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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Ή ’Ιδέα φιλοδοξεί νά χαράξει κατευθύνσεις συγκεκριμένες 
και καθαρές στην πνευματική ζωή τής νέας γενεάς. Βγαίνει νά 
χτυπήτει ορισμένες πνευματικές και αισθητικές καταστάσεις, πού 
τις θεωρούμε κακές καί βλαβερές, νά ελευθερώσει τή σημερνή 
νιότη άπό τή σύγχυση τών Ιδεών πού τήν περιβάλλει, νά τής δώ
σει μερικές σίγουρες Λνευματικές καί ήθικές αξίες. Θέλει, μ’αύτόν 
τόν τρόπο, νά άντιδράσει στον ξεπεσμό τών θελήσεων, τών πό
θων καί τών τάσεων τής πνευματικής Ελλάδας, νά ανορθώσει 
τήν εθνική μας αυτοπεποίθηση, πού γνώρισε επικίνδυνους κλο
νισμούς τούς τελευταίους καιρούς, νά βοηθήσει τή γέννηση ένός 
μέλλοντος, πού νά είναι ανώτερο από τό παρόν.

2. Στο φιλοσοφικό καί ιδεολογικό επίπεδο, ή ‘Ιδέα θά πολε
μήσει τις υλιστικές καί αιτιοκρατικές θεωρίες, πού άρνιοϋνται τήν
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ελευθερία, την ατομικότητα, τό ρόλο τής θέλησης, την πίστη στις 
ανώτερες και πιο εύ/ενικές δυνάμεις τοΰ ανθρώπου, και καθορί
ζουν την ανθρώπινη πρόοδο σαν τδ αποτέλεσμα τής μηχανικής 
λειτουργίας τυφλών δυνάμεων, πού ξεφεύγουν από κάθε αν
θρώπινη επίδραση. Οί θεωρίες αυτές έβλαψαν κιόλας πολύ την 
πνευματική ανάπτυξη τής Ελλάδας. Τά αποτελέσματα τής επι
κράτησής τους θά είναι ή κατάργηση κάθε έλεύθερης και ανυστερό
βουλης έρευνας τής σκέψης καί συνάμα ό έξευτελισμδς κι’ ή άρ
νηση κάθε ηθικής αξίας, ή πνευματική σκλαβιά κι’ ό άνηθικι- 
σμός. ’Αποφασίσαμε λοιπόν νά άντισταθοϋμε σ’αύτές καί νά έπι- 
διώξουμε τήν ανόρθωση τοΰ Ιδεαλισμού, τής ιδέας τής ελευθερίας 
καί τής ιδέας τής ατομικότητας.

3. Δέν έννοοΰμε ώστόσο τόν ιδεαλισμό καί τον ατομικισμό 
σά δικαιολογίες τοΰ σημερνοΰ κοινωνικού καί οικονομικού καθε
στώτος. Τούναντίο αναγνωρίζουμε τά μεγάλα ελαττώματα καί τήν 
αδικία τοΰ κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος καί πιστεύουμε στήν 
ανάγκη μιας βαθιάς κοινωνικής αλλαγής. ’Αλλά θέλουμε νά πραγ
ματοποιηθεί αυτή ή αλλαγή δίχως νά σπάσει ή συνέχεια τοΰ πο
λιτισμού, δίχως νά θυσιάσουμε τήν πνευματική καί ήθική κλη
ρονομιά τών αιώνων, δίχως κοινωνικές καί εθνικές καταστρο
φές, δίχως βάρβαρες τυραννίες. Γιά τούτο θά χτυπήσουμε τά κη
ρύγματα τοΰ ταξικού μίσους καί τούς τυφλούς κοινωνικούς φα
νατισμούς από οπουδήποτε καί άν προέρχουνται. Ή ‘Ιδέα είναι 
?.να όργανο τοΰ έλεν&έρον πνεύματος, ψηλότερα από τά κόμ
ματα καί τις κοινωνικές τάξεις καί εναντίον κάθε δημοκοπίας.

4. Στο αισθητικό επίπεδο, ή ‘Ιδέα θά πολεμήσει τις μεγάλες 
πληγές τών ελληνικών γραμμάτων καί τής έλληνικής τέχνης,δηλαδή: 
α') τόν ξερό καί στείρο ρεαλισμό, πού δέν είναι άλλο τίποτα πα
ρά μιά φωτογραφική αντιγραφή τής έξωτερικής πραγματικότη
τας, μιά προέκταση τοΰ επιστημονισμού στήν περιοχή τής τέχνης, 
δίχως καμμιάν αληθινή δημιουργική αξία, β') τήν ταξική καί προ
παγανδιστική τέχνη, όργανο τών τυφλών κοινωνικών παθών, πού 
κατεβάζει τήν τέχνη στο επίπεδο τής δημοκοπίας, γ') ορισμένες 
αρρωστιάρικες μεταπολεμικές τάσεις, πού καλλιεργούν ηδονικά 
κάθε ψυχική καί σωματική νοσηρότητα, κάθε βίτσιο, καί συνάμα 

άρνιοΰνται καί κουρελιάζουν κάθε αισθητική πειθαρχία, δ') τό 
πνεύμα τοΰ τυφλού μοντερνισμού, τής έπιπόλαιης αποδοχής όλων 
τών νέων πραγμάτων, δίχως κανέναν έλεγχο. Ή ’Ιδέα θά απαι
τήσει μιά τέχνη, πού νά τείνει προς οικουμενικές άξιες, χειραφε
τημένη άπό τά καιρικά πάθη, από τούς φανατισμούς, από τούς 
κοινωνικούς καί τούς τοπικούς σχολαστικισμούς κι’ άπό τις μόδες. 
Συνάμα, μιά τέχνη πιο αυστηρή άπό τή σημερνή, πιό ισορροπη
μένη, πιο καλλιεργημένη, πιό λιτή καί πιό καθαρή. Θά άπαιτή- 
σουμε δηλαδή άπό τόν καλλιτέχνη περισσότερη ελευθερία τοΰ πνεύ
ματος καί συνάμα περισσότερη αισθητική πειθαρχία.

5. Αναγκαστικά θά άπαιτήσουμε καί τή γλωσσική πειθαρ
χία. Ή γλώσσα τής ‘Ιδέα; είναι ή ζωντανή δημοτική μας, όσο 
τό δυνατό πιο ομοιόμορφη, πιό πειθαρχημένη καί πιό καθαρή 
Ή στάση μας εμπρός στο γλωσσικό ζήτημα είναι αδιάλλακτη. 
Δηλαδή πιστεύουμε πώς ή μόνη φυσική καί ήθική λύση τοΰ με
γάλου αύτοϋ εθνικού προβλήματος είναι ή καθιέρωση τής δημοτικής 
σ’δλους, χωρίς καμμιάν έξαίρεση, τούς κλάδους τής έλληνικής ζωής. 
Καί πιστεύουμε άκόμα πώς, άν δέν επικρατήσει παντού ό δημο
τικισμός, τό έθνος δέ θά μπορέσει ποτέ νά μορφωθεί άληθινά καί 
νά άναπτύξει τις πνευματικές ίκανότητές του. Αυτήν τή λύση 
θά τήν επιδιώξουμε μέ τήν έντατική καλλιέργεια τής δημοτικής, 
σ’ όλα τά είδη τοΰ λόγου, καί μέ τήν άνόρθωση τής ιδέας τοΰ 
δημοτικισμού, πού είναι σήμερα έρμαιο τών άνέμων. Θά χτυπή
σουμε τούς γλωσσικούς συμβιβασμούς, πού μάς ρίχνουν στή γλωσ- 
τική άναρχία καί στήν πνευματική σύγχυση. Θά χτυπήσουμε συνά
μα τις δημοκοπικές προσπάθειες ορισμένων διανοουμένων τής 
δεξιάς καί τής άριστεράς, πού γυρεύουν νά παρουσιάσουν τό δη
μοτικισμό σάν όργανο μιάς κοινωνικής τάξης καί μιάς κοινωνικής 
πολιτικής. Ό δημοτικισμός άνήκει σ’ ολόκληρο τό έθνος.
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ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ

ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
(ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΔΕΑ?]

α:

Είναι κάμποσος καιρός τώρα πού άρχισαν νά μιλούν : Για την ανάγκη 
νά μπούμε κΓ εμείς, συνειδητά κΓ αποφασιστικά, στον οίκουμενικό ρυθμό 
τής ζωής. Νά κοινωνήσουμε, άμεσα καί γενναία, μέ τά καθολικά ρεύματα 
τού στοχασμού. Νά πραγματοποιήσουμε τέλος τύπους τέχνης πανανθρώπινης. 
Μά κάτω άπ’ αυτά, τά γενικά αιτήματα, μπορεί κανένας νά ξεχωρίσει λογής, 
λογής πραμάτειες. Θά ιδήτε τον κομμουνιστή νά υπερθεματίζει, νά καμώνε
ται ή νά ξεγελιέται πώς κόβεται γιά πρόοδο. Ποιά είναι δμως ή ουσία γι’ 
αυτόν; Πιστεύει πώς μέ την καλλιέργεια κάθε διεθνιστικής τάσης, στη ζωή, 
στο στοχασμό καί στην τέχνη, θ’ αδυνάτιζε κάμποσο ή αντίσταση τής εθνικής 
ιδέας, πού στέκει αντιμέτωπη τής ταξικής. Καί θά Ιδήτε ν’ αδερφώνεται μ’ 
αυτόν, κάτω από τό ίδιο αίτημα, ό ξιπασμένος διανοούμενος αστός, από 
φόβο τούτος, μή μείνουμε πίσω από άλλους, πούχουν από καιρό την τιμή νά 
παίζουν ένα όργανο—μακάρι καί γκρανκάσσα— στή διεθνή συναυλία. Αυτοί 
δεν υποπτεύονται καθόλου τή χτυπητή αντίφαση πού βρίσκονται, όταν γυ
ρεύουν πανανθρώπινους στοχασμούς καί κοσμοπολίτικες τέχνες, μόνο καί μόνο 
γιά νά θεραπέψουν τό εθνικιστικό τους φιλότιμο. Δέ νοιώθουν πώς ξεκι
νούν από κάτι πού αντιφάσκει στο σκοπό τους καί τού άφαιρεΐ κάθε είλικρί 
νεια. Πώς μπορούμε νά κοινωνήσουμε μέ οικουμενικά καί μεγάλα ρεύματα 
ζωής κΓ αλήθειας, ξεκινώντας ακριβώς από τον αντίθετο πόλο — μιά ξώ- 
πετση επιθυμία νά ικανοποιήσουμε ματαιόδοξες, επιδεικτικές τάσεις συγχρο
νισμού ; Άς είμαστε δμως δίκαιοι ί 'Υπάρχουν καί σοβαρά μυαλά, πού δια
τυπώνουν μέ ειλικρίνεια τό αίτημα. ΚΓ έτσι δέ μπορεί παρά νά συζητηθεί. 
’Από τό πρώτο κοίταγμα είναι κανένας υποχρεωμένος νά παραδεχτεί, δτι κάθε 
αξίωση γιά τήν επιδίωξη τών οικουμενικών αξιών, σ’ δλες τις εκδηλώσεις 
τής ζωής μας, είναι απόλυτα νόμιμη. Ή εισφορά στο μέγα, κοινό έργο τού 

ανθρώπινου όλου αποτελεί τή μόνη δικαίωση τής ζωής τών μερών. Καί ή 
θέση πού παίρνει, μιά τέτοια εισφορά, μέσα στήν παγκόσμια συγκομιδή, 
βαθμολογεί τήν αξία τους. Ή ορμή προς τό καθολικό είναι από τις πιο φυ
σικές στον άνθρωπο. Είναι ή βαθειά καί ακατάλυτη τάση τής ίδιας τής 
ζωής προς τήν ενότητα. "Οσο περισσότερο ανεβαίνει, δσο περισσότερο ψη
λώνει τό πνευματικό του επίπεδο, τόσο πλαταίνουν οί όρίζοντές του, τόσο 
πιο ακατανίκητη φανερώνεται αυτή ή τάση. Τόσο γιγαντώνεται ο πόθος — 
καί ή δύναμη— νά ύποτάζει τις μερικότητες στο βαθύτερο, καθολικό νόημα. 
Στον κύκλο τών εννοιών πού θά μάς απασχολήσει πολλοί φαίνεται νά βλέ
πουν τήν εθνική ζωή, τήν εθνικήν ιδέα, τήν εθνική παράδοση, τήν εθνική 
σκέψη, τήν εθνική λογοτεχνία, σάν ένα εμπόδιο—κι’ εμπόδιο σοβαρό—στήν 
τάση προς τις οικουμενικές αξίες καί τή δυνατότητα νά τις πραγματοποιήσουμε. 
Βλέπουν αυτά δλα σάν ένα παραπέτασμα πού πρέπει νά παραμεριστεί, γιά 
νά μπορέσουμε νά συλλάβουμε τήν αιώνια κΓ ενιαία μορφή τής ανθρωπό
τητας. Κάτι περισσότερο μάλιστα: Φαίνεται νά πιστεύουν, δτι κάθε πρόοδο 
προς τή διεύθυνση τών οικουμενικών αξιών, έχει σάν πρώτη, βασική προϋ
πόθεση, μιά ριζική απομάκρυνση από τις αξίες εθνικής μορφής. Άν τέτοια 
είναι, δπως μάς φανερώνεται, ή άποψή τους, βασίζεται σέ μιά θετικώτατη 
πλάνη, πού χτυπά ευθύς στο μάτι, μέ τήν αντιθετική αυτή τοποθέτηση τών 
εννοιών «έθνος» καί «ανθρωπότητα» πού είναι, δπως θά ίδούμε, όλωσδιό’ 
λου αυθαίρετη. Ό πυρήνας τής αυθαιρεσίας υπάρχει στήν αντίληψη, δτι ή 
έννοια «ανθρωπότητα» άνταποκρίνεται σέ μιά πραγματικότητα δυναμική 
καί ή έννοια «έθνος» σέ μιά πραγματικότητα στατική. "Αν ήταν έτσι, θά 
στεκότανε σίγουρα μεταξύ τους ή αντιθετική σχέση. ’Αλλά δέν είναι. Καί 
λόγος άπλούστατος: Ή ανθρωπότητα δέ μπορεί νά νοηθεί σά μιά οντό
τητα έξω από τά έθνη, κάτι διαφορετικό άπ’ αυτά καί μάλιστα σ’ αντίθεση 
μαζί τους! Άν κάτω από τήν έννοιαν ανθρωπότητα θελήσουμε νά συλλά
βουμε ουσία, πραγματικότητα, πού ν’ άναδίνει δλη τή θέρμη τής ζωής, κι’ 
όχι ψιλή αφαίρεση, άδειο καί νεκρό σχήμα λόγου, σέ τί άλλο μπορούμε νά 
σταθούμε, δν μή στο απέραντο θέαμα τής ζωής τών λαών, πού απλώνεται 
στούς αιώνες καί τούς κάνει ν’ αντηχούν από δοξαστικά πρός τούς θεούς 
τους, από ύμνους στούς' ήρωές τους, από προφητείες καί καταχτήσεις αλη
θειών, από έξαλλα θούρια πολέμων, παιάνες νίκης, γόους σπαραγμών ; Άν 
αυτά δέν είναι ή ανθρωπότητα τότε τί είναι ή ανθρωπότητα ; Καί τί άλλο 
χαραχτηρίζει τό μεγαλόπρεπο τούτο πολυφωνικό δημιούργημα, πού ξεδιπλώ
νεται μέ τον τιτανικό ρυθμό τής αιωνιότητας, αν μή δυναμικότητα — δυνα
μικότητα τών μερών, δπως καί τού δλου; Ούτε τά έθνη, ούτε ή ανθρωπό
τητα υπάρχουν καί μπορούν νά νοηθούν σάν κάτι τελειωμένο. Καί τά 
έθνη γίνονται, δπως γίνεται, μέρα μέ τήν ημέρα, καί ή ανθρωπότητα. Ή 
δυναμικότητα πού παρουσιάζει τό έθνος είναι ανεξάντλητη, απεριόριστη, 
δπως καί τής ανθρωπότητας. Ούτε καί δταν ακόμα σβύνει καί δέν ύπάρ- 
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χει πιά, ανάμεσα στους ζωντανούς, ένα έθνος, μπορούμε νά πούμε πώς 
στερεύει καί νεκρώνεται τό κεφάλαιο τής δυναμικότητάς του. Είναι κάτι 
περισσότερο από τό φως των άστρων, πούχουν σβύσει κι’ δμως έξακο' 
λουθούμε να τό βλέπουμε υστερ’ από χιλιάδες χρόνια. Αυτό τό κε" 
φάλαιο είναι μια ζωντανή ενέργεια μέ τις πιο βαθιές και πιο ανυπο
λόγιστες συνέπειες. Γιατί ένα έθνος, καί δταν λείψει, μπορεί πίσω του ν’ 
αφήνει έργα καί ιστορία, πού παίρνουν, άξαφνα, τό πιο απρόβλεπτο νόημα καί 
συχνά παίζουν ρόλο αποφασιστικό μέσα στο άκατάπαυστο «γίγνεσθαι» τής 
ανθρωπότητας. Οί Φοίνικες είχαν λείψει από τα ζωντανά έθνη, δταν ή εκ
πληκτική τους εύρεση—το αλφάβητο—άνοιγε στην ανθρωπότητα θαμαστούε 
ορίζοντες μέ τη γραφτή συνενόηση. Ποιος μπορεί νά υπολογίσει τις απερι
όριστες συνέπειες πού είχε γιά την ανάπτυξη τού ανθρώπινου δλου; Καί ποιος 
μπορεί νά πει, δτι αυτές οί συνέπειες έχουν, ακόμα σήμερα, έξαντληθεϊ ; Μά 
καί τούτη τη στιγμή, πού μιλούμε, τό έθνος αυτό, πουχει σβύσει εδώ καί χι
λιάδες χρονιά, δουλεύει κι άπο μιά άλλη άποψη μέσα στο παναθρώπινο 
«γίγνεσθαι» : Γιατί μετάδοσε τά φώτα τού καιρού στούς αρχαίους "Ελληνες, 
χωρίς νά τούς άφαιρέσει την ελευθερία, καθώς έγινε μ’ άλλους λαούς— τούς 
Ρωμαίους άξαφνα, πού μετάδοσαν πολιτισμό, μά δουλώνοντας τον κόσμο— 
κΓ έτσι δημιούργησε τη χαρούμενη καί τρισευτυχισμένη αφετηρία γιά δ,τι 
ονομάζουμε σήμερα «ελληνικό θάμα». Καί ποιος δέν ξαίρει πόσο βάρυνε καί 
βαραίνει, αυτό τό θάμα, στη διαμόρφωση τού σύγχρονου πολιτισμένου κό
σμου ; Εθνος καί ανθρωπότητα, θέλω νά πώ, είναι δυο «γίγνεσθαι», δυο 
δυναμικά φανερώματα τής ίδιας σταθερής τάσης τής ζωής προς την ενό
τητα. ΚΓ δχι μόνο δέ βρίσκονται σέ ριζική αντίθεση μεταξύ τους, μά τό ένα 
δέ μπορεί νά νοηθεί χωρίς τό άλλο, τό ένα επηρεάζει βαθύτατα τό άλλο, τό 
ένα πλάθει τό άλλο καί τό σπρώχνει άκατάπαυστα σέ^καινούργιες δημιουργίες 
καί προσαρμογές.

* * *

"Αν ή παγκόσμια ιστορία δέν είναι παραμύθι γιά παιδιά — καί μάλιστα 
πολύ μικρά — μά ύλη άξια γιά την πιο διαβρωτική μελέτη τού ανθρώπου, 
είναι προ πάντων γιατί δ γυμνασμένος νοΰς μπορεί νά συλλάβει, μέσα στο 
δαίδαλο τών άπειρων περιστατικών, αποκαλυπτικά νοήματα. Τό απίστευτο 
δράμα πού γράφουν οί λαοί, μέ ποτάμια αίματα καί δάκρυα, πάνω στη χιλιο- 
παιδεμένη φλούδα τής γής, μπορεί ν’άμφισβητεΐ καί νά διαψεύδει κάθε στιγμή, 
καί σάν υπόθεση απλή ακόμα, την ύπαρξη νόμων ιστορικών. Τό νόημα τής 
ζωής, στά ανθρώπινα σύνολα, μπορεί νά μην παραδίνεται, σάν εύκολο θή
ραμα, σ’ αυτούς πού βγαίνουν στο κυνήγι τής αλήθειας καί γυρεύουν νά τή 

συλλάβουν μέσα στά πλέγματα τής εύκολοτσάκιστης άλυσσίδας αιτίου καί αί- 
τιατού. Καί μπορεί τό κρυφό αυτό νόημα νά προσφέρεται πιο πρόθυμα στη 
ζεστή φαντασία καί τήν άμεση ένόραση τού ποιητή. Οπως κΓ αν είναι δμως 
μιά γενικώτατη αλήθεια ξαστερώνεται μονάχη της κι επιβάλλεται στο νού 
τού μελετητή μέ τή δύναμη πουχει κάθε πρώτη καί προφανέστατη αρχή: Οτι 
στούς σκληρούς, αδιάκοπους καί μακρούς αγώνες τους τ’ ανθρώπινα σύνολα 
σπρώχνονται σέ μιά ενότητα ολοένα πιο εσωτερική και πιο απόλυτη, πιο ανε
ξάρτητη από κάθε συνθήκη συμπτωματική — μιά ενότητα που δε φαίνεται 
προσδιορισμένη αποκλειστικά από τό ένστιχτο τής συντήρησης καί τής επι
κράτησης — συντήρηση κΓ επικράτηση είναι μέσα, δέν είναι τέρματα — 
μ’ από βαθύτερες, εσωτερικές ανάγκες : μιά ενότητα ολοένα πιό συνει
δητή, μέ ανώτερο ψυχικό καί πνευματικό περιεχόμενο. Ή εξέλιξη 
αυτή δέν παρουσιάζεται, βέβαια, μέσα στήν ιστορία, μέ τή μορφή τής ευ
θείας, άνιούσης γραμμής. Είναι άπειρες τεθλασμένες, καμμιά φορά χω
ρίς άμεσες συνέχειες, μέ διαδοχικά ζενίθ καί ναδίρ, σά διαγράμματα πυρε
τού— τού δημιουργικού πυρετού τών λαών. 'Όμως μέσα σ αυτα τά μπερ
δεμένα σχήματα μπορεί νά συλλάβει κανένας μιά σταθερή πορεία : Είναι τό 
βαθμιαίο άνέβασμα τών συνόλων, από τήν κατάσταση τών ομάδων, στήν 
πραγματικότητα τών φυλών κΓ από τήν πραγματικότητα καί τή συνείδηση 
τών φυλών στήν πραγματικότητα καί τή συνείδηση τών εθνών. Μέσα στις 
άργόρυθμες αυτές καί μακρές εξελίξεις υπάρχει δλο τό νόημα τής άνθρώπι- 
νης ιστορίας : Τό αέναο γίγνεσθαι τής ανθρωπότητας, ή τάση της προς μιά 
ενότητα ολοένα πιό εσωτερική καί πιό απόλυτη, πραγματοποιείται προοδευ
τικά μέ τό άνέβασμα τών ομάδων προς τά συγκροτήματα τών φυλών καί 
τών εθνών. Οί κατά μέρος εξελίξεις, οί σταθμοί κΓ οί καταχτήσεις τους 
βοηθούνε στο έργο τής γενικής εξέλιξης τού ανθρώπου. Μά καί αντίστροφα : 
Τό δημιουργημένο, κάθε φορά, κεφάλαιο, από τή γενική εξέλιξη, βοηθεΐ 
τήν εξέλιξη τών μερών προς ανώτερες μορφές ενότητας. Ή αλληλοεπίδραση 
αυτή είναι στενή κΓ οργανική. "Οσο ατελέστερη καί περιορισμένη παρου
σιάζεται ή ενότητα τών μερών, τόσο χαμηλότερα βρίσκεται ή στάθμη τής 
ανθρωπότητας. ’Άλλο είναι τό επίπεδό της, δταν τον πλανήτη σκεπάζει 
σκόνη ατελείωτη ομάδων, πού φυτοζωούν καί άλλο μέ τό σχηματισμό τών 
μεγάλων φυλών, δταν βλέπουμε τήν ιστορία νά μπαίνει μέ τιτανικά βήματα 
στις λαμπρές περιόδους της. Τότε παρουσιάζονται στή σκηνή τού κόσμου 
οί μεγάλοι θεοί, οί ημίθεοι καί οί ήρωες θεμελιωτές. Τότε πλάθονται τά 
μεγάλα σύμβολα μέ τό βαθύ κΓ ανεξάντλητο νόημα. Τότε σημειώνονται 
οί μεγάλες δημιουργίες, θρησκευτικές, γλωσσικές, καλλιτεχνικές. Τότε λάμ
πουν οί μεγάλες πράξεις. Τότε δ νούς καί ή ψυχή παίρνουν τό ψηλό τους πέ
ταγμα. Τότε προσκλίνουν άπειρα πλήθη, στόν ίδιον ζυγό ηθικής καί νό
μου. Τότε ανθίζει καί τραγουδιέται δ έρωτας. "Οσο μεστώνει καί πλάθετα1 
ή. συνείδηση τών φυλών, τόσο ξυπνά καί τρέφεται ή συνείδηση τής άνθρω" 
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πότητας. Αυτή την ανθρωπότητα μελετά δ Ηρόδοτος, δταν σπουδάζει, πρώ
τος απ’ δλους, τούς διάφορους λαούς. Τον είπαν πατέρα τής ιστορίας. Είναι 
όμως δ σεβαστός πρόσπαπος τής εθνογραφίας. ’Απ’ αυτήν, ϊσα - ϊσα, πού με
λετά καί συγκρίνει τά ήθη καί έθιμα, τη διανοητικότητα τών λαών, μπο
ρούμε νά μάθουμε σήμερα δτι καί τό αντίστροφο, απ’ δσα είπαμε παραπάνω, 
είναι αληθινό: "Οτι δσο πιο χαλαρή καί άτονη παρουσιάζεται ή ενότητα 
καί ή συνείδηση μιας φυλής τόσο πιο ατροφικές είναι σ’ αυτήν δλες οι ηθι
κές καί πνευματικές αξίες πού αποτελούν τό περιεχόμενο τής ανθρωπότητας. 
Κι’ δσο δυναμώνει τό αίσθημα τής ενότητας τόσο πιο καλλιεργημένες πα
ρουσιάζονται οΐ ανθρώπινες αξίες. 'Η πιστοποίηση αυτή έχει μια σημασία 
πού είναι δύσκολο νά παραγνωριστεί.

* * ♦

Σταθμός, μέσα σέ τούτη τήν εξέλιξη κι’ αφετηρία για καινούργιες, τό 
έθνος δπως μάς παρουσιάζεται σήμερα, είναι αναμφισβήτητα μορφή ανώτερη 
άπ’ αυτές πούχουν προηγηθεΐ. Ή δημιουργία καί τό φανέρωμα τής μορφής 
αυτής, μέσα στήν ιστορία, είναι μια νίκη περίλαμπρη τής αδάμαστης τάσης 
τής ζωής για τήν ενότητα, απάνω στα συμπτωματικά στοιχεία πού χαραχτή- 
ριζαν τά πιο παλιά ανθρώπινα σύνολα. Γιατί τό περιεχόμενό του στέκει δλο 
στή συνείδηση. Αυτή καί μόνη ρίχνει τώρα τόφώςτηςστό βαθύ μυστήριο 
τής συνοχής πού κάνει, προ πάντων μερικές μεγάλες ώρες, εκατομμύρια λαό 
νά χαίρεται ή νά σπαράζει, ν’ αποφασίζει, νά μάχεται, νά θυσιάζεται, μέ 
τον ίδιο παλμό, σάν ένας άνθρωπος. Τά παλαιότερα σύνολα παρουσιάζονται 
περισσότερο προσδιορισμένα από γεωγραφικές περιστάσεις κι’ αναγκαιότη
τες, από βιολογικούς δρους, από γλωσσικές ενότητες, από θρησκευτικές δμο- 
δοξίες, ή, ακόμα και σάν αποτελέσματα τής μηχανικής επιβολής μιας συνθλι- 
πτικής εξουσίας, δπως, άξαφνα, τά σύνολα πού πραγματοποίησε δυο φορές δ 
κλασικός κόσμος—μιά φορά μέ τό απέραντο κι’ εφήμερο κράτος τού Άλέ- 
ξαντρου κι’ άλλη μιά μέ τήν πολυχρόνια, φοβερή καί σωτήρια κοσμοκρατο- 
ρία τής Ρώμης ή, γιά μιά στιγμή, δ μεσαιωνικός κόσμος, μέ τό σπαθί τού 
Καρολομάγνου— γιά ν’ αναφέρω μόνο χτυπητά παραδείγματα. Είναι αλή
θεια, δτι μερικούς από τούς παραπάνω προσδιοορισμούς τούς είχαν ξεπερά- 
σει καί τ’ ανθρώπινα σύνολα, τά πιο παλιά από τό έθνος, δπως αυτό μάς 
παρουσιάζεται σήμερα. Ή μορφή τής φυλής, άξαφνα, δέν είχε, δπως καί 
τό έθνος δέν έχει τώρα, σάν προϋπόθεση, τήν αυστηρή φυλετική δμοιογένεια. 
Τό αντίθετο μάλιστα : Μέσα στο μεγάλο κόσκινο τής ιστορίας, βλέπουμε ν’απο
μένουν καί νά διαρκούν εκείνες οί φυλές, πού μπορούν εύκολώτερα νάρχωνται 
ο’ επιμιξία μ’ άλλες.Αυτή τήν τάση δμως νά λευτερωθούν τά σύνολα από τις 

εξωτερικές δμοιότητες καί νά πλαστούν σύμφωνα μ’έσωτερικές αξίες, τήν πραγ
ματοποίησε στή μεγαλείτερη κλίμακα τό έθνος. Οί εξωτερικές συγγένειες, οί 
δμοιότητες τών άνθρωπολογικών χαραχτήρων,ή φυλετική δμοιογένεια καί συ
νοχή, δέν παίζουν κανένα ρόλο στήν καινούργια τούτη μορφή, πού προδιορί- 
ζουν, απάνω άπ’ δλα, συγγένειες εσωτερικές, ψυχικές καί πνευματικές. Τό αμε
ρικάνικο έθνος,μέ τή φυλετική του πανσπερμία καί τή δυνατή εσωτερική συνοχή 
του, είναι μπροστά μας ζωντανό παράδειγμα. Μά τό έθνος, στή σημερινή του 
υφή, παρουσιάζεται σά μιά ενότητα λυτρωμένη κι’ από τον προσδιορισμό τής 
θρησκευτικής δμοδοξίας, πού ήταν από τούς πιο βασικούς στά παλιά φυλετικά 
σύνολα : "Οχι πώς ή θρησκευτική δμοδοξία δέν έχει τή θέση της μέσα στούς 
παράγοντες τής εθνικής ένότητας καί μέ τή μορφή πού παρουσιάζεται στούς 
νεώτερους χρόνους : Τό παράδειγμα τής Πολωνίας, πού τήν αποσύνδεσαν 
άλλοτε θρησκευτικές διαιρέσεις κι’ έφεραν τήν καταστροφή της, μάς λέει 
πολλά γι’ αυτό. Μά στή σύγχρονη μορφή του τό έθνος παρουσιάζει αυτή τήν 
υπεροχή, από τις προηγούμενες μορφές συνόλων, δτι δ παράγοντας τής θρη
σκευτικής δμοδοξίας ούτε απαραίτητος είναι πιά, ούτε θεμελιακός. Καί πα
ράδειγμα μεγάλο είναι οί Γερμανοί, πού δ χωρισμός τους, σέ καθολικούς καί 
διαμαρτυρόμενους, δέν τούς εμπόδισε διόλου νά θεμελιώσουν, τήν εθνική 
τους ενότητα. Μά τό έθνος μάς παρουσιάζεται σά μιά ενότητα λυτρωμένη 
κΓ από τούς γεωγραφικούς δρους καί τις αναγκαιότητες πού προσδιορίζουν 
τά πιό παλιά σύνολα. 'Ο παράγοντας τής εδαφικής συνοχής δέν παίζει πιά 
τον ίδιο ρόλο. Καί σ’ αυτό παράδειγμα ζωντανώτατο είμαστε οί "Ελληνες. 
Λίγα έθνη παρουσιάζονται τόσο σκόρπια δπως εμείς —καί μάλιστα πριν από 
τή σκληρή μά τόσο απαραίτητη, γιά τήν ησυχία τής Βαλκανικής καί τού κό
σμου, ανταλλαγή τών πληθυσμών—σέ στεργιές, παραλίες, νησιά καί σέ τόσες 
ηπείρους. 'Η εδαφική συνοχή μας στάθηκε από τις πιό αδύνατες. Μά δσο 
πιό χαλαρός παρουσιάστηκε αυτός δ παράγοντας τόσο πιό ζωντανό δείχτηκε 
τό αίσθημα τής εθνικής μας ένότητας. "Εχουμε δμως καί τό αντίστροφο πα
ράδειγμα : 'Η μοναδική ύδρογραφική λεκάνη πού σχηματίζει ή ουγγρική 
κοιλάδα, περιτριγυρισμένη από άλυσσίδα οροσειράς αδιάσπαστης— ή αυστη
ρότερη γεωγραφική ενότητα, ιδανικό γεωγραφικό χωνευτήρι—δέ μπορεί ωσ
τόσο νά ενώσει σέ σύνολό εθνικό τούς λαούς, πού είναι κλεισμένοι μέσα σ’ 
αυτήν. Τό έθνος στή σημερνή του μορφή μάς φανερώνεται λυτρωμένο κι’ 
από τον προσδιορισμό τής γλωσσικής ένότητας, πούχε τόσο αποφασιστική ση
μασία στή διαμόρφωση πού παρουσιάζουν τά παλιά σύνολα. Ή τριγλωσσία 
τών Ελβετών καί τών Βέλγων δέν εμποδίζει καθόλου ν’ αποτελούν έθνη μ’ 
απόλυτη εσωτερική συνοχή. "Οπως καί τό αντίστροφο : Ή δμογλωσσία τής 
’Αμερικής μέ τήν’Αγγλία καί τής Νότιας ’Αμερικής μέ τήν ’Ισπανία δέν προσ
διορίζει κανενός είδους εθνικό δεσμό μεταξύ τους.Τό έθνος τέλος μάς παρου
σιάζεται σήμερα σά μιά ένότητα,πού δέ μπορεί νά δημιουργηθεϊ μέ τήν άσκηση, 
δσο κι αν τή φανταστούμε πολυχρόνια, μιάς εξουσίας δεσποτικής καί δυναστι
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κής. Άνή μοναρχία τού Καρόλου τού Ε'. και τού Φιλίππου τοΰ Β'. βόηθησε 
σιή διαμόρφωση τής ’Ισπανικής ενότητας’ άν οι βασιλειάδες τής Γαλλίας 
εφεραν τη δίκη της’ άν τέλος ή δεσποτεία τών Νορμανδών έσπρωξε στη δη
μιουργία τής βρεττανικής ενότητας — αυτά έγιναν γιατί υπήρχαν κι’ άλλες 
βαθύτερες προϋποθέσεις, πουκαμαν αναγκαίες καί δυνατές αυτές τις ενότητες. 
ΚΓ απόδειξη, δτι ή δεσποτική καί δυναστική εξουσία δέ φτάνει νά δημι
ουργήσει μονή της τα εθνικά σύνολα, είναι ή παλιά δυαδική μοναρχία τής 
Αυστρίας : Οί απόλυτοι μονάρχες της δέν κατάφεραν νά χύσουν στο καμίνι 
καί νά φτιάσουν ενιαίο εθνικό μίγμα από τούς διάφορους λαούς τής αυτο
κρατορίας. Γίνεται ξάστερο, από τή σύντομη αυτή ανάλυση, δ,τι βεβαιώσαμε 
στην άρχη : Πώς ή τάση τής ζωής προς τήν ενότητα φανερώνεται μέ τή 
δημιουργία συνόλων, μέ συνοχή ολοένα πιο εσωτερική, πιο πνευματική, πιο 
ψυχική. Καί δτι τήν ανώτερη βαθμίδα σ’ αυτή τήν έξέλιΕη κατέχει τό σημερνό 
έθνος, που λυτρώνεται άπ’ δλους τούς προσδιορισμούς πού χαραχτήριζαν 
τά πιο παλιά σύνολα καί μάς παρουσιάζεται σάν ενότητα πιο εσωτερική, 
ένας δεσμός πιο ανθρώπινος, αφού ξεπνερνά καί φυλετικές καί θρησκευτικές 
καί γλωσσικές κι’ εδαφικές ενότητες κι’ εξουσίες καί υπάρχει σάν ένα ζων
τανό πνεΰμα, μιά συνείδηση έξω άπ’αύτά κι’ απάνω άπ’ αυτά.

* * ♦

Ή δημιουργία τούτη, πού σφυρηλάτησαν αιώνες καί πού δείχνει πόσο 
βαθιά κι’ οργανική είναι ή συνοχή κΓ ή αλληλοεπίδραση ανάμεσα έθνος κα 
ανθρωπότητα, είναι καινούργια στήν ιστορία. “Οχι πώς τό έθνος δέν υπήρχε 
καί πριν σάν μιά Ιστορική πραγματικότητα. Τούλειπε δμως αυτό τό κύριο 
κι’ ανώτερο σημερνό του γνώρισμα : Ή ξάστερη καί ζωντανή συνείδηση. 
Ό αρχαίος κόσμος πλησίασε πάρα πολύ, μέ τούς Έλληνες, τή μορφή αυτή, 
τή διαισθάνθηκε, τήν άγγιξε, καί τήν πραγματοποίησε ως ένα βαθμό. Βγαί
νει δλότελα από τά δρια τής μελέτης μου τό μεγάλο καί πολυσυζητημένο 
πρόβλημα τής πολιτικής ενότητας τών αρχαίων Ελλήνων. Μά είτε είχαν νοι
ώσει τήν ανάγκη της καί δέ μπόρεσαν νά τήν πραγματοποιήσουν, εί'τε, ό
πως είναι πιο πιθανό, ή ενότητα αυτή δέν τούς ήταν απαραίτητη, αυτό τό 
γεγονός, δτι έλειψε, φανερώνει πιο δυνατή καί πιο θαμαστή τήν εθνική ενό
τητα, τήν ηθική καί πνευματική, πούδειξαν σ’ δλες τις μεγάλες ώρες τής 
ιστορίας τους καί προ πάντων στούς μηδικούς πολέμους, δταν μέ πράξεις 
αθάνατες, υπεράσπισαν, σάν ένας άνθρωπος, τά κοινά καί μεγάλα ιδανικά. 
Αν δεν υποτάχτηκε τότε ή "Ελλάδα στο πανίσχυρο περσικό κράτος, δπως 

τόσες καί τόσες άλλες χώρες’ αν λαός αριθμητικά μικρός καί πολιτικά κομ
ματιασμένος μπόρεσε νά σωθεί, τό χρωστάει στο γεγονός πώς είχε σέ μεγάλο 

βαθμό φτασμένη καί ζωντανή τήν εθνική του συνείδηση. Ο κορφος τής 
Σαλαμίνας αντιλαλεί από τή μουσική κραυγή « ϊτε παίδες Ελλήνων » την 
τρισένδοξη μέρα. Ελλάς, “Ελληνες, Ελληνικό - ήταν τότες δροι στήν κοινή 
χρήση καί φανερώνουν τήν ξάστερη έννοια και τή συνείδηση εθνικού συνό
λου. Πώς έφτασαν, αυτοί καί μόνοι, άπο τον παλιό κοσμο να πραγματοποι
ήσουν μιά τέτοια ανώτερη μορφή ενότητας ; “Ηξαιραν νά χρησιμοποιήσουν 
τό δημιουργημένο κεφάλαιο από τήν προηγούμενη εξέλιξη τής ανθρωπότη
τας. ’Επεξεργάστηκαν τά στοιχεία τών πιο παλιών πολιτισμών, τά πρόκοψαν, 
τά τελειοποίησαν καί τούς έδοσαν τή δική τους σφραγίδα. “Οσο προχωρού
σαν στο έργο, δοο πιο βαθιά καταχτούσαν καί πλούτιζαν αύτά τά στοιχεία 
τόσο δυνάμωνε τό εθνικό τους αίσθημα, πού δέν είναι άλλο από πίστη κι’ 
αγάπη σέ κοινές πνευματικές καί ήθικές αξίες. “Ετσι, δταν πολεμούσαν νά 
σώσουν τήν εθνική τους ύπαρξη, πλήρωναν σύγχρονα τό χρέος τους στήν 
ανθρωπότητα, γιατί πολεμούσαν να σώσουν άξιες, που αποτελούν τα θεμέ
λια κάθε ανθρώπινου πολιτισμού. “Ετσι στάθηκαν τό πιο λαμπρό παράδειγμα 
γιά τό τί μπορεί πολλές φορές, νά προσφέρει ένα έθνος στο κοινό έργο τής 
ανθρωπότητας. 'Ωστόσο δέ μπορούμε νά πούμε δτι δ αρχαίος ελληνικός κό
σμος πραγματοποίησε τον τύπο-έθνος, μέ τήν πλατύτερη μορφή πού μάς πα
ρουσιάζεται σήμερα, πέρα κι’ άπανω από τις φυλετικές ενότητες, τις θρη
σκευτικές δμοδοξίες, καί τις γλωσσικές ενότητες. Οι ελληνικές πόλεις αν χωρί
ζονταν από πολιτικές διαφορές καί βλέψεις, ήταν ενωμένες βαθιά μέ τήν κοινή 
φυλετική καταγωγή, τήν κοινή γλώσσα και τήν κοινή θρησκεία. Καί οι Ελ
ληνες κάθε άλλο θά μπορούσαν νά φανταστούν παρά ένα εθνικό σύνολο ιχέ 
αλλόφυλα στοιχεία, ή αλλόγλωσσα κι’ ετερόδοξα. Η αντίληψη τους για ολη 
τήν άλλη, σύγχρονή τους ανθρωπότητα, τό περιφρονητικό σύνθημα «πας μή 
Έλλην βάρβαρος», δσο κι’ αν είναι αντικειμενικά δικαιωμένο από τήν υπε
ροχή τού ελληνικού πολιτισμού, ξεσκεπάζει αυτή τήν αδύνατη πλευρά, δπως 
σιήν εσωτερική τους συγκρότηση, άξαφνα, τό καθεστώς τών δουλών. Στην 
συνείδησή τους δ κόσμος αρχίζει άπ’ αυτούς καί τελειώνει μ’ αυτούς. 
’Απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υψηλές αξίες πού δημιούργησαν δέ 
μπορούν ν’ αναγνωρίσουν, στις παράλληλες μά κατώτερες σέ βαθμό 
αξίες τών άλλων λαών, τούς πρόδρομους τών δικών τους καί νά τις σεβαστούν. 
Ή κωμωδία τους είναι γεμάτη κοροϊδίες γιά τή γλώσσα καί δλη τήν εμφά
νιση τών «βαρβάρων», πού στο τέλος δέ φαίνονται καί τόσο βάρβαροι- 
άφού μπορούσαν—οΐ Πέρσες άξαφνα—νά συγκροτούν καί νά διοικούν τό 
μεγαλείτερο κράτος τού τότε κόσμου, νά φτιάνουν γέφυρες στον Ελλή
σποντο καί διώρυγες στον “Αθω. Οί στωϊκοί άγγιξαν αυτή τή φτέρνα τού 
Άχιλλέα. Κι’ άρνήθηκαν έντονα κάθε διάκριση μεταξύ Ελλήνων καί βαρ
βάρων κι’ ελεύθερων ή δούλων, προετοιμάζοντας έτσι τό δρόμο στο μεγάλο 
κίνημα τού χριστιανισμού. Θρησκευτική διδασκαλία πιο καθαρά πνευμα
τική από τις προηγούμενες—«πνεύμα δ θεός, καί τούς προσκυνούντας αύ- 
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τον εν πνεύματι καί αλήθεια δει προσκυνεΐν»—θεμελιωμένη στη συνείδηση, 
την αλήθεια καί την αγαπη, φυσικό ήταν να φέρει στην πραγματοποίηση 
συνόλων μέ δεσμούς πιο εσωτερικούς καί πλατύτερους. Τό μεγαλόπρεπο κί
νημα τοϋ χριστιανισμού, πούμελλε ν’ άναμορφοίσει τόσους λαούς, βγαλμένο 
άπό τήν ’Ιουδαϊκή παράδοση, πού τήν αποκορυφώνει—μάς τό λέει δ ίδιος δ 
θεμελιωτής του : «Ούκ ήλθον καταλϋσαι τον νόμον, άλλα πληρώσαι» — εί
ναι από τά πιο λαμπρά παραδείγματα στήν ιστορία, για τήν ανυπολόγιστη 
σημασία πού μπορεί νά πάρει μέσα στο πανανθρώπινο γίγνεσθαι, ή εισφο
ρά ενός λαού. Ηρωική απόκριση στις αγωνιώδεις επικλήσεις τής μεσσιανικής 
προσδοκίας, λουλούδι γνήσιο τής πνευματικής κληρονομιάς τού ’Ισραήλ, 
ο ασύγκριτος μυσταγωγός, κατατρεγμένος από τούς προσκολλημέ- 
νους στο νεκρό γράμμα επίσημους θεματοφύλακες, τήν έκαμε, πλουτισμένη 
με τούς θησαυρούς τής μεγάλης ψυχής του, κοινό απόχτημα τής ανθρωπό
τητας. Με τό φανέρωμα τού Χριστιανισμού σά ν’ αλλάζει δ ρυθμός δ ίδιος 
τής ιστορίας. Πριν απ αυτόν ο,τι ονομάζουμε ιστορική εξέλιξη τού ανθρώ
που ήταν μιά διαδοχική άνθιση τών εθνών. "Ένα, ένα, μέ τή σειρά τους— 
Αιγύπτιοι, Χαλδαϊοι Ασσυριοι, Πέρσες, "Ελληνες, 'Ρωμαίοι— φτάνουν 
διαδοχικά στην ακμή, γίνονται κανόνας τής ανθρωπότητας, προκόβουν τό 
έργο της κι υστέρα ξεπέφτουν σιγά-σιγά, γιά νά δόσει τό ένα τή θέση του 
στο άλλο. Η προοδο τής ανθρωπότητας, στούς προχριστιανικούς χρόνους, 
παρουσιάζει αυτό τό θέαμα τής λαμπαδοδρομίας τών λαών. Ή λαμπάδα τού 
πολιτισμού περνάει απο χέρι σε χέρι. Άπο τούς μεταχριστιανικούς χρόνους 
κάτω από τό σταθερό καί ζεστό φώς τής μεγάλης ιδέας τής ανθρώπινης αλλη
λεγγύης, που δέν περιορίζεται στα ατομα, μά ξεχύνεται καί στά έθνη, αρχίζει 
νά πλάθεται, σιγά-σιγά, δ καινούργιος ρυθμός. Σύμφωνα μ’ αυτόν δ,τι ονομά
ζουμε προοδο τής ανθρωπότητας δέν πραγματοποιείται πιά μόνο από ένα 
έθνος κάθε φορά, πού ανεβαίνει στήν τάξη κανόνα, μ’ αρχίζει, λίγο-λίγο νά 
παρουσιάζεται σάν αποτέλεσμα τής σύγχρονης εισφοράς πολλών εθνών μαζί 
—όλων τών χριστιανικών εθνών τής γής.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ

[Συνεχίζεται στό δεύτερο άριϋμό τής2«"Ιδέας»|.

ΓΙΩΡΓΟΥ OECTCKA

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ή τάση τών λαών τής Βαλκανικής, καί γενικά τής ’Ανατολικής Μεσο
γείου, προς τήν ένότητα, δέν είναι βέβαια ένα σύγχρονο φαινόμενο. Είναι 
μιά πανάρχαιη τάση, παλιά σχεδόν οσο κ η ιστορία αυτής τής μοναδι
κής, τής τόσο ταραγμένης καί σαγηνευτικής περιοχής τής Γής, πού στέ
κεται τό πεδίο τής επικοινωνίας τριών ’Ηπείρων και η κοιτίδα τών πιο 
λαμπρών πολιτισμών καί θρησκειών. ΚΓ αν απαλλαγούμε από την επίδραση 
τών προσφάτων γεγονότων τού τελευταίου αιώνα καί άναλογιστοΰμε τήν 
ιστορία στό σύνολό της, βλέπουμε πώς ή ένότητα τής μεγάλης αυτής περιο
χή? Γής είναι ό ιστορικός κανόνας κ’ ή διαίρεσή της είναι η εξαίρεση, 
ή ανωμαλία. Ένότητα αυθόρμητη ή αναγκαστική, μά τόσο γερή καί πολύ
χρονη, πού μοιάζει σά νά πηγάζει από τις πιο βαθιές ανάγκες τής ζωής τών 
ανήσυχων αυτών λαών, που βράζουν ακαταπαυτα από τις όχθες τού Δούνα
βη ως τον Ευφράτη καί τό Νείλο καί στροβιλίζουνται γύρω από τούς ίδιους 
πάντα μαγνητικούς πόλους: ’Αθήνα, Βυζάντιο, Ιερουσαλήμ....

Ή πρώτη μεγαλεπήβολη εκδήλωση τής ιστορικής αυτής τάσης είναι η 
μακεδονική ένότητα, δρμητική, ακατάσχετη, σάν την πλημμύρα, μα χωρίς 
στερεές πολιτικές βάσεις, πού μοιάζει σά μιά απότομη ένωση πνευματικών 
ρευμάτων καί προκαλεΐ, σ’ δλόκληρη την Ανατολική Μεσόγειό, ενα μοναδι
κό, ώς τά τότε, αναβρασμό τών πνευματικών αξιών, προετοιμάζοντας κιόλας 
τον ερχομό τού Μεσσία. ’Ακολουθεί ή Pax Romana, πού συνεχίζεται αδιά
κοπα μέ τούς δέκα βυζαντινούς αιώνες. Ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία, διάδο
χος τής Ρώμης, δέν είναι Κράτος ένός έθνους, αλλά ένός πολιτισμού, μιάς 
κοινωνίας λαών, πού διατηρούν τά ξεχωριστά γνωρίσματά τους, μά πιστεύουν 
στις ίδιες πνευματικές καί ηθικές αξίες. Σκοπός της (δπως καί τής Ρώμης) 
δέν είναι ή προαγωγή ένός έθνους, αλλά ή διατήρηση κ’ ή υπεράσπιση ένός 
πολιτισμού εναντίον τών Βαρβάρων. Είναι έλληνική στό πνεύμα, αλλά παμ
βαλκανική καί πανανατολική στή σύνθεσή της, καί συχνά οί κυβερνήτες της, 
άκόμα κ’ οί Αύτοκράτορες, δέν είναι Έλληνες. Ή ’Οθωμανική Αυτοκρα
τορία, πού ιδρύεται απάνω στά ερείπια τής Βυζαντινής, είναι Κράτος 
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ασιατικό καί άντιπνευματικό, εχθρός καί καταστροφέας κάθε πνευματικού 
πολιτισμού, αλλά μέ γερές βάσεις καί μεγαλόπνοες πολιτικές κατευθύνσεις. 
Τυραννεΐ τούς λαούς, μά διατηρεί, μερικούς αιώνες, τήν πολιτική καί οικο
νομική ενότητα τής ’Ανατολικής Μεσογείου, πού είχε σπάσει στούς τελευ
ταίους καιρούς τοϋ Βυζαντίου. 'Ο πρώτος μεγάλος επαναστάτης μας δ Ρή
γας δέν επιδιώκει τή διάσπαση τής Αυτοκρατορίας καί τήν αυτοτέλεια τοϋ 
Ελληνισμού, αλλά τήν ανατροπή τής τυραννίας καί τήν ελεύθερη ανάπτυξη 
καί συνεργασία τών λαών μές στά απλόχωρα σύνορα τοϋ μεγάλου βυζαντι
νού καί οθωμανικού Κράτους.

Σάν κοιτάζουμε τήν ιστορία, δπως έλεγα πριν, στο σύνολό της, σαν αγκα
λιάζουμε, μέ μιά ματιά, ολόκληρη τήν πολύχρονη καί αδιάσπαστη ροή της, 
χειραφετημένοι άπό τις δίκαιες ή άδικες εθνικές προκαταλήψεις μας, δ 
ΧΙΧος αιώνας μάς φαίνεται αιώνας μεγάλης βαλκανικής καί ανατολικής ανι
σορροπίας. Σ’ αυτήν τήν εποχή άλλωστε δ δρος βαλκανικός πήρε τό ση- 
μερνό του νόημα, πού σημαίνει ανομοιογένεια, ασυνεννοησία καί ασυναρ
τησία. Ή ’Οθωμανική Αυτοκρατορία, δ «άρρωστος άνθρωπος», γκρεμίζεται 
άγάλι-άγάλι, ακολουθώντας τό μοιραίο νόμο τής φθοράς καί τής παρακμής, 
καί μές άπό τά ερείπιά της φυτρώνουν ξαφνικά οι άδιάλλαχτοι βαλκανικοί 
εθνικισμοί, δ ελληνικός κι’ δ σέρβικός στήν άρχή τού αιώνα, δ ρουμανικός 
κι’ δ βουλγαρικός πρός τό τέλος. Τά παρδαλά Βαλκάνια στο πόδι δλα μαζί, 
πρωτόγονα, άστατα, θορυβώδη — άταχτα παιδιά τής Ευρώπης, δπλισμένα 
μέ επικίνδυνα άρματα, έτοιμα σέ κάθε στιγμή γιά τούς πιο λυσσιασμένους 
καβγάδες. Συνεχώς βάζουνε φωτιά σ’ δλην τή Χερσόνησο, άπό άκρη σ’ άκρη 
καί σφάζουνται μέ άγριο ενθουσιασμό. Τό καθένα άπ’ αυτά τά μικρά, τά 
καταπιεσμένα καί ματόβρεχτα έθνη, άγωνίζεται μέ πάθος νά υπάρξει, νά 
ξεχωρίσει, νά σώσει τήν ιδιαίτερη προσωπικότητά του καί τήν άνεξαρτησία 
του. Κλείνουνται τό καθένα στόν εαυτό του, μέ τυφλό φανατισμό, καί μισούν 
θανάσιμα δποιον δέν τούς μοιάζει. Ή μανία τους αυτή τής άνεξαρτησίας 
καί τής αυτοτέλειας είναι ένα φυσικό άποτέλεσμα τής πολύχρονης δουλείας 
τους, μιά νόμιμη άντίδραση τής ζωντάνιας τους. Μά ή ενότητα τής ’Ανατολι
κής Ευρώπης μοιάζει σά νά έσπασε μέ τρόπο άνεπανόρθωτο. Κι’ δ τούρκι
κος εθνικισμός, χτυπημένος άπό παντού, άγριεύει κι’ αυτός, γίνεται εξοντω
τικός, σφάζει μέ τά δυό χέρια, αυξάνει τή σύγχυση καί τό φανατισμό. ’Απά
νω άπό εκατό χρόνια (ας πούμε ώς τά 1922) τό διεθνικό δίκαιο τών Βαλκα
νίων είναι δ νόμος τής ζούγκλας : θά σέ φάω ή θά μέ φάς !

Πρέπει νά σημειωθεί ωστόσο δτι καί σ’ αυτήν τήν έποχή τοϋ άδιάλλα- 
χτου μίσους καί τής άλληλεξόντωσης τών βαλκανικών λαών, δέν έλειψε ή 
τάση πρός τήν ενότητα. Πάντα υπήρχε, μές τήν ταραγμένη άτμόσφαιρα 
τής Χερσονήσου, καί συχνά εκδηλώθηκε, σύμφωνη μέ τό πνεύμα τής εποχής, 
πολεμοχαρή καί ιμπεριαλιστική. 'Ορισμένοι βαλκανικοί έθνικισμοί τού ΧΙΧου 
καί τού ΧΧού αιώνα, έταξαν φανερά ως σκοπό τους, σέ διάφορες περιστά

σεις, τήν ενότητα τής Βαλκανικής κάτω άπό τήν ηγεμονία ένός έθνους. 
“Ετσι πίστεψαν οί Βούλγαροι, στήν άρχή τού αΙώνα μας, πώς εϊταν οί Πρώσ- 
σοι τής Βαλκανικής καί ξεκίνησαν στά 1912 γιά τήν Πόλη, μέ τήν πρόθεση 
νά επιβάλουν άπό κεϊ τήν κυριαρχία τους σ’ δλόκληρη τή Χερσόνησο. 
’Έτσι κ’ οί Νεότουρκοι στά 1908 προσπάθησαν νά ξαναζωντανέψουν τή μι- 
σογκρεμισμένη Αυτοκρατορία, κηρύττοντας τήν ελευθερία καί τήν ισότητα 
τών βαλκανικών καί άνατολικών λαών, κάτω άπό τό σκήπτρο τού Όσμάν, 
’Ανάλογο εϊταν καί τό νόημα τής δικής μας Μεγάλης ’Ιδέας, πού σήμαινε 
τήν άναγέννηση τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέ τά παλιά της σύνορα, 
τή δημιουργία ένός Κράτους παμβαλκανικού καί μικρασιατικού, κάτω άπό 
τήν έλληνική ηγεμονία καί μέ “Ελληνα Βασιλιά στις άκτές τού Βοσπόρου.

Συνηθίσαμε σήμερα, μέ τή μικροαστική στενοκεφαλιά μας, νά ειρωνευό
μαστε αύτό τό μεγαλόπρεπο όραμα τών πατέρων μας καί νά τό χαρακτηρί
ζουμε σά μιά καθυστερημένη καί ρωμαντική άναπόληση μεσαιωνικών θρύ
λων. Βέβαια υπήρχαν πολλοί θρύλοι μές στή Μεγάλη ’Ιδέα, μά όχι μονάχα 
θρύλοι. 'Γπήρχε, στο βάθος, κυρίως ή συναίσθηση τής άνεπάρκειας τού 
έλληνικοΰ έθνους νά ζήσει μοναχό του άπάνω στά βράχια του κ’ή άνάγκη 
του νά πραγματοποιήσει μιά πλατύτερη κοινωνία εθνών. Ή τάση αυτή 
έπαιρνε τή μορφή τού Ιμπεριαλισμού, γιατί τέτοιο εϊτανε τό πνεύμα τής 
εποχής, τέτοιος εϊτανε τότες δ κανόνας τού παιχνιδιού : φανατικός εθνικισμός 
καί επικράτηση μέ τή βία. Μά δ ιμπεριαλισμός, δ πόλεμος, εϊτανε τά μέσα κις 
όχι δ σκοπός, τά μέσα πού παρείχε ή ζωή. Κατά βάθος, τό νόημα τής Με
γάλης ’Ιδέας εϊταν ή ενότητα, ή σύνθεση τών άντιθέσεων, ή κατάργηση τής 
σύγχρονης άνισορροπίας κ*  ή επιστροφή στήν ιστορική τάξη τής ’Ανατολική 
Μεσογείου. Καί κατά τούτο οί άνθρωποι πού πίστευαν στή Μεγάλη ’Ιδέα, οί 
ρωμαντικοί αυτοί νοσταλγοί τού έλληνικού Μεσαίωνα, είχαν άσυγκρίτως πιο 
πλατιές ιστορικές άντιλήψεις καί πιο βαθιά συναίσθηση τής εθνικής μας 
πραγματικότητας, άπό τούς πρακτικούς καί θετικούς άνθρώπους τής παλαιοελ- 
λαδίτικης ρουτίνας.

Τά περήφανα αυτά ιδανικά τών Νεοελλήνων, τών Νεοτούρκων καί τών 
Βουλγάρων έδωσαν τή μεγάλη μάχη τους άπό τά 12 στά 22 στούς κάμπους 
τής Μακεδονίας, τής Θράκης καί τής Μικρασίας. Σάν τελείωσε τό παιχνίδι 
καί ξεκαθαρίστηκαν οί λογαριασμοί, καταλάβαμε πώς κανείς μας δέν εϊταν 
άρκετά δυνατός ώστε νά επιβάλει τήν ήγεμονία του στούς άλλους. Γιάνά 
σταματήσει ή άλληλεξόντωση τών φανατισμένων εθνών δεχτήκαμε δλοι τήν 
άνταλλαγή τών πληθυσμών. Φαίνεται πώς εϊταν ή μόνη λύση, στο σημείο πού 
είχανε φτάσει τά πράματα. “Ετσι σχηματίστηκαν Κράτη μέ αυστηρό εθνικό 
χαρακτήρα καί κατά κανόνα μέ άσήμαντες μειονότητες, πού διακήρυξαν οτι 
θεωρούν τά σύνορα τοϋ 1922 ώς δριστικά καί δέν έχουνε πιά εδαφικές βλέ
ψεις. Οί πολιτικοί κ’ οί διπλωμάτες δήλωσαν, σ’ δλους τούς τόνους, πώς τό 
’Ανατολικό Ζήτημα τελείωσε, λύθηκε γιά πάντα καί άνήκει στήν ιστορία.
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Δέν υπάρχει πια Μεγάλη Ιδέα, μάς είπαν, δέν υπάρχουν εθνικές διεκδική
σεις καί άλύτρωτοι άδελφοί, ξοφλήσαμε μ’ αυτήν τήν υπόθεση, καί τώρα θά 
καθήσουμε φρόνιμα-φρόνιμα νά νοικοκυρέψουμε καί νά συγυρίσουμε τό σπι
τικό μας, δίχως νά σκοτίζουμε κανέναν μήτε κανείς νά μάς σκοτίζει. Καί 
βέβαια στή θεωρία οί οδηγοί μας είχανε δίκιο. Δέν υπάρχει πιά τό ’Ανατο
λικό Ζητημα τέτοιο πού τό γνώρισαν οί προηγούμενες γενεές. 'Υπάρχει δμως 
τούτο τό πολύ σημαντικό γεγονός : δτι, έτσι δπως έγιναν τά πράματα, <5έν 
μπορούμε νά ζήαουμε.

Φυτοζωούμε δλοι οί Βαλκαν ικοί μέ τόν πιό άθλιο τρόπο. Ή Χερσόνησο 
δεν αναπνέει καλα, χωρισμένη καθώς είναι σέ μικρά καί ανοργάνωτα Κράτη, 
ανίκανα νά συντηρήσουνε τόν πληθυσμό τους. Ό πλούτος της δέν μπορεί 
νά κυκλοφορήσει καί σαπίζει άχρησιμοποίητος στον τόπο τής παραγωγής 
του. Οί λαοί της έχασαν τήν ελεύθερη επικοινωνία τους, μένουνε φυλακισμένοι 
μές στά τείχη τους, χωρίς ορίζοντες, χωρίς τά απέραντα πεδία δράσης πού εί
χαν άλλοτε. Τά βαλκανικά Κράτη είναι κατά τό μάλλον ή ήττον χρεωκοπη- 
μένα καί ομολογούνε τήν οικονομική καταστροφή τους, εξόν άπό τήν Τουρ 
κία, πού προφασίζεται ακόμα δτι περνά μιά περίοδο ανόρθωσης καί ακμής 
Μά κάνεις δέ γελιέται μαζί της, παρά τά ενθουσιώδη σχόλια τών πολιτικών, 
τών διπλωματών καί τών δημοσιογράφων. Ξέρουμε πολύ καλά τί συμβαί
νει απο την άλλη μέρια τού Αιγαίου. * Αλλαξε ή μορφή τοΰ τουρκικού Κρά
τους, η νομοθεσία, το αλφάβητο, το καπελλο, μα το έθνος τους ψευτοζεί καί 
μαραίνεται μέρα με τη μέρα. Τό δεκάχρονο κεμαλικό πείραμα είχε σκοπό 
του, πριν απ’ δλα, τήν πλέρια καί τέλεια πολιτική καί οικονομική αύτάρκεια 
τής Τουρκίας—δχι μόνο τής χώρας, μά καί τού έθνους. Γιά τούτο θελήσανε 
και επιτυχανε την ανταλλαγή τών πληθυσμών, γιά νά ζήσουνε μόνοι τους καί 
νά μήν έχουν τίποτα κοινό μέ τά άλλα έθνη. Μά άπ’ αυτήν τήν άποψη τό 
πείραμα άπότυχε δλότελα. Δέν μπορούνε νά ζήσουνε μόνοι τους. Ό λαός 
τους υποφέρει περισσότερο άπό δλους τούς βαλκανικούς λαούς καί δέ σώζεται 
μέ τούς επιφανειακούς μοντερνισμούς τής Πόλης καί τής "Αγκυρας. Τό κα
τάλαβαν σήμερα, μά δέν καταδέχουνται ή δέν τολμούν νά τό πούν. Δέν είναι 
εύκολο πράμα νά ομολογήσει τήν άποτυχία της μιά τέτοια άγέρωχη καί υπε
ροπτική στρατοκρατία.

Κανείς μας δέν μπορεί νά ζήσει μόνος του. Κανείς μας δέν είναι ικανο
ποιημένος μέ τή σημερνή κατάσταση τών πραγμάτων. Δέν τελείωσε λοιπόν τό 
’Ανατολικό Ζήτημα κι’ας ,πά νά λένε οί υπεύθυνοι κυβερνήτες. Τό ζήτημα 
ζεϊ πάντα καί βασιλεύει κ’ οί λαοί τό ξέρουν. Νιώθουν πολύ βαθιά πώς πρέ
πει νά άλλάξει κάτι, νά γίνει κάτι. Μά τί; Νά γίνει πόλεμος ; Είπαμε δχι καί 
τό είπαμε είλικρινά, γιατί είδαμε πώς δ πόλεμος δέν είναι μιά λύση.

Οί βαλκανικοί ιμπεριαλισμοί τσακίστηκαν, δ καθένας μέ τή σειρά του, 
καί άναγκάστηκαν νά παρατήσουν τόν άγώνα, άφού κανείς τους δέν εΐταν 
ικανός νά καταργήσει τούς άλλους καί νά ξαναϊδρύσει, μοναχά μέ τις δικές 

του δυνάμεις, τήν Αυτοκρατορία. Αισθανόμαστε πως πρεπει να βρούμε κάτι 
άλλο, κάτι πού άρχίζει ίσως νά βρίσκεται μονο του. Η ιστορική τάση προς 
τήν ενότητα προσαρμόζεται ολοένα στο πνεύμα καί στις συνθήκες τής εποχής, 
άχρηστεύει τά σκουριασμένα μέσα τού παρελθόντος, αλλάζει αυθόρμητα τό 
ρυθμό της καί τή φρασεολογία της. Χτές είχε ως έμβλημα τον ενθικισμο. 
Σήμερα μιλά στο δνομα τής δικαιοσύνης, τής ειρήνης, τής άδελφοσύνης τών 
εθνών. Θέτει κιόλας, μπροστά στά μάτια τών βασανισμένων λαών, ένα νέο 
Ιδανικό, άνάλογο μέ τις άπαιτήσεις καί τις κατευθύνσεις τού καιρού μας: τήν 
ειρηνική άναγέννηση τής Αυτοκρατορίας μέ τή μορφή μιάς ελεύθερης Συμ
πολιτείας.

Ή ιστορία συνεχίζει τή ροή της μέ άλύγιστη επίμονη. Η ιστορία Φέλει 
τήν Αυτοκρατορία — μέ δποιοδήποτε τύπο, μέ δποιαδήποτε μέσα, μέ δποια- 
δήποτε πρόφαση. Ή ίδια πάντα ζωική τάση, άκατάλυτη μές στο πέρασμα 
τών αιώνων, προκαλεΐ σήμερα τις Βαλκανικές Διασκέψεις και ξεσκεπάζει τά 
προβλήματα καί τις ελπίδες τής ενότητας. Δέν μπορούμε νά άνασάνουμε 
ελεύθερα μές στά χρεωκοπημένα αυτά Κρατίδια, στις άσφυχτικές αυτές κοι
νωνίες, στις άνόητες αυτές elites, πού μαϊμουδίζουν άπό μακριά τήν Εύρώπη. 
Μάς λείπουν οί φυσικές προϋποθέσεις τής άνάπτυξης τών εθνών, ή άπλο- 
χωριά, ή άνεση, οί πλατιοί ορίζοντες, η αυτοπεποίθηση. Αισθανόμαστε 
άμυδρά πώς ή ένωση τών υλικών μας δυνάμεων, ή σύνθεση τών πνευματι
κών μας άντιθέσεων, δίχως νά καταλυσουν τις εθνικες μας προσωπικότητες, 
θά δεκαπλασιάσουν τις δημιουργικές ίκανότητές μας καί θά μάς χειραφετή
σουν. Είμαστε μικροί καί φτωχοί καί καταφρονεμένοι. Θά γίνουμε δλοι 
μαζί κάτι μεγάλο, κάτι πού είναι μιά επιτακτική άξίωση τής ιστορίας μας, 
τής ζωής μας. Μά πότε ; Μά πώς *,

Τά εμπόδια φαίνουνται σήμερα βουνά. Φτερουγιζει όμως μια ωραία 
’Ιδέα μές στήν άτμόσφαιρα τής Χερσονήσου, σύμβολο ίσως καί προάγγελος 
μιάς νέας εποχής, μιάς μελλοντικής παιδείας. Κ οι λαοί μας, μες στις τό
σες κακομοιριές τους, έχουν καί τό άνεκτίμητο χάρισμα δτι είναι άξεστοι και 
άφθαρτοι, δτι τό σαράκι τής δυτική: παρακμής δέν άγγισε άκόμα τή χωριά
τικη υγεία τους. Πρωτόγονα Βαλκάνια ! Ζωηροί έφηβοι, που δέν άρχισαν 
άκόμα τήν καρριέρα τους, πού δέ χάρηκαν άκόμα τή ζωή καί λαχταρούν 
ολόψυχα νά ζήσουν κι’ αυτοί μέ τή σειρά τους, νά δημιουργήσουν κάτι δικό 
τους. Τό μέλλον τούς άνήκει αν ξέρουν νά χρησιμοποιήσουν τις πρωτόγονες 
ορμές τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ

Περιοδικό “ΙΔΕΑ,, 2
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ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

«ΟΙ ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ» 

TOY HENRI BERGSON

Τό τελευταίο βιβλίο τού μεταφυσικού τής «Ζωικής Όρμής» έρχεται νά 
στεφανώσει τή θαυμαστότερη φιλοσοφική σταδιοδρομία τής εποχής μας."Ενα 
ακόμη μνημείο κοντά στ’ άλλα τρία, πού τή λαμπρύνουν : τό δοκίμιο γιά τά 
«Άμεσα δεδομένα τής συνείδησης»—ανυπέρβλητο δείγμα φιλοσοφικής ανά
λυσης γιά τον Έμίλ Μεγερσόν—τήν «"Υλη καί μνήμη», δπου ξετυλίγεται 
ή αποφασιστικότερη προσπάθεια στήν ιστορία τής φιλοσοφίας γιά τήν από
δειξη τής πραγματικότητας τού πνεύματος, καί τή «Δημιουργική εξέλιξη»,«τό 
θείο αυτό φανέρωμα», κατά τό χαρακτηρισμό τοΰ Ούΐλλιαμ Τζέϊμς. «Οί 
δυο πηγές τής ηθικής καί τής θρησκείας» είναι τό φυσικό καί απαραίτητο 
συμπλήρωμα τοΰ μπερξονικοΰ έργου. Μέ αλύγιστη συνέπεια μά καί μέ φει- 
δίσια δεξιοτεχνία τινάζονται, τραβούν, ανταμώνουν, χωρίζουν, ξανασμίγουν 
τά πολλαπλά μοτίβα, πού, στά προηγούμενα βιβλία, σάν από ακατάσχετο 
πνευματικό οργασμό, βρίσκουνται ξένοιαστα σπαρμένα. Έδώ, πέρα γιά πέρα 
αποκαλύπτεται ή βαθιά μουσικότητα, ή πολυφωνική υφή τής μπερξονικής 
σκέψης. Έδώ, πραγματοποιεί τις τελικές συνθέσεις της καί βρίσκει τήν ενό
τητά της.

Είναι αλήθεια πώς οί προσεκτικοί μελετητές τοΰ φιλοσόφου είχαν προ
αισθανθεί τήν ενότητα αυτή καί προεξοφλήσει ώς ένα σημείο τις συν
θέσεις του. Στο δοκίμιο γιά τά «Άμεσα δεδομένα τής συνείδησης» βρί" 
σκουνται τά σπέρματα δλης τής κατοπινής του εργασίας. Καί δμως τό 
πλήθος τών θαυμαστών καί τών αντιπάλων του περίμενε μέ ασυγκράτητη 
ανυπομονησία τό τελευταίο έργο του. Δυο είναι κυρίως οί λόγοι αυτής τής 
παγκόσμιας αναμονής. Πρώτα—πρώτα, από τά 1907, άφ’ δτου βγήκε ή «Δη
μιουργική εξέλιξη», έκτος από τήν «Duree et Simultaneite» καί κάτι ανα
τυπώσεις, δ φιλόσοφος δέν είχε δημοσιεύσει τίποτε. Ουσιαστικά, ή σιωπή του 
βάσταξε 25 χρόνια. Όχι πώς οί αναγνώστες του δέν είναι συνειθισμένοι 
νά περιμένουν. Ό Σταντάλ θέλει τον έρωτα «τή μεγάλη υπόθεση τής αν
θρώπινης ζωής». Γιά τον Μπερξόν, δέν υπάρχει σπουδαιότερο πράγμα από 
τό έργο. Αδύνατο νά φανταστεί κανείς πιο ευσυνείδητο συγγραφέα. Ό πα
ραμικρός νυγμός άγουρης φιλοδοξίας, ούτε ίχνος προχειρότητας, καμμιά Α
μέλεια. Γιά κάθε βιβλίο, δουλεύει χρόνια. Πολλούς επηρέασε, ένα σωρό 

τον άντίγραψαν μά στήν πειθαρχία κανείς δέν τόλμησε νά συναγωνιστεί μα
ζί του. ’Οπαδοί του μεγάλης ολκής, σάν τον Πεγκύ καί τό Σορέλ, είναι φο
βεροί κακογράφοι κΓ άτσαλοι συγγραφείς.

"Επειτα, μέσα σ’αύτό τό τέταρτο αιώνα, άλλαξε κάμποσες φορές ή μορφή 
τοΰ κόσμου. Ή αναταραγμένη από αόριστες ανησυχίες προπολεμική περίο
δος, κατόπι δ πόλεμος, τό «Γεγονός», πού στον πρώτο του αντίκτυπο μέσα 
του αφιερώνει δ φιλόσοφος απαράμιλλες σελίδες, τέλος τό χάος, δπου παρα" 
δέρνουμε σήμερα, τό δέος τοΰ γενικοΰ καταποντισμού, ή αγωνιώδης αναζή
τηση σωτηρίας. Πώς βλέπει τό κατάντημα τών λαών δ φιλόσοφος ; Πού τό 
αποδίδει; ’Έχει νά προτείνει φάρμακο δ ανθρωπιστής, πού, στήν αρχή τοΰ 
πολέμου, μέσα στήν ακαδημία τών ηθικών καί πολιτικών επιστημών, έβγαλε 
τή μεγαλύτερη κραυγή οργής γιά τό έγκλημα, πού είχε οργανωθεί κατά τής 
ανθρωπότητας, δ στοχαστής, πού μέ μαθηματική ακρίβεια προφήτεψε έν δνό- 
ματι τής φιλοσοφίας του τήν έκβαση τής μεγάλης περιπέτειας ; Ερωτήματα 
πού πρόβαλλαν τόσο πιο ανυπόμονα δσο δλος δ κόσμος ήξερε πώς δ φιλόσοφος 
είχε αρχίσει νά δουλεύει, ευθύς μετά τή «Δημιουργική εξέλιξη», επάνω στήν 
ηθική καί πώς μοιραία θ’ αντάμωνε στο δρόμο του τά τραγικά προβλήματα 
τού καιρού μας. Καί δέ γελάστηκαν δλοι δσοι μαθήτευαν στο σχολείο τής 
μπερξονικής αναμονής. Ή άρρώστεια τής ανθρωπότητας δέν άφήκε διόλου 
αδιάφορο τό φιλόσοφο. Ένα δλάκαιρο σχεδόν κεφάλαιο τοΰ βιβλίου του 
είναι αφιερωμένο στή διάγνωση της, στις προϋποθέσεις καί τή θεραπεία 
της. Άς μή παρεξηγηθεΐ δμως ή «έπικαιρότητα» τού έργου. Είναι καθαρά 
συμπτωσιακή. Ό ορυμαγδός τής εποχής, οί στριγγές κραυγές τής λύσσας 
καί τοΰ μίσους, τά βουγγητά τής αγωνίας δέν εκβίασαν τή σκέψη τού φιλο
σόφου ούτε θόλωσαν τήν κρίση του. Δέ φτάνουν σά μιάσματα ώς εκεί πού 
βρίσκεται. «Σ’ ένα θεό. λέει, πού θά κύτταζε από ψηλά, τό δλο θά φαινότανε 
αδιαίρετο, σάν τήν εμπιστοσύνη τών λουλουδιών, πού άνοίγουνε τήν άνοι
ξη». Σέ μιά συζήτηση γιά τούς ιδεολογικούς αντίπαλους τοΰ φιλοσόφου, δ 
Άλμπέρ Τιμπωντέ είπε χαρακτηριστικώτατα πώς δ μεγαλύτερος εχθρός του 
δέν είναι κανένας σύγχρονος, μά δ πανάρχαιος άδιάλλαχτος αρνητής τής 
κίνησης, δ Ζήνων δ Έλεάτης. Έν τούτοις ή ολύμπια αταραξία, πού μ’ αυτή 
επισκοπεί δ Μπερξόν τά πράγματα, δέν τόν άποτραβάει άπό τό θέαμα τής 
κακομοιριάς τών ανθρώπων, «τών μέτριων κατοίκων τής γωνιάς τοΰ Σύμπαν- 
τος πού ονομάζεται ή Γή». Ούτε δίνει τόπο στήν οργή ανανεώνοντας 
τό πλατωνικό παράδοξο γιά τή φύση καί τήν πραγματοποίηση τής 
ηθικής. Κάποτε, δ συγγραφέας τοΰ Συμποσίου είχε αναγγείλει πώς θά 
μιλούσε γιά τό αγαθό. Χαλασμός κόσμου στο μάθημα του. "Ολοι 
περίμεναν τήν αποκάλυψη. Καί τί απογοήτευση, στο τέλος. Έπρόκειτο 
γιά κύκλους, τρίγωνα καί τά τοιαΰτα.—Ή συμπόνια τοΰ Μπερξόν γιά τά 
δεινά τής ανθρωπότητας είναι δλοφάνερη. Ή ανάγκη τής άμεσης ανακού
φισης δέν τοΰ ξεφεύγει :«.... μιά απόφαση επιβάλλεται. Ή ανθρωπότητα 
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στενάζει, μισοτσακισμένη κάτω από τό βάρος τών προόδων, πού έκανε». 
Μά ή θεραπεία, πού συνιστάει, απέχει σταθμούς και παρασάγγας από 
τά γιατρικά τής πιάτσας. Μερικοί θά χαμογελάσουν. “Αλλοι θά σταυρο- 
κοπηθοΰν Οί οικονομολόγοι θά φρυάξουν. Οί άνθρωποι αυτοί είναι ή πλη
γή τής εποχής. Τήν πήραμε πολύ στά σοβαρά καί μάς τιμωρούν γι’ αυτό 
σκληρότατα. Μέσα στά νούμερα έχασαν τήν ψυχή τους, έν δνόματι τους ζη
τούν επί πίνακι καί τήν ψυχή τής ανθρωπότητας.

I

«Οί δυο πηγές τής ηθικής καί τής θρησκείας» αποτελούν μιά νέα από
δειξη τής αλήθειας δτι τά οποιοσδήποτε κατηγορίας φαινόμενα δέν επαρκούν 
στον εαυτό τους, δτι, γιά νά πετύχουμε τήν ικανοποιητική εξήγηση, είναι 
απαραίτητο νά τά ύπερβοΰμε. ’Αφού κατάφερεένα γερό χτύπημα κατά τής 
γενικής θεωρίας τού θετικισμού, έρχεται τώρα ό Μπερξόν νά φανερώσει τή 
φτώχεια του στήν ψυχολογία καί τήν κοινωνιολογία. Οί δυο αυτές πειθαρ
χίες προχώρησαν υπέρμετρα στό δρόμο τής ανεξαρτησίας. Οίστρηλατη- 
μένες από τή λαχτάρα τής αυτοτέλειας, τόσο πολύ απομακρύνθηκαν από 
τή βάση τους κι’ απομονώθηκαν από τις άλλες αναζητήσεις, τόσο πολύ πρό 
πάντων αγνόησαν τις συνθετικές προσπάθειες, πού θάναι πάντα δ κλήρος καί 
τό προνόμιο τών λίγων διαλεχτών, ώστε ξέχασαν δλότελα τις δυνατότητες 
καί τον προορισμό τους. Άποσπώντας τό αντικείμενο τους από τις υπόλοιπες 
περιοχές τής πραγματικότητας, πίστεψαν πώς είναι δυνατό, μέ μόνα τά εφό
δια τους, νά εξηγήσουν «επιστημονικά» τό καθετί στον κύκλο τους, ως καί τά 
πρωταρχικά, τά σκοτεινότερα φαινόμενα.'] Δέν είδαν δτι, στήν περιοχή τους, 
καμμιά ολική εξήγηση δέν μπορεί νά στηριχτεί αποκλειστικά στά πορίσμα
τα τους. Τούς ξέφυγε πώς τό αντικείμενο τους συνέχεται μέ τάλλα, πώς οί 
ίδιες δέν είναι παρά όργανα, μέσα γιά τό καθολικό γνωστικό εγχείρημα. «Τό 
πάν είναι σκοτεινό, αν άρκεστεϊ κανείς σέ απλές εκδηλώσεις», λέει δ φιλόσοφος, 
Οί κομματιαστές εξηγήσεις παραπέμπουν ή μιά στήν άλλη, απεριόριστα,δίχως 
διέξοδο.’Αδύνατο νά βρεθεί έτσι τό κλειδί τής πραγματικότητας.’Από τήν άλλη 
μεριά, δ ακοίμητος πόθος τών ουσιαστικών εξηγήσεων, ή κρυφή συναίσθη
ση τής ατροφίας τών μερικών πορισμάτων.Έξ οΰ καί οί τραβηγμένες από τά 
μαλλιά υποθέσεις, τά σπασμωδικά γενικά συμπεράσματα, οί αφελείς κοσμο
θεωρίες. Ενας αντιπρόσωπος τής παθολογικής ψυχολογίας από τούς ση- 
μαντικωτερους, δέν άρκιέται στις επιτυχίες του μέσα στον κλάδο του. Ζα
λισμένο, από τήν παγκόσμια απήχηση τών πρώτων εργασιών του, θεωρεί 
απαραίτητο νά εξηγήσει τό σύμπαν μέ τό γεννετήσιο ένστικτο. “Αλλος πάλι 
κοινωνιολόγος, από τούς σεβαστότερους, ίσως δ σεβαστότερος, φρονεί δτι ή 

κοινωνία εξηγείται μόνη της καί πώς τό καθετί άπ’ αυτή πηγάζει. Λάθη, 
πού δφείλουνται στήν κακή αντίληψη τής αποστολής αυτών τών εντοπισμένων 
ερευνών. ’Από τή μιά μεριά, ή καθεμιά θέλει ν’ αγνοεί αγέρωχα τό τί γίνε
ται παραπέρα. Καί ίσως αυτή ή στάση νά ήταν ανεκτή, αν έμενε αναλλοίω
τη ώς τό τέλος. ’Αλλά πολύ συχνά άλλαζει. Υστερα απο μερικες προσπά
θειες κι’ επιτυχίες νομίζουν πώς μπορούν άφοβα να επιδοθοΰν στη γυμναστι
κή τών γενικεύσεων. Καί οί πλάνες αυτές βαραίνουν σ ολη την κατοπινή 
εξέλιξη τους, απαράλλακτα δπως τά στραβοπατήματα τού ξεκινήματος επηρεά
ζουν τή σταδιοδρομία τών ατόμων. «Τό μέλλον μιας επιστήμης, λέει δ Μπερ
ξόν, έξαρτάται από τον τρόπο, πού μ’ αυτόν έξ αρχής τεμάχισε τό αντικεί
μενο της. “Αν είχε τήν τύχη νά τό χωρίσει κατά τις φυσικές αρθρώσεις, 
σάν τον καλό μάγερα, γιά τόν δποΐο μιλεΐ δ Πλάτων, λίγο ένδιαφερει ο α
ριθμός τών κομματιών πού θάχει κάνει" καθώς δ τεμαχισμός θάχει προε
τοιμάσει τήν ανάλυση σέ στοιχεία, θά κατέχει κάνεις στο τέλος μια απλοποιη
μένη αναπαράσταση τού δλου». Δυστυχώς ή βιάση τών πειθαρχιών, για τις 
δποΐες έγινε λόγος, όχι μόνο αποκλείει τήν προεξόφληση τού δλου, αλλ ούτε 
τά τμήματα του αφήνει νά φανερωθούν καλα-καλα. Το περίγραμμα τους 
μένει θαμπό καί φευγαλέο, άλάκαιρες περιοχές τής πραγματικότητας ανε
ξερεύνητες, κάποτε κι’ ανυποψίαστες. ’Από τή μιά μεριά, ή «επιστημονική» 
δουλειά τους πολύ απέχει από τού νά δίνει δ,τι θά μπορούσε. Απο τήν 
άλλη, μέ τή μεγαλύτερη ξενιασιά παραβιάζουν τά δικαιώματα τής μετα
φυσικής. ’Αλλά τά τού Καίσαρος τφ Καίσαρι. Δέν καταπατεί κανείς ατι
μώρητε! ξένα οικόπεδα, ιδίως δταν συμβαίνει ν’ ανήκουν στή μεταφυσική. 
Έκεΐ ψηλά, δ αέρας είναι λιγοστός καί στούς περισσότερους κόβεται ή 
ανάσα. Ούτε οί έγκλιματισμοί προκόβουν. Μόνο στά γεννήματα καί θρέμ
ματα τής αφιλόξενης αυτής τοποθεσίας ή ζωή είναι δυνατή.

Τά προβλήματα τής ηθικής καί τής θρησκείας είναι από τά μεγαλύτερα. 
’Ανέκαθεν οί μεταφυσικοί τά θεώρησαν τής δικαιοδοσίας τους. Είναι τόσες 
οί προϋποθέσεις καί οί προεκτάσεις τους, ώστε μόνο σά μέρη ενός δλου 
μπορούν νά εννοηθούν. Είτε γιατί άρχισε από αυτά κι’ αναγκάστηκε ν’ απλω
θεί απεριόριστα είτε γιατί ξεκινώντας άπ’ αλλού τ’ αντάμωσε στό δρόμο 
του, τό βέβαιο είναι δτι κανένας μεταφυσικός άξιος τού ονόματος δέν τ’ 
αγνόησε. ’Εναντίον αυτού τού καθεστώτος, δ θετικισμός επαναστάτησε. Δέν 
μάς ενδιαφέρει, είπε, ποιά είναι ή πεμπτουσία τής ηθικής καί τής θρη
σκείας. ’Ίσως - ίσως νάναι πλάσμα τής γόνιμης φαντασίας τών μεταφυσικών. 
’Εμείς ένα πράγμα ξέρουμε κι’ αυτό μάς φτάνει: ή ηθική καί ή θρησκεία 
είναι δοσμένες στά πράγματα. Γιά μάς, δέν υπάρχει ή ’Ηθική καί ή Θρησκεία 
αλλά μόνο ηθικές καί θρησκείες. ’Αντί νά κυνηγούμε σκιές, θ’ άδράζουμε τήν 
άπτή πραγματικότητα. Τήν άδραξε; Ίσως νά μή είναι σωστό νά ύποτιμάται ή 
άξια τής συμβολής τών θετικιστών στή γνώση τής πραγματικότητας. Στήν πε
ριοχή τού συγκεκριμένου, έρριξαν άφθονο φώς. Οί κοινωνιολογικές θρησκευ- 
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τιχές ερευνες μάς μάθανε κάμποσα πράγματα. Καί είναι πολύ χρήσιμο νά συ
νεχιστούν. ’Αλλά τό συγκεκριμένο είναι ανεξάντλητο. 'Ως τή συντέλεια τών 
αιώνων, θά τό ψιλοκοσκινίζουμε. Κι’ ούτε φαίνεται πώς στο τέλος θάμαστε 
πολύ σοφότεροι. Ή ιστορική αρχή τών πραγμάτων — αν αυτή ή αρχή έχει 
κανένα νόημα — μάς ξέφυγε μιά γιά πάντα. Καί τό τέλος άδηλο. Δέν ξέ
ρουμε καλά-καλά αν θά υπάρξει τέλος. Κι’ έν τφ μεταξύ λαχταρούμε νά μά
θουμε τί σημαίνουν αυτά τά επίμονα καί παγκόσμια φαινόμενα, πού λέγον
ται θρησκεία καί ηθική. Κι’έν τφ μεταξύ — κι’ αυτό είναι τό χειρότερο, τό 
αθεράπευτο κακό — γεννιούνται μεταφυσικοί, δπως γεννιούνται ποιητές, μου
σικοί, ζωγράφοι κι’ άλλα άχρηστα δντα. *Όσο  φυτρώνουν αυτοί οί περίερ
γοι άνθρωποι κι’ δσο τούς ανέχεται ό κόσμος, κάτι παραπάνω, δσο τσιτώνει 
τό αυτί, γιά ν’ ακούει πού καί πού τό σχιζοφρενικό μονόλογο ή διάλογο 
τους—άλλη ακατανόητη συνήθεια τών μεταφυσικών: δέ συζητούν παρά 
αναμεταξύ τους — οί θετικιστές θά διαρρηγνύουν τά ίμάτια τους. Καί δέ θά 
πάψουν νά υποφέρουν παρά αν τό χωνέψουν μιά γιά πάντα πώς άλλη ή 
δίκη τους η δουλειά, άλλη τού μεταφυσικού. Πρέπει νά τό πάρουν απόφαση 
πώς δέν μπορούν νά συναγωνιστούν μέ τήν έμφυτη καί πληροφοριακά νο
μιμοποιημένη οϊκουμενικότητα τού φιλοσόφου, «τού ειδικού τής γενικότη
τας», γιά νά θυμηθούμε τον Αύγουστο Κόντ, αυτόν τον πάτρονα τους. Θά 
συντελέσει τό τελευταίο καταπελτικό μάθημα τού Μπερξόν στήν ανάνηψη 
τους ; Θάταν μεγάλο ευτύχημα γιά τούς ’ίδιους.

II

Η μπερξονικη εξηγηση τής θρησκείας καί τής ηθικής είναι συνάρτηση 
τής μεταφυσικής, πού αποτελεί τον πυρήνα τής «Δημιουργικής Εξέλιξης». 
Η μεταφυσική αυτή ολοκληρώνεται στο τελευταίο έργο τού φιλοσόφου. 

* Ολοκληρώνεται» είναι τροπος τού λεγειν. Δέν κλείνει σά σύστημα οριστικό 
κι’ ασάλευτο. Ή μπερξονική μέθοδος αγνοεί τή στάση. Είναι μιά αιώνια 
κίνηση και αναζητηση. Οταν λεμε «ολοκληρώνεται», εννοούμε δτι ξεκαθαρί
ζεται πλέρια ή κατεύθυνση, που πρεπει να πάρουν οί αναζητήσεις τών μετα
γενεστέρων γιά ν’ αποδειχτούν ατράνταχτα οί βασικές σπιριτουαλιστικές 
θέσεις, γιά νά γίνει ή μεταφυσική δπως τήν ονειροπολεί ό φιλόσοφος : πει
ραματική. Η ριζική πρωτοτυπία τού μπερξονικού εγχειρήματος συνίστα- 
ται στο δτι ό φιλόσοφος αϊσθάνθηκε επιτακτικά τήν ανάγκη νά εγκαταλεί- 
ψει τήν οντολογία τού καθαρού διαλεκτικού τύπου καί νά θεμελιώσει τή 
μεταφυσική στο πείραμα. Βέβαια, το πείραμα, πού επιδιώκει ό Μπερξόν 
δέν είναι τό στενά «επιστημονικό», τό πείραμα τών εργαστηρίων. "Εχει πολύ 

πλατύτερη σημασία καί προϋποθέτει ιδιαίτερη τεχνική. Πάντως παρουσιάζει, 
τούτο τό κοινό μέ τήν αρχή, πού διεπει τον πειραματισμό στις φυσικές Επι
στήμες : δτι κάθε βεβαίωση πρέπει νά επικυρώνεται άπο τά πραγματα, νά 
μπορεί νά ελέγχεται από τον καθένα. ’Εμπειρική είναι και η γενικωτατη 
υπόθεση, πού ό φιλόσοφος διατύπωσε γιά τή γένεση τών ζωικών ειδών στη 
«Δημιουργική εξέλιξη» καί πού επηρέασε τόσο έντονα τή βιολογία. Η υπό
θεση αυτή, ή περίφημη «Ζωική 'Ορμή», δίνει και το κλειδί τής ηθικής 
καί τής θρησκείας.

Πώς εξηγείται ή καταπληκτική πολλαπλότητα τών ζωικών ειδών, η κοι
νότητα τών λειτουργιών σέ πολλά, ή διαφοροποίηση τών οργάνων σε αλλα, 
τό πολυσύνθετο τών οργανισμών στά περισσότερα ; Τί είναι εκείνο, πού επι
τρέπει στά είδη ν’ άνταποκρίνουνται στις ανάγκες τής ζωής; Είναι κάτι κοινό 
κι’ εσωτερικό σέ δλα, κάτι πού τά διασχίζει πέρα για πέρα χωρίς όμως να εξαν 
τλείται σ’ αυτά, κάτι από τό όποιο πηγάζουν καί που τους επιτρεπει ν ανα 
νεώνουνται απεριόριστα. Αυτή ή μυστηριώδης κι ασύλληπτη δύναμη μονή 
της δέ θάταν σέ θέση νά δημιουργήσει τίποτε. Είναι μιά πνοή, μιά αρχή 
πλαστουργική, πούχε ανάγκη κάπου νά χυθεί γιά νά τού δώσει σχήμα καί 
μορφή. Στήν ύλη έλαχε νά παίξει τό ρόλο τού μέσου, τού οργάνου στά χέρια 
αυτής τής ενεργητικής αρχής. Αλλα η υλη δεν είναι καθολου κομοδη. Η 
αδράνεια καί ή παθητικότητα της, οί ίδιες οι ιδιότητες, που τής φιλοτέχνησαν 
τον απώτατο προορισμό της, οί ίδιες οι προϋποθέσεις για την κινητοποι 
ηση τής ενεργητικής δύναμης, δρθώνουνται σά φοβερά εμπόδια μπροστά στή 
δράση της. Τά χαρακτηριστικά αυτά τής «φυσικής», νά πούμε, κατάστα
σης τής ύλης, γίνονται αδιάλλακτη αντίσταση τή στιγμή, πού πρόκειτα 
νά ύποστεΐ τή γονιμοποιητικη επιδρομή της πλαστουργικής αρχής, τής συ 
νείδησης. Μόνο ύστερα από τεράστιες προσπάθειες, ύστερα από άγρια 
πάλη μαζί της, θά καταφέρει ή συνείδηση νά δώσει διέξοδο στή δημιουρ
γική της ικανότητα. Τό αποτέλεσμα τού σμιξίματος τών δυο αντίπαλων 
μάλλον παρά συνεργατών δέν μπορούσε παρά νά ήταν απροσδόκητο. Τή 
συνείδηση οίστρηλατούσε ή τάση τής ενότητας, ή ύλη δμως τής έναντιώθηκε 
επίμονα. Πάντως τής έλειψε ή δύναμη, δχι μόνο ν’ αναχαιτίσει τήν ’ίδια, 
αλλά καί νά εκμηδενίσει δλότελα τή τάση της. Τό μόνο, πού κατάφερε, ήταν 
νά τή διαιρέσει. Ή αρχική ενιαία τάση αναλύθηκε σέ πολλές άλλες, απαράλ
λακτα σάν τήν οβίδα, πού σκάνει σέ αναρίθμητα θραύσματα. Σέ καθεμιά 
από τις υποδιαιρέσεις αυτές, μέ αλλεπάλληλα τινάγματα τής ενεργητικής αρ
χής προς τά εμπρός, σπάρθηκαν τά ζωικά είδη — μίγματα τής συνείδησης 
καί τής ύλης. Μίγματα δμως οργανικά. Τό καθένα, πούναι σάν από μιά 
φάση στή δραματική πάλη τών δύο ανταγωνιστικών στοιχείων, καί πού συμβο
λίζει κι’ από μιά επιτυχία τού ενεργητικού, συνταιριάζει καί τών δυό τά 
κύρια γνωρίσματα : τήν ένοποιητική δύναμη τής συνείδησης καί τή δυστρο
πία τής ύλης. Άλάκαιρος δ πολυσύνθετος μηχανισμός τών ζωικών δργανΓ 
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σμών ξεπηδάει αυτόματα από τήν ύπερνίκηση τής σειράς τών εμποδίων, 
πσϋ πρόβαλε ή ΰλη στόν επιδρομέα σέ κάθε πήδημα, πού έκανε προς τά έμ" 
προς μέσα στους κολπους της. Μ άλλα λόγια, ή ανεξάντλητη περιπλοκή τών 
λειτουργιών παρουσιάζεται σάν ή ανάποδη δψη τής απλότητας κι’ ένότητας 
τής δημιουργικής πράξης, πού έθεσε καθένα από τά εϊδη—σάν η μετάφραση 
της στή γλώσσα τής ύλικότητας.

Ολα δμως τά ζωικά εϊδη, πού ή «Ζωική ορμή», γιά νά τήν άποκαλέ- 
σουμε μέ τό όνομά της, άπόσπασε από τήν ΰλη δέν μπόρεσαν νά προκόψουν. 
Πολλά τής στάθηκαν πρόσκαιροι θρίαμβοι επάνω στο αντίπαλο στοιχείο. 
Εσβυσαν σιγά-σιγά είτε από ξεθύμασμα τής εσωτερικής πνοής είτε γιατί 

σκόνταψαν σέ ακατανίκητες εξωτερικές δυσκολίες. Τό πλήθος τών ειδών, πού 
άπόμειναν, συνοψίζεται σέ δυό-τρεϊς μεγάλες γραμμές τής ζωικής εξέλιξης. 
Στην άκρη τών δύο κύριων γραμμών βρίσκονται οί υπέρτατες έπιτυχίες τής 
ζωικής^ ορμής : τά έντομα, σάν τή μέλισσα και τό μυρμήγκι, κι’ δ άνθρω
πος. Σ’ αυτά τά εϊδη κορυφώνονται τά μέσα, πού ή συνείδηση χάρισε στά 
δημιουργήματά της γιά ν αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες τους 
καί νά ζοϋν σέ αρμονία μέ τό περιβάλλον. Ό άνθρωπος είναι προικισμένος 
μέ νόηση, τά ζφα μέ ένστικτο. Μεταξύ αυτών τών δύο γνωστικών μέσων οί 
διαφορές είναι κάτι παραπάνω από διαφορές βαθμού : ή άσκηση τούς 
οδηγεί στήν παγίωση δυό φύσεων διαφορετικών. Ή προσοχή τού ενστίκτου 
είναι καρφωμένη επάνω στή ζωή, τής νόησης έπάνω στήν ΰλη. Οί φορείς 
του ενστίκτου χειρίζουνται εργαλεία έτοιμα, πού τούς έχει πορίσει ή φύση 
καί πού συνέχονται οργανικά μαζί τους. Ό άνθρωπος είναι άξιος νά κατα
σκευάζει τεχνικά αντικείμενα, εργαλεία γιά νά φκιάνει εργαλεία, ποικίλοντας 
απεριόριστα τον τρόπο τής κατασκευής. Άλλ’ δν τό ένστικτο είναι συνεδε- 
μένο μέ ορισμένα κι’ αναλλοίωτα όργανα, δ κύκλος τής δράσης τών ζώων 
είναι δοσμένος μιά γιά πάντα καί καμμιά φυγή δέν είναι δυνατή. Τό ϊδιο 
όμως δέν συμβαίνει μέ τή νόηση. Αυτή δέ διαθέτει ειδικό καί αμετάβλητο 
όργανό^ Πρέπει νά τό φκιάσει μόνη της. Μπορεί στήν αρχή νά είναι άτεχνο, 
τίποτε δμως δέν εμποδίζει τήν τελειοποίηση του. “Απειρο πεδίο δράσεως ξα
νοίγεται μπροστά στόν κάτοχο της. Άλλ’ αν τό ένστικτο καί ή νόηση οδηγούν 
σέ διάφορη δράση, τούτο συμβαίνει γιατί προϋποθέτουν δυό τρόπους γνώ
σης διαφορετικούς. Στο ένστικτο, ή παράσταση καί ή πράξη τείνουν νά 
συμπέσουν, στή νόηση ή παράσταση ξεχειλίζει από τήν πράξη. Μ’άλλα λόγια 
τό ένστικτο είναι προσανατολισμένο στο ασυνείδητο, ή νόηση στή συνείδηση. 
,Οχι πώς τό ζώο αγνοεί τή συνείδηση δλότελα : φτάνει νά φανερωθεί ένα 
εμπόδιο, νά καταργηθεί δηλ. ή πλέρια αντιστοιχία μεταξύ παράστασης καί 
πράξης, γιά νά φυτρώσει ή συνείδηση. Πάντως.τό ένστικτο είναι τό καθεστώς 
τής περιορισμένης καί στερεότυπης ενέργειας, ή νόηση τό καθεστώς τής 
απροσδιόριστης κι’ ανεξάντλητης δράσης. Πολύ περισσότερο από αποτέλεσμα, 
ή συνείδηση γίνεται αίτια της πράξης. “Ετσι δ άνθρωπος λυτρώνεται άπό 

τόν αυτοματισμό, πού διέπει τάλλα εϊδη. Έτσι σπάνει τό σιδερένιο κλοιό, 
πού μέσα σ’ αυτόν βρίσκουνται κλεισμένα. Μέ δυό λεξεις, γίνεται έλεύθερος. 
Βιολογική στο ξεκίνημα της, δέν αργεί νά εκδηλωθεί ή ελευθερία αυτή και 
στο πνευματικό επίπεδο. Άν ή νόηση έχει τήν 'ικανότητα νά φκιανει εργα
λεία πάνω σέ ανεξάντλητους συνδυασμούς, δημιουργεί δμως καί τή γλώσσα, 
πού δέ ζητεί λιγώτερη έφευρετικότητα. Χωρίς τις λέξεις, ή, νόηση θα καρ
φωνότανε πάνω στά πράγματα σάν υπνωτισμένη. Χάρη σ αυτές, χειραφε
τείται από τή δεσποτεία τους, αναδιπλώνεται στόν εαυτό της καί παρακολου
θεί άνετα δλες τις ενέργειες της σά μέσα σέ καθρέφτη.— Νόηση καί ένστικτο 
δέν μπορούν δμως απόλυτα νά χωριστούν. Άν, κατά τή διάρκεια τής εξέλι
ξης, διαφοροποιήθηκαν σέ βαθμό πού ν’ αποτελούν τά κύρια γνωρίσματα 
δυό φύσεων διαφορετικών, τό ξεκίνημα, ή πηγή είναι ή αυτή : ή ζωική 
ορμή στήν πρωταρχική καί άδιάσπατη ένότητά της. Ή κοινότητα τής κατα
γωγής ξαναβρίσκεται καί στή σημερνή μορφή τους : ένα υπόλειμμα ενστί
κτου σέρνει από πίσω της ή νόηση, κάποιες πάλι σπίθες από αυτή φωτίζουν 
πού καί πού τό ένστικτο.

Ή μακρυνή αυτή συγγένεια φανερώνεται σέ μιά βασική ιδιότητα τών 
ανώτερων ειδών, πού μνημονέψαμε : τήν κοινωνικότητα. Χυμένη σ’ άλά- 
καιρη τή φύση σάν απλή τάση, ή συλλογική διαβίωση δέν παρουσιάζεται σάν 
τέλειο καί οριστικό καθεστώς παρά στις κοινωνίες τών εντόμων καί τήν αν
θρωπότητα. Υπάρχουν τόσες ομοιότητες μεταξύ τών πρώτων καί τής δεύτε
ρης δσες καί διαφορές, ανάλογα μέ τό πρίσμα, πού έξετάζουνται διαδοχικά· 
Τό πρίσμα αυτό μπορεί νάναι ή νόηση ή τό ένστικτο. Χρονικά θά πρέπει 
δμως νά προηγηθεί ή εξέταση από τήν άποψη τού ενστίκτου, δχι μόνο γιατί 
τούτο βρίσκεται πλησιέστερα στις ρίζες τής ζωής αλλά καί γιατί καλύτερα θα 
φωτιστεί δ κοινωνικός ρόλος τής νόησης δταν θά έχει ήδη εξακριβωθεί ή 
αντίστοιχη αποστολή τού ενστίκτου. Καί πραγματικά ή κοινωνική ζωή φαίνε
ται θεμελιωμένη πολύ περισσότερο σ’ αυτό παρά στή νόηση. “Οτι ή κοινωνία 
δέν πηγάζει από ένα συμβόλαιο, πού προϋποθέτει τήν ελεύθερη άσκηση του 
λογικού καί τήν άβίαστη συγκατάθεση τών ατόμων, δτι τή θέλησε και τήν 
έθεσε άπ’ ευθείας ή φύση, δτι στο κεφάλαιο αυτό δέν είναι διατεθειμένη νά 
δεχτεί τήν παραμικρή παρέκκλιση, δέν είναι καθόλου δύσκολο ν’ αποδειχτεί : 
δέν έχουμε παρά νά παρακολουθήσουμε τήν τύχη τού ατόμου, ’πού άποσπα- 
στηκε βίαια από τούς κόλπους της. Άν είναι μέλισσα, ψοφάει. Άν είναι άν
θρωπος, μαραζώνει άπό πλήξη Κι’ αν ή άπομόνωση παραταθεί υπέρμετρα, 
τρελλαίνεται. Ή πρόθεση τής φύσης φαίνεται ακόμη καθαρά άπο το οτι προ
όρισε τό άτομο γιά συγκεκριμένα σύνολα. Οί μέλισσες είναι κατανεμημένες 
σέ κυψέλες, ή ανθρωπότητα απαρτίζεται άπό διάφορες ομάδες. Κάθε άτομο 
βρίσκεται πλαισιωμένο άπό μιά, σ’ αύτή άφοσιώνεται, άπ’ αυτή άντλει ένα 
μεγάλο, συνήθως τό μεγαλύτερο, μέρος τής υπόστασης του. “Ο,τι είναι εξω
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**’,αύτί| ? άπ’αΰτέ5· δν συμβαίνει ν’ ανήκει σέ περισσότερες, τον άφήνε, 
αδιάφορο ή τού γεννάει δυσπιστία, πολύ συχνά κι’ εχθρότητα.

Αλλα το ένστικτο τής κοινωνικότητας δέ φανερώνεται μόνο αρνητικά 
Εχει καί θετική πλευρά, πού είναι κι’ ή σπουδαιότερη. Ή πλευρά αύτή 

είναι πηγή άλάκαιρου τρόπου ζωής. Κάθε σύνολο, γιά νά μπορέσει νά δια
τηρηθεί και νά προκόψει, έχει άνάγκη από οργάνωση. ’Αλλά οργάνωση θά 
πει κανόνας κι δ κανόνας προϋποθέτει ύποταγή.Ή υποταγή αυτή πραγμα
τοποιείται χάρη στήν έμφυτη προσκόλληση τοϋ ατόμου στήν ομάδα. Στά έν
τομα, η συμμόρφωση μέ τον κανόνα είναι άκόμη πιο εύκολη γιατί τό άτομο 
δεν τον συναντάει έξω άπό τον εαυτό του καί δέν έχει νά καταβάλει καμ- 
μια ιδιαίτερη προσπάθεια γιά νά τον άφομοιώσει καί νά τον πραγματοπο.- 
ησει στην διαγωγή του. Ό κανόνας τού είναι, σά νά πούμε, έσωτερικόε 
βρίσκεται γραμμένος στον οργανισμό του. Ό ίδιος λόγοο, πού άπαιτεΐ μιά 
ορισμένη ενεργεια για χάρη τής δμάδας, κάνει ώστε ή ένέργεια αύτή νά 
πραγματοποιηθεί άπό ορισμένο ή ορισμένα άτομα, προικισμένα μέ τήν αντί
στοιχη κατασκευή. Έτσι, στις κοινωνίες τών ζώων, δ καταμερισμός τών έρ
γων είναι χαραγμένος άπό τήν ίδια τή φύση κι’ δ κανόνας, τό πλέγμα τών 
διάφορων λειτουργιών καί καθηκόντων, καταντάει μιά άδιάσειστη άναγκαιό- 
τητα. Αλλά στις άνθρώπινες κοινωνίες οί 'ικανότητες καί οί άρμοδιότητε- 
δεν παρουσιάζουν τέτοια άλυγισία. Ή ίδια αίτια πού, ένφ χάνει τό ζφο ένα 
αυτόματό, επιτρέπει στόν άνθρωπο νά κατακτήσει τήν ελευθερία, ή ίδια αίτια 
καταδικάζει στή στασιμότητα τις δμάδες τών εντόμων κι’ άνοίγει στις άν- 
θρωπινες κοινωνίες τόν άπέραντο δρόμο τής προόδου. Έν τούτοις οί άν- 

ρωπινες ομάδες δέν μπορούν νά ύπάρξουν χωρίς δργάνωση καί συνοχή. 
Ιως θα λειτουργήσει ή έμφυτη προσκόλληση στήν δμάδα γιά τό σκοπό ατ- 

το ώστε νά παρακινηθούν πλάσματα, πού είναι κι’ αισθάνονται δτι είναι ε
λεύθερα, νά ενεργήσουν σύμφωνα μέ τή θέληση τού δλου ; Τό ένστικτο τής 
κοινωνικότητας^ θ’ άνταποκριθεΐ σέ μιά δυνατή πίεση τού δλου έπάνω στό 
άτομο.. Οχι πώς τό δλο αυτό είναι καθαρά άντιληπτό σάν δλο. ’Αλλά σέ 
κάθε ειδική περίπτωση τό άτομο ύφίσταται τήν άμεση επίδραση άτόμων, 
που ακουμπουν σέ άλλα, τούτα πάλι σέ μακρυνότερα καί ουτω καθ’ εξής ώς 
που αυτός δ κύκλος, άκατάπαυτα πλαταίνοντας, ν’ άγκαλιάσει άλάκαιρη τήν 
κοινωνία. Ετσι άκόμη τό άτομο άπαντάει κάθε τόσο κι’ άπό μιά άπρόσω- 
πη επιταγή, συνεδεμένη μέ άλλη, τούτη πάλι μέ τρίτη καί πού, στό τέλος 
όλες μαζτ άπαρτίζουν έναν δγκο επιβλητικό. Ό όγκος αυτός μεταδίδει σέ 
Χ<ϊ ε.,μΐ“ τί|ν αιγλη του ενφ πάλι δ ίδιος άπορροφάει τή συνδυασμένη άκτι- 
νορο ια όλων. Σπρώχνοντας μας νά συμμορφωθούμε μέ καθεμιά, τό ένστι
κτο της κοινωνικότητας μάς προετοιμάζει νά δεχτούμε καλοπροαίρετα τήν 
ίλξη της συνισταμένης, πού παίρνει τελικά τήν άφαιρεμένη μορφή τού κα
θήκοντος. Ενφ καθεμιά άπό τις επιταγές αύτές μάς φαίνεται προαιρετική, 
αφού μπορούσε νάταν διαφορετική ή καί νά μήν υπήρχε διόλου, τό σύνο

λο, ή επιταγή καθ’ έαυτή, είναι απαραίτητη γιατί είναι αδύνατη κοινω
νική ζωή χωρίς κανόνα, γιατί ή φύση τό θέλησε μέ δση δύναμη θελησε την 
ίδια τήν κοινωνία. Ή επανειλημμένη συμμόρφωση μας μ αυτόν καταλήγει 
σέ μιά πανίσχυρη συνήθεια, πού μιμείται μ επιτυχία τήν τάξη τής, φυσι 
κής άναγκαιότητας. *Η  ηθική υποχρέωση δέν είναι τίποτε άλλο παρα ή συ
ναίσθηση τής δευτεροβάθμιας αυτής άναγκαιότητας καί τής δυνατότητας της 
κατάλυσής της. Ή δυνατότητα αύτή μάς φαίνεται περισσότερο ή ,λιγωτερο 
άμυδρή κατά τις περιστάσεις. Γενικά δμως έξαρτάται άπό τήν δλη υπόσταση 
τής προσωπικότητας μας, άπό τή σχέση μεταξύ τού βαθύτερου καί του κοι
νωνικού εγώ μας. Ή ελευθερία μας είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη αναλογα 
μέ τήν υπεροχή τού δεύτερου ή τού πρώτου. Πάντως σημαντικό ρολο στη 
συναίσθηση τής άναγκαιότητας, πού συνοδεύει τήν ηθική επιταγή, παίζουν 
καί οί κυρώσεις, πού καθιερώνει ή δμάδα. Ένας δεσμός άποκατασταινεται 
μοιραία μεταξύ τών φυσικό,ν νόμων κι’ εκείνων πού θεσπίζονται απο την 
κοινωνία. Οί πρώτοι δανείζονται άπό τούς δεύτερους τήν έπιτακτικοτητα, την 
Ιξαναγκαστικότητα, οί δεύτεροι άπό τούς πρώτους τό αναπόφευκτο. , Η πα
ραβίαση τής κοινωνικής επιταγής, τής ηθικής υποχρέωσης, κατανταει ανα
στάτωση μιάς τάξης φυσικής. —Μόνη δμως ή ηθική υποχρέωση δε φτάνει 
γιά τήν εξασφάλιση τής συνοχής τής κοινωνίας. Ούτε κι’ εξαντλεί το ένστι
κτο τής κοινωνικότητας. Ή ηθική ύποχρέωση άποτελεΐ τήν παθητική εκδή
λωσή του : τήν τάση τής ύπακοής. Ή ενεργητική, ή τάση τής διαταγής, δεν 
είναι λιγώτερο άπαραίτητη. Μιά καί ή κοινωνία είναι άμεσο δημιούργημα 
τής φύσης, δέν μπορούσε νά μήν κλείνει μέσα της καί τή λύση του προβ η- 
ματος τής εξουσίας. ’Αλλιώς δμως παρουσιάζεται ή λύση αυτή στις, κοινω
νίες τών έντόμων, άλλιώς στις άνθρώπινες. Στις πρώτες, ή «0ΧηΥ“ ε1να1 
λειτουργία ταυτόχρονα φυσική καί ψυχική. Ό «διμορφισμός»,, δηλ. η διαφος 
ροποίηση σέ άρχηγούς καί ύποτελεΐς, στηρίζεται στή διάφορά της οργανική 
κατασκευής. Είναι άμετάβλητος, οριστικός. Στις ανθρώπινες κοινωνίες 
διμορφισμός είναι μόνο ψυχικός. “Οχι πώς οί άνθρωποι
«σκλάβοι» κι’ άλλοι «κύριοι», δτως το εννοούσε ο Νιτσε. Αλλα είνα 
άρχηγοί καί ύποτελεΐς. Έκεΐ πού διατάζουν, βρίσκονται στην ,αναγκη να 
ύπακούσουν. Παρ’ δλες δμως τις έκπλήξεις, πού παρουσιάζουν οι εξαιρετικές 
προ πάντων 'ιστορικές στιγμές, επικρατέστερη είναι ή τάση της υπακοης.

Άλλα τό ένστικτο δέν είναι μόνο ή πηγή τής ηθικής υποχρέωσης. Η 
κοινωνική αποστολή του είναι πολύ πλατύτερη. Ή ηθική υποχρέωση είναι 
ένα άπό τά μέσα, πού χρησιμοποιεί γιά τήν εξασφάλιση τής κοινωνικής συ 
νοχής. Τό ένστικτο εξουδετερώνει άκόμη σοβαρώτατους κίνδυνους, που άλ
λοτε απειλούν μόνο τήν κοινωνία κι’ άλλοτε υπονομεύουν ταυτόχρονα ατομα 
καί κοινωνία. Είπαμε πώς κάθε ζωικό είδος παριστάνει κι απο μια νίκη 
τής ζωικής δρμής έπάνω στήν ύλη. Ή πρόταση αύτή πρέπει να γενικευτεί . 
κάθε είδος δέν προϋποθέτει μόνο τήν υπερπήδηση τών εμποδίων, που προ-
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τελα στά ενδιάμεσα και τά συμπληρώσει ένα-ένα. Χρονικά ή τοπικά, τά εν
διάμεσα αυτά χάσκουν μπροστά στον άνθρωπο σά βάραθρα. Μέσα τους, έχει 
δλες τις πιθανότητες νά καταποντιστεΐ ή νόηση του. Φκιαγμένη γιά τήν έξου- 
σιαση τής ύλης, παρασταίνει μάλλον μηχανικά τά πράγματα. ’Αλλά δέν πα
ρουσιάζονται έτσι στή ζωή τά πράγματα. ’Εδώ, οργιάζει τό απρόβλεπτο. 
Μπροστά του, κινδυνεύει νά παραλύσει άλλη μιά φορά ό άνθρωπος. Γιά τή 
ζωή, τό νέο εμπόδιο δέν είναι λιγώτερο επίφοβο άπό τό πρώτο. Ό θάνατος 
είναι μιά βεβαιότητα, αλλά συχνά ξεχνιέται. Κι’ άν δέν ξεχνιέται, δσο αναβάλ
λεται τό γεγονός, χαράζει μέσα μας κάποια κρυφή ελπίδα. ’Αλλά ή πράξη πα
ρουσιάζεται σά μιά ανάγκη διαρκής. Άν ή αμφιβολία δέ βρει καμμιά αντίστα
ση, κάθε προσπάθεια καταντάει αδύνατη. Τό έργο τής φύσης καταστρέφεται.

’Αλλά ή φύση είναι πολυμήχανη. Ή απλή και αδιαίρετη πράξη, πού 
έθεσε τό ανθρώπινο είδος μαζί μέ τό κύριο γνώρισμα του, τή νόηση, εξου
δετέρωσε ένα πρός ένα τούς κινδύνους, πού δημιούργησε τό πολύτιμο αυτό 
χαρακτηριστικό. Οί κίνδυνοι αυτοί φωλιάζουν σέ ορισμένες παραστάσεις, κα- 
ταθλιπτικές γιά τό άτομο, διαλυτικές γιά τήν κοινωνία. Άν υπήρχε τρόπος 
νά εκμηδενιστεί ή ολέθρια επίδραση τους μέ άλλες, εξ ίσου εντατικές, άν 
δχι κι’ έντατικώτερες, ή ισορροπία ξαναβρίσκεται. Έδώ γίνεται ή σωτήρια 
επέμβαση τοϋ ενστίκτου. Είπαμε δτι, μολονότι έχει αδυνατίσει υπερβολικά 
στόν άνθρωπο, δέν τον έχει δμως δλότελα έγκαταλείψει. Ξεθυμασμένη καθώς 
είναι, δέν μπορεί, βέβαια, νά ενεργήσει άμεσα επάνω στή νόηση. Κάνει δμως 
κάτι άλλο : ξαπολύει παραστάσεις φανταστικές, πού έρχονται ν’ αναχαιτίσουν 
τή διαλυτική δράση τών παραστάσεων, πού αποδίδουν τήν πραγματικότητα. 
Αυτή ή κωλυσιεργία τοϋ ενστίκτου παίρνει τήν πάγια μορφή τής μυθοπλα
στικής λειτουργίας.

Πρώτα-πρώτα ορθώνεται σά φραγμός μπροστά στήν εγωιστική ροπή τής 
νόησης. Ό φραγμός αυτός παίρνει μορφές διάφορες. Στήν άρχή, θρονιάζει σ’ 
ένα πράγμα, πού προκηρύχνεται ιερό, ταμπού. Ουσιαστικά, τό άντικείμενο 
αυτό δέν είναι παρά μιά συμπυκνωμένη καί παγιοποίημένη απαγόρευση, πού 
βρίσκει συμφέρουσα ή κοινωνία καί πού ύλικοποιήθηκε χάρη στήν ιδιότητα 
τής νόησης νά μετατρέπει τό δυναμικό σέ στατικό, τήν πράξη σέ πράγμα. Ή 
άπαγόρευση έρχεται ν’ άναχαιτίσει μιά τάση. Γιά νά γίνει πιο καθαρή καί 
έντονη, καμώνεται πώς βγαίνει άπό τό ίδιο τό άντικείμενο, δπου κατευθύνε- 
ται ή τάση. "Οσο πληθαίνουν οί άπαγορεύσεις τόσο μεγαλώνει ή δύναμη 
δλων καί καθεμιάς, τόσο πιο αισθητές γίνονται στο άτομο, πού δλο καί τό 
πιέζουν άπό περισσότερες μεριές. Μέ τις δυνάμεις αυτές παίζει ή μυθοπλα
στική λειτουργία. ’Αόριστες προθέσεις στήν άρχή, δέν άργοϋν νά γίνουν θε
λήσεις, πρόσωπα, θεοί. Απεριόριστο πεδίο δράσης ξανοίγεται μπροστά στή 
φαντασία, πού είναι κι’ ή ίδια άπεριόριστη—δσο τουλάχιστο τίποτε δυνατώ- 
τερο δέν έρχεται νά τήν περιορίσει. Παράδειγμα τρανό ή οργιαστική βλά
στηση τόσων καί τόσων μυθολογιών.
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Μέ την ίδια επίμονη παλεύει ή μυθοπλαστική λειτουργία και μέ τήν 
καταθλιπτικώτατη ιδέα τοΰ θανάτου. Οί παραστάσεις, πού ορθώνει αντιμέ
τωπες της, υφαίνουν τό νήμα τής μεταθανάτιας ζωής. Γιά τις κατώτερες 
κοινωνίες, ή ζωή αυτή παρουσιάζεται σαν ανάγκη επιτακτική. Όπως και οί 
ανώτερες, είναι προορισμένες γιά νά βαστάζουν. Οί πρώτες διαθέτουν τούς 
νόμους, τούς θεσμούς, τά μνημεία. Οί δεύτερες έχουν γιά στύλους μερικούς 
ανθρώπους. ΓΓ αυτές, ό χαμός τους σημαίνει άφευκτη διάλυση. Δέ μένει, 
λοιπόν, παρά νά τούς κρατήσουν δπως-δπως στή ζωή, δχι, βέβαια, σά μού
μιες μα σέ διαρκή καί μόνιμη επικοινωνία μέ τούς ζωντανούς. Ό μύθος ξε
κινάει άπό τήν άμεση πείρα τών αισθήσεων. Γιά νά τήν ξαναβροΰμε, πρέ
πει νά σκάψουμε μέσα μας βαθιά. Σήμερα, ή εικόνα τής άφθαρτης ψυχής 
έχει εκτοπίσει τήν εικόνα τοΰ σώματος, πού διατηρείται καί μετά τό θά
νατο. Τό βέβαιο όμως είναι πώς τό σώμα στήν αρχή παρουσιάζεται διπλό 
τό ενα είναι τής αφής, τό άλλο τής δράσης. Γό πλούτισμα τής πείρας μας 
και ή επιστήμη μάς έμαθαν πώς δέ χωρίζονται : μά δ πρωτόγονος, πού, σκύ
βοντας πάνω από ενα έλος, βλέπει διπλασιασμένο τόν εαυτό του, δέν αργεί 
νά πειστεί πώς τό ομοίωμα του, άδειο καί δίχως βάρος περίγραμμα, μπορεί 
να βρίσκεται αλλού παρά εκεί δπου στέκεται δ ’ίδιος. Άπ’ εδώ καί πέρα, τό 
λόγο έχει ή φαντασία. 'Η οπτική εικόνα, τό φάντασμα, είναι εκείνο, πού 
για τήν πρωτόγονη νοοτροπία αψηφάει τό θάνατο, αφού τό σώμα τής αφής 
αφανίζεται μπροστά στά μάτια τού παρατηρητή. Ή σκιά αυτή γίνεται σιγά- 
σιγα πνοή, πού έδινε ζωή καί κίνηση στο σώμα. Στο τέλος, αποπνευματώνε
ται σέ άϋλη αρχή, πού είναι ή ψυχή. “Αλλωστε ή μεταβολή αυτή έγινε καί 
μέ τήν πίεση τής ανάγκης. Μιά απλή σκιά δέν είναι άξια ν’ ανακατωθεί 
καί πολύ αισθητά μέ τούς ανθρώπους. Τής χρειάζεται ενα εσωτερικό απόθεμα 
ενέργειας, μιά ανεξάντλητη πηγή ζωής. Ή φύση τής πηγής αυτής δέν μπο
ρούσε να μήν είναι ριζικά διαφορετική άπό τό σώμα τής άφής, μιά καί σ’ 
αυτό επάνω πέφτει σάν κεραυνός δ θάνατος, κΓ άπό τό σώμα τής δράσης, 
πού γλυστράει σά σκιά ανάμεσα στά πράγματα καί δέ βαραίνει επάνω στά- 
γεγονότα.

Η τελευταία άποστολή τής μυθοπλαστικής λειτουργίας είναι ή άμεση τό 
νωση, τής αυτοπεποίθησης τοΰ ανθρώπου στο πεδίο τής καθημερινής δρά
σης. Εδώ, ή επέμβαση της έχει γιά συνέπεια τήν προβολή τών πόθων του 
στον εξωτερικό κόσμο. Τήν άβεβαιότητα γιά τό άποτέλεσμα μιάς πράξης του 
εξουδετερώνει μέ τήν κινητοποίηση παραστάσεων, πού γεμίζουν τόν κόσμο 
μέ δυνάμεις ευνοϊκές. Οί ενέργειες, πού, χρησιμοποιώντας υλικά αίτια, άρ
χισε νά δια/ράφει, δέν κατευθύνουνται στο επιθυμητό τέρμα μέ τήν κεκτημένη 
ταχύτητα αυτών τών αίτιων, άλλά χάρη στή μεσολάβηση προθέσεων, πού συμ
πίπτουν δλότελα μέ τις δικές του. Οί προθέσεις αυτές είναι ή άρχή τοϋ εξαν
θρωπισμού τής φύσης καί τών γεγονότων. Καί πάλι τό λόγο έχει ή φαντασία. 
Τό υλικό, πού μ’ αυτό πρόκειται νά παίξει, είναι άφθονο. “Ηδη ή λογική 

τής νόησης έχει ξεσηκώσει άπέναντι στις φιλικές προθέσεις, πού εξηγούν τις 
επιτυχίες μας ή απλά έργάζουνται γιά τό καλό μας, τις εχθρικές, πού άγωνί- 
ζουνται νά εξουδετερώσουν τήν ενέργεια τών πρώτων καί προκαλοΰν τά ατυ
χήματα μας. Σιγά σιγά οί προθέσεις αυτές γίνονται άκαθόριστες οντότητες 
πού έρχονται νά εμψυχώσουν, δπως ή ψυχή τό σώμα, δλα τά πράγματα, άφοΰ 
καταντάει τίποτε νά μήν είναι άδιάφορο στούς άνθρώπους, αφού άλλα τους 
είναι ωφέλιμα κι’ άλλα βλαβερά. Οί προθέσεις προάγουνται σέ πνεύματα.'Ως 
τήν τέλεια προσωποποίηση, ή άπόσταση δέν είναι πιά μεγάλη. Η φυσική 
συνάντηση τών ψυχών τών νεκρών μέ τά πνεύματα στάθηκε η ευνοϊκωτερη 
ευκαιρία γιά τήν αποκρυστάλλωση αυτή. Οί ψυχές διατηρούν την προσω
πικότητα τους, μά τό ζύμωμα τους μέ τά πνεύματα κάνει ώστε κάτι άπό αυ
τές νά περνάει στά τελευταία. Τά πνεύμαια πάνε νά γίνουνε θεοί. Όχι δλα α
ναγκαστικά, άλλά πολλά, κάποτε μάλιστα άλάκαιρο πλήθος συγχωνεύεται 
σέ μιά καί μόνη θεότητα. Στήν πραγματικότητα, πνεύματα καί θεοί συνυ
πάρχουν, άν καί μπορεί νά συμβεϊ νά μή συγκινούν τούς ίδιους άνθρώπους 
μέσα στούς κόλπους μιάς κοινωνίας. Μεταξύ πνευμάτων καί θεών οί διαφο
ρές μένουν σημαντικές. Πλησιέστερα προς τήν πρωταρχική αντίδραση τής 
μυθοπλαστικής λειτουργίας, πού προβάλλει στον έξω κόσμο πολύ περισσό
τερό προθέσεις παρά συγκροτημένα πρόσωπα, τά πνεύματα άνταποκρίνουνται 
στή νοοτροπία τού πρωτογονισμού. Ή λατρεία τών θεών σημειώνει μιά 
στροφή άποφασιστική προς τόν πολιτισμό. Οί θεοί είναι σωστά πρόσωπα. 
“Εχουν όνομα καί χαρακτήρα, καλλιεργούν σχέσεις μέ τούς άλλους θεούς κι 
έχουν άποκλειστική αρμοδιότητα γιά δρισμένα λειτουργήματα. ’Αλλά ή εξέ
λιξη, πού καταλήγει στούς θεούς, κι’ οί περιπέτειες τους δέν μπαίνουν σέ κα- 
λοΰπι. Είναι δ,τι πιό παρδαλό μπορεί κανείς νά φανταστεί. Όπως το τονί
σαμε έπανειλημμένως, εδώ, κυρίαρχος, οργιάζει δ μύθος. Στο σημείο αυτό, 
προβάλλει άλλη μιά χαρακτηριστική δ(αφορά μεταξύ πνευμάτων καί θεών, 
Σάν άμεσα σχεδόν δημιουργήματα τής μυθοπλαστικής λειτουργίας, τά πνεύ
ματα αντιστοιχούν, μ’ αυστηρή άκρίβεια, στις άνάγκες, πού είναι προορισμέ
να νά εξυπηρετήσουν. Ή μυθολογία δμως άντιπροσωπεύει τήν πολυτέλεια, 
τό περιττό. Συνεχίζοντας τή δημιουργία τής οργανικής λειτουργίας, ξεπερνάει 
άπεριόριστα τήν πρωταρχική άνάγκη. Όση διέξοδος αφήνεται στήν ιδιο
τροπία άλλη τόση ελευθερία χαρίζεται στή συναίνεση. Ή ποσότητα καί ή 
ποιότητα τών θεών έξαρτάται άπό τό κέφι τοΰ άνθρώπου. Κάθε θεός είναι 
προαιρετικός, τό θείο δμως καθ’ εαυτό είναι άπαραίτητο, άφοΰ τό θέλησε ή 
φύση. Μπορεί, λοιπόν, κανείς νά πεϊ δτι ή ίδια ή πολυθεϊστική μυθολογία 
δέν είναι κατά βάθος παρά ένας σκεπασμένος μονοθεϊσμός. Τό πλήθος τών 
θεών παρουσιάζεται σαν μια αλλεπάλληλη θέση τοϋ θειου.

Αυτή είναι ή πολλαπλή άποστολή τής μυθοπλαστικής λειτουργίας. Μίγμα 
τοΰ ενστίκτου καί τής νόησης ή, καλύτερα, προβολή τού πρώτου μέσα στη 
δεύιερη, ή λειτουργία αυτή θεμελιώνει τή φυσική θρησκεία, τή θρησκεία δηλ 
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πού θέλησε ή φύση γιά νά εξασφαλίσει τή συνοχή κα'ι τήν ησυχία τής κοι
νωνίας. Πολλαπλή στή μορφή της, ή θρησκεία αυτή είναι μία στήν ουσία 
της, μιά στον προορισμό της. Άφησμένη στον εαυτό της, ποτέ τή φύση της 
δέ άλλαζε. Είναι στατική σάν τό ϊδιο τό ένστικτο, δπου έχει τις ρίζες της, σάν 
τις ίδιες τις κοινωνίες, καθώς βγαίνουν από τούς κόλπους τής φύσης, σάν 
το ίδιο το ανθρώπινο είδος, δταν ακολουθεί τις φυσικές καί μόνιμες ροπές 
του. ’Απέραντος ό ρόλος της, δπως δείχνει ή παγκοσμιότητα της. Μαζή μέ 
τήν ηθική συγκρατεΐ άτομα και ομάδες. Τεράστιος δμως κα'ι ό ρόλος τοΰ έν 
στικτού : είναι ταυτόχρονα ή πηγή τής πρωτοβάθμιας ηθικής καί τής στατι
κής θρησκείας, πού πραγματοποιούν τό Ιδανικό τής κατάκλειστης κι’ ικανο
ποιημένης κοινωνίας.

III

Ή ζωική ορμή έχει σταματήσει ; “Αν άρκεστοϋμε στή Γή — παραπέρα 
δέν ξέρουμε τί γίνεται — πρέπει ν’ απαντήσουμε καταφατικά. Σάν αρχή δη
μιουργική ειδών, ή ζωική ορμή δέν ξεπέρασε τόν άνθρωπο. Τί σημαίνει αυτή 
ή στάση ; “Οτι τό ανθρώπινο είδος ήταν ό σκοπός τής ζωικής ορμής ; Ότι 
δεν έχει νά πετύχει άλλο τίποτε ; Είπαμε πώς, δταν ή ζωική ορμή ξαπολύθηκε 
μέσα στήν ύλη, τό αποτέλεσμα δέν μπορούσε παρά νά ήταν απρόβλεπτο. Μέ 
τήν τρομακτική αντίσταση τού αντιπάλου της, δέν μπορούσε ή συνείδηση νά- 
προεξοφλήσει ως πού θά έφτανε. Πάντως τό βέβαιο είναι δτι θά προσπα
θούσε ν’ άποσπάσει τό ανώτατο δριο τής άποδοτικότητας τής ύλης κα'ι τού 
εαυτού της. Σέ άλλες γωνιές τού Σύμπαντος, μπορεί αυτό τό ανώτατο δριο 
νά είναι ικανοποιητικότερο παρά στον πλανήτη μας. ’Εδώ, τό ανώτατο αυτό 
οριο είναι ό άνθρωπος. “Ωστε στο ξεκίνημα της, ή συνείδηση δέν είχε συγκε
κριμένα ύπ’ δψη της τό είδος μας. ’Αλλά μιά και τούτο παρασταίνει τή με
γαλύτερη προσπάθεια και τό ίκανοποιητικώτερο κατόρθωμα της, μπορούμε νά 
πούμε πώς εκ τών υστέρων αποτελεί, στον πλανήτη μας, τό λόγο τής δημιουρ
γίας, το σκοπό τής σποράς τών διαφόρων ζωικών ειδών, πού δίχως αυτά δέ 
θά υπήρχε δ άνθρωπος.

Οπως κάθε είδος, ή ανθρωπότητα είναι μιά στάση, μ’ άλλα λόγια μιά 
αντίφαση στή σταδιοδρομία τής ζωικής ορμής. Ή τελευταία είναι κατ’ εξοχήν 
δυναμική. Δέν κυττάζει ποτέ πίσω. ’Ανυπόμονη, ακράτητη, τραβάει πάντα 
μπρος. Τά είδη δμως είναι ένα επιτόπιο στροβίλισμα, μιά απεγνωσμένη 
προσπάθεια γιά τήν αυτοσυντήρηση, δηλαδή μιά στατικότητα. Είναι ή βαρειά 
μοίρα, πού τούς φιλοτέχνησε ή δεύτερη καταγωγή τους, ή ύλικότητα. ’Αλλά ή 
ανθρωπότητα δέ θάταν πραγματικά τό τέρμα τής προσπάθειας τής συνείδη
σης στή γή, αν δέν τής δινότανε από καιρό σέ καιρό ή ευκαιρία νά ξεφεύγει 
απ αυτή τή σκληρή τύχη, νά σπάνει τό σιδερένιο κλοιό, πού σφίγγει τά 

ζωικά είδη, τέλος νά παύει νά είναι είδος. 'Η λύτρωση συντελεΐται μέ τό φα
νέρωμα τών εξαιρετικών ανθρώπων. Μ’ αυτούς συνεχίζεται ή δράση τής ζωι
κής ορμής. Άν έπαψε νά δημιουργεί καινούργια είδη, δέν έπαψε δλότελα. 
’Εξακολουθεί μέσα στούς κόλπους τής ανθρωπότητας.

Αυτά τά εξαιρετικά άτομα κρατούν τις τύχες τής ανθρωπότητας στά χέ*  
ρια τους Είναι οί μεγαλοφυΐες τής θέλησης, τής σκέψης, τού αισθήματος' 
Όχι βέβαια πώς θέληση, σκέψη κι’ αίσθημα μπορούν απόλυτα νά χωρι
στούν. Άπό τήν εκδήλωση καμμιάς άπ’ αυτές τις δυνάμεις δέ λείπουνε οί άλ
λες. Φαίνεται μάλιστα πώς σέ κάθε μεγάλη δημιουργία προηγείται χρονικά 
τό αίσθημα, μιά δυνατή καί ακατάσχετη συγκίνηση. Ή συγκίνηση αυτή, 
πού άλλοτε τονώνει τή θέληση κι’ άλλοτε γεννάει τή σκέψη ή πού, τέλος, αγω
νίζεται ή ίδια νά έξωτερικευτεΐ στήν άδολη υπόσταση της, δέν είναι παρά 
τό άνατρίχιασμα κάθε μεγάλου δταν νιώσει πώς ήρθε ή στιγμή του. Η 
διαφοροποίηση δμως στις μεγαλοφυΐες είναι ζήτημα τόνου, υπεροχής τής 
μιας άπ’ αυτές τις τρεις δημιουργικές δυνάμεις επάνω στις άλλες.— Οί μεγά
λοι άρχηγοί λαών κάνουν τήν ιστορία. Είναι οί σκληροί δαμαστές τών αν
θρώπινων κοπαδιών. Σ’ αυτούς κορυφώνεται τό ένστικτο τής εξουσίας, ιδίως 
στις κρίσιμες καμπές τοΰ ομαδικού βίου, οπότε πολλές φορές άπροοπτα προ
βάλλουν. Μέ τό υπέρτατο τέντωμα τής δικής τους θέλησης κα'ι τής θέλησης 
τών άλλων, πού εξουσιάζουν άπόλυτα ή οίστρηλατούν, τσακίζουν τά λογιών- 
λογιών εμπόδια. Γιατί, στήν ιστορία, τίποτε δέν είναι μοιραίο

Οί μεγάλοι Επιστήμονες άλλάζουν τήν υλική δψη τοΰ κόσμου. Σ’ αυτούς 
κυριαρχεί ή νόηση, πού είναι φκιαγμένη γιά νά καταλαβαίνει καί νά εξου
σιάζει τήν ύλη. Αλλά ή νόηση ξεπερνάει άπεριόριστα τό καθαυτό αντικεί
μενο της. Ό άρχικός προορισμός της ήταν νά ενεργεί επάνω στά πράγματα 
τοΰ άμέσου περιβάλλοντος. Είναι δμως στή φύση τού μηχανισμού, τοΰ ρυθ
μού τής ύλικότητας, νά ξαπλώνεται άπεριόριστα. Τό μέρος οδηγεί στο ολο, 
τούτο πάλι φανερώνεται σέ καθένα άπό τά συστατικά του. Προορίζοντας τή 
νόηση γιά τόν υλικό κόσμο, θέλοντας καί μή τήν προίκισε ή φύση μέ τή 
δύναμη νά τόν άγκαλιάσει δλο. Άλλ’ ό μηχανισμός είναι ένα σχήμα γενικώ- 
τατο καί άφαιρεμένο, ένφ οί κατακτήσεις τής νόησης παρουσιάζουνται κομμα
τιαστές καί κοπιαστικές. Καθεμιά συμβολίζει κι’ άπό μιά δημιουργία, πού 
υπερβαίνει τις κοντινές βλέψεις τής φύσης καί πού πραγματοποιήθηκε χάρη 
στήν ίδιοφυΐα καί τήν άτσαλένια επιμονή ενός ή περισσότερων ατόμων. Τά 
άτομα αυτά νίκησαν διπλά : τήν ΰλη, που τής αποσπασαν τό μυστικό, καί την 
ενστικτώδη άντίσταση τής ανθρωπότητας — άλλη μια επιβεβαίωση τών βλέ
ψεων τής φύσης— σέ κάθε καινοτομία. Ο υλικός πολιτισμός εγινε δυνατός 
άπό τή στιγμή, πού ή επιστημονική μεγαλοφυΐα άστραψε κι’ ή κοινωνία, μα
γεμένη άπό τή λάμψη της ή άπό τά θαύματα, πού άποκάλυψε, άποφάσισε 
νά τήν άκολουθήσει.

Οί μεγάλοι καλλιτέχνες άναστατώνουν τήν αίσθαντικότητα μας. Πολλα-
Περιοδικον “ΙΔΕΑ,, 3 
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πλή είναι η επίδραση τους επάνω μας. Άλλοτε τονώνουν τά γνωστά μας αι
σθήματα, άλλοτε τ αλλάζουν σέ βαθμό, πού νά γίνουνται αγνώριστα, άλλοτε 
πάλι μάς γεμίζουν μέ ολότελα καινούργια. Τά αισθήματα, πού πηγάζουν 
άμεσα από τή φύση, μετριούνται στά δάκτυλα. Συνυφασμένα μέ τά ίδια τά 
πράγματα, χρησιμεύουν ως επι το πλεΐστον σάν κίνητρα γιά πράξεις ωφελι
μιστικές. Ολες οί άλλες δονήσεις τού βαθύτερου εαυτού μας είναι καθαρή 
πολυτελεία, αυθεντικές δημιουργίες, που δέν υστερούν διόλου από δποιαδή- 
ποτε άλλη. Οπως κάθε δημιουργία, προέρχουνται από μερικές ξεχωριστές 
προσωπικότητες. Ποτέ ή φύση δέν άφήκε αδιάφορο τον άνθρωπο. Αλλά ή 
επίδραση της βρισκότανε πιό κοντά στίς αισθήσεις παρά στό αίσθημα. Ή 
συνειδητή, αγάπη, ή βαθιά κατανόηση τής φύσης είναι έργο μερικών καλλι
τεχνών. Στην αρχή, ο έρωτας εμοιαζε περισσότερο μ’ αισθησιακό ερεθισμό 
παρα με αίσθημα. Δέν εγινε έκσταση, λατρεία παρά από τή στιγμή, πού ή 
τέχνη τον χρωμάτισε μέ θρησκευτικότητα. Γενικά οί μεγάλοι καλλιτέχνες συγ
κλονίζουν αλλά και πλαταίνουν ακατάπαυτα τήν αισθηματική μας ικανότητα. 
Χάρη σ αυτούς, ή συμπάθεια, ή πλέρια κατανόηση τρόπων ζωής διαφόρων 
απο το δικό μας, η ολοκληρωτική προσχώρηση σέ ξένες καταστάσεις, έρχεται 
να γονιμοποιησει και να πολλαπλασιάσει το είναι μας. Τούτο πετυχαίνουν κυ
ρίως οί μεγάλοι καλλιτέχνες, που δημιουργούν πλήθος νέα πλάσματα. Σ’ αυ
τούς αγγίζει τό απόλυτο ή μυθοπλαστική λειτουργία, πού έχει τις ρίζες της 
στό ένστικτο καί πού, λίγο πολύ, βρίσκεται, καθώς είδαμε, σ’ δλους τούς αν
θρώπους.

Αλλά οι ξεχωριστοί δημιουργοί στη σφαίρα τής θέλησης, τής σκέψης 
καί τού αισθήματος δέν είναι τό άπαντο τής νέας προσπάθειας τής ζωικής ορ
μής μέσα στους κόλπους τής ανθρωπότητας. Ή προσπάθεια αυτή πάει πολύ πα
ραπέρα. Υπάρχουν προνομιούχες υπάρξεις ασύγκριτα ανώτερες από τούς δη
μιουργούς αυτούς. Ή ανυπέρβλητη υπεροχή τους φανερώνεται μέ τρεις τρό
πους. Πρώτα πρώτα οί κορυφαίοι τής δράσης, τής επιστήμης καί τής τέ
χνης συνεχίζουν τή ζωϊκή ορμή αλλά δέν έχουν καθαρή συνείδηση τής σύνδε
σης, πού πραγματοποιούν, τσακίζοντας τή βιολογική αναγκαιότητα, πού πιέζει 
τό ανθρώπινο είδος, καί σέρνοντας το πίσω τους στό μεγαλόπνοο πέταγμα 
τους. Δέν ξέρουν δτι ελευθερώνουν τή ζωική ορμή από τό αδιέξοδο της, δτι τήν 
ξαναβάζουν στό σωστό δρόμο. Οί υπέρτεροι δμως συνεχιστές τής ζωικής ορμής 
ξέρουν θαυμασια τίνος όργανα είναι κι εργαζουνται συνειδητά νά πραγματο
ποιήσουν τον προορισμό τους. Ό προορισμός αυτός είναι κατ’ εξοχήν μετα
φυσικός. Οί μεγάλοι αρχηγοί λαών, οί μεγαλοφυείς επιστήμονες καί καλλιτέ
χνες κινούνται στήν περιοχή τής ίδιας τής ζωής. Αυτή σκλαβώνει τό ενδιαφέ
ρον τους. Τά παραπέρα δέν τά βλέπουν ή δέν τούς συγκινοΰν βαθιά. Οί άπο- 
φασιστικώτεροι δμως άναστηλωτές τής ζωικής ορμής τραβούν ακατάσχετοι 
παραπέρα, ως τήν ίδια τήν πηγή της κΓ αφού άναβαφτιστούν σ’ αυτή, γυ
ρίζουν πίσω στή ζωή, δχι δμως γιά νά σταθούν άπραγοι καί άτολμοι μπρο

στά της, μά γιά νά τήν υποτάξουν δλότελα, γιά ν αφησουν μιά γιά παντα 
τή σφραγίδα τους επάνω της.— “Επειτα ή πρώτη προώθηση τής ζωικής ορ
μής μέσα στήν ανθρωπότητα καταλήγει στή μονομερή έξαρση τής θέλησης, 
τής σκέψης ή τού αισθήματος. Ή δεύτερη προσπάθεια της πετυχαίνει την 
αρμονική ανάπτυξη καί τών τριών αυτών δημιουργικών δυνάμεων. Οι υπάρ
ξεις, πού τις κατέχουν στον ίδιο βαθμό, είναι οι τελειότερες, που φανερω- 
νουνται στή γή. Ζήτημα είναι αν ανήκουν πια στο ανθρώπινο γένος, αν 
μπορούν νά λέγουνται άνθρωποι. Τέλος — και τούτο είναι φυσική συνέπεια 
τών δυο προηγουμένων χαρακτηρισμών — τα αφταστα αυτά οντα ακτινοβο
λούν υπερφυσικά. Τό πέρασμα τους με κανενός άλλου δεν μπορεί να συγκριθεΐ. 
'Η γοητεία, πού ασκούν επάνω στούς ανθρώπους, πραγματοποιεί τις εκπλη
κτικότερες, τις πιό απίθανες μεταμορφώσεις. Σκορπίζουν τις βαθύτερες συγ
κινήσεις, προκαλούν τις φανατικώτερες αφοσιώσεις, ξεσηκώνουν τούς φλογε- 
ρώτερους ενθουσιασμούς. Είναι εξουσιαστες ακαταγώνιστοι. Βασιλεύουν 
επάνω στίς ψυχές. Γίνουνται οι ιδρυτές και μεταρρυθμιστές της ηθικης και 
τής θρησκείας.

Ή κοινωνία, πού θέλησε ή φύση, είναι κλειστή. «Θέλησε» δέ θά πει, 
βέβαια, άπόβλεψε συγκεκριμένα σ’αυτή. Τίποτε τό συγκεκριμένο δέν επιδίωξε 
ή ζωική ορμή. "Ολη της ή προσπάθεια δεν είχε άλλο σκοπο παρα ν αποσπα- 
σει από τήν ύλη δσο το δυνατό περισσότερα πραγματα. Ολα τ αλλα είναι 
επεισόδια. Κάθε της επιτυχία είναι καί μιά στάση, ένα σύμπλεγμα από ατέ
λειες μέ τά αντίδοτα της. Επιτυχία καί στάση είναι ταυτόχρονα τό ανθρώ
πινο είδος. Ή κοινωνικότητα, πού κορυφώνεται μέσα σ’ αύτό, συμβολίζει 
τήν επιτυχία, αφού είναι ή ανώτερη μορφή ομαδικής ζωής, που πραγματο
ποίησε ή ζωική ορμή. 'Ως ένα σημείο, εξουδετερώνει τό κακό τής διάσπασης 
τής «ρχιχής ενιαίας τάσης, τής ανάλυσης της σέ άτομα. Άλλ’ ή έξουδετέρω- 
σης αυτή δέ γίνεται παρά μέ τήν οργανική προσκόλληση τού μέρους στό δλο. 
Άν ή κοινωνικότητα είναι τό αντίδοτο τής βιολογικής πολλαπλότητας, εξα
γοράζεται δμως μέ τις αναπηρίες τής κλειστής κοινωνίας. Αλλά τί είναι 
ή κλειστή κοινωνία ; Είναι ή κοινωνία, πού αναδιπλώνεται στον εαυτό της 
καί δυσπιστεΐ σ’ δλες τις άλλες ή τις εχθρεύεται. Τούτο σημαίνει δτι ή κλειστή 
κοινωνία δέν μπορεί παρά νά είναι μικρή ; Στήν άρχη, διόλου απίθανο νά 
ήταν τέτοια. ’Αλλά ή φύση δέν απόκλεισε τό άπλωμα της. Εκτός από τον αυ
θόρμητο πολλαπλασιασμό τών μελών της, εκανε δυνατή τήν ένωση της μέ 
άλλες γιά τήν αντιμετώπιση κοινών’κινδύνων. Αλλ η ένωση αυτή είναι μάλ
λον πρόσκαιρη. Πολύ πιό στερεή φαίνεται εκείνη, που πραγματοποιεί η κα- 
τάκτηση, ή βίαιη προσάρτηση. Συχνά, ή κατάκτηση οδηγεί σε τέλεια συγχώ
νευση, σέ πραγματικά κοινή ομαδική ζωη. Ετσι φύτρωσαν άλλως τε τά 
μεγάλα σύγχρονα έθνη. Ή εξωτερική πίεση, που ήταν στην αρχή απαραίτητη 
γιά τή συγκράτηση τών μερών, άλλαξε υπόσταση. Εγινε εκούσιος εσωτερι
κός δεσμός, φλογερό αίσθημα, πατριωτισμός. Οσο όμως κι αν μεγαλώσει 
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μιά ομάδα, πάντα μένει ομάδα. “Υστερα άπό κάδε άπλωμα, άποτραβιέται 
πάλι στον εαυτό της. “Ωστε ή φύση απόκλεισε όλότελα τήν πραγματοποίηση 
τής ενιαίας κοινωνίας, πού δ’ αγκάλιαζε δλους τούς λαούς ; “Οσοι δουλεύουν 
γιά τήν πραγματοποίηση ενός τέτοιου ωραίου ιδανικού δέ θέλουν νά τό πι
στέψουν. Φαντάζουντσι πώς ή αγάπη τής ανθρωπότητας δέν είναι τίποτα 
άλλο παρά τό άπλωμα τής αγάπης, πού νοιώθουμε γιά τά πρόσωπα τού αμέ
σου περιβάλλοντος μας, γιά τήν οικογένεια και τήν πατρίδα μας. Πλάνη σω
τήρια αφού γίνεται μοχλός τόσων και τόσων ευγενικών κινήσεων. Πλάνη δ
μως, πού δέ δικαιολογείται στο φιλόσοφο καί πού οφείλεται σέ μιά προ
κατάληψη τής νόησης. Είδαμε δτι τό γνωστικό αυτό όργανο, φκιαγμένο γιά 
τό χωρισμό καί τήν έξουσίαση τής ύλης, διέπεται από τό ρυθμό τής μηχανικό- 
τητας. Σύμφωνα μέ τό ρυθμό αυτό, δ,τι ισχύει γιά τό μέρος, ισχύει καί γιά 
τό δλο. ’Αλλά δ ρυθμός αυτός δέν μπορεί νά εφαρμοστεί στον αισθηματικό 
κοσμο. ’Εδώ τό πάν είναι ποιότητα. ’Εδώ δέν ύπ ίρχουν αντικείμενα, πού, 
ενφ μεγαλώνουν, μένουν κατά βάθος τά ίδια. Τά αντικείμενα συνυπάρχουν 
ανεξάρτητα καί τά αισθήματα, πού γεννάει τό καθένα, δέ διαφέρουν σέ βαθ
μό αλλά στή φύση. Ή αγάπη τής ανθρωπότητας δέν έχει καμμιά σχέση μέ 
τήν αγάπη τών οικείων ή τών συμπατριωτών μας. Ποτέ δέ θά φτάσουμε 
στήν πρώτη πλαταίνοντας αδιάκοπα τή δεύτερη. Γιά ν’ αγαπήσουμε τήν αν
θρωπότητα, πρέπει ούτε λίγο ούτε πολύ νά συνταυτιστούμε μέ τήν ίδια τή 
δημιουργική πηγή της.

“Οποιοι ονειροπολούν τήν παγκόσμια κοινωνία κι’ άγωνίζουνται νά ξυ
πνήσουν μέσα στήν καρδιά τών λαών τή λαχτάρα της,έναντιώνουνται στή φύση. 
Ή ίδια ή φύση κομμάτιασε σέ ομάδες τήν ανθρωπότητα. Άφησμένη στον 
εαυτό της ή παρακινημένη μέ λογικά μόνο επιχειρήματα, δέ θά γλύτωνε 
ποτέ ή ανθρωπότητα από τή σκληρή βιολογική μοίρα τού είδους. ’Από καιρό 
σέ καιρό φανεριόνουνται δμως οί προνομιούχες υπάρξεις, πού αναστηλώνουν 
τά πεπρωμένα της. Είναι οί μεγάλοι μυστικιστές. Σ’ αυτούς συνεχίζεται ή 
δημιουργία τής ζωικής ορμής, πού σταμάτησε στήν ανθρωπότητα. Καθένας 
άπ’ αυτούς αποτελεί κι’ από ένα καινούργιο καί μοναδικό είδος. Αλλά πώς 
εκδηλώνεται αυτή ή νέα δηιιιουργία ; Δυο είναι οί φάσεις της : ή μιά αντι
προσωπεύει τή λύτρωση, ή άλλη τή δράση. Οί μεγάλοι μυστικιστές ξαναμπαί
νουν στο μεγάλο γονιμοποιό ρεύμα, πού ανατάραξε τήν ύλη. Αυτή ή επι
στροφή τους σημαίνει πρώτα πρώτα τή χειραφέτηση τους από τήν ύλικότητα. 
Η ζωική ορμή ήταν ενιαία κι’ αδιαίρετη μά ή ύλη τήν κομμάτιασε. Ή ύλη 

χωρίζει καί περιορίζει. “Εκαμε τή συνείδηση ν’ αναλυθεί σέ άτομα. Στις 
κοινωνίες τών εντόμων, βρίσκει τό αντίρροπο της ή πολλαπλότητα αυτή στήν 
ειδική οργανική κατασκευή τών ατόμων. Στις ανθρώπινες, ή ισορροπία άπο- 
κατασταίνεται χάρη στήν ηθική υποχρέωση. Ξαναβαφτισμένοι στήν άδολη 
πνευματικότητα τή; ζωική; δρμής, οί μεγάλοι μυστικιστές καταλύουν τήν τυ
ραννία τού σώματος. Γι’ αυτούς οί υλικές ανάγκες είναι ανύπαρκτες ή περι

ορισμένες στο ελάχιστο. ’Απόλυτη είναι ή περιφρόνηση τους γιά τά υλικά αγα
θά, πού υποδουλώνουν τούς ανθρώπους. Καί δέ σταματούν στή βιολογική 
ρΐ'α τού εγωισμού. Τή λύτρωση από τό σώμα τους, από τον εαυτό τους, ακο
λουθεί ή λύτρωση από τήν ομάδα. Άν τούτη είναι μιά χειραφέτηση τού αν
θρώπου από τήν άτομικότητα του, είναι δμως ένα μεγάλο εμπόδιο γιά τήν επι
κοινωνία καί τή συμπάθεια μέ τούς άλλους ανθρώπους. Ξαναβρίσκοντας τήν 
αρχική ενότητα τής συνείδησης, οί μυστικιστές αγκαλιάζουν τήν ανθρωπότητα 
σάν ένα αδιάσπαστο σύνολο. Μπροστά τους, πέφτουν οί φραγμοί πι^ύ χωρί
ζουν τούς ανθρώπους. Δέ βλέπουν τήν ανθρωπότητα παρά σάν ένα προϊόν 
τής ζωικής δρμής, σά μιά ενιαία κι’ αδιαίρετη πράξη δημιουργίας. Τήν πρά
ξη αυτοί δέν τή βλέπουν μόνο : τήν νοιώθουν κατάβαθα, ταυτίζουνται απόλυτα 
μαζί της. Κάτι παραπάνω, γιά τήν ακρίβεια, μ’ αυτούς ή πράξη επαναλαμ
βάνεται. ’Αλλά ή πράξη αυτή, δπως κάθε πράξη δημιουργίας, είναι πράξη 
αγάπης. Άπό τή στιγμή πού δ μεγάλος μυστικιστής νοιώθει τήν ύπαρξη του 
πλημμυρισμένη άπό τό κύμα τής δημιουργίας, τό ίδιο κύμα, πού έσπειρε 
τά είδη καί τήν άνθρωπότητα, δέν μπορεί πιά νά ησυχάσει. Είναι κυριευμέ
νος άπό τήν άνάγκη νά στραφεί προς τούς άνθρώπους γιά νά τό άφήσει νά 
ξεχελίσει καί σ’ αυτούς, γιά νά τούς μεταδώσει τήν άποκαλυπτική συγκίνηση. 
Τί τό παράξενο αν είναι τέτοιος άνθρωπος γίνεται άξιος γιά τις μεγαλύτερες 
πράξεις ; Άν φτάνει στον ηρωισμό ; Ό ήρωϊσμός του δέν είναι παρά ή άρ
νηση τής άνθρώπινης στατικότητας, ή συνταύτιση του μέ τήν κίνηση τής ζωι
κής δρμής. Τό φανέρωμα του άλλάζει τό ρυθμό τών πραγμάτων. Σκορπάει 
τή συγκλονιστικότερη συγκίνηση άνάμεσα στούς άνθρώπους. Αυτή ή συγκί
νηση άνοίγει στο μεγάλο μυστικιστή τις καρδιές τους. Χάρη σ’ αυτή, θά τούς 
εξουσιάσει άπόλυτα.

Φανατικά άκολουθημένος άπό αυτούς, θά σπάσει τον κλοιό τής φύσης, 
θά τσακίσει τήν ηθική τής κλειστής κοινωνίας. Ή ηθική αυτή είναι στατική, 
δπως ή ίδια ή κλειστή κοινωνία. Είναι δσο μπορεί πιο άπρόσωπη κι’ άπο- 
λιθωμένη σ’ ένα τύπο. Άλλ’ ό μυστικισμός, ή επιστροφή στή ζωική δρμή, εί
ναι κατ’ εξοχήν κίνηση, δυναμισμός. Ή ηθική, πού υπαγορεύει, δέ χωράει 
σέ κανένα τύπο. “Εχει τήν προσωπικώτερη σφραγίδα. Βγαίνει άπό έναν άν
θρωπο. Ή διατύπωση της μοιραία δδηγεΐ σέ άντιφάσεις καί παραλογισμούς. 
Αλλά τούτο δέ σημαίνει. Εκείνο πού προέχει, είναι ή μετάδοση ψυχικών 
καταστάσεων καινούργιων, ή άντίδραση στο μαράζωμα καί τήν άκινησία. 
Ή μεταμόρφωση αυτή γίνεται μέ διάφορους τρόπους. Άλλοτε δ μεγάλος 
μυστικιστής ενεργεί άμεσα μέ τήν παρουσία καί τις πράξεις του, άλλοτε πάλι 
μέ τή μεσολάβηση ανθρώπων, πού δονήθηκαν έντονώτερα άπό τήν προσωπι
κότητα του καί τού μοιάζουν περισσότερο. Φυσικά στήν πρώτη περίπτωση 
ή έλξη είναι μεγαλύτερη. Είναι δμως τόση ή δύναμη τού μυστικισμού ώστε 
καί πολύ μετά τό πέρασμα τού άντιπροσώπου του ή τών μιμητών του νά 
εξακολουθεί νά ενεργεί επάνω μας. Κάποτε καί ή απλή άναπόληση τους 
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φτάνει γιά νά φέρει μέσα μας μιά αναστάτωση. Γενικά δμως δ ομαδικός 
ενθουσιασμός δέ βαστάει πάρα πολύ. "Οταν χαθεί τό μετέωρο, τήν έξαρση 
διαδέχεται δ κατευνασμός, τό δυναμισμό ή στατικότητα—ή φυσική κατάσταση 
τής κοινωνίας. ’Αφομοιωμένο άπό κείνους, πού τον ακολούθησαν, δ,τι μένει 
άπό τό κήρυγμα τοΰ μεγάλου μυστικιστή παίρνει τελικά τον πάγιο τύπο τής 
τρέχουσας ηθικής. Έκ τών υστέρων, βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά ενιαία 
ηθική, πού κρύβει δμως μέσα της τά πιό άνόμοια πράγματα. Πλάϊ στήν 
υποχρέωση, πού βγαίνει άμεσα άπό τό ένστικτο καί είναι απρόσωπη σάν 
εκείνο, έρχεται νά πάρει θέση ή υποχρέωση, πού έχει τήν πηγή της στήν 
αυστηρά προσωπική μυστικιστική συγκίνηση. “Ετσι δημιουργεΐται ή πλάνη 
τής νόησης πώς ή ηθική εξέλιξη άκολουθεΐ μιά ενιαία κατεύθυνση καί πραγ
ματοποιείται μέ άλλεπάλληλες συμβολές, πού ή μιά φυσικά συμπληρώνει 
τήν άλλη. Ή πλάνη δμως αυτή δέ νοθεύει τήν πραγματικότητα δλότελα. 
'Ως ένα σημείο, εκφράζει,τις σχέσεις, πού άμοιβαϊα καλλιεργούν οί δύο αυτές 
υποχρεώσεις. Άπό τή μιά μεριά, τό δυναμικό, άπορροφημένο άπό τήν κοι
νωνία, στήν απρόσωπη δηλ. καί πάγια μορφή του, ενεργεί σάν όποιαδήποτε 
άλλη υποχρέωση τής στατικής ηθικής. Άπό τήν άλλη, σέ κάθε μεγάλη συγ
κίνηση υπάρχει μιά εξαναγκαστική δύναμη, πού θυμίζει άρκετά τήν πίεση 
τοΰ κοινού ηθικού κανόνα επάνω στή θέληση μας.

Αλλά ή μεταρρύθμιση’τής στατικής ηθικής δέν είναι δ καθαυτό σκοπός 
τού μεγάλου μυστικιστή. Είναι ή φυσική συνέπεια τής μεταφυσικής άποκά- 
λυψης, πού τού έγινε. Ό κύριος σκοπός τής επιστροφής του στούς άνθρώ- 
πους είναι ή μετάδοση της. "Ολα τ’ άλλα άκολουθοΰν άναγκαστικά. "Οταν 
δούμε καθαρά τον άπώτατο προορισμό μας, δταν, μπροστά στά έκθαμβα μά
τια μας, σηκωθεί ή αυλαία, πού μάς χώριζε άπό τό υπερπέραν, διά μιάς ή 
ζωή μας άλλάζει νόημα. Γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Αλλιώς σκεπτόμαστε, 
άλλιώς αισθανόμαστε, άλλιώς ενεργούμε. Ή διαγωγή μας μεταμορφώνεται. 
Οί κανόνες, δπου πάει νά συστηματοποιηθεί, δέν είναι παρά ή μετάφραση 
στή γλώσσα τής καθημερινής ζωής τής υπέρτατης άλήθειας, πού άστραψε 
μέσα μας. Ποιά είναι αυτή ή’άλήθεια ; Μόνον οί μεγάλοι μυστικιστές μπο
ρούν νά μάς τήν πούν γιατί αυτοί μόνοι τήν κατέχουν απόλυτα. Ό καθένας 
συγκλονίζεται άπό τό ξεσκέπασμα της, κανείς δμως δέν μπορεί νά ξανακά
νει τό δρόμο, πού εκείνοι έκαναν γιά νά τή φτάσουν. Ή προσπάθεια, πού άπαι- 
τεΐται, είναι υπεράνθρωπη. Ό μόνος, πού κάνει εξαίρεση, είναι δ μεταφυσι
κός. "Οπως ό μεγάλος μυστικιστής, είδε. Καί τό δραμα ήταν τέτοιο ώστε 
πολλές φορές ν’ άντιληφτεΐ σάν ιεραποστολικό τον προορισμό του. Αλλά 
πώς νά μεταδώσει τήν πεποίθηση του ; Πώς νά πει τό άνείπωτο ; Πώς νά 
δείξει δτι δέν άραδειάζει ένα κούφιο συλλογισμό άλλ’ δτι άγγιξε μιά φλο
γερή πραγματικότητα; Ή αδυναμία αυτή πηγάζει άπό τήν άναπηρία τού 
μυστικισμού του. Δέν είναι άκέριος, δέν δδηγεΐ ώς τήν πράξη, πού σκλαβώνει 
τή συναίνεση δλότελα. Σταματάει στήν έκσταση. Αυτή είναι δ μεγάλος 

σκόπελος, πού άπειλεϊ τό μυστικιστή καί πού τελικά τον προσπερνάει. 
Αυτή είναι ή πέτρα τοΰ σκανδάλου γιά τούς πολλούς. Αυτή δυσφημίζει τό 
μυστικιστικό πείραμα. Μιά καί άντιπροσωπεύει τήν πρώτη φάση του, τή 
μεταβολή τού στατικού σέ δυναμικό, φυσικό είναι νά συνοδεύεται άπό διά
φορες άνωμαλίες. Δέν μπορεί ή διατάραξη τών κανονικών σχέσεων τής συ
νείδησης μέ τό άσυνείδητο νά μή φέρνει άναστατώσεις. Τό βλέπουμε καί σέ 
άλλες μορφές τής μεγαλοφυΐας, π. χ. στούς μουσικοσυνθέτες. Ποιος θά 
τολμήσει νά βεβαιώσει πώς οί νευρικές κρίσεις ενός μεγάλου συνθέτου καί 
ή μουσική του είναι ένα καί τό αυτό ; Οί ίδιοι οί μυστικιστές ξέρουν πως 
δλα αυτά είναι επεισόδια. Ακατάσχετοι, τά υπερπηδούν καί φτάνουν στο 
τέρμα. ’Εδώ ή μεταμόρφωση είναι ριζική. Ή συνταύτιση του μέ τή θεία 
θέληση είναι άκέρια κι’ δριστική. Απαλλαγμένοι άπό τό φόρτο τών εγκόσμιων 
πού έσερναν μαζή τους, πλημμυρίζουνται άπό μιά μοναδική χαρά, άπο μιά 
ανυπέρβλητη δύναμη. Βρίσκουνται γιά πάντα μέσα στο Θεό καί δ Θεός τους 
χρησιμοποιεί γιά όργανα του. ’Ενεργούν καί ένεργούνται. Απέραντη ξανοί
γεται μπροστά τους ή περιοχή τοΰ ήρωϊσμοΰ. Φτάνει νά θυμηθούμε τά κα
τορθώματα τών αγίων τού Χριστιανισμού, ενός Αγίου Παύλου, μιάς αγίας 
Θηρεσίας, ενός αγίου Φραγκίσκου. Μέ τά κατορθώματα αυτά, άλλά καί μέ 
τό λόγο τους, θ’ ασκήσουν τή συνταρακτικώτερη επίδραση. Ό κόσμος δμως 
είναι μεγάλος Ούτε καί παρουσιάζεται σά χάρτης άγραφος: πλήθος στατι
κές θρησκείες τό νέμουνται. Δέ σβύνουν άπό τή μιά μέρα στήν άλλη, Ή κα- 
τάκτηση άρχίζει άπό μερικές άνώτερες ψυχές, πού ή καθεμιά τους θ’ άκτινο- 
βολήσει στόν κύκλο της. Οί κύκλοι αυτοί, δλοένα πλαταίνοντας, θ’ άγκαλιά- 
σουν στο τέλος τή μάζα. Ή σχέση τής δυναμικής καί τής στατικής θρη
σκείας παρουσιάζει άρκετές άναλογίες μ’ εκείνη, πού συνεδένει τήν καινούρ
για ηθική υποχρέωση μέ τήν παλιά. Αφού άπορροφηθεΐ άπό τή μάζα, παίρ
νει τήν άποκρυσταλλωμένη μορφή τοΰ δόγματος καί τών τελετουργιών. Κά
ποτε μάλιστα χρησιμοποιεί τούς τύπους τής θρησκείας, πού εκτοπίζει, ή, 
ακόμα, άρκιέται νά ξαναχύσει μέσα τους τήν ουσία, πού τούς είχε έγκα- 
ταλείψει.

Ό αυστικισμός έχει άνυπολόγιστη μεταφυσική σπουδαιότητα. ’Επιτρέ
πει τή λύση τού προβλήματος τοΰ Θεού. Άν παραδεχτούμε δτι πηγή τής 
γνώσης είναι ή εμπειρία, δσοδήποτε σπάνια ή προνομιούχα κι’ αν φαίνε
ται, ή ύπαρξη κι’ ή φύση τοΰ Θεού δέν μπορούν νά εξακριβωθούν μ’ απλά 
συλλογιστικά γυμνάσματα άλλά μόνη μέ τό πείραμα. Τό πείραμα αυτό πραγ
ματοποιούν οί μεγάλοι μυστικιστές. Δέν είναι, βέβαια, ένα πείραμα, πού 
μπορεί νά ξανακάνει δ καθένας. Άλλά μήπως δλα τά πειράματα είναι στή διά
θεση τοΰ καθενός; “Επειτα αν δλοι οί άνθρωποι δέν μπορούν νά καταβά
λουν τήν τεράστια προσπάθεια, πού προϋποθέτει ή μυστικιστική άνάταση, 
έν τούτοις πολλοί είναι διατεθειμένοι νά τήν παρακολουθήσουν ώς ένα ση
μείο. Τέλος, τό σπουδαιότερο είναι ή δμοφωνία μεταξύ δλων τών μεγάλων 
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μυστικιστών. Κατά βάθος, μ’ έλάχιστες φραστικές παραλλαγές, δλοι τό ίδιο 
πράγμα λένε. Οί πληροφορίες, πού δίνουν γιά τό υπερκόσμιο ταξεΐδι του, 
έρχουνται νά επικυρώσουν τήν εμπειρική θεωρία τής ζωικής ορμής καί νά 
ένισχυθοϋν άπ’ αυτή. Ή θεωρία αυτή ισχυρίζεται δτι μιά δύναμη ίδια μέ 
τή συνείδηση μας, αλλά πολύ περιεκτικότερη, γονιμοποίησε τήν ύλη καί τε
λικά τής άπόσπασε τ’ανώτατα ζωικά είδη. ’Αλλά ή ίδια ή συνείδηση άπό 
πού πηγάζει; Στο ερώτημα αυτό δέν είναι δυνατή ή άπάντηση μέ μόνα 
τά δεδομένα, πού οδήγησαν στή διατύπωση τής θεωρίας. ’Ήδη δμως είχε 
τονιστεί πώς τό καταλληλότερο γνωστικό δργανο γιά νά φωτιστεί άπό μέσα 
ή ζωική ορμή είναι τό ένστικτο, πού έχει άπομείνει στον άνθρωπο καί πού 
άπό καιρό σέ καιρό τινάζει μερικές σπίθες. Αυτό τό υπόλειμμα ενστίκτου εί
ναι πολύ πιο ανιδιοτελές καί πλησιέστερα στις ρίζες τής ύπαρξης μας, τής 
ίδιας τής ζωής άπό τή νόηση. Έντείνοντας τό άπεριόριστα, μεταφέρουν- 
ται οί μεγάλοι μυστικιστές στήν ίδια τήν άρχή δλης τής δημιουργίας.

Ποιές είναι τώρα οί πληροφορίες, πού μάς δίνουν γιά τή φύση τοΰ Θεού ; 
Δέν είναι δύσκολη ή συστηματοποίηση τους Μιά λέξη κυριαρχεί πέρα γιά 
πέρα στις εξομολογήσεις τους, άνεξάντλητες δπως τό θέμα, πού άφ<>ρούν : 
άγάπη. Ό Θεός είναι άγάπη καί άντικείμενο άγάπης. Ή άγάπη δέν είναι 
δμως μιά απλή ιδιότητα του. Είναι ό ίδιος δ Θεός. Γιά νά καταλάβουμε 
τήν κατάσταση αυτή, θά πρέπει νά φανταστούμε τό υπέρτατο τέντωμα μιάς 
ανθρώπινης ύπαρξης, πού είναι κυριευμένη άπό τό φλογερώτερο ενθουσια
σμό. Ή ύπαρξη αυτή πραγματοποιεί τό άπόλυτο τοΰ εαυτού της : ποτέ ή θέ
ληση κι’ ή σκέψη τους δέν πήγαν παραπέρα, ποτέ δέν είχε εντονότερη τή 
συνείδηση τής ενότητας της. ’Αλλά ή άγάπη δέν είναι μόνο ή ουσία τής 
προσωπικότητας τοΰ Θεού. Είναι καί τεράστια δημιουργική ενέργεια. Άμυ■· 
δρή πάλι ιδέα τής ενέργειας αυτής θά μάς δώσει ό άνώτατος πνευματικός 
δργασμός ενός μεγάλου δημιουργού, καλλιτέχνη ή φιλοσόφου, τή στιγμή 
πού άγωνίζεται νά χύσει τή μοναδική κι’ άνέκφραστη συγκίνηση του μέσα 
στά κοινά καλούπια τής γλώσσας, τή στιγμή δηλ. πού ή μορφή πλάθει τήν 
ύλη της.

’Αλλά τέτοια μιά κολοσσιαία συγκίνηση κι’ ενέργεια δέν μπορεί νά πάει 
στο κενό. Οί μεγάλοι μυστικιστές βεβαιώνουν πώς ό Θεός μάς έχει άνάγκη 
γιά νά μιϊς άγαπά. Ή δημιουργία παρουσιάζεται σάντό φυσικό συμπλήρωμα, 
σάν ή εξωτερική ό'ψη τής θείας άγάπης. ’Αλλά γιά νά υπάρξουν δντα άξια 
αυτής τής άγάπης, χρειάστηκαν άρκετά πράγματα. Πρώτα - πρώτα οί κό
σμοι, τό πλαίσιο τών δημιουργημάτων. Ή ύλικότητα, άπό τήν οποία είναι 
ύφασμένοι, χρησιμεύει στή διάκριση μεταξύ Πλάστη καί πλασμάτων. Σ’ αυ
τούς τούς κόσμους δόθηκαν, σέ μιά ενιαία κΓ άδιαίρετη πράξη, σά δυο συμ
πληρωματικές όψεις τής δημιουργίας, ή ζωική ορμή καί ή απλή ύλη. Τό 
άποτέλεσμα τής δημιουργικής πράξης δέν ήταν, πιθανότατα, παντού τό ίδιο : 
δέ φαίνεται νά έπαιξε ή ύλη παντού τόν ίδιο ρόλο. "Οπου ή ζωική ορμή 

βρήκε μικρότερη άντίσταση άπό μέρος της, τά δντα, δπου άποκρυσταλλώθη- 
κε, δέν μπορούν παρά νά είναι άνώτερα. ’Ίσως εκεί νά υπάρχουν ριζικά 
διακεκριμένα άτομα, αν πραγματικά κΓ εκεί ή ζωή παρουσιάζεται θνητή καί 
πολλαπλή. Πάντως στή Γή, ϊσως-ϊσως σ’ άλάκαιρο τό πλανητικό μας σύ
στημα, ή ύλη έναντιώθηκε μέ ιδιαίτερη επιμονή στή ζωική ορμή. Χωρί
ζοντας την, έκανε νά φανερωθούν τά διάφορα ζωικά είδη, πού παρουσιά
ζουνται σάν ή προπαρασκευή τοΰ άνθρώπου ή τό περίτριμμα του. "Οντας 
τό τελειότερο είδος στόν πλανήτη μας, ή άνθρωπότητα άνταποκρίνεται πε
ρισσότερο στήν άνάγκη τής άγάπης, πού είναι ό Θεός Καί θ’ άνταποκρί- 
νουνταν άκόιιη περισσότερο, αν άκριβώς δέν ήταν είδος. Άλλ’ δπως τά ζωικά 
είδη εξηγούνται καί δικαιολογούνται μέ τό φανέρωμα τής άνθρωπότητας, 
έτσι κΓ ή ίδια ή άνθρωπότητα νομιμοποιείται μέ τήν παραγωγή τών μεγά
λων μυστικιστών, πού λυτρώνουνται άπό τή μοίρα τοΰ είδους, επιτρέποντας 
της άπό καιρό σέ καιρό νά κάνει κΓ αυτή τό ίδιο.

* *

Ή μεγαλύτερη δυσκολία γιά τό ξάπλωμα τοΰ μυστικισμοΰ είναι οί υλι
κές άνάγκες, πού τυραννοΰν τήν άνθρωπότητα. Αυτές τής φιλοτεχνούν κυρίως 
τή βαριά μοίρα τοΰ είδους, καρφώνοντας την σέ μιά στάση εξευτελιστική, σ’ 
ένα δουλικό σκύψιμο επάνω στή γή, πού δέν τήν άφήνει νά σηκώσει τά μά
τια της ψηλότερα. Καί δμως δ μυστικισμός άπό καιρό σέ καιρό τήν κ χτέ" 
κτησε. "Οχι βέβαια γιά πολύ καιρό ούτε ολοκληρωτικά άλλ’ οπωσδήποτε γιά 
μιά ορισμένη περίοδο καί σέ κάποια έκταση σημαντική. Ή κατάκτηση αύτή 
οφείλεται στήν άκατανίκητη έλξη, πού άσκούν οί μεγάλες προσωπικότητες 
τοΰ μυστικισμοΰ. ’Αλλά πώς έρμηνεύθηκε δ ψυχικός προσηλυτισμός στήν πε
ριοχή τής διαγωγής τών μυημένων ; Μέ τόν άσκητισμό, δηλ. τήν άπόσπαση 
άπό τά υλικά άγαθά. Ό άσκητισμός είναι δμως ένα πολύ σκληρό ιδανικό. 
Πραγματοποιείται τόσο σπάνια δσο κι’ δ ίδιος δ μυστικισμός. Επιδέχεται 
δμως βαθμούς, δπως δ τελευταίος. Στήν προσιτή του μορφή μπορεί ν’ άγκα- 
λιάσει άκόμη καί τις μάζες. Τούτο συνέβη στό Μεσαίωνα. Η άδιαφορία γιά 
τις υλικές συνθήκες τής ζωής ήταν γενική. Καμμιά άνεση, τίποτε τό περιττό. 
‘Ασήμαντες στήν υλική εκδήλωση τους ώς καί οί μεγαλύτερες κοινωνικές 
διαφορές.

Υπάρχει δμως κι’ ένας άλλος τρόπος γιά τήν επιβολή τού μυστικισμοΰ. 
πολύ προσιτώτερος άπό τόν πρώτο : ή χειραφέτηση τής άνθρωπότητας άπό 
τις βιολογικές άνάγκες μέ τήν άπόλυτη έξουσίαση τού υλικού κόσμου καί τόν 
άπεριόριστο πολλαπλασιασμό τών άγαθών. Ό τρόπος αυτός είναι διπλά ευ
κολότερος. "Οχι μόνο ή προσπάθεια, πού ζητείται άπό^τούς άνθρώπους, πε
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ριορίζεται στο ψυχικό επίπεδο, χωρίς τόν αδυσώπητο περισπασμό τής σάρ
κας, άλλά κι’εκείνη, πού προϋποθέτει ή καθυπόταξη τών φυσικών δυνάμεων, 
δέν παρουσιάζεται παρά σάν μιά απλή ένταση ικανοτήτων, πού μ’ αυτές φυ
σικά είναι προικισμένοι. Είδαμε δτι κύριο χαρακτηριστικό τοϋ ανθρώπινου 
είδους είναι ή νόηση, προορισμένη γιά τήν έξουσίαση τοϋ υλικού κόσμου- 
Σέ μερικούς προνομιούχους τό γνωστικό αυτό μέσο αγγίζει τήν τελειότητα. 
Χάρη σ’ αυτούς, ή δεσποτεία τής νόησης επάνω στ’ αντικείμενα, πού είναι 
προχαραγμένη στον καθένα, μεταβάλλεται σέ απτή πραγματικότητα, ξεπερ- 
νώντας μάλιστα τις άμεσες επιδιώξεις τής φύσης.

Άλλ’ αν αυτή ή δεύτερη μέθοδος είναι ασύγκριτα πιό αναπαυτική άπό 
τήν πρώτη, παρουσιάζει και μεγαλύτερους κινδύνους. Μπορεί νά στραφεί κατά 
τής μυστικιστικής διάθεσης και νά τήν τσακίσει. Ή πιθανότητα αυτή, πού 
ουσιαστικά Ισοδυναμεί μέ βεβαιότητα, πηγάζει άπό μιά ιδιορρυθμία τοΰ ψυ- 
χολογικοΰ και κοινωνικού βίου, πού τόν φέρνει σέ χτυπητή άντίθεση μέ τό 
βιολογικό. Στον τελευταίο, οί άντίθετες και συμπληρωματικές τάσεις μπο
ρούν καί άναπτύσσουνται παράλληλα. Καθεμιά ενσαρκώνεται σ’ ένα χωριστό 
είδος κι’ άνενόχλητη τραβάει τό δρόμο της. Τοΰτο συνέβη μέ τή νόηση καί 
τό ένστικτο, πού προχώρησαν καί κορυφώθηκαν παράλληλα σέ διάφορες 
γραμμές τής ζωικής εξέλιξης. Στήν ψυχολογική καί τήν κοινωνική ζωή 
δμως οί διάφορες ή άντίθετες τάσεις δέν μπορούν νά προκόψουν ταυτό
χρονα. Ή μιά ενοχλεί τήν άλλη. Καμμιά δέν καταφέρνει νά δώσει δ,τι εΐ' 
ναι άξια νά δώσει. Στο τέλος, άτροφοϋν δλες μαζή. ’Αναγκαστικά θά συμ
βιβαστούν: καθεμιά θ’ άφεθεϊ ελεύθερη νά πάει δσο βαστούν τά κότσια της— 
κι’ έν τφ μεταξύ οί άλλες θά περιμένουν τή σειρά τους. Στήν πράξη δμως 
τό πρόβλημα δέν παρουσιάζει τόση μεγάλη ποικιλία. Δυο είναι συνήθως τά 
πρόσωπα τοΰ δράματος. Κάποτε μάλιστα συμβαίνει οί δυο αυτές τάσεις νά 
πηγάζουν άπό τήν ίδια άρχή χωρίς νά έχουν τήν ίδια άξια. Άν ή άνώτερη 
άφήσει τήν κατώτερη—πού τυχαίνει ν’ άνταποκρίνεται καί σέ άμεσώτερες 
άνάγκες—νά δώσει δ,τι μπορεί, δταν έρθει ή σειρά της, θά βρεθεί πλουτι
σμένη μέ τ’ άποκτήματα τής προκάτοχης της. Άλλά τοΰτο παρατηρεΐται σπά
νια. Τις περισσότερες φορές είναι τόση ή ορμή, τό ξεφρένιασμα τής ταπει
νότερης τάσης ώστε, δταν πιά εξαντληθεί, ή άλλη έχει ξεθυμάνει.

Είναι άκριβώς τό πάθημα τής άνθρωπότητας. Ξεκίνησε άπό τό Χριστια
νισμό, πού πραγματοποίησε στον υπέρτατο βαθμό τό ιδανικό τού μυστικι- 
σμοΰ. Στήν άρχή, ό άσκητισμός έδέσποσε. Είναι γνωστές οί υπερβολές, δπου 
οδήγησε. Φυσικά, άκολούθησε ή άντίδραση. ’Εκείνο δμως, πού έδωσε μιά 
γεναιότερη σπρωξιά σ’ αυτήν τήν τάση, ήταν μιά άποφασιστική συνάντηση, 
πού έκανε στο δρόμο της : διασταυρώθηκε μέ τήν επιστήμη. Θά ήταν άδικο 
νά φορτωθεί στήν τελευταία ή ευθύνη τών υπερβολών, δπου έπεσε αυτή ή 
τάση. Άν δέν είναι ή επιστήμη εκείνη, πού γέννησε τό πάθος τής πολυτέ
λειας, είναι δμως γεγονός δτι τό εφευρετικό πνεύμα επηρεάστηκε σημαντικά 

άπό τις τεχνητές άνάγκες. Ή στραβοτιμονιά τής άρχής οδήγησε σέ ναυάγιο. 
’Αντί νά στραφεί ή προσοχή τής παραγωγής στά άγαθά εκείνα, πού είναι 
άπαραίτητα γιά τή συντήρηση τής άνθρωπότητας, άντί ή βιομηχανία νά γί" 
νει δ παραστάτης τής γεωργίας, πούθάπρεπε νά κατέχει τήν τιμητική θέση, 
έγινε υπηρέτρια τής μόδας γιά νά πραγματοποιήσει δσο τό δυνατό μεγαλύ
τερα κέρδη. Κι’ αύτό τή στιγμή πού χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν άπό τήν 
πείνα! Διόλου παράδοξο αν ή μηχανή, άπό κεΐ πού θάπρεπε νά φέρνει τή 
μεγαλύτερη άνακούφιση στήν άνθρωπότητα, κατήντησε δ φοβερώτερος τύραν
νος της, αν έσπειρε τό μίσος μεταξύ έργασίας καί κεφαλαίου, άν προκάλεσε 
τό μαρασμό τής ύπαιθρης χώρας καί τήν παθολογική έξόγκωση τών πόλεων. 
Διόλου παράξενο, προ πάντων, αν ή βιομηχανική έποχή μας είναι εποχή 
πολέμων.

Βέβαια, δ πόλεμος είναι φυσική κατάσταση. Ή φύση, πού έθεσε τήν 
κλειστή κοινωνία, δημιούργησε τις συνθήκες εκείνες, πού τόν κάνουν άναπό- 
φευκτο. Γιά νά υπάρξει αυτή ή κοινωνία έχει άνάγκη άπό γή γιά νά τήν 
καλλιεργήσει, άπό δάση γιά νά κυνηγήσει, άπό λίμνες ή ποτάμια γιά νά 
ψαρέψει—μέ λίγα λόγια άπό ιδιοκτησία. Άλλά ή ιδιοκτησία δδηγεΐ μοιραία 
στή σύρραξη. Γιά ν’ άποκτήσει ή νά διατηρήσει ή δμάδα τ’ άγαθά, πού τής 
χρειάζουνται, είναι άναγκασμένη νά πολεμήσει. Πάντα θά βρεθεί κάποιος 
νά τής τά διεκδικήσει ή νά τά πάρει μέσα άπό τά χέρια της.—Σήμερα ή 
κατάσταση παρουσιάζεται φαινομενικά πιό περίπλοκη, κατά βάθος δμως μέ
νει ή ίδια. Γιά νά συντηρηθούν οί βιομηχανίες, έχουν άνάγκη άπό πρώτες 
ύλες καί καταναλωτικές άγορές. Μερικές προνομιούχες χώρες είναι εφοδια
σμένες μέ πρώτες ύλες. Οί άλλες τις προμηθεύουνται άπό τό εξωτερικό. "Ολες 
δμως άγωνίζουνται νά τοποθετήσουν τά προϊόντα τους, δλες ζητούν νά εξα
σφαλίσουν διεξόδους. Τί γίνεται δμως αν δέν τούς δώσουν τις άπαραίτητες 
πρώτες ύλες ή άν άρνηθούν τήν παραγωγή τους ; Όλος δ πληθυσμός, πού 
ζεΐ άπό τις βιομηχανίες αυτές, πού έξαρτάται δηλ. άπό τό εξωτερικό, είναι 
καταδικασμένος νά πεινάσει. ’Επάνω στήν άπελπισία, δ πόλεμος προβάλλει 
σάν ή καλύτερη λύση : δ,τι δέ δίνεται καλοπροαίρετα θά παρθεΐ μέ τή βία.

Άλλ’ δ ξεφρενιασμένος βιομηχανισμός έχει άποτυπώσει άκόμα βαθύτερα 
τή σφραγίδα του στήν εποχή μας. Ή φυσιογνωμία, πού τής έχει φιλοτε
χνήσει, είναι έντονα υλιστική. Πρώτα πρώτα ή διατροφή μας έχει καταν
τήσει εξαιρετικά σοφή καί τεχνητή. Ή συμβολή τής φυσικής καί τής χη
μείας είναι άποφασιστική. Μάταια ή ιατρική καί ή φυσιολογία κρούουν τόν 
κώδωνα τοΰ κινδύνου. Καί δμως μιά εξυγίανση τής διατροφής, δχι μόνο 
θά μάς έσωζε πιθανώτατα άπό πολλές άρρώστειες, άλλά θά είχε καί τερά
στιες βιομηχανικές, εμπορικές καί γεωργικές συνέπειες.—“Επειτα τό γενε
τήσιο ένστικτο έχει πετάξει κάθε χαλινό. Ή θεά τής εποχής είναι ή ’Αφρο
δίτη. Εξουσιάζει τά πάντα. Δέν έμεινε πράγμα, πού νά μή διεγείρει τις αι
σθήσεις. Καί δμως πρόκειται γιά μιά φυσική άξίωση, επιτακτική, βέβαια, άλλά 
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πού δέ ζητάει μεγάλα πράγματα γιά νά ικανοποιηθεί. Όσο παρατείνετα 
ή κατάσταση αυτή, πού κάποτε θά δείξει ή επιστήμη πόσο ολέθρια είναι 
γιά τήν υγεία μας, ή γυναίκα δέ θά γίνει άρτιο πρόσωπο. Θά μένει πάντα 
ένα πλάσμα διακοσμητικό. Καί όμως τί άλλαγές θ’ ακολουθούσαν άν απο
φάσιζε νά γίνει ή ομότιμη τού άντρα! Πόσο σοβαρότερη κι’άπλούστερη 
θά γινόταν ή ζωή μας, από πόσες άσκοπες πολυτέλειες δέ θά γλυτώναμε !

Εν τούτοις δέν πρεπει ν απαισιοδοξούμε. Ή απογοήτευση θά ήταν 
δικαιολογημένη αν ή εποχή μας δέν είχε κανένα δεσμό μέ τό παρελθόν, άν 
τό ξεφρένιασμα της δέν είχε νόημα. ’Αλλά έχει νόημα. Ή μανία τής ανθρω
πότητας, ίλιγγος τής^ υλικής απόλαυσης καί τής μηχανοποίησης, δέν είναι 
παρά η αντίδραση σέ μιά άλλη προηγούμενη παραφορά, τον έξουθενωτικό 
ασκητισμό. Καί οί δυό αυτές υπερβολές πηγάζουν από τό μυστικισμό τού 
Χριστιανισμού. ’Αλλά οί ψυχολογικές καί κοινωνικές τάσεις διαδέχουνται ή 
μιά τήν άλλη^καί τίποτε δέν αποκλείει μιά ριζική αντιστροφή τής φοράς τών 
πραγμάτων. Ή άνθρωπότητα στίβαξε τού κόσμου τις περιπλοκές επάνω στή 
ζωή της. Βλέποντας την κανείς νά παραδέρνει μέσα σ’αύτό τό λαβύρινθο, έχει 
την εντύπωση πώς δέθάβγει ποτέ.Άλλ’ άπό στιγμή σέ στιγμή μπορεί τό θαύμα 
νά προβάλει. Φτάνει,νά φανερωθεί ό μεγάλος μυστικιστής. Άλάκαιρη ή άν
θρωπότητα θα τον ακολουθήσει. Ή μεταμόρφωση θά είναι γενική. Μέ όση 
παραφορά μπέρδεψε τή ζωή της μέ άλλη τόση θά τήν απλοποιήσει. Καί 
τότε θά ξανάβρει τήν ’ισορροπία της. Σήμερα έχει Επικίνδυνα διαταραχτεΐ 
ή σχέση τού υλικού μέ τον πνευματικό Εαυτό της. Τό σώμα της είναι σώμα 
γίγαντα, Ενφ ή ψυχή της είναι ψυχή νάνου. Πώς νά τό κυβερνήσει;

Αλλα οί μεγάλοι μυστικιστές είναι οί υπέρτατες επιτυχίες τής δημιουρ
γίας. Δέ φανερώνουνται κατά παραγγελία. Κι’ έν τφ μεταξύ δέ μάς Επιτρέ
πεται νά σταυρώσουμε τά χέρια. Είδαμε πώς άν υπάρχει κάποιοξ, πού νά 
πλησιάζει περισσότερο στά άφταστα αυτά πρότυπα, πού ή γνώση του νά 
παρουσιάζει τις μεγαλύτερες αναλογίες μέ τό πείραμα τους, αυτός είναι ό 
μεταφυσικός. Αν ή μεταφυσική θεμελιωθεί στήν πειραματική απόδειξη κι’ 
αποφασίσουν οί φιλόσοφοι νά συνεργαστούν, σίγουρα τά πορίσματα τους 
θα συντελέσουν σημαντικά στήν ηθική μεταμόρφωση τής άνθρωπότητας. Τό 
με λον τής μεταφυσικής βρίσκεται προς τό μέρος τών ψυχικών ερευνών. Εί
ναι μεγάλη ή δυσπιστία, πού εμπνέουν. Ή επιστήμη ξεκίνησε άπό τήν ύλη. 
Θταν λεμε «επ.στήμη», εννοούμε κυρίως τήν επιστήμη τής ύλης. ’Αργήσαμε 

πολύ να καταλάβουμε δτι μπορεί νά ύπάρξει μιά Επιστήμη τού πνεύματος· 
Η αλήθεια είναι δτι ή μονοκρατορία τής υλικής έρευνας δέν έβλαψε άπό 

μια μέρια. Απ αυτήν πήγασαν ή άκρίβεια, ή προσήλωση στά γεγονότα, ή 
κυριαρχία τής άπόδειξης. Δέν είναι δμως λιγώτερο άλήθεια πώς ή μακρόχρονη 
επιστημονική καλλιέργεια τής ύλης κακοσυνείθισε τό μυαλό μας, κάνοντας το 
νά βλέπει δλα τά πράγματα μέσα άπό τό πρίσμα τής ύλικότητας καί νά δυ' 
σπιστει σέ δ,τι τού ξεφεύγει. Παρ’ δλα αυτά ή Εξέλιξη τών ψυχικών Ερευ

νών είναι ραγδαία. Οί ίδιοι οί «Επιστήμονες» άναγκάστηκαν νά τήν προσέ
ξουν. Σ’ αυτό, βέβαια, έχει συντελέσει καί ή μεγάλη ευσυνειδησία τών σο
βαρών ερευνητών, πού ξεχωρίζουν αυστηρά τις άπίθανες άπό τις βέβαιες περι
πτώσεις. Τά πορίσματα τους έρχουνται ήδη νά επικυρώσουν τήν αντίληψη 
δτι τό σώμα μας δέν είναι παρά ένα φίλτρο, πού αφήνει νά διοχετευθοΰν 
στή συνείδηση μας μόνο οί άπαραίτητες γιά τή δράση παραστάσεις, ή ένα 
παραπέτασμα, πού μάς Εμποδίζει νά συλλάβουμε δ,τι δέ θά μάς χρησίμευε 
στήν καθημερινή ζωή.Άπό καιρό σέ καιρό γλυστράει δμως στή συνείδηση μας 
κάτι άπ’ αυτόν τόν κλειστό κι’ άπαγορευμένο κόσμο. ’Ίσως νά είναι μυνήματα 
άπό τό υπερπέραν. Άν βεβαιωνόμαστε γι’ αυτό, θ’ αναστατωνότανε ή ύπαρ
ξη μας. Ή απόλυτη πεποίθηση στή μεταθανάτια ζωη θά μάς αποτραβούσε 
μιά γιά πάντα άπό τις υλικές απολαύσεις, πού μ’ αυτές νομίζουμε δτι εκδι
κούμαστε καί πεισματώνουμε τό χάρο.

Άλλ’ αν είναι προβληματικό τό φανέρωμα τού μεγάλου μυστικιστή, που 
θά ξανάβαζε τήν άνθρωπότητα στον ίδιο δρόμο, άπό τήν άλλη μεριά δέν 
μπορούμε νά Ελπίζουμε πώς ή μεταφυσική αποκάλυψη θά γίνει άπό τή μιά 
μέρα στήν άλλη. Πώς νά τάξει κανείς άπό τά πριν χρονικά δρια στήν έρευνα. 
Κι’ εν τφ μεταξύ τά δεινά τής άνθρωπότητας περίσσεψαν. Κάτι πρεπει επει
γόντως νά γίνει. Καί δέ μένει παρά μία μέθοδος : ή προσφυγή στις ικανότη
τες τού κοινού γνωστικού μέσου, τής νόησης. "Οπως τή χρησιμοποιήσαμε 
γιά τήν εντατική Εκμετάλλευση τής ύλης, πρέπει νά τή μεταχειριστούμε καί για 
τήν Εξουδετέρωση τών κινδύνων, πού απειλούν τόν πολιτισμό μας. Η έργα 
σία, πού θά πρέπει νά τή; Εμπιστευθούμε, καί πού θά συνοδεύεται «παρα. 
βατα άπό τήν αντίστοιχη θέληση, συνοψίζεται σέ μιά λέξη : ρύθμιση. Ιο υλι
στικό ξεφρένιασμα οδήγησε σ’ ένα κυκεώνα. Καί δέ γλυτώνει κάνεις απο το 
χάος παρά μέ τήν επιβολή ρυθμού. , Ζ

Ό μεγαλύτερος κίνδυνος είναι δ πόλεμος. "Εχει τό φοβερωτερο σύμμαχο: 
τήν επιστήμη. Άν ξαναγίνουν συρράξεις, οί άντίπαλοι θα επιδιώξουν ν αλ- 
ληλοκαταογηθούν. Κανένας οίκτος, καμμιά διάκριση σε μάχιμο κι αμαχο 
πληθυσμό. Τό φρικτό δραμα συγκίνησε βαθιά μερικούς ίδεολογους : Ιδρυσαν 
τήν Κοινωνία τών ’Εθνών. Δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται η προσπάθεια 
της. Αλλά ή εξάλειψη τών .πολέμων είναι πολύ πιό δύσκολη άπο ο,τι φαν- 
τάζουνται οί ίδιοι οί άπαισιόδοξοι. Απαιτούνται σκληρές θυσίες εκ μέρους 
τών λαών, δπως άλλως τε γιά κάθε εναντίωση στή φύση. Οταν· όμως θέ
λουν τήν κατάργηση τού πολέμου, πρέπει νά ξέρουν τί ζητούν. Τα κυρία 
αίτια τών συγχοόνων πολέμων είναι βιομηχανικά. Πολύς λογος γίνεται για 
τή «λογικοποίηση» τής παραγωγής. Άλλ’ άν ύπάρχει μιά παραγωγή, που να 
έχει άνάγκη επιτακτική άπό ρύθμιση, είναι ακριβώς η ανθρώπινη. Περισ
σότερο άπό οπουδήποτε άλλού, τό ένστικτο χρειάζεται Εδώ πειθαρχία. Η 
Αφροδίτη φέρνει τόν Άρη, έλεγαν σοφώτατα οί αρχαίοι. _

Αλλά ή τακτοποίηση δλων αυτών τών ζητημάτων δεν είναι δουλειά του 
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φιλοσόφου. Σ’ αυτά έχουν τό λόγο οί ειδικοί. Πρέπει νά δικαιολογήσουν κά
πως τήν ύπαρξη τους. Πάντως ή ανθρωπότητα 8ivat κυρία τών τυχών της. 
Είναι καιρός να το καταλάβει. Καί ας έχει ύπ’ δψη της δτι δέ φτάνει νά ζεΐ. 
Χρέος της είναι «να καταβαλει επί πλέον τήν αναγκαία προσπάθεια γιά νά 
εκπληρωθεί καί στον ανυπότακτο πλανήτη μας ή ουσιώδης λειτουργία τοΰ 
σύμπαντος, πού είναι μιά μηχανή γιά νά κατασκευάζει θεούς».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΔΙΧΩΣ ΠΡΟΣΩΠΑ

[Μετάφραση άπό τό «Φρειδερίκο 
Νίτσε» τοΰ Στεφάνου Τσβάϊγκ — 
Κεφάλαιο πρώτο, άπό τόν κ. Π. Π. 
Παναγιώτου]

«Μέ τό νά ζή κανείς επικίνδυνα, απολαμβάνει 
τή μεγαλείτερη ηδονή τής ύπαρξης».

Ή τραγφδία τοΰ Φρειδερίκου Νίτσε είναι ένα μονόδραμα : κανένα πρό
σωπο, εκτός άπό τόν ίδιο, δέν παρουσιάζει πάνω στή σύντομη σκηνή της 
ζωής του. Σ’ δλες τις πράξεις αυτής τής τραγφδίας, πού λυώνει σά μιά στί- 
βα άπό χιόνι, αυτός δ έρημος πολεμιστής βρίσκεται ολομόναχος κάτω άπ’ τό 
συννεφιασμένο ουρανό τοΰ πεπρωμένου του. Κανείς δέν είναι μαζί του, κα
νείς δέν τοΰ βγαίνει μπροστά. Καμμιά γυναίκα δέν καταπραΰνει μέ τή γλυ
κεία της παρουσία τήν άτμοσφαιρική πίεση. Κάθε κίνηση ξεφεύγει μονάχα 
άπ’ αύτόν καί γυρίζει άντανακλαστικά σ’ αυτόν καί μόνο : κάποια πρόσωπα 
πού στήν άρχή βαδίζουν στή σκιά του, δέ συνοδεύουν παρά μέ μουγκές εκδη
λώσεις κατάπληξης καί τρόμου τήν ηρωική του προσπάθεια καί τό σκάν σιγά 
σιγά σά νά βρίσκονται μπρος σ’ ένα κίνδυνο. Κανείς δέ τολμάει νά μπει 
γιά καλά μές στον εσωτερικό κύκλο αύτουνοΰ τοΰ πεπρωμένου. Ό Νίτσε μι
λάει πάντα, αγωνίζεται πάντα, υποφέρει πάντα γιά τόν ίδιο του μόνο εαυτό.

Σέ κανένα δέ λέει κουβέντα καί κανείς δέν τοΰ άπαντά. Καί τό πιο φοβερό 
άκόμα, είναι ποΰ κανείς δέν τόν άκούει.

Δέν υπάρχουνε άνθρωποι, σύντροφοι, άκροατές, στήν άσύγκριτα ηρωική 
τραγφδία τοΰ Φρειδερίκου Νίτσε, μά οΰτε κι’ δλας καθαυτό σκηνή, τοπεΐο, 
διακόσμηση, κοστούμια. Παίζεται, σά νά ποΰμε, στο άδειο διάστημα τής 
ιδέας. Bale, Naumbourg, Sorrente, Sils-Maria, Genes, δέν είνε ονόματα 
τών άληθινών μερών, δπου έζησεν δ Νίτσε, μά απλώς πέτρες καταμεσής ενός 
μακρυνοΰ δρόμου, ποΰ τόν διέτρεξε μ’ ένα φλογερό πέταγμα, — κρΰα παρα
σκήνια, χρώματα δίχως έννοια. ’Αλήθεια, ή διακόσμηση αύτηνής τής τραγφ
δίας είναι πάντα ή ίδια : ή ερημιά, ή μοναξιά, αυτή ή φριχτή μοναξιά, ή 
δίχως κουβέντα καί δίχως άπάντηση, πού ή νιτσεϊκή σκέψη φέρνει γύρω της 
καί πάνω της σά μιά άδιαπέραστη γυάλινη θήκη, μιά μοναξιά χωρίς λου
λούδια, οΰτε φώς, χωρίς μουσική, χωρίς ζώα, χωρίς άνθρώπινα δντα, μάλι
στα μιά μοναξιά χωρίς θεό, ή νεκρή καί πετρωμένη μοναξιά ενός πρωτογο" 
νου καί έξω άπό κάθε χρόνο κόσμου. Μά αυτό πού κάνει τή μόνωση του καί 
τή θλίψη του τόσο φριχτή, τόσο τρομερή καί μαζί τόσο παράδοξη, είναι το 
άκατανόητο γεγονός δτι ή ερημική αυτή μοναξιά, δ παγετώνας αυτός, βρί
σκεται, γιά νά μιλήσουμε σά διανοούμενοι, στήν καρδιά τής νεώτερης Γερ
μανίας, πού τραντάζεται καί άχολαγάει άπό σιδερόδρομους καί τηλέγραφους, 
άπό φωνές καί θόρυβους, στό κέντρο μιανής πνευματικής άνάπτυξης μέ νο
σηρή άνέκαθεν περιέργεια, πού σκορπάει κάθε χρόνο στον κόσμο σαράντα 
χιλιάδες τόμους, πού μελετάει κάθε μέρα χίλια προβλήματα σ’ εκατό Πανεπι
στήμια, πού παρασταίνει κάθε μέρα τραγφδίες σ’ εκατοντάδες θέατρα καί 
πού μ’ δλα ταΰτα δέν ξέρει τίποτα, δέ μαντεύει τίποτα, δέ νοιώθει τίποτα 
άπ’αυτό τό φοβερό πνευματικό δράμα πού ξετυλίγεται στό ίδιο της μέρος,στον 
πιο εσώτερο κύκλο της. Γιατί, στις πιό μεγαλόπρεπες σκηνές της άκριβώς, ή 
τραγφδία τοΰ Φρειδερίκου Νίτσε δέν έχει πιά ένα θεατή, έναν άκροατή, 
ένα μάρτυρα άπ’ τό Γερμανικό κόσμο. Στήν άρχή πού μιλάει μέ θέρμη άπ’ 
τή καθηγητική του έδρα καί πού τό φώς τοΰ Wagner τόν κάνει δρατο, τόν 
προσέχουν κάπως άκόμα, μά δσο κατεβαίνει στό βάθος τοΰ εαυτού του, 
τόσο περισσότερο βυθίζεται στό χάος τοΰ χρόνου, καί τόσο λιγώτερα αντη
χεί. Ό ένας μετά τόν άλλο, οί φίλοι, οί ξένοι, σηκώνονται άγριεμένοι ένφ 
κρατάει δ ηρωικός του μονόλογος, τρομαγμένοι άπ’ τις διαρκώς πιό άγριες 
μεταμορφώσεις, άπ’ τις πάντα πιό σφοδρές εκστάσεις τοΰ φιλοσόφου καί τόν 
άφίνουν φοβερά δλομόναχον πάνω στή σκηνή τοΰ πεπρωμένου του. Σιγά- 
σιγά δ τραγικός ηθοποιός δειλιάζει νά μιλάει μόνο στό κενό. Σηκώνει τή 
φωνή του πάντα προς τ’ άπάνω, κραυγάζει καί χειρονομεί πάντα περισσό- 
τερο’γιά νά κάνει ν’άκουστεΐ μιά ηχώ ή τουλάχιστο μιά άντίρρηση. Βρίσκει 
—γιά νά τή συντονίσει μέ τά λόγια του — μιά μουσική, μιά μουσική ποΰ ξεπε- 
τιέται σάν άπό πηγή, μεθυστική, διονυσιακή, μά κανείς πιά δέν άκούει. Ξα- 
ναγυρίζει στις μασκαράτες, σέ μιά προσποιητή φαιδρότητα, σφυριχτική καί 
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διαπεραστική. Κάνει τις φράσεις του νά πηδούν καί τις στολίζει μέ κοροϊ
δίες, απλώς γιά νά προσελκύσει μέ τις τεχνητές του τέρψεις ακροατές στό 
ιμοβερά σοβαρό Ευαγγέλιο του, μά κανένα χέρι δέν κινείται γιά νά τον χει
ροκροτήσει. Στό τέλος βρίσκει ένα χορό, ένα χορό σπαθιών καί, πληγωμένος, 
σπαραγμένος, ματωμένος, δείχνει μπρος στό κοινό τή νέα του θανάσιμη τέ
χνη, μά κανείς δέ μαντεύει τή σημασία τών χοντρών του αστείων, ούτε τό 
θανατηφόρο μαρτύριο πού υπάρχει σ’ αύτή τήν προσποιημένη ελαφρότητα. 
Χωρίς ακροατές καί χωρίς ηχώ, αποτελειώνει μπρος σέ αδειανά καθίσματα 
τό πιο εξαιρετικό δράμα πού προσφέρθηκε στον ταραγμένο μας αιώνα. Κα
νείς δέ γυρίζει, τυχαία έστω, τό βλέμμα του σ’ αυτόν, δταν ή σβούρα τών σκέ- 
ψεών του στριφογυρίζοντας σέ μιαν ατσαλένια μύτη, πηδάει γιά τελευταία 
φορά υπέροχα καί πέφτει τέλος εξαντλημένη στό χώμα, — «νεκρός πού βρί
σκεται μπρος στήν αθανασία».

Ή κατάσταση αύτή τής μόνωσης μέ τον εαυτό του, αύτός δ τρόπος νά 
είναι μόνος απέναντι τού εαυτού του, είναι ή πιο βαθειά έννοια, ή θεία καί 
δίχως δμοιά της πλοκή αύτής τής τραγφδίας πού ύπήρξεν ή ζωή τού Φρειδε
ρίκου Νίτσε: ποτέ, μιά τόσο μεγαλόπρεπη αφθονία τού πνεύματος, ένας τό
σο εξαιρετικός οργασμός τού αισθήματος, δέ βρέθηκαν μπρος σ’ ένα τόσο 
μεγάλο κενό τού κόσμου, μπρος σέ μιά σιωπή τόσο αδιαπέραστη, σά νάτα- 
νε άπό μέταλλο. Δέν εύνοήθηκε νά βρει εχθρούς σπουδαίους. "Ετσι, ή πιο 
δυνατή θέληση τής σκέψης «κλεισμένη στό ίδιο της εαυτό καί χωνεύοντας 
τον ίδιο της εαυτό», υποχρεώθηκε νά ζητήσει μιάν απάντηση καί μιάν αντί
σταση στό ίδιο της τό στήθος, στήν ίδια της τραγική ψυχή. "Οχι απ’ τον κό
σμο, μ’ απ’ τά ματωμένα ράκη τού ίδιου του δέρματος, αύτό τό γινομένο 
μανιακό απ’ τή μοίρα πνεύμα ξεριζώνει, σάν τον Ηρακλή, τό χιτώνα τού 
Νέσσου, αύτή τή σαρκοβόρα φλόγα, γιά νά μείνει γυμνός μπρος στήν υπέρ
τατη αλήθεια, μπρος στον ίδιο του εαυτό. ’Αλλά τί παγωμένο ρίγος γύρω 
απ’ αύτή τή γύμνια, τί σιωπή γύρω απ’ αύτή τή δίχως προηγούμενη της 
κραυγή τού πνεύματος, τί τρομερός ούρανός γεμάτος σύννεφα κι’ αστραπές, 
πάνω άπ’ τό «Φονιά τής θεότητας», πού σάν δέν έρχεται τώρα κανείς εχ
θρός νάν τόν συναντήσει καί δ ίδιος δέ βρίσκει πιά τέτοιον, μάχεται μέ τον 
ίδιο του εαυτό, — «γνώστης τού εαυτού του, δήμιος τού εαυτού του δίχως 
οίκτο». Σπρωγμένος άπ’ τό δαιμόνιο του μακρυά άπ’ τόν καιρό κι’ άπ’ τόν 
κόσμο, μακρυά άπ’ τά πιο τελευταία σύνορα τής ύπαρξής του,

Σπαράζοντας, άχ! μέ άγνωστους πυρετούς, 
Φρίσσοντας στά παγωμένα βέλη τού χιονιού, 

'ν κυνηγημένος άπό σένα, σκέψη
’Ακατονόμαστη! σκεπασμένη! τρομερή! (')

(1) Άπό τήν Ελληνική μετάφραση τοΰ Ζαρατοΰστρα τοϋ Ν. Καζαντζάκη (σημ. 
τοΰ Μεταφραστή).

πισογυρίζει καμμιά φορά ριγώντας, μέ βλέμμα πού φανερώνει άνομόλόγη- 
τη έκπληξη σάν διακρίνει πόσο μακρυά τόν πέταξε ή ζωή του, μακρυά άπό 
κάθε πράγμα ζωντανό, μακρυά άπ’ τό κάθε τι πού έζησε κάποτε. Μά μιά 
τόσο μεγάλη ορμή δέ μπορεί νά'πισογυρίζει πιά: μέ μιά πλέρια εμπιστοσύνη 
καί σύγκαιρα στήν πιο εξαιρετική έκταση τοΰ μεθυσμένου του εαυτού, ξε
πληρώνει τό πεπρωμένο του πού άπ’ τά πριν τού είχε ζωγραφίσει δ άγαπη- 
τός του Hoelderlin,— τό πεπρωμένο τού ’Εμπεδοκλή.

"Ενα τοπεΐο ήρωϊκό δίχως ούρανό, ένα παιγνίδι γιγάντειο δίχως θεατές, 
ή σιωπή, μιά σιωπή πάντα πιο μεγάλη γύρω άπ’ τήν πιό φοβερή κραυγή 
τής μοναξιάς τού πνεύματος, αύτή είναι ή τραγφδία τού Φρειδερίκου. Νί
τσε : θάπρεπε νά τή συχαθεί κανείς σά μιά άπ’ τις άναρίθμητες καί μανια
σμένες σκληρότητες τής Φύσης, άν δέν τήν είχε δεχτεί έκταστικά δ ίδιος καί 
άν δέν είχε διαλέξει καί άγαπήσει τή μοναδική άπανθρωπία κι’έξ αιτίας άκρι- 
βώς τού μοναδικού αύτού χαρακτήρα. Γιατί, μέ τή θέλησή του, μέ κάθε 
πνευματική διαύγεια, παρατημένος άπό μιά σίγουρη ζωή, έφιαξεν δ ίδιος 
αύτή τήν «ιδιότροπη ζωή» μέ τό πιό βαθύ τραγικό ένστιχτο έπροκάλεσε 
τούς θεούς μ’ ένα θάρρος άπαράμιλλο «γιά νά κάνει δ ίδιος τόν εαυτό του 
νά αισθανθεί τόν πιό μεγάλο βαθμό τού κινδύνου, στον όποιο θά μπορούσε 
ένας άνθρωπος νά ζήσει» «Χαίρετε δαίμονες!»(1)

Ρίχνοντας τή χαρούμενη αύτή κραυγή τής βρισιάς, μιά φορά, κάποια 
εύθυμη νύχτα, κατά τόν τρόπο τών φοιτητών, δ Νίτσε καί οί φίλοι του φι
λόσοφοι έπικαλέσθηκαν τις Δυνάμεις: τήν ώρα πού πλανώνται τά Πνεύματα, 
χύνουν άπ’ τό παράθυρο τό κόκκινο κρασί τών γεμάτων ποτηριών των στον 
κοιμισμένο δρόμο τής Bale—σά μιά σπονδή προς τούς ’Αόρατους. Τό παιγνί
δι αύτό τής φαντασίας τό ερεθίζει ένα βαθύτερο προαίσθημα : μά οί δαίμο
νες άκούνε αύτήν τήν πρόσκληση καί άκολουθούν εκείνον πού τούς έπρο
κάλεσε, τόσο πού τό παιγνίδι μιανής νύχτας γίνεται ή μεγαλόπρεπη τραγφ
δία ένός πεπρωμένου.

"Ομως, ποτέ ό Νίτσε δέν ξεφεύγει άπ' τις τεράστιες άνάγκες, μές στις 
όποιες αισθάνεται τόν εαυτό του γερά πιασμένον καί χαμένον : δσο τόν χτυ
πάει δυνατώτερα τό σφυρί, τόσο καθσρώτερα άντηχεΐ δμπρούντζινος ό όγκος 
τής θέλησής του. Καί πάνω σ’ αύτό τό πυρωμένο άπ’ τή φωτιά τής δύναμης 
άμόνι, χτυπιέται μέ τό σφυρί πάντα πιό δυνατά ή κουβέντα πού θωρακίζει 
μέ μπρούντζο κατόπιν τό πνεύμα του «ή κουβέντα γιά τό μεγαλείο τού άν- 
θρώπου, ή άγάπη τού πεπρωμένου : νά μή θέλουμε στό μέλλον ν’ άλλάξουμε 
κανένα πράγμα πού έγινε στό παρελθόν. ΚΓέτσι νάσυμβαίνει αιώνια. "Οχι 
μόνο νά υποφέρουμε τό άναπόφευκτο, άκόμα λιγώτερο νά τό κρύβουμε, μάνά 
τό άγαπάμε ». Τό θερμό αύτό ερωτικό τραγούδι πού άπευθύνεται στις Δυνά
μεις, σκεπάζει διθυραμβικά τήν κραυγή πού προέρχεται άπ’τόν ίδιο του πόνο

(1) ’Ελληνικά μές στό ξένο κείμενο (σημείωση τοΰ Μεταφραστή).
Περιοδικόν “ιΔΕα„ A
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πεσμένος χάμω, νικημένος άπ’ τή σιωπή τοΰ κόσμου, ξεσκίζοντας ό ίδιος 
τον έαυτό του, δοκιμάζοντας δλες τις πίκρες τοΰ μαρτυρίου του, ποτέ δέ ση
κώνει πά χέρια γιά νά ζητήσει άπ’ τό πεπρωμένο του νά τον άφίσει στο τέ
λος ήσυχο. ’Αντίθετα, απαιτεί μιαν αγωνία άκόμη μεγαλείτερη, μιά μονα
ξιά πιό ίββθειά, ενα πάθος πιό ισχυρό, τήν πιό σκληρή δοκιμασία, στήν 
όποια θά μπορούσε νά μπει ή άντοχή του. *Οχι  γιά νά κρυφτεί, μά μόνο γιά 
νά δεθεί, σηκώνει τά χέρια γιά νά κάνει ν’ άκουστεΐ ή πιό θαυμαστή προ
σευχή ’τοΰ ήρωα : «Ώ θέληση τής ψυχής μου, πού σέ ονομάζω Μοίρα, εσύ 
'πού είσαι μέσα μου, εσύ πού είσαι πάνω άπό μένα, φύλαγέ με και κράτα 
μου ένα ι μεγάλο πεπρωμένο».

Αυτός λοιπόν πού ξέρει νά προσευχηθεί μέ τόσο μεγαλείο, είσακούγεται

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

πάντα.

ΣΤΕΦαν τςβαϊγκ

NT [ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ : ‘Ο κύκλος των στοχασμών, 
"Έκδοση Βασιλείου, Αθήνα 1932.

Ό κ. Άποστολ ύπουλος είναι ένας νεώτατος συγγραφέας, φοιτητής στή 
Φιλοσοφική Σχολή τής ’Αθήνας. Νομίζω πώς είχε κάποια προηγούμενα μέ τή 
λογοτεχνία, άλλά, λέει ό ίδιος, «έξαφνα μέ συνεπήρε φιλόσοφος μανία και βακ
χεία κι*  έπέταξα στήν "Ηφαίστεια φωτιά τά χρόνια μου καί τά χαρτιά μου... 
Μάταια έπίστεψα στήν παντοδυναμία τής τέχνης...» Ξύπνησε ένα πρωί όλό- 
τελα ανικανοποίητος άπό τά ποιητικά του οράματα, κυριευμένος ξαφνικά άπό 
τό πάθος τής γνώσης, κατάλυσε τά καλλιτεχνικά τον σχέδια καί άφοσιώθηκε 
μ*  ένα είδος διανοητικού διονυσιασμοί», στο τολμηρό καί τόσο ριψοκίνδυνο άγώ- 
νισμα τής καθαρής σκέψης. Ό Κύκλος τών στοχασμών είναι ένα ημερολόγιο τών 
πρώτων διανοητικών έρευνών καί περιπετειών του, ήμερολόγιο γραμμένο μέρα 
μέ τή μέρα, δπως τοΰ ήρθε, υπό τό κράτος τών άλλεπαλλήλων ένθουσιασμών 
καί άνησυ ιών τοΰ πνεύματός του, χωρίς κανένα συγκεκριμένο σκοπό, εξόν άπό 
τον αιώνιο σκοπό τής γνώσης. «Στό βιβλίο μου τοΰτο, λέει, κυριαρχεί ή μέθη 
τής πρώτης έπαφής μου μέ τούς έσωτερικούς άκατάλυτους πόλους τής ζωής...»

Διαβάζοντας αυτό τό πρωτόλειο αισθάνεσαι πώς ό νέος φοιτητής τής Φι
λοσοφίας άληθινά ζεΐ τό άντικείμενο τής μελέτης του. Δέν άρκεΐται βέβαια στή 
συλλλογή καί τήν ταξιθέτηση φιλοσοφικών πληροφοριών, δπως συμβαίνει τις 
περισσότερ ς φορές στόν τόπο μα , δχι μόνο μέ τούς φοιτητές, άλλά καί μέ 
τούς ίδιους τούς καθηγητές τών Πανεπιστημίων μας. *Η  σκέψη είναι ή μεγάλη 
υπόθεση τής ζωής του, ό έρωτάς του. Τήν τρυγά μέ ήδονή, τήν άφομοιώνει, 
άλλοτε βαθύτερα κι" άλλοτε ρηχότερα, μά πάντα μέ πάθος, κι*  άγωνίζεται συ
νεχώς νά ξαναπλάσει μέσα του τήν άποχτημενη γνώση καί νά έξωτερικεύσει 
μέσα του τό στοχασμό του μέ τρόπο άληθινά προσωπικό.

Δυσκολεύομαι νά τον κατατάξω σέ μιάν άπό τις καθιερωμένες οικογέ
νειες πνευμάτων. 01 κατευθύνσεις του δέν είναι άκόμα καθαρές κ’ ίσως νά 
μήν είναι καί καλά-καλά συνειδητοποιημένες. Είναι φανερό πώ; έκανε πολλή 
παρέα μέ τον Μπερξόν καί τό Νίτσε, πού τοΰ μεταδώσανε τό θαυμάσιο έν- 
θουσιασμό τους γιά τή ζωή καί τήν ορμή προς τά εμπρός (θά έλεγα τήν αι
σιοδοξία τους). Κράτησε άπό τον πρώτο τήν πίστη στή «ζωική ορμή» κι’ άπό 
τό δί.ύιερο μιά ορισμένη στάση έμπρός στά πράματα τοΰ κόσμου, ένα ορισμένο 
ύφος, πού τείνει νά έκφράζεται μέ άφορισμούς καί μέ «νεύματα άπό ψηλά». Μά 
δέν έμεινε πιστός ώς το τέλος ούτε σ’ αυτούς ούτε σέ κανέναν άπό τούς λοι
πούς πρίγκιπες τοΰ στοχασμοΰ, πού άναφέρουνται ή υπονοούνται μές στις σε
λίδες του. Παθαίνεται μαζί τους γιά μιά στιγμή, άπομυζά άπό τον καθένα
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τους δ,τι τοΰ βόλεϊ, κ*  υστέρα τούς προσπερνά, γυρεύοντας τή δική του σκέψη, 
πού δέν τή βρήκε άκόμα καί βέβαια θά μοχθήσει πολύ καί θά τυραννιστεϊ χρό
νια καί χρόνια ώς δτου τήν άδράξει γερά καί τήν αποκρυσταλλώσει σέ ολο
κληρωμένα έργα. Γιά νά μή μείνει αύτό τό σημείωμά μου χωρίς συμπέρασμα, 
θά πώ δτι υπάρχει μές στόν Κύκλο τών στοχασμών κάποια διάθεση νοησιαρχική 
καί ίδεαλιστική, πολύ άόριστη άκόμα καί μέ στιγμές έντονου μυστικισμοΰ.

Ωστόσο έκεϊνο πού μάς ένδιαφέρει κυριώτατα μές σ’ ένα τέτοιο βιβλίο 
δέν είναι τά διανοητικά πορίσματα τοΰ συγγραφέα (πού δέν ήρθε άκόμα ή 
ώρα τους), άλλά ή καρδιά. Κ’ ή καρδιά πού χτυπά μές σ’ αύτό τό βιβλίο είναι 
πλούσια, γενναία καί περήφανη. «Τί σημαίνει νά ζεϊς ; Νά ζεϊς σημαίνει : νά 
πασκίζεις νά δαμάσεις δ,τι δέν έχει άκόμα δαμαστεί. Νά ζεϊς σημαίν&ι : νά 
άγωνίζεσαι ένάντια σ’ δλα τά ρέματα—τά ρέματα καί τά ξαναρέματα—καί νά 
μένεις κύριος τών δρόμων. Νά ζεϊς σημαίνει : νά κάνεις άδιάκοπες σταυροφο
ρίες γιά τή διάσωσι τή; ζωής. Νά ζεϊς σημαίνει : νά άνατείνεσαι άκατάπαυστα 
στό φώς καί στις αιωνιότητες τοΰ Πνεύματος—σέ κόσμους υπέρτερους». Χαίρε
ται κανείς νά άκούει τούς νέους "Έλληνας νά μιλούν έπί-τέλους αυτήν τή 
γλώσσα καί νά δέχονται τή ζωή μέ τόση άγάπη, τόση πεποίθηση, τόσο υψηλά 
συναισθήματα.

«Ή εποχή μας, λέει άλλοΰ δ κ. Άποστολόπουλος, δέ θέλει δυσπιστίες, δι
σταγμούς καί σκεπτικισμό, άλλά τόλμη, κυνισμό καί άποφασιστικότητα. Πολέ
μησε άμείλιχτα τούς εχθρούς της—ή εποχή μας κρύβει πολλούς έχθρούς μέσα 
της—άποτίναξε τούς έφιάλτες της—ή εποχή μας υποφέρει άπό πολλούς έφιάλ- 
τες — καί πάσκιζε νά τής άνοίγεις δλο καί νέους ορίζοντες μπροστά της. *0  
άγώνας σου αυτός Ισως νά κρύβει κάτι τό έντελώς επικό μέσα του». Τά δέ- 
χουμαι δλα εξόν άπό τόν κυνισμό, πού δέν έχει άλλωστε κανένα νόημα έδώ- 
πέρα, γιατί ό κ. Άποστολόπουλος δέν είναι κυνικός καί νά θέλει δέν μπορεί 
νά γίνει. Άλλά μ*  άρέσει κυρίως ή άποφασιστικότητα αυτών τών φράσεων, τό 
καταφατικό ύφος τους.Ό νέος συγγραφέας αισθάνεται πολύ δυνατά τήν άνάγκη 
τής κατάφασης, τοΰ ναί. Τό βιβλίο του ξεχειλά άπό πίστη - στήν υπεροχή τοΰ 
πνεύματος, στήν ομορφιά τής ζωής, στήν άνεξάντλητη δημιουργική δύναμη τοΰ 
άνθρώπου, στήν άξία τής ταραγμένης έποχής μας, στις δέες . . . ’Εμπρός λοι
πόν ! Καί μή γυρνάς νά δεις τούς διαλυμένους άρνητές, πού είναι Ικανοί μο
νάχα νά επαναλαμβάνουν σέ χίλιους τόνους τό μεγάλο οχι τοΰ Καβάφη. Είναι 
πολύ εύκολο νά έλεεινολογεϊ κανείς κάθε γενναία προσπάθεια, νά θέτει έρω- 
τήματα άναπάντητα καί νά άποφαίνεται πώς δέν ξέρει τίποτα. Μά θυμήσου 
τό λόγο τοΰ Μπερξόν · Κάποιος ξέρει

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ

Σ0Φ0ΚΑΕ0ΥΣ ΑΙΑΣ : διώρ&ωσε και έξηγήσατο Παναγής Λορεντζάτος, κα
θηγητής τον Πανεπιστημίου, Τυπογρ. «Εστία» 1932

Γιά τήν πραγματοποίηση ενός σκοπού δπως είναι ή ποιητική συγχρονι
σμένη διδασκαλία καί ή διάδοση τής αρχαίας λογοτεχνίας δέν υπάρχει δπλο 
άποτελεσματικώτερο άπό τή γνώση πού προσφέρεται άπλοποιημένη καί ζων

τανή. Δέν υπάρχει καλύτερο αισθητικό κριτήριο γιά τή σωστή έχτίμηση τοΰ 
αιώνιου πού κρύβεται στή μορφή καί στήν ουσία τοΰ άρχαίου λόγου, άπό τήν 
ευλαβική καί δμως κάπως έλεύθερη μεταφορά του στήν άγνή δημοτική γλώσ
σα. Καί δέν μπορεί κανείς νά πλησιάσει θετικά μήτε νά μεταδώσει δημιουρ
γικά ένα λογοτεχνικό άρχαϊο κείμενο, ένα δράμα τοΰ Σοφοκλή, δίχως νά συν" 
ταιριάσει στή διδασκαλία του καί στή μετάφραση του τήν άπλοποιημένη 
γνώση μέ τις άνάγκες μιάς ζωντανής αισθητικής ή καλύτερα μιάς πραγμα
τικότητας πού μονάχα σάν έφαρμόσει ελεύθερα τούς νόμους της στήν έξέ- 
λιξη τή; πνευματικής μας ζωής θά φουντώσει στόν τόπο μας μιά πλούσια 
λογοτεχνική βλάστηση. Αύτό κυνήγησε κι*  αύτό πέτυχε ό κ. Παναγής Λορεν
τζάτος παρου,τιάζοντας μας μεταφρασμένο καί σχολιασμένο τόν Αϊαντα το^ 
Σοφοκλή. *0  κ. Π. Λορεντζάτος είναι ό πιό ζωντανός καθηγητής τής φιλο
σοφικής σχολής τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου.

Άμείλιχτος έχθρός τής καθαρεύουσας, τοΰ βερμπαλισμού, καί τών άγονων 
τρόπων πού έφαρμόζουνται στήν Πανεπιστημιακή διδασκαλία τής άρχαίας 
λογοτεχνίας, χαράζει μέ συγκεντρωμένη λιτότητα στόν έπιγραμματικό πρόλο
γο τοΰ Αϊαντα, τό δρόμο προς μιά βαθειά καί άληθινή άνάπτνξη τής πνευμα
τικής μας ζωής, προς έναν έσωτερικό καί γνήσιο κλασικισμό πού ποτέ δέν 
είχαμε στόν τόπο μας μήτε μέ τήν επίδραση τής προγονοπληξίας μήτε μέ τήν 
πολιτογράφιση στούς ποιητικούς μας τρόπους τής μανιέρας τών Γάλλων νεο
κλασικών καί ιδιαίτερα τοΰ Ζάν Μωρεάς. Λαχταρώντας τήν πραγματοποίηση 
μιάς φωτεινής κλασική; παιδείας πού θά κατορθωθεί μονάχα μέ τήν ριζική 
έπικράτηση τοΰ δημοτικισμού καί τήν προσήλωση τοΰ νοΰ προς τήν ούσία 
καί τήν ποίηση τών άρχαίων κειμένων, προσφέρει σήμερα «στά παιδιά πού 
σπουδάζουν φιλολογία, σ’ αύτούς ποΰ θά δώσουν στό έθνος τή μορφωμένη 
του τάξη καί τούς δασκάλους τοΰ λαού» τή μετάφραση τοΰ Σοφόκλειου Αϊαν
τα, μέ πρόλογο, μέ εισαγωγή, μέ πλήθος έπεξηγηματικά σχόλια καί σημειώ
ματα, μέ ύπομνήματα καί πίνακες, ένα έργο πού είναι μαζί πολεμική καί 
άνώτερη διδασκαλία, διάγνωση καί θεραπευτική, άποστολικό κήρυγμα καί 
σοφή, γιομάτη ποίηση, πράξη*  έργο όχι μονάχα γιά νά τό χρησιμοποιήσουν οί 
φοιτητές μά καί κάθε άνθρωπος πού θά έπιθυμοΰσε νά έπικοινωνήσει μέ τόν 
άρχαϊο λόγο, μέ τόν Σοφοκλή, τό παγκόσμιο πρότυπο τής κλασικής τραγωδίας. 
Βέβαια δέν είμαι ειδικός γιά νά κρίνω τό τεχνικό, τό έπιστημονικό μέρος τής 
μετάφρασης, νά έλέγξω τά σημειώματα καί τά σχόλια μά είμαι σέ θέση νά 
αίσ&ανθώ καί νά διαισθανθώ βαθειά τήν εύκολία, τήν άνεση, τήν εύχαρί- 
στηση, τήν ηδονή θά έλεγα, μέ τήν οποία θά διαβάζει κανείς κατανοώντας 
τα ζωντανά γοργά καί άκοπα δίχως νά νοιώθει τό κΰμα τής σχολαστικότητας 
καί τή; πλήξης νά τόν πνίγει. Γραμμένα δλα σέ καθαρότατη καί άπλούστατη 
δημοτική γλώσσα, σέ ύφος κουβεντιαστό, γυμνό άπό φραστικά στολίδια κι 
επίδειξη περιττής σοφίας, βοηθάνε μέ τόν πιό έπαγωγό τρόπο τήν κατανόηση 
λεπτομερειών άπαραίτητων γιά τήν αισθητική κατανόηση τής τραγωδίας’ 
Λυτρώνουνε τό σπουδαστή άπό μάταιους κι’ έκμηδενιστικούς κόπους, τοΰ 
έξοικονομοΰνε πολύτιμο χρόνο, τοΰ διατηρούνε άκέρηα τήν όρεξη καί τή ζων
τάνια τής ψυχής του, καί τόν προετοιμάζουνε ν’ άντικρύσει άφοβα καί γελα
στά τό τρομαχτικό σκιάχτρο τοΰ άρχαίου λόγου πού στό Γυμνάσιο τόν είχε 
κάνει νά νοιώθει μίσος άκατανίκητο γιά τόν Όμηρο, τόν Αισχύλο, τόν Πλά
τωνα καί κάθε άρχαϊο συγγραφέα. Καί τί σπουδαιότερο καί ώραιότερο μπορεί 
κανείς νά ονειροπολήσει σάν άρχή πνευματικού ξεσκλαβωμοΰ άπό τό κέρδισμ’ 
αύτό τής εμπιστοσύνης τοΰ νέου προς τόν άρχαϊο λόγο, τής εμπιστοσύνης πού 
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είναι το πρώτο στάδιο τής δημιουργικής άγάπης, τοΰ καρπόφορου έρωτα προς 
τήν αρχαία πνευματική ζωή ; "Έπειτα, δέν είναι μόνο τά σχόλια καί τά ση
μειώματα Ή Εισαγωγή, δηλ. οί αρχαίες πηγές της ζωής τοΰ Σοφοκλή τά κα
θέκαστα τής ζ'οής του, κι ολα τα σχετικά κεφάλαια πού άναφέρουνται στήν 
κοινωνική άτμόσφαιρα τών αρχαίων ’Αθηνών, στο Θέατρο κ.λ.π. αν κι’ εξυ
πηρετούνε φιλολογικούς κι επιστημονικούς σκοπούς, είναι γραμμένα μέ τέτοια 
απλότητα κι ευλυγισία, με τέτοια προσήλωση στις κύριες γραμμές τών χαρα
κτηριστικών, που διαβάζουνται άπληστα. Μάθημα φωτεινό, ζουμερό, πλέρια 
κατατοπιστικό, μάθημά σχεδόν λαϊκό. Καί δέν μπορεί κανείς παρά νά νοιώσει 
ανεπιφυλαχτο θαυμασμό βλέποντας σέ ποιό μεγάλο βαθμό απλοποίησης τών 
ερμηνευτικών καί τών διδαχτικών τρόπων έχει προχωρήσει ό λαγαρός, τε
τράγωνος νους τοΰ κ. Λορεντζάτου. Δέν είναι άπό τις άπλότητες έκεϊνες πού 
φοβίζουνε ή πού προδίνουνε τήν ρηχή απλοϊκότητα. Ή άπλότητα τοΰ κ. Λο- 
ρεντζατου πηγάζει άπό τήν ξεκάθαρη συνείδηση τοΰ άγωνιστή καί τοΰ δημι
ουργού πού ξέρει πολύ καλά τί γυρεύει καί πώς τό γυρεύει καί πού τραβά ίσια 
πρός τόν σκοπό του δίχως νά χάνεται καί νά μπερδεύεται σέ λοξοδρομίσματα.

"Οσο γιά τή μετάφραση τής τραγωδίας καμωμένη σέ πεζό λόγο μπορεί 
κανείς νά πει πώς εΐναι καί πιστά φιλολογική μά καί προσωπικά ποιητική, 
άξια νά χρησιμέψει δχι μονάχα γιά μιά ζωντανή διδασκαλία μά καί σέ θεα
τρική παράσταση. Κυματίζει δλη μέσα στό πλαίσιο μιας άπλής καλλιέπειας, 
στρογγυλής, μέ ρυθμό καί μέ νεύρο, καί πουθενά δέ σκοντάφτεις άπάνω σέ 
αντιαισθητικά παρατραβήγματα τής εξήγησης, σέ άνόητες, γελοίες καί βάρβα
ρες περιφράσεις καί φραστικά συμπλέγματα πού άφθονα στολίζουνε τις περί- 
σότερες μεταφράσεις τοΰ είδους αύτοΰ, καί πού οφείλονται στήν άγραμματο- 
σύνη, τήν άσυνειδησία, καί τή στειρότητα τοΰ μεταφραστή. Άπό τή μιά μεριά 
τό άρχαϊο κείμενο, άπό τήν άλλη ή έρμηνεία. "Ετσι έχοντας μπροστά του 
κάνεις τόν ποιητή καί στήν παληά του άτμόσφαιρα καί φερμένο ζωντανά στόν 
άγέρα τής εποχής μας μπορεί νά τρέχει άκοπα άπό τόν άρχαϊο στό νέο κι’ 
άπό τό νέο στόν άρχαϊο λόγο, άφομοιώνοντας τους άγάλια άγάλια, συμφι
λιώνοντας τους. Κατορθώνει δηλαδή κάτι πού δέν τό κατάφεραν έφτά χρόνια 
μέσης εκπαίδευσης. Καί δέν υπάρχει αμφιβολία πώς άν μεταχειρίζονταν στά 
Γυμνάσια μεταφράσεις σάν τόν Αϊαντα, θά έφευγε τό παιδί κατέχοντας οπωσ
δήποτε καί άγαπώντας τήν άρχαία γλώσσα καί τή λογοτεχνία της, πράμα πού 
δέ συμβαίνει μήτε σ’ έκείνους πού φεύγουν άπό τή φιλοσοφική σχολή. Γιατί 
όλο τό πρόβλημα συγκεντρώνεται στό παιδί πού σπουδάζει καί πού αύριο θά 
γίνει εϊτε δάσκαλος νά διδάξει εϊεε κοινό πού θά δέχεται καί θά γονιμοποιέ! 
τά δασκαλέματα.

*Ο κ. Λορεντζάτος δσο περισσότερο έζησε μέσα στό Κράτος τοΰ εχθρού 
τόσο πιό έντονα ένοιωσε τήν άνάγκη τοΰ κα&αρμοΰ’ δσο τόν κεντά ή σημερινή 
κατάντια τόσο φτερώνεται καί τραβά αισιόδοξα μπροστά, τόσο δυναμώνει καί 
πεισματώνεται στόν άγώνα του. Όσο πιό κοντά παρακολούθησε καί μελέτησε 
τή ψυχολογία τοΰ νέου πού σπουδάζει φιλολογία καί πού άγάλια άγάλια πνί
γεται στόν ώκεανό τής άκατανόητης σχολαστικότητας καί παθητικά παραδί
νεται σέ μιά προϊοΰσα στείρωση τής ψυχής καί τοΰ στοχασμού του, τόσο 
άγωνίστηκε νά χτυπήσει κατακέφαλα τό καθυστερημένο σύσττμα τής Πανε
πιστημιακή; διδασκαλίας καί πολέμησε νά διαπλάσει τήν ψυχή τοΰ νέου μέ 
τέτοιο τρόπο πού μόνος του πιά νά ζητήσει τήν άνώτερη μάθηση καί νά 
τραβηχτεί πρός τή ζωντανή ομορφιά καί τήν άλήθεια πού είναι ή βαθύτερη 
αρμονία τοΰ άρχαίου λόγου. Δέν περιορίστηκε μόνο νά περιγράψει τή φριχτή 

κατάσταση τής παιδείας μας· προσπάθησε νά έμβαθύνει στά κρυφά αίτια. νά 
βρεϊ τή ρίζα τοΰ κακού καί ή ρίζα τοΰ κακού δέν μπορούσε νά ήταν άλλη άπο 
τήν καθαρεύουσα καί τήν εκπαιδευτική νοοτροπία τής καθαρεύουσας. Στόν 
ώραϊο πρόλογο τοΰ Αϊαντα, άπαριθμεϊ καί τιπογραμμίζει ένα πρός ένα τά 
χαραχτηριστικά ψεγάδια τής «άπό καθέδρας» διδασκαλίας καί θρηνεί τόν νέο 
πού παραδίνει τήν ψυχή του καί τήν προσωπικότητα του στήν άψυχη καθα
ρεύουσα καί στά δεσμά τής γραμματικής καί συνταχτικής σκλαβιάς τών αρ
χαίων κειμένων κΓ εμψυχωμένος άπό τ’ όραμα μιάς ζωντανής κλασικής παι
δείας πού καί δ δάσκαλος καί δ μαθητής θά είναι συνεργάτες, βροντοφωνάζει 
τά δικαιώματα τής δημοτικής γλώσσας. «Μά τό "Εθνος θέλει νά- ζήσει κι 
είναι χρέος τών Πανεπιστημίων μας νά μάς φέρουν στό δρόμο τό σωστό*  καί 
θά μά; φέρουν, άν οί δόο φιλοσοφικές σχολές, τής Αθήνας καί τής Θεσσαλο
νίκης, παρατήσουν τόν παλαιό άνθρωπο καί κοιτάξουν νά έτοιμάσουν τούς 
φωτισμένους δασκάλους, πού μ’ επιμονή κι’ ένθουσιασμό θά δουλέψουν γιά νά 
δώσουν τή γενεά, πού δέ θά βρίσκεται κοντά στό ψέμα δσο κοντά βρέθηκε ή 
γενεά ή δική μας». Ή έπικράτηση τοΰ δημοτικισμού, παντού, στά σχολεία, 
στό Πανεπιστήμιο, στό Πολυτεχνείο, στό Κράτος, ή άπόλυτη καταδίκη τής 
καθαρεύουσας, είναι γιά τόν κ. Λορεντζάτο—καί γιά κάθε άληθινό άνθρωπο— 
ζήτημα ζωής καί θανάτου πού θά κρίνει άποφασιστικά τήν έξέλιξη τού 
•Έθνους. ΓΓ αυτό δέν περιορίζεται μόνο σέ πλατωνικές εκδηλώσεις συμπά
θειας πρός τή δημοτική δπως πολλοί άλλοι καθηγητές τοΰ Πανεπιστημίου, μά 
γράφει τήν πιό άγνή, τήν πιό προχωρημένη καί συγχρονισμένη δημοτική, καί 
στις παραδόσεις του μελετά τή δημοτική, άφοβα, δίχως νά έπικαλείται τή 
φοβερή αυτή «συνήθεια» πού πίσω της οχυρώνονται κάμποσοι «δημοτικιστές» 
τάχα πολιτικοί καί διανοούμενοι. Πολεμά τήν καθαρεύουσα σέ κάθε της 
εκδήλωση καί άγωνίζεται νά καθαρίσει τή φιλοσοφική σχολή άπό τήν κόπρο 
τή; σχολαστικότητας, τής νυσταγμένης ρουτίνας, καί τοΰ φοβισμένου, μήπως 
σπάσει τ’ αυγά τής κοινωνικής εύνοιας, συντηρητισμού.

Ό δημοτικισμός έχει στό πρόσωπο τοΰ κ. Λορεντζάτου έναν άπό τούς 
θετικώτερους μαχητές του καί στή θεωρία καί στήν πράξη, που δέ χανεται 
σέ άνώφελες συζητήσεις γιά ψευτοσυμβιβασμούς καί γιά «γλώσσες» τών σαλο- 
νιών, πού δέ λιγώνεται μπροστά στις «κοσμοπολιτικές άνάγκες» τής λογοτε
χνικής μας γλώσσας, μά δουλεύει άκούραστα γιά τήν προκοπή τού Πανεπι
στήμιου, γιά τόν αυριανό φωτισμένο δάσκαλο πού αυτός θά δημιουργήσει στον 
τόπο μας Ιστορική καί λογοτεχνική συνείδηση. Γιατί άμα δέ διαμορφωθεί μιά 
τέτοια συνείδηση πού είναι ή άπαραίτητη βάση γιά τήν αληθινή, τήν πλούσια 
καί τήν πολύτροπη άνάπτυξη τής πνευματική; ζωής, κάθε τι πού θά επιχει
ρούνε τ’ άεομα καί οί ομάδες, κι*  δσο κι*  άν είναι άξιοθαύμαστο, θά μενε^ 
πάντα λειψό καί μισό καί ποτέ δέ θά βρίσκει στήν ψυχή τού "Εθνους τήν 
άπήχηση πού πρέπει νά βρίσκει μιά ζωντανή καί βαθεια ριζωμένη δημιουργία.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

Γ. Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗ : Παλαμική βιβλιογραφία (1926—1931).
Τυπ. «Εστία». ’Αθήνα 1932

Ή «Παλαμική βιβλιογραφία», έργασία τής τελευταίας ώρας, πού τήν έκα- 
ταπιάστηκε καί τήν άποτελείωσε, φίλος δηλωμένος καί προπαγαντιστής έπίμο- 
νος τοΰ κορυφαίου ποιητή, δ κ. Γιώργος Κατσίμπαλης, έξόν άπό τή δίκη της 
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τήν αύθυπόστατην αξία έχει τήν σημασία της γιατί είναι και ή πρώτη βιβλιο
γραφία (άν έξαιρέσουμε τήν δχι αυτοτελή και ατελή άκόμα τοΰ Σολομού) πού 
τυπώ/εται στόν τόπο μας γιά ποιητικό πρόσωπο και θέμα. Άλλά κι έπιστημο- 
νικές βιβλιογραφίες έλάχιστες υπάρχουνε στή γλώσσα μας, κι’ άπ*  αυτές δυό 
μονάχα μοΰρχονσαι στό νού συστηματικές : τοΰ Σπυρίδωνος Λάμπρου ή μιά, 
τοΰ ’Ιακώβου Δραγάτση ή άλλη. Οί άλλες είναι βιαστικές, δίχως μέθοδο καί 
πληρότητα, καμωμένες στό πόδι π^ύ λένε, μέ τή βοήθεια των προχειροτέρων 
στοιχείων τής μνήμης, ανεξακρίβωτων κι αυτών, παραγέμισμα τής βιογραφίας 
ή τοΰ άρθρου άπό λόγους συρμού καί συγχρονισμού. Βέβαια δέ συμβαίνει τό 
ίδιο καί μέ τό προκείμενο βιβλίο τών τεσσάρων τυπογραφικών φύλλων, δέκατο 
όγδοο τή; σειράς «Γιά νά γνωρίσουμε τόν Παλαμά», έμπνευσμένης καί συμπλη
ρωμένης άπό τόν ίδιο χορηγό ή βιβλιογραφία τοΰ κ. Κατσίμπαλη, γέννημα 
πραγματικής άνάγκης καί συνέπεια σχεδίου άρχινισμένου, έπρεπε νά έχει δλα 
τά προσόντα μιάς παρόμοιας συγγραφής, καί τά έχει. Ό φιλόπονος συλλέχτης 
δέν έλυπήθηκε καθόλου κόπους, άλλά μέ πολύκαιρο μάζεμα καί μέ κατάταξη 
μεθοδική τών σχετικών του σημειώσεων έκαμε τήν άρχή καί έδωσε τό υπό
δειγμα μιάς φιλολογικής άπασχόλησης πρωτότυπης καί χρειαζούμενης μέ τό 
παραπάνω γιά τούς φίλους τών γραμμάτων.

Άλλά σέ τί χρησιμεύει, θά ρωτήσουν, μιά βιβλιογραφική έργασία, περιο
ρισμένη πάντα σέ ονόματα καί νούμερα, όλάκαιρα κατεβατά, μέ τάξη περίπου 
μαθηματικής μέ μορφή λογαριθμικού έγχειριδίου ; Καί δμως ή μονότονη καί 
άχαρη αυτή απαρίθμηση βιβλίων, άρθρων, ποιημάτων, σχολίων καί κάθε λο- 
γής πληροφοριών σχετικών μέ τό έργο καί μέ τή ζωή ενός ποιητή καταντάει 
νά παίρνει θέση πλάϊ στήν πρωτότυπη φιλολογική παραγωγή του*  πολλές φο
ρές ή τελευταία αυτή μένει άγνωστη, περίπου άδημιούργητη, γιά τό λόγο πώς 
δέν είναι στόν καθένα εύκολο νά γυρέψει καί νά βρει τό μέρος δπου έγινε 
ή δημοσίεψη. Οί παλιές έφημερίδες, τά ήμιεπίσημα ημερολόγια, τά πανηγυρικά 
τβυχη, οί συνεντεύξεις καί οί γνώμες, οί κριτικές καί οί έπιστολές, όλη ή κομ
ματιαστή φιλολογία πού δέν έχει άξιώσεις γιά βιβλίο, πώς νά μήν καταδικα
στεί στήν άγνοια καί στόν άφανισμό ; Ό άναγνώστης, ό μελετηιή;, δ θαυμα
στής θά κρατήσει τό απόκομμα, θά τό φυλάξει γιά κάμποσο καιρό, θά τό τα
ξινομήσει ίσως μαζί μ*  άλλα, άλλά χρειάζεται πολλή άφοσίωση, πολλή τύχη 
γιά νά μήν τοΰ ξεφύγουν άρκετά, τά σπουδαιότερα ίσως, άπό τά δημοσιεύματα 
τής συλλογή; του. Έπειτα ή έργασία του, ή κοπιαστική κάποτε, δέ θά έκπλη- 
ρώσει έξ ολοκλήρου τό σκοπό της, άφοΰ δέ θά μπορεί νά έξυπηρετήσει καί τούς 
άλλους. Έτσι, προκειμένου νά θέλεις νά ετοιμάσεις μιά μονογραφία λ. χ. γιά 
ένα λογοτέχνη άναγκάζεσαι νά παιδεύσεις άνώφελα τή μνήμη σου ή νά ζητάς 
διαφώτιση στά κουτουροΰ άπ*  τόν ένα καί άλλο, γιά νά μή συγκεντρώσεις στό 
τέλος ούτε τά μισά άπ’ τ’ άπαραίτητα στοιχεία.

’Υπάρχουν, βέβαια, λογοτέχνες καί λογοτέχνες*  άλλοι παρακολουθοΰνται 
κι έρευνοΰνται μέ προσοχή φανατική άπ*  τούς πιστούς των, άλλουνών τά έργα 
περιμένουν άκοπα στις βιβλιοθήκες καί άζήτητα στά παλαιοβιβλιοπωλεία.“Όσο 
γιά τόν Παλαμά, αύτός έγνώρισε δσο λίγοι άπ’ τούς συγχρόνους του τήν πο
λεμική, ποτές δμως τήν άδιαφορία*  καί δσο περνάει ό καιρός καί καθαρίζει ή 
ατμόσφαιρα άπό τόν καπνό τών δημοτικιστικών αγώνων—κι άς έτοιμάζουνται 
τά όπλα γιά καινούργιους, ιδεολογικούς τούτη τή φορά—, τόσο άναδείχνεται ή 
υπέροχη μορφή του μέ τήν έμψυχωτική έπίδραση της στήν άμιλλα τοΰ ωραίου. 
Ό ποιητή; τοΰ «Τάφου», γεννημένος κι αύτός σέ ώρισμένη έποχή καί διαπλα- 
σμένος σύμφωνα μέ τις ροπές τού περιβάλλοντος του, γιά νάχει δμως έντονη 

ποιητική συνείδηση καί γιά νά υποτάξει άποφασιστικά τά έκφραστικά του μέσα, 
άφισε τυπωμένε; σελίδες πού θά συγκινοΰν κάθε καλλιτεχνική οντότητα, σ’ό- 
ποιαδήποτε αισθητική κι άν άνήτει, δποιαδήποτε πολιτική κι άν ύπηρέτεϊ. Εί
ναι φυσκό λοιπόν νά πολλαπλασιάζεται ολοένα ή επιρροή του, νά τονίζεται 
όλο καί καθαρώ τέρα ή σημασία του, νά στερεώνεται μέρα μέ τή μέρα ασά
λευτη ή φήμη του, άφοΰ μάλιστα δέν είναι μόνο ό έθνικός ποιητής, άλλά καί ό 
άνυπέρβλητος γραμματολόγος.'Ο βιβλιογράφος του λοιπόν είδε μέ σωστό μέτρο 
τήν κατάσταση καί άποφάσισε νά θυσιάσει κάθε άλλη έπιδίωξή του γιά νά 
προσφέρει στήν ποίησή μας ένα έργο θετικό, τέτοιο πού ποτέ τους δέ θά κα- 
δέχονταν νά καταπιαστούν μωροφιλόδοξοι κριτικοί μας.

Γιά νά κρίνουμε τήν έργασία τού κ. Κατσίμπαλη, θά έπρεπε καί νά συγ
κρίνουμε. Άλλά μ’δλη τήν έλλειψη βιβλίων τοΰ είδους του στόν τόπο μας, 
είν*  εύκολο νά φανεί πώς Ακολουθεί στήν κατάταξη τού υλικού καί στό σχη
ματισμό τού συνόλου τά καλύτερα συστήματα. Ή βιβλιογραφία αυτή απλώνε
ται άπό τά 1926 ώς τά 1931—δ συλλέχτης άρχισε άνάποδα τή δουλιά του—καί 
άναγράφει μέ τήν έπιθυμητή άκρίβεια καθετί πού δημοσιεύτηκε μέσα σ’ αύτά 
τά χρόνια άπό τόν Παλαμά ή για τόν Παλαμά, έμμετρο ή πεζό, ελληνικά ή 
ευρωπαϊκά, άπό τά σημαντικώτερα ώς τά πιό δημοσιογραφικά. ’Επειδή συχνά ή 
επίκριση εκδηλώνεται μέ τή μικρολογία, μπορεί νά βρεθούν μερικοί πού θά 
συμφωνήσουν πώς είναι περιττές τόσες λεπτομέρειες γιά τήν ακαδημαϊκή προε
δρία τοΰ ποιητή, τήν υποψηφιότητά του γιά τό Νόμπελ καί τό μοναδικό άλλωστε 
ταξίδι του στή Σαλονίκη. "Άν καί δλ' αύτά τά δευτερεύοντα χρησιμεύουν στό 
νά πλαισιώσουν καί νά συμπληρώσουν τή συνολική εικόνα τού προσώπου, 
ωστόσο έχει δ μελετητής του τό δικαίωμα νά τις παραβλέψει*  καμιά ζημία δέ 
γίνεται. Απεναντίας δ βιβλιογράφος θάχε ν*  άκούσει πολλά εύλογα παραπονα 
άν έκανε τό λάθος νά παραλείψει, άκολουθώντας τήν άτομική του γνώμη—δη
λαδή αυθαίρετα—, μιά λεπτομέρεια πού θάταν πολύτιμη γιά τούς άλλους.Όσοι 
τέλος είναι σέ θέση νά έχτιμήσουν τήν αξία τού πρωτοτύπου αύτού βιβλίου, και 
είναι πρώτα πρώτα δλοι οί φίλοι τού Παλαμά, δέν έχουν παρά νά συστήσουν 
στόν άφωσιωμένο θαυμαστή του νά συνεχίσει δσο τού έπιτρέπουν τά μέσα τή 
μοναδική αύτή φιλολογική έργασία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
i '_________ _

’Επιστολές συγγραφέων

Οί επιστολές τοΰ Baudelaire προς τή μητέρα του, πού έκυκλοφόρησαν τε
λευταία, ρίχνουν ένα ισχυρό καί σκληρό φώς έπάνω στήν τραγική ζωή του καί 
στή γένεση τού ποιητικού του έργου : «υπήρξε μιά έποχή τής παιδική; μου ζωής 
δπου σ’ αγαπούσα μέ πάθος... εϊσουν μόνο δική μου...» ή άλλου «σ’ αγαπώ μέ 
δλη μου τήν καρδιά, ποτέ δέν τό κατάλαβες.

—Τού D. Η. Lawrence τά γράμματα φωτίζουν κι’ έκείνα τή ζωή καί τό 
έργο του’ μάς τόν δείχνουν «ειλικρινή, φυσικό, λίγο εύπιστο, φίλο τή; φύσης» 
τών φυτών καί τών ζώων τά όποια ξέρει νά περιγράφει μέ άπειρη αντίληψη 
καί άγάπη. Ξαναβρίσκονται μέσα στά γράμματά του δλα τά θέματα που τόν 
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ένδιέφεραν και τά οποία ανέπτυξε μέσα στά ρομάντζα του, τά ποιήματα και 
τά δοκίμιά του.

Έμπράτ στη ζωη

Μερικές γνώμες νέων διανοουμένων γιά τό κοινωνικό πρόβλημα *
«Μπροστά στις βασικές απαιτήσεις τοΰ ανθρώπου, κολλεκτιβισμός καί κε- 

φαλαιοκρατία ταυτίζονται. Όί τρέχουσες έπαναστατικές θεωρίες δέν έπήραν 
έμπρός στήν κεφαλαιοκρατία τή στάση πού έπρεπε*  έτσι ό θρίαμβος τους δέ 
θά έσωζε, δέ θά διόρθωνε τίποτε...» (Th. Maulnier).

«Τό έπαναστατικό μέτωπο δπου θά δοθούν οί αποφασιστικές μάχες, δέν 
είναι τό μέτωπο τών έργοστασίων οΰ(ε τών τραπεζών»*  τό ζήτημα είναι πώς 
θά βγούμε άπ’ αΰτούς όλους τούς μηχανισμούς, ή πώς θά τούς υπερνικήσουμε*  
τόπος τής απόφασης θά είναι ή ανθρώπινη ψυχή. (R. Aron).

Προχωρούμε βαθύτερα άπό τούς μαρξιστές στην κριτική τής σημερινής 
κατάστασης : «ώς εκεί δπου ό μαρξισμός, αποκαλύπτοντας τήν πραγματική 
του φύση, εμφανίζεται σά μιά ξεχωριστή περίπτωση τής κεφαλαιοκρατικής μα
τεριαλιστικής μσνίας. "Όχι, δέν πάμε νά σώσουμε μιά τάξη, αλλά τόν ίδιο τόν 
άνθρωπο». (D. de Rougemoat).

Καί σάν συμπέραστα, μιά λίγο παλαιότερη γνώμη τού Daniel-Rops γιά 
τή σημερινή νεολαία : «Τό πνεύμα πρώτα, ή πολιτική κατόπιν, καί ή οίκονο- 
μική στήν υπηρεσία τους, αύτή είναι νομίζω, ή Ιεραρχία πού θά συγκέντρωνε 
τή μεγάλη πλειοψηφία τών σημερινών νέων».

Καί λίγη Ελλάδα

Ό γνωστός ελληνιστής Mario Meunier αναλύει τό ρόλο τοΰ Chateau
briand στήν απελευθέρωση τής Ελλάδας : «ή μεγάλη καί άλησμόνήτη υπηρε
σία πού προσέφερε, είναι ότι υπήρξε άπό τούς πρώτους πού υποστήριξαν μέ 
έπιμονή τήν άνάγκητής έλευθέρωσης τή; ήρωϊκής γής».

—Μετά τόν Chateaubriand, άλλος φίλος—μέ τόν τρόπο του—τής Ελλάδος 
ό Gobineau. Σ’ ένα τελευταίο του άρθρο, ό Bernard Fay μάς δείχνει τόν άν
θρωπο «πού δέν μπορούσε νά υποφέρει τήν ανία καί τή μωρία» ./Ισως έτσι νά 
μπορεί νά έξηγηθεϊ ή αύστηρότητα του προς τούς Έλληνας ή οποία τόσο είχε 
έκπλήξει τούς παππούδες μας συνηθισμένους στό ρωμαντικό Φιλελληνισμό : ό 
Gobineau, είναι αλήθεια, γνωρίζοντας τήν Ελλάδα μισόν αίώνα καί περισ
σότερο μετά τόν Chateaubriand, τήν είδε άπό τή ανιαρότερη καί μωρότερη 
όψη υποταγμένη στά πάθη τής μικροπολιτικής καί ανίκανη νά στραφεί προς 
τά μεγάλα προβλήματα πού τήν καλούσαν.

—Στή γαλλική «’Εφημερίδα τών Καλών Τεχνών», ό Andre Charbonnier 
γράφει γιά τήν αναστύλωση τού Παρθενώνος : τά σημερινά αποτελέσματα τής 
εργασίας τού κ. Μπάλάνου είναι τέτοια ώστε παρέχουν τήν έλπίδα «ότι θά 
μπορέσουιχε νά είσδύσουμε βαθύτερα μέσα σ’ αύτή τή μα&ηματιχή τέχνη, τής 
οποίας ό Παρθενών παραμένει κατ’ έξοχήν ή πλαστική έκφραση. Πράγματι, ό 
Παρθένων είναι πεοισσότιρο νόημα παρά θέαμα».

—Ό Gerhart Hauptmann πάλι, πιστεύει ότι οί αρχαίοι Έλληνες φιλό
σοφοι δέν είχαν καθαυτό συστήματα : οί θεωρίες τους αποτελούνται άπό διά
φορες καί ποικίλες αντιλήψεις, όπως ένα βιβλίο άποτελεΐται άπό σειρά αύτο- 
τελών ποιημάτων».

—Τέλη Νοεμβρίου, ένα καινούργιο βιβλιοπωλείο τοΰ Παρισιού (τό όνομά 

του «Au Pelerin passionn^») έξέθεσε διάφορα ένθύμια τού Μωρεάς. Ή έκθεση 
αύτή έδωσε άλλη μιά φορά αφορμή ν’ άντιληφθοΰν πόσο ζωντανή καί γόνιμη 
μένει άκόμη στά γαλλικά γράμματα ή μνήμη τού Έλληνα ποιητή. Τή μνήμη 
του αύτήν έρχεται κάθε χρόνο νά ένισχύει τό φερώνυαό του ποιητικό βραβείο 
πού φέτος έδόθηκε στόν ποιητή Georges-Louis Garnier.

Τά βραβεία τών μεγάλων
Γιά μιάν άκόμη φορά, τά προγνωστικά τού βραβείου Νόμπελ άπσδείχθη- 

σαν ανακριβή : τό όνομα τού John Galsworthy είχε λιγότερο ακουστεί άπό 
5λλα—Γάλλων, Γερμανών καί Ελλήνων. Τό έργο τού Galsworthy άλλωστε, δέ 
συγκινεί πολύ τούς κύκλους τών νέων λογίων πού ασχολούνται μέ τέτοιου 
είδους προγνωστικά*  ώστε δικαιολογείται ίσως έτσι κάποιος τόνος διαμαρτυ
ρίας πού υποδέχθηκε τή βράβευση, αδικαιολόγητος άν άναλογισθούμε ότι τό 
πρώτο βραβείο Νόμπελ έλαβε ό Sully Prudhomme.

—Άντιθέτως τό βραβείο Goncourr έδόθη στόν Guy Madeline σχεδόν διά 
κοινής βοή;. ’Εξ αφορμής τού ρομάντζου του «Les Coups» μερικοί κριτικοί δέν 
έδίστασαν νά προφέρουν τό όνομα τού Μπαλζάκ επαρχιακή ζωή, μακρυά καί 
κοινή αφήγηση, αγάπη τής λεπτομερούς περιγραφής αποτελούν τά κοινά ση
μεία τών δύο συγγραφέων*  οί έπικριτές δμως τού Majeliue θεωρούν τις δια
φορές πού τούς χωρίζουν πολύ πιό ούσιαστικές άπό τις έπιφανειακές αύτές 
ομοιότητες.

—Τό πρώτο ρομάντζο τής R. Fernandos. «Le Pari» πού έπήρε, δυό μέ
ρες πριν άπό τό βραβείο Goncourt, τό βραβείο Femina, είναι σχεδόν αύτοβιο- 
γραφικό*  ό ίδιος σέ μιάν άπό τις πολυπληθείς συνεντεύξεις πού έδωσε σχε
τικά, τό χαρακτηρίζει ώς εξής *.  «μιάν άνάλυση, όσο μπορούσε πιό δραματική, 
μερικών ψυχολογικών περιπτώσεων πού συναντούσε ένας νέος, στά 1925, μέσα 
στό μεταπολεμικό σκεπτικισμό».

Kati τά βραβεία τών μικρών.

Τό περίφημο άπό τή στιγμή τής γέννησης του γαλλικό βραβείο γιά τούς 
συγγραφείς τούς «κάτω τών δεκατριών έτών» άπέδωσε, τόσο άπό τήν άποψη 
τών μικρών συγγραφέων, όσο καί άπό τήν άποψη τών μεγάλων τους κριτών» 
μάλλον δυσάρεστα άποτελέσματα : συμμετείχαν έπάνω άπό 250 υποψήφιοι 
μεταξύ τών όποιων ή έπιτροπή Edmond Jaloux, Robert Kemp κ.λ.π. j’ en 
passe et des meilleurs, έδιάλεξε τό έργο μιάς κοπέλλας ηλικίας 11 1)2 έτών, 
τής Nadine Roubakine. Τό έργο, ένας μύθο;, έδιαβάστηκε, έσχολιάστηκε, ή 
κριτική έμέθυσε γι’ αύτό, δτορν ένας έπαρχιώτης καθηγητής άνεκάλυψε ότι ή 
υπόθεση τού μύθ·>υ ήταν παρμένη άπ*  τόν Diderot’ ύστερα άπ*  αύτό, άκού- 
στηκαν οί σχετικέ; συστάσεις προς τούς κριτικούς νά ξαναδιαβάσουν τούς 
κλασικούς. Όσο γιά τή μικρή λογοκλόπο, έκείνη θά παρηγοριέται μέ τήν ιδέα 
δτι καί σ’ αύτή τήν κατηγορία άν τήν κατατάξουν θά βρίσκεται μέ άρκετά 
καλή συντροφιά, άρχίζοντας άπό τόν Πυθαγόρα—τόν πρώτο πού κατηγόρησαν 
στόν καιρό του γιά λογοκλόπο, ώς τά σήμερα.

—* Αλλωστε, περίπου στήν ήλικία της ήταν ό Arthur Rimbaund, δταν 
έγραφε στό σχολείο τούς λατινικούς στίχους πού έξέθαψε τελευταία κάποιος 
θαυμαστής του. Κι*  έκεϊ μέσα, ή λογοκλοπία δέν'παίζει μικρό ρόλο, δσο κι 
άν πού καί πού διαφαίνετάι τό ταλέντο ποό σέ λίγο θά λάμψει.

Φ. ΡΑΦΑΗΛ
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Λάμπρος Πορφύρας

Ό τελευταίος πιστός τής Φρεαττύδας έλειψε : Ό Πορφύρας. Όλοι τήν 
άφησαν, ό ένα: ύστερ' άπό τόν άλλον : Ό Νιρβάνας, ό Καμπάνης, ό Βουτυράς, 
ό Βώκος, δ Φιλλύρας, δ Λαμπελέτ... Ό Λάμπρος Πορφύρας τής έμεινε πιστός.

Ξεκίνησε γιά τό αιώνιο ταξίδι άπό μιά μικρή μά διάσημη ταβέρνα της— 
τήν ταβέρνα τού Κωστάλα. Τής έμεινε πιστός και δταν ακόμα ή ίδια είχε απι
στήσει—άπό χρόνια τώρα—τραγικά στόν έαυτό της. Γιατί σήμερα ή Φρεαττύδα 
και ή Πειραϊκή Χερσόνησος δέν είναι πιά παρά ένας φοβερός συνοικισμός, μέ 
κρύα ντουβάρια λαϊκών σπιτιών, πούθαψαν τήν παλιά φυσική γραφικότητα 
κάτω άπό τις άσκήμιες τής οικοδομικής αναρχίας. Τί άποτελούσε τήν πα
λιά γραφικότητα ; Κάτι γλώσσες άπό σταχτωπούς βράχους πούμπαιναν στο 
πέλαγο. κάτι γλώσσες άπό θάλασσα πού εισχωρούσαν στή βραχώδη στεργιά· 
Καί μιά έρημία, κατοικημένη μόνον άπό στελέχη άσφοδελών, πού φύτρωναν 
στό άραιό κοκκινόχωμα, πούκοβε, κάπου-κάπου, τή μονοτονία τών βράχων καί 
δροσάτα κυκλάμινα, μέσα καί στήν πιό μικρή τους κουφάλα. Τό δράμα τών 
κυμάτων πού χτυπιώνταν, μέ λύσσα, στις μεγάλες σοροκάδες, επάνω στούς φα
λακρούς βράχους, είχε πολύ σπάνιους θεατές. Κανένα λαϊκό κορίτσι μέ φωνα
χτά χρώματα, περνούσε βιαστικό καί χάνετο μέσα στά βράχια μέ τόν καλό 
του. Κάτοιος χασισοπότης γλυστροΰσε γοργά, νά καταχωνιάσει τό βίτσιο του 
καί τ’ άρρωστα όνειρα του στούς σκοτεινούς θόλους τής παλιάς τάπιας.Ή θά“ 
λασσα κι*  ή μοναξιά τραβούσε τήν πειραϊκή διανόηση στή Φρεαττύδα, σέ κάτι 
καφενεδάκια άπόμερα, αυστηρά σά σκήτες, μέ στέγες άπό τενεκέδες τού πε
τρελαίου, τό «καφενεϊον—“ψυχής ίατρεϊον» ή τού Λελούδα."Ενα τσιγαράκι, ένα 
κατοσταράκι καί άτελείωτες συναυλίες λογοτεχνικών ρεμβασμών. "Έπαιζε 
κι’δ Πορφύρας τ’ όργανό του σ’ αύτή τήν ορχήστρα—ένα όργανο τής τσέπης 
κόμοδο, διακριτικό, γλυκό, τρυφερό καί λυπημένο, σουραύλι, φυσαρμόνικα γιά 
τό στόμα, νά τ’ άκούτε μακρυά, στό βάθος μικρού δρόμου, μέσα στή γαλήνη 
τής νύχτας, γεμάτο νοσταλγική ένδύμιση. Τόν άφήναμε νά έκτελεϊ τά σόλα του, 
μ’ άγάπη, μέ θαμασμό καί καμμιά φορά μέ κατάνυξη.’Εμεϊς οί άλλοι ψάχναμε, 
Αυτός ήταν κιόλας φτιασμένος. "Ήξαιρε τ’ όργανό του άπ*  έξω κι’ άνακατωτά. 
Είχε στή δουλειά του τό μεράκι πού χάθηκε πιά, πού θά τό βρήτε σήμερα ίσως 
μονάχα σέ κάτι παλιούς χαράχτες, λεπτουργούς ή χρυσικούς. Κατάφερνε μ’αύτή 
νά κάνει ν’ άκούτε γνωστούς σκοπούς σάν καινούριους. Όχι πώς μπορούσε 
ν*  άνανεώνει γνωστά θέματα τού λυρισμού. Θά πώ, μάλιστα, πώς άπ’ αυτά τά 
θέματα δέν τόν τραβούσαν τά μεγάλα. Τό ένστιχτό του τόν φύλαξε σ’ αυτό. 
’Αν δέν είχε γράψει τό «δόξα, ώσανά στό χάρο» δέ θά παρουσίαζε ασκέπαστη 
πλευρά στή λυσσασμένη κριτική τού Άποστολάκη· κ’ άν βγάλετε τό μικρό 
αύτό παραπάτημα, είχε μείνει σοφά χαρακωμένος στόν κύκλο τών πιό απλών 
συναισθημάτων. Άπ’ αυτό τόν κόσμο έβγαλε μιά σειρά μελωδίες, όπου τό γνω
στό θέμα φαντάζει σάν καινούργιο, χάρη σέ μιά λεπτή αίσθηση καί μιά σοφή 
έπεξεργασία. Ή Χιώτικη φινέτσα χαρακτηρίζει τή δουλειά του. "Ένας μικρός 
maitre. Αύτή ή τελειότητα είναι τέτοια, πολλές φορές, πού άποτελεϊ ένα σοβά. 

ρώτατο άντιστάθμισμα στήν έλλειψη τής δρμής καί τής έμπνευσης. Φύση άσκη. 
τική—μιά χτυπητή καί ύτιβλητική παράλληλος τού Παπαδιαμάντη—ψυχή συ- 
νειταλμένη σ’ δλα της, ούτε μπόρεσε, μά ούτε ζήτησε νά ξεπεράσει τόν πόνο 
βγαίνοντας μ’ άγρια, πεισματική κι’ άντρίκια πάλη στόν καθαρό χώρο τοΰ 
πνευματικού λυτρωμού : Κιτάφερε νά τόν ναρκώση μόνο μέ μιά έργασία, δπου 
έξαντλεϊ όλη τή ζωτική τ.»υ φλόγα στό πάθος γιά μιά λεπτουργημένη τελειό
τητα μορφής. Κι*  άν προβάλλει τό έργο τού Π ιρφύρα σάν ένα παράδειγμα, 
τή στιγμή αύτή προ πάντων, πού άλονιζει παντού τό βιαστικό, τό πρόχειρο, 
τό άτελείωτο, είνε άπ’ αύτή τήν πλευρά τής άγάπης στήν τελειότητα. Αύτό 
τό εύγενικό πάθος, χαρακτηριστικό του άληθινοΰ καλλιτέχνη, άνεβάζει τήν 
άξια τού έργου. Κι’ δ μικρός, άπ’ αύτό, γίνεται μεγάλος. Έχει τήν ώρα του, 
σάν κάτι έκλεκτό κι’ άλαφρό ιιετά τά κοπιαστικά δείπνα τού ρωμαλέου λυρι
σμού. Άλλά καί γίνεται πρότυπο έργασίας γιά τούς νέους, γιατί δέν είνε μυ
στικό πώς οί τέλειοι «μικροί» μαθαίνουν καμμιά φορά περισσότερα άπό τούς 
μεγ ίλους. *0  Λάμπρος Π»ρφ)ρας μου θυμίζει τό κοχύλι πού άναφέρει ή Κίκου 
Γιααάτα στό «Σ>ζί» της—ένα κοχύλι τών ιαπωνικών θαλασσών : Κλείνεται 
στόν έαυτό του μέ τό παριμικρό κυματάκι. Ή ζωή διάλυσε τή μικρή ορχήστρα 
τής Φ,βαττύδας. Ό Πορφύρας, έμεινε κλεισμένος ερμητικά στόν έαυτό του, 
άσάλευτος στά σταχτωπά βράχια της, σάν αύτό τό κοχύλι. Κι’ έκαμε θαυμά
σια—δηλαδή αύτό πού ταίριαζε στή φύση του. Δέ γίνεται τίποτα μέ τις έξωτε- 
ρικές μετακινήσεις. Τό πλαίσιο είναι άδιάφορο στό δράμα τής ψυχής.

Μ.

Κράτος χαι οικονομία

Στά δικτατορικά καθεστώτα τής δεξιάς ή τής άριστεράς, τό κράτος εί
ναι άπροκάλυπτα άστυνομςκό. Μεταποιημένος σέ άψυχη μηχανή, ό πολίτης 
βιδώνεται ή ξεβιδώνεται κατά τό κέφι τών κυβερνητών—ένεργουμένων, πού 
πτραδέρνουν μέσα στις πιό παράδοξες Ιδεολογικές παρακρούσεις. Στά δημο
κρατικά πάλι καθεστώτα ή παγκόσμια κρίση κατάντησε τό κράτος καθαρά 
οικονομικό. Ή Ισοσκέλιση τού προϋπολογισμού, τά έπιδόματα τών άνέργων, 
τό ισοζύγιο τών πληρωμών, ή τελωνειακή άμυνα, τά πολεμικά χρέη κι’ οί 
επανορθώσεις έχουν μονοπωλήσει τό ενδιαφέρον, τόν καιρό καί τις προσπά
θειες τών άνθρώπων τής έξουσιας, απορροφώντας δλη τή ζωτικότητα καί τή 
δημιουργική διάθεση τους. Όλα τάλλα πάνε περίπατο. Σάν νά μήν υπήρξαν 
ποτέ. Σάν νά είναι άσκοπη πολυτέλεια. Σάν νά περισπούν τό κράτος άπό τις 
κύριες φροντίδες του. Κι’ άν αύτά συμβαίνουν σέ χώρες πλούσιες καί δυνα
τές, δ καθένας φαντάζεται τό κατάντημα τού δικού μας τόπου, πού στή σημε
ρινή μορφή του είναι καταδικασμένος νά δέχεται παθητικά τούς άντίκτυ- 
πους τής παγκόσμιας φορτούνας. 01 κυβερνήτες μας δέν μπορούν νά συνέλ- 
θουν άπό τήν παραζάλη τους. Όλάκαιρη ή κρατική μηχανή μας μοιάζει σά 
λαχανιασμένη. Τρίζει, βογγάει, χαροπαλεύει. Ό πυρετός τής άγωνίας της περ
νάει στούς Ιδιώτες κι’ αύτοί μέ τή σειρά τους τής τόν ξαναδίνουν πιό καυτε
ρό καί διαβρωτικό. Πόσο θλιβερό τό θέαμα I Ένας λαός, πού δοξάστηκε άπό 
τό πνεύμα, πού δέν μπορεί νά περιμένει άπ’ άλλου τήν προκοπή του ούτε νά 
υπάρχει γι’ άλλο λόγο, δλοένα καί βουτιέται παραμέοα στό συχαμερώτερο 
τέλμα. Πότε θά ξανάβρει τόν έαυτό του, τή συνείδηση τών πεπρωμένων του ;
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Ή Κρίση
Τό 1932 υπήρξε γιά τόν τόπο μας χειρότερο άπό δ,τι περίμεναν οί πιό 

απαισιόδοξοι προφήτες. Τό Κράτος βρέθηκε στήν ανάγκη νά κηρύξει τή χρεω- 
κοπία, τό εθνικό νόμισμα κατρακύλισε άπό τή βάση του και ολοένα κατρα
κυλά χαμηλότερα, οί δουλειές παραλύσανε, ή άνεργία απλώθηκε σέ σημείο επι
κίνδυνο, ή κοινωνία μας έχασε τό θάρρος της *αί  τήν αυτοπεποίθησή της καί 
περιμένει, άβουλη καί μοιρολατρική, νά θεϊ ώς που θά φτάσει τό κακό, ή πο
λιτική εξουσία παραδέρνει μές στή σύγχυση τών γεγονότων, σχεδόν άσυνεί- 
δητη, χωρίς καμμιά μέθοδο καί καμμιά κατεύθυνση. Τόν τελευταίο μήνα ή 
άσυναρτησία κ*  ή ηττοπάθεια έφτασαν στον κολοφώνα τους, ένώ ό ευρωπαϊ
κός ορίζοντας εξακολουθεί νά είναι σκοτεινός και απειλητικός άπό όλες τις 
μεριές. Έτσι, δ νέος χρόνος γεννιέται μές σέ μιά άτμόσφαιρα γενικής νευρικό
τητας καί ανησυχίας, πού πλησιάζει τά δρια τού πανικού.

Θά φανεί ίσως παράξενη σέ πολλούς ανθρώπους ή έκδοση, σέ μιά τέτοια 
στιγμή, ένός περιοδικού, πού πρεσβεύει, καθαρά καί άδίσταχτα, τήν προτεραιό
τητα καί τήν υπεροχή τών πνευματικών άξιών. Οί Ιδρυτές τής Ιδέας δέν πα
ραγνωρίζουν τήν κρισιμότητα τών περιστάσεων, μά πιστεύουν ίσια-ίσια πώς 
αυτήν τήν στιγμή, περισσότερο άπό πάντα, έπιβάλλεται νά διακηρυχτούν τά 
πρωτεία τού Πνεύματος καί νά έπιδιωχθεϊ ή έξύψωσή του.Έπιβάλλεται νά συν
τηρηθεί ή ιερή φωτιά μές στή θύελλα, μέ κάθε θυσία. Γιατί άν σβύσει, άν 
ύποκύψει τελειωτικά ή πνευματική ζωή στήν άναρχη πλημμύρα τού φρενιασμέ
νου υλισμού, δέ θά ξαναβρούμε εύκολα τήν παράδοση τού Πνεύματος. Καί 
γιατί μονάχα άπό τό Πνεύμα περιμένουμε τή σωτηρία τού άνθρωπισμού μας 
καί τήν άνόρθωση αυτής τής ξεχαρβαλωμένης κοινωνίας.

Τά βραβεία

’Υπάρχουν άνθρωποι πού έχουν όρεξη νά καταγίνουνται, σέ μιά τέτοια 
έποχή, μέ τήν άπονομή τών λογοτεχνικών καί καλλιτεχνικών βραβείων τού 
Κράτους καί μέ τις σχετικές ραδιουργίες καί φιλονεικίες. Νομίζουμε πώς δέν εί
ναι πολύ σοβαρό αύιό τό θέαμα καί πώς τό Κράτος έχει σήμερα άλλα καθή
κοντα, πολύ πιό έπείγοντα καί πιό σημαντικά. Μά, άνεξάρτητα άπό τις είδικές 
περιστάσεις τής έποχή; μας, νομίζουμε πώς δέν ε’ναι δουλειά τής γραφειοκρα
τίας καί τών έπισήμων έπιτρσπών νά έπεμβαίνουν στήν πνευματική κίνηση 
τού τόπου καί νά φιλοδοξούν νά τήν ποδηγετήσουν. Ή άληθινή σκέψη κ’ ή 
αληθινή τέχνη δέν έχουν άνάγκη μήτε άπό καθοδήγηση μήτε άπό χρηματικά 
φιλοδωρήματα. Ή άληθινή πνευματική δημιουργία ξέρει νά παίρνει μόνη της 
τή θέση πού τής ανήκει.

Τό Εθνικό Θέατρο.

Τέλειωσε καί ή δημοσιογραφική έκστρατεία, πούχε άναλάβει ή «Πολιτεία» 
μέ θέμα : «Τό ’Εθνικό Θέατρό έκτελεϊ τόν προορισμό του ;> Μίλησαν πρώην 
υπουργοί, καθηγητές τού Πανεπιστημίου, δραματικοί συγγραφείς, λόγιοι, κρι
τικοί, άνθρωποι τού θεάτρου... Καί τό συμπέρασμα ; Τίποτα. Σέ κουβέντα 
νά βρισκόμαστε. Οί προϋποθέσεις γιά συζήτηση ουσίας δέν υπήρχαν. Ή αντι
κειμενικότητα έλειψε. Εμπάθειες, προσωπικές διαφορές, συμφέροντα, παράπο
να, περισσότερες φορές άβάσιμα, βρήκαν μιά πρόχειρη κοίτη. Αύτό ήταν ολο.

Ρωμέϊκη φαγωμάρα. Ή αντικειμενική διάθεση, πού δημιουργεί μονάχα ή πί
στη σέ Ιδέα ήτανε τόσο μακρυά, ώστε πολλοί έψαχναν νά βρούν «μυστηριώδη 
ελατήρια» στή μόνη άμερόληπτη κι*  ανεξάρτητη γνώμη, πού διατυπώθηκε άπό 
τόν κ. Σπΰρο Μελά, δτι κάθε συζήτηση γιά το ’Εθνικό Θέατρο είνε πρόωρη 
κι’ δτι πρέπει ν*  άφήσουν ήσυχους αυτούς πού τό διευθύνουν, νά ίδοΰν πώς θά 
κάμουν τή δουλειά τους. Μά τί έλατήρια τάχα μπορεί νάχει μιά γνώμη τόσο 
ξάστερη καί τόσο άντικειμενική ; Καί οί άνθρωποι πού διοικούν τό ’Εθνικό 
Θέατρο καί αυτοί πού τό διευθύνουν καλλιτεχνικά είναι άπό τούς πιό άρμό- 
διους πουχει ό τόπος, σ’αύτή τή δουλειά. Κανένας δέν μπόρεσε νά τό αμφισβη
τήσει σοβαρά. Άπό τό άλλο μέρος είναι βέβαιο πώς δ,τι έκαμαν γιά τήν ώρα 
είναι δ,τι καλύτερο μπορούσε νά γίνει. Καί δέν είδαμε νά προτείνει κανένας 
άλλο πρόγραμμα πιό προσαρμοσμένο στό σκοπό τού Εθνικού Θεάτρου. Ή μο
ναχή διαφωνία είναι στά ελληνικά έργα. "Έπρεπε νά παιχτούν περισσότερα 
Δέν πιστεύω νάχει σοβαρές άντιρρήσεις ούτε δ κ. Πολίτης, ούτε κανένας άλ
λος σ’ αύτό. Αλλά πού είναι τά έργα ; Νεώτερα παρουσιάστηκαν λίγα. Καί 
άμφίβολα. "Αν είχαν υπεροχή άπάνω σ’ αυτά πούδινε τό έθνικό δέν τό φαν
ταζόμαστε—δε θάτανε καί τόσο καταπληχτική. *Οσο  γιά τό παλιό μας δρα
ματολόγιο κάτι μπορεί νά βρει κανένας, άλλά ένα έάνικό θέατρο είναι κι’ 
αύτό ένα θέατρο. Καί δέν μπορεί ν’ άρχίζει μέ παλιά καί γνωστότατα κομμά
τια. Είμαστε βέβαιοι δτι τό Έθνικό Θέατρο θά παίξει κι’ άπ’ αυτά, όταν*  έρ
θει ή ώρα τους. "Ώστε οί συγγραφείς τό καλύτερο πού θά έχουν νά κάμουν 
είναι νά γράφουν e.jya παρά νά γκρινιάίουν. Αύτά τά έργα είναι τό Έθνικό 
Θέατρο. Καίν·δχι ή σκηνή πού μπορούν νά παιχθοΰν. "Άμα τό καταλάβουν θά 
νοιώσουν καλύτερα καί τις υπηρεσίες πού προσφέρει σήμερα ή έθνική μας 
σκηνή. Καί θά τήν αγαπήσουν περισσότερο.

Ό X. Γληνός

Ό κ. Δ. Γληνός δημοκοπεϊ χωρίς συστολή, χωρίς προσχήματα, χωρίς νά 
θυμάται πιά καθόλου τό έπιστημονικό παρελθόν του, δημοκοπεϊ σάν κοινός 
ρήτορας οχλοκρατικού συλλαλητηρίου. ’Ακούστε τον πώς τά λέει στό φύλλο 
τού Δεκέμβρη τού δημοκοπικού οργάνου Νέοι Πρωτοπόροι t

«Είτε ξεθάβουνε καί ξαναζωντανεύουν^ (οί άστοί διανοούμενοι) παλιές 
συντηρητικές καί αντιδραστικές φιλοσοφίες κολλώντας τους στόν τίτλο τή λέξη 
νέο, σημάδι τάχα ξανανιωμού (νεοαριστοτελικοί, νεοθωμιστές, νεοσχολαστικοί, 
νεοκαντιανοί, νεοσελλιγγιανοί, νεοεγελιανοί, νεοϊδεαλιστές,νεοθετικιστές κλπ.) 
είτε δημιουργούνε καινούργιες ή φαινομενικά καινούργιες μορφές φιλοσοφίας 
(πραγματισμός, έμπειριοκρι'τικισμός, βιταλισμός καί νεολιταλισμός, μπερξονι
σμός, ψυχολογισμός, λογικισμός, φαινομενολογία, άντικειμενισμός, φιλοσοφία 
τού πολιτισμού, έξιστενσιαλισμός κλπ.) Στό βάθος δλες αύτές οί φιλοσοφίες 
έχουν ένα καί μόνο σκοπό. Νά βγάλουν άπό μέσα τάχα άπό τά πορίσματα τής 
σύγχρονης έπιστήμης γιά τελικό συμπέρασμα τήν άγιαστούρα τού παπά».

"Έτσι, μ’ ένα σμπάρο, ό κ. Γληνός καταργεί είκοσι φιλοσοφικές καί έπι- 
στημονικές σχολές καί λύνει μονομιάς δλα τά προβλήματα τής άνθρώπινης 
σκέψης. Ό Πλάτωνας, ό Αριστοτέλης, ό Κάντ, ό Έγελος, ό Σέλλιγκ,ό Comte, 
ό Μπερξόν κι’οί άλλοι συγκατηγορούμενοί τους,καταδικάζονται συλλήβδην καί 
άθρόως ώς άντιδραστικοί, ώς δούλοι τής κεφαλαιοκρατίας καί ώς άνόητα θρη-
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σκόληπτα γερόντια, θά τούς συγυρίσουμε καλά όλους αυτούς τούς μασκαράδες 
δταν έρθει ή χαρμόσυνη ώρα τής Απολύτρωσης και τή; Γκεπεού.

’Αναρωτιέται μανάχα κάνεις τί θά μείνει άπό τήν ανθρώπινη σκέψη 
ύστερα άπ’ αυτήν τήν ομαδική έκτέλεση τών «αντιδραστικών» στοχαστών. 
Άλλά θά μείνουν οί τόμοι τοΰ Κεφαλαίου, οί υστερικοί Νέοι Πρωτοπόροι κ’ οί 
αγοραίες δημοκοπίες, μοναδική καί ανεκτίμητη πνευματική τροφή τών σοβιε
τικών γενεών. Καί τότε θά λάμψει ένας νέος πολιτισμός, ανώτερος άπό όλους 
τούς προηγουμένους, ένας πνευματικός πολιτισμός, πού αρμόζει σέ διανοουμέ
νους τής σειράς τοΰ κ. Γληνοΰ.

’Ελληνική χριτιχή

Πώς γράφεται ή κριτική στόν τόπο μας ; Νά ένα ώραϊο δείγμα τής ενη
μερότητας τών ’Ελλήνων κριτικών καί τής βαθυκρισίας, πού χαρακτηρίζει τούς 
άφορισμούς τους. "Ένας άπ’ αυτούς, σχολιάζοντας σέ κάποια πρωϊνή εφημερίδα 
τή μετάφραση τής «Πυθίας» τοΰ Βαλερύ άπό τόν κ. Ταμβάκη, μάς πληροφορεί 
σοβαρώτατα ότι «ή ποίηση τοΰ Βαλερύ είναι μιά ποίηση πρό πάντων λεκτική», 
ότι «δ Βαλερύ χρησιμοποιεί τις λέξεις μέ τήν πρωταρχική τους έννοια, τις συν
δυάζει μουσικά άναμεταξύ τους καί κατορθώνει διεγείροντας μέσα μας όλες τές 
έννοιες τή; ίδιας λέξεως κι’δλες τις προεκτάσεις της νά μάς μεταφέρει σ’έναν 
ύπερπραγματικό αισθητικό κόσμο». Τρίβουμε τά μάτια μας. «Πρό πάντων λε
κτική» ή μοΰσα τοΰ διανοητικώτερου ίσως ποιητή, τοΰ άνθρώπου, πού φιλοδό
ξησε νά γράψει τό δράμα τής καθαρής νόησης, πού καυχιέται γιά τή μαθημα
τική άρχιτεκτονική τών νοημάτων του καί πού βροντοφώνησε ;

Ο ma mere, Intelligence !
Θλιβερός λεξιθηρικός άκροβάτης ό ποιητής τοΰ «Θαλασσινού κοιμητηρίου» 

τή στιγμή πού ϊσια-ϊσια ή προσπάθεια του στράφηκε στήν άπόλυτη έξουσίαση 
τοΰ προδοτικού κι’ άνυπότσκτου οργάνου, τής λέξης, καί στήν άδυσώπητη υπα
γωγή του στόν κύριο, πού θάπρεπε πάντα νά υπηρετεί : τό νόημα ! Άλλά δ 
κριτικός μας δέν παρεξηγεϊ μόνο τραγικά τήν ποίηση τοΰ Βαλερύ. Στά χέρια 
του δεινοπαθεϊ κ*  ή δύσμοιρη ή λογική. “Έτσι μάς βεβαιώνει πώς έλφ δ Βα
λερύ άπό τή μιά μεριά «χρησιμοποιεί τις λέξεις μέ ιήν πρωταρχική τους έννοια 
(sic), καταφέρει μ’ δλα ταύτα, σά δόκιμος ταχυδαχτυλουργός πού είναι, νά κι
νητοποιήσει, μπροστά στά έμβρόντητα μάτια μας, όλες τις έννοιες τής ίδιας 
λέξης, γαρνίρει τό όλο μέ γλυκύτατη μουσική καί, στό τέλος, γιά ύψιστη άγαλ- 
λίαση τοΰ κριτικού μας, μάς μεταφέρει σ’ έ\αν ύπερπραγματικό αισθητικό 
κόσμο, όπου, φαίνεται, άπέδρα πάσα οδύνη καί στεναγμός.

*Ω Κριτική, πόσα εγκλήματα διαπράττονται έν δνόματι σου !

Η “ΙΔΕΑ,, ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ 

ΣΤΑ ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ:

Κ- ΤΣΑΤΣΟΥ, χ«9ηγητή τού Π«ν8πιστη(1ίθυ: έπ^ίχ, ίδέα

λαμιχό Δωόεχάλογο»
Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ: Δοκίμι γιό τί)ν tQaniKi) βημιουργία

ΣΤΤΥΡΟΥ ΜΕΛΑ : Δο^ίο ,ιά τί)ν εύτνχία

* » 'Ο Δημοηόπος.
ΠΛΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ . ...

Τό πρόβλημα τοΰ β>ώ σζ)) φιλοαοφία j
Brnnschvicg.

ΠΟΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ : Τό „e

ΠΑΡΟΡΑΜΑ

Στή σελίδα 20, άράδα 5, άντί «Τήν πήραμε . . . » 
«Τούς πήραμε . . . »
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