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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ

Είναι καιρός νά ξαναδώσουμε στό πρόβλημα τής πολιτικής ελευθερίας 
-ϊήν αληθινή σημασία του, τήν ηθική. Νά εξηγήσουμε και πάλι, κάτι πού εξη
γήθηκε τόσες φορές, δτι ή ελευθερία δέν είναι μονάχα μιά πολιτική μέθοδος, 
ένας τρόπος λειτουργίας τών θεσμών τής Πολιτείας, ένα πρόσκαιρο κρατικό 
καθεστώς, σάν δλα τά καθεστώτα, άλλά είναι πρώτιστα ζήτημα ηθικού πο
λιτισμού γιά τό έθνος και ατομικής αξιοπρέπειας γιά τόν κάθε πολίτη.

Σ’ αύτήν τή συγκεχυμένη εποχή πού περνούμε, χάσαμε σχεδόν δλότελα 
τό νόημα τών ηθικών πραγμάτων κ’ οί πιό άπλοι κανόνες ζωής τών προγενε
στέρων μας μάς είναι σχεδόν άσύλληφτοι. Σήμερα, οί αρχηγοί μας, οί οδη
γοί τής κοινής γνώμης, άκόμα κ’ οί άνθρωποι τού πνεύματος, μιλούνε, τις 
περισσότερες φορές, γιά τό φιλελεύθερο πολίτευμα, σά νά πρόκειται γιά ένα 

•σύστημα μέ σχετική άξια, πού μπορεί νά είναι καλό ή κακό, βλαβερό ή ώφέ-
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λιμό ανάλογα μέ τις περιστάσεις, πού μπορεί καί πρέπει νά άντικατασταθεΕ 
δίχως καμμιά τύψη, αν τό απαιτήσουν τά ειδικά συμφέροντα τών εθνών π 
τών κοινωνικών τάξεων. Τό ζήτημα, δηλαδή, προβάλλεται μ’έναν τρόπο κα
θαρά καιροσκοπικό. Θά είμαστε ελεύθεροι ή ανελεύθεροι, σύμφωνα μέ τις 
τρέχουσες ανάγκες τής στιγμής. Στή συνείδηση τών περισσοτέρων σημερνών 
αρχηγών δέν υπάρχει πιά θέση γιά ηθικές ενασχολήσεις, γιά απαράβατα Δι
καιώματα τοϋ ’Ανθρώπου. Τό ενδιαφέρον τους περιορίζεται σχεδόν πάντα, 
στά ζητήματα τής παραγωγής καί τοΰ συναλλάγματος, στις υλικές ανάγκες καί 
στούς οικονομικούς εγωισμούς τών οργανωμένων ομάδων.

Μά δέν εϊτανε τέτοια ή νοοτροπία τών ελεύθερων πολιτών στις μεγάλες 
εποχές τής ακμής τής ιστορίας. Ό έρωτάς τους τής ελευθερίας στηριζότανε σέ 
μιάν άπόλυτη άρχή, σέ μιάν αλύγιστη άντίληψη τής αξιοπρέπειας τοΰ ανθρώ
που, άντίληψη, πού ξεπερνοΰσε άπό πολύ ψηλά τις πρόσκαιρες συνθήκες τής 
πολιτικής καί κοινωνικής ζωής. Γιά ένα πολίτη τής άρχαίας ’Αθήνας ή τής 
άρχαίας Ρώμης, γιά ένα στοχαζόμενο άνθρωπο τής φιλελεύθερης ’Αγγλίας 
ή τής ουμανιστικής Γαλλίας, τό αίτημα τής ελευθερίας δέν έξαρτιότανε άπό 
εθνικά ή κοινωνικά συμφέροντα, δέν απόβλεπε στήν ικανοποίηση υλικών 
αναγκών. Εϊτανε προπαντός ένα αίτημα ηθικής τάξης. Ή καταπάτηση τής 
ελευθερίας ένός λαοΰ εϊτανε μιά άτομική προσβολή εναντίον κάθε πολίτη,, 
άνεξάρτητα άπό τά καλά ή δυσάρεστα άποττλέσματα αυτής τής πράξης στή ζωη 
τής Πολιτείας καί στήν εθνική οικονομία. Κ’ ή επανόρθωση αύτοΰ τοΰ άδι- 
κήματος εϊτανε ζήτημα τιμής καί γιά τό έθνος καί γιά τά άτομα, πού τό απο
τελούσαν. Ό πολίτης χρωστούσε, καί στον εαυτό του καί στην πατρίδα του, 
νά είναι ελεύθερος, καί δέ σήμαινε τίποτα αν ή ελευθερία εϊτανε ή δχι συμ
φερτική. Εϊτανε ντροπή νά μήν είναι ελεύθερος, νά μήν μπορεί νά σκέφτεται 
καί νά εκφράζει τή σκέψη του ελεύθερα καί νά ρυθμίζει ελεύθερα τις τύχες, 
τής Πολιτείας.

Οί καιροί άλλάξανε κι’ ό ζωογόνος αύτός άνεμος τής πολιτικής άρετής 
δέν ξεσηκώνει πιά τά άστόχαστα καί άνερμάτιστα πλήθη τοΰ βιομηχανικού 
αιώνα μας. Ό χρεωκοπημένος καπιταλισμός κ’ ή φρενιασμένη επαναστατική, 
δημοκοπία, ή μηχανοποίηση τής ζωής, ή οικονομική άνισορροπία μας, ή πάλη 
τών τάξεων μέ δλα τά δεινά της, κλονίζουνε κάθε μέρα βαθύτερα τά ηθικά 
θεμέλια τοΰ πολιτισμού μας. Τό τευτονικό πνεύμα, βαρί, ασφυχτικο καί συχνά 
απάνθρωπο, πλημμύρισε τήν Ευρώπη καί θόλωσε τήν άτμόσφαιρα τής ’Ανα
γέννησης. Ράγισε ή ιερότητα τής ελευθερίας. Δυό γερμανικές διδασκαλίες, 
άπόλυτα άσυμβίβαστες ή μιά μέ τήν άλλη, μα εξίσου ορμητικές καί τυραννι
κές, ξεχύθηκαν νά καταστρέψουν καί νά αντικαταστήσουν τη μεγάλη φιλελεύ
θερη παράδοση. Ό Νίτσε καί ό .ι'ΐάρξ δεσπόζουν δραματικά τήν εποχή μας,, 
σά δυό Βάρβαροι βασιλιάδες, παθιασμένοι καί άκατάσχετοι καταστροφείς,. 
πού βροντούνε ταυτόχρονα τά τείχη μας άπό διάφορες μεριές.

Ξεκινώντας άπό αντίθετες αφετηρίες, οί δυο αυτές διδασκαλίες καταλη- 

γουν ωστόσο στό ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα. Τό αναπόφευκτο πόρισμά τους 
είναι η άρνηση, τό χαντάκωμα τής ανθρώπινης ατομικότητας καί συνάμα 
δλων τών ηθικών αξιών, πού στηριζόντανε σ’ αυτήν, ή κατάλυση τής ηθικής 
τής Αναγέννησης καί τοΰ ούμανισμού *.

Η Αναγέννηση είναι ή αρχική ώθηση τοΰ νεώτερου πολιτισμού καί δέν 
πρέπει νά κρίνεται σα μιά ανατροπή ένός προγενέστερου πολιτισμού παρά 
σάν τό κορύφωμα μιας φυσικής καί πολύχρονης εξέλιξης τής Ευρώπης. ’Αφού 
ό συγκεχυμένος βαρβαρικός κοσμος κατασταλαξε σέ έθνη, απάνω στά ερεί
πια τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αφού μόρφωσε σιγά-σιγά μιάν ανώτερη 
παιδεία και μιαν ηθικη συνείδηση, αφού δηλαδή ξανάφτασε στό επίπεδο 
τοΰ αρχαίου κοσμου, αισθανθηκε πολύ έντονα, σέ μιάν ορισμένη στιγμή, 
τήν άνάγκη τού ουμανισμόΰ. ’Αποτίναξε τότε τά δεσμά τής θεολογίας, αγω
νίστηκε νά λυτρώσει καί να ισορροπήσει δλες συνάμα τις δυνάμεις τής ζωής, 
διανοητικές, συναισθηματικές, υλικές, καί πίστεψε στό ιδανικό μιας άν&ρώ- 
πινης τελειότητας αέ τοντον τόν κόσμο. Κ’ εδώ βρίσκεται βέβαια ή βα
σική αντίθεση τοΰ Μεσαίωνα καί της ’Αναγέννησης. Ό Μεσαίωνας περιφρο- 
νεΐ τήν ανθρώπινη πραγματικότητα καί τείνει ολόψυχα πρός μιά τελειότητα 
υπεράνθρωπη καί υπεργηινη. Η Αναγέννηση, χωρίς νά αγνοεί τά θεΐα, 
πιστεύει κυρίως στον άνθρωπο, πρός αύτόν αποτείνεται, σ’ αύτόν στηρίζεται, 
άπ αυτόν τόν ίδιο περιμένει νά πραγματοποιήσει τήν εύτυχία του καί τί] δι
καίωση του. Ετσι, αναγκαστικό, ή ηθική τής 'Αναγέννησης θέτει ώς κέντρο 
τοΰ κόσμου τήν άνθρώπινη άτομικότητα καί τήν ελευθερία της ώς τό υπέρ
τατο αγαθό τοΰ κοσμου, άγαθό άλληλένδετο μέ τήν ϊδια τήν τιμή τοΰ άν- 
θρώπου. ’Απ’ αύτό τό πνεύμα εκπορεύεται άμεσα ή άντίληψη τής πολιτι
κής ελευθερίας, τέτοια πού την ορίσαμε παραπάνω, ώς αίτημα ηθικής τά- 
ζ*1ζ>  ως στήριγμα τής ανθρώπινης άξιοπρέπειας, όλότελα άνεξάρτητο άπό 
εθνικά η κοινωνικά συμφέροντα καί υλικές ανάγκες καί διεκδικήσεις.

Μα, στό έργο τοΰ Νίτσε, ή άνθρώπινη άτομικότητα χαντακώνεται μές 
σ έναν παθολογικό παροξυσμό άτομικισμοΰ καί άκρατου εγωισμού, σέ μιά 
τρελλη μανία υπεράνθρωπης καί καταστροφικής δύναμης καί δημιουργίας. 
Δέν πρόκειται πιά γιά ένα Ιδανικό άνθρώπινης τελειότητας. Ό άνθρωπος 
πρεπει να ξεπεραστεΐ ! Τά δικαιώματα τοΰ άνθρώπου, ή άξιοπρέπειά του, ή 
ελευθερία του, δέν είναι πιά άλλο τίποτα παρά κυρώσεις μιας ταπεινής ζωι
κής κατάστασης, πού καλύτερα νά λείψει, αν πρόκειται νά διαιωνιστεΐ μές 
στά σημερνά της δρια. Ό νιτσεϊσμός περιφρονεϊ καί μισεί τήν άνθρώπινη

Βλ. ένα πολύ σύντομο μα πολύ ένδιαφέροντα παραλληλισμό τών έπηροών τοΰ 
Νίτσε καί τοΰ Μάρξ, σχετικά μέ τήν ηθική τοΰ ούμανισμοΰ, στό βιβλίο τοΰ συγχρό
νου Ρώσσου φιλοσόφου Νικολάου Μπερντιάεφ «"Ενας νέος Μεσαίωνας», μέρος I, 
κεφ. 5.
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πραγματικότητα καί τά ανθρώπινα ιδανικά, πού τά θυσιάζει αδίσταχτα στο 
βωμό τοΰ φαντάσματος τοΰ Υπεράνθρωπου. Δικαιώνει άπό τά πριν κάθε 
προσβολή τή; δικαιοσύνης, τής τιμής καί τής ελευθερίας, κάθε βία καί κάθε 
τυραννία, πού θά είχαν ώς υποθετικό σκοπό τούς νά ξεπεράσουν τά συντε
λεσμένα έργα τοΰ ανθρώπου. Ή ωμή δύναμη, ό νόμο; τής ζούγκλας, εΐναι 
ή μόνη ηθική του. Ό γερμανικός ιμπεριαλισμός, τό 1914, δ φασισμός, εΐναι, 
άπό μιάν άποψη, άπόπειρες τής πραχτικής εφαρμογής του.

Στό Μάρξ ή άντιουμανιστική μανία παίρνει άλλη μορφή καί καταλήγει 
σέ διαφορετικές εκδηλώσεις. Ή άτομική ελευθερία καταδικάζεται ώς σύμβολο 
τοΰ άστικοΰ καθεστώτος καί ώς αιτία κάθε κοινωνικής δυστυχίας.'II άνθρώ- 
πινη άτομικότητα καταλύεται στό όνομα τής ομάδας. Ή μαρξική σκέψη έχει 
κάνει πλέρια άφαίρεση τοΰ άτόμου καί βλέπει, μές στή σύγχρονη κοινωνία, 
μονάχα ομάδες, πού άνταγωνίζουνται αυτόματα σύμφώνα μέ ορισμένους άπα- 
ράβατους «κηνωνικρύς νόμους». Τόάποτέλεσμα αύτοΰ τοΰ άνταγωνισμοΰ τών 
σημερνφν κοινωνικών ομάδων τό έχει προσδιορίσει άπό τά πριν μέ-πρόπο 
άναπόφευκτο : μιά αρμονική, ισοπεδωμένη κοινωνία άκρατου όμαδισμοΰ,ορ
γανωμένη μέ μηχανική τελειότητα, πού μέσα της ό άνθρωπος δέ θά εΐναι πιά 
ελεύθερο άτομο, άλλά μόριο, άπόλυτα υποταγμένο στό ρυθμό τοΰ συνόλου. 
Σύμφωνα μέ μιά τέτοια λογική και μ’ ένα τέτοιο ιδανικό, κάθε εκδήλωσή 
σεβασμού προς τήν άνθρώπινη άτομικότητα καί κάθε φιλελεύθερη διάθεση 
δέν μπορούν νά εΐναι άλλο τίποτα παρά ρωμαντικά ονειροπολήματα ή άντι- 
δραστικές άπόπειρες εναντίον τή; κοινωνικής προόδου. Δέν επιτρέπεται πιά 
νά γίνεται λόγος γιά υποχρεώσεις ηθικής καί τιμής, γιά δικαιώματα ελευ
θερίας, μές στήν πάλη τών τάξεων, υποχρεώσεις καί δικαιώματα πού στηρί- 
ζουνται πάντα στό σεβασμό τοΰ άτόμου, άφοΰ, κατα το μαρξισμό, το άτομο 
δέν έχει καμμιά άξια αύτό καθεαυτό. 'Όλα τά μέσα τής πάλης εΐναι θεμιτά 
καί πρώτα-πρώτα, φυσικά, ή βία, τό πιό αποτελεσματικό μέσο.Ή πραχτική 
εφαρμογή τοΰ μαρξισμοΰ εΐναι τό αιματηρό ρωσσικό «πείραμα» —άν επιτρέ
πεται ή χρησιμοποίηση τοΰ ψυχρού αύτοΰ εργαστηριακού δρου όταν πρόκει
ται γιά τή ζωή καί τό θάνατο εκατομμυρίων άνθρώπινων ψυχών.

Λέγοντας πώς ό Μάρξ κι’δ Ν>τσε δεσπόζουν τήν έποχή μας, δέν εννοώ 
βέβαια πώς οί βάναυσες αυτές θεωρίες επικρατούν στήν άληθινή πνευματική 
ζωή τοΰ κόσμου Μά οί θεοιρίες αύτές είχαν άσφαλώς τή μεγαλύτερη άπή- 
χηση στόν καιρό μας, προκάλεσαν τις πιό δυνατές καί τίς πιό πολυάριθμες 
διεγέρσεις τών πνευμάτιον καί τών θελήσεων τα τελευταία τριαντα-σαραντα 
χρόνια. Άπ’ αύτές έκπορεύουνται, κατά τό μάλλον ή ήττον, δλες οί θεωρίες 
καί οί μέθοδες τής βίας, πού σπαράζουν τήν Ευρώπη. Οί τύραννοι, πού 
κυβερνούν ολόγυρά μας μεγάλες χώρες καί δοξασμένους λαούς, επικαλούνται 
στερεότυπα τό Μάρξ ή τό Νίτσε. Στό όνομα τών δύο Τευτόνων δασκάλων 
δυναστεύουνται τά έθνη, καταλύουνται οί πιό στοιχειώδεις ηθικές αρχές τοΰ 
νεώτερου πολιτισμού, χύνεται άφθονα τό άνθρώπινο αίμα χωρίς καμμια 
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τύψη, κυλιέται άνερμάτιστα ή Ευρώπη, ξεσκισμένη καί τσαλαπατημένη, άπό 
περιπέτεια σέ περιπέτεια κι’ άπό καταστροφή σέ καταστροφή.

Κάτω άπο τήν επίδραση τών θεωριών καί τών γεγονότων, ένας νεογέν
νητος μυστικισμός τής βίας καταχτά, σέ ορισμένες χώρες, τά πλήθη, ιδίως τά 
πλήθη τών νέων, μυστικισμός πρωτόγονος καί άπάνθρωπος, πού, άν επικρα
τήσει τελειωτικά, θά σημάνει μιάν άληθινή κατάρρευση τοΰ πνευματικού καί 
ηθικού πολιτισμού τής Ευρώπης. 'Η ελευθερία χαραχτηρίζεται, σχεδόν παν
τού,· ως υπεύθυνη γιά δλα τά δεινά τού κόσμου καί ανίκανη νά θεραπεύσει 
οτιδήποτε. Άντιθέτως στή βία άναγνωρίζουνται περίπου μαγικές δημιουρ
γικές ικανότητες κ’ ένα μεγάλο μέρος τοΰ κόσμου περιμένει σήμερα άπ’ αυ
τήν, καί μονάχα άπ’ αυτήν, τή σωτηρία. Ή μόδα εΐναι μέ τό Στάλιν ή τόν 
Τροτσκυ, μέ τό Μουσσολίνι ή τό Χίτλερ, μέ τό κνούτο καί τό βούρδουλα, μέ 
τίς μέθοδες τών πειρατών Οί σημερνοί λαοί, πειναλέοι, αγριεμένοι άπό 
τά σκοτεινά τους μελλούμενα καί ξετσίπωτοι άπό τήν πείνα καί τήν κακο
μοιριά, παρακαλοΰνε, θαρρείς, νά φάνε κοντακιές στά πισινά. Καί προσμέ- 
νουνε πώς καί πώς τόν άπό μηχανής θεό, τό ρωμαλέο τραμπούκο, πού θά 
τους υποτάξει στό κέφι του, νικημένους, εξευτελισμένους καί άνεύθυνους, δί
νοντας έτσι ένα τέλος στή σύγχυση καί τήν άβεβαιότητά τους. Παρακαλοΰνε 
κι’ άναγαλλιάζουν άπό τά πριν μ’αυτήν τή μαζωχική προσδοκία.Γιατί δ πό
θος αύτός τής τυραννίας δέν εΐναι άλλο τίποτα παρά κόπωση τής σκέψης καί 
τών θελήσεων, ηδονική λαχτάρα τής ξεκούρασης, τής νάρκης, τής άποχαύνω- 
σης, άπαλλαγή άπό τή διανοητική προσπάθεια καί τίς βαριές πολιτικές ευ
θύνες τών ελευθέρων πολιτών.

Ξέρουμε καλά, κι’όχι μόνο άπό τά βιβλία, μά κΓ άπό τήν εθνική μας 
πείρα, τήν παλιά καί τήν πρόσφατη, τούς κινδύνους, τίς άθλιότητες, τά δεινά 
τής ελευθερίας Ή Δημοκρατία εΐναι δύσκολη. Εΐναι ίσως τό πιό δύσκολο 
πολίτευμα, γιατί ή ορθή λειτουργία της προϋποθέτει μιάν άνώτερη καλλιέρ
γεια τών άρετών τοΰ χαραχτήρα σ’ έναν δλόκληρο λαό. Ειδεμή ξεπέφτει συχνά 
στις ταπεινότητες τής δημοκοπίας, τής συναλλαγής, τής φαυλοκρατίας, πού 
μάς εΐναι, άλίμονο! τόσο γνώριμες. Ξέρουμε καί πόσο εύκολα παραλύουν οί 
δυνάμεις αύτοΰ τοΰ πολιτεύματος εμπρός στά ζοφερά προβλήματα τής επο
χής μας, πόσο εύκολα μπορεί νά μάς ρίξει στήν ακυβερνησία καί στήν ομα
δική άβουλία. ’Έχουμε ύπ’ δψη μας δλα τά επιχειρήματα τών εχθρών τής 
ελευθερίας, πού συχνά κοντέψανε νά μάς παρασύρουν κ’ εμάς τούς ίδιους, 
τόσο δύσκολη είναι σήμερα ή προσήλωση σέ αλύγιστες πολιτικές άρχές. Μά, 
σέ τελευταία άνάλυση, αυτά δλα δέν άποτελούν τήν ούσία τού ζητήματος. 
Παραδεχόμαστε βέβαια δτι μιά κοινωνία έχει τό δικαίωμα νά πιστεύει καί 
νά πρεσβεύει : prinium vivere. Ναί, άλλά vivere άνθρωπινά, vivere σέ 
ορισμένο επίπεδο άνθρωπισμοΰ — ειδεμή σέ τί χρησιμεύει νά ζείτε καί νά 
παράγετε οικονομικά άγαθά καί παιδιά, σκλαβωμένα άπό τά πριν σ’έναν 
τύραννο ή σέ μιά τυραννική δμάδα ; Άπό τή δική μας σκοπιά δέν μπορεί 



286 I ΔΕΑ ΙΔΕΑ 287

ποτέ νά θεωρηθεί δτι προέχει ή ωφελιμιστική άποψη. Πέστε μας θεωρη
τικούς, πέστε μας ούτοπιστές, έτσι που θέσαμε τά ζητήματα άπό μιάς αρχής 
τό χρέος μας είναι νά υποτάσσουμε, σέ κάθε περίσταση, τήν άποψη τής 
ωφελιμότητας και τής σκοπιμότητας στις ηθικές αξίες. Γιά κάθε άνθρωπο, 
πού ξέρει νά σκέφτεται, ή θεωρία κ’ ή ουτοπία, σ’ αυτήν τήν περίπτωση, 
περιέχουν άσυγκρίτως περισσότερη σταθερή αλήθεια άπό τόν επιπόλαιο και 
άστατο καιροσκοπισμό τής τρέχουσας πολιτικής. Πιστεύουμε πώς ή ελευθε
ρία τής συνείδησης και τοϋ λόγοι· κ’ ή ελεύθερη λειτουργία τοΰ πολιτεύμα
τος είναι άλληλένδετες μέ τήν άξιοπρέπεια τοΰ άνθρώπου καί μέ τήν τιμή τοΰ 
έθνους. ΚΓ δταν τό πάρουμε τό ζήτημα άπ’αυτήν τήν άποψη, κανένας συμ
βιβασμός δέν είναι πιά θεμιτός, δσο σοβαρές κΓ άν είναι, σέ ορισμένες στιγ
μές, οί άντίθετες άπαιψήσεις τής υλικής ζωής—δπως κ’ ένας ιδιώτης, πού σέ
βεται τόν εαυτό του, δέ θά δεχτεί ποτέ νά θυσιάσει τήν τιμή του γιά νά 
σώσει τά συμφέροντά του καί τήν καλοπέραση τής φαμελιάς του.

Μά ή άποψη αύτή μάς οδηγεί άκόμα πιό μακριά, μάς επιτρέπει νά συ
ναισθανθούμε πώς, δσο μεγάλοι κΓ αν είναι οί κίνδυνοι τής ελευθερίας, οί 
κίνδυνοι τής τυραννίας είναι πολύ πιό φοβεροί, μάς επιβάλλει νά διακηρύ
ξουμε πώς ή ελευθερία, παρ’ δλα τά δεινά της, κ’ ή χειρότερη άκόμα μορφή 
τής πολιτικής ελευθερίας, είναι σήμερα προτιμότερη άπό τήν καλύτερη τυ
ραννία. ΚΓ δ λόγος είναι πώς σήμερα ή τυραννία δέ σημαίνει μονάχα κα
τάργηση τής ελευθερίας, άλλά συνάμα κατάργηση τής νομιμότητας, κάθε εί
δους νομιμότητας, πλέρια επικράτηση τής αυθαιρεσίας στήν πολιτική καί τήν 
κοινωνική ζωή. ΚΓ δ ξεπεσμός αύτός άπό τή νομιμότητα στήν αύθαιρεσία, 
σήμανε πάντα καί θά σημάνει καί στις μέρες μας, άν πραγματοποιηθεί μέ 
τρόπο δριστικό καί άνεπανόρθωτο, τήν άπολύτρωση τών πιό πρωτόγονων 
ενστίκτων, τών πιό άγριων παθών τοΰ άνθρώπου, τήν κατάργηση κάθε ι’)θι- 
κοΰ δεσμού, τό πέρασμα άπό τόν πολιτισμό στή βαρβαρότητα.

Οί παλιές φεουδαρχίες καί μοναρχίες είταν τυραννικές, μά δχι αύθαίρετες. 
Δέν έλειπε άπ’ αύτές τό κύρος τής νομιμότητας, ή νομική βάση, πού είταν ή 
άρχή τής κληρονομικής εξουσίας θ·είω δικαίω. Τόν καιρό πού οί άρχοντες 
κ’ οί άρχόμενοι πιστεύανε σ’ αύτήν τήν άρχή, τό καθεστόις εϊτανε νομιμο
ποιημένο στή συνείδηση δλης τής κοινωνίας, εϊτανε μιά έννομη τάξη, ένα κα
θεστώς δικαίου. Κάποτε ή κοινωνία έπαψε νά πιστεύει στήν άρχή τοΰ θείου 
δικαίου καί τότες οί κληρονομικοί άρχοντες γκρεμίστηκαν, δπως στή Γαλλία, 
ή συνθηκολόγησαν, δπως στήν ’Αγγλία, μέ μιά νέα άντίληψη τής νομιμότητας, 
πού στηρίχτηκε άναγκαστικά στήν άρχή τής λαϊκής εντολής. Καλή ή κακή, αύτή 
ειταν ή μόνη δυνατή λύση τού προβλήματος τής νομιμότητας μετά τή γαλλική 
’Επανάσταση. Άπό τή στιγμή πού έλειψε ή ιδέα τής εντολής τοΰ Θεού κ’ 
έχασαν τό κύρος τους οί κληρονικές δυναστείες καί άριστοκρατίες, δέν μπο
ρούσε πιά νά νομιμοποιηθεί ή πολιτική εξουσία, παρά μονάχα άντλώντας ένα 
νέο κύρος άπό τή θέληση τού έθνους. Κάποιος πρέπει νά είναι νοικοκύρης 

■σέ μιά χώρα, κάποιος, πού νά δίνει μιάν αντικειμενική άξια στις επιταγές τού 
δικαίου, κάποιος, πού ν’άποφασίζει κυριαρχικά, σέ τελευταία διαδικασία, άπά
νω στά άμφισβητημένα ζητήματα τής Πολιτείας. Μετά τήν άνατροπή τής άρ- 
χή; τής κληρονομικής εξουσίας, δ μόνος νοικοκύρης εϊτατε τό σύνολο τοΰ 
έθνους, εκφράζοντας τή θέλησή του μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο. (’Επικρά
τησε στήν Εύρώπη δ κοινοβουλευτικός τρόπος, μά δέν είναι βέβαια δ μό
νος, ούτε καί πρέπει νά τόν θεωρούμε ώς δριστικό. ’Εκείνο ποΰ θεωρούμε 
Αναντικατάστατο δέν είναι δ κοινοβουλευτισμός, άλλά ή ελευθερία).

Λέγεται συχνά άπό τούς εχθρούς τής Δημοκρατίας δτι κΓ αύτό τό κατ’ 
Εξοχήν φιλελεύθερο πολίτευμα βγήκε άπό βίαιες επαναστάσεις, καί μάλιστα 
υπερβολικά αιματηρές καί οδυνηρές. Μά ή ιστορική αύτή διαπίστωση δέν 
άρκεΐ γιά νά δικαιολογήσει τις σημερνές μέθοδες τής βίας. Οί δημοκρατικές 
έπαναστάσεις είχανε σκοπό άκριβώς νά άποκαταστήσουν τήν ελευθερία κ’οί Αρ
χηγοί τους βιάστηκαν πάντα νά προσφύγουν στό έθνος καί νά περιβληθοΰν μέ 
τό κύρος τής λαϊκής εντολής. Καί μπορούμε νά πούμε πώς κάθε επανάστα
ση νομιμοποιείται άπό τή στιγμή πού έρχεται τό έθνος, άβίαστα καί ελεύθερα, 
νά υιοθετήσει τή έργο της. Τότες ή επανάσταση γίνεται νόμιμο καθεστώς κ’ 
ή προεπαναστατική κατάσταση πέφτει έξωνόμου. Ή ελεύθερη αύτή επικύ
ρωση τής έπανάστασης άπό τό έθνος άποτελεΐ μιά δριστική εκκαθάριση 
δλων τών λογαριασμών τοΰ παρελθόντος, κΓ δσοι άγωνίζουνται νά ξανατρέ
χουν τό παλιό καθεστώς θά θεωρηθούν άναγκαστικά άντάρτες καί εχθροί 
τής έννομης τάξης.

Άλλά οί σύγχρονες δικτατορίες άρνιοΰνται περιφρονητικά τήν άνάγκη 
κάθε νομιμοποίησης καί κάθε εντολής, θείας ή λαϊκής. Ή εξουσία τους δέν 
πηγάζει ούτε άπό μιάν άντίληψη θείου δικαίου ούτε άπό τή θέληση τοΰ έθνους, 
παρά μόνο άπό τήν θέληση δρισμένων άτόμων, πού θεωρούνται άνώτερα άπό 
κάθε άρχή δικαίου. Είναι δικτατορίες κομμάτων (φασισμός καί κομμουνισμός) 
ή στρατιωτικών συνδέσμων. Καί στις δυο περιπτώσεις πρόκειται γιά μικρές 
•οπλισμένες δμάδες, πού καταχτούν τήν εξουσία μέ τή βία καί κυβερνούν αύ- 
θαίρετα, δίχως νά έξαρτιοΰνται καί νά δεσμεύουνται άπό τίποτα, δίχως νά 
•αΐσθάνουνται τήν άνάγκη νά δώσουνε λόγο σέ κανένα γιά τις πράξεις τους. 
Δέν έχουνε κανένα κριτή, ^ιήτε ούράνιο μήτε γήινο, καμμιάν άντικειμενική 
δικαίωση. Ή εγκαθίδρυση ενός τέτοιου καθεστώτος ισοδυναμει ούσιαστικά 
μέ τήν κατάργηση τοΰ δημοσίου δικαίου.

Κατά τοΰτο σήμερα ή τυραννία συγγενεύει βαθύτατα μέ τήν άναρχία.Καί 
τις δυο αύτές πολιτικές καταστάσεις χαραχτηρίζει ή κατάργηση κάθε έννομης 
τάξης, ή επικράτηση τή; αύθαιρεσίας. Καί στή μιά καί στήν άλλη περίπτωση, 
ή υλική βία, άχαλίνωτη, θά επιβάλει τή δική της τάξη μέ τό έτσι-θέλω. Δέν 
υπάρχουνε πια κανόνες τοΰ παιχνιδιού, πολιτικές συμβάσεις, πειθαρχίες κοινές 
γιά δλους, άντικειμενικά κριτήρια, άντικειμενικό' δίκαιο, παρά μονάχα τό 
δίκαιο τοΰ πιό δυνατοϋ. Δέν μπορείς πιά νά ξεχωρίσεις τί είναι νόμιμο καί
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τί παράνομο, ποιος έχει δικαιώματα στήν εξουσία και ποιος δέν έχει, ποιος, 
είναι εντεταλμένος άρχοντας καί ποιος είναι αντάρτης καί ποιος είναι 
κοινός κακοποιός. Μήτε μπορείς πιά νά ξέρεις ποΰ αρχίζει ή πολιτική εξου
σία καί ποΰ σταματά, ποιά είναι τά δριάτης καί ποιοι οί φραγμοί της, ποιες: 
είναι οί εγγυήσεις τής άτομική; ασφάλειας καί τής ατομικής αξιοπρέπειας. 
"Ισια-ϊσια, στό κράτος τής αυθαιρεσίας, δεν υπάρχει πιά κανένα δριο, κανέ
νας φραγμός μπροστά στό δίκαιο τοΰ πιό δυνατού, μήτε κανένας έλεγχος τής 
εξουσίας του, καμμιά αρχή δικαίου άνώτερή του, πού νά προσφΰγεις σ’αύτήν 
γιά νά τοΰ θυμίσεις τό χρέος του. Μήτε κ’ έχει κανένα ηθικό χρέος. Ό,τι 
θέλει κάνει καί κλονίζει, μέ τό επιβλητικό παράδειγμά τον, κάθε ηθικό δε
σμό στή συνείδηση τοΰ έθνους καί στις συνειδήσεις τών ιδιωτών. “Οταν λεί- 
ψει άπό μιά χώρα ή έννοια τής νομιμότητας, είναι εύκολο, πολύ ευκολο- 

■ δυστυχώς, νά πεισθεΐ δ κάθε ιδιώτης πώς δέν υπάρχουν πιά άντικειμενικοί 
κανόνες στις σχέσεις τών ομάδων ή τών άτόμων εξόν άπό τό δίκαιο τής βίας. 
Κι’ δ καθένας άγωνίζεται τότες νά ικανοποιήσει τά συμφέροντά του καί 
τά πάθη του μέ δλα τά μέσα, πού μπορεί νά διαθέσει. Αύτό εννοούσα λέ
γοντας πώς σήμερα ή κατάργηση τής ελευθερίας, άν συντελεστεΐ μέ τρόπο· 
δριστικό,θά ισοδύναμε! μέ τό πέρασμα τής κοινωνίας μας άπό τόν πολιτισμό 
(αυτόν τόν ηθικό πολιτισμό, μ’δλες τις ελλείψεις του, πού κατόρθωσαν νά 
μορφώσουν οί νεώτεροι χρόνοι), σέ μιά καινούργια βαρβαρότητα.

Θά φέρω ένα άπλό καί γνωστό παράδειγμα γιά νά χρωματίσω αυτήν 
τήν παρατήρηση. Πρόκειται γιά μιά θλιβερή πράξη τής πρόσφατης ιστο
ρίας μας, άπό κείνες πού δέν αρμόζει νά τις άφήνουμε άσχολίαστες καί νά. 
τις ξεχνούμε, μά επιβάλλεται ΐσια-ίσια νά τις άναπολοΰμε συνεχώς καί νά 
άντλοΰμε άπ’ αύτές διδάγματα γιά τό μέλλον. Στά 1925—26 ή Ελλάδα είχε 
τό δυστύχημα νά δοκιμάσει μιάν αύθεντική δικτατορία τοΰ μεταπολεμικού· 
τύπου, ένα καθεστώς άπροκάλυπτης βίας καί αύθαιρεσίσς. Ή δικτατορίαν 
αύτή, σερνάμενη άπό τις συγκεχυμένες δρμές της, θαρρείς άπό κάποιαν εσω
τερική άναγκαιότητα, πολύ γρήγορα τσαλαπάτησε κάθε νομικό καί ηθικό· 
φραγμό τοΰ συγχρόνου πολιτισμού. “Οταν πάρει ένα καθεστώς αύτόν τόν- 
κατήφορο, δέν μπορεί πιά νά σταματήσει. Σέ μιάν δρισμένη στιγμή, ή δι
κτατορία τοΰ στρατηγού Παγκάλου, ύπακούοντας ποιος ξέρει σέ ποιές τυφλές, 
δυνάμεις καταστροφής, έκανε μιά πράξη έσχατης βαρβαρότητας. Εφάρμοσε 
άναδρομικά τήν ποινή τοΰ θανάτου σ’ ένα άδίκημα κοινού δικαίου, καί μά
λιστα μέ τόν πιό εξευτελιστικό τρόπο, στήνοντας τήν κρεμάλα μές στήν 
’Αθήνα, γιά νά δείξει πανηγυρικά (θά έλεγα σαδιστικά), σ’ δλον τόν πολιτι
σμένο κόσμο, τή βαθύτατη περιφρόνησή της γιά τό πνεύμα τοΰ εύρωπαϊκοΰ 
πολιτισμού. 'Ολόκληρη ή ’Αναγέννηση, δλόκληροι οί αιώνες τοΰ φωτισμού,, 
δλόκληρη ή γαλλική ’Επανάσταση, μοχθήσανε κι’ αγωνιστήκανε γιά νά κα
θιερωθεί ή συνταγματική άρχή δτι «ποινή δέν επιβάλλεται άνευ νόμου 
.προηγουμένως δρίζοντος αύτήν» — άρχή πού θεωρήθηκε άπό τήν Εύρώπτη 

σά μιά έγγύηση άπολύτως στοιχειώδης τής άσφάλειας, τής άξιοπρέπειας,. 
τής τιμής τοΰ άνθρώπου καί τοΰ πολίτη. Δέν πρόκειται εδώ γιά στενό νο
μικισμό. Τό επίρρημα προηγουμένως εκφράζει μιά δλόκληρη ηθική, καθο
ρίζει μέ τρόπο άπόλυτο τά δρια τής ποινικής δικαιοδοσίας τής Πολιτείας,, 
πού ή υπέρβασή τους σημαίνει τήν κατάργηση κάθε είδους άσφάλειας τής 
άνθρώπινης άτομικότητας. Γιά τούτο καί ή άρχή αύτή καθιεριόθηκε συν
ταγματικά καί ή επιβολή της θεωρήθηκε ζήτημα πολιτισμού. Μά ή ελληνική· 
δικτατορία, πού είχε κιόλας καταργήσει κάθε έννοια νομιμότητας μαζί μέ 
τήν ελευθερία, άντί νά ντραπεί γι’αύτήν τήν πράξη της καί νά προσπαθήσει 
νά τή δικαιολογήσει, νόμισε ϊσια-ϊσια πώς είχε τό δικαίωμα νά καυχιέται 
γι’ αύτήν, δείχνοντας τάχα, μ’αύτήν τή διαγωγή της, πώς θυσιάζει τό στείρο 
σχολαστικισμό τών νομοδιδασκάλων γιά χάρη τών πιό σπουδαίων συμφε 
ρόντων τοΰ λαού. ΚΓ δ λαός παρακολούθησε σιωπηλά τή μακάβρια παρά
σταση καί τά βρήκε δλα φυσικά. Φαίνεται, άλήθεια, πώς καταντά σχολαστι
κισμός νά συζητά κανείς γιά τήν άρχή τής μή άναδρομικότητας τής ποινής,, 
τή στιγμή πού δέν υπάρχουν πιά άντικειμενικοί κανόνες στή ζωή τής ΙΙολι- 
τείας, πού δέν υπάρχει δίκαιο. Ό πολιτισμός σχολάζει *.

* Διαμαρτυρήθηκε μονάχα ή Φοιτητική Συντροφιά, σέ Γενική Συνέλευση, τήν 1 
Δεκεμβρίου 1925. Ή διαμαρτυρία αύτή τών φοιτητών εΐταν ή μόνη εκδήλωση ελεύ
θερης σκέψης σ’ αύτήν τήν περίσταση.

Δέ θυμούμαι ποΰ έγραφε δ Paul Claudel δτι τώρα άκριβώς άξίζει, πιό· 
πολύ άπό πάντα, νά άγαπάς τό Χριστό, τώρα, πού τόν άρνιοϋνται, μέ πά
θος ή μέ κοροϊδίες, οί περισσότεροι άνθρωποι. Τό ίδιο θέλω νά πώ γιά τήν 
κατατρεγμένη καί εξευτελισμένη ελευθερία. Τώρα, πού δέν είναι πιά ή λαμ
πρή καί νικηφόρα θεά τής Εύρώπης, πού δέχεται άπό παντού σαρκα
σμούς καί χτυπήματα μίσους, πού κλονίζεται, πού κινδυνεύει, καί κινδυ
νεύει μαζί της δλόκληρο τό ηθικό οικοδόμημα τοΰ πολιτισμού, τώρα θαρ
ρείς κ’ είναι πολύ πιό όμορφη, πιό γλυκιά, πιό άπσραίτητη στήν ψυχή μας. 
Έμεΐς, πού νιώσαμε τί σημαίνει ή κατάργησή της, δέ θά τήν άρνηθοΰμε 
ποτέ, δέ θά παρασυρθοΰμε άπό τις τυφλές δρμές τής φρενιασμένης εποχής 
μας. Θά προτιμήσουμε νά θυσιαστεί δτιδήποτε, παρά ή ελευθερία—άκόμα 
καί τά πιό έπιταχτικά συμφέροντα τής κοινωνίας καί τοΰ Κράτους. Τό πνεύμα 
πρώτα, δ άνθρωπος πρώτα, κΓ δλα τά άλλα έρχουνται κατόπι.

Δείξαμε, μέάπλά λόγια, τί σήμαινε σέκάθε εποχή καί τί σημαίνει σήμερα, 
είδικώτερα, ή κατάργηση . τής πολιτικής ελευθερίας. Θυμίσαμε καί τά δεινά 
τής ελευθερίας, πού κανείς μας δέν προσπαθεί νά τά κρύψει. Δέ μάς κατέ
χει πιά ή τόσο όμορφη, μά καί τόσο παράλογη αισιοδοξία τών παλιών φιλε
λευθέρων τών άρχών τού περασμένου αιώνα, πού προσδοκούσαν άπό τήν



290 ΙΔΕΑ

έλευθερία τήν επανόρθωση δλων τών άτελειών τής ανθρώπινης ζωής, τήν άρ- 
μονική καί ευτυχισμένη συμβίωση τών ανθρώπων, τήν πραγματοποίηση ένός 
έπιγείου Παραδείσου—πού συνταίριαζαν μέτήν ελευθερία, μες στή ρωμαντική 
φαντασία τους, τήν απόλυτη ισότητα καί τήν οριστική αδελφοσύνη.Πιό πεπει
ραμένοι φιλελεύθεροι εμείς*,  μέ τήν πείρα τοΰ δεκάτου-έννάτου καί τοΰ ει
κοστού αιώνα, τό ξέρουμε καλά πώς ό Παράδεισος δέν υπάρχει, πώς οί άν
θρωποι δέ γεννιούνται καλοί, πώς ή ελευθερία είναι δύσκολη καί συχνά ο
δυνηρή. Μά τώρα, πού κινδυνεύουμε νά τή χάσουμε γιά πάντα, δέν πρόκει
ται βέβαια νά λησμονήσουμε τί αξίζει. «Οί θεοί, έλεγε ένας άπό τούς τιμιώ- 
τερους δασκάλους μας, ό Montesquieu, οί θεοί, πού έδωσαν στούς περισσότε
ρους ανθρώπους μιάν άναντρη φιλοδοξία, συνέδεσαν μέ τήν ελευθερία πε
ρίπου τόσες δυστυχίες δσες καί μέ τή σκλαβιά. Μά οποίο κι’ αν θά είναι 
τό αντίτιμο αυτής τής ευγενική: ελευθερίας, χρωστούμε νά τό πληρώνουμε 
•στούς θεούς».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ

Μ. ΚΟΥΝΊΌΥΡΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

* Δέν είναι βέβαια άνάγκη νά εξηγηθεί δτι ό δρος φιλελεύθερος χρησιμοποιείται 
-σ' αυτήν τήν μελέτη μέ τή διεΟ-νική σημασία του, ανεξάρτητα άπό τις ονομασίες 
ελληνικών κομμάτων.

IV

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΟΜΑ

16.— Πιστεύω πώς άπό τις παραπάνω σελίδες φαίνεται καθαρά ή γενική 
γραμμή πού είναι άνάγκη στό μέλλον νά τραβήξει τό ζήτημα. Άλλά γιά περισ
σότερη σαφήνεια καί γιά μιά συνειδητή καί συστηματική συμμετοχή τοΰ 
καθενός στόνάγώνα, άναφέρω μερικά σημεία πού θά έπρεπε, κατά τή γνώμη 
μου, νά μποΰν άμέσως σ’ ενέργεια, αν θέλουμε κ’ εκπαίδευση σωστή ν’ άπο- 
χτήσουμε κι άπό τό’γλωσσικόν εφιάλτη ν’άπαλλαχτοΰμε μιά ώρ’ άρχύτερα. Τή 
συνειδητή καί συστηματική αύτή προσπάθεια τήν τοποθετώ σέ τρεις μεγάλες 
•ομάδες πού τις άποτελοΰν α') τό Κράτος, β') οί εκπαιδευτικοί καί γ') οί 
ιδιώτες.

α') Τό χρέος τοΰ Κράτους.

Τό Κράτος οφείλει, άφοΰ μέ τά κατάλληλα καί ειδικά ό'ργανά του μελε
τήσει τήν κατάστασή καί πιστέψει στήν άνάγκη τής μεταβολής, νά τραβήξει 
απροκάλυπτα κι άποφασιστικά, χωρίς νά εμποδίζεται άπό τή μικρόψυχη σκο
πιμότητα μέ τά εφήμερα ωφελήματά της. Ό πολιτικός ηγέτης δέν πρέπει 
ποτέ νά ξεχνά δτι οί δυνατές πίστες είναι βγαλμένες άπό τώρίμασμα καί τήν 
άνάγκη τοΰ περιβάλλοντος καί πώς τότε μονάχα είναι άξιος ηγέτης, δταν 
στις πίστες καί τις άνησυχίες αυτές δώσει ορισμένη μορφή καί κατάλληλη 
•διέξοδο. Καί ό Δημοτικισμός είταν κι αυτός γιά τήν Ελλάδα μιά εκδήλωση 
τής βούλησής της γιά τή ζωή καί ό πολιτικός ήγέτης οφείλε άπό καιρό νά 
είχε δώσει τήν άπαιτούμενη λύση καί νά συντομέψει τήν επικράτησή του. Οί 
•δισταγμοί ποΰ μαρτυρούν έλλειψη βαθιών πίστεων δέ στέκουνται πολύ μακριά 
άπό τήν άρνηση καί τήν άντίδραση πού κι αύτή πάλι μαρτυρεί παραγνώριση 
τών απαιτήσεων τής ζεοής καί έλλειψη βαθύτερης μόρφωσης.

'Οπωσδήποτε τό χρέος τής Πολιτείας θά εΐτανε γιά τήν ώρα περίπου τούτο :
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1) Νά καταργήσει αμέσως τήν καθαρεύουσα άπότή Λημοτική’Εκπαίδευση-
2) Νά βάλει τή Δημοτική και στά εγχειρίδια κα'ι νά έπιμείνει στήν αυ

στηρή εφαρμογή τοΰ νόμου τών Σχολικών Βιβλίων.
3) Νά διατάξει εντατική διδασκαλία και πλατιά χρήση τής δημοτικής στή 

Μέση Εκπαίδευση (εκθέσεις και γραφτές εργασίες τών μαθητών σ’ δλα τά 
μαθήματα) καί περιορισμό τής καθαρεύουσας μονάχα σέ δ,τι αφορά τήν 
κατανόηση επίσημων κειμένων.

4) Νά επιτρέψει ώστε ή επίσημη αλληλογραφία (αναφορές, αιτήσεις 
κτλ.) καθώς και τά έπίσημα έγγραφα (ένδειχτικά, απολυτήρια, Πιστοποιητικά 
κτλ.) νά γίνουνται στή δημοτική.

5) Νά μπάσει (μέ τήν επίσημη γραμματική τής δημοτικής) κάθε δυνατή 
και πλατιά ορθογραφική απλοποίηση καί αμέσως τήν τονική μεταρρύθμιση, 
αρχίζοντας άπό τάναγνωστικά τοΰ Δημοτικού Σχολειού.

6) Νά επιδιώξει τό χωρισμό καί τήν ειδίκευση τών πτυχίων τής Φιλο
σοφικής Σχολής τών Πανεπιστημίων (1. Αρχαία Ελληνικά καί Λατινικά.— 
2. Νεοελληνική καί ξένη Λογοτεχνία.— 3. Φιλοσοφία καί Παιδαγωγική.— 
4. Ιστορία.— 5. ’Αρχαιολογία καί Τέχνη).

7) Να επιτρέπει γενικά οπουδήποτε τή χρήση τής δημοτικής καί νά τήν 
επιβάλλει βαθμηδόν σέ δλους τούς κύκλους τής επίσημης καί ανεπίσημης, 
ςωής μας.

β') Τό χρέος τών έκπαιδευτικών.

Π.— Άλλά πλάϊ στό Κράτος, πού έξαιτίας τής φυσικής του δυσκινησίας 
βραδυπορεϊ πολλές φορές, υπάρχουν οί εκτελεστές τής θέλησής του, ό λαός 
τών εκπαιδευτικών υπαλλήλων του, πού πρώτοι έπηρεάζουνται καί πρώτοι 
ξυπνούν σέ κάθε νέα καμπή τής ζωής του. Οί άνθρωποι αύτοί, πού σέ πα- 
λαιότερους χρόνους έζησαν μέσα σέ δυο αντίμαχες δυνάμεις (άπό τή μιά, 
τήν τραγική προσπάθεια τής άναβίωσης τής άρχαίας γλώσσας, κι άπό τήν 
άλλη, τήν ακατανίκητη επιταγή τής ζωής), καί πού είχαν κάποτε κανταντήσει 
κωμικοτραγικοί ήρωες τής πάλης αυτής, πρέπει πιά σήμερα νά αισθανθούν 
βαθιά πώς ή αντινομία εκείνη έπαψε άπό καιρό νά υπάρχει. Πρέπει νά δούν 
πώς οί άντίγνωμες εκείνες δυνάμεις έχουν πιά σήμερα γίνει δυνάμεις ομόγνω
μες, καί πώς αύτοί είναι πάλι ήρωες — σοβαροί τώρα πιά ήρωες! — τής 
τελευταίας πράξης τοΰ δράματος. Άπό τό ένα μέρος δηλαδή έχουν πάλι τήν 
επιταγή τής ζωής γιά τήν επικράτηση τής λαϊκής γλώσσας, κι άπό τήν άλλη: 
πιά τή συνειδητή θέληση τής Πολιτείας καί τοΰ πνεύματος τοΰ Νόμου πού- 
ζητά τή λύση τοΰ ζητήματος πρός τήν κατεύθυνση πού ήδη έχει δώσει ή 
λαϊκή ψυχή. Καί αν τυχόν μέσα στον πολιτικόν ανεμοστρόβιλο τών ημερών 
μας βρίσκεται κάποια ασυνέπεια σέ πρόσωπα πού έρχονται καί παρέρχονται 
ή και σέ διατάξεις πού απορρέουν άπό μιά τέτοια κατάσταση, οί εκπαιδευτι
κοί λειτουργοί οφείλουν καθαρά νά ίδοΰν μόνοι τους τήν αντίφαση καί τήν 

ασυνέπεια αυτή πού μπορεί νά φέρει νέα σύγχυση καί νέο σταμάτημα τής 
δουλειάς τους. ’Οφείλουν νά αισθανθούν βαθιά δτι ό ρόλος τους άπό δώ 
κ’ εμπρός δέν είναι νά ξαναγίνουν οί μαριονέτες τής παλιάς εποχής, άλλά οί 
συνειδητοί καί σοβαροί ερμηνευτές τής έπιταχτικής βούλησης τής ζωής καί τής 
κάπως ίσως άκόμα δισταχτικής,άλλά πολύ καθαρής πιά θέλησης τής Πολιτείας.

Αύτό θά εϊταν, κατά τή γνώμη μου, γενικά τό χρέος τών εκπαιδευτικών. 
Άλλά θά μπορούσαν ίσως πρόχειρα νά συστηθοΰν γιά τήν ώρα άκόμα 
καί τούτα :

1) "Ολοι οί εκπαιδευτικοί γενικά καί άκόμα περισσότερο δσοι πιστεύουν 
στό Δημοτικισμό, οφείλουν νά χρησιμοποιούν τή δημοτική στή δουλειά τους. 
"Οχι λόγια μονάχα καί συζητήσεις, άλλά συστηματική εφαρμογή καί περισ
σότερη εργασία. Τό «είμαι δημοτικιστής, άλλά δέν μπορώ ή δέν ξέρω νά 
γράψω τή δημοτική» είναι αμαρτωλή δικαιολογία. ’Οφείλουμε νά τηνε ξέ
ρουμε κι αν δέν τηνε ξέρουμε, νά τηνε μάθουμε. Γιά τούς δημοδιδασκάλους 
μάλιστα καί τούς φιλόλογους είναι αύτό επαγγελματικό καθήκον. Άλλά καί 
δλοι γενικά οί εκπαιδευτικοί οφείλουν νά κατατοπιστούν απόλυτα και αύστηρά 
στή γραμματική καί τό τυπικό τής δημοτικής γλώσσας.

2) Οί δημοδιδάσκαλοι οφείλουν νά μιλούν τή δημοτική δσο μπορούν 
πιό σωστά καί νά διδάσκουν δλα τά μα&ήματα σέ καθαρή δημοτική γλώσσα. 
Τόν ελάχιστο χρόνο πού είναι γιά τήν ώρα άναγκασμένοι νά διδάξουν 
«κατανόηση» (δχι γραμματική!) τής καθαρεύουσας, πρέπει νά φροντίζουν δχι 
πώς νά μάθουν στά παιδιά τή χρήση της, άλλά πώς νά τά σώσουν άπό τήν 

παθαρευουσάνικη διαφθορά πού είναι καί πρέπει νά παραμείνει ξένη στήν 
ψυχή καί στό γλωσσικό αίσθημά τους.

3) Οί καθηγητές τών Νεοελληνικών στή Μέση ’Εκπαίδευση πρέπει νά 
καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια γιά νά πετύχει τό γράμμα καί προπαντός τό 
πνεύμα τοΰ νέου προγράμματος. Χρειάζεται γι’ αύτό πολλή άτομική εργασία 
καί προπαρασκευή, είναι άλήθεια. Άλλά δέν πρέπει νά ξεχνοΰν δτι αύτό 
άπαιτεϊ καί ή άτομική μόρφωση καί ή επαγγελματική προαγωγή τους. Γιατί 
μελέτη τής νεοελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας καί ζωής, σημαίνει καί βαθύ
τερη γνώση τοΰ εαυτού μας Κι άκόμα πρέπει αύτοί νά βοηθήσουν, ώστε ή 
δημοτική γλώσσα νά γίνει τό μοναδικό, εύχρηστο, άληθινό καί γενναίο όργανο 
τής διδασκαλίας σ’ δλα τά μαθήματα κάθε Σχολειού. Σέ πιθανές γλωσσικές 
δυσκολίες καί διλήμματα (δροι, τύποι, διάφορες γραφές κτλ.) οφείλουν δχι νά 
ύπακούουν νωθρά σέ μιά συνήθεια, άλλά νά ερευνούν τήν ορθή λύση μέ πνεύμα 
πάντοτε δημοτικιστικό—μεταρρυθμιστικό.

4) Οί επιθεωρητές καί διευθυντές τών Σχολειών, άλλά καί οί δασκάλοι 
καί οί μαθητές οφείλουν νά εργαστούν εντατικά γιά τήν ίδρυση καί οργά
νωση τών σχολικών βιβλιοθηκών καί άναγνωστηρίων. Σχολική βιβλιοθήκη 
είναι ταυτόσημη μέ τό «βοήθημα», αύτό μέ τό Σχολειό ’Εργασίας, καί τούτο 
πάλι είναι ταυτόσημο μέ τό Δημοτικισμό. Καί τά βιβλία πρέπει εκεί νά ζοΰν
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τον προορισμό τους, νά κουρελιάζουνται δηλαδή άπό τό πολύ διάβασμα. 
Κατανάλωση άλλωστε τοϋ καλού βιβλίου σημαίνει βελτίωσή του παντοτινή 
καί προαγωγή πνευματική τοϋ Σχολειού, τών μαθητών, τοϋ Τόπου. Και ή 
εκπαιδευτική περιφέρεια, πού τά σχολειά της δέν έχουν καλά οργανωμένες καί 
γόνιμα λειτουργούσες βιβλιοθήκες, σημαίνει πώς δέν έχει καλούς διευθυντές 
σχολείων καί καλόν έπιθεωρητή.

5) Πρέπει νά ομολογήσουν τέλος οί εκπαιδευτικοί πώς δέ χωρούν πολλές 
δικαιολογίες καί αντιρρήσεις άγονε.· σέ δλ’αύτά τά πράγματα. Κείνος πού 
νιώθει, πιστεύει καί αγαπά τή δουλειά του, δέν μπορεί παρά νά νιώσει, νά 
πιστέψει καί ν’ αγαπήσει τό Νέο Σχολειό. Καί κείνος πού θά νιώσει καί θά 
πιστέψει σ’ αύτό, δέν μπορεί παρά νά εργαστεί σύμφωνα μέ τή δημοτικιστική 
ιδεολογία. “Υστερα λίγος ενθουσιασμός καί λίγη δουλειά,—κι δλα τάλλα έρ- 
χουνται σιγά - σιγά μόνα τους! . . .

γ') Τδ χρέος δλων μας.

18 .— Τά παραπάνω είναι βέβαια σπουδαίοι παράγοντες, άλλά δέν είναι 
καί οί μόνοι πού θ’ άποφασίσουν γιά τήν επικράτηση τού Δημοτικισμού στήν 
Εκπαίδευση καί γιά τήν οριστική λύση τού γλωσσικού ζητήματος. Γιατί τό 
Σχολειό δέν είναι οργανισμός αύτόνομος πού μπορεί νά ζήσει καί νά ξετυ
λιχτεί μόνος του αύτόβουλα καί ανεξάρτητα. Είναι σφιχτά και μοιραία δεμένο 
μέ τήν έξω μεγάλη κοινωνική ζωή, άπ’ δπου άναγκαΐα επηρεάζεται σέ κάθε 
στιγμή κ’ ή ζωή ή δική του. Κι δπως κάποτε ή πρώτη όρμή τού γλωσσικού 
άγώνα οδήγησε καί τό Σχολειό στή σημερινή του προσπάθεια, έτσι καί τώρα 
υπάρχει κίνδυνος ή εγκατάλειψη τού άγώνα αύτού άπό τούς εξωσχολικούς 
παράγοντες καί ή αποτελμάτωση στήν κοινωνική μας ζωή τού γλωσσικού ζητή
ματος νά επηρεάσει κακά τό Σχολειό καί νά τό οδηγήσει σέ στραβούς δρόμους. 
Καί δέ θά ξανάρθει πιά βέβαια στή ζωή μας καί στό Σχολειό ό μιστριωτι- 
σμος κ’ ή παλιά καθαρεύουσα, υπάρχει δμως κίνδυνος τώρα άκριβώς επάνω 
σ’ αύτή μας τήν αύτοεγκατάλειψη νά γεννηθούν παράσιτα και νά πλοκαμίσουν 
άρρώστειες,  πού μπορεί καί τό Σχολειό νά τό ρίξουν σέ νέο σάστισμα καί 
τό γλωσσικό ζήτημα νά τό διαιωνίσουν. Καί τήν κατάσταση αύτή δέν τή δη
μιουργεί δ φυσικός ξετυλιγμός τής γλώσσας,άλλά δ άντίχτυπος τής κακής παρά
δοσης καί τά θύματά της—δλοι εμείς δηλαδή, πού νωθρά καί μοιραία διατη
ρούμε καί μεταλαμπαδεύουμε τό κακό καί αναγκάζουμε τό σχολειό καί τήν 
κοινωνία μας νάζεΐ καί νά κυλιέται μέσα σ’αύτότό φαύλο καί τραγικόν κύκλο!

*

19 .—Τί νά γίνει λοιπόν κ’ εδώ ; Ή λύση γιά τήν ώ^α είναι μιά, πολύ 
απλή καί πολύ γνωστή στόν καθένα : Νά βοηθήσουμε δλοι μαζί τδ Σχολειδ 
στήν ωραία καί συστηματική του προσπάθεια. Νά ξαναφέρουμε στή συ-

Πρβλ. απλή καθαρεύουσα, καβαφική ποίηση, «Γραμματική Ά&ηναίων*.  . . 

νείδησή μας τήν άποξαχασμένη υπόθεση καί νά ζητήσουμε, σάν τό Σχολειό κ’ 
εμείς, δ καθένας γιά τόν εαυτό του, νά λύσουμε τολμηρά, συστηματικά καί 
όριστικά τό πρόβλημα.

Θά φανεί ούτοπία ίσως σέ πολλούς μιά τέτοια πάλι πρόταση. Κ’ ίσιος νά. 
μήν έχουν άδικο. Γιατί πώς νά πείσει καί νά παρασύρει κανείς τό δημοσιο
γράφο, τόν επιστήμονα, τό δικαστή καί τόν πολιτευόμενο νά ξαναπιάσουν 
ένα ζήτημα πού καί λυμένο τό θεωρούν καί πολύ πιά βαρετό έχει καταντή
σει; Ή κι αν γίνει τέλος πάντων άπό αύτούς, πώς είναι δυνατό νά γίνει άπό 
τόν τραπεζιτικό, τόν έμπορο, τό βιομήχανο καί γενικά τό μορφωμένο έπαγ- 
γελματία, πού στή δουλειά τους ή καθαρεύουσα είναι τό παραδομένο καί 
επίσημο φραστικό καλοΰπι ; Αύτοί δέν έχουνε σκεφτεϊ κάν ποτέ σοβαρά πάνω 
στό γλωσσικό ζήτημα. Πώς είναι δυνατό νά πειθαρχήσουν θεληματικά σέ 
κάτι πού δέν έχει γίνει ποτέ σοβαρό πρόβλημα μέσα τους ; Αύτούς μονάχα 
γενικώτερες καί εκβιαστικές μεταβολές τής κοινωνικής ζωής καί αύστηροί νόμοι 
θά μπορούσαν ίσως νά παρασύρουν.Άλλά μιλώ γιά τήν ώρα μέσα στό πλαί
σιο τοΰ άμέσως δυνατοϋ. Καί δέ νομίζω πώς πρέπει νά δέσουμε τά χέρια 
μας καί ν’ άφήσουμε άδιαμαρτύρητα στό μοιραίο καί σκλάβο δρόμο του τή, 
λύση τού ζητήματος. 'Υπάρχουν κι’άλλοι επίσης αποτελεσματικοί τρόποι ανά
λογοι μέ τά πρώτα δρμητικά κινήματα τοΰ γλωσσικού άγώνα. ’Εννοώ μιά νέα 
γλωσσική καί πνευματική] κίνηση, δχι βέβαια δμοια μέ τήν πρώτη θριαμβική 
εισβολή τού Ψυχάρη — τέτοια δέν ξανάρχεται πιά στό γλωσσικό ζήτημα ! — 
άλλά μιά νηφάλια, πιστή καί πειθαρχημένη γλωσσική περισυλλογή καί επι
στημονική συστηματοποίηση στή ζωή καί στήν πράξη — τέτοια περίπου πού 
τή θέλει τώρα καί δ κ. Παπανδρέου μέ τό γράμμα του. Σποραδικά βέβαια ή. 
κίνηση αύτή δέν έπαψε ποτέ νά υπάρχει. Άλλά οφείλε νά είναι πολύ έντο- 
νόίτερη καί πολύ πλατύτερη, άνάλογη τουλάχιστο μέ τό ξάπλωμα τής θεωρη
τικής παραδοχής τοϋ Δημοτικισμού καί μέ τό πλήθος τών οπαδών του. Καί 
δέν έπρεπε ποτέ ή άτομική μάς προσπάθεια γιά λόγους συχνά πολύ μικρούς 
νά χαλαρώνεται, παρά δφείλαμε διαρκώς νά επιμένουμε καί μέ τά πράγματα 
νά επικυρώνουμε τις πίστες μας, έχοντας πάντα στό νού μας πώς ή άδιαφο- 
ρία κ’ Ιγκατάλειψη θά μπορούσε νά ρίξει σέ νέο χάος τό ζήτημα.

20 .—“Ετσι κ’έγώ τώρα, χωρίς βέβαια άξιώσεις, άλλ’απλώς μονάχα σάν 
άπαραίτητο συμπλήρωμα τοΰ άρθρου μου, άναφέρω μερικά σημεία άπό τήν 
περιοχή τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας πού είναι άνάγκη νά μπούνε συστημα
τικά σ’ ενέργεια, αν θέλουμε εΐλικρινά καί τό Σχολειό νά βοηθήσουμε στήν 
έργασία του καί τό γλωσσικό ζήτημα νά δδηγήσουμε σέ γρήγορη καί σωστή, 
άποτελείωση.

'Η δημοτικιστική λογουχάρη κίνηση γύρω στά Πανεπιστήμιά μας οφείλε 
νά γίνει πολύ έντονώτερη καί πλατύτερη καί τά επιστημονικά συγγράμματα 
καθώς καί τά μαθήματα τών καθηγητών σέ δημοτική γλώσσα δέν έπρεπε νά 
θεωρούνται πιά ήρωϊσμοί καί νά προκαλούν τήν προσοχή καί τά σχόλια.
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Δυστυχώ; δμως πολλοί ακούονται κ’ έδώ δημοτικιστές, άλλά πόσοι ζούνε 
πραγματικά τις ιδέες τους ; * Καί τό ίδιο θά μπορούσε νά πει κανείς γιά 
πούς νομικούς, τούς δικαστικούς καί τούς πολιτικούς, πού είναι χρέος τους 
•δχι ιιονάχα επιστημονικό καί παιδαγωγικό, άλλά καί ηθικό ν’ άλλάξουν τή 
γραφτή καί προφορική φρασεολογία τους καί νά μιλήσουν τή γλώσσα τοΰ 
λαοΰ στό λαό πού θέλει νά τούς άκούσει καί νά τούς καταλάβει.

* Πρβλ. σχετικές εργασίες πάνω στό ζήτημα τών: Χατζηδάκη, Πάλλη, Βλαστού, 
Γιαννίδη, Τριανταφυλλίδη, καί τελευταία ένα άρκετά χσραχτηριστι κό άπό εκδο
τική—οικονομική άποψη άρθρο τοΰ εκδότη κ. Δημητράκον.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΙΔΕΑ,,

’Αλλά εκείνος πού θά μπορούσε καί τό Σχολειό νά βοηθήσει πολύ καί τό 
γλωσσικό ζήτημα άποτελεσματικά νά οδηγήσει στή λύση του είναι ή καθη
μερινή δημοσιογραφία. Δυστυχώς δμως φαίνεται πώς είτε γιά υλικούς εϊτε 
γιά άλλους λόγους, τό νά κερδίσει άμέσως τή δημοσιογραφία κανείς είναι 
τόσο δύσκολο, δσο δύσκολο είναι καί νά λύσει άμέσως τό γλωσσικό ζήτημα. 
Αν εξαιρέσουμε τό «Ριζοσπάστη», πού κι αύτός δέν τά καταφέρνει καλά 

πάντοτε, μιά εφημερίδα πού νά γράφεται πέρα-πέρα στή δημοτική δέν κα
τόρθωσε νά βγει άκόμα! Γι’αύτό δέ μένει άλλο γιά τήν ώρα κ’έδώ, παρά 
•νά προσπαθούν οί δημοτικιστές τουλάχιστο .δημοσιογράφοι συνειδητά νά 
γράφουν τή δημοτική καί νά έργάζουνται συστηματικά γιά τή γενίκευσή της.

Κάτι άλλο έπίσης πού πρέπει άμέσως νά γίνει ειδικά γιά τό ζήτημα τής ορ
θογραφίας είναι ή συστηματική καί άδρόα έκδοση κάθε λογής βιβλίων (επιστη
μονικών, λογοτεχνικών, εκλαϊκευτικών) απλοποιημένων ορθογραφικά καί προ
παντός τονικά μεταρρυθμισμένων. Τό τονικά μεταρρυθμισμένο έντυπο είναι

* Τό ζήτημα τοΰ Δημοτικισμού στήν ανώτατη Παιδεία είναι κάπως διαφορετικό 
•άπ’ δ,τι αύτό είναι στήν κατώτατη ή τή μέση. Έχει δηλαδή έδώ κάποιον ιδιωτικό 
Ζ«Ο“Χνήρα, αφού στούς έπιοτήμονες τών αυτόνομων αυτών ιδρυμάτων κανείς δέν 
μπορεί νά επιβάλει τήν αποκλειστική χρήση τής μιας ή τής άλλης γλώσσας. Αΰιό 
έξαρταται άπό τήν ατομική θέληση, άπό τις πεποιθήσεις, άπό τήν Ικανότητα καί 
•άπό τό χαραχτήρα άκόμα τοϋ καθενός. Τί νά πει ώστόσο κανείς δταν βλέπει έξαφνα 
άγωνιστές άλλη φορά τοΰ γλωσσικού ζητήματος νά σιωπούν ή καί ν’ άντιδροΰν κα
μιά φορά σήμερα, ή δταν βλέπει — κι αύτό είναι τό χειρότερο! — νεαρούς επιστήμο
νες πιστούς, δπως λένε, τής δημοτικιστικής ιδεολογίας νά γράφουνε τά βιβλία τους 
καί νά κάνουν τάκαδημαϊκά μαθήματα τους σέ καθαρεύουσα ; Σημειώνω μονάχα έδώ 
τά επόμενα: "Όταν στά 1910, φοιτητές έμεΐς τότε, Ιδρύαμε τή «Φοιτητικέ) Συντρο
φιά», ελπίζαμε πώς μετά είκοσι χρόνια τό γλωσσικό ζήτημα θά είχε λυθεί καί στό 
Πανεπιστήμιο ΟΙ ελπίδες δέν έμειναν εντελώς άπραγματοποίητες, άν βάλουμε στό 
νοϋ μας τις μικρές προσπάθειες έδώ καί τις συστηματικώτερεί καί πλατύτερες τής 
Φιλοσοφικής Σχολής τής Θεσσαλονίκης. Άλλ’ έντωμεταξύ οί φοιτητές μας τί άπόκα- 
μαν ; Ξέρω πώς τούς άπασχολοΰν καμιά φορά γενικώτερα καί βαθύτερα ίσως ζητή- 
ματα.'Οταν θυμάμαι ώστόσο τή δική μας μικρή άλλά ώραία τότε έξόρμηση κι άκούω 
τώρα συχνά άπεργίες γιά λεπτομερειακά ζητήματα εξετάσεων ή κάτι παρόμοιο, λι·πά- 
μαι γιατί οί φοιτητές μας άφησαν τό γλωσσικό ζήτημα ν’ άποκοιμηθεΐ μέσα στή 
συνείδησή τους, ένώ ίσως αυτοί περισσότερο άπό κάθε άλλον θά μπορούσαν, αν δχι 
νά επιβάλουν, πάντως άρκετά νά παρασύρουν τούς καθηγητές τους πρός τό Δημοτι
κισμό, πού οί ίδιοι πιά μεθαύριο οφείλουνε νά τόνε ζήσουν σάν καθεστώς στήν επι
στημονική καί τήν ιδιωτική ζωή τους I

ανάγκη νά διαδοθεί άμέσως παντού πλατιά, επίμονα, συστηματικά, γιά νά 
συνηθίσει τό μάτι τοΰ αναγνωστικού κοινού καί νά εξουδετερώσει άπό τώρα 
τήν αντίδραση, πού πιθανό νά ξεσηκωθεί, δταν μεθαύριο ό φωτισμένος καί 
αποφασιστικός νομοθέτης μπάσει τή μεταρρύθμιση αύτή στήν ’Εκπαίδευση 

>καί γενικά σ’ δλη τήν πνευματική μας ζωή. Γιά τούς συγγραφείς καί τούς 
εκδότες τό ζήτημα κ’εύκολο είναι καί άρκετά συμφερτικό. Υπάρχει άλλωστε 
μεγάλη καί καθαρή προεργασία πάνω σ’αύτό*.  Λίγη άπόφαση μονάχα χρειά
ζεται καί, φαντάζομαι, ή επικράτηση καί τού συστήματος αύτοΰ— γιά τήν 
’Εκπαίδευση τουλάχιστο—θά είναι άπό τις εύκολώτερες κ’ εύτυχέστερες λύσες 
ιτού γλωσσικού μας προβλήματος.

21.— Άλλά υπάρχει δυστυχώς γιά δλ’ αύτά, άκόμα καί άνάμεσα στούς 
οπαδούς τής δημοτικιστικής ιδεολογίας, ένα σοβαρό εμπόδιο πού κι αν δέ 
ρίχνει πίσω τό ζήτημα, άνακόβει κάπως τή γρήγορη καί οριστική λύση του. 
Είναι ή βλαβερή γραμματική άπειθαρχία πού δέ στηρίζεται κάν πάντοτε 
σέ επιστημονική δικαιολόγηση καί πού κάνει τούς δισταχτικούς νά παραμέ
νουν κολλημένοι στήν κακή, άλλά οπωσδήποτε πειθαρχημένη παράδοση, άντί 
νά εκτεθούν στήν άοριστία καί στήν άστάθεια τής ορθογραφικής πολυγνω- 
μίας. Γι’ αύτό χρειάζεται νά βρεθεί επιτέλους ένας τρόπος γλωσσικής καί 

■όρθογραφ κης πειθαρχίας, ώστε πάνω σ’ αύτή νά προσαρμόσουν τήν ιδιω
τική τουλάχιστο γλωσσική τους ζωή (συγγράμματα, διαλέξεις, έγγραφα, έπι- 
στολές, κουβέντα . . .) δσοι θά ήθελαν συνειδητά κάπως νά βοηθήσουν τή 
συστηματική προχώρηση τοϋ γλωσσικού ζητήματος. Δυστυχώς άπό τό μόνο 
αρμόδιο επίσημο ίδρυμα, τήν ’Ακαδημία, δέν μπορεί νά ελπίζει — πιότερο 
πρέπει νά φοβάται κανείς. Τό Υπουργείο πάλι τής Παιδείας είναι νά τό 
λυπούμαστε μονάχα πιά μέ τό δρόμο πού άρχισε νά παίρνει . . . ’Ίσως ένα 
συνέδριο κινημένο άπό ιδιωτική πρωτοβουλία καί άπαρτισμένο άπό τά πιό 
προοδευτικά καί τά πιό φωτισμένα στοιχεία τής Χώρας μας—, ’ίσως ένας νέος 
σύλλογος άνάλογος μέ τόν «’Εκπαιδευτικόν “Ομιλο»—, ίσως ένα περιοδικό 
επιστημονικό καί γενναίο . . . Κάτι τέλος πάντων χρειάζεται σήμερα περισ
σότερο άπό κάθε άλλη φορά γιά νά κινήσει άκόμα μιά φορά καί νά βάλει σέ 
τάξη δλ’ αύτά τά ζητήματα. Κάτι πού νά συγκεντρώσει γύρω του τούς εκπαι
δευτικούς καί δλους εκείνους πού πονούν γιά τή σημερινή κατάσταση καί 
θέλουνε νά εργαστούν γιά μιά καλύτερη εκπαιδευτική καί πνευματική ζωή 
τού τόπου μας.

Πιστεύω πώς ή εποχή άπαιτεΐ μιάν έντονη δράση κ’ είμαι βέβαιος πώς 
πολύ σύντομα θά έρθει κι αύτή !

ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ
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2ΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

(ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ Σ’ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ)

Β'

Πώς γίνεται μιά δύναμη, σάν τόν πόθο τοΰ άτόμου ν’ αναπτύξει τήν ενέρ
γεια του δσο μπορεί και ν’ αυξήσει τ’ αγαθά του—πού εΐναι, νά πούμε, φυ
σιολογικός— άπό τά κύρια κίνητρα τής προόδου και τοΰ πολιτισμού, νά κα
ταντάει σύγχρονα πηγή κάθε άθλιότητας και δυστυχίας ; Γιατί νά ξεχειλίζει 
και νά παραστρατά ; Πώς γίνεται νά φέρνει σ’ αύτή τή βαρύτατη άδικία, στό 
άσυχώρετο έγκλημα τής στυγνής εκμετάλλευσης τοΰ άνθρώπου άπό τόν άν
θρωπο, πού εΐναι δ άξονας τής σημερινής κακοδαιμονίας, αιτία γενικής καί 
βαθειάς δυσαρέσκειας, κύριος πυρήνας τής κρίσης, κέντρο τής επαναστατικής 
ψυχολογίας, άμβωνας θλιβερός μά πανίσχυρος γιά τά κομμουνιστικά κηρύγ
ματα; Γιατί ή ηθική μας πρόοδο νά μή βρίσκεται στό ύψος τής υλικής ; Τέ
τοιες άντιφάσεις εΐναι συνηθισμένες στό πολυσύνθετο φαινόμενο τής ζωής καί 
τής άτομικής καί τής ομαδικής.“Οσο γιά τήν τελευταία, μάλιστα, οί άντιφάσεις. 
αυτές, κι’ή τάση νά σβύνουν, κάθε φορά, μέσα σέ μιά καινούργια σύνθεση, χα- 
ραχτηρίζει δλη τήν κίνησή τους καί παίζει τόν κυριώτερο ρόλο στήν πορεία τους. 
Ή άνισορροπία άνάμεσα στίς διάφορες ένέργειες τής άνθρώπινης συνείδησης 
καί τίς πραγματοποιήσεις τους παρουσιάζεται μέ διάφορες μορφές μέσα στήν- 
ιστορία. Δέν εΐναι διόλου σπάνιο τό φαινόμενο τής κυριαρχίας καί τής άπόλυ- 
της επιβολής μιας καί μόνης ενέργειας τής συνείδησης πού κάνει Γίς άλλες ν’ 
άτροφοΰν. Ό άνθρώπινος πολιτισμός·, στό μεσαίωνα, κιντύνεψε άπό μιά 
μορφή άνισορροπίας αντίστροφη άπό τή σημερινή : Άπό τήν άπόλυτη επι
βολή τής θρησκευτικής ένέργειας,πούχε άπορουφήξει δλες τίς άλλες έκδηλόίσεις. 
Οί άλλες πνευματικές καί πραχτικές ενέργειες τής συνείδησης ληθαργούσανε. 
Σήμερα πού οί πραχτικές ενέργειες, ή τεχνική προ πάντων καί ή οικονομία^ 
βρίσκονται τό'ζενίθ, παρουσιάζεται σά συνέπεια νά ληθαργοΰν οί ηθικές ενέρ
γειες. ΚΓ αυτές πρέπει νά ξυπνήσουμε γιά νά φέρουμε τή σωτήρια ίσορ- 

ροπία. ’Έχουνε μεθύσει τόν άνθρωπο, τούς τελευταίους καιρούς, οί μεγάλες 
κΓ άπανωτές επιτυχίες τής επιστήμης στίς πραχτικές τους εφαρμογές. Καί 
πρέπει νά ξεμεθύσει τό γληγορώτερο, γιά νά ϊδεΐ ξάστερα, πώς δλες αυτές οί 
καταχτήσεις κΓ οί πιό θαμαστές, δ,τι ονομάζουμε σήμερα υλικό πολιτισμό, 
κιντυνεύουνε γιά πάντα ν’ άφανιστοΰν, αν δέν άποκαταστήσει τήν ισορρο
πία άνάμεσα στίς πραχτικές καί στίς ηθικές ενέργειες.

"Ενα τέτοιο έγχείρηιια ούτε άδύνατο εΐναι, ούτε πρωτάκουστο: Είναι άπό 
τά πιό φυσικά πράματα τοΰ κόσμου. "Ο,τι χαραχτηρίζει τή διαφοροποίηση 
τού άνθρώπου άπό τ’ άλλο ζωικό βασίλειο, καί δ,τι τόν ξεχωρίζει μέσα σ’ 
αύτό, δέν είναι μόνο πώς μπορεί καί φτιάνει εργαλεία καί μ’ αύτά πάλι 
άλλα, γιά νά ικανοποιεί τις υλικές του άνάγκες. Αύτό εΐναι μιά πλευ
ρά τής πνευματικής του ενέργειας, προσαρμοσμένη στόν άγώνα γιά 
τή συντήρηση καί τήν επικράτηση. 'Υπάρχουν δμως άλλες πνευματικές ενέρ
γειες, άκόμα ψηλότερες, πού ξεφεύγουν άπό τόν κύκλο τοΰ άγώνα τής ζωής: 
Ή ικανότητα νά θεωρεί τόν κόσμο στ’ άπειρα φαινόμενά του καί τόν έαυτό 
του μέσα σ’ αύτόν, ν’ άναζητ.ΐ καί νά βρίσκει τήν άλήθεια, έξω άπό κάθε 
άμεση πραχτική άπασχόληση. ΚΓ δπως, μέ τήν πραχτική ενέργεια τού νού, 
κυριαρχεί πάνω στήν ύλη κΓ άπολυτρώνεται άπό τή σκληρή της πίεση, δί- 
νοντάς της κάθε φορά τή μορφή πού θέλει — καί περνώντας έτσι άπό τό 
βασίλειο τής άναγκαιότητας στήν περιοχή τής λευτεριάς — έτσι' καί μέ τίς 
άνώτερες ενέργειες τοΰ νού, δημιουργώντας πνευματικές καί ηθικές άξιες, κυ
ριαρχεί πάνω στό άμορφο υλικό τής εσωτερικής του ζωής κΓ άπολυτρώ
νεται άπό τίς τυφλές παρορμήσεις, άπό τά πάθη καί τίς άντιφάσεις της. 
Αύτοχαλινώνεται, φτιάνοντας άπό τό άμορφο χάος κόσμο άρμονίας καί 
τάξης.

Οί δύο τούτοι κόσμοι, πού ή δημιουργία κΓ ή άνάπτυξή τους γεμίζουν 
τ.ήν ιστορία τοΰ άνθρώπου κΓ άποτελούνε τό μοναδικό νόημά της, πάνε 
μαζί — κι’ άς μή βρίσκονται πάντα στό ίδιο ύψος. Εΐναι άναπόσπαστοι. 
ΚΓ άν τούς χωρίζουμε, τό κάνουμε μονάχα γιά τήν εύκολία τής μελέτης. Μά 
παρουσιάζουνε μιά φανερή διαφορά. Ό κόσμος τής πραχτικής ενέργειας τοΰ 
νού φανερώνει μιά χτυπητή, χεροπιαστή καί, μπορούμε νά πούμε, άδιά- 
κοπη εξέλιξη. Ό ρυθμός της εΐναι άλλοτε πιό άργός, δπως παλαιότερα’ κΓ 
άλλοτε πάλι πιό γοργός, δπως στούς νεώτερους καιρούς καί μάλιστα στά τε
λευταία χρόνια. Μά ή πρόοδο φανερώνεται καθαρά καί δέν έχει κανένας 
παρά νά βάλει στή σειρά τούς διάφορους μύλους, άξαφνα, γιά τό στάρι, άπό 
τό χερόμυλο τών πρωτόγονων ώς τούς σημερνούς ήλεχτροκίνητους, γιά νάχει 
άμεσα τήν εικόνα της. Άμα ρθοΰμε δμως στόν άλλο κόσμο, στίς άνώτερες 
πνευματικές ενέργειες, δέ μπορούμε νά συλλάβουμε, μέ τήν ίδια εύκολία, τήν 
έννοια τής προοδευτικής εξέλιξης. Θ’ άπαντήσουμε άμέσως ενέργειες, δπως 
οί καλλιτεχνικές, πού ξεφεύγουν άπό τό έξελιχτικό σχήμα: Ποιος μπορεί νά 
μιλήσει σοβαρά γιά πρόοδο στήν τέχνη ; Καί θ’ άπαντήσουμε άλλες, πού 
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χωρούν οί πιο δικαιολογημένες αμφισβητήσεις καί πού τό Οχημα τής προόδου 
—κι δταν άκόμα μπαίνουν σ αύτό —δέν παρουσιάζει αύτή τήν ξαστεριά 
καί τή συνοχή πού φανερώνεται στήν εξέλιξη τής πραχτικής ενέργειας. Πρέ
πει μ αύτο, λοιπόν, ν’ άρνηθοΰμε τήν ύπαρξή τους, τήν αυτονομία τους καί 
τή δυναμικότητα τους;

Καί δμως σ αυτόν τόν παραλογισμό φτάνει δ κομμουνισμός. Ή ύπαρξη 
τής ηθικής ενέργειας είναι γι’ αυτόν απλό παραγωγό τής πραχτικής: Τό 
περιεχόμενο τής ηθικής συνείδησης τοΰ ανθρώπου προσδιορίζεται, κατά τή 
θεωρία του, άπό τήν κοινωνική του υπόσταση. Κι’αύτή προσδιορίζεται πάλι 
από τις κοινωνικές μορφές πού κάθε φορά πλάθονται άπό τήν τεχνική καί τήν 
οικονομία. Ίώρα πώς καί γιατί δ άνθρωπος, πού λυτρώνεται μέ μιά άπό τις 
πνέυματικές του ενέργειες, τήν πραχτική, άπό τό ζυγό τής ύλης καί τήν ύπο- 
ταζει στούς σκοπούς του, δέ μπορεί νά λυτρωθεί, μέ τήν ηθική ενέργεια άπό 
τις καταστάσεις πού δημιουργοϋνται άπό τήν πραχτική του ενέργεια, παρά 
μένει σκλάβος σ’αύτές τις καταστάσεις, είναι ζήτημα, πού ή ανεξάντλητη σο
φία τοΰ κομμουνισμού πρέπει νά μάς ξαστερώσει. Δέ θέλει νά ϊδιϊ σιήν 
ιστορία τοΰ άνθριδπου τήν άπειρη διαδοχή σκοπών, πού λεύτερα βάζουνε καί 
πετυχαίνουν οί διάφορες ενέργειες τής συνείδησης. Δέ θέλει νά ιδεϊ σά μιά 
έχτροπή, μιάν άνωμαλία, μιά καθυστέρηση στήν ηθική πρόοδό μας τό φαινό
μενο τής εκμετάλλευσης τοΰ ανθρώπου άπό τόν άνθρωπο, μά τό παίρνει γιά 
μόνιμο κι’άναπόφευχτο. Κι’άλλο γιατρικό δέν έχει, φυσικά, παρά νά δουλώσει 
τελεία τό άτομο, νά σημάνει σιωπητήριο νεκροταφείου σ’ όλη τήν κοινιυνική 
ζωή, γιά νά λείψπ μιά γιά πάντα τό κακό.

* * *

Τί μπτρεϊ νάναι άπό κάτω άπό μιά τέτοια θεωρία ; Τί άλλο παρά μαύρη 
καταφρόνια γιά τόν άνθρωπ καί τήν ιστορία του ; Τά κολοσσαΐα του κα
τορθώματα πραχτικά, διανοητικά, ηθικά, οί αθάνατες άξιες πού δημιούργησε, 
δ,τι ό αϊσχυλικος Προμηθέες, δ ικανός πάντα νά βρίσκει «κάξ άμηχάνων 
πόρους», απαριθμεί μ’ ισόθεη περηφάνεια, καρφωμένος στούς γκρεμούς τοΰ 
Καύκασού, δέ γεμίζουνε διόλου τό μάτι τοΰ κομμουνιστή. Δέ θέλει νά π:στέψει 
στόν άνθρωπο' ούτε στή διάνοια του’ ούτε στήν ηθική του' ούτε σέ καμμιά 
του ανώτερη δυνατότητα.Αύτά δλα είναι απλά «επιφαινόμενα». Καί τό κύριο, 
τό θεμελιακό φαινόμενο, ή πραγματικότητά μας, είναι δτι είμαστε χτήνη, πού 
δέν αξίζουμε μεγάλα πράματα. Ό κομμουνιστής είναι δ πιό παράξενος 
λυτρωτής πού είδε ποτέ δ κόσμος. Βαφτίζοντας μέ τ’δνομα τής μεγάλης καί 
σπουδαίας, τής επιστημονικής κι’ απόλυτα αντικειμενικής έχτίμησης τής 
πραγματικότητας, τή μαύρη απελπισία πού τόν δέρνει, έρχεται καί μάς λέει:

— Δέν εΐσαστε παρά χτήνη. Καί δέ μπορείτε, άπό τή φύση σας τήν ίδια, 
παρά νά ζήτε καί νά φέρεστε σά χτήνη: Νά δαγκάνετε, νά νυχιάζετε καί νά 
σπαράζετε τόν δμοιό σας. Λοιπόν σάς δένω μ’ άλυσσίδες. Δεμένοι θά φυ
τεύετε τά λάχανά σας καί δεμένοι θά τά τρώτε. I ί εχετε μέσα σας, αδιαφορώ 
τέλεια γιατί ξαίρω πώς ηθικοί δέ θά γίνετε ποτέ' μοΰ φτάνει πώς δέ θά 
μπορείτε πιά νά κάνετε τό κακό, πούσαστε πλασμένοι γι’ αύτό. ’Ελάτε τώρα, 
κάνετε καί μιά ρεβερέντσα στό καμτσίκι μου καί πηγαίνετε φρόνιμα στή 
γωνιά σας.

Αύτά δέν είναι καμμιά παρωδία. Είναι τό γνήσιό πνεύμα τοΰ κομμουνι
στή. Ό νους, σάς λένε, αποτελεί ένα δπλο τοΰ συναισθηματικού κόσμου' 
απλό μέσο γιά τόν αγώνα τής ζωής, γιά τήν προσαρμογή στούς εξωτερικούς 
παράγοντες. 'Η μεγάλη δυναμική διαφορά, πού ξεχωρίζει τή νόηση τού αν
θρώπου άπό τών ζώων, δέν άναιρεΐ διόλου τήν ψυχολογική τους ομοιότητα, 
δπως άξαφνα τά νύχια κι’ ή μακριά ούρά τού λεονταριοϋ δεν αναιρεί την 
δμοιότητά του μέ τό λύκο: Είναι καί τά δυό ζώα σπονδυλωτά, θηλαστικά 
καί σαρκοβόρα. Ό συναισθηματικός, λοιπόν, κόσμος τού ανθρώπου, απο 
άμείλιχτη φυσική άνάγκη, δέ διαφέρει διόλου, στις γενικές του γραμμές, 
άπό τών άλλων ζώων, πού βρίσκονται, στή ζωική κλίμακα, στά κοντινά σκα
λοπάτια μ’ αύτόν. Νόμος γενικός παρατηρεϊται, στό ζωικό βασίλειο, κι’ άπο 
τήν άποψη τοΰ ατόμου κι’ άπό τήν άποψη τοΰ είδους, ή προσπάθεια, ο 
άγώνας" γιά τή ζωή καί μάλιστα γιά τήν καλοζωία. Καί νόμος παγκόσμιός, 
άπό τό άλλο μέρος, είναι ή άρχή τής «μικρότερης άντίστασης» πού μετα
φράζεται, στό ζωικό βασίλειο, στήν άρχή τής «μικρότερης προσπάθειας». 
'Απλός συνδυασμός αύτών τών δύο νόμων μάς φέρνει άναγκαστικά το συμ
πέρασμα πώς δ άνθρωπος, κατά βάθος, θά γυρεύει πάντα τή μεγαλείτερη 
δυνατή καλοπέραση μέ τό μικρότερο δυνατό κόπο. “Ετσι άποδείχνεται,' πως 
ή φυσική τάξη στά πράματα διαψεύδει τή δυνατότητα γιά μιά βαθύτερη 
ηθικοποίηση τοΰ άνθρώπου. “Οσο μπορεί δ άνθρωπος θά εκμεταλλεύεται 
τούς δμο’ους του, γιά νά ζεΐ πλουσιώτερα καί μέ λιγώτερο κόπο/:Καί είναι 
ούτοπία, ματαιοπονία κι’ άσυχώρετη άφέλεια νά γυρεύουμε τήν έσώτερη»ήθι- 
κοποίησή του. Τό φαινόμενο τής εκμετάλλευσης τοΰ άνθρώπου άπό τόν άνθρω
πο είναι μιά φυσική άναγκαιότητα καί δέ θά λείψει παρά μονάχα δταν ή 
σκληρή πείρα διδάξει τήν άνθράιπινη μάζα, πώς τό συμφέρον της είναι νά 
καταργήσει αύτή τήν εκμετάλλευση, άναποδογυρίζοντας τό σημερνό κοινωνικό 
σύστημα : "Οταν δηλαδή αναπτυχθούνε μέσα στούς κόρφους τής κεφαλαιοκρα
τικής κοινωνίας άντιθέσεις δξύτατες, πού δέ θά μπορούνε νά λυθούν άπό το 
καθεστώς αύτό. Καί τέτοιες αντιθέσεις, σάς λένε, τις έχουμε μπροστά μας 
σήμερα. Άπό πού μπορούμε νά περιμένουμε πιά τή λύση, άν μή άπό τήν 
επανάσταση ; Ή ηθικοποίηση τοΰ άνθρώπου είναι χίμαιρα. Ή ηθικότητα 
στις τάσεις του είναι άδύνατη’ ή ηθικότητα στις πράξεις του είναι δυνατή. 
Γιά νά πραγματοποιηθεί δμως μιά τέτοια ηθικότητα είναι άνάγκη" νά πέσει 
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τό σημερνό και νά ιδρυθεί τό κομμουνιστικό καθεστώς πού καταργεί τήν 
εκμετάλλευση τοΰ ανθρώπου άπό τόν άνθρωπο. Κι’ αυτό γιατί στό σημερνό 
καθεστώς είναι ιστορικά αδύνατο νά δεχτεί τις λύσεις πού επιβάλλει ή επι
στήμη και ή ηθική. "Ολος δ κόσμος καταλαβαίνει τί σωτήριο θά ήταν, 
άξαφνα, νά χαριστούνε τά πολεμικά χρέη. Θάφερνε κάποιο γενικό ξελάφρω
μα, προσωρινό, έστω, μ’ αρκετά σοβαρό, γιά δέκα—δεκαπέντε χρόνια. Τά 
κράτη θά μπορούσανε νά κατεβάσουν άμέσως τούς εισαγωγικούς δασμούς 
τους, ή δυσκολία στήν κυκλοφορία καϊ τήν κατανάλωση τών προϊόντων θά- 
λειπε κι’ή άνεργία κι’ ή πείνα. Μά δέ δέχουνται τή λύση αύτή, τή βρίσκουν 
άδικη, δπως βρίσκουν άδικη και κάθε άλλη πρόταση ριά σοβαρές μεταρρυθ
μίσεις στό κοινωνικό σύστημα. Και τά βρίσκουν άδικα αύτά δλα, γιατί τέ
τοια είναι ή διανοητικότητα πού άπόχτησε, κατά ιστορική άνάγκη, μέσα στό 
κεφαλαιοκρατικό σύστημα τής παραγωγής, ή άρχουσα τάξη. "Αν αύτή δέν 
παραμεριστεί μ’ επανάσταση καμμιά σωτήρια λύση δέν μπορεί νά επιβληθεί.

* 
* *

Είναι φανερό πώς μιά τέτοια μονόπαντη καί στενόκαρδη άντίληψη γιά 
τόν άνθρωπο δέν άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα καί δέ μπορεί νά 
στηρίζεται σέ κανένα πραγματικά έπ στημονικό ή φιλοσοφικό στοχασμό.Καμ- 
μιά επιστήμη καί καμμιά φιλοσοφία δέ θά μπορέσουνε ν’ αποδείξουνε ποτέ 
πώς δ άνθρώπινος νους, ή άνθρώπινη συνείδηση,δέν είναι παρά προϊόν απλό 
τής βιολογικής εξέλιξης καί πώς προσδιορίζεται άπό τόν άγώνα τής ζωής κι’ 
εξαντλείται σ’ αύτόν. "Ενα τέτοιο θεώρημα θ’ άφηνε νν εξηγητή στό κατώ
φλι τής άνθρώπινης ιστορίας, δέ θά μπορούσε νά βρει ποτέ τό κλειδί, νά 
μπει μέσα, νά εξηγήσει ούτε τις πιό πρωτόγονες κοινωνίες άγριων, δπου θ’ά- 
παντούσε πλήθος εκδηλώσεις έξω άπό τό νόημα τοΰ άγώνα τής ζωής, μιά 
θρησκεία, μιάτέχνη, μιά άγραορη νομοθεσία, μιά ηθική,τόσους σκοπούς πραγ
ματοποιημένους, τόσες αύτοχαλιναγωγήσεις, τόσα έχπληχτικά καί θαμαστά 
ξεπεράσματα τού βιολογικού νόμου. Δέ θέλω νά πώ διόλου, πώς δ άνθρω
πος δέν είναι, βέβαια, ένα ζώο, πώς δέν άνήκει, άπό μιά μεριά, στό βιολο. 
γικό σχήμα τής ζωής.Είναι κι’ αύτός πλασμένος άπ-ό ύλη. Άπό σάρκες, αί
μα,κόκκαλα, χημικές ουσίες. Καί σάν ύλη μπαίνει κι’αύτός στούς νόμους της. 
Καί δέ μπορεί νά τούς αλλάξει, άφοϋ μάλιστα δ ίδιος είναι, κατά έναν τρόπο 
κι’ δ νομοθέτης τους, αφού είναι τέτοιο τό φτιάξιμο τοΰ μυαλού του,νά δένει 
τά φαινόμενα μεταξύ τους μέ τή σχέση αιτίου καί αίτιατοΰ.Μά τό περιστατικό 
τούτο, ϊσα-ϊσα, πώς μονάχος άπ’δλα τά ζώα, μέσα στήν πλάση, μπορεί και 
συλλαβαίνει τούς νόμους καί βαθαίνει τό νόημά τους, τοΰ δίνει τό προνόμ.ο 
νά τούς ξεπερνάει. Τό ζώο ζεΐ τή ζωή του, κάτω άπό τό νόμο της. Πρέπει 

’νά βρει τήν τροφή του, ν’άποφύγει τόν εχθρό του καί τούς κιντύνους άπό 
πά φυσικά φαινόμενα, θύελλες, κεραυνούς,πλημμύρες, έκκρήξεις ηφαιστείων, 
ν’ άναπαραγάγει, νά θρέψει τά μικρά του ώςτή στιγμή πού θά μπορούνε νά 
τό κάνουνε μονάχα τους. Μά τό ζώο δέν ξαίρει γιατί τά κάνει αύτά δλα> 

-ούτε μπορεί νά συλλάβει τό νόημά τους, οΰτε υποψιάζεται πώς μπορεί νά 
υπάρχει κάποιο νόημα. Γι’αύτό καί τά κάνει μ ’ έναν ίδιο κι’άπαράλλαχτο, 
αΙώνιο τρόπο, αύτοματικό, υπνοβατικό — αύτό ποΰ ονομάζουμε ένστιχτο καί 
πού αποκλείει δλότελα τή λευτεριά. Τό ζώο δέ μπορεί νά κρίνει τή ζωή του 

γνά τήν άπορρίψει ή νά τήν παραδεχτεί, κατά τή θέλησή του. Γιά δ,τι κάνει, 
άπολογιέται ή φύση. Γιά δ,τι κάνει δμως δ άνθρωπος άπολογιέται δ ίδιος. 
Γιατί μπορεί καί συλλαβαίνει τό νόημα τής ζωής ή, αν θέλετε, μπορεί νά 
δίνει, κάθε φορά, στή ζωή του ένα νόημα. Ή συνείδηση ξεχωρίζει τόν άν
θρωπο μέσα σ’ δλο τό ζωικό βασίλειο. "Αν ή ύλη τόν δένει μέ τό βιολογικό 
•σχήμα τής πραγματικότητας, ή συνείδηση τόν άνεβάζει στόν παντοδύναμο 
θρόνο τής λευτεριάς καί τής δημιουργίας. Αύτή άνοίγει τό αγεφύρωτο καί θα- 
μαστό χάσμα άνάμεσα ζώο κι’άνθρωπο,δείχνοντας ξάστερα πώς ή διαφορά τους 

■δέν είναι ποσοτική μά ποιοτική. Αύτή λύνει τή συνέχεια τής φυσικής ένό- 
πητας, πλάθοντας άγνάντια στόν φυσικό κόσμο έναν άλλον αυτονομο κι’ετερο*  
τροπο. Αύτή σηκώνει άντίκρυ στή φύση τήν άκατάβλητη ένέργειά της, ερευνη
τής, έχτιμητής καί δαμαστής της— μορφοποιός. Αυτή δε ζεύει μοναχα τή 
γή κάτω άπό τ’ αλέτρι, τή θάλασσα κάτω άπό τό καράβι καί τό ποτάμι κάτω 
άπό τό γεφύρι,μάκαί τόν άνθρωπο στό ζυγό τής άλήθειας καί τού ηθικού νό- 
φου. Αύτή γυρεύει τήν άλήθεια γιά τήν άλήθεια. Δέν έρευνα τά φαινόμενα 
μονάχα γιά νά προσαρμοστεί σ’ αύτά. Γυρεύει μ' επιμονή άδαμαστη νά βρει 
ποιά είναι ή καθαρή άλήθεια — μιά αλήθεια πού δχι μόνο δέν χρησιμεύει 
■στόν άνθρωπο γιά τίποτα τό πραχτικό" πού δχι μονο αδιαφορεί τελεία για 
κάθε πράξη καί κάθε άγώνα, μά καί στρέφεται, πολλές φορές, θετικά κατα 
τής πράξης καί κατά τής ίδιας άκόμα τής ζωής. ΙΙοιά σχέση μπορεί νάχει μέ 
τόν άγοίνα γιά τή ζωή καί δ,τι τόν προσδιορίζει αύτή ή παράξενη σύλληψη 
.μιας αλήθειας καθεσυτήν κι’ ή θαμαστή προσήλωση στήν ερευνά της, 
πούδειξαν γενεές δλάκαιρες διαλεχτών πνευμάτων μέσα στους αιώνες ; Τι 
σχέση μπορεί νάχουνε μέ. τό βιολογικό νόμο, τ’άπειρα έργα τής τέχνης, πού ξε
σκεπάζουνε κι’αίσθητοποιοΰνε τήν ώμορφιά τής ζωής; Και ποια σχέση έχουνε 
μέ τόν άγώνα της ή θρησκευτική έκσταση, πού ενώνει τή μονάδα μέ τό πανσέ 
μιά βαθιά περίπτυξη ; Καί πώς μπορεί νά οικονομηθοΰνε μέσα στο σχήμα 
τοΰ άγώνα γιά τή ζωή θαμαστές ηθικές άνατάσεις δχι μόνο άτόμων μά καί δλά- 
καιρων λαών, μέσα στήν ιστορία, δταν φτάνουνε σέ θυσίες άπίστευτες,που δέν 
επιβάλλει κανένας'βιολογικός νόμος; "Οπου φανεροινεται ανθρώπινος πολιτι
σμός, δσοδήποτε πρωτόγονος, εκεί αύτός δ νόμος έχει ξεπεραστεΐ. Καί ο κομ
μουνιστής,μέ τις βιολογικές του εξηγήσεις,δέν έχει τόπο νά σταθεί. Αν ο α .'θρω- 
λο: είναι κι’ αυτός, άπό μιά μεριά, ένα ζώο σάν δλα τ’ άλλα, ή ιστορία του 
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δμως είναι ένα πολυχρόνιο άποτριχωτικό λουτρό, εξωτερικό κι’ εσωτερικό. 
Ή ιστορία είναι δημιούργημα τής συνείδησης. 'Η τεράστια ανάπτυξη τής: 
επιστήμης και τών πραχτικών της εφαρμογών δέν είναι κάτι πού προέρχεται 
άπό κανένα φυσικό νόμο. Είναι σκοπός ιστορικός, πούβαλε λεύτερα ό άν
θρωπος, πιστεύοντας πώς έτσι θά λύτρωνε τόν εαυτό του άπό κάθε υλική α
πασχόληση—άκόμα κι’ άπό τό μάσηματής τροφής : ήρθε στιγμή πού φαντα
στήκανε πώς θά τρεφόμαστε μέ χημικές ουσίες, δοσμένες σ’ ένα χάπι— καί 
θά μπορούσε ν’ άναπτύξει άνεμπόδισψ τις άλλες του, τις εύγενέστερες ε
νέργειες. Ή πρόοδο τή; τεχνικής και τής οικονομίας μπήκε σκοπός, γιά τά- 
πιθανά της άποτελέσματα. Γιατί σήμερα πού ό άνθρωπος κάνει τόν άπολο- 
γισμό τής προόδου, δέ μπορεί τάχα νά νοιώσει πώς γίνηκε σκλάβος της καί 
νά βάλει σκοπό τήν άπολύτρωσή του άπό τις έχτροπές της ; Γιατί θάπρεπε 
νά μονιμοποιήσει τή σκλαβιά καί νά μπει πιό μέσα σ’ αύτή ; Γιατί νόθε" 
λουνε νά πιστέψουμε πώς τό σημερνό κοινωνικό σύστημα δέ σηκώνει πιά 
καμμιά μεταρρυθμιστική προσπάθεια και πρέπει νά πέσει, αφού άπό τή. 
γαλλική επανάσταση ώς τά σήμερα άλλο δέν κάνει παρά ν’ άκολουθεΐ μιά 
σταθερή έξέλιξη ; ’Έχει σήμερα —γιά νά φέρω ένα παράδειγμα άπό τ’ ά
πειρα—ή άτομική ίδιοχτησία τήν άλύγιστή έννοια ποΰχε στήν άρχή τής α
στικής κοινωνίας ; Πόσοι περιορισμοί δέ μπήκαν σιγά—σιγά, πού φτάνουν 
καί νά άναιροΰνε τή άρχική της έννοια; Γιατί τάχα δέ θά μπορούσαμε, με
ταρρυθμίζοντας προοδευτικά τό σημερνό σύστημα, νά φτάσουμε νά περιορί
σουμε τήν τάση τοΰ άτόμου ν’ απλώνει τή δράση του καί νά αυξάνει τ” 
άγαθά του, σέ τέτοιο σημείο, πού νάναι αδύνατο πιά τό βαρύ αδίκημα τής 
εκμετάλλευσης τοΰ άνδρώπου άπό τόν άνθρωπο ;
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'Υπάρχουν δυο βασικοί τρόποι γιά τή γνωστική άντιμετώπιση τοΰ εγώ 
δ όντολογικός καί δ φαινομενολογικός. Ό πρώτος άνεβάζει τό ι’γώ σέ περι
ωπή οίκουμενικής δημιουργικής αρχής. ’Από τόν άπόλυτο κι’ ιδανικό τύπο- 
τοΰ εγώ πηγάζουν, όχι μόνο —συνυφασμένες μέ τις βιολογικές ατομικότητες 
— οί εμπειρικές του εκδηλώσεις, άλλά καί δλες οί άλλες περιοχές τοΰ κόσμου. 
Άν καλοεξετάσει κανείς, ή μεταφυσική αύτή αντίληψη δέν είναι παρά ή συ- 
στηματοποίηση καί ή ολοκλήρωση μιας διαίσθησης, πού δ Emile Boutroux 
διατύπωσε μέ τή συνειθισμένη του γραφικότητα στόν άφορισμό : «δ άνθρω
πος δέν είναι κανένα τέρας μέσα στή φύση». 'Η προοδευτική έξουσίαση τής 
ύλης, τό άπλωμα τοϋ εξανθρωπισμού τής φύσης, οί αλλεπάλληλες κατακτήσεις 
τής άδολης θεωρητικής περιέργειας, ή πιστοποίηση μιας σημαντικής αντιστοι
χίας άνάμεσα στήν ανθρώπινη γνωστική κατασκευή καί τήν υφή τού εξωτε
ρικού κόσμου, συνοπτικά ή άλληλεξάρτηση τών φυσικών φαινομένων καί ή 
έντεχνη καταχώρηση τοΰ άνθρώπου μέσα στό περίπλοκο δίχτυ τους—ολο αύ
τό τό λεπτεπίλεπτο σύστημα τών αποκαλυπτικών συμπτώσεων, συμπληριόσε*  
ων καί αρμονιών είναι μιά παρόρμηση άκατανίκητη γιά τή μεταφυσική διά” 
θέση γιά μιά συνθετική καί συνεπή εξήγηση τών πάντων. Ή ελαστικότητα 
ή ή άδιαλλαξία καί ή πλαστουργική ικανότητα τής μεταφυσικής διάθεσης 
μπορούν νά δώσουν τις πιό ποικίλες διαμορφώσεις στήν εξήγηση αύτή. Ωσ
τόσο δέν μπορεί παρά νά είναι ίδεαλιστική, νά βασίζεται στήν υπεροχή τοϋ 
εγώ έπάνω στή φύση, τοϋ πνεύματος έπάνω στήν ύλη. Ή ενεργητικότητα, 
καί ή πρωτοβουλία τοϋ εγώ άπό τή μιά μεριά, ή παθητικότητα καί ή ύπο- 
χωρητικότητα τής ύλης άπό τήν άλλη συμβολίζουν στήν περιοχή τών φαινο
μένων, δπου μοιάζουν ν’άνταποκρίνονται άμοιβαΐα καί νά ίσοφαρίζονται χρο
νικά, τήν αιώνια κΓ άκατάλυτη προτεραιότητα τοϋ πνεύματος, πού συλλαμ-
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ό μεταφυσικός στόν ελεύθερο χώρο τής διαίσθησης του καί πού ζητάει 
να δικαιωθεί ως καί μέσα στή διάρκεια.
, Το αγνότερο, τό αντιπροσωπευτικότερο δείγμα τής δντολογικής αυτής 
αντίληψης είναι ή μεταφυσική τοΰ Φίχτε. Υπόστρωμα τοϋ Σύμπαντος 
είναι το εγω, η καθαρή σκέψη. Γιά νά στοχαστεί καί νά πάρει συνείδηση 
του εαυτου της, εχει άνάγκη ή άφαιρεμένη αυτή σκέψη άπό ένα αντικείμενο.

ης είναι απαραίτητο νά αύτοπεριοριστεΐ, νά αύτοπεριγραφεΐ. Ό Κόσμος 
γίνεται το άντικείμενο της. Εξωτερ1κά, μοιάζει σάν άμετάτρεπτος στή σκέ
ψη. , ατα βάθος, δέν είναι παρά, άντικειμενικοποιημένη, ή θέληση της ν α
ποκτήσει ένα περιεχόμενο. Έτσι, θέτοντας τόν εαυτό του, γεννάει τό ιδανι
κό εγω, μαζή μέτό απαραίτητο ενδιάμεσο δριο, καί τό αντίθετο του. Όσο 
για τήν πληθώρα τών εμπειρ.κών εγώ, τήν εξηγεί ΰ εσώτατη πραγματικό
τητα του απολύτου εγώ. Ουσιαστικά, είναι τό αγαθό. ’Αναλύοντας τόν εαυτό 
του σε πολλαπλές ατομικότητες, μπορεί καί πραγματοποιείται στις ηθικές σχέ
σεις, που πλέκονται άνάμεσα τους.
, \ παρχουν όμως καί έμμεσες δντολογικές ενατενίσεις τοϋ εγώ. Τυπική 

είναι ή περίπτωση τής καντιανής φιλοσοφίας. Ό Κάντ άπόφυγε νά κάνει 
συστηματική μεταφυσική. Είδ(κά προσπάθησε νά δείξει δτι μάς είναι αδύ
νατο να συλλάβουμε τό έγτο σά μεταφυσική ούσία. Γι’ αυτόν, τό καρτεσιανό

ogito ergo sum είναι καθαρός παραλογισμός. Τό εγώ δέν μπορεί ταυτό
χρονα να είναι λογικό καί πραγματικό υποκείμενο-. Τό έγώ είναι μιά έμφυτη 
ιδέα, που συνοδεύει δλες τις κρίσεις μας. Είναι εξ ίσου αδύνατο νά τό γνωρί
σουμε οντολογικά, νά τό κάνουμε άντικείμενο μιάς κρίσης δσο καί νά δούμε 
το χρονο και το χώρο —τά πλαίσια, πού δίχως αύτά δέν μπορούν νά λει
τουργήσουν οί αισθήσεις μας μά πού τά ίδια δέν τούς γίνονται άντιληπτά. 
—το μεταφυσικά απροσπέλαστο έγώ, αναγνωρίζει δμως δ Κάντ άληθινή γνω
στική παντοδυναμία. Βεβαιώνοντας πώς συγκροτεί τόν κόσμο τών φαινομέ
νων με την αισθησιακή καί νοητική κατασκευή του, τό άνακηρύχνει νομοθέτη 
του αισθητού Σύμπαντος. Κάτι παραπάνω μάλιστα: δέχεται πώς δ γνωστι
κός εξοπλισμός του τό οδηγεί ώς τό κατώφλι τοΰ απολύτου. Έδώ, ή σκέψη 
του παρουσιάζει μιά περίεργη στροφή. Κατηγορηματικά δηλώνει δτι τό άπό- 
Λυτο είναι ο έσαεί άπρόσιτος κόσμος. Καί δμως εκεί τοποθετεί τήν έδρα τή- 
ελευθερίας μας. Άλλ’ άν υπάρχουν τόσο βαθεΐς δεσμοί άνάμεσα στο έγώ καί 
το απόλυτό, αναγκαστικά βγαίνει τό συμπέρασμα δτι, στήν εσώτερη ύπό- 
σταση του, το έγώ, δέν είναι φαινόμενο. Ή κατηγορία τής ενότητας δέν 
μπορεί πια νά τοΰ εφαρμοστεί καί, παύοντας νά είναι άτομο, αναλύεται μέσα 

,στο άπειρο καί τό αιώνιο. Άπό τήν άλλη μεριά, δ Κάντ τοποθετεί, πέρα 
απο τον αισθητό κοσμο, μιά ανεξιχνίαστη οντότητα, πού, δίνοντας άπ’ έξω 
στο εγω το υλικό του, συμμετέχει στήν παραγωγή τών φαινομένων. 'Η αντί
φαση είναι χτυπητή, ή ή οντότητα αύτή είναι — μιά καί ή ίδια της ή φύση 
τη βγάζει εΕω απο τον κύκλο τών φαινομένων καί τών κατηγοριών— δλό-

τελα απροσδιόριστη, ασύλληπτη δηλαδή, δχι μόνο σάν ποσότητα, ουσία η 
πραγματικότητα, δπως τό ήθελε δ Κάντ. άλλά καί σάν αίτια' η είναι εςωτε- 
οικά άνύπαοχτη, δπότε δέν τής μένει παρά νά καταφυγει μέσα σto ίδιο 
έγώ. Ή καντιανή γνωσιολογία δδηγεϊ αναπόφευκτα στον ιδεαλιστικο μονι
σμό· τελικά, τό έγώ ξεσκεπάζεται σάν κοινή αρχή τής μορφής και της ύλης 
,Γ1;·,«ώ«ης- ’Λ.» τήν &αγ««.ό.η<α «Λ «««^«<«5 °
ίδιο-δ Κάντ: δμολόγησε, δειλά καί παρενθετικα, είναι η αλήθεια, οτι δεν 
αποκλείεται ή άπροπέλαστη όντότητα, πού κρύβεται πίσω απο τα φαινόμενα, 
νά είναι ή ϊδια μέ κείνη, πού φωλιάζει μέσα στο εγω.

Αύτή ή δμολογία κλείνει μέσα της τά σπέρματα ολου του κατοπινού γερ
μανικού μεταφυσικού φουντώματος. Πρώτος τήν εκμεταλλεύτηκε ο Φίχτε. Με 
άνυπέοβλητη δύναμη ξεκαθάρισε τήν όντολογική αλήθεια του εγω. Σε καμ- 
μιά άλλη νεώτερη φιλοσοφία δέν παρουσιάζω δ μεταφυσικός συμβολισμός 
τοϋ έγώ τήν άμεσότητα καί τήν περιεκτικότητα, που του εδωσε ο ιχτε. 
Στί ν πρώτη φάση τής φιλοσοφίας του, δ Σέλλιγκ ζητη^ να κάνει συνε
πέστερα τά θέματα τοϋ Φίχτε. Άρνήθηκε νά δεχτεί το ιδανικό εγώ σαν 
απόλυτο άφοΰ άναγκαστικά περιορίζεται άπό το αντικείμενο του. , Ιο 
απόλυτο πρέπει νά ξεπερνάει αύτήν τήν άντίθεση. Δέν μπορεί παρα να 
είναι ή σύνδεση τοΰ έγώ καί τοΰ άντικειμένου του, που ξετυλίγονται παράλ
ληλα καί άντιστοιχοΰν άναμεταξύ τους πλέρια. - Ό Χέγκελ βρήκε στείρα 
τήν άντίληψη τοΰ Σέλλιγκ. Δέ λύνει τό πρόβλημα, πού γεννάει η ίδια, πως 
άπό μιά ούδέτερη κι’ άδιάφορη άρχή βγαίνει δ πραγματικός κοσμος. , 1 ια 
τόν Χέγκελ, τό άπόλυτο εΐνα. κίνηση, δυναμισμός.Τό έΎόν καί το αντικείμενο 
του δέν πηγάζουν άπ’αύτό: είναι τό ίδιο τύ άπόλυτο.Όπως τούτο είναι εσω
τερικό στό έγώ,έτσι δέν ξεπερνάει τις γνωστικές δυνάμεις του. Αν τις χρησι
μοποιήσει μέ σύστημα καί προσοχή, τό ξετύλιγμα τους θά συμπεσει ολοτελα 
μέ τήν πορεία τοΰ απόλυτου μέσα σι ή φύσυ καί τήν ιστορία. Μ άλλα λόγια 
τό άπόλυτο καί τό λογικό είναι τό ϊδιο πράγμα. Στό έγώ, το ί^ογικο παρου
σιάζεται σάν δ ρυθμός τής σκέψης' στή φύση, σάν δ νόμος της ανάπτυξης 
της. Οί λογικές κατηγορίες δέν είναι άπλοι τρόποι της σκέψης, όπως*  το 
ήθελε δ Κάντ : είναι καί τρόποι ύπαρξης τών πραγμάτων. Ή λογική είναι 
καί αεταφυσική. 'Η ϊδια ή άρχή. πού δημιουργεί, γνωρίζει ταυτόχρονα τα 
δημιουργήματα της. - Τέλος, δ Σοπεγχάουερ άνανεώνει τήν καντιακη διά
κριση άνάμεσα στά φαινόμενα καί τό όντολογικό υπόστρωμα τους. Οελει 
δμως νά ξεπεράσει τόν άγνωστικισμό τοΰ Κάντ, νά γεφυρωσει το χασμα ανα- 
μεσα. στά πρώτα καί τό δεύτερο. Αντιθετικά μέ κείνον, 6 Σοπεγχάουερ επι
καλείται τή μαρτυρία τής συνείδησης για νά βεβαιώσει οτι το εγω εν £iyc* 
μόνο υποκείμενο άλλά καί άντικείμενο τής σκέψης. Ή πιθανολογικη διά
θεση του τόν σπρώχνει νά βγάλει άπό τις άναλογίες, πού Ιξακριβώνει ανα- 
μεσα στά πράγματα, τό συμπέρασμα πώς δ,τι χαρακτηρίζει βασικά το εγω 
προσδιορίζει καί τό άντικείμενο του. Ή ουσιώδης ιδιότητα τοϋ εγω είναι 
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ή θέληση όχι ή σκέψη, συμπτωματικό φαινόμενο, πού πηγάζει από κείνη, 
Άπό τήν άλλη μεριά, η παρατήρηση μάς πείθει πώς ή θέληση βρίσκεται στό· 
βάθος κάθε φαινομένου.

Η οντολογική δμως ενατένιση τοΰ έγώ παρουσιάζεται σά μιά προνο
μιακή γνοιστική κατάσταση : δέν είναι προσιτή παρά στούς γνήσιους μετα
φυσικούς ή, τουλάχιστο, σέ. όσους έχουν συνειδητή μεταφυσική διάθεση. 'Ο 
Ντεκάρτ είπε επιγραμματικά : «δέ βρίσκονται στόν κόσμο τόσοι άνθρωποι 
κατάλληλοι γιά τή μεταφυσική όσοι βρίσκονται γιά τή γεωμετρία». Βέβαια 
εΐναΐ' δυνατό, μέ μιά γερή πνευματική προσπάθεια, καί μυαλά άνεξοικείωτα- 
μέ το μεταφυσικό στοχασμό νά παρακολουθήσουν τή διαλεκτική, πού προ
βάλλει τήν όντολογική σύλληψη τοΰ έγώ. Γενικά όμως ή διαλεκτική είναι κυ
ρίως μιά-εκκληση στό μεταφυσικό αισθητήριο τοΰ μελετητή γιά νά συμπλη
ρώσει μέ τήν ατομική του εισφορά ό,τι καμμιά αποδεικτική προσπάθεια δέν 
μπορεί νά αποκρυσταλλώσει. Αύτό τό αναλλοίωτο υπονοούμενο, πού τροφο
δοτεί τή διαλεκτική τοΰ φιλοσόφου, είναι ή μεταφυσική διαίσθηση. "Οποιος 
δέν καταφέρει με την βοήθεια του διαλεκτικού οργάνου νά τή ζωντανέψει μέσα 
του δέ θά μπορέσει νά συλλάβει τόν ιδρυτικό λόγο τής διαλεκτικής. Είναι 
καταδικασμένος νά δοκιμάζει τις απορίες τών αμύητων στούς μαθηματικούς 
συλλογισμούς, που τους φαίνονται σάν ξαφνικά πηδήματα σέ άγνωστη διεύ
θυνση. Οί απορίες αύτές γεννούν τό αίσθημα τοΰ «απόκρημνου», πού περί- 
γράψε ο Χεγκελ καί που, μ ολη του τήν πολύχρονη ενασχόληση μέ τά μαθη
ματικά, ο ίδιος δέν μπόρεσε νά άποφύγει.—Ώστόστο μπορεί νά παρουσια
στεί καί μιά περίεργη περίπτωση : συμβαίνει κάποτε άνθρωποι δλότελα ξένοι 
στη μεταφυσική, απρόθυμοι ακόμα νά καταβάλουν τήν παραμικρή προσπάθεια 
γιά να παρακολουθήσουν έναν οποιοδήποτε φιλοσοφικό ισχυρισμό, προικι
σμένοι δμως μ1 έξαιρετική εύαισθησία καί φαντασία, νά νιώσουν κατάβαθα 
τήν κεντρική ιδέα, πού ζωογονεί μιά μεταφυσική θεωρία. Οί άνθρωποι αύτοί 
είναι συνήθως καλλιτέχνες. Στις μεταφυσικές συλλήψεις, πού τούς τράβηξαν, 
βρίσκουν τή διαλεκτική έκφραση τής αισθητικής συγκίνησης τους. ’Έτσι ό· 
Βάγνερ, πού ένιωθε πάντα ζωηρά τή γοητεία τής φιλοσοφίας (έφτασε στό· 
σημείο νά πει πώς παραγνώρισε τόν αληθινό του προορισμό, πού ήταν νά 
γίνει φιλόσοφος) συνεπάρθηκε διαδοχικά άπό διάφορες μεταφυσικές (ίδίακ 
απο του, Σοπεγχάουερ), πού αντιστοιχούσαν στις κάθε τόσο κεντρικές του δια
θέσεις. Έτσι δ,Προύστ έδειξε μέ τό έργο του τή γονιμότητα τοΰ μπερξονικού· 
θέματος τής μνήμης σάν ανεξάντλητης τροφοδότριας τής συνείδησης καί σάν 
σημαντικού παραγοντα γιά τή διαμόρφωση τού παρόντος. ’Έτσι, είδικώτερα 
άπό τήν άποψη, πού μάς άπασχολεΐ, δ Μπαρρές, δ θεμελιωτής τής αισθη
τικής λατρείας τού έγώ καί παραπλανητικός δάσκαλος τού άντισυμβατισμού- 
καί κάθε αιαίδειας, βρήκε την απόλυτη, τήν αποπνευματωμένη έκφραση τού 
εαυτού του στή μεταφυσική τού Φίχτε.

Πολύ λιγωτερες δυσκολίες από τήν οντολογική παρουσιάζει ή φαινόμενα- 

λογική ενατένιση τού έγώ. Δέν προϋποθέτει τή ριζική κι’ άκατάλυτη πρωτο
τυπία τού μεταφυσικού πρίσματος. Τό έγώ δέν έξετάζεται σάν ούσία υπερβα
τική, σάν άρχή δημιουργική τού κόσμου, άλλά σά μιά σειρά από εκδηλώσεις. 
Τό κύτταγμα αύτό διέπεται άναγκαστικά άπό ένα χρονικό ρυθμό: είναι ιστο
ρικό. Άλλά ή ιστορικότητα αύτή μπορεί νά εννοηθεί κατά δύο τρόπους: ή πλαι- 
σιωμένη άπό τά όρια τής διάρκειας τής βιολογικής άτομικότητας τού έγώ ή 
καταχωρημένη στήν ενιαία καί οίκουμενική διάρκεια όλων των έγώ.Κυτταγμένο 
άπό τήν πλευρά τής στενά άτομικής του ιστορίας, τό έγώ παρουσιάζεται δισυ
πόστατο: ηθικό καί ψυχολογικό. Ή ήθική γνώση τού έγώ πραγματοποιείται 
μέ τό πλέριο ξεσκέπασμα τών πραγματικών κινήτρων τής διαγωγής μας. Το 
ξεσκέπασμα αύτό χρειάζεται μιά άχαλάρωτη οξυδέρκεια καί μιά άκαμπτη 
αυστηρότητα—ένα άδιάκοπο τέντωμα τής θέλησης καί τού μυαλού μας. Η 
σκοτεινή κΓ άνομολόγητη μεριά τού εαυτού μας ξέρει νά κρύβεται αριστο
τεχνικά. Ακόμη κΓ αν ξεσκεπαστεί, ξέρει ν’ άλλάζει δψη. «Ή φιλοτιμία, 
λέει δ Ρενάν, είναι τόσο ικανή στούς κρυφούς της υπολογισμούς ώστε, δσο 
κΓ δν κάνει κανείς τήν κριτική τού εαυτού του, δίνει τήν υποψία δτι δέν 
τήν επιχειρεί μέ ειλικρίνεια». ’Έπειτα ή ήθική γνώση τοΰ εγώ δέν μπορεί 
ποτέ νά είναι δριστική. Γιά νάναι πιστή καί ολοκληρωμένη, πρέπει νά πα
ρακολουθεί βήμα προς βήμα τό έγώ, ν’άγκαλιάσει δλότελα το, χρονικό ρυθ
μό του. Τό παρελθόν δέν προεξοφλεί τό παρόν ούτε τό παρόν τό μέλλον. 
— Άλλά τό έγώ δέν ύφαίνεται μόνο άπό τά πρακτικά του κίνητρα. Κλείνει 
μέσα του ένας πλήθος αισθήματα καί συναισθήματα, πού γεννούν ,οί άκατά- 
παυτοι ερεθισμοί τού εξωτερικού κόσμου. Στή βαθιά καί άδολη ούσία τους, 
μένουν άνέκφραστες οί άντιδράσεις του αύτές. Κατά κανόνα,δέν έξωτερικεύου- 
με άπό τόν εαυτό μας παρά δ,τι άπαιτούν οί τρέχουσες άνάγκες τής ζωής. 
Καί δέ συνειθίζουμε νά ξεκαθαρίζουμε καί νά συνειδητοποιούμε παρά δ,τι 
προορίζουμε γιά τούς άλλους. Έτσι, άγνοημένες άπ’ αύτούς, παραμελημένες 
άπό μάς τούς ίδιους, ξεφτίζουν καί μαραίνονται οί πιό βαθιές μας συγκι
νήσεις. Σουρώνει μέσα μας ένα πλήθος άπό ίσκιους καί φαντάσματα, νιώ
θουμε πολλές φορές τό μυστηριακό άνάδεμα τους μά δέν κοτούμε νά γείρουμε 
επάνω τους.—Ή ψυχολογική γνώση τοΰ έγώ ζητάει νά σώσει άπό τό θά
νατο αυτόν τόν θαμπό καί λιγοθυμισμένο κόσμο. Άναγκαστικά είναι γυρι
σμένη προς τά μέσα. Δέν μπορεί νά τελεσφορήσει αν δέν άποτραβηχτει άπό 
τόν έξω κόσμο, πού άπορροφάει καί άποκεντρώνει. Άλλά τό άποτράβηγμα 
αύτό κρύβει ένα κίνδυνο : νά μάς άποξενώσει άπό τήν έξωτερική ζωή, νά μάς 
φέρει μάλιστα σέ έντονη άντίθεση μαζή της. Καί δέν είναι μόνο ή εξασθέ
νιση τοΰ συναισθήματος τής πραγματικότητας, πού προκαλεί. Μπορεί ακόμη 
ν’ ανοίξει ένα χάσμα άγεφύρωτο ανάμεσα σ’ έμάς καί τούς άλλους—μιά κΓ ή 
τάση του είναι νά μάς άναδείξει δίχως κοινό μέτρο μ αυτους, στή μοναδική 
κΓ άναπολλοτρίωτη πρωτοτυπία μας. Τό ενδεχόμενο αύτό είναι τόσο με
γαλύτερο δσο ή γνώση πού έχουμε τών άλλων είναι πολύ πιό έξωτε- 
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ρική καί σχηματική άπό τή γνώση τοΰ εαυτού μας. Ή ηδονική καλλι
έργεια τής ενδοσκόπησης παίρνει εύκολα νοσηρές διασιάσεις. 'Οδηγεί 
στήν απειθάρχητη κι’ αποσυνθετική ονειροπόληση, σ’ ένα ολοκληρωτικό 
κι ανεπανόρθωτο ξεκόλλημα άπό τή ζωή. Ό φόβος εΐναι μικρότερος 
όταν έχει κάνεις τή μαγική δύναμη νά προβάλλει τις ονειροπολήσεις του σέ 
πλαστικές μορφές, νά τίς μετουσιώνει σέ καλλιτεχνικά έργα. ’Αλλά καί ή 
διέξοδος αυτή δεν παρουσιάζει άπόλυτη ασφάλεια. Ή ένδοσκοπική τεχνο
τροπία τοΰ Προύστ οδηγεί σε αδιέξοδο: σημειώνει τό τέρμα τοΰ ψυχολογικού 
μυθιστορήματος, Δέ μένει παρά νά ξαναρχίσει κανείς ή νά κάνει άλλο πράγμα. 
Ιό ενδεχόμενό τής αποσύνθεσης δέ λείπει ούτε δταν ή ενδοσκόπηση συνο
δεύεται μέ δλη τήν αυστηρότητα, πού χαρακτηρίζει τά άδιάλλακτα γνω
στικά εγχειρήματα. Ό Άμιέλ άναλύει άμείλικτα τόν έαυτό του μέσα στό 
ημερολόγιο του. Κι’ δσο προχωρεί τόσο απλώνεται μέσα του ή αβουλία, πού 
απειλεί νά τόν παραλύσει οριστικά. Μέ άπόγνωση βλέπει κάθε νύχτα ν’άνοί- 
γει βαθιές τρύπες στή στόφα τοΰ εγώ του: ό εαυτός του τής επομένης άρνεΐ- 
ται νά συνεχίσει τόν έαυτό του τής προτεραίας. Ό Ρενάν συνόψισε επιγραμ
ματικό την περίπτωση του. Είπε πώς οπισθοχωρούσε μπροστά στό γράψιμο 
ένος βιβλίου μέ δσο τρόμο άποτραβιότανε άπό μιά ερωτική εξομολόγηση.

Εξω δμως άπό τούς κινδύνους της, ή καθαρά ψυχολογική γνώση τού 
έγιό παρουσιάζει καί μιά σοβαρή άναπηρία : τή μονομέρεια της. Τό εγώ δέν 
εξαντλείται στις αισθησιακές καί συναισθηματικές άντιδράσεις, πού προκαλεΐ 
μέσα του ό έξω κόσμος. Άποτελεΐται κι’ άπό θετικές εξωτερικές εισφορές, 
που τοΰ επιβάλλονται ή τοΰ προτείνονται ειδικά γιά τή συγκρότηση του. 
Εδω δέν πρόκειται πιά γιά τούς λογής-λογής άντίκτυπους, πού βρίσκουν στε

ρεότυπα μέσα του δλα τά άφομοιωμένα στοιχεία τού εξωτερικού κόσμου. 
Πρόκειται γιά τό ζήτημα αν τά στοιχεία αυτά τοΰ εΐναι άπαραίτητα γιά τή 
διαμόρφωση του καί γιά τόν τρόπο, πού μ’αύτόν τά κάνει χτήμα του. Τό 
ερώτημα παρουσιάζεται μέ τήν ίδια κρισιμότητα στίς περιπτώσεις ορισμένων 
τύπων τού εγώ, σχηματικών βέβαια μά πού έχουν τό σημαντικό πλεονέκτημα 
τής γενικής άναγνώρισης, Άς άντιμετωπίσουμε πρώτα-πρώτα τήν περίπτωση 
τού άνθρώπου τής δράσης. Γιά νά εκδηλωθεί ή πρωτοτυπία του ή ή ενδεχό
μενη ιδιοφυία του, πρέπει ν’άποκτήσει συνείδηση τής στιγμής δπου σκοπεύει 
νά πραγματοποιήσει τήν επέμβαση του. Άλλά ή συνειδητοποίηση αύτή προϋ
ποθέτει τή γνώση τοΰ περιβάλλοντος (μιά γνώση, πού επιδέχεται, φυσικά, 
άπεριόριστο άπλωμα), δηλαδή τή γνώση τής ιστορίας. ’Έπειτα ή δράση του θ’ 
άσκηθεϊ έπάνω σ’ένα υλικό πού δέν μπορεί παρά νά εΐναι τό ίδιο τό περιβάλ
λον,δηλαδη τα αλλα εγω. 'Ο χειρισμός τοΰ υλικού αυτού υφαίνει τήν ιστορία. 
Οπωσδήποτε,δ άνθρωπος τής δράσης δέν μπορεί νά συγκροτηθεί καί νά εκδη

λωθεί δίχως τή σύμπραξη, ένεργητική καί παθητική,τών άλλων εγώ.—Έξ ίσου 
άπαραίτητη εΐναι ή ιστορία γιά τή διαμόρφωση τοΰ καθαρά πνευματικού άν
θρώπου. Η άφομοίωση τής συμβολής τών άλλων εγώ δέ χρησιμεύει μόνο στήν 

άσκηση καί ιή γονιμοποίηση τοΰ στοχασμού του: τοΰ επιτρέπει άκόμη ν’άπο- 
φυγει κόπους περιττούς, τόν προφυλάγει άπό τήν άκούσια μίμηση.Χάρη σ αυ
τή, ή προσπάθεια του θ’ άποτελέσει μιά θετική εισφορά στό πνευματικό κε
φάλαιο τής άνθρωπότητας. Άλλά ή ιστορία δέν εΐναι λιγώτερο πολύτιμη 
γιά τόν καλλιτέχνη. Σάν καθαρή καί συμπυκνωμένη τεχνική, θά συγκροτή
σει καί θά πλουτίσει τά εκφραστικά του μέσα. Σάν πλατύτερη γνώση, θά 
τόν άνεβάσει σέ ψηλότερα επίπεδα συνείδησης καί θά πολλαπλασιάσει τις δυ
νατότητες τής έμπνευσης του- — Τέλος ή ιστορία, στή γενική καί συνοπτική 
της μορφή, σάν παιδεία, άντιπροσωπεύει ένα φυσικό αίτημα, πού μπορεί 
κΓ έχει συμφέρον νά ζητήσει τήν ικανοποίηση του κάθε εγώ. Δίχως αύτή, 
άδύνατο νά καταχωρηθεί μέσα στό χώρο καί τό χρόνο, αδύνατο νά καθορί
σει τίς σχέσεις του μέ τό άμεσο καί τό άπώτερο του περιβάλλον.

'Οπωσδήποτε, ή ανάγκη τής ιστορίας προβάλλει επιτακτική. 'Η γνώση 
της συμπληρώνει τίς ελλείψεις καί διορθώνει τίς υπερβολές τής καθαρά 
ψυχολογικής γνώσης τοΰ εγώ. Χρονολογικά μαλιστα έρχετ ιι πριν απο αυτή· 
δ ψυχολογικός χρωματισμός, σάν άντίδραση> προϋποθέτει μια θέση, πού 
προσφέρεται ταύτόχρονα μέ τή μορφή τής φύσης καί τής ιστορίας. Μπορεί νά 
παρουσιάσει κανείς τήν ιστορία μέ διάφορους τροπους. ΙΙαντως ενα πράγμα 
είναι αναμφισβήτητο: δτι πραγματοποιεί συγκεκριμένα,χεροπιαστα την ένωση 
τοΰ εγώ μέ τά άλλα εγώ.'Η ιστορία δείχνει Ότι είναι αδύνατο νά γνωρίσει κάνεις 
τόν έαυτό του άν δέ γνωρίσει καλά τους άλλους. Εξ ίσου με τίς ποιοτικές 
τους διαφορές, αν δχι καί περισσότερό, ερχεται νά ξεσκεπάσει την κοινότητα 
τών ιδανικών καί τών προσπαθειών, τή συγγένεια τών ικανοτήτων καί τών 
πραγματοποιήσεων τών άτόμων. Μ άλλα λόγια, η ιστορία είναι μιά πανη
γυρική δικαίωση τής μεταφυσικής διαίσθησης, που παρουσιάσαμε στην αρχή 
αυτής τής μελέτης και πού συλλαμβάνει τό πνεύμα σα μια δημιουργική υπερ
βατική αρχή αναλυμένη σέ πλήθος φαινομενολογικές υπάρξεις και φανερω
μένη στήν ενεργητικότητα καί τις ακατάπαυτες τους κατακτήσεις. Ιούτο ση
μαίνει δτι μποροΰμε νά χαρακτηρίσουμε σαν απατηλη τη βιολογική ατομικό
τητα, πού βρίσκεται στή χρονολογική αφετηρία τής διαφοροποίησης τών εγω ; 
Ξεφεύγει άπό τό πλαίσιο αυτής τής μελέτης ή απάντηση σ ένα τέτοιο μετα
φυσικό ερώτημα. Άλλά δέν μπορούμε ν αντιμετωπίσουμε ένα άλλο πρόβλημα, 
λιγώτερο μεταφυσικό καί σχετιζόμενο άμεσωτερα με την ιστορική εμπειρία 
Άν τά εγώ χαρακτηρίζονται άπό κοινά ΐδανικα κι επιδιώξεις, αν, κάτι παρα
πάνω, έχουν τις ίδιες ικανότητες και λειτουργίες, δεν είναι σωστό νά ισχυρι
στούμε δτι υπάρχει μ.ά κοινή καί πάγια ανθρώπινη φύση, μέ αρκετες, βέ
βαια, παραλλαγές ; Τό πρόβλημα αυτό θα το εξετάσουμε λίγο παρακατω

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

[Συνεχίζεται στό ακόλουθο φύλλο της «Ιδέας’).
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ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΡΣΑΚΗ

ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Γ'

Μέ τό «Θάνο Βλέκα» τοϋ Παύλου Καλλιγά, πού πρωτοδημοσιεύτηκε 
■στό φιλολογικό περιοδικό «Πανδώρα» (1855) αρχίζει τό καθαυτό ελληνικό 
μυθιστόρημα, τό ηθογραφικό άλλα και τό αστικό. Ή υπόθεση έχει γιά περι
βάλλον πότε τό χωριό, πότε την πολιτεία, πότε τό βουνό η και τή θάλασσα 
ακόμη. Ή περιγραφή τής κοινωνίας τής εποχής εκείνης εΐνε ζωντανή, μέ τύ
πους Ανάγλυφους και μιά πηγαία ειριονιστική διάθεση πού δέν τής λείπει 
ή ευγένεια κ’ ή χάρη. Οί χαρακτήρες τών ανθρώπων εΐνε άπλοι στή σύλλη
ψή τους, μολονότι — καθώς παρατηρεί δ κ. ’Άρ. Καμπάνης —ή φροντίδα 
τής διάπλασής τους κάποτε ελαττώνει τή ρεαλιστική τους πιθανότητα. Τό τε
λευταίο τούτο μειονέκτημα, πού δέν εΐνε καί τόσο ενοχλητικά έδώ έκδηλο, 
έχαρακτήριζε κι’ έναν άλλο, ξένον αύτόν, συγγραφέα, χωρίς νά τόν εμποδίζει 
γι’ αύτό νά εΐνε μεγάλος : Τό Ντίκενς. Ό Καλλιγάς δμως εΐνε καθαρά ερα
σιτέχνης μυθιστοριογράφος Στό γράμμα μέ τό όποιο τόσο απλοϊκά προσπα
θεί νά κρύψει τήν πατρότητα τοΰ έργου του άπό τό διευθυντή τής «Πανδώ
ρας» Ν. Δραγούμη, φανερώνεται ή συστολή τόϋ Αναρμόδιου, πού κατά πα
ρέκβαση καταπιάνεται μ’ ένα ξένο πρός τό επάγγελμά του είδος. Κι’ άληθινά, 
ή επιστημονική καί λόγια ιδιοσυγκρασία του βαραίνει αδιάλειπτα στό έργο. 
Ή αφήγηση σκοντάβει διαρκώς σέ ρητά άρχαΐσ ή και λατινικά, κόβεται άπό 
ωφελιμιστικές παρεκβάσεις. Κι’ δμως, δ άνθρωπος ποΰ έγραψε τό πρώτο τοΰ
το αξιόλογο ελληνικό μυθιστόρημα, έχει τό δώρο τοΰ γνησίου συγγραφέα, τή 
γερή και οξεία παρατηρητικότητα, τή δύναμη νά δημιουργεί ζωντανούς άν- 
θρώπους, τήν ικανότητα νά πλέκει ένα μΰθο, νά προκαλεΐ τό ενδιαφέρον και 
συχνά νά τό δεσμεύει. . .’Αποτελεί μέ τήν ύπαρξή του μιά τρανή διάψευση 
εκείνων πού κρίνουν τήν Ελληνική κοινωνία, έστω κι’ εκείνου τοΰ καιρού, 
άνώριμη γιά νά προσφέρει υλικό μυθιστορήματος.

Τό πνεύμα τής ειρωνείας, τής τόσο συγκρατημένης καί άκακης, πού χαρα
κτηρίζει στις λεπτομέρειές του δλο τό μυθιστόρημα τοΰ Καλλιγά, βρίσκεται 
συμπυκνωμένο επιγραμματικά στό κεντρικό θέμα : ‘Υπάρχουνε δύο Αδερφοί 

Βλέκα, ό μεγαλύτερος, δ Τάσος, πού κυμαίνεται επαγγελματικά μεταξύ Αξιω
ματικού τής εποχής εκείνης καί ληστή στά βουνά τής Λαμίας κι’ ό μικρότε- 
■ρος, δ Θάνος, ένας άβουλος καί σεμνός καλλιεργητής. Ή μητέρα τους, εν
σάρκωση τοΰ λαϊκού τύπου τοΰ καιρού εκείνου, μέ τή χοντρική παράδοση 
τής παλληκαριάς στήν ψυχή της, θαυμάζει κι’ άναγνωρίζει τόν Τάσο της ενώ 
περιφρονεί τό Θάνο πού ή ζωή του τής φαίνεται άσκοπη καί δουλική. Ή πλο
κή γίνεται γύρω άπό τις περιπέτειες καί τήν καταδίωξη τοΰ Θάνου, τόν δποίο 
ή μοίρα κ’ή. . . χωροφυλακή κατατρέχουν ως άδερφό τοΰ ληστή Τάσου, ένφ 

-αύτός δ τελευταίος, μέ τήν έπιτηδειότητα καί τό θράσος τοϋ τυχοδιώκτη, όχι 
μόνο πετυχαίνει στή ζωή του τελικά άλλά κι’ εξασφαλίζει τήν εύημερία καί 
τή δόξα. Μιάν αισθηματική νότα προσθέτει στήν υπόθεση δ ρωμαντικός έρω
τας τοΰ Θάνου μέ τήν κόρη τοΰ πλούσιου κτηματία ’Ανυφαντή, Ευφροσύνη. 
Ό έρωτας αύτός, σύμφωνα μέ τή συνταγή τής εποχής, θά καταλήξει στήν 
καταστροφή τής ευτυχίας του καί τό θάνατο τών ήρώων.

Ό Κάλλιγάς είδε τήν ελληνική κοινωνία τοΰ καιροΰ του μέ τό έκπληκτο 
μάτι τοΰ κοσμοπολίτη πού γυρίζει στον τόπο μετά σπουδές καί παραμονή 
•στήν πολιτισμένη Ευρώπη άλλά καί τή φυσικήν εύγενικότητα τοϋ άνθρώ- 
που πού δέν ξιππάστηκε στό εξωτερικό κι’ άγαπάει εΐλικρινά τή φυλή του. Ή 
άμεση παραβολή τής πρωτόγονης καί παρδαλής ντόπιας κοινωνίας μέ τις 
-κατασταλαγμένες ξένες, τοΰ χρησίμεψε γιά νά διακρίνει άμέσως καί νά συλλά- 
,βει τις έκδηλες άντιθέσεις, ν’ άντιληφθεΐ, πρώτος αύτός, τά χαρακτηριστικά 
τοΰ ελληνικού περιβάλλοντος. Τά ολοκλήρωσε σέ μερικούς άντιπροσωπευτι- 
κούς τύπους πού μένουν ώς τά σήμερα άπό τούς ζωντανότερους τής λογοτε
χνίας μας. Ό σχολαστικός κι’άγαθός δάσκαλος ,’Ηφαιστίδης, ένας τύπος τοΰ 
όποιου τόση κατάχρηση θά γινόταν άργότερα, δ δανδής τής εποχής Λέων 
Ίαπετός, πού πρώτα λεγόταν Καποτάς κι’ άλλαξε τ’ όνομά του γιά νά τό 

•εξευγενίσει, καί πολλοί άλλοι, δλότελα δευτερεύοντες μά πάντα εύδιάκριτοι, 
.χαρακτηριστικοί, διαγράφουν σέ μικρογραφία τήν κσινωνία τής πρώτης με- 
τεπαναστατικής γενεάς.

Άνέφερα παραπάνω τό Ντίκενς. Δέν εννοώ φυσικά νά επεκτείνω καθόλου 
τόν παραλληλισμό, μέ θά σημείωνα, μέ κάθε εύσυνειδησία, πώς ή σελίδα 
τοΰ «Θάνου Βλέκα» στήν διάάα περιγράφεται ή φυλακή μέ τούς τροφίμους 
της, υπενθυμίζει άρκετά έντονα κάποιες άνάλογες τοΰ «Πίκγουϊκ». Κ’εΐνε ένα 
•σημείο δπου δ Καλλιγάς, ζητώντας νά χαρακτηρίσει έναν ήρωά του, τό γλοιώ
δη εκείνον Ίαπετό, τόν πιό επιτυχημένο του ίσως τύπο, δίνει επιγραμματικά 
τό χαρακτηρισμό μιάς ολόκληρης κι’αιώνιας κοινωνικής τάξης, τής λεγάμενης 
■σήμερα «κοσμικής»: — «Όμίλει πάντοτε ελαφρώς περί τών σοβαρών καί 
σοβαρώς περί τών ούιιδανών» λέει γιά τόν ήρωά του. . .

’Από τις τόσο έξυπνες καί ζωντανές σκηνές τού «Θάνου Βλέκα», θά 
ήθελα ακόμη ν’ άναφέρω ιδιαίτερα μιά, τόσο γιά τήν πηγαία σατυρική διά- 
,θεση καί χάρη της δσο καί γιά έναν άλλο, βαθύτερα σημαντικό λόγο. Έν- 
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νοώ τή σκηνή πού κουβεντιάζουν συνταξιδεύοντας τρεις αξιοπερίεργοι τύ
ποι : "Ενας ’Αμερικανός ιεραπόστολος, ό δάσκαλος Ήφαιστίδης κι’ένας ρω- 
μηός άγριοκαλόγερος.

«—Πώς; ιδού έχομεν τούς αρχαίους ποιητάς», λέει ό Ήφαιστίδης στόν 
ιεραπόστολο, εμποτισμένος άπό τήν προγονολατρεία τής εποχής, «...τούς. 
Ιστορικούς, τούς ρήτορας, αυτούς άκολουθοΰντες δέν σφάλλομεν.

«— Δέν είμαι σύμφωνος δτι δύνασθε νά τούς ακολουθήσετε, και αν κατ’ 
έξαίρεσιν είς εκ τών ζώντων κατώρθοοσε νά τούς πλησιάσει, γνωρίζετε δτι 
«είς ούδείς».

Κι’αύτά γράφονταν στά 1855...
* * *

"Ενας συγγραφέας μέ μεγάλη σατυρική φλέβα κ’ υποδειγματικό ύφος,, 
άποκαλύφτηκε μέ τήν «Πάπισσα ’Ιωάννα» (1865). Ό ’Εμμανουήλ Ροΐδης 
δέν έδωσε άλλο μυθιστόρημακαί γι’αύτό τό μοναδικό του εργάστηκε χρό
νια, σκαλίζοντας παληές βιβλιοθήκες, διαβάζοντας έργα σπάνια, άναδιφόντας. 
τά χρονικά μοναστηριών και τά Συναξάρια μέ τούς βίους τών αγίων. Θέλησε 
νά γράψει ένα ιστορικό μυθιστόρημα, πού νά ζωντανεύει τή σκοτεινήν εκείνη, 
εποχή τοΰ μεσαιώνα καθώς, λέει ό ίδιος, ο? «Τύχες τοΰ Τηλεμάχου» τήν- 
ηρωικήν Ελλάδα, οί «Μάρτυρες» τή Ρώμη στή δύση της κι’ δ «Ίβα- 
νόης» τήν ίπποτική ’Αγγλία. Τό σχέδιό του ήτανε τό γνωστό, τής αναπαρά
στασης. Μέ τή δ.αφορά πώς δ Ροΐδης, άντίθετα άπό τούς άλλους, υπερακόν
τισε τό σκοπό του. ’Έτσι επέτυχε νά δώσει ένα έργο εξαιρετικό.

Αληθινά, άν ή «Πάπισσα» ζεϊ και θά ζεΐ, άν έγνώρισε τήν παγκόσμια. 
επιτυχία, τοΰτο χρωστιέται στό δτι δ συγγραφέας της διέθετε ικανότητες με- 
γαλείτερες άπό τις προθέσεις του. Φαίνεται νά μήν είχε ούτε δ ίδιος σαφή, 
αντίληψη τής ποιότητάς τους. Ή φανατική του επιμέλεια στήν άναζήτηση 
και τήν έΕακρίβωση τών πηγών του, δείχνει τήν καθορισμένη πρόθεση ν’ 
άναπαραστήσει απλά καί πιστά μιάν έποχή. "Ομως, στήν επιτυχία, φθάνει 
μ’ έναν άλλο δρόμο, τήν ιδιότυπη ψυχή πού δρμέμφυτα χύνει στό έργο του. 
Τή σάτυρα. "Ο,τι οί άλλοι δέν είχανε κατορθώσει άπό τό δρόμο τοΰ έπικοΰ, 
αύτός τό κατώρθωσε άπό τό δρόμο τοΰ σατυρικού. Γι’αύτό κ’ ή «Πά
πισσα», άσχετα προς τήν ίστορική άκρίβεια τών λεπτομερειών της καί τήν 
ίστορική άνακρίβεια τοΰ μύθου της, δέ ζεΐ σάν ιστορικό μυθιστόρημα. Ζεΐ 
σάν ένα έργο σάτυρας καυστικής, βαθειάς, μέ γερή καί σταθερή βάση φιλο
σοφικού δόγματος. Ή σάτυρά της δέν είνε ή περιορισμένη «φιλολογική». 
Αποτελεί είδος κοσμοθεωρίας, κ’ είνε τόσο σοβαρότερη δσο δέ φαίνεται. Ή 

άρνησή της (γιατί δημιουργική άρνηση είνε ή σάτυρα) παρουσιάζεται συντα- 
ραχτική, βαθύτατα επαναστατική. Δίκαια θορυβήθηκε καί τήν άφόρησε ή 
’Εκκλησία. Τό μυθιστόρημα τοΰ Ροΐδη είνε επικίνδυνο γιά τήν προληπτική, 
παράδοσή της. Είνε εκρηκτικό, άνατρεπτικό, συγκλονιστικότερο άπό δέκα τό

μους ρασιοναλιστικής φιλοσοφίας. Κ’ ή μέθοδός του ειιε απλή : τό φώς. 
Ρίχνει μιάν άχτίδα, ωμή, σκληρή, άνελέητη, σέ κάθε λεπτομέρεια. Οί άπρόο- 
πτες παρομοιώσεις του, οί καταπληκτικοί παραλληλισμοί του, άποκαλύπτουν, 
ξεγυμνώνουν τήν υποκρισία. Ή «Πάπισσα» δέν ε’νε ένα έργο άκακο. ’Έχει 
κακία καί, τό χειρότερο, κακία μεγαλοφυή...

Ό Ροΐδης, μέ τήν «Πάπισσα ’Ιωάννα», δέν έγραφε ένα εύθυμογράφηαα. 
’Εγραφε ένα έργο πολεμικής. Γιατί, άπό δυό επόψεις μπορεί δ συγγραφέας 
νά ίδεϊ τή ζωή : Άπό τήν τραγική ή άπό τή γελοία. Μιά μόνο δέν επιτρέπε
ται ποτέ νά έγκολποθεΐ, γιατί είνε άνύπαρχτη. Τήν έλαφρή "Ενα φαινόμενο 
τραγικό ή γελοίο είνε ή ^ζωή, μά άξιο τής σοβαρότητάς μας γιατί είνε άπό 
εμάς ανώτερο. Δέν τήν κυριαρχούμε, μάς διέπι.ι. ’Έτσι, μπορούμε νά συλλά- 
βουμε τό τραγικό βάθος της καί νά διαμαρτυρηθοϋμε μέ τή στοναχή τής 
Τραγωδίας ή νά τήν άρνηθοΰμε καί ηρωικά νά τή λοιδωρήσουμε. ’Απέναντι 
της ή άδιαφορία μας δέν δικαιολογείται, παρά μόνον άμα είνε βάση άρνησης 
επαναστατικής. Τό ν’ άδρανεΐς, νά μένεις άμέριμνος, σημαίνει πώς δέν τήν 
καταλαβαίνεις, άρα είσαι κατώτερος. Οί αρχαίοι συνέλαβαν κΓ αποκρυστάλλω
σαν επιγραμματικά στήν Τραγωδία καί τό Σατυρικό δράμα τις δυό της άπό- 
ψεις. Ό Σαίκσπηρ τις συνεδύασε.

Λογοτεχνικά κρινόμενη ή «Πάπισσα», παρουσιάζεται νά έχει πρότυπα 
ξένα, πού ούτε δ συγγραφέας της, άλλωστε, άρνήθηκε. Στάθηκε δμως άπιστος 
στά πρότυπά του αύτά κΓ έδωσε ένα έργο έντονα προσωπικό. Τό ύφος του 
είνε γλαφυρό, κρυστάλλινο, μά καί κατηγορηματικά κοφτερό. Ζωντανά πρό
σωπα οί ήρωες καί ιδιαίτερα ό πολλαπλός τύπος τοΰ μεσαιωνικού καλόγε
ρου. Τέλος, τό περιβάλλον τής εποχής, τών μοναστηριών, οί περιγραφές τών 
τελετών, δημιουργούν τήν άτμόσφαιρα τής εποχής μέ μέσα λιτά καί άκριβή.

Είνε κρίμα πού μιά φλέβα τόσο γνήσια ελληνική, τό πνεύμα τής εύγενι- 
κής ειρωνείας καί τής αυστηρής σάτυρας, πού εμφανίστηκε μέ τις λογοτεχνι
κές εκδηλώσεις τών πρώτων μας άξιων πεζογράφων, τοΰ Καλλιγά καί τοΰ 
Ροΐδη, έμεινε χωρίς συνέχεια καί χάθηκε άπό τήν παράδοσή μας. Θέλω νά 
πώ στήν παράδοση τοΰ έπικοΰ λόγου, τοΰ μυθιστορήματος. Γιατί έπέζησε 
βέβαια στις πέννες τών καλών θεατρικών συγγραφέων μας καί τών επιφα
νών χρονογράφων.

* 
* *

Ό Δ. Βικέλας έγραψε, μέ τό «Λουκή Αάρα» του, ένα βιβλίο παρθενικό. 
Είνε ή σέ πρώτο πρόσωπο αφήγηση, άπό κάποιο Χιώτη έμπορο, τών επει
σοδίων τής νεανικής ζωής του πού σχετίζονται μέ τήν ’Επανάσταση τοΰ 21.

ΚΓ δ Βικέλας έχει προσωπικότητα ύφους, αν καί ή αφήγησή του παίρ
νει τή γοητευτική άπλότητα τοΰ κλασσικισμοΰ. ’Ακριβώς δμως μέ τή λιτότη- 
τά του αύτή, τόν απέριττο τρόπο τής έκφρασης, συνδέεται μέ τή βασικά 
διάφορη μέθοδο Ιού Ροΐδη ή τού Καλλιγά. Κοινό τους γνώρισμα ή διαύ
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γεια κ’ ή χάρη. Κ’ εΐνε άξιο Ιδιαίτερης προσοχής τό γεγονός αύτό τής σύμ. 
πτώσης τριών τόσο'βασικά ανόμοιων συγγραφέων. Ή φωτεινή λαγαράδα 
κ’ ή καλαίσθητη σεμνότητα τοΰ ύφους, μπορούνε νά χαρακτηριστούν σά γνω
ρίσματα γνήσια, ζωτικά, τής φυλετικής τους ειλικρίνειας. Τό λεκτικό τους 
•όργανο εΐνε απλό χωρίς νά εΐνε δύσκαμπτο, χρωματισμένο λαμπρά μά όχι 
ξιππασμένο.

"Οταν περάσει ή ζάλη τής απομίμησης και τοϋ πιθηκισμοΰ άπό τή νεοιτερη 
Ελλάδα, οί συγγραφείς πού θάρθουν μέ τόν εγωισμό τής δικής τους προσω
πικότητας, θά εκτιμήσουν τό θείο δώρο πού τούς κληροδοτήθηκε άπό πανάρ- 
χαια χρόνια, καί θά τό χαρούν. Θά πάψουν τότε νά συγχίζουν τό βάθος τής 
έννοιας ή τής ψυχολογίας, μέ τήν εντυπωσιακή άκαταστασία καί τή σκοτεινό- 
τητα τοΰ λεκτικού, άλλά κι’ούτε, έν όνόματι τής φωτεινότητας θά δικαιολο
γούνε τις έπιπ ιλαιότητες και τις άνοησίες. ’Αρκετά πλαταγίσαμε στό βούρκο 
τής σοβαροφάνειας. Εΐνε καιρός νά γίνουμε κι’ άληθινά, τίμια σοβαροί.

Δίπλα στό χέρι μας βρίσκεται τό μέσο ν’ απολυτρωθούμε. . .

δ;
Στή μέση περίοδο τής ιστορίας τοΰ νεοελληνικού μυθιστορήματος ξεχω

ρίζουνε δυο μορφές ιδιαίτερης σημασίας : Ό Άλέξαντρος ΙΙαπαδιαμάντης 
κι’ ό Άντρέας Καρκαβίτσας.

Ή συμβολή τών συγγραφέων αυτών στήν άνάπτυξη τής νεοελληνικής πε
ζογραφίας, άσχετα πρός τή λογοτεχνικήν αξία τοΰ έργου τους, έχει ένα χαρα
κτήρα γενικώτερο. Σημειώνει τό ξύπνημα τών προσωπικών δυνάμεων τοΰ 
νεοελληνισμοΰ, τήν άπολύτρωσή του άπό τό λόγιο πιθηκισμό δυσμικών προ
τύπων καί τήν άπαρχή μιας προσπάθειας εύρωστης, ν’ άναζητηθούν οί φλέ
βες τής ντόπιας ψυχής, οί κρυμμένες στά σπλάγχνα τής γής, αύτές πού προ
ορίζονται νά γίνουνε ρίζες μιας μέλλουσας φυλετικής άνθησης.

Δέν ξέρω άν, άφορμή στον τέτοιον εξαγνισμό, έδοσαν, καθώς ειπώθηκε, 
οί λαογραφικές εργασίες του Ν. Πολίτη, συνδυασμένες μέ to νατουραλιστικό 
δόγμα τής εποχής. Ή τελευταία αύτή έχει, άληθινά, άφήσει τή σφραγίδα 
της στά ελληνικά έργα τις δεκαετίας 1890 - 1900, συνεχίζοντας έτσι μιά τάση 
ξενικής επιρροής, πού μέλλεται νά συνεχιστεί καί ύστερα, γιά πολύν καιρό 
άκόμη. Μά επόμενο εΐνε, στήν κοσμογονική αύτή περίοδο τής ίδρυσης ενός 
καινούργιου κράτους, όταν ή συνείδησή του αρχίζει νά ξεκαθαρίζεται κ’ ή 
κάποια του πολιτική αύτοτέλεια νά συγκροτείται, άνθρωποι μέ προσωπικό
τητα ανεπτυγμένη, νά στρέφονται πρός τό εσώτερό τους άτομο καί νά ζητούνε 
νά γνωρίσουν τόν εθνικόν εαυτό τους.

Τήν ελληνική λαϊκή ψυχή τής προπολεμικής έ τοχής, εκφράζουν έντονα, 
άπο δυό της διάφορες κι’άδρές απόψεις,ό Παπαδιαμάντης^ι’δ Καρκαβίτσας.

Ο πρώτος, βάρδος τής γαλήνης καί τής θρησκευτικής κατάνυξης, ξεκινάει 
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άπό μακρυά, και φέρνει τά μηνύματα ενός βυζαντινού πνεύματος στήν πα
ρακμή του. Ό άριστοκρατικός εγωισμός τοΰ κράτους τοΰ Βοσπόρου κ’ ή 
ψυχή τής χλιδής "του έδυσαν Στό πνεύμα- τών τελευταίων βυζαντινών χρόνων 
οί θρίαμβοι τών παληών αύτοκρατόρων δέν άποτελούν παρά μιά κληρονομιά 
βαρειά, νοσταλγία ναρκωτική πού δέν προάγει άλλά τούναντίον πνίγει τό εκ
φυλισμένο ηθικό τών άδοξων επιγόνων. Ή ’Εκκλησία δέν τού εΐνε όργανο 
ρώμη; βάρβαρης καί υπερήφανης, καθώς παληά. Μεταμορφώθηκε σέ κατα
φύγιο θρήνου κ’ εγκαρτέρησης. Οί τελευταίοι βυζαντινοί χρόνοι βρίσκονται 
κοντήτερα στό άληθινό πνεύμα τού χριστιανισμού, γιατί δ εγωισμός τους 
έσβυσε. Ή πίστη τους εΐνε θρηνητική καί μοιρολάτρισσα. Ή παρακμή γέρ
νει τό άπογυμνωμένο τους κορμί καί τοΰ δίνει τη στάση τής ταπεινοφροσύ
νης καί τής εύλάβειας.

Τό βυζαντινό πνεύμα, σ’ αύτή του τή στερνή μορφή, κληρονόμησε δ 
ΙΙαπαδιαμάντης. ’Ακόμη, τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, έχουν ακολουθήσει τήν 
κατάρρευση τής αμαρτωλής αυτοκρατορίας. Ί ό πικρό άπόσταγμα τής παρακμής 
καί τής δουλείας έχει σταλάξει μέσα σέ κάθε πηγή ελληνικής ζωής. Ό Παπα- 
διαμάντης τό γεύτηκε, κι’ δλόκληρη μιά γενεά, μ’αύτόν σύγχρονη, έχει τή 
φαρμακίλα του στ’ άναιμικά της χείλη.

Ή προσήλωση τού Παπαδιαμάντη στό παλαιικό τούτο πνεύμα εΐνε φανα
τική. Άν.ήκει βέβαια χρονολογικά, δ συγγραφέας τής «Φόνίσσας», στή μετα
βατικήν εποχή πού περιβάλει τό ιστορικό 1888 τού «Ταξιδιού». Μά εΐνε κι ο 
μόνος πού, ώς τά τέλη τής ζωής του, μένει προσκολλημένος άμετανόητα στήν 
παληά τή γλώσσα, δπως αύτός τήν είχε ιδιότυπα έκφράσει, κι’ άντικρύζει 
μ’ εχθρότητα άκόμη τήν κίνηση τού δημοτικισμού. Τό σημείο τούτο εΐνε 
ιδιαίτερα σημαντικό καί πρέπει ν’ άντικρυστεΐ μέ πνεύμα ψύχραιμης ευσυ
νειδησίας.

"Αν εΐνε άλήθεια — καί μεγάλη μάλιστα — πώς τό εκφραστικό όργανο τοϋ 
συγγραφέα, ή γλώσσα, προσδιορίζεται απόλυτα άπό τήν επιταγή τής Ιδιαί
τερης προσωπικότητάς του καί πηγάζει άμεσα άπό τή βαθύτερή του δη
μιουργικήν άναγκαιότητα, ή γλώσσα τού Παπαδιαμάντη, ή άνιση κι άνω- 
μαλη, εκφράζει μοναδικά τό δικό του πνεύμα. Καθαρεύουσα ψαλτική, μέ 
αντίλαλους μακρόσυρτους βυζαντινής κωδωνοκρουσίας, διανθίζεται άταχτα 
κι’απλοϊκά άπό δημοτικισμούς ή ιδιωματισμούς, πού άντιπροσωπεύουν μέσα 
της τό λαϊκό στοιχείο. Εΐνε ένα κράμα παράδοξο παράδοσης καί πραγματι
κότητας, προσήλωσης στά περασμένα κι’ αύθόρμητης συναίσθησης τών τωρι
νών. Μιλάει μέσα στον άταχτο ρυθμό της άλλεπάλληλα, δ αχτένιστος καλό
γερος κι’ δ ταπεινός άνθρωπάκος τού λαού, μέ τήν παιδιάτικη ψυχή. Μιλάει, 
προ πάντων, ό ίδιος δ ψάλτης τού 'Αγίου Έλισσαίου κι’ δ ερημίτης τής Δε
ξαμενής. Κι’αύτό εΐνε τό κυριότερο: ‘Η γλώσσα τοΰ Παπαδιαμάντη εκφρά
ζει τόν Παπαδιαμάντη δπως καμμιά άλλη, άκέρηα κι’ άνόθευτη, δέ θά τό 
κατόρθωνε. "Αν τών άλλων συγγραφέων ή γλώσσα ανήκει φυσιολογικά στό 
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έργο τους, του Παπαδιαμάντη εΐνε δεμένη άρρηκτά μ’ εκείνο, αποτελεί ένα 
σώμα κ’ εΐνε τό αίμα του. Δέ μεταφράζεται. Ή αταξία της εΐνε αφθονία έκ
φρασης και πρωτοτυπία ρυθμού. Κερδίζει σέ απηχήσεις, δπως ή ιταλική στά 
χέρια τού Ντ’ ’Αννούντσιο. Υποβάλει και προεκτείνει τό ρεμβασμό. Εΐνε 
μιά γλώσσα—ύφος, κι’ αύτό τούτο τό ύφος τού συγγραφέα της.

Αν ό Καρκαβίτσας βρίσκει τήν απολύτρωση τού εαυτού τοί’ στή δημο
τική, τούτο συμβαίνει γιατί ή ιδιοσυγκρασία του εΐνε ολάκερη χυμένη στο κα- 
λούπι της, τό συγχρονισμένο. Τήι> αγκαλιάζει μέ τά δυο του χέρια στιβαρά, 
και τήν υψώνει πάνω άπό τό έδαφος, σά σύμβολο γνησιότητας και σωτη
ρίας. Ό Παπαδιαμάντης χάνεται στή δημοτική. Τό διαισθάνεται και γιά 
τούτο τή φοβάται. ”Αν δέν τόν εμπόδιζε ό καλόγερος νά προχωρήσει στήν 
αποδοχή της, θά τόν εμπόδιζε ό καλλιτέχνης. Τή νεωτεριστική προσπάθεια 
αποδιώχνει ό πιστός τής παράδοσης, μά κι’ ό συγγραφέας πού ξέρει καλά τί 
θά πιί νά έχει κανείς βρει τό δρόμο του μέσα στά δύσβατα τής τέχνης, και 
ποσο ακριβά στοιχίζει δ προσανατολισμός αύτός, κρατάει φιλάργυρα τό από
χτημά του.

Ό Παπαδιαμάντης, στρ έργο του και στή μορφή του, ολοκληρώνει τό 
νόημα τής κατανυκτικής μορφής τού ελληνικού προπολεμικού λαού.

Ο Καρκαβίτσας ένιωσε κι’ έξέφρασε τό ήρωϊκό στοιχείο τής ελληνικής ψυ
χής. I ήν πηγή του δέν αναζήτησε στό απώτερο παρελθόν. Ενθουσιάστηκε 
από τό πνεύμα τού πρόσφατου απελευθερωτικού άγώνα. '() ήρωας εΐνε τό 
νεοκερο «παλληκάρι». Στό σφρίγος τής επαναστατικής γενεάς βρίσκεται τό 
ζωντανό απόθεμα μιάς αγνής και δημιουργικής ρώμης. 'Η πίστη τού Καρ- 
καβίτσα στο παρόν εΐνε γόνιμη. Κι αληθινά, δ Βυζαντινισμός μυρίζει πολύ 
αποσύνθεση, εΐνε πιά ένα λείψανο Ας προσευχηθούμε στήν παιδική ψυχή 
τής καινούργιας Ελλάδα; . . .

Δέν έσταμάτησε μονάχα στόν παρηκμασμένο Βυζαντινισμό, δ Καρκαβίτ
σας. Έχτύπησε τή ρίζα τής παράδοσης στήν προγονοπληξία. Σ’ ένα του 
έργο, πού θυσιάστηκε άλλωστε σ’ αύτή τήν υπόθεση δπως κάθε λογοτεχνικό 
έργο πού ζητάει νά εξυπηρετήσει «υποθέσεις», τόν «’Αρχαιολόγο», έπολέμησε 
τήν προσήλωσή τών νεωτέρων στό ιδανικό τού άρχαίου ελληνικού κόσμου. 
Εδηλωσε τήν πίστη του στο εύρωστο και πρτυτόγονο παρόν. Ή ιδέα δέν 

ήτανε βέβαια καινούργια. Μά τονώνει, από τήν αρνητική πλευρά, γιά μάς, 
το πνεύμα τού συγγραφέα. Ό Παπαδιαμάντης κρατάει άπένανιι στήν πραγ
ματικότητα τήν ελαφρά είρωνιστική διάθεση τού σκεπτικιστή. Ό Καρκαβίτ
σας πιστεύει άπολυτα σ’ αύτήν, ανακατεύεται στό σάλαγό της, ενθουσιάζεται 
ως τό διονυσιασμό κ’ υψώνει γενναία τή φωνή. Ό ένας ρεμβάζει ή προσεύ
χεται. Ό άλλος ζητωκραυγάζει.

Μαζί κ οι δυό τους—ολοζώντανη ή ρωμέϊκη ψυχή ! . . .

(ΊΙ συνέχεια στό 6^ Τεύχος)
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

ΧΡ. ΕΜ. ΑΓΓΕΔΟΜΑΤΗ

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

(Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤ'ΚΗ Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ)

Ή αλήθεια είναι δτι στά τελευταία χρόνια είτε άπό επίδραση τού Κα- 
$άφη, είτε άπό άλλους λόγους, τό στρατόπεδο τών δημοτικιστών, ή καλύτερα 
τών μαχητών τού δημοτικισμού άραίωσε, σημαντικά. Κι’ αν ή άραίωση αυ
τή ήταν μιά απλή εγκατάλειψη τού άγώνα, τό πράγμα καμμιά δέν θά είχε 
•άξια, γιατί άλλοι στρατιώτες τής ιδέας θάμπαιναν στή μάχη. Τό κακό είναι 
δτι οί λιποτάκτες δέν περιωρίσθηκαν στό έγκλημα τους αύτό μόνο, άλλ’αύτο- 
μόλησαν καί στόν εχθρό καί σήκωσαν τά ϊδια τά δπλα πού είχαν άκόμη 

•στά χέρια τους άπό τήν παράταξη πού έγκατέλειψαν, νά χτυπήσουν τούς άν
θρώπους εκείνους μέ τούς οποίους πριν λίγο συμπολεμούσαν.

Ό Παλαμάς στά προλεγόμενα του τών «Πεζών Δρόμων» τώρα στήν 
άποκορύφωση μιάς ποιητικής ζωής κι’ άφού μιά ολόκληρη γενεά διανοουμέ
νων τόν ύψωσε σύμβολο καί ιδέα, δμολογεϊ χωρίς καμμιά έννοια καί καμ- 
μιά άνησυχία γιά τήν προδοσία «Μέ δλο μου τον ενθουσιασμό προς τη γλωσ
σική μας προκοπή καί τήν άπό κείνη δοσμένη τόνωση στο στίχο μου πού δέν 
ΈΪναι παρά ή ίδια ή ποίηση μετρημένη μαθηματικά στό δημοτικιστικό ιδα
νικό, πάντα καί μέ δλα μου |ά άναθέματα , ετρεφα κρυφές έγνοιες καί συμ
πάθειες άνομες πρός τήν καθαρεύουσα».

Τί νά είναι τάχα εκείνο πού τόν έκανε νά γράφει αυτά τα λόγια καί από 
σύμβολο νά καταντήσει ό πολέμιος τής ιδέας ; Γί νά είναι εκείνο πού τόν 
•έκανε νά ομολογεί δτι ανέκαθεν ήταν προδότης, η τουλάχιστον είχε τη διά
θεση τής προδοσίας ; Στό ερώτημα δέν πρόκειται ν’άπαντήσω εγώ, άφού εγώ 
ό ίδιος τό θέτω. Φοβούμαι μόνο δτι ή ’Ακαδημία μέ τήν καθιερωμένη της 
-καθαρεύουσα κι άλλους, έκτος άπό κείνους πού παράσυρε ώς τή στιγμή, θά 
παρασύρει σέ προδοσία.

Ούτε δμως οί προδοσίες, ούτε τό θέαμα τών νέων τάχα συγγραφέων πού 
«ΐδαν τή σωτηρία τής γλώσσας καί τή δική τους σένα παρδαλό κατασκεύασμα, 
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μπορούν νά φέρουν τήν συντριβή μιάς ιδεολογίας,γιά τήν επιβολή τής όποιας τίΓ 
πιό φωτισμένα μυαλά τοΰ ελληνισμού έδωσαν κάθε ικμάδα τής ζωής τους. 
Ίσως μάλιστα ή αντίδραση αυτή νά χρειάζεται γιά νά δοθεί ή τελειωτική) 
μάχη για τί] νίκη, πού δέν έχει σήμερα αρχίσει, άλλά αιώνες δ'λους πρίν.

* *· *

Ας μή γελιοιμαστε' τό γλωσσικό ζήτημα δέν παίρνει τήν οριστική του· 
μορφή μέτόν Ψυχάρη’ τό γλωσσικό, είναι ζήτημα τοΰ ελληνικού έθνους πολ
λούς αιώνες πριν κι αν θάπρεπε νά παραδεχθούμε δυό ανθρώπους ως τούς 
πραγματικούς αρχηγούς τοΰ δημοτικισμού, αύτός είναι ό Ευριπίδης κι’ό· 
’Αριστοφάνης.Ό Ευριπίδης, πρώτος ένόησε πώς τά πρόσωπα τών θεατρικών 
έργων δέν πρέπει απλώς, νά παρουσιάζουν τόν άνθρωπο δπως πρέπει νά· 
είναι, άλλ’ εκείνο πού είναι, άληθινά ’)■ Και γιά νά κατορθώνεται, ή φκια- 
χτή γλώσσα τοΰ Αισχύλου καί τοΰ Σοφοκλή, μέ τά χίλια της κοσμήματα δεν- 
ήμποροΰσε νά μιλά στήν άνθρώπινη καρδιά. Ή γλώσσα έπρεπε νά είναι τό- 
μέσο μιάς ψυχικής επικοινωνίας καί γιά νά είναι τέτοια, έπρεπε δχι νά θαμ
βώνει, άλλτι νά μιλά στήν καρδιά. Κι’ ενώ ό Αισχύλος έχρησιμοποίησε τήν 
πιό «εξεζητημένη» γλώσσα, ό Ευριπίδης δπως κι’ ό ’Αριστοφάνης επήραν 
τή γλώσσα δπως μιλιόταν στήν εποχή τους καί δέν έχρησιμοποίησαν έτσι 
απλά καί καθαρά ό ένας στις τραγωδίες του καί δ άλλος στις κωμωδίες του. 
Ό δεύτερος μάλιστα μάς δίνει καί μιά εικόνα τών γλωσσικών καυγά-, 
δων τής εποχής του, βάζοντας στούς «Βάτραχους» τόν Αισχύλο καί τόν 
Ευριπίδη νά μαλώνουν γιά τήν γλώσσα. Πόσο δέ τό άθηναϊκό κοινό τής 
εποχής εκείνης ήταν αυστηρό καί πόσο ή απλή γλώσσα, «ή γλώσσα του» τοΰ· 
έταίριαζε μάς λέγει τό πάθημα τοΰ ’Αντίμαχου στά 405 π. X. Όταν μιά 
φορά ό ποιητής αύτός έδιάβαζε ένα ποίημα του, πού ήταν άντίθετο, εντελώς, 
πρός τό γλωσσικό πνεύμα τής εποχής του, δλοι δσοι τόν άκουαν έφυγαν καί1 
τόν έγκατέλειψαν μόνο μέ τόν Πλάτωνα.

Άλλά καί δλοι σχεδόν πού έγραψαν μετά τόν Ευριπίδη καί τόν ’Αριστο
φάνη, δλοι χρησιμοποιούν τήν άπλούστερη ’Αττική γλώσσα πράγμα πού μας: 
αφήνει νά βλέπουμε καί τήν εξέλιξη τής γλώσσας καί τοΰ τυπικού της τή- 
διαμόρφωση. ’Έτσι, άποδεικνύεται γιά μιά άκόμα φορά ή άλήθεια εκείνου 
πού διακήρυξε ό Ψυχάρης, δτι: «γλωσσικό ζήτημα δέν είναι ζήτημα λέξεων 
άλλά ζήτημα τύπων». Καί ή εξέλιξη συνεχίζεται μέ τούς άλεξανδρίνους καί 
μέ τήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη έχουμε τήν απόδειξη πώς μιλιόταν ή, 
ελληνική τόν πρώτο μ. X. αιώνα. Τά ιερά αύτά βιβλία είναι τό γραπτό· 
εκείνο μνημείο πόύ μάς δείχνει καί τή διαμόρφωση μιάς γλώσσας σέ πάγ
κοινη καί γενικώτερα, τή διαμόρφωση τής ελληνικής καί τήν άπλούστευσή»

‘ί’Αριστοτ. Ποιητ. 46. 

της μέ τό πέρασμα τών αΐιόνων. Δέν έχω, βέβαια, τό χώρο γιά να δώσω έδο> 
μερικά παραδείγματα άπό τά όποια θά φαινόταν ή συνέχεια στή γλώσσα 
τοΰ λαού.

* * *

’Ίσως μοΰ προβληθεί δτι στήν Παλαιά καί Νέα Διαθήκη υπάρχουν πλεΐ- 
στες λέξεις εβραϊκές καί λατινικές καί κατά συνέπεια, ή γλώσσα τοΰ Εύαγγε- 
λίου καί τής Παλαιός Διαθήκης δέν είναι ή καλύτερη ελληνική. Δεν θά έδυ- 
σκολευόμην ν’ απαντήσω δτι καί ή άρχαία ελληνική έπήρε εκατοντάδες δλες 
άπό τις φοινικικές καί άλλες γλώσσες. ΊΙ λέξη «χιτών» π. χ. είναι φοινικική, 
καί αύτό τό όνομα Ζεύς είναι τό σανσκριτικό Τζάσις. Αύτό μάς άφίνει νά δια- 
τυπά) σου με τόν κανόνα: δτι ή κατάληξη καί ή διάπλαση δίνει τήν εθνικότητα 
σέ μιά λέξη. Οί καθαρευουσιάνοι, λησμονώντας τό παράδειγμα τών άρχαίων 
έλλήνων, κατατρίβουν τόν καιρό τους θέλοντας νάποδείξουν δτι δσοι πιστεύου
με στον δημοτικισμό δέν έχουμε άλλο σκοπό παρά νά εισαγάγουμε ξένες 
λέξεις στή γλώσσα γιατί δέν μπόρεσαν ποτέ νά μάθουν δτι ό λαός διατήρησε 
πολύ άμιγέστερη τήν ελληνική άπό τούς μετά Κοραή προφητας πού διέπλα
σαν τήν καθαρεύουσα, γλώσσα δηλαδή που. πίσω άπο τη φαινομενική ελλη
νικότητά της έκρυβε τήν γαλλική, τήν άγγλική και τήν ιταλική καί μονο ελλη
νική δέν ήταν. Σύνταξη, τυπικό καί ιδιωτισμός ακόμα μετεφερθησαν αυτού
σια στήν καθαρεύουσα πού καυχάται έν τούτοις γιά την ελληνικότητα της. 
Καί μόνο ή δυστυχισμένη δημοτική δέν είναι ελληνική γιατί λέει τόν άρτον 
ψωμί, τό γελέκο, γελέκο, τά παπούτσια, παπούτσια, το βιος με την αρχαιαν 
σημασίαν τής περιουσία; καί δέν λέει τά εύφωνότατα καί γαλλοπρεπέστατα 
«έλαβε χώραν» καί τό ζήτημα είναι επί «τάπητος».

Τό μεγάλο κακό είναι δτι οί βυζαντινοί πού είχαν κολλήσει κι αυτοί τήν 
ψώρα τοΰ καθαρευουσιανισμού καί λογιωτατισμοΰ δέν καλλιέργησαν τή· 
γλώσσα τοΰ λαοΰ. Άν τήν είχαν καλλιεργήσει, σήμερα δέν θά υπήρχε γλωσ
σικό ζήτημα. Δυστύχημα άκόμα είναι πού δέν διατηρήθηκε ή κρητικη άν
θηση. Άν δέν έπεφτε ή θεομηνία τής βενετσιάνικης σκλαβιάς ίσως καί ή 
Κρητική άνθηση μάς έσωζε άπό τήν πληγή τοΰ γλωσσικού ζητήματος. Οπωσ
δήποτε δμως καί τήν εποχή άκόμα πού οί περισσότεροι βυζαντινοί επιτη
δεύονταν στή γλώσσα καί προσπαθούσαν νά μιμηθούν τόν Αισχύλο, τόν Δη
μοσθένη καί τόν Ξενοφώντα, υπήρξαν άνθρωποι πού έδωσαν τήν σημασία 
πού τής έπρεπε στή γλώσσα τοΰ λαοΰ καί μάς έσωσαν στά συγγράμματά 
τους τή γλώσσα αύτή. Άκόμα καί άγώνες γλωσσικούς διεξήγαγαν καί έδει
ξαν φωτετνή άντίληψη πού, μακάρι καί πολλοί σημερινοί νά τήν είχαν. Ιδία 
δμως, οί είκονομάχοι ιεροκήρυκες συνέβαλαν στή διαμόρφωση τής δημο
τικής γιατί γιά νά καταστήσουν νοητές τις θεωρίες τους στό λαό, έπήραν τή, 
γλώσσα του καί σ’ αύτή διατύπωσαν δσα είχαν νά διατυπώσουν. Τυπικό πα
ράδειγμα τής εθνικής γλώσσας δπως μιλιόταν τόν ενδέκατο μ. X. μάς δίνει 
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ο Μιχαήλ Κηρουλάριος μέ τήν παρατήρηση πού άπηύθυνε στά 1058, στόν 
αΐ’τοκρατορα Ισαακιο Κομνηνό.

«Εγώ σ’έκτισα, φούρνε μου καί έγώ νά σέ χαλάσω». ’Αλλά δπως στά 
δημοτικά τραγούδια καί προ παντός στούς θρήνους πού έποιήθησαν ευθύς 
μετά στο πάρσιμο τής Πόλης άπό τούς Τούρκους, έχομε έξοχα παραδείγματα 
της γλωσσάς τοΰ ελληνικού λαού, δπως διαμορφωνόταν μέ τό πέρασμα τοΰ 
χοονου καί πού δείχνουν τήν εξελικτική συνέχεια. Τή συνέχεια αύτή καί 
μετά την, άλωση την είδαν πολλοί λόγιοι πού ώρθωσαν, στά χρόνια τής σκλα
βιάς το ανάστημά τους σ’δλους εκείνους πού έζητοΰσαν νά ξαναγυρίσουμε στά 
γ.ρονια του Σοφοκλή κι’ έτσι έτυραννοΰσαν τά δύστυχα ελληνόπουλα πού ζη
τούσαν με χιλιους κινδύνους καί χίλιες στερήσεις νά μάθουν δυό γράμματα.

Πρώτος δμως δ Κερκυραίος Νικόλαος Σοφιανός (1534) ένοιωσε τήν 
αναγκη να συστηματοποιήσει τή σπουδή τής δημοτικής κι έγραψε τήν περί- 
φημη γραμματική του τής «καθωμιλημένης». Ό άνθρωπος αύτός, αληθινά, 
φωτισμένος, διακήρυττε στήν προσφώνηση τής γραμματικής του προς τόν 
πρίγκιπα τής Λορραίνης, καρδηνάλιο ’Ιωάννη δτι ή «καθωμιλημένη» ελλη
νική κάθε ά'Μο ή κατώτερη είναι τής γλώσσας τοΰ Δημοσθένη, τοΰ Πλά
τωνα και τοΰ —ενοφωντα και στόν επίλογο προσθέτει, αποτεινόμενος σ’ εκεί
νους που θά διαβάσουν τήν επιστολή του : «Οί επιστήμες μαθαίνονται οχι 
μονον με τήν ελληνικήν γλώσσαν, άλλά καί μέ πάσαν άλλην γλώσσαν δποΰ 
ναν αναμεσα στούς άνθρώπους, καλά και ήτον ή βαρβαρότερη τοΰ κόσμου’ 
ποσον μάλλον ή έδική μας ομιλία, ή κοινή λέγει, όπώχει τέτοιαν ευταξίαν 
και αρμονίαν καί καλλωπισμόν, δποΰ, ώς εγώ νομίζω, άλλη νά μηδέν ένας 
■οπού καν νά τής σιμώνει». /

Στην περικοπή αυτή μαζί μ’ ένα άκλόνητο επιχείρημα γιά τήν άξια τής 
δημοτικής, εχομε καί τό γραπτό υπόδειγμα τής γλώσσας τής εποχής εκείνης.

* 
* *

Ολίγον αργότερα, (1568) ό Δαμασκηνός Στουδίτης συνέγραψε τόν «Φυ
σιολόγον». Τό ύφος του, ϊσως νά είναι περισσότερον έπιμελημένον τοΰ ύφους 
του Σοφιανού, άλλά δέν παύει νά είναι τό ύφος καί ή σύνταξις τής εποχής του.

«Ό Δέλφινας, λέγει, είναι ψάρι εις τήν θάλασσαν καί οί άνθρωποι τό 
λέγουν δράκαιναν καί τό φαγί του είναι γλυκύ καί ωφέλιμον’ πλήν έχει εις 
τα ποδάρια της φαρμακερόν κεντρί, μέ τό όποιον εάν κεντρήσει άνθρωπον 
αποθνήσκει. Είναι δέ ή ιατρεία του νά τόν σχίσεις εκείνον τόν δράκοντα 
νά βάλεις τό σικότι του επάνω εις τήν πληγήν. Διά τοΰτο προσέχουν οί ψα
ράδες καί δέν τόν πιάνουν μέ τό χέρι τους έως νά ψοφήσει».

~ Θά μπορούσα νά παραθέσω άπόσπασμα καί άπό τήν Κλίμακα Ίωάννου 
του Σχολαστικού, μεταφρασμένην άπό τόν Μαργούνιον, στά τέλη τοΰ 16ου 
αιώνα και απο πολλά άλλα συγγράμματα πού είδαν άργότερα τό φώς τής 

ημέρας καί άπό αυτά δμως τίποτα άλλο δέν θάποδεικνυόταν παρά ή συνέχεια 
στήν άπλούστευση τής γλώσσας καί ή διαμόρφωση τής νέας ελληνικής από τή 
δημοτική. Θάποδεικνυόταν δμως άκόμα καί τοΰτο : δτι σέ κάθε έποχή η δη
μοτική είχε τούς εχθρούς της, είχε δμως καί τούς άφωσιωμένους της, αυτούς 
ποΰ μάς έφεραν τόσο κοντά στή νίκη.

Δέν ή μπορώ δμως νά μή- παραθέσω ένα άπόσπασμα άπό τήν Τέχνη 
■τής Ρητορικής, τοΰ κρητικοΰ της δασκάλου στό ελληνικό σχολείο τής Βενε
τίας Φραγκίσκου Σκούφου πού έκυκλοφόρησε στά 1681. Ό έπαινός του της 
"Ελλάδας, τελειώνει έτσι:

«Ποιος δμως ή Ελλάδα (ώ Ουρανέ) σοΰ έχάρισε τά πλέον υπέρφωτα 
άστρα, δποΰ νά σοΰ άστράπτουσι εις τό στερέωμα ; ποιοι παρά οί , έλληνες 
έστάθησαν εκείνοι δποΰ έλεύκαναν τόν εύμορφον γαλαζίαν μέ τό γάλα της 
παρθενίας, δποΰ σοΰ ^ζωγράφισαν τήν θαυμαστήν ’Ιριν μέ τό αίμα όπου 
έχυσαν διά τήν πίστιν καί μέ ταΐς άρεταίς των, καί μέ τίμιαις πετραις σου 
έκτισαν τήν μακαρίαν καί άστραπηφοροΰσαν πόλιν ; Καί εις βραχυλογίαν, αν 
δ Εωσφόρος σέ έγδυσε άπό τούς άγγέλους, τό ελληνικόν γένος τόσους καί τό
κους άγιους σοΰ έδωκε δποΰ δέν φαίνεσαι πλέον ουρανός, άμή χωρίς καμμιάν 
υπερβολήν, δλος δλος φαίνεσαι μιά Ελλάδα. Μιμητής τοΰ Σκούφου ήταν δ 
Ηλίας δ Μηνιάτης καί ό κρητικός επίσης Γιακουμής Μαλακης.

"Υστερα άπό αυτούς σειρά δλη λογίων καί κληρικών έπεδόθησαν στή συγ
γραφή βιβλίων στή δημοτική καί διεξάγει άμείλικτο κατά τών άρχαϊζόντων, 
πόλεμο, ώς πού φθάνομε στήν έποχή τοΰ Βηλαρά, τοΰ Κοραή καί τών περίφη
μων αγώνων μεταξύ τών έλλήνων λογιών τής Μολδοβλαχίας καί ιδία τοΰ 
■άρχοντας Κλοτζιώφ Δημητίου Καταρτζή και Λάμπρου Φωτιάδη.

Ό Καταρτζής έγραφε στό Φωτιάδη «πώς είναι ανάγκη νά συγγράψουμε 
ταϊς έπιστήμαις καί τέχναις ρωμαίϊκα, γιά νά προκοβουν οι νέοι μας πιο 
γλήγορα καί μέ πιό θεμέλιο εις δλα» καί σ’ αυτά δ Φωτιάδης άπαντοΰσε : 
«Ούκ άρα παράδοξα τά τών στωϊκών δόγματα, καίτοι τοιαΰτα πολλοίς ου μην 
πών συγκλύδων καί τοΰ συρφετωδους κόμματός κτλ.» Μέ τίς συγκλυδε, ομω- 
καί τά συρφετώδη κόμματα δ Φωτιάδης καί η απλή χορεία^ τών αρχαιοπλη 
κτων δέν έσταμάτησαν μόνο,τήν εξέλιξη τής γλωσσάς^ άλλ άπότρεψαν τού, 
ρουμάνους νά υιοθετήσουν τήν ελληνική γλώσσα, την οποία θα έκαμαν δίκη 
,τους άν δέν ήταν τόσο δύσκολη, δσο τήν ήθελαν «οί διδάσκαλοι τοΰ γένους».

Τό έργο τοΰ Καταρτζή συνέχισαν αργότερα δ Γρηγόριος Κωνταντιάς και 
•δ Δανιήλ Φιλιππίδης. Αυτά δμως, φαντάζομε, τά λίγα άρκουν για να κατα
φανεί δτι στήν εξέλιξη τής δημοτικής υπήρχε μιά συνέχεια ώς τήν εποχή πού 
ο Κοραής έχώρισε τούς ελληνας σέ δυό στρατόπεδα καί συνέβαλε τόσο στη 
διαμόρφωση τοΰ εξαμβλώματος πού λέγεται καθαρεύουσα. Για τήν εποχή τοΰ 
Κοραή, χρειάζεται άσφαλώς, μιά Ιδιαίτερη μελέτη. Δέν θάθελα δμως νά 
κλείσω τό πρόχειρο αύτό σημείωμα προτού σημειώσω τήν άπαντηση πού 
,έδωσεν ό Χριστόπουλος (1772-1847) στούς καθαρολόγους μέ τό σύγγραμμά 
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του τά ΙΙληνιηά άρχαΐο λογήματα, άφοΰ αυτοί δέν κάνουν τίποτα άλλο παρά 
νά υποβιβάζουν τό γλωσσικό ζήτημα σέ ζήτημα λέξεων, ωσάν ή δημοτική 
να είχε αντίρρησιν νά παίρνει άπό τήν άρχαία δσα τις χρειάζονται.

«Οι Αιολεΐς, λέγει ό Χριστόπουλος, έλεγαν τό άνήρ δέρκων, τό θήρ δρά
κων, οί Δωριείς τό τέμενος οΐτος, τό κυρτός υβός, τό διφθέρα βοίτα, 
οι ίωνες τόν λόγον μύθον, τόν πλούσιον παχέα, τάς ναΰς βάρκες. ’Αν λοιπόν 
οι αιολεΐς, οι δωριεΐς, οί ϊωνες, άλλάζοντας τάς λέξεις αναμεταξύ τους, δέν 
έβαρβαριζαν, οΰτ’ εμείς βέβαια βαρβαρίζομεν άλλάζοντας καί λέγοντας τό πΰρ 
φωτιά τό ύδωρ νερό, τό οίνος κρασί, τό ποιώ κάμνω».

Οπωσδήποτε, άν ό Κοραής καί ή σχολή του έφεραν τή στείρωση στό 
μυαλό, ό λαός δέν έπαυσε τήν κατεργασία τής γλώσσας, τής αληθινά έλλη
νικής, που δέν κουράζει τό νού, άλλά πού βοηθεΐ στήν ανάπτυξή του. 'Ακόμη 
αν παρουσιαστούν καί προδότες καί λιποτάκτες στις τάξεις μας, πολλοί μένουν 
ακόμη οί στρατιώτες. Κι’ δπως μέ τήν καλλιέργεια, άπόδειξαν δτι ή διιμο- 
τική είναι τό τέλειο δργανο γιά τήν έκφραση κάθε διαλογισμού καί τού πιό 
λεπτού άκόμα, παρ’ δσα διακήρυτταν οί οπαδοί τής καθαρεύουσας, μέ τήν 
έπιμονη καί τή θέληση θά φέρουν καί τήν τελική νίκη. Τό γλωσσικό μας 
ζητημα είναι ζήτημα πού μάς έκληροδότησαν οί αιώνες, ποτέ δμως δέν είμαστε 
πιό κοντά στόν τελικό ξεκαθαρισμό του άπό σήμερα.

ΧΡ. ΕΜ. ΑΓΓΕΛΟΜ ΑΤΗΣ

“Εχουμε άνάγκη άπό βιβλία καί γιά τό δημοτικό καί γιά το γυμνάσιο. Α
ναγνωστικά, ιστορικά, γεωγραφικά, φυσικομαθηματικά κ.τ.λ.

Άς μαζευτούμε λοιπόν μερικοί, δσοι πιστεύουμε καί μπορούμε, νά δί
νουμε 2—3000 δρχ. κάθε χρόνο ό καθένας μας. “Ετσι θά μαζεύαμε 50 ως 
100 χιλ. δραχμές καί θά δίναμε 2 βραβεία τό χρόνο στά καλλίτερα διδαχτι- 
κά βιβλία.

"Οταν ή Πολιτεία βάλει τή δημοτική καί στό γυμνάσιο, πρέπει νά είναι 
έτοιμα τά βιβλία, άδέ θέλουμε νά έχουμε γλωσσική άναρχία.

Άν θέλει ν’ άναλάβει αυτήν τήν πρωτοβουλία ή «Ιδέα» γράφουμαι γιά 
3000 δρχ. τό χρόνο.

"Ενα άλλο ζήτημα σπουδαιότατο’ ή μόνη καθημερινή εφημερίδα που γρά
φεται στή δημοτική είναι δ «Ριζοσπάστης» κΓ επειδή είναι κομμουνιστική, 
πολλοί άπλοι καί άλλοι επιτήδειοι συγχίζουν δημοτική καί κομμουνισμό.

Είναι καιρός νά γίνει μιά εφημερίδα καθημερινή, δχι κομμουνιστική, 
γραμμένη στή δημοτική, άπό τήν άρχή ως τό τέλος.

Μιά τέτοια εφημερίδα είμαι βέβαιος θά είχε πολύ μεγάλη κυκλοφορία καί 
θά συντελούσε πολύ νά ξεπαστρευτεί ή σκόπιμη καί μή σύγχιση και νά προ- 
δέψει ή επίσημη καθιέρωση τής δημοτικής.

Καί σέ μιά τέτοια προσπάθεια είμαι βέβαιος πού πολλοί θά σάς βοηθή
σουν όχι μόνο μέ λόγια.

Μέ πολλή φιλία
Α ΠΑΠΠΑΣ

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Κ. Α. ΠΑΠΠΑ

Φ.λη « Ιδέα»

ΙΙολύ σωστό νά γίνει κάτι γιά τό γλωσσικό ζήτημα. Μά ή συζήτηση 
έχει λήξει.

Γιά δποιον σκέπτεται δέν υπάρχει αμφιβολία πώς τό πιό μεγάλο εμπόδιο· 
γιά τήν πρόοδο τού τόπου είναι ή εξακολουθητική ψευτιά, μέσα στήν οποία 
ζοΰμε, καί πού τήν σκεπάζει ή καθαρεύουσα, πού μάς κάνει νά γελιόμαστε 
αναμεταξύ μας καί νά γελάμε τό λαό μέ λόγια καί μόνο λόγια. Καιρός πιά να 
γίνει κάτι. Τώρα δέν πιστεύω νά περιμένομε τό κάτι αύτό άπό τό Κράτος..

Ο κ. Παπανδρέου παρακάλεσε τόν κ. Τριανταφυλλίδη νά ετοιμάσει μιά 
γραμματική, πού είναι άπαραίτητη.

Μά δέν είναι άρκετό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ή « Ιδέα» δέχεται μέ ξεχωριστή ευχαρίστηση τήν πρόταση τοΰ πρώην 
υπουργού κ. Ά. Παππά σχετικά μέ τά διδαχτικά βιβλία. Είμαστε βέβαιοι 
κ’ έμεΐς δτι θά βρεθούνε εύκολα άρκετά χρήματα ώστε νά μπορούνε νά τυπω
θούνε βιβλία στή δημοτική γιά δλα τά εγκυκλοπαιδικά μαθήματα τοΰ σχο
λείου. “Ισως μάλιστα νά υπάρχουνε κιόλας γραμμένα τέτοια βιβλία καί περι
μένουνε μιά ευκαιρία γιά νά έκδοθούν. Θά έπρεπε νά γίνει μιά μικρή επι
τροπή γιά νά συνάξει τά χρήματα καί νά προκηρύξει τούς σχετικούς διαγω
νισμούς. Οί σελίδες τής «’Ιδέας» θά είναι στή διάθεση τής επιτροπής αύτής 
γιά κάθε σχετική δημοσίευση·



ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ κ. AAES. ΑΛΑΛΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Ό κ. Άλέξ. Πάλλης μάς παρακάλεσε νά δημοσιεύσουμε τό ακόλουθο γράμμα του 
προς τήν κ. Μητζωτάκη, σχετικά μέ τό βιβλίο της «Οί ’Αδύναμοι», πού βγήκε πέρσι :

Αγάπη τη κ. Μητζωτάκη,

ζΧιαβασα το βιβλίο σας καθώς και την κριτική του Αλκή Θρυλου. Ιο βι
βλίο το καμαρωσα και δε συμφωνω καθολου με την κριτική. Οι τύποι του 
φαινουνται βαθια χαραγμένοι. Πως να ξεχασει κάνεις την Τουρκισσα την 
προξενητρα, καθώς και στο τέλος τις δυο γυναίκες μέσα στο καταγώγιο. 
Είναι φωτογραφίες. Επειτα ο ρουσφετολογος βουλεφτης πότες δε βουρδου- 
λιστηκε τοσο αγρια, θαρεις εβγαλε αίματα αν δεν ήξερες πως αφτο το είδος 
συνήθως εχει χοντρο τομάρι σα ρινοκερος.

Μήτε συμφωνω πως επρεπε ο κρητικος διάλογος να γίνει σε αλο τύπο 
παρα τον αληθινα κρητικο. Αλιως ο διάλογος θα ειτανε ψεφτικος και τα 
πρόσωπα ψεφτικα. Επρεπε όμως βέβαια οι λεξες οι άγνωστες στους μη Κρη
τικούς να είχανε ξηγηθει στο περιθώριο. Αφτο φτάνει. Μα να σας πω την 
αληθια, δεν εχω πόλη πεποίθηση στα γλωσσικά του Αλκή Θρυλου. Αν είχε 
σωστή γλωσσική ιδέα, θα διόρθωνε το δικό του λεχτικο, που τώρα δεν είναι 
μήτε σαρκα μήτε ψάρι μήτε κοκινη καν ρεγγα. Κοιτάξτε αυτή τη φράση : «Ο 
τονος τον οποίον θεωρεί μοντέρνο (τον οποίον—μοντέρνο) προστίθεται στην 
υπόθεση, η οποία εξακολουθεί να είναι υπερωμαντικη και ρηχη μ εναν 
τροπο τεχνητό, ο οποίος αφινει να φαίνονται ολα τα ραματα». Απο πιον της 
προκοπής γραφια και σε πια γλωσα βρισκουνται στην αραδα τρία αναφο
ρικά ; Και στην καθαρεβουσα μας, οπού τα οποία είναι εξαποδαρα καταν
τούν πολύ πιο ανατριχιαστικα. Θαρεις διαδοχικές κανονιές απο τον Αγιο
Γιωργη.

Πρόθυμός 
ΑΛΕΞ. ΠΑΛΛΗΣ 

(ο πρεσβυτερος)

Αθήνα 9/4/33

Βιβλία μέ καινούργια μορφή

Υπάρχουν έργα πού δέν ανήκουν σέ κανένα άπό τά γνωστά λογοτεχνικά είδη. Δέ- 
μοιάζουν μέ κανένα άπό τά βιβλία πού μάς χρησιμεύουν γιά πρότυπα Πολλές φο
ρές τά έργα αυτα κλείνουν μέσα τους πολλά βιβλία, δέν έχουν άρχή καί τέλος φα
νερά, άγγίζουν ένα πλήθος θέματα, καί ή ένότητα τους είναι έσωτερική κυρίως.

Τέλος διακήρυξαν, δτι τά έργα αύτά δέν είναι καθαρά λογοτεχνικά μιά πού δέν 
μπορούσαν νά τά κατατάξουν σέ κανένα άπό τά γνωστά είδη, άλλοι δέ έφτασαν στό- 
σημεϊο νά χαρακτηρίσουν αύτή τήν τεχνοτροπία αδικαιολόγητη καί κατά συνέπεια 
τής άπέκλειαν τό δικαίωμα νά υπάρχει.

Μου φαίνεται, δτι ή αντίληψη αύτή είναι αυθαίρετη καί μονομερής. Οι οπαδοί 
της στρέφουν κυρίως τήν προσοχή τους στά εξωτερικά μέρη τού έργου καί δχι στήν 
ούσία, στό βάθος του Μέ τό νά μή βρίσκουν ένα σχήμα, μιά ένότητα αμέσως φα
νερή, γενικά μιά μορφή ή μιά τεχνοτροπία άπ’ τις καθιερωμένες, καταδικάζουν τό 
έργο, ωσάν νά ήταν αρκετά μονάχα αύτά σ’ όποιοδήποτε έργο νά τού δώσουν τήν 
αξία του.

Νομίζω, πώς κάθε δημιούργημα πραγματικό έχει δική του αυτοτέλεια, αρκεί 
μόνο του. Εκείνο πού δίνει τό μέτρο τής άξίας του δέν είναι ή μορφή μά ή ούσία. 
Μάλιστα τό μυθιστόρημα, δπως πολύ σωστά παρατηρούσε ό Benjamin Cremieux, 
δέ γνωρίζει νόμους. ’Υπάρχει μονάχα μιά σειρά άπό μυθιστορήματα- πρότυπα δια
φορετικών τύπων μέ τά όποια συνηθίσαμε νά συγκρίνουμε δλα τά καινούργια μυθι
στορήματα. Δέ μπορούμε λοιπόν νά καταδικάσουμε ένα καινούργιο μυθιστόρημα, 
γιατί δέ μοιάζει μέ κανένα άπό τά πρότυπα. Τότε οί <Κιβδηλοποιοί» τού Andie Gide 
δέ θά είχαν καμιά θέση σ.ΐ λογοτεχνικό βιβλίο καί ειδικά σά μυθιστόρημα. Κι’δμως 
τό έργο αύτό τοΰ Gide απομακρυνόμενο άπό τά γνωστά καλούπια δίνει ένα νέο 
είδος μυθιστορήματος. “Ετσι πρέπει, νομίζω, νά τό κοιτάξουμε. Σά μιά άρχή.

Είναι άλήθεια, πώς κάθε τι πού δέ μοιάζει μέ τά γνωστά, μέ τά καθιερωμένα r 
μάς προδιαθέτει έχθρικά. Χρειάζεται νά άποβάλουμε πολλές άπ*  τις παλιές μας 
συνήθειες, άπ’ τάς μεθόδους μας γιά νά μπορέσουμε νά κατακτήσουμε τό περιεχόμενο 
του “Επειτα εδώ τό έδαφος δέν είναι σταθερό. Θά πλανηθούμε σέ περιοχές άγνω
στες. ’Αντί νά κουραστούμε προτιμότερη είναι ή άρνηση.

Βρίσκω, πώς μιά τέτοια στάση απέναντι σ’ αύτού τοΰ είδους τά έργα δέν δίκαιο- 
λογιέται. Γιατί ούσιαστικά έκεϊνο πού θά μάς ^νδιέφερε θά ήταν νά δούμε κατά πόσο 
αυτά τά βιβλία τά Ιδιόρρυθμα- πραγματικά δέν είναι διόλου ιδιόρρυθμα—ανεξάρτητα 
τής μορφής ή τής τεχνοτροπίας, τής έλλειψης ένότητας κλπ. κλείνουν μέσα τους εκείνη 
τήν ατμόσφαιρα πού χρειάζεται γιά νά είναι ένα έργο αληθινό. *Οχι  δέ, έπειδή δέν 
ακολουθούν τά γνωστά πρότυπα, δέν έχουν τις καθιερωμένες μορφές, νά τά καταδικά
ζουμε καί νά τούς άρνούμεθα κάθε αξία.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ



ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

X. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ : Εισαγωγή στη φιλ©σ«φία.
Έκδοση Δημητράκου, Αθήνα 1933.

Χαιρετίζω μ’ ένθουσιασμό τό ογκωδέστατο έργο τοΰ κ X. Θεοδωρίδη, καθηγητή 
πτό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.’Αντιπροσωπεύει προσπάθεια απο τις σπανιότερες στά 
ελληνικά πνευματικά χρονικά και σημειώνει σταθμό αποφασιστικό στη μεγάλη υπό
θεση τοΰ δημοτικισμού.

Ό κ. Θεοδωρίδης, πού έχω τό ευτύχημα νά γνωρίζομαι άπό χρόνια μαζή του, 
.είναι ό τύπος τοΰ πνευματικού άνθρωπον, τοσο σπάνιος στον τοπο μας. 1 ια να φτάσει 
όπου έφτασε, πάλαιψε σκληρά. Στήν έποχή τοΰ καταρτισμού του, ήταν τόσο δύσκολο 
τό πλησίασμα τής Εύρώπης. τόσο μακρυνό γιά τήν Ελλάδα τό φεγγοβόλημα τής σκέ
ψης της ! Μέ ακατάβλητη αντοχή παρα|ΐέρισε ό κ Θεοδωρίδης ένα πρός ένα τά έμπό- 
•δια, βιωτικά και άλλα, πού έιρραζαν τό δρόμο του. Καί δέ θά ξεχάσω τόν ενθουσια
σμό του δταν, πάνε σχεδόν οκτώ χρόνια, μάζεψε γύρω του αρκετούς από τούς πιό ανή
συχους καί φωτισμένους φοιτητές γιά να μελετήσει στοργικά, αδελφικά θα ελεγα, μαζή 
τουο πλήθος κοινωνιολογικά καί φιλοσοφικά προβλήματα. Η προσπάθεια του 
είχε γιά όκοπό νά γνωρίσει στά ζωηρά εκείνα νεανικά μυαλα την πολύμορφη κι ανε
ξάντλητη δυτική σκέψη, πού παρακολουθούσε πάντα μέ άχαλάρωτη προσοχή καί πού 
αφομοίωσε τελικά χάρη στά γόνιμα ταξείδια του στή Γαλλία καί τή Γερμανία. Λίγο 
αργότερα μετά τήν ωραία του έκείνη πρωτοβουλία έγινε ό κ.θεοδωρίδης καθηγητής, 
στό νεοσύστατο μακεδονικό πανεπιστήμιο. Δέν μπορούσε νά γίνει έκλογή πιό έπιτυχη- 
μένη. Στό δεύτερο ανώτατο εκπαιδευτήριο τού τόπου έμπαινε ένας άνθρωπος μέ μά
θηση άληθινή, μ’ εξαιρετική ευσυνειδησία, μέ όρεξη γιά δημιουργική δουλειά. Η δρά
ση, πού έχει νά δείξει έκεϊ πάνω ό κ. Θεοδωρίδης, διδαχτικη καί συγγραφική, έρχεται 
νά δικάΐίδσει πέρα γιά πέρα δσους τοΰ ανέθεσαν ένα τοσο λεπτό καί ουσιαστικό λει
τούργημα.

Άλλά ό κ. Θεοδωρίδης δέν είναι μόνο ένας άπό τούς πιό θερμούς συνήγορους τού- 
πνευματικού συγχρονισμού μας καί τής επικοινωνίας μας με τη δυτική σκέψη. Είναι 
κι’ ένας φλογερός δημοτικιστής, άπό τούς πρώτους, πού κατάλαβαν, βροντοφωνησαν 
κι’ άπόδειξαν τήν επάρκεια, τής δημοτικής γιά τά πιό βαριά καί περίπλοκα νοήματα. 
'Η Είσαχωχή στήκ ψυχολοχια, πού ε|χε γράψει πριν καμποσα χρόνια, είναι απο τ·ς 
πρώτες επιστημονικές κατακτήσεις τής δημοτικής, καί μένει υποδειγματική γιά την 
αρτιότητα καί τήν κομψότητα τού υφους της.

Μέ τέτοιες προϋποθέσεις ήταν φυσικό τό τελευταίο έργο του νά πάρει τις διαστά
σεις εξαιρετικού πνευματικού γεγονότος γιά τόν τόπο μας. Γιά πρώτη φορά γίνεται 
σέ μάς μιά τόσο πλατιά καί συνθετική προσπάθεια. Μέσα στίς 462 πυκνοτυπωμενες 
σελίδες τού βιβλίου του κατάφερε ό κ θεοδωρίδης νά παρουσιάσει σχεδόν ολα τά 
♦ πεπραγμένα» τής φιλοσοφίας, άπό τήν αρχαιότητα ιός τις μέρες μας. Λέω σχεδόν 
-γιατί ό κ. Θεοδωρίδης σχεδίαζε νά μιλήσει ειδικά καί γιά έναν-ένα άπό τούς κλάδους
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τής φιλοσοφίας, γιά τή λογική, τήν ήθική, αισθητική κτλ. κτλ. "Υστερα δμως άπό 
»τήν άσυνείθιστη έκταση, πού πήρε ή εργασία του, άναγκάστηκε νά τούς άφήσει γιά 
έχλλη φορά. Ετσι, τό πραγματοποιημένο μέρος τού άρχικού σχεδίου του, γενικό καί 
αυστηρότερα μυητικύ, άνταποκρίνεται περισσότερο στον τίτλο τού βιβλίου, πού θέλει 
να λέγεται καί να αντιμετωπίζεται σάν εισαγωγή στό φιλοσοφικό κυκεώνα. Τούτο 
όμως δέ σημαίνει δτι ό κ Θεοδωρίδης περιορίζεται σέ μιά ξερή καί χρονολογική 
-έκθεση τών συστημάτων ούτε δτι άποφεύγει νά έκφράσει τις άτομικές του γνώμες 
έπάνω στά κεντρικά προβλήματα, πού δέν έπαψαν νά διαιρούν τούς φιλοσόφους. Ή 
.μέθοδος του είναι οργανική, συνίσταται δηλαδή στήν καθυπόταξη τοΰ φιλοσοφικού 
υλικού σέ ορισμένες κεντρικές διαιρέσεις, πού δείχνουν τή μεγάλη οικειότητα τού 
■συγγραφέα μέ τά θέματα του καθώς καί τή μεθοδικότητα καί τή πνευματική του πρω
τοβουλία. Ο κ. Θεοδωρίδης σπρώχνει μάλιστα τήν πρωτοβουλία του ώς τό σημείο νά 
φανερώνει τις δικές ήόυ αντιλήψεις κι’ αύτό τό κάνει είτε σέ ιδιαίτερα κεφάλαια μέ 

-συμπερασματικό χαρακτήρα είτε στήν ίδια τήν έκθεση, πού χρωματίζει άνάλογα μέ 
τις περιστάσεις. ’Ατομικά είμαι πολύ άντίΟ-ετος στήν άντίληψη έκείνη (μ’ δλη της τήν 
πέραση στήν Εύρώπη τή στιγμή αύτή), πού ζητάει άπό τό συγγραφέα μιας εισαγω
γής στη φιλοσοφία νά πάρει 6·έση οπωσδήποτε άπέναντι στά προβλήματα, πού χειρί
ζεται. Προτιμώ τή μαεστρία, πού δείχνεται στήν ταξινόμηση καί τήν επεξεργασία τών 
νεμάτων, δπως προτιμώ καί τήν αύτοτέλεια στήν έκθεση τών ατομικών τάσεων, πού 
δέν αποκλείει, φυσικά, διόλου τήν ιστορικότητα, τό δικαιολογητικό υλικό. "Υστερα 
άτό αύιή τή μεθοδολογική έπιφύλαξη, δέ μου μένει, γιά νά εξετάσω άμεσα τή διαί
ρεση τοΰ βιβλίου τού κ. Θεοδωρίδη, παρά νά δηλώσω πιός διαφωνώ ριζικά μέ τις 
προσωπικές του αντιλήψεις, πού είναι άντιϊδεαλιστικές καί πού ίσως νά έχουν ανάγκη 

,άπό κάποια διευκρίνιση κι’ άπό μεγαλύτερη συστηματοποίηση.
Ό κ. Θεοδωρίδης είχε τή λαμπρή έμπνευση νά ξεκινήσει άπό τις ειδικές προϋ

ποθέσεις τοΰ έλληνα άναγνώστη. Άπό τήν άποψη αύτή, τά «Εισαγωγικά» του είναι 
κατατοπιστικιύτατα. ’Απέχουν πολύ άπό τούς δασκάλικους άφορισμούς, πού κυκλοφο
ρούσαν ώς τώρα γι’ αύτήν τήν τόσο ρευστή κι’ Ιδιόρρυθμη πνευματική λειτουργία — 
τή φιλοσοφία. Ό αναγνώστης καταλαβαίνει μονομιάς δτι γιά νά τελεσφορήσει ή επα
φή του μέ τό φιλοσοφικό στοχασμό είναι απαραίτητο νά πλαταίνει τούς δρίζοντες του 
καί ν’ αύτενεργήσει. Ό κ. Θεοδωρίδης διαιρεί τό καθαυτό σώμα τού βιβλίου του σέ 
τρία μέρη. Στό πρώτο άναπτύσσει τήν έννοια τής φιλοσοφίας, στό δεύτερο πραγματεύε
ται τά προβλήματα τής γνωσιοθεωρίας καί στό τρίτο εξετάζει τή μεταφυσική. Βέβαια 
οί διαιρέσεις στή φιλοσοφία έχουν κυρίως παιδαγωγική άξια. Είναι δμιος μεγάλο 
πράγμα τό νά εκπληρώνουν μέ εξαιρετική επιτυχία τόν προορισμό τους καί τό νά σχη
ματοποιούν δσο τό δυνατό λιγώτερο τά διαβήματα τής φιλοσοφικής δημιουργίας. Ή 
διαίρεση τοΰ κ. Θεοδωρίδη*  έχει τό άνεκτίμητο προσόν δτι πλησιάζει πολύ πρός τό 

• ρυθμό τής ίδιας τής φιλοσοφικής έκθεσης. Σάν τό έσωτερικώτερο καί τό πιό πηγαίο 
μέρος κάθε συστήματος, ή μεταφυσική άφέθηκε τελευταία. Πρώτη έρχεται ή έννοια τής 
φιλοσοφίας — φυσικό συμπλήρωμα καί προέκταση τών εισαγωγικών — κι’ άκολουθεϊ, 
απαραίτητο ενδιάμεσο στήν πιό απρόσιτη περιοχή της καί τήν οϊκουμενικώτερη πλευ
ρά της (τή λειτουργική της άποστολή), ή γνωσιοθεωρία. Ό κ. Θεοδωρίδης δίνει δλη 
τήν ελαστικότητα καί περιεκτικότητα της στή φιλοσοφία. Δέν άρκιέται νά τήν έξετάσει 
ιστορικά σάν ένα δεδομένο, πού ολοκληρία νέτα ι μέσα στα φιλοσοφικά δημιουργήματα 
Προσπαθεί νά τή συλλάβει καί γενετικά, ψυχολογικά, δείχνοντας σέ ποιές βαθιές εσω
τερικές ανάγκες άνταποκρίνεται τόσο στό φιλόσοφο δσο καί στον κοινό θνητό. Ή μα· 
τ«α του είναι όλότελα συγχρονισμένη. Δείχνει ταυτόχρονα τά κοινά χαρακτηριστικά καί 
τις διαφορές, πού έχει μέ άλλες σημαντικές πνευματικές έκδηλώσεις, σάν τήν τέχνη, τή 

^θρησκεία καί τήν επιστήμη. Μέ τήν ίδια ενημερότητα καί πληρότητα κατατοπίζει ό
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κ. Θεοδωρίδης τόν αναγνώστη καί στά προβλήματα τής γνωσιοθεωρίας. Έδω αναλύ
ονται διεξοδικά οί βασικότερες γνωστικές τάσεις μέ δλες τις παραλλαγές τους, δηλ ο 
ρασιοναλισμός, δ εμπειρισμός κι’ δ σκεπτικισμός μαζή μέ τόν απριορισμό, τό δογμα
τισμό, τόν κριτικισμό, τό φαινομενισμό κτλ. καθώς καί οι μορφές, πού τό γνωστικ > 
πρόβλημα πήρε στις μέρες μας στήν ειδική αναφορά του μέ τις φυσικές επιστήμες, 
υστέρα άπό τις έπεμβάσεις ένός Πουαγκαρέ, ένός Λερουά κτλ. κτλ. Νομίζω πως τ<> 
τελευταίο μέρος του βιβλίου, πού άναφέρεται στή μεταφυσική, είναι τό καλύτερο _ 
Σ’ αύτό δ κ. Θεοδωρίδης δείχνει δλα τά συνδετικά του χαρίσματα, πού βοηθοΰνταγ 
είναι ή άλήθεια, άπό τή φύση του υλικού. Ουσιαστικά τό μέρος αύτό υποδιαιρείται σε 
τρία άλλα μέρη. Στό πρώτο αναλύονται οί·είδικοί τρόποι τής μεταφυσικής γνώσης^ 
στό δεύτερο εξετάζονται τά δέματα τής μεταφυσικής καί στό τρίτο συνοψίζονται <η 
παραλλαγές, πού παρουσιάζουν οί μεταφυσικές διδασκαλίες, σέ μερικές βασικές στά
σεις άπέναντι του Κόσμου. Κι’ έδω η ενημερότητα κι η ακρίβεια τού κ. Θεοδωριδτ^ 
είναι άρτιες. Εξαιρετικά επιτυχημένη είναι ή έκθεση τής ερμηνείας, πού έδωκε ή; 
γαλλική κοινωνιολογική σχολή σέ ορισμένες όντολογικές καί θρησκευτικές λύσεις. 
Ό κ. Θεοδωρίδης είχε τήν εξαίρετη πρόνοια νά συμπληρώσει τή μυητική του προσπά
θεια μέ μιά κατατοπιστικώτατη βιβλιογραφία, πού παραθέτει στό τέλος τού βιβλίου· 
του. Κι’ εδώ δ κ7 Θεοδωρίδης άκολούθησε τήν καλύτερη κατάταξη, πού φωτίζουν 
άκόμη παραπάνω λεπτολογημένες δδηγίες καί σχόλια. Στήν πολύτιμη αύτη βιβλιογρα
φία θά βρει δ έλληνας άναγνώστης κατάλογο τών δελτίων, περιοδικών, λεξικών τής 
φιλοσοφίας καθώς καί τών εισαγωγών, ιστοριών καί εγχειριδίων. ’Ακολουθούν τα 
έργα τών φιλοσόφων κατά εποχές πρώτα, κατά θέματα κατόπι, πού άκολουθουν την ίδια 
τή σειρά τού βιβλίου. t ■ e

Δέν μπορώ νά κλείσω αύτό τό σημείωμα δίχως νά τονίσω τις πολύτιμες υπηρβ- 
σίες, πού έρχεται νά προσφέρει στό δημοτικισμό ο κ. Θεοδωρίδης μέ τό βιβλίο του. Η 
γλώσσα πού γράφει, ζωντανή, στρωτή, ευλύγιστη, καλοδουλεμένη, είναι ή πανηγυρικό
τερη καθιέρωση τής δημοτικής τόσο σάν αισθητικής μορφής δσο καί σάν οργάνου γιά 
τις άπαιτητικώτερες έκφραστικές προσπάθειες. Εύχομαι νά βρεθούν πολλοί για ν’ άκο- 
λουθήσουν τό τίμιο παράδειγμα του, πού είμαι βέβαιος δτι θά συνεχίσει δ ίδιος μέ 
τήν αύτή επιμονή κι’ επιτυχία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΣΑΛΗ : Γερές καί αδύναμες γενεές? — ’© προοριομος τής 
Μαρίας Πάρνη. Μυθιστόρημα, Άθηνα 1933.

Στά τέλη τού περασμένου αίο>να δυο διαφορετικές αστικές τάξεις αντικρυστηκαν 
στήν ’Αθήνα. ’Από τή μιά μεριά τό παλιό άστικό άρχοντολόϊ, μέ κάποιο είδος αρι
στοκρατικής άνατροφής, δίχως νά είναι αληθινή άριστοκρατία (ή αύθεντική ελληνική 
άριστοκρατία ξεψύχησε στήν Πόλη τό Μάη τού 1453), άπό τήν άλλην ό νεογέννητος 
ελληνικός καπιταλισμός. Τό άρχοντολόϊ, έξευρωπαϊσμένο καί έκλεπτισμένο, μά γερα- 
σμένο πριν τήν ώρα του, άδύναμο καί άναιμικό (τά τζάκια τής Τουρκοκρατίας καί 
τής Επανάστασης). Ή κεφαλαιοκρατία, ρωμαλέα, τραχιά, πρωτόγονη, μέ φανερή τή 
λαϊκή προέλευσή της (έμποροι, βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες τής εποχής τον 
Χαριλάου Τρικούπη). Οί δυο αύτές μικρές κοινωνίες, δλότελα διαφορετικές στά ηθι
κοί στις διαθέσεις, συγχωνεύτηκαν ωστόσο πολύ γρήγορα γιά νά άποτελέσουν τή ση

μερινή άνώτερη κοινωνία τής ’Αθήνας, μέ δλα τά στραβά της καί τά κουτσά της, μέ 
τις μεγάλες αδυναμίες της, τή θορυβώδη κοσμική ζωή της καί τις τόσο σπάνιες 
αρετές της.

Τέτοιο είναι το κοινωνικό πλαίσιο μιάς σειράς μυθιστορημάτων, πού αρχίζει σή
μερα νά εκδίδει δ κ. Θανάσης Πετσάλης μέ τό γενικό τίτλο «Γερές καί αδύναμες γε- 
νεες>. Και πρέπει άμέσως νά πώ δτι εκτιμώ πολύ τήν ευρύτητα τών βλέψεων τού 
νέου μυθιστοριογράφου, πού δέν άρκεϊται σέ μιά στατική περιγραφή ηθών, ού„ε στήν 
αναλυση μιας απομονωμένης ψυχολογικής περίπτωσης, άλλά γυρεύει νά μελετήσει τις 
προελεύσεις καί τη διαμόρφωση μιάς δλόκληρης κοινωνίας. Αδιάφορο άν ή κοινωνία 
αύτή (ό καλός λεγόμενος κόσμος) μάς είναι ή δχι συμπαθιμική κι’ αν μπορούσε νά 
είναι καλύτερη. Τέτοια πού βρίσκεται, είναι κΓ αύτή ένα ζωντανό κομμάτι τής πραγ
ματικότητας καί επομένως άνήκει στή λογοτεχνία. ΚΓ δ κ. Πετσάλης είναι βέβαια 
καλά τοποθετημένος γιά νά τή μελετήσει, σάν ντόπιος Αθηναίος πού είναι καί γέννη 
μα καί θρέμα τοΰ περιβάλλοντος αύτού.

Στό πρώτο, βιβλίο τής σειράς, τόν «Προορισμό τής Μαρίας Πάρνη», παρακολου
θούμε τήν ένωση δυο χαρακτηριστικών οικογενειών, άπό τις δυο διαφορετικές κοινω
νικές προελεύσεις πού σημείωσα παραπάνω, ένωση πού πραγματοποιείται γύρω στά 
1900. Στους κατοπινούς τόμους υποθέτω πως θά παρακολουθήσουμε τά αποτελέσματα- 
τής ένωσης αύτής, δηλαδή τή δράση μιάς νέας γενεάς μές στή μεταπολεμική Ελλάδα. 
Η οικογένεια Πάρνη, άντιπροσωπεύει τό έκλεπτισμένο καί άδύνατο άρχοντολόϊ. Ή 

οικογένεια Κούκα, πού κατάγεται άπό έναν άγροτικό επιστάτη τών Πάρνηδων, πλου
τίζει στό έμπόριο, διατηρώντας τά πατριαρχικά ήθη καί τή ζωντάνια τού λαού. Ή 
κόρη Κούκα, ύστερα άπό έναν άτυχο γάμο, θά πάρει τό γιό τών Πάρνηδων. Ό γιός 
τους, πού δέ μάς είναι άκόμα γνωστός, υποτίθεται πώς συνδυάζει τήν ευγένεια τού 
πατέρα καί τις λαϊκές δρμές τής μητρικής του οικογένειας.

Γά τρία τέταρτα τού βιβλίου τά γεμίζει ή ψυχολογία μιάς γυναίκας, αυτής άκρι- 
βως της Μαρίας Πάρνη, πού δ προορισμός της είναι ή ένωση τής γερής ράτσας μέ 
την αδύναμη. Ό κ. Πετσάλης φαίνεται άσφαλώς πώς έχει μιά κλίση στή γυναικεία 
ψυχολογία.. Οί άντρικοί του τύποι, προς τό παρόν τουλάχιστο, είναι μάλλον ωχροί, μά 
ή ανάλυση τού γυναικείου χαρακτήρα πηγαίνει άρκετά μακριά. Αύτή ή Μαρία. Πάρνη 
είναι ένας τύπος πού συναντιέται συχνά, ζωντανή, ανήσυχη καί κατά βάθος πολύ ισορ
ροπημένη γυναίκα, αποφασισμένη νά χρησιμοποιήσει δλες τις δυνάμεις της, δσο μπο
ρεί καλύτερα, γιά νά προχωρήσει στή ζωή. Ό κ. Πετσάλης τήν παρακολουθεί άπό 
τά παιδικά της χρόνια, μελετά λεπτομερειακά τό σχηματισμό τού χαρακτήρα της, τις 
επιδράσεις τού περιβάλλοντος, τις πηγαίες διαθέσεις της, κατόπι τήν πλέρια ανάπτυξή 
της και τή δράση της μές στή ζωή, δράση πού είναι κάποτε περιπαθής, άλλά πάντα 
με κάποιαν οξυδέρκεια, μέ κάποιο μέτρο, πού φανερώνουν τήν επίμονη άπόφασή της 
νά κερδίσει τό παιχνίδι οπωσδήποτε. Καί τό κερδίζει άλλωστε μιά χαρά, άφού ή 
έγγονή αυτή τού επιστάτη τών Πάρνηδων, καταλήγει αρχόντισσα Πάρνη καί διευθύ
νει άπό ψηλά τις τύχες τής οικογένειας. ’Εκείνο δμως πού μάς τήν κάνει συμπαθη
τική είναι πώς ρίχνει καί τήν καρδιά της μές στό παιχνίδι δίχως νά τή λυπάται.

Ή σύνθεση τού βιβλίου είναι καλή καί φανερώνει συγγραφέα πού μελέτησε τά 
κλασικά πρότυπα. Στό τέλος ίσως νά χωλαίνει κάπως, έκεί πού πηδά ξαφνικά τριάντα 
χρόνια καί μάς έμφανίζει τή Μαρία Πάρνη γερασμένη, κουρασμένη καί υπερβολικά 
ήθικολόγα. Ησως νά γίνεται καί κάποια μικρή κατάχρηση χρησίμων διδαγμάτων. Τό 
κατ’ εμέ ομολογώ δτι βαριούμαι άρκετά τις σοβαρές κυρίες πού διδάσκουν πώς «ό 
γάμος έχει ένα ιερό σκοπό : τήν τεκνοποιία». Καί θά προτιμούσα βέβαια νά γνωρίσω 
τή Μαρία Πάρνη στά νιάτα της καί στις ομορφιές της, τήν εποχή πού ρεμπέλευε, στό 
αγρόκτημα τοΰ ’Άργους, σέρνοντας άπό τή μύτη τόν άβουλο εραστή της. Μά ό φίλτα-
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τος κ. Πετσάλης θά μου απαντήσει δτι φιλοδοξεί νά έκφράσει τήν πραγματικότητα. 
Και δτι, στήν πραγματικότητα, οί ωραίες κυρίες λένε συνήθως ανάλογα πράματα περί 
γάιιου καί πεοί τεκνοποιίας, δταν πατήσουνε τά εξήντα.

Γ. Θ.

I ΣΥΚΟΥΤΡΗ : Eisaywyn στήν «’Επιστήμη ώς επάγγελμα» T©v_Wibsr.

“Ένα βιβλίο δίνει αφορμή γιά κριτική έπαφή, δταν ξεκινά άπό βαθύτερο σκοπό 
και δυναμικότερη συνείδηση. Γι’ αύτό τό λόγο, άν ή εργασία τοϋ κ. Συκουτρή περιο
ριζότανε στήν απλή μετάφραση τής πραγματείας τοϋ Weber «Ή επιστήμη ώς επάγ
γελμά», θαχε περιορισμένη τήν αποστολή της. "Οταν δμως, μαζί μέ τήν απόδοση τοϋ 
κειμένου τοϋ Weber, ό μεταφραστής προσφέρει φωτεινά προϊόντα τής δικής ιου έ- 
οευνας πού συμπληρώνουν, επεκτείνουν καί δημιουργούν, δπως γίνεται μέ τήν πολύτιμη 
εισαγωγή του πού προτάσσεται στή μετάφραση, τότε πραγματικά τό δλο έργο πού 
άνάλαβε αύτός δέν είναι ή προσπάθεια τής επικοινωνίας μέ τήν πνευματική ανησυχία 
ένός φιλοσοφημένου δπως ό Weber άλλά ή τελειωμένη δημιουργία πού εμπνέεται 
μόνο καί άφορμάται άπό τόν ξένο συγγραφέα.

Ή εισαγωγή αύτή εύλογα μπορεί νά μάς απασχολήσει ιδιαίτερα, γιατί δέν είναι 
απλά ή επεξεργασία τών νοημάτων τοϋ Weber, άλλά ή λυτρωτική τελείωση μιάς 
προσπάθειας δημιουργικής. Ό κ. Συκουτρής έρχεται νά δείξει, νά διδάξει καλύτερα, 
σ’ δσους καταπιάνονται μέ μεταφράσεις ξένων συγγραφέων καί μάλιστα φιλοσόφων, 
δτι ή προσφορά τους, δταν άρκοΰνται στήν απόδοση μόνο τοϋ κειμένου, είναι οστε
ώδης, ξένη άπό κάθε χυμό ζωής, γιατί δέν έχει τόν παλμό τοϋ δεύτερου δημιουργού, 
δπως πρέπει νάναι ό μεταφραστής. Μπορεί άριστα ό μεταφραστής νά μάς άποδώσει 
μιά ξένη πραγματεία, χωρίς μ*  α.ύτό νά κατορθώσει νά μάς κάνει νά κορέσουμε τή 
δίψα τής ψυχής μας. Ό κύκλος τού «δημιουργούντος» πνεύματος είναι πάντα επίτη
δες άσυμπλήρωτος. Χρειάζεται ένα τόξο, ελάχιστο βέβαια γιά τά σοβαρά, καί τότε 
Οά κλείσει δλότελα δ κύκλος αύτός καί θά φανερωθεί άκέριος. Καί ιδιαίτερα δ κύκλος 
τής φιλοσοφίας πού, δπως δρίζει δ Κάντ, έξετάζει τή σχέση πού έχει κάθε γνώση 
πρός τούς ουσιώδεις σκοπούς τοΰ άνθρώπινου λόγου, προσμένει πάντα τόν ερμη
νευτή, εξηγητή, συμπληρωτή, πού πρέπει πρώτ’ άπ’ δλα νάναι στοχαστής καί νά ξε
κινά άπό τήν ίδια αφετηρία.

Πιστεύω άπόλυτα, χωρίς νά περιμένω τή διαβεβαίωσή του, πως δ κ. Συκουτρής 
ώρμήθηκε άπό κάποιες προϋποθέσεις πού έτυχε νάναι καί προϋποθέσεις τού Weber. 
Ό ταυτισμός τών προϋποθέσεων δταν σχετιστεί καί μέ τή συμφωνία τοϋ σκοποϋ, εξη
γεί πανηγυρικά τήν εναρμόνιση τών σκέψεων τοΰ μεταφραστή καί τοΰ Weber.

'Η εισαγωγή τού κ. Συκουτρή χωρίζεται σέ τρία μέρη. Ό χωρισμός αύτός δέν 
it ναι καθόλου τυχαίος. Τό πρώτο μέρος εμπνέεται άπό Weber καί προεξέχει σ’αύτό 
δ γερμανός κοινωνιολόγος φιλόσοφος. Τό δεύτερο άφορμάται καί πάλι άπό τό Weber 
μά μένει ελεύθερο στάδιο στό μεταφραστή νά έκφέρει ιδιαίτερες άπόψεις. Στό τρίτο 
δ κ. Συκουτρής άσκεΐ συστηματική κριτική στά διδάγματα τού Weber. Εννοείται, 
δτι ή γραμμή αύτή είναι κάπως αδρή γιατί καί στά τρία μέρη συσχετίζονται τά 
διανοήματα τοϋ συγγραφέα καί τοϋ μεταφρασιή.

Στό πρώτο λοιπόν μέρος ό κ. Συκουτρής άρχίζει ώς ερμηνευτής. Παρουσιάζει τήν 
ανησυχία, τόν προκλητικό τόνο, τις οξείες αντιρρήσεις πού γεννούνε τά συγγράμματα 
τοΰ Weber. Επίσης γίνεται απτή ή άντίληψη τοϋ Weber γιά τήν άποστολή τής Κοι- 

νων ιολογίας, μέ τήν κριτική πού άσκησε στό Μάρξ δπου δίπλα στήν άναγνώριση τοϋ 
ιστορικού υλισμού τοποθετείται σύγχρονα καί τό μονόπλευρο τών μαρξιστικών τάσεων 
η με τήν πρωτότυπη μελέτη του «περί τών λογικών καί κοινωνιολογικών βάσεων τής 
μουσικής». Περισσότερο διαφωτιστικός γίνεται δ Weber μέ τή θεωρία τών ιδεωδών 
τύπων, δπου άπό τήν εμπειρία τοΰ ατομισμού μεταφερόμαστε στήν έπιστημονικότητα 
τοΰ γενικού.

Ιό δεύτερο μέρος αποτελεί πραγματικά άνατομική εξέταση τών πλευρών δπου 
ή επιστήμη σχετίζεται πρός δλα τά σύγχρονα καί αιώνια προβλήματα. Έδώ δ κ. 
Συκουτρής εισάγει προσωπικές άπόψεις στή λύση τών προβλημάτων αυτών. Τήν 
επιστημονική έρευνα τή θέλει, προ παντός, έρευνα αντικειμενική. Άναζητάει τό 
ιδανικό τής επιστήμης πριν άπό τόν πόλεμο καί κατόπι, κι’ αποδείχνει τή διαφορά 
του. Γή συσχετίζει πρός τούς νέους, κι’ εύλογα θεωρεί πολύτιμη τήν δρμητικότητά 
τους. Προχωρώντας, βρίσκει χρεοκοπία τής επιστήμης επειδή ούτε τήν ευτυχία παρέ
χει, ούτε τήν πλέρια αλήθεια διδάσκει, ούτε ή γνωστική της αξία είναι οριστική. Τό 
σημείο τής μελέτης, όπου τή νέα επιστήμη απαλλάσσει άπό τόν ειδικευμένο χαρα
κτήρα πού είχε η παλαιή κι’ άποκρούει τό νοησιαρχικό της χαρακτήρα, πρέπει ιδι
αίτερα να τονιστεί. Κοντά στόν αληθινό προορισμό μας, ώς άτόμων καί πνευματικών 
ανθρώπων, μάς σπρώχνει ασφαλώς δ δραματισμός μιάς επιστήμης πού διαπλάσσει ■ 
τόν δλο πνευματικό κόσμο τοϋ άτόμου καί προάγει άγνωστες εσωτερικές δεξιότητες 
καί υψώνει, εκεί πού πρώτα (ορθωνόταν ή ψυχρή καί άσκοπη πρός τά πράγματα εξω
τερική σχέση, τόν πύργο ένός αύτοσυναιοθήματος πού πηγάζει άπό τή συγκέντρωση 
τοϋ εαυτού μας. ’Έτσι, άναγκαϊα, προβάλλει ή μεταρρυθμιστική απαίτηση στά Πανε
πιστήμια. Σωστή ή παρατήρηση πώς τά Πανεπιστήμια τώρα ειδικεύουνε καί δέν καλ
λιεργούνε τό νοϋ καί τήν ψυχή. ’Αληθέστατη ή διαπίστωση πώς οί περισσότεροι άπ’ 
αύτούς πού διδάσκουνε σ’ αύτά δέν προβάλλουν υπεύθυνη γνώμη. Άρχισε βέβαια 
κίνηση άπό πολλά τιύρα χρόνια γιά τήν καλύτερη οργάνωση τών Πανεπιστημίων πού 
πρέπει νά μένει άκοίμητη. Έχουν έγκατασπαρθεϊ τόσοι τρόποι πού δείχνουνε σωστό
τερους δρόμους’ κι’ ή πείρα άκόμα δείχνει καθημερινά σέ ποιά φθοροποιά σύγχιση 
τοϋ πνεύματος (οδήγησε ή έλλειψη συστήματος στά Πανεπιστήμια./Όλα αύτά εξετά
ζονται μ*  επιμελημένη άκρίβεια άπό τόν κ. Συκουτρή.

Στό τρίτο μέρος, προχωρεί στήν ψηλαφητή κριτική τών διδαγμάτων“τοϋ Weber. 
Ή εργασία τοΰ κ. Συκουτρή πρέπει στό σημείο αύτό νά έξαρθεϊ ιδιαίτερα. Ό κ. Συ
κουτρής, επηρεασμένος τοσο ωραία καί δημιουργικά άπό τόν Πλάτωνσ, δίνει διδάγ
ματα ανωτερότητας κι’ ύ τεροχής. Τήν επιστήμη τή θέλει δ κ. Συκουτρής αύτόνομη 
—δπως, άλλωστε, τήν έκήρυξε καί τή διαμόρφωσε ή προγονική της ελληνική έπιστήμη. 
Καθορίζει ακόμα τό έργο τού διδάσκοντος καί τών διδασκομένων στά Πανεπιστήμια. 
Ίήν ασχολία μέ τό παρελθόν δέν τή θέλει ανούσια άναδρομική τάση, άλλά γονιμώτατη 
συνάφεια μέ τούς αιώνες, πού μπορεί βέβαια νά μπήκαν στήν ιστορία άλλά κι’ εκεί 
άκόμα γίνονται φορείς ευγενικού πολιτισμού.

*

Τόν κ. Συκουτρή τόν γνωρίσαμε κι’ άπό τ’ άλλα του έργα. Δέν είναι μόνο δ 
προσεχτικός καί βαθύς επιστήμονας καί δ άκάματος διανοητής. Είναι καί κάτι άλλο : 
δ άνθρωπος πού παντού καί πάντα προβάλλει έναν έσωτερικό παλμό. Τόν παλμό πού 
κατευθύνει κάθε του στοχασμό καί προεκτείνει κάθε του σκέψη. Ό κ. Συκουτρής 
ασφαλώς διαθέτει μιά φωτεινή ψυχή καί μέ τή συνοδεία της έρευνα. Γι’ αύτό, δια
βάζοντας όποιαδήποτε μελέτη του, νοιώθουμε πάντα, τό ξαλιίφρωμα μιας αισιοδοξίας 
δμοιας μ’ εκείνη πού ο Λάϊμπνιτς αισθανόταν. . . .

θ ΞΥΔΗΣ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΤΟΣ

1932
Ας μείνουμε πιστοί σέ μιάν αγγλική συνήθεια, στή λογοτεχνική ζωή, δσον κι 

άν είναι ή βαθύτερη σημασία τής συνήθειας αύτής πολύ περσότερο βιβλιεμπορική 
παρά γραμματολογική, κι άς δώσουμε, εδώ πού στεκόμαστε στό μεταίχμιον, δπως 
λένε, τών δυο χρόνων, τοΰ ένοΰ, πού έφυγε καί τοΰ άλλου πού έρχεται, μιά ματιά 
στόν περασμένο, να ιδουμε · ποιες υπήρξαν οί μεγάλες βιβλιεμπορικές—όχι αναγ
καία καί λογοτεχνικές—επιτυχίες αύτοΰ τοΰ περασμένου χρόνου.

Ή λαϊκή φτηνή έκδοση τής «Story of St. Michele» τοΰ Axel Munthe (έκδ. 
Murray) έχρειάστηκε ν’ άνατυπώνεται καί νά ανανεώνεται κάθε μήνα*  είναι ή μεγα 
λυτερη βιβλιεμπορική επιτυχία τοΰ 1932. Ακολουθούν οί ταξιδιώτικες περιγραφές, 
άπό τό εσωτερικό τής ’Αγγλίας, τοΰ. .. δημοσιογράφου Η. V. Morton, πού πρωτο- 
τυπωθηκανε σέ. σειρά άρθρων. στον «Νταίηλυ Χέραλντ*·  ό έκδ. οίκος Methuen τις 
έβγαλε σέ βιβλίο καί πωλεϊ — λένε — κάθε εβδομάδα γύρω στις 2000 αντίτυπα! Ό 
Methuen πάλιν είχε μεγάλη επιτυχία μέ δυο άλλες εκδόσεις του, τών V e a t in a n καί 
Sellar: τις πτευματωδέστατες ιστορικές παρωδίες «1ο66 and all that» καί τις εύ· 
θυμωτατες παρωδίες ώρισμένων λαϊκό—Επιστημονικών έργων «And Now All This». 
Και τά δυο είναι εξαιρετικά πετυχημένα κι εύθυμα έργα, πού, χάρις μάλιστα στή φτή- 
νεια τους —5 σελληνια — έπουληθήκανε οέ εκατοντάδες χιλιάδων αντίτυπα. 120.000 
αντίτυπα τής κλαψιάρικα συγκινητικής, εικονογραφημένης βιογραφίας τής πριγκίπισ- 
σας Ελισάβετ έπωλησεν ο Murray, τή σειρά δέ τών έκατονταχιλιάρικων εκδόσεων 
κλεϊ τό βιβλίο «For sinners only» (Hodder and Stoughton), πού όμιλεϊ γιά 
μία νέα, μά οπωσδήποτε ασήμαντη θρησκευτική κίνηση, τήν κίνηση τής λεγάμενης 
« Ομάδάς τής Οςφορδης». Ωστόσο ευρεθηκανε εκατό χιλιάδες καί περσότεροι «αμαρ
τωλοί» πού ζητησαν να διαβάσουν ιό βιβλίο αύτό, πού είναι γι’ αύτούς μονάχα προω- 
ρισμένον, δπως λέει ό τίτλος του.

Αν τώρα, άφίσουμι: κατά μέρος τόν εμπορικόν αύτόν τρόπον τοΰ άντικρυσματος 
της Λογοτεχνικής ζωής μιάς γωρας καί ζητήσουμε νά ίδούμε ούσιαστικώτερα ποιές 
ήσαν οί βασικές λογοτεχνικές πνευματικές κατευθύνσεις, στον περασμένον αύτό χρόνο, 
στήν ’Αγγλία, οί αλλαγές τάχα καί τά θετικά κατασταλάγματα τής λογοτεχνικής παρα
γωγής στη χωρά αυτή, η επισκόπηση μας δέ θά δώσει πολύ ευνοϊκά πόρισμα α. 
Κρίση κι εδώ, δπως πανταχοΰ. Φτιδχεια.

Ίο μυθιστόρημα ό πεζός λόγος, γενικώτερα, φτωχός. Άν άφαιρέσουμε τό 

πραγματικά ζωντανό μυθιστόρημα έργο τοΰ Η e in ing way : «Death in the 
Afternoon» (άποσπάσματά του έδημοσιευθήκανε ελληνικά στήν καθημερινή αθηνα
ϊκή «Φωνή τοΰ Ααοΰ»), έργο, πού άνταποκρίνεται αληθινά στή φήμη καί ατό κΰρος 
ζοΰ ποιητή του, δέν απαντούμε παρά έργα καλοδουλεμένα, μοναχά, μά πού δέν έχουν 
τίποτα τό κοινό μέ. .. έμπνευσην, άς πούμε, μέ ’ιδέες ή μέ τέχνη τοΰ λόγου. Ο Lyt
ton Strachey δέ ζεϊ πιά, γι’ αύτό δέ μάς έχάρισεν ό περασμένος αύτός χρόνος 
καμμιά άπό έκείν*  τις αλησμόνητες βιογραφίες, έπίσης πέρασε ό καιρός τών αύτοβιο- 
γραφικών έργων τών νέων έκείνων συγγραφέων, πού είχαν λάβει μέρος στόν πόλεμο 
καί πού μάς συγκινήσανε αληθινά βαθιά μέ τις γοητευτικές των εξομολογήσεις, δπως 

• ot Graves, Sassoon, Blunden ή ό Aldington, δ Mottramijo Tomlinson. Ο πό
λεμός καί ή μόδα του πέρασε πιά, κτ ό λόρδος Δαβίδ Cecil έξεφώνησε, στις γνω
στές του γραμματολογικές διαλέξεις, πούησαντε αληθινά υπέροχες, τόν επικήδειο τής 
λογοτεχνικής αύτής πολεμικής μόδας.

Γιατί κι έδώ, δπως πανταχοΰ, δ πόλεμος καί ή συγκίνησή του δέν κατωρθωσε 
•νά δημιουργήσει μιά δχι μονάχα πρόσκαιρη λογοτεχνική γενιά, ένα δχι μονάχα πρό
σκαιρο λογοτεχνικόν είδος. **Ολα  τά μέλη αυτής τής γενιάς είπαν μια λέξη, αλήθεια 
συγκινητική κι ωραία, μά ύστερα σωπήσανε. Δέν έδημιούργησαν βάση καί σταθμό ! 
Ό Robert Graves έγραψε, τότε, τό «Goodbye to all that», ύστερα έστέ- 
φεψε*  δ,τι κι’ άν είπεν ύστερώτερα δεν είναι άξιο λογου. Ο Sassoon τά ίδια 
έγραψε τά «Memoirs of a Fox Hunting Man», τά «Memois of an Infantry Of
ficer» (Έκδ. Faber and Faber) κι ύστερις έβουβάθηκε.

Κι οί δυο τους - κι δ Graves κι δ Sassoon— ξεκίνησαν ώς λυρικοί, άλλά κΓ 
έκεΐ βουβάθηκαν. Ό Edm. Blunden, πού μάς έχάρισε τό λεπτότατο καί τόσο 

<σιγαλά μελωδικό του «Undertones ot War» έξέδωκε, τελευταία, έναν τόμο ποιή
ματα : «Halfway House» (Έκδ. Lobden Sanderson), δμως κΓ αύτά, δπως καί 
τά μυθιστόρημα τού Mot tram : «Dazzle? (Έκδ. Chatio and Wyndus) απογοη
τέψανε.

’Αλλά είναι κι άλλοι, πού σωπήσανε. Ό David Garnett περίφημος άπό 
τή «Lady into Fox», R. Hughes πού έζωγράφισε μέ τέτοια δύναμη τή «Θύελλα 
οτήν Ίαμαϊκή», δ Ε. Μ, Forster τού «Passage to India» κι ό Norman 
Do ng las, πού δ «South Wind» του έγινε πιά. .. κλασικός. Κι ωσάν νά μήν άρ- 
κούσαν οί πνευματικοί αύτοί θάνατοι, ήρθε μές στις άρχές τοΰ νέου τοΰ χρόνου 
δ Χάροντας κι έκοψε τή ζωή δυό αληθινά τρανών, άπ’ τούς παλιούς: τοΰ George 
Moore καί τοΰ Galsworthy Άέν είν’ νεκρολογία ή παρούσα έπισκόπηση, αλλιώς 
Φαπρεπε νά ειπωθούν πολλά, έδώ καί τώρα, γιά τό λησμονημένον ’Ιρλανδό καί τόν 
νομπελοτιμημένον αρχιμάστορα τοΰ αγγλικού λόγου).

* * *

Κι έτσι μάς άπομένουνε οί «κλασικοί», θά έλέγαμεν : δ Άλδος Χώξλυ, δ Μώμ, 
σ Τζόΰ;, δ Δ. X. Αώρενς, ή Βιρτζίνια Γούλφ καί πλάϊ σέ αύτούς δ J. F. Powys, 
ο Tames Hanley, δ Morgan, δ Edward Thompon κι δ Nicolson.

Μά πριν κυττάξουμε άπό κοντά τό φετεινό, τοΰ περασμένου χρόνου, έργο αύτών 
■τών πιά δοκιμασμένων, δέν θέλουμε ν’ άφίσουμε απαρατήρητο έν’ άλλο λογοτεχνικό 
γεγονός, ένα έργο, πού έχάρισε στήν ’Αγγλία ένας.. . όχι τοΰ έπαγγέλματος ένας 

• όιπλοΰς στρατιώτης—άΕροπόρος, δ άεροπόρος, λέει, Ε. Τ. Shaw. Άγνωστος; Ναι άν 
elvai άγνωστος δ περιβόητος συνταγματάρχης Αώρενς, δ βασιλιάς, έναν καιρό, τής 
Αραβίας, δ συγγραφεύς τοΰ περιλάλητου «Revolt in the Desert». Ό σοφός ανατο
λιστής, πού έγινε πολέμαρχος στήν ’Αραβία, στόν παγκόσμιο πόλεμο, υπηρετεί τώρα 
Λάπου πέρα εκεί στις ’Ινδίες σάν απλούς άεροπόρος καί ξέροντας τή γλώσσα του, δ-
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πως λίγοι, μετάφρασε στή γλώσσα αύτή τόν Όμηρο, τήν 10δύσσεια τοΰ Όμήρου, 
Καί όλοι λένε δτι ή μετάφραση τοΰ Λώρενς είναι ή μοναδική μετάφραση τοΰ Όμή
ρου, λένε πώς ξεπερνάει σέ ρυθμό, σέ ζωντάνεια καί σέ εκφραστικότητα καί τή με
γάλη τή μετάφραση τοΰ Πώπ καί κάθε άλλη ’ Μά βέβαια’ μόνο ένας ιέτοιος Όδυσ- 
σέας σημερινός καί ένας, πού ξέρει νά χειριστεί τά ’Εγγλέζικα έτσι, πού δ,τι καί νά 
εϊπεΐ, εχει σημασία καί ούσία —λογοτεχνική— μπορούσε νά καταπιαστεί μέ αύτό τό· 
έργο. Γιά γούστο του. Γιατί δέν τό κυκλοφορεί στήν πιάτσα, δπως έβαλε έπίσης τόν 
έκδοτη του τόν Lap' νά αποσύρει άπ’ τή δημόσια κυκλοφορία καί τήν αγορά τά 
«Revolt in the Desert». Τί είναι αύτός δ άνθρωπος : τυχοδιώκτης ή άγιος ; "Ενα 
είναι αναμφισβήτητα : τρανός συγγραφεύς.

* *

Καί τώρα οί άλλοι. Ή «Brave New World» τοΰ Aldous Huxley (έκδ 
Cliatto and Wyndus) είναι ένα σκάνδαλο λένε οί μέν, μιά κραυγή απελπισίας, 
λένε οί άλλοι, ανήκει, λένε οί τρίτοι, στ’ άνθη τής συγχρόνου διαστροφής. Ό νέος: 
αύτός κόσμος τοΰ Χώξλυ είναι ένας κόσμος, πού δέν υπάρχουνε........μητέρες, γιατί
οί άνθρωποι δημιουργοΰνται. . . . χημικώς, καί είναι άνθρωποι απρόσβλητοι άπδ- 
κάθε άρρώστεια, άνθρωποι—τύποι, «στανταρντιζαρισμένοι» σάν τά αυτοκίνητα τοΰ· 
Φόρντ. Καί. τό φαι είναι τεχνητό —παστίλιες— καί. τό πιοτί καί ή άγάπη καί. . . ., 
καί τό μυαλό τοΰ Huxley. ’Αλήθεια. .. . brave new World .

Ό Somerset Maugham κατορθώνει τό μυθιστόρημά του « Narrow Cor
ner» νά. · . ξε · μαγεύει κι αύτά ακόμη τά άπόκοσμα, γαλήνια, παραδείσια νησιά τοΰ- 
Ειρηνικού, πού τόσοι τά τραγούδησαν μέ μαγεμένα λόγια, άπό τό*  Γάλλο τό ζωγράφο 
τό Γκωγκέν μέχρι τόν Άγγλοπολωνό τόν Κόνρανι. Πρόκειται, βλέπετε, γιά τό «New 
Defeatist Movement» ,δπως τ*  ώνόμασεν επίσημα ή Γραμματολογία, μιά κίνηση, πού’ 
άνήκει άληθινά στον εικοστόν αιώνα τής τεχνοκρατίας.Οί οπαδοί του είναι εκείνοι, πού· 
'"πως λέει μέ πίκρα δ Γερμανός ό Ρίλκε : «έχτίσανε τό σπίτι τους καί τό περβόλι τους 
πλάϊ. . . · στό Θεό» κι έτσι τά ξέρουν δλα καί περιφρονοΰν καί τή μαγεία καί το 
θάμμα ’. Οί παστιλλότροφοι τοΰ Χώξλυ !

Ό Τ. F. Powys είναι ίσως ή κορυφή τών «Η ighbrow» αύτών, τών «abstra- 
cteurs de quintessence», δπως τούς ώνόμασε κάποιος Γάλλος γραμματολόγος, τών 
δπωσδήποτε καί μέ κάθε τρόπο «διανοούμενων» ! Τά φετεινά διηγήματά του «The 
Two Thiercs» (’'Εκδ. Chatto and Wyndns) είναι διηγήματα άπό ένα αγροτικό πε
ριβάλλον μέ τρομακτικά γεγονότα, εξαιρετικά σκοτεινά καί σκότια καί βδελυρά καί 
άσεμνα. Παρόμοια είναι τά μοτίβα καί τό υλικό τοΰ «Ebb and Flood» τοΰ James 
Hanley (έκδ. John Lane), μέ άλλαγή τοΰ περιβάλλοντος — έδώ έχουν τό λόγο· 
ναύτες καί λιμενεργάτες —, μόνο πού έδώ ή έσωτερική απελπισία τοΰ ποιητή είναι 
αγνότερη καί γι’ αύτό πειστικώτερη.

Άπό τούς τρεις καθ’ εαυτό ηγέτες τής σύγχρονης λογοτεχνικής κατευθύνσεως, δ· 
D. Η. L a w r e n r e δέ ζεϊ πιά μά έξασκεί άκόμα σοβαρήν επίδραση, μέ τά κατά
λοιπά του. Τήν έκδοση μιάς συλλογής του ποιητικής καί τών επιστολών του έπιμε- 
λήθηκεν δ Χώξλυ. Ή συζήτηση γύρω σέ αύτά υπήρξε ζωντανή καί έντονη. 
Ή Virginia Woolf δέν έξέδωκε έφέτος παρά έναν τόμο δοκίμια (The Com
mon Reader, Π. vol , The Hogarth Press), τοΰ δέ James Joyce κυκλο
φορήσανε τελευταία δύο καινούργια αποσπάσματα τοΰ «Work in Progress», «The 
Tales of Shem and Shaun». "Οσο γι’ αύτά—είναι τυχερός .... οποίος μπορεί καα 
τά καταλαβαίνει ! "Οσο γιά μένα : ομολογώ—δημοσία—τήν άδυναμία μου.

Γ. Θ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ

’Επιστροφή άπό τή Ρωσία.

Ό Παναΐτ Ίστράτης, άπό ένα Ρουμανικό σανατόριο δπου άργοσβύνει φυματί; 
κός, άπαντά στις έπιθέσεις τών άλλοτε φίλων του κομμουνιστών, άπό τούς οποίους 
χωρίστηκε προ τριετίας ύστερα άπό ένάμιση έτος παραμονή του στή Ρωσία : «κάθε 
«οργάνωση» είναι καί θά είναι πάντα έπωφελής μόνο στούς «οργανωτές»... «Τί σάς 
κάνει νά πιστεύετε δτι ή δική σας «άλήθεια» ιίναι ή μόνη πού μπορεί κανείς να 
παραδεχτεί, καί μάλιστα ή μόνη πού ταιριάζει στήν πάσχουσα άνθρωπότητα;» ... 
"Οταν παρίσταμαι έδώ, στά πέρατα τής άστικής Ευρώπης, στό θέαμα τών Ρώσων 
έργατών πού φεύγουν τήν έργατική Ρωσία, καί θερίζονται άπό τά πολυβόλα έπάνω*  
στούς πάγους τοΰ Δνείστερου, πού καταδιώκονται ώς τά ρουμανικά ορόσημα, του- 
φεκίζονται έπί τόπου ή κάποτε συλλαμβάνονται άπό τούς «προλετάριους» τής Γκε- 
πέου καί έπαναφέρονται διά τής βίαο στήν «πατρίδα τών έργατών», δταν παρίστα
μαι σ’αύτό τό σύστημα «δργανώσεως» τοΰ νέου κόσμου, έπιτρέψατέ μου νά άγαπώ- 
καί νά μισώ τούς ανθρώπους μέ άλλο τρόπο άπό τό δικό σας».

Π<Ρ« άπό τόν Μάρξ.

eO Roger Martin du Gard, δ μεγάλος συγγραφεύς τών Thibault, άπαντώντας 
σέ μιά έρευνα, φρονεί δτι «...'Όσο κι άν υπήρξε προφητική ή σκέψη τοΰ Μάρξ, δσο 
φαρδιοί κι άν είναι οί ορίζοντες πού μάς άνοιξε, άμφιβάλλω δμως άν οί κοινωνικές 
λύσεις τοΰ μέλλοντος περικλείονται κατ’ άνάγκην δλόκληρες μέσα στις θεωρίες του.

Οί αντίπαλοι τής κεφαλαιοκρατίας (πού έχουν μέ τό μέρος τους τήν άκατανίκητη 
όρμή· τής νεότητας, τής σκέψεως καί τής πίστεως εναντίον μιάς παλιάς Χ κοινωνίας 
πού κανείς πιά δέν μπορεί νά τήν ύπερασπισθεί), άντΐ νά ζητοΰν τις κατευθύνσεις 
τους άποκλειστικά μέσα άπό ένα έργο, πού, οπωσδήποτε, άνήκει στόν XIX αιώνα, 
θά έπρεπε νά σκύψουν κοντήτερα έπάνω στήν άνθρώπινη πραγματικότητα, νά μελε
τήσουν τό δυτικό κόσμο δχι τόσο γιά νά τόν καταδικάσουν, δσο γιά νά τόν έννοή- 
σουν καί νά μάθουν ποιά άπό τά θεμέλια τοΰ σημερινού πολιτισμού φαίνονται 
άπαραίτητα γιά τόν άνθρωπο... Καί φαντάζομαι δτι άν δ Κάρολος Μάρξ άρχιζε σή
μερα νά σκέπτεται καί νά γράφει, έπάνω σ’ αύτές τις βάσεις θά προσπαθούσε νά 
στηρίξει τό έργο του».

’Εξέλιξη η Επανάσταση;

Άπό άρθρο τοΰ Andre Muret σέ ’Ελβετικό περιοδικό: «Τό βέβαιον είναι, γιά 
έναν άνθρωπο πού ζεΐ μέ τόν καιρό του, είτε φίλος είναι είτε έχθρός τοΰ σημερινού- 
καθεστώτος, δτι τίποτε δέ θά άνακόψει τό δρόμο τής έπαναστάσεως. Θά πραγματο
ποιηθεί’ άργά ή γλήγορα, είτε χωρίς βία είτε διά τής βίασ, άλλά θά πραγματοποιη
θεί. Καί άν μπορούσαν οί οπαδοί τού άστικοΰ καθεστώτος νά άντιληφθοΰν εγκαί
ρως δτι τό τέλος του είναι αναπόφευκτο, θά ήσαν τότε ίσως εϊς θέσιν νά εμποδίσουν 
τήν αιματοχυσία».

’Επιστήμη καί ηδιχή πρόοδος.

Σέ βαρυσήμαντο άρθρο ιου ό Ίούλ. Μπεντά εξετάζει κατά πόσον είναι δυνα
τόν ή έπιστήμη νά συντελέσει στήν ηθική έξύψωση τής άνθρωπότητας : «’Εκείνοι 
πού συνεισέφεραν κάποια δικαιοσύνη στόν κόσμο είναι εκείνοι πού έδήλωσαν πρώτα. 
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πρώτα «δέ δέχομαι τόν κόσμο αυτόν δπως είναι». *Η  άρνηση αύτή νά δεχθούν τήν 
πραγματικότητα αύτή ή έπανάσταση εναντίον τού «εμπειρικού δεδομένου*,  δέν απο
τελεί άκριβώς τήν άρνηση τοΰ επιστημονικού πνεύματος ;» *Η  πίστη αύτή στήν 
Αγαθοποιό έπίδραση τής επιστήμης, έκτος τού δτι ιίναι σφαλερή περικλείει καί πολ
λούς κινδύνους καί γιά τήν επιστήμη άλλά καί για τήν ανθρωπότητα. Άπ’ αυτές 
ο κυριώτερος είναι δτι μετατοπίζει τήν ευθύνη άπό τήν ηθική βούληση τών ατόμων 
■καί τών Λαών σέ παράγοντες εξωτερικούς, δπως είναι «ένας δικτάτωρ, ένας είρη- 
νοποιός υπουργός, μιά διάσκεψη νομομαθών ή ένας οικονομολόγος», δπως δέ ειπεν 
■καί δ επιστήμων άν γινόταν δεκτή αύτή ή θεωρία/Ο κόσμος θά σωθεί μόνο άν ή άν- 
θρωπότης θελήσει νά κοπιάσει γιά >ά έξαοθεϊ επάνω άπό τό ήθικό επίπεδο δπως 
■βρίσκεται σήμερα καί κάθε θεωρία πού θά τήν άπέτρεπε άπό τό έργον αύτό, τό 
όποιον είναι έτοιμη σέ κάθε στιγμή νά έγκαταλείψει, είναι επιζήμια.

Ό κομμουνισμός τοΰ Α. Ζίντ (Συνέχεια)*

Συνεχίζοντες τις κομμουνιστικές του δηλώσεις, ό Ά. Ζίντ έδημοσίευοε πρό ημε
ρών άνοικτή επιστολή προς τή Ρωσική νεολαία, άπό τήν οποία ξεχωρίζω τά άκό- 
λουθα «Είμαστε μερικοί, είμαστε πολλοί, άκόμα καί στή Γαλλία, πού στρέφομε πρός 
εσάς, νέοι τών ΕΣΣΔ, τό βλέμμα μας, γεμάτο θαυμασμό καί ζήλεια’ ναί, ζήλεια γιά 
δσα υποφέρετε, γιά τό ήρωϊκό σας θάρρος, γιά τήν έγκαρτέρησή σας,επί τή πρόοψει 
μιάς άπελευθερώσεως. τήν οποία σείς οί ίδιοι ίσως δέν μπορέσετε νά άπολαύσετε, 
άλλά τήν όποια θά οφείλουν σέ σάς οι μετεγενέστεροι».

Σ’ αύτό τό σημείο άπαντά ό Ρώσος Β. Ίβάνωφ. «Στόν τόπο μας δέν έχουμε κα
θόλου καταληφθεί άπό πόθο τής θυσίας, άπό τήν άνάγκη νά θυσιασθούμε γιά τούς 
απογόνους μας, άς είναι καί μόνο γιά τήν τρίτη γενεά ύστερα άπό μάς. Δουλεύουμε 
γιά τόν έαυτό μας, γιά σήμερα καί γιά αύριο ορίζοντες νά έκτελέσωμε έναν συγκε
κριμένο σκοπό στό συντομότερο δυιατό χρονικό διάστημα’ έτσι τό πενταετές σχέ
διο έγινε γιά πέντε χρόνια καί δχι γιά πενήντα . . . Τά λόγια σας γιά τήν απελευ
θέρωση «τήν οποία σείς προσωπικά ίσως δέν μπορέσετε νά άπολαύσετε» ισχύουν 
μόνο γιά μιά πολύ μικρή μειονότητα στήν ΕΣΣΔ».

Στό μεταξύ συνεχίζονται τά σχόλια, τόσο άπό μέρους καθολικών (Η. du Pas
sage) : «Είναι καιρός πού ό κ. Α. Ζίντ συνιστά στούς άναγνώστες του νά συμβιβά
ζουν τά αντίθετα καί νά είναι δεκτικοί σέ δλες τις ιδέες ενωμένες—άν μή άυμονι- 
σμένες — σέ μιά σύνθεση στήν οποία συνίσταται κατ’ αύτόν δ πνευματικός πλουτι
σμός. *Ολα  νά τά γνωρίσεις, δλα νά τά δοκιμάσεις, τέτοιος ό νόμος τσύ είδους, ή 
μάλλον ή διδασκαλία τού κ. Ζίντ. Μήπως έσκέφθηκε δτι δ μπολσεβικισμός έλλειπε 
άπό τήν προσωπική του συλλογή: Πάντως τόν προσεταιρίσθηκε κι*  αύτόν, στά στερ
νά καί άπό μακρυά. άλλά μεμιά τόση θέρμη ώστε νά ισοφαρίζει τό χαμένο καιρό».

"Οσο καί άπό μέρους τών άριστερών (Alfred Fabre-Luce) : «Άν ή οικογένεια 
καί ή θρησκεία τού φαίνονται τερατώδεις έξαναγκασμοί,πώς μπορεί νά άνεχθεϊ τό σο
βιετικό κράτος πώς τούς μοιάζει καταπληκτικά, καί τοΰ οποίου ή τυραννία είναι 
συνάμα καί πιό έκτεταμένη καί πιό αύστηρή : Ό κ Ζίντ φαντάζεται, ίσως δτι με-

Βλ. 'Ιδέα σ. 117,251.

«ρίκες ήθικέ; προλήψεις οί όποιες τόν έκαναν νά υποφέρει άπό τήν νεότη’ά του, δέν 
υπάρχουν πιά στή Ρωσία. Τί απάτη! *0  κομμουνισμός είναι ό σύγχρονος πωριτε- 
-νισμός».

*Η επιστροφή τοΰ Κλωντελ στον Χριστιανισμό.

Άπό πρόσφατο αύτοβιογραφικό σημείωμα τοΰ Κλωντελ, σημειοόνω τήν βραδεία 
Επιστροφή του στό Χριστιανισμό: Λεκαοχτύ» χρονών έδεχύταν πέρ ι γιά πέρα, μέ δλες 
τις συνέπειες τις υλιστικές θεωρίες. Όμως τό διάβασμα τοΰ Rimbaud «ανοίγει μιά 
χαραμάδα μέσα στήν υλιστική ειρκτή» του καί τοΰ «δίνει τή ζωντανή καί σχεδόν 
■φυσιολογική αίσθηση τοΰ υπερφυσικού». Τό Δεκέμβριο τοΰ 1886 παρακολουθεί άπό 
αισθητισμό τις θρησκευτικές τελετές τών Χριστουγέννων*  εκεί γνωρίζει τήν πίστη. 
Άλλά καί μετά, παρ’ δλη τήν έπίμονη καί συστηματική μελετη τών θρησκευτικών 
κειμένων τού χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια δισταγμών καί αναβολών ώσπου, καί 
πάλι τά Χριστούγεννα τού 1890, νά έπιστρέψει οριστικά στήν εκκλησία για να 
•κοινωνήσει. . . .

Autodafe

Τήν 1η’Απριλίου, στό Kaiserslautern έκάηκαν σέ επίσημη τελετή τά 7 άνιίτυπα 
τοΰ έργου τοΰ Ρέμαρκ «Τίποτε νεώτερο στό Δυτικό μέτωπο» πού υπήρχαν στή δημο
τική βιβλιοθήκη τής πόλεως.

Τό ζήτημα των ’Εβραίων.

Στις 8 Απριλίου ή «θρησκευτική εβδομάδα» τοΰ Παρισιού έδημοσίευσε ανακοί
νωση τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Καρδιναλίου Verdier, πού ζητεί άπό τόν κλήρο καί τούς 
πιστούς «έν όνόματι τής χριστιανικής αγάπης καί τής άλληλεγγύης πού πρέπει νά 
ενώνει δλα τά παιδιά τοΰ ίδιου Πατέρα, νά προσεύχονται γιά νά πάψουν τά βάσανα 
πού υποφέρουν σήμερα οί Εβραίοι».

'C Σίμπουργκ Χιτλερικός.

Άφοΰ έγινε παγκόσμια γνωστός μέ τό Έργο του «ό Θεός είναι Γάλλος:» ό Γερ
μανός δημοσιογράφος καί συγγραφεύς Friedrich Sieburg έδημοσίευσε τελευταία 
ένα καινούριο του βιβλίο δπου υπεραμύνεται τοΰ γερμανικού εθνικισμού ξαναπαίρ- 
νόντας τά παλιά μοτίβα «τοΰ άγνωστου θεού πού κατοικεί μέσα στή γερμανική 
ψυχή», κ.τ.λ. Περνώντας κατόπιν άπό τή θεωρία στήν πράξη ζητεί τήν άνασύσταση 
τοΰ γερμανικού μιλιταρισμού, στηριγμένος σ’ επιχειρήματα εθνικής ψυχολογίας: 
«θέλουμε απλώς νά άφιερωθοΰμε σ’ έναν αυτόνομο μιλιταρισμό, ό οποίος χωρίς νά 
γίνει πολιτικό όργανο, θά είναι απλώς σύμφωνος μέ τή φύση μας»... Ό ίδιος σέ συ
νέντευξη πού έδωσε στό Έξέλσιορ έδήλωσε δτι είναι οπαδός τοΰ Χίτλερ.

Νεκρ©’ ©γίες

Στις 28 Μαρτίου πέθανε ό γαλλόφωνος Ελβετός συγγραφεύς Louis Dumur σέ 
ηλικία εβδομήντα έτών. Ό Dumur είναι γνωστός ιδίως άπό μιά σειρά μεγάλων 
•ρομάντζων του σχετικών μέ τόν πόλεμο.

Τήν 1η Απριλίου πέθανε ό Γάλλος Κάρολος Andler, ό βαθύς ερμηνευτής τής 
• σκέψεως τού Nietgsche, σέ ηλικία 67 έτών.

<Ρ. ΡΑΦΑΗΛ
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ΓΝΩΜΕΣ ΝΕΩΝ

'Ένας γνωστικός ενθουσιασμός.

Φυσικό χάρισμα τής νιότης ο ενθουσιασμός. Και φυσικό αύτός δ ενθουσιασμός*  
νά χρωματίζει τή δράση της γιά τήν πραγματοποίηση τών ιδανικών της. Φυσικό δ
μως άκόμη αύτός δ έμφυτος νεανικός ενθουσιασμός, πού βιάζεται κάπου νά ξεσπάσει, 
νά μήν έρχεται νά δυναμώσει τόν αγώνα γιά ιδανικά, πού ή ήρεμη καί βαθειά σκέψη 
ξεδιάλεξε, άλλά τρέχοντας ανυπόμονα πριν άπό κάθε, τέτοια σκέψη νά σπρώχνει ακά
θεκτα στά πιό πρόχειρα ιδανικά : εκείνα'-πού προσφέρουν οί περιστάσεις, εκείνα πού 
είναι τής μόδας, έκεϊνα πού μάς συμφέρουν.

Αύτός εΐναι δ κίνδυνος τού ενθουσιασμού. Τού επιπόλαιου ενθουσιασμού τών 
χιλιάδων τών νέων, πού παίρνουνε ενεργό μέρος σήμερα στό αναχρονιστικό κίνημα 
τού Hitler στή Γερμανία. Τού ίδιου αυτού ενθουσιασμού, πού έκανε τίς κομμουνι
στικές νεολαίες τής σημερνής Ρωσσίας νά πιστέψουνε, δτι θυσιάζοντας τά άτομά τους 
στό κοινό άγώνα γιά τήν έπικράτηση τού σοσιαλιστικού υλισμού υπηρετούν κάποιο 
ψηλό σκοπό.

Τέτοιοι δμως ενθουσιασμοί δέν μάς χρειάζουνται. Καί δέν μάς χρειάζουνται 
γιατί δέν υπηρετούνε καμμιά αλήθεια. Εκείνο πού χρειάζεται στή σημερινή νεολαία 
— ιδιαίτερα τήν Ελληνική — είναι γενικό ξεκαθάρισμα τών ιδανικών της μέ τό 
φώς τής γνώσης καί ειδικά γιά τόν καθένα ξεκαθάρισμα τής προσωπικότητας του 
μέ αύτοπαρατήρηση κάτι») άπό τό ίδιο φώς.

ΚΓ δταν γίνουνε αύτά, δταν ό κάθε νέος γνωρίσει πρώτα-πρώτα τόν έαυτό του 
καί τή θέση πού πρέπει νά κατέχει μέσα στό κοινωνικό σύνολο, δταν ό καθένας μας*  
θά μπορεί νά ξέρει, τί πιστεύει καί γιατί τό πιστεύει, τότε μπορεί νά πάρει τό λόγο 
του κι’ δ ενθουσιασμός, πού χρειάζεται βέβαια γιά τή δράση, άλλά πού είναι περιτ
τός, άν δχι βλαβερός, δταν άνακατεύεται στή σκέψη.

Δέν έχει νά ζημιωθεί δ ένθουσιασμός μας, πού θά τόν κάνουμε νά περιμένει λι
γάκι γιά νά εκδηλωθεί. "Οταν έρθει ή ώρα του νά εκδηλωθεί, ή γνώση ή βαθειά, 
πού θ’ άποτελεί τό περιεχόμενό του, θά τού δώσει δλη τή σοβαρότητα, πού τή χαρα
κτηρίζει. Ή γνώση αύτή θά κάνει εκείνον, πού στολίζει ένας τέτοιος «γνωστικός εν" 
θουσιασμός», πιό ορμητικό στό νά οϊκοδομεϊ καί πιό διατακτικό στό νά γκρεμίζει. 
Γιατί, δπως έλεγε ό Montesquieu, μόνο σέ μιά εποχή άγνοιας μπορούνε, χωρίς καμ- 
μιά βαθύτερη αμφιβολία, νά κάνουνε τά πιό μεγάλα κακά. Σέ μιά εποχή δμως φω
τισμού τρέμουνε άκόμα κι’ δταν κάνουνε τά πιό μεγάλα καλά. Νοιώθουνε τις παλιές 
καταχρήσεις, βλέπουνε ποιά είναι ή γιατρειά, μά βλέπουνε ακόμα καί τίς καταχρήσεις 
αύτής τής ίδιας ιής γιατριάς. ’Αφήνουνε τό κακό, δταν φοβούνται πό χειρότερο ί 
’Αφήνουνε τό καλό, σάν αμφιβάλλουνε γιά τό καλύτερο.

Θά τόν βεβαιώσει, πώς, άν υπάρχουνε επαναστάσεις υλικές, πού γιά ελατήρια 
έχουνε τά κατιότερα ανθρώπινα ένστικτα καί πού μπορούνε νά έμφανισθοΰνε δχι μόνο· 

στήν ιστορία τών ανθρώπων, άλλά τό ίδιο καί στό βίο τών ζώων, μπορούνε πολύ 
καλά νά υπάρξουνε καί επαναστάσεις ψυχικές, πού έχουνε γιά κίνητρο τίς εύγενέστε- 
ρες τάσεις τής ανθρώπινης ψυχής. Καί πώς δημιουργικές, άπό τήν άποψη τόσο τού 
ηθικού δσο κι’αύτοΰ άκόμη τοΰ υλικού πολιτισμού,μπορούνε να είναι μόνο οί δεύτερες, 
γιατί οί πρώτες,έρεθίζοντας καί βγάζοντας κάθε χαλινό άπό τά κατώτερα ένστικτα τού 
άνθρωποι», πρέπει νά είναι "ικανοποιημένες, άν κατορθιόσουνε νά ξεφύγουνε τήν κατα
στροφή τών πάντων καί τό χάος, δπου, ούτε αύτά τά ένστικτα, γιά τήν ικανοποίηση 
τών δποίων επαναστατήσανε, δέν θά μπορούσανε νά βρούνε χορτασμό. Πώς άκόμη ο
ποιαδήποτε επανάσταση, στήν οποία παρασέρνεται δ όχλος ασυνείδητα κι’ ασυλλόγι
στα, μπορεί τήν πρώτη στιγμή νά πετύχε ι, μά δύσκολο νά σταθεροποιήσει γιά πολύ 
καιρό τή κατάσταση, πού επιδίωξε νά δημιουργήσει.

Θά τού δείξει, πώς στήν ανθρώπινη ίστορία οί μεγάλοι επαναστάτες — δημιουρ
γοί, σάν τόν Χριστό, δέ σπάσανε κάθε δεσμό μέ τήν παράδοση. Μεταρρυθμίσανε τίς 
αρχές, πού πιστεύανε, πώς έπρεπε ν’ αλλάξουνε καί διατηρήσανε τίς υπόλοιπες. Σεβα
στήκανε τίς αποκτημένες αξίες τού πολιτισμού καί σάν συνέχεια αυτών παρουσιάσανε 
εκείνο, πού αληθινά εϊτανε μιά ζωντανή επανάσταση, ένα αφάνταστο γιά τήν έποχή 
του «εύαγ/έλιο*.

Θά τόν πείσει, πώς δ πόλεμος εναντίον όλων τών αρχών μαζί καταντά πόλεμος κατά 
τής έννοιας τής «αρχής*,πού  θά φέρει ίσια στήν άναρχία, άν δέν προκαλέσει άπό αντί
δραση τήν άπολυταρχία, κείνη πού νεκρώνει τά άτομα μαζί μέ κάθε έλευθερία τους.

θά τρΰ άποκαλύψει τήν άλήθεια, πώς ή ζωή είναι πολύ πιό σύνθετη άπό δσο 
θέλουμε νά τή βλέπουμε καί πώς, άν καί είναι βέβαια εύχάριστο νά ζεϊ κανένας 
μέσα σ*  ένα κόσμο λογικά τακτοποιημένο, είναι μεγάλη άφέλεια, γιά νά τό πετύχει 
αύτό, νά βγάζει άπό τή μέση δ,τι τόν ένοχλεϊ καί νά τοποθετεί άλλα πάλι πράγματα 
σέ καλούπια, πού τά παραμορφώνουνε.

θά τόν συμβουλέψει ίσως, νά μήν άκολουθα πάντοτε τούς ελκυστικούς δρόμους 
τών άκρων, πού τόν κάνουνε νά φωνάζει, γιά νά φέρουμε μερικά παραδείγματα, πώς 
τά προβλήματα τής ζωής είναι μόνο οικονομικά ή πώς είναι μόνο ήθικά, πώς δ 
άνθρωπος είναι μόνο κοιλιά ή πό»ς είναι μόνο πνεύμα, πώς δποιος δέν είναι κομμου
νιστής είναι πρόμαχος τού άστικού καθεστώτος κΓ άς μήν έχει δ άνθρωπος κανένα, 
ούτε, υλικό ούτε ηθικό, ενδιαφέρον γιά νά τό ύπερασπισθεϊ. Άλλά θά τόν δδηγήσει, 
νά παίρνει συχνά καί μέ τόν ίδιο ένθουσιασμό, τόν περιφρονημένο, τόν λιγώτερο ελκυ
στικό, μά ίσως πιό φρόνιμο, πιό φυσικό, δρόμο τού χρυσού μέσου, πού δείχνει, πώς 
ή ζωή μπορεί νά παρουσιάσει προβλήματα διάφορα, τόσο ήθικά δηλαδή δσο καί οι
κονομικά, ή καί σύνθετα, ήθικά καί οικονομικά μαζί, πώς άκόμα, δπως αύτός δ ιδρυ
τής τής πιό πνευματικής θρησκείας υπόδειξε, θεραπεία τής ψυχής δέν σημαίνει παρα
γνώριση τών υλικών αναγκών, άλλά τοποθέτησή, των.στή θέση, πού τούς ταιριάζει, 
καί τέλος πώς μπορεί πολύ καλά κανένας νά είναι τόσο εχθρός τού σοσιαλιστικού 
υλισμού, δσο καί τού υλισμού τού άστικόύ καθεστώτος καί δλων τών οικονομικών συ
νεπειών του. Γιατί δ μόνος λόγος, πού μερικές απόψεις τής ζωής μάς φαίνουνται πιό 
τονισμένες, είναι, γιατί έρευνώντες τή ζωή ρίχνουμε τό πνεύμα μας προς μιά πλευρά 
έγκαταλείποντας δλες τίς άλλες κΓ έτσι χάνουμε τή γενική έποπτεία τών πραγμάτων.

Θά τόν διδάξει, χωρίς νά παραστρατά ούτε βήμα άπ’ τόν άγώνα, νά πολεμά τίμια 
μέ τούς άντίπαλούς του, γιατί κανένας δέν μπορεί νά είναι βέβαιος,, δτι μόνος αύτός 
κατέχει δλη τήν άλήθεια, καί νά πολεμά, δσο τουλάχιστο δ άγώνας στέκεται στό Θεω
ρητικό καθαρά επίπεδο, μέ δπλα, πού ταιριάζουνε σ’ένα τέτοιο άγώνα κι’δχι μέ βρισί
δια καί μάγκικες κοροϊδίες, πού φανερώνουνε, πόις λείπει ή ψυχραιμία, δείγμα πάλι 
αύτό τής έλλειψης σοβαρώτερων επιχειρημάτων, πού βγαίνουνε άπό μιά λογική θεμε- 
λίωση τοΰ ιδανικού μας κΓ άπό μιά βαθύτερη πίστη σ’ αύτό.
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Θά τόν κάνει, νά υψωθεί πάνω άπό τις συνηθισμένες πρόχειρες σκέψεις ν.ά^ε 
^θχήζ, που από τό καιρό τοϋ Όμηρου, νόμιζε τα κάθε πέρσι καί καλύτερο, ζαί νά 
κυττάξει μέ μάτι αμερόληπτο τή γύρω του πραγματικότητα, πού, παρ’ δλες τις ασή
μαντες μπρος σιήν έκταση τής ανθρώπινης ιστορίας παρενθέσεις, πού μπαίνουνε στή 
μέση, δείχνει τήν ανθρωπότητα νά προχωρεί μέ σιγανό μά σίγουρο βήμα πρός ένα 
σκοπό, πρός ένα δικαιότερο, ομορφότερο κι’ Ιδανικώτερο αύριο, μιά πραγματική βα
σιλεία τού Θεοϋ πάνω στή γή, δπου θά πραγματοποιηθεί, μέσα σέ αδελφωμένα πιά 
εννη, ένα μέγιστο όριο προσωπικής ελευθερίας αντίκρυ στό ελάχιστο δυνατό όριο ανι
σότητας.

Η γνώση αύτή, πού θά τοϋ άποκαλύψει τή ζωή, θά γίνει γι’ αύτόν και τό «φως 
που αστραψε καί γνώρισεν ό νιος τόν εαυτό του» κατά τόν ποιητή. Γνωρίζοντας τόν 
εαυτό του καί τούς νόμους τής προσωπικότητάς του θά ξέρει, πώς πρέπει νά δράσει 
στή ζωή, γιά νά πετύχει τή μεγαλύτερη δυνατή απόδοση τής δημιουργικότητας του.

ΕΓ ενώ ή γνώση θά μορφώνει ήρεμα τά ιδανικά της, ό νεανικός ενθου
σιασμός, ή φλόγα αύτή rf Ιερή τής νιότης, πρέπει ν’ αγκαλιάζει ορμητικά, δ,τι αύτή 
εχει ξεκαθαρίσει. Ό γνωστικός αύτός ενθουσιασμός μπορεί νά. ριχτεί τότε πρός τή 
δράση, τήν πραγματοποίηση τών ιδανικών, ακάθεκτα καί μέ μιά πειθαρχία ηρωική 
(«ηρωική» πραγματικά, γιατί γιά ένα νέο χρειάζεται ασύγκριτα περισσότερος ηρωισμός 
γιά νά βάλει τόν έαυτό του σέ πειθαρχία, παρά γιά νά κάνει επαναστάσεις).

—ερει τώρα πιά τί πιστεύει, Τό ξε καθάριο μα τών ιδανικών του άπό κάθε αορι
στολογία έχει κάνει τό αντικείμενο τοΰ ενθουσιασμού του πιό σοβαρό («σοφόν τό σα
φές»), πιό ζωντανό, πιό έπιδεκτικό πραγματοποίησης.

ώερει, γιατί πιστεύει. Κι’ αύτό τοϋ δίνει μεγαλύτερη δύναμη. Μέ τή ψυχή γεμάτη 
-άπό ένα τέτοιο ενθουσιασμό μπορεί νά έχει πεποίθηση ό νέος στή νίκη. ΚΓ δταν νι

κήσει, μπορεί νά πιστεύει, πώς ή νίκη του είναι δίκαιη καί πώς δέν θά είναι εφήμερη.
Μπορεί,προ πάντων νά πιστεύει ό νέος πολεμώντας μέ ένα τέτοιο γνωστικό εν

θουσιασμό, πώς κι*  άν άκόμα τά ιδανικά του δέν είναι ίσως τά σωστά, έχει δμως κάνει 
το καθήκον του κι’ άπέναντι στον έαυτό του κΓ άπέναντι στούς συνανθριόπους του. 
ΚΓ αύτό είναι κάτι.

Ψυχικό. 14-IV-33
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΛΥΚΙ Α ΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Συζήτηση

Στό φύλλο τοϋ Απριλίου τής "Κοινωνικής έρευνας» τοϋ κ. Πουρνάρα κάποιος κ, 
Άλέξ. Δρακόπουλος χαρακτηρίζει τήν «’Ιδέα» καί τούς Ιδρυτές της μέ εκφράσεις σάν' 
καί τούτες :

«Οί νοσηρές εκδηλώσεις τους προσβάλλουν τήν κοινή αισθητική καί τή δημοσία 
αιδώ . . . Το καταντημα τους προκαλεΐ τόν οίκτο . . . Θλιβεροί άνθρωποι μέ πρόστυχα 
θόρυβο καίβάρβαρους άλλαλαγμούς . . . Κάποιος ύπουλος κίνδυνος απειλεί τήν ελλη
νική διανόηση μ’ άποσύνθεση (ή «’Ιδέα») . .. Ρυπαρό κύμα πνευματικής διαφθοράς .. . 
Καταχθόνιοι εργάτες τής αισχρής προσπάθειας γιά τόν εκφαυλισμό τής ελληνικής 

σκέψεως . . . Τά όνόματά τους ανήκουν στήν κοινή περιφρόνηση ... Οι σκοποί τους 
είναι σκοτεινοί κ’ οί έπιδιώξεις τους ύποπτες . · · Κατώτεροι έκφυλοι . . · Είναι επι
κίνδυνοι γιά τήν άγραμματωσύνη καί τήν αμάθεια πού τούς κατέχουν καί γιά τήν 
άναίδεια πού τούς χαρακτηρίζει . · · Συμπτώματα τής νευρωσεως, που σ όλους είναι 
γνωστή μέ τό όνομα «διανοητικός έκφυλισμός» .. . Πνευματικοί κανίβαλοι, βάρβαροι 
κΓ άνερυθρίαστοι . . . Κωμική παρέα τών άναμορφωτών .. . ’Ατιμία ... Ή κοινή πε
ριφρόνηση διακήρυξε τήν αποτυχία τών χαμηλών υποκειμένων . . . Ρυπαρογράφυι 
κ’ εξευτελισμένοι υβριστές . . . Τά γραφτά τους ενθυμίζουν τις βωμολυχίε- και τήν 
αισχρή διάλεκτο υπόπτων τύπων μεσογειακού λιμανιού . . . Είναι μανιακοί στις κα
κές στιγμές ίστερικών κρίσεων . . . Έκπορνευτές . . . Νά ζήσουν μόνοι τρεφόμενοι 
άπό τις ακαθαρσίες καί τις κοπριές τοΰ ίδιου νοϋ τους ... Ο πνευματικός θάνατος 
τοϋ διανοητικού λεπρού κ. Μελά καί τής έκφυλης παρέας του δέν είναι μακριά ...»

Δέ σχολιάζουμε. Τό μορφωμένο κοινό κ*  ή ελληνική νιότη άς κρίνουν άπό ποιά 
μεριά βρίσκουνται τά πιό σοβαρά επιχειρήματα κΓ άς σχηματίσουν αναλογίας μιά?. 
γνώμη άπάνω στά προβλήματα πού μάς απασχολούν.

•
Στό Πανεπιστήμιο.

Τό ζήτημα τοϋ κ. Α. Σβώλου, καθηγητή στή Νομική Σχολή τής ’Αθήνας πού· 
άνακινήθηκε τόν τελευταίο καιρό στίς εφημερίδες, δέν είναι σοβαρό αύτό καθεαυτό, 
άφοΰ δέν είχε συνέπειες, άλλά εί αι ζητηιια αρχής καί για τούτο δ.ν μπορεί να μάς 
άφήσει αδιάφορους. Είναι γνωστό πώς ό καθηγητής τού Συνταγματικού Δικαίου δέν 
κρύβει τις σοσιαλ ορκές πεποιθήσεις του πού έκφράζουνται στά γρΟφόμενά του καί 
στίς δημόσιες διαλέξεις του μέ μιά πολύ αόριστη μαρξική φρασεολ γία, καθόλου ορ
θόδοξη. Ό κ. Σβώλος είναι ένας δημοκρατικός σοσιαλιστής χωρίς δογματισμό μήτε 
φανατισμό. Ύποστηρίχθηκε ώστόσο πώς τά φρονήματα αύτά είναι άσυμβίβαστα μέ 
τή θέση τού καθηγητή, ή Πρυτανεία καί τό ‘Υπουργείο τής Παιδείας (πού έχουνε 
μεσάνυχτα σ’ αύτά τά ζητήματα) ανησύχησαν μέ τό θόρυβο τών εφημερίδάν κ’ 
έγιναν σχετ κές συζητήσεις καί παραινέσεις «έν κλειστφ χώρφ». Τόν κ. Σβώλο τόν 
έπιασαν τά νεύρα του κ’ ύιόβαλε π »ραίτ<ιση, πο5 εύτυχώς δέν έγινε δεχιή.

’Εμείς βέβαια είμαστε άντίταλοι τού μαρξισμού, μά άφού κατηγορούμε τό μαρ
ξισμό γιά τήν ανελευθερία του δέν επιτρέπεται νά συγχωρήσουμε κσμμιάν άλλη 
άνελευθερ α. Ίσια- ίσια ζητούμε τήν πλέρια καί απόλυτη έλευθερία τής σκέψης καί 
τών Ιδεολογ.κών συζητήσεων, άφοΰ πρεσβεύουμε ότι χωρίς αύτήν δέν υπάρχει πνευ
ματική ζωή. Ειδικά όμως γιά τό Πανεπιστήμιο, καί ανεξάρτητα άπό τις ιδεολογικές 
προτιμήσεις μας, πιστεύουμε ότι πρέπει νά είναι μιά εστία έπιστημονικής έρευνας 
καί μελέτης, όλότελι χ ιραφετημένη άπό τά συμφέροντα τής μιας ή τής άλλης τάξης 
κι’ άπό τόν πολιτικό καί κοινωνικό καιροσκοπισμό τοϋ Κράτους - μιά έστία όπου 
νά έχουν τό δικαίωμα νά άναπτύσσουνται ελεύθερα όλες οι Επιστημονικές τάσεις 
τής έποχής μας, μέ μοναδικό σκοπό τήν άναζήτηση τής άντικειμενικής άλήθέιας. 
Χωρίς τήν επικράτηση ενός τέτοιου πνεύματος στά άχώτατα έκπαιδευιήριά μας, 
μήτε άληθινή επιστημονική ζωή θά υπάρξει στήν Έλλάδσ, μή*ε  σοβαρό καί άξιο- 
σέβαστο Πανεπιστήμιο. Γιά τούτο, άκόμα κι’ άν εϊταν ό κ. Σβώλος στενός μαρξι
στής (πού δέν είναι) πιστεύουμε ότι κανείς δέ θά είχε τό δικαίωμα νά τοΰ περιορί
σει τήν έλευθερία τής σκέψης καί τού λόγου. Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 
πρέπει νά είναι έλεύθερος νά εκφράζει τις όποιεσδήποτε πεποιθήσεις του, άκόμα 
κΓ άπό τήν έδρα, φτάνει μονάχα νά κρατιέται μές σιά όρια τής άληθινά έπιστημο
νικής έργασίας.



ΙΔΕΑ

Ούρκνιάδ©; αϋνέχεια

Αδιόρθωτος και αμετανόητος έξακαλουθεϊ ό κ. Ούράνης μέχρις έξοντώσεως 
τό κακομεταχείρισμα τοΰ δύσμοιρου Βαλερύ. Αύτή τή φορά δμως άνεμίζει θριαμβευ
τικά στό χέρι μιά πρόσφατη μελέτη του ποιητή τοΰ «Θαλασσινού κοιμητηριοΰ», πού 
νομίζει δτι δίνει άφεση αμαρτιών στ’ ατέλειωτα στραβοπατήματα του. Είπαμε καί δεί- 
ςαμε δτι ο κ. Ούράνης διαβάζει άσχημα τά ελληνικά άλλά πολύ χειρότερα τά γαλλικά. 
fO συζητητης μας διαμαρτύρεται και γιά νά μάς πείσει δτι τόν αδικούμε συγκεφαλαιώ
νει τις απόψεις, πού παρουσιάσαμε στό δεύτερο, τό επεξηγηματικό σημείωμα μας.Άλλ*  
άν ο κ. Ούράνης έχει τή βεβαιότητα δτι μας διάβασε καλά, τότε δέ μένει παρά νά 
υποδέσουμε ότι συστηματικά παραμορφτόνει τά λόγια τών συζητητών του. Δέν είπαμε 
πουθενά δτι «ή αξία τής βαλερικής ποίησης έγκειται στά βαθυστόχαστα νοήματα της». 
Καθορίσαμε άπλουστατα τή δεσπόζουσα τάση τοΰ , Βαλερύ, τονίζοντας δτι' είναι κατ’ 

•^ςθχήν διανοητικός ποιητης. Επίσης δέ χωρίσαμε — γιατί δέν μπορεί νά χωριστεί — 
τήν ποίηση του από τή μεταφυσικότητα τής διάθεσης του, δπως τό οραματίζεται ό κ· 
Ούράνης δταν γράφει, γιά δικό μας λογαριασμό: «Χρησιμοποιεί τήν ποίηση γιά νά έκ- 
φράσει τις βασικές του διαθέσεις απέναντι του κόσμου».Ή διάθεση του αύτή είναι κα
θαρά ποιητική κι’ εκφράζεται μέ σύμβολα, μέ εικόνάς, πού αντλεί άπό τόν αισθητό 
κόσμο ενώ ό αυθεντικός φιλόσοφος προβάλλει τή μεταφυσική του διαίσθηση μέ τή 
βοήθεια τής διαλεκτικής δηλ. μέ μιά επιχειρηματολογία συστηματοποιημένη. Κι’ 

-δλες αυτές οί παρανοήσεις τοΰ κ. Ούράνη οφείλονται στό δτι δέν μπόρεσε άκόμη 
ν’ άντιληφτεϊ δτι, μιλώντας γιά τά νοήματα τοΰ Βαλερύ και γιά τήν άκρίβεια. πού 
χαρακτηρίζει τήν αισθητική άπόδοση τους, δέν είχαμε ύπ’ δψη μας αποκλειστικά τις 
άφαιρεμένες έννοιες του άλλά τό καθετί, πού θέλει νά έκφράσει,ονειροπολήματα καί 
όραματισμούς, σιο αισθηματικές ή αισθησιακές διεγέρσεις. Τώρα ό κ. Ούράνης φαντά
ζεται δτι τό άρθρο τού Βαλερύ έρχεται ν*  αναιρέσει δλες αύτές τις βεβαιώσεις. Τόσο 
ξαίρει νά διαβάζει ό άνθρωπος ! Ό Βαλερύ, λέει, φιλοδοξεί πρώτιστα νά ποιή
ματα καί στήν πρόθεση αύτή είναι υποταγμένα τά πάντα, οί σκέψεις, οί ήχοι, οί στρο
φές κτλ. κτλ. πού δημιουργούν άπό κοινού τόν ποιητικό κόσμο. ’Αλλά δέν είναι ή πρώ
τη φορά πού επιμένει ό Βαλερύ στό cote artisan τής ποιητικής εργασίας. Μήπως κι’ 

-άλλοτε, μέ τήν είρωνεία, πού χαρακτηρίζει πολλούς άφορισμούς του καί πού σ’ αύτή 
φαίνεται δλότελα αδιαπέραστος δ ήκιστα μεταφυσικός καί τακερώτατος λυρικός κ. Ού
ρανης, δέν είπε κάτι πού σκανδάλισε δλο τόν κόσμο : δτι προτιμά ν’ αφήνει στούς άλ
λους τόν τίτλο τού ποιητή ένώ αύτός δέν αποβλέπει παρά στο νά είναι απλός στιχοπλό*  
κος ; Έπεται δτι πρέπει νά στείλουμε περίπατο κάθε συνέπεια καί λογική καί νά πάρουμε 
τοϊς μετρητοΐς κάθε boutade, πού πέφτει άπό τήν πέννα τού Βαλερύ,χάσκοντας έμβρόν*  
τητοι μπροστά της; "Οσο γιά τή δημιουργική διαθεσιμότητα του, πού εκφράζει πορα' 
στατικωτατα ο ίδιος, μολονότι μέ κάποια δόση υπερβολής, λέγοντας πώς συχνά ή 
έμπνευση τοΰ έρχεται μέ τή μορφή μιάς ρυθμικής ή φραστικής eba ache, δέν μπορεί 
νά γίνει πανηγυρικώτερη δικαίωση εκείνου πού τονίσαμε στό προηγούμενο σημείωμα 
μας *· οτι ο ποιητής-μεταφυσικός, κάθε ώριμος καί συνειδητός ποιητής, γενικά, είναι 
έτοιμος νά προβάλει τις διαθέσεις του στήν παραμικρή δόνηση, πού άπ’ οπουδήποτε θά 
νιώσει. - Νομίζουμε πώς πραγματικά τό τελευταίο άρθρο τοΰ Βαλερύ ήρθε νά βάλει 
τέρμα σ’αύιή τή διασκεδαστική συζήτηση μέ τόν κ. Ούράνη, πού πρέπει νά του ανα
γνωριστεί δτι φιλοτιμήθηκε νά μάς παρουσιάσει δλες τις δυνατές τερπνές έκπλήξεις. 
Κρίμα μονο πού αύτό τό τέρμα δέν είναι δπως τό εύχήθηκε δ κ. Ούράνης. ’Εκτός πιά 
άν βρει τον τρόπο νά δραματιστεί το αντίθετο. Άπό κάτι σπαραξικάρδιους «λυρι
κούς» δλα μπορεί κανείς νά τά περιμένει. ..

Η “ΙΔΕΑ,, ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ 

ΣΤΑ ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ:

Κ. ΤΣΑΤΣΟΥ: Συνέχεια τής συζήτησης μέ τόν κ. Δ. Γληνό.

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δοκίμιο γιά τή φιλία.

X. ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ: Τό δράμα ένός ποιητή (μέ Ανέκδοτα 

γράμματα τοΰ Κρυστάλλη).

ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ : Δοκίμιο γιά τήν ευτυχία.

Κ. Θ ΔΗΜΑΡΑ : Δοκίμιο γιά τήν ερωτική δημιουργία.

Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΠΟΥΑΟΥ: Νεοελληνική φιλοσοφία.

ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ : Οί φιλοσοφικοί παραλογισμοί τοΰ 

μαρξισμοΰ.

» » Μαρξισμός καί δημαγωγία.

ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ: Πρώτος Έρωτας.

Τακτική παρακολούθηση και μελέτη τής 
ελληνικής, βαλκανικής και ευρωπαϊκής 

πνευματικής ζωής.



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

1ΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩι 1841

Κεφάλαια Μετοχικά καί Άποθεματικά Δρ. 1.250.000.000
Καταθέσεις τή 31 Δεκεμβρίου 1931 » 7.709.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΡΑΚ/ΡΕ1ΟΝ ΕΝ Ν. ΥΟΡΚΗ, 51 Maiden Lane 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ Σ1ΚΑΓΩ, 33 S. Clark Street 

ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΤΑ1 ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκτελεΐ πάσης φύσεως τραπεζικός Εργασίας εις τό εσωτερι
κόν καί Εξωτερικόν υπό έξαιρετικώς συμφέροντος όρους.

Δέχεται καταθέσεις

(β!ς πρώτην ζήτησιν, Επί προθεσμίφ καί ταμιευτηρίου) 
εις δραχμάς καί ξένα νομίσματα μέ λίαν ευνοϊκά Επιτόκια.

HELLENIC BANK TRUST COMPANY
NEW-YORK, 51 MAIDEN LANB

‘Ιδρυθεϊσα ύπό τής Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, 
συμφώνως μέ τούς νόμους τής πολιτείας τής Νέας *Υ-  
όρκης, προς έξυπηρέτησιν τών Εν ‘Αμερική Ελλήνων

Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα Δολλ. 1.500.000

» ■ 4


