήκε και πάλι έξω στους κήπους για να συνέλθη 
από την ταραχή και όταν επέστρεψε, είπε με ανακούφιση: «Δόξα 
σοι ο Θεός. Η πυρκαϊά έσβησε, τρείς πόρτες πριν απ’ το σπίτι 
μου.»
 
Το ίδιο βράδυ ο Κυβερνήτης της πόλης έλαβε την πληροφορία, 
ότι πράγματι η πυρκαϊά ήταν ένα γεγονός.

Την επομένη το πρωί, ένας αγγελιαφόρος έφτασε στη 
Γκόχτεμποργκ από τη Στοκχόλμη, μεταφέροντας μηνύματα από 
τους εμπόρους.

Σε ένα γράμμα που παρέδοσε στους παραλήπτες, η περιγραφή 
της πυρκαϊάς ήταν ακριβώς η ίδια μ΄ αυτήν που είχε κάνει ο 
Σβέντεμποργκ την ίδια μέρα και την ίδια ώρα που είχε συμβή.
 
Το φαινόμενο Σβέντεμποργκ εξετάσθηκε με ιδιαίτερο ζήλο 
από τους ερευνητές και τους ψυχολόγους της επιστημονικής 
κοινότητας, σ’ολόκληρη την Ευρώπη. 

 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΒΕΝΤΕΜΠΟΡΓΚ
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