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ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΧΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : I

ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΚΑΘΕ ΟΜΟΊ'ΔΕΑΤΗΣ ΣΌΠΟΙ- 
ΟΔΗΠΟΤΕ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟ’Υ'ΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗ

ΜΟΤΙΚΗΣ.

ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΕΤΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. I

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΙΔΕΑ»
ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Μ. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ ΊΑ - ΑΘΗΝΑΙ

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ : Μ. ΣΛΛ1ΒΕΡΟΝ -ΑΘΗΝΑΣ

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡ. ΊΟ-

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΔΡ. 120.— Λ. Α. 0.12.0 

ΓΙΑ ΕΞΗ ΜΗΝΕΣ ΔΡ. 70.— -------------------

ΣΑΙΞΠΗΡΟΥ ΦΑΛΣΤΑΦ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΑ ΑΛΕΞ. ΠΑΛΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΈΡΙΚΟΣ 
ΧΑΡΗΣ, ο διάδοχος 
ΛΑ'ΚΑΣΤΡΟΣ, 

δεφτερο βασιλόπουλο 
ΒΕ'ΣΤΜΟΡΛΑΝΤ 
•ΓΩΛΤΕΡ ΜΠΛΟΝΤ

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΓΟΥΡΣΤΕΡ 
ΝΟΡΘΛΑΝΤ 
ΠΕΡΣΗΣ,νυιος του 
ΜΟΡΤΙΜΕΡ 
δογλας 
ΓΛΕΝΤΟ ΒΕΡ

ΒΕΡΝΟΣ
ΤΖΩΝ ΦΑΛΣΤΑΦ 
ΠΟΝΤΣΗΣ 
ΓΑΤΣΓΛΟΣ 
πετος 
βαρδοφλης

ΚΕΤΗ, ΜΗΛΑΙΔΗ ΠΕΡΣΗ 
ΜΥΛΑΙΔΗ ΜΟΡΤΙΜΕΡ.

ΖΟ0Ό του Γλεντοβερ 
ΞΕΝΟΔΟΧΑΙΝΑ 
ΑΓΩΓΙΑΤΕΣ

ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ-ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ

r, . „ ΒΑΣΙΛΕΑΣ, ο ΒΕΣΤΜΟΡΛΑΝΤ,Ερνουνται ο ΰΛ2,ι^^<
ο σερ ΓΩΛΤΕΡ ΜΠΛΟΝΤ και αΙΛοι

ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Χλωμός απο περισπασμούς, τοσο συγκλονισμένος πριν, τώρα όμως, ας 

-αφισω και την αλαφιασμένη ειρηνη να ανασανει και βραχυπνοους να αρθρω
θεί λίγους τονους, πριν άλλοι αγώνες πάλι σε μακρινα μας συνταράζουν ακρο
γιάλια. Όχι, σα διψασμενο σ’ αφτης της γης το πρόσωπό τα χείλια δε θα
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βαφουνται με των παιδιωντης αιμα, μήτε πολέμου αλέτρι 6α αβλακωνει ται 
χωραφιατης, παρα τα ανβουλια της απλήγωτα 3α στέκουν απο εχτρικα πα
τήματα και σιδεροπλιστα αλογονυχα. Τα αντιταγμενα εκείνα πρόσωπα, που- 
σα μετεωρα παραδερτου ουρανου, ολα απο μια πηγη, απο την ίδια ουσία γε- 
νημενα, όμως ως χτες συμπλεκουνταν σε αδερφικό συγκλονισμό και φρενιο- 
της σφαγής χειροπιασμα, τώρα εφταχτες σειρες κι’ αλληλοβόηβητες προς ενα: 
τέρμα 3α κοιτάζουν και δε 3α πολεμούνε προς συμαχους, προς συφαμελους 
και φίλους. Η κόψη του πολέμου, σαν πες σπα3ι κακοφηκαρισμενο δε 3α μα
τώνει πια τον κάτοχο του. Λοιπον, μιλόρδοι, ως πέρα για τον τάφο του Χρί
στου—που σα στρατιωτεςτου, που με σημαιαμας τον αγιοτου σταβρο τώρα: 
ολοι στέκουμε στρατολογημενοι κι’ ολοι ορκοδετοι να αγωνιστούμε—αμέσως.. 
3α σηκώσουμε μια δύναμη εβνικια. Τα χέρια τα Αγγλικά μέσα στης μανας. 
τους τη μήτρα πλάστηκαν να διώξουνε τους άπιστους απο τα αγία χώματα,, 
οπού βαδίσανε τα βλογημενα του Χριστουμας ποδιά, ποδιά που χίλια τε
τρακόσα χρονιά πριν καρφω3ηκαν για το καλομας στον πικρό στραβρο. Μα 
αφτος είναι σκοποςμας ενα χρονο τώρα, και πως 3α πάμε περιτο να ξαναπω. 
Γιατετια υπο3εση λοιπον δεν ηρβαμε εδω τώρα, παρα να'ακούσω 3ελω,. 
Βεστμορλαντ, αγαπητέ μου ξάδερφε, απο σένα, τι εχτες το βράδυ η δώδεκα- 
δαμας ενεργησε ώστε να μπει σε δρομο το πο3ητομου αφτο σεφερι.

ΒΕΣΤΜΟΡΑΑΝΤ
Ισα ισα, αφέντη μου, το βράδυ εχτες αφτο ναι μελετούσαμε ακαταπαφτα,. 

πώς να μη χα3ει καιρός, κι’ οτι είχαν οριστεί πολα κα3εκαστα του μισεμού,, 
νά πρόβαλε απο τη Γουαλια αντισκοφτα αγγελιοφόρος φορτωμένος βαρυσή
μαντα μαντατα. Και το χειρότερό, πως ο γεναιος ο Μορτιμερ, ενω οδηγούσε 
το στρατοτου να χτυπήσει τον αγιαν3ρωπο άνομο Γλεντοβερ, επεσε αφτος. 
στα βαρβαρατου χέρια. Χίλιοι δικοιτου κρεουργη3ηκαν, τα λειψανατους οι 
Γουαλισες τοσο τους τα αφανισαν, τέτοιο χτηνωδικο τους έκαναν, τέτοιο- 
αποτρόπαιο σπαραγμό,που ναν τον περιγραψεις δε μπορείς χωρίς αποστροφή.

ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Λοιπον 3α πει με τετιο αναβρασμό πως ναβαγει ο σκοπος μας πια για. 

τα αγία χώματα.
ΒΕΣΤΜΟΡΛΑΝΤ

Ναι, σπλαχνικεμου αφέντη, όταν αφτη την είδηση τη σμίξεις και με μια. 
αλη. Γιατί μας ηρ3ε μια αλη απο το βορά πιο αναποδη και πιο κακοδεχτη,. 
κΓ ανήμερα λεει του σταβρου πως ο λεβέντης Περσης με το γεναιο το Δογλα,. 
τον παντα ατρόμητα, παντού αναγνωρισμένο Σκοτο, εκεί στο Χολμεδον με- 
τρη3ηκαν σε μάχη. ΚΓ ο πληροφορητης μας είπε, κρίνοντας απο του κανο
νιού τους κροτους κΓ οτι είναι πι3ανο, πως φρενιες πρεπει εκεί να περασαν- 
στιγμες μέσα στο αιμα βουτημένοι. Αφτος καταμεσα στη βράση και στης πα- 
ληςτους το πείσμα πήρε τ’αλογο, αβέβαιος που 3α καταληξει η συμπλοκή.

Ερχεται ο ΜΠΛΟΝΤ

ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Και νά ο αγαπητός, πιστός και ακουραστοςμου φίλος, ο σερ Γωλτερ 

Μπλοντ, οτι κατεβηκε απο τ’ αλογοτου, λασπωμένος απο κα3ε λογης χώμα, 
το μεταξύ στο Χολμεδον και εδω στον πυργομου. Και μ’ ανακούφισε με μια 
καλοδεχτη είδηση, τι βεβαιώνει πως ο Δογλας σκόρπισε. Δέκα χιλιάδες Σκό
τους τολμηρούς, ιππότες ως εικοσιδιο, ολους μια στοίβα μες στο αιματους 
τους είδε. Αν αιχμαλώτους πεις, ο Περσης επιασε το Μορδακο, πρωτοτοκο 
του νικημένου Δογλα, και επιασε τους λορδους Λ3ολ, Μορεη, Αγκο, Μεντε3. 
Αφτα δεν είναι δοξασμένα λάφυρά ; βραβείο δεν είναι καταστολιστο ; Χα, 
ξάδερφε, δεν είναι ;

ΒΕΣΤΜΟΡΛΑΝΤ
Ναι αλη3ια, κερδισμα περήφανο κΓ ανταξιο ενός βασιλια.

ΒΑΣΙΛΕΑΣ
ΚΓ αφτου με βλιβεις, ναι και κριματιζουμαι απο φτονο που ο άρχοντας 

ο Νορβλαντ είναι πατέρας τετιου προικισμένου γιου, γιου που τον εχει 3εμα 
η γλωσα της τιμής, μέσα σε περιβόλι δέντρο το πιο ισοστεκο, ο χαϊδεμένος 
της καλοτυχίας κΓ η περηφάνια της. Εγω όμως κα3ε που αντικρυζεο τους 
επαίνους του, μ’ οργιά βλέπω κΓ ατιμίες το μέτωπο στιγματισμένο του δι- 
κουμου Χάρη. Αχ κΓ ας ειταν να φανεί πως μια νεραϊδα νυχτακρονυχη 
αλαξε με τα ρουχαλακιατους τα διο παιδια μας μες στις κούνιες κοιμισμένα, 
κΓ είπε το δικομου Περση, το δικοτου Χάρη. Τότες 3α είχα εγω τον Περ- 
σητου και εκείνος το δικομου Χάρη. Ομως ας είναι τώρα, ας τον ξεγράψω 
απο το νουμου. Και τώρα, ξαδερφεμου,πως σου φαίνεται αφτου του Περση 
η ξιπασια ; Τους αιχμαλώτους δα που συλαβε σ’ αφτη τη μάχη 3αν τους κρα
τήσει λεει δικούς του, και δε 8α λαβω εγω μου παραγγέλνει παρα μοναχα 
το Μορδακο και τίποτα αλο.

ΒΕΣΤΜΟΡΑΑΝΤ
Αφτα τα δασκαλεβει ο 8ιος του, αφτα ’ναι ο Γουρστερ, άστρο κακοση- 

μαδο απο κάβε του οψη. Τον σπρώχνει αφτος να κοκορεβεται και να ορβο- 
τριχωνει τα λαιμοφτερατου μπροστά στο αξίωμασου.

ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Του μήνυσα όμως ναρβει εδω και να απολογηβει. ΚΓ είναι κΓ αφτο το 

ζητημα που αναγκη για την ωρα να αμελήσω τον ιερομας το σκοπο για τα 
αγία χώματα. Ξάδερφε, την Τετραδη συγκαλώ συμβούλιο. Πληροφόρησε 
τους λορδους, και ελα εδω κατόπι οσο μπορείς πιο σύντομα, γιατί εχουμε 
σαν πιο πολα να πούμε και να δράσουμε παρ’ οτι απο 3υμο μπορώ να αρ- 
βρωσω τώρα.

ΒΕΣΤΜΟΡΛΑΝΤ
Μαλιστα, Μεγαλειοτατε.
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΦΤΕΡΗ

ΣΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

Ερχουνται ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ και ο ΦΑΛΣΤΑΦ

ΦΑΛΣΤΑΦ
Λοιπον, Χαλ, τί ωρα πάει η μέρα, πες μου, παιδί μου.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Τοσο παχηνε ο μιαλοςσου με το να κρασοκατεβαζεις, και ξεκούμπωτος 

μετά το μεσημεριανοσου να ψοφολογάς ξαπλωμένος, που ξεχασες να ρωτήσεις 
σωστά οτι θελεις σωστά να μάθεις. Τι τ’ αναθεμα δουλιες εχεις εσυ με 
την ωρα της ημέρας; Εχτος αν οι ώρες είναι κρασοΛοτηρα, τα δεφτερολεφτα 
καπόνια, τα ρολογια γλωσες πορνικές, οι μεριδιανες επιγραφές σε καταγώ
για, κι’ αφτος ο καλός μας ήλιος τίποτα ομορφη κι’ αψια νταρντανα φορε
μένη ποικιλόχρωμα μεταξωτά, δε βλέπω το λογο να σκοτίζεσαι τί ωρα πάει 
η μέρα.

ΦΑΛΣΤΑΦ
Ισα ισα αφτο και γω νομίζω, Χαλ. Γιατί εμείς οι πουγγοβουτηχταδες πά

με με την Εκάτη και τα εφτά ασιρα, κι’ οχι με το Φοίβο, το σουρτουκη 
αφτο τον ομορφονιο. Και σε παρακαλώ, κατεργαρακο μου, όταν βασιλέψεις, 
όπως να με συμπαθαει η χάρη σου, η μεγαλειοτη σου θέλω να πω, γιατί χά
ρη δε θαχεις καμία ...

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Πώς ; καμία ;

ΦΑΛΣ ΓΑΦ
Μα την πιστημου καμία,μήτε τόση οση για να πεις Εφχαριστουμεν σε 

Κύριε όταν αποτρως το ψωμοτυρο σου.
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ε καλα λοιπον, ελα ανοιχτα ανοιχτα.
ΦΑΛΣΤΑΦ

Ετσι λοιπον, κατεργαρουλη μου, όταν μας γίνεις βασιλιάς μην αφισεις 
εμάς τους φρουρούς στο σώμα της Νυχτος να μας λενε κλεφτες στο χρώμα 
της Μέρος. Ας είμαστε δασάρχες της Αρτεμης, αβλικοι της Σκιάς, κανακα- 
ρια της Σελήνής. ΚΓ ας λεει ο κοσμος Να αν&ρωπο,ι καλής συμπεριφο
ράς, αφού μας συμπεριφερνει, όπως και τη θαλασα, η αρχονπκια κΓ αγνή 
αφεντρα μας η Σελήνή, που κατου απο το καλοθελο της μάτι κλεφτοπερνουμε.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Καλα το λες, και συντεριαζει μαλιστα απαραλαχτα. Γιατί οσοι είναι οπα

δοί της Σελήνής, η τυχητους ανεβοκατεβαινει σαν τη θαλασσα. Και νά η 
απόδειξη. Ενα πουγγι απόλυτα αρπαγμένο τη Δεφτερα νύχτα, όμως παραλυτα 

ξοδιασμένο την Τρίτη το πρωί. Αρπαγμένο με μια βλαστήμια Οξω αφτου 
το πουγγι μωρέ, και ξοδιασμένο Μέσα εδω παιδί το κρασί. Μια στιγμή 
σε τόση φυρονεριά σα στον ποδα της κρεμάλας κι’επειτα εφτυς σε τόση φου- 
σκοθαλασια ως στην κορφή της.

ΦΑΛΣΤΑΦ
Μα την ψυχή μου, δεν τα λες ψέματα, αδερφακι. Και τώρα πες μου, η 

ξενοδοχαινα δε σου φαίνεται γλυκια γλυκια κοπέλα ;
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Σαν το μέλι, γερογυναικαρη. Kat μια φορεσιά χακί δε σου φαίνεται 
για τη χάψη τρέλα ;

ΦΑΛΣΤΑΦ
Να τα, να τα πάλι, τρελόπαιδό. Σε καλοσου με τις κοροϊδίες και τα νιο- 

σματασου, τι διαολο εχω εγω να κάνω με φορεσιές χακί,;
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Αμ εγω τι δαίμονα εχιο να καμώ με την ξενοδοχαινα ;
ΦΑΛΣΤΑΦ

Πώς; Κάθε τοσο και λιγάκι ανοίγεις λογαριασμούς μαζιτης 
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Μήπως σου ζητησα εσενα πότες να πληρώσεις και εσυ το μεροςσου ; 
ΦΑΛΣΤΑΦ

Οχι, του στραβού το δίκιο, αφτου τα- ξοφλας ολα μοναχοςσου. 
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ναι κι’ αφτου κΓ αλου, οσο βασταει η τσέπη μου, κΓ οποθ δε βασταει 
βάζω εμπρός και την υπογραφημου.

ΦΑΛΣ ΓΑΦ
Ναι, και τοσο εμπρός την εβαλες, που α δεν ειταν ορθάνοιχτο γιατί εί

σαι ο τριχανοιχτης διάδοχος . . . Μα παρακαλώ, κατεργαρακο, όταν βασιλέ
ψεις θα μένουν παντα εδω στον τοπο στημένες οι κρεμάλες, κΓ έτσι όπως 
τώρα το σκουριασμένο χαλινάρι του ξαναμωραμενου γερονομου θα παραλει 
το κάθε νεβρό ; Οταν γίνεις εσυ βασιλιάς, να μην κρέμας τους κλεφτες.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Οχι, εσυ θαν τους κρέμας.

ΦΑΛΣΤΑΦ
Εγω ; Εχταχτο. Σου το τάζω, θα γίνω κριτής πρώτης.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Κρίνεις αμέσως κιόλας ακρίτα. Εγιο εννοώ θαχεις το κρέμασμα του 

κλέφτη, κΓ έτσι θα γίνεις εχταχτος μπογιάς.
ΦΑΛΣΤΑΦ

Μα τώρα σε παρακαλώ, μη με κυνηγάς πια με κολοκύθια. Πως ήθελα 
μα το Θεο και εσυ και γω να μάθουμε που προμηθεβεται κάνεις τίποτα καλα 
ονοματα. Γιατί ένας γερολορδος τα προψες με εβρισε στο δρομο απο αφορ- 
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μησου, κύριε, μα τον αφισα να τσαμπουνάει. Ωστοσο μιλούσε πολύ φρό
νιμα, μα δεν τόνε χαμπαρισα, κι’ ωστοσο μιλούσε σοφά, και στο δρομο 
μαλιστα.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Εκανες καλα, γιατί η σοφία εν πλατειαις παρησιαν εχει, και κάνεις δεν 

την προσέχει.
ΦΑΛΣΤΑΦ

Ω εχεις κάτι καταρατα ξαναμασηματα, κι’ είσαι άξιος να κολάσεις κι’ εναν 
άγιο. Πολύ με εβλαψες, Χαλ, απο το Θεο ναν τοβρεις. Πριν σε γνωρίσω, 
Χαλ, δε γνώριζα μηδέν τίποτα, και τώρα αν θελεις την αληθια τί είμαι 
παρα κι' εγω ένας απο τους αμαρτωλούς ; Πρεπει να γυρίσω φυλό, και θα 
γυρίσω. Μα την πίστη μου, αν δε γυρίσω, να με λες μηδαμινό. Δεν τοχω 
σκοπο να παω στην κόλαση για·το χατίρι κανενος βασιλόπουλου μέσα σ’ ολη 
τη χριστιανοσύνη.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Και τώρα συλογιζουμαι, πού θα πάρουμε κανένα πουγγακι αβριο, Τζακ ; 

ΦΑΛΣΤΑΦ
Ωραία, οπού θελεις, ματια μου. Ερχουμαι μαζισας' α δεν έρθω, λεγε με 

χαλντουπη και φτύνε με.
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Βλέπω αρκετή προκοπή στη ζωη σου. Πρώτα κατάνυξη κι’ επειτα αμέ
σως ας βουτούμε πουγγια.

ΦΑΛΣΤΑΦ
Τί να κάνεις αλο ; Είναι το επάγγελμά μου, Χαλ. Λεν είναι αμαρτία, 

έκαστος εις ο εκληθη, το συστήνει κι’ο αποστολος.
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

(Απο μέσα του) Ω αν οι άνθρωποι είναι να δούνε σωτήρια απο οτι τους 
αξίζει, τί τρύπα μέσα στην κόλαση καίει οσο του πρεπει ; Είναι ο πιο κα
ταρτισμένος παλιάνθρωπος που ποτεςτου φώναξε Σταοου ! σ’ ανθρώπους 
έντιμους.

Ερχεται ο ΠΟΝΤΣΗΣ
ΦΑΛΣΓΑΦ

Να ο ΙΙοντσης. Τώρα θα μάθουμε αν ο Γατσιλος εστησε την παγίδα. 
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Καλημερα, Νεδ.
ΠΟΝΤΣΗΣ

Καλημερα, χρυσεμου Χαλ. Τί λεει ο κυρ κανουλοσυρτης, τί λεει ο σιορ 
κρασοπατέρας ; Τζακ, πως πάει η συμφωνία σας με το Βεελζεβουλ. στο ζη
τημα της ψυχηςσου, που του την πούλησες στον καιρό της μεγάλης νηστείας 
για ενα ποτήρι κρασί και ενα πόδι κρύο καπόνι ;

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Ο κυρ Τζων θα σταθεί στο λογοτου. Ο Βεελζεβουλ θα λαβει οτι συμ- 

<φωνηθηκε. Γιατί παντα πάει με την παροιμία ο διαολος κι’ η ψυχητου.
ΠΟΝΤΣΗΣ

Λοιπον θα πας στην κόλαση που κρατας το λογοσου με διάβολο. 
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ειδεμή, θα πήγαινε που γελσσε το διάβολο.
ΠΟΝΤΣΗΣ

Μα,παιδιαμου, παιδιαμου,αβριο πρωί στις τεσερις νωρίς στο δασος.Κατι 
προσκυνητάδες είναι στο δρομο για τη Μητρόπολη με πλούσιες προσφορές, 
και κάτι έμποροι ταξιδεβουνε προς τη Λοντρα με παχια πουγγια. Εχω μάσ
κες για ολους σας,και σειςεχετε τα αλογασας.Ό Γατσιλος προσμένει απόψε στο 
ίΡοστερ. Εφκολα γιιιεται ως να πεις αμήν. Αν ερχεστε, θα παραγιομισω τα 
πουγγιασας ολο ταλαρα’ αν δεν ερχεστε, κλειστείτε μέσα και πηγαίνετε στην 

•οργή.
ΦΑΛΣΤΑΦ

Ακούσε, Νεδ. Αν κλειστώ μέσα και δεν έρθω, σε στέλνω εσενα στην
-οργή.

ΠΟΝΤΣΗΣ
Εμενα εσυ, κοιλαρα ;

ΦΑΛΣΤΑΦ
Χαλ, θα πας και εσυ με την παρέα ;

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Ποιος λεει ; Εγω να κλέψω, εγω ληστης ; Οχι εγω, να σε χαρω.

ΦΑΛΣΤΑΦ
Δεν εχεις μήτε τιμή μήτε παλικαρια μήτε αγνή φιλία μεσασου, μήτε βα

σιλικό αιμα μες στις φλεβες αν δεν τολμάς να βγεις στο βασιλικό το δρομο.
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Καλα λοιπον, μια φορά στη ζωη μου θα κάνω κι’ εγω τρελες.
ΦΑΛΣΤΑΦ

Ναι, έτσι σε θέλω.
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Λοιπον οτι κι’ αν τυχει, μένω εγω πίσω.
ΦΑΛΣΤΑΦ

Τότε μα το Θεο γινουμαι εγω προδότης όταν εσυ γίνεις βασιλιάς.
ΠΟΝΤΣΗΣ

Κυρ Τζων, αφισε τον πριγκηπα σε εμενα. Θαν του καταστρωσω τετιους 
λογους, που θα δεχτεί.

ΦΑΛΣΤΑΦ
Ο Θεός να σου δίνει πνεμα πειστικό και του πριγκηπα αφτια ψυχοφε- 

ίλειας, που οτι λες να συγκιναει και οτι ακούει να πιστεβεται.
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Φεβγει ο ΦΑΛΣΤΑΦ
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Στο καλό ξεθυμασμενη άνοιξη, στο καλό χειμωνιάτικο καλοκαίρι.
ΠΟΝΤΣΗΣ

Ιιορα, ποθητεμου πριγκηπα, ελα μαζιμας αβριο. Εχω στο νουμου ενα·. 
χωρατο που δε μπορώ να το καταφέρω μονος. Ο Φ.αλσταφ,;ο Βαρδοφλης,. 
ο Πετος και ο I ατσιλος θα κλέψουν τους ταξιδιώτες που παραφυλάμε. Του- 
λογουσου όμως και εγω δε θα παρεβρεθουμε. Οταν εκείνοι τσεπώσουν τα 
πλιάτσικά, αν δεν τους κλέψουμε εμείς, κοβεμου το κεφάλι.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Μα πως θαν τους χωριστούμε αφού ξεκινήσουμε ;

ΠΟΝΤΣΗΣ
Μπα, ξεκινούμε πριν η κατόπι, και τους ορίζουμε καπιο μέρος οπού να. 

σμιςουμε, χωρίς σκοπο εμείς να πάμε. Τότε αφτοι θα καταπιαστούν το πρα- 
ξικοπηματους μοναχοιτους. “Μόλις το κατορθώσουν, τους ρηχνομαστε.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Μα ίσως μας γνωρίσουν απο τα αλογαμας, τις φορεσιεςμας και λοιπά,, 

πως είμαστε εμείς.
ΠΟΝΤΣΗΣ

Τίποτα, τα αλογαμας δεν θαν τα δούνε, θαν τα δέσω μέσα στο δάσος. Τις 
μασκεςμας τις αλαζω αφού τους αφισουμε. Εχω και κάτι πατατουκες ισα ισο. 
για αφτη τη δουλια, που θα σκεπάσουν τα γνωστατους φορεματαμας.

'ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Μα φοβούμαι μήπως είναι δυνατοτεροιμας.

? ΠΟΝΤΣΗΣ
Μπα, διοτους τους ξέρω, πιο τελιοι γενησιμιοι κιοτηδες πότες δεν πή

ρανε το φυσηματους. Ο τρίτος, αν πολεμήσει περισοτερο παρ’οτι του βολει,. 
απαρνιεμαι εγω για παντα τα αρματα. Η νοστιμιά του χωρατού είναι οι 
αφάνταστες κουρες που θα μας αραδιασει στο δείπνο επειτα αφτος ο ξιγ- 
κοπνιχτος κατεργάρης. Πως ταχα πολέμησε τουλάχιστο με τριαντα, τί ξιφι
σμούς, τί σπαθιες, τί κιντυνους αντικρυσε. Κι’ η νοστιμιά είναι όταν ξεμα- 
σκαρεφτει.

ΔΙΑΔΟΧΟΣ
Πολύ καλα, ερχουμαι μαζισου. Πάρε οτι μας χρειάζεται κι’ ελα αποψ& 

να με βρεις στο Ιστιπ" εκεί θα δειπνήσουμε. Στο καλό.
ΠΟΝΤΣΗΣ

Καλή αντάμωση, Μιλόρδε μου. (Φέβγει).
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ολους καλα σας ξέρω. Αιγο ακόμα θα δεχτώ την ανωφελή και αχαλινω- 
τησας ορμή. Ομως αφτου θα μιμηθω τον ήλιο, που αφινει νοσοφορα φα- 
βλα συνεφα το καλοςτου να κουκουλώνουνε μπροστά στον κοσμο, ώστε οταν 

τον αποζητουν κι’ είναι ο ορισμοςτου να μας λαμψει πάλι, πιο πολύ θαμπώ
νει μόλις σκίσει τους ατμούς και τις απαίσιες φριχτές ομίχλες που πριν τον 
έπνιγαν θαρουσες. Αν πες ολος ο χρονος γιορτή ειτανε και χαροκόπι, τότε 
να παίζεις θα σε βαραινε οσο και η δουλια. Μα αργα και πότε καθώς φτά
νουν, ερχουνται αποθυμητες, τι τοσο δεν καλοκαρδίζει τίποτα οσο τα σπάνιά 
τυχερά. Ετσι, όταν πια ξεκάνω την παραλυτημου συμπεριφορά, όταν τα 
χρεημου απεριμενα εκπληρώσω, σαν τοσο πιο πολύ θα ξαφνιστει του κοσμοι 
η γνώμη, σαν οσο εγω καλύτερος φανώ παρα οτι έταξα. Οπως λαμπρότερο 
το μίταλο σε γης απανου σκοτεινή, έτσι ο σωφρονισμοςμου, στίλβοντας απανω 
απο τα σφαλματα, θα σφανταζει πιο καλοθωρος’ πιο ελκυστικός στα ματια 
παρ’ οτι τα πετράδια τα αδετα που αντιφυλο δεν τα αντισηκωνει. Θα σκαν
ταλίσω ακόμα, όμως το σκανταλομου τέχνη’ η φημημου θα λυτρωθεί την 
ωρα που εχει απελπιστεί πια ο κοσμος.

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ

Ερχουνται ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ, ο ΝΟΡΘΛΑΝΤ, ο ΓΟΥΡΣΤΕΡ, 
ο ΠΕΡΣΗΣ, ο ΜΠΛΟΝΤ κι’ αλοι

ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Το αιμαμου ειταν λεω ως τώρα παρα πολύ ψυχρό και μέτριο, εστεκε ανε- 

ρεθιστο μπροστά σε τετιες προσβολές. Το βρήκατε, κΓ έτσι λοιπον ποδοπα- 
τειτε την υπομονημου. Μα μη σας μελει, εχω σκοπο απο τώρα να σας γίνω 
οτι είμαι, τρανοδυναμος τρομακτικός, κι’ οχι οτι προτιμούσα. II γνωμημου- 
έτσι λεία σα λάδι καθώς ειτανε και μαλακια σα χνούδι, εχασε πια το φορο 
σεβασμού που” κάθε αγέρωχη ψυχή δεν καταβαλει παρα παντα στον αγέρωχο.

ΓΟΥΡΣΤΕΡ
• Της φαμελιαςμας, σεβαστεμου ρήγα, λες της αξίζει να μαστιγωθεί απ’ τη 
μεγαλοσύνη, και μαλιστα απ’ την ίδια αφτη μεγαλοσύνη που κάπως βοήθη
σαν τα χεριαμας να μεγαλώσει ως τετιον ογκο ;

ΝΟΡΘΛΑΝΤ
Καλέ μου ρήγα , . .

ΒΑΣΙΛΕΑΣ
Γουρστερ, τραβήξου, πήγαινε, τι βλέπω απείθεια μέσα στο μάτι σου και 

κιντυνο. Ω κυριεμου, το παραστημασου δείχνει σαν προκλητικό πολύ κι α- 
ποκοτο, κι’ αξίωμα βασιλικό μήπως και δε σηκώσει πια την ξινισμενη πρό
σοψη μετώπου δουλικού. Μπορείς να αποσυρθεις· σα χρειαστούμε συμβουλή 
σου η τη βοηθια, στέλνω και σου μηνώ. (Φεβγει ο Γουρστερ.) (Προς τον Νορ- 
■9·λαντ) Κάτι ήθελες να πεις, μιλόρδε.
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ΝΟΡΘΛΑΝΤ
Nat, καλεμου ρήγα. Τους αιχμαλώτους οσους εχει ο Περσης Χαι που tn- 

τησαν στης αφεντιαςσου το ονομα, δεν τους αρνηθηκε ετσι „\η )cc,    b ν ’I έτσι αποτοαα. αου
’ οσο το παραστησανε. Φτονος λοιπον η χαπιο λάθος φταίει γι’ αφτο 

το σφαλμα κι οχι ο γιος μου.
ΠΕΡΣΗΣ

λιηίφενηΐμΟυ' 8£V “ρνηθηκο «^«λωτους. Αλα θυμάμαι πως όταν τε- 
ιωσε αγώνας, ξερός σαν ειμουνα απο κόπωση και πάθος, χωρίς πνοή λι- 

γ ί υμο, ακουμπισμένος στο σπαθιμου, ήρθε ένας καπιος λοοδος τσιτωτό- 
νΖΓ Γ’ Φρεσκοξουρ.σμενο τΓπηζν-
ΜοσκοβολοίΪ ' Τ ™ στον καιρό του θερισμού.
Μοσκοβολούσε σα μοδιστας, και μεταξύ στα δυοτου δάχτυλά κρατούσε ενα 

Χουτακι μεμυρουδικο, που κάθε λίγο και λιγάκι της το προσφερνε της μυ- 
το’ξαναπη1 ™ ™ ™ Π μυτη ™ απο ™ «Μ«
xt’Ιλεγε Χεκυ’ζ W ™ Κι’ ολο χαμογελούσε
α αγωΓου rσ °7 ™ °1 *ανεν« σκοτωμένο,
α αγωγούς του, φώναζε χωριατες, δίχως τροπους, που κουβαλούσαν ακατα- 
ποΖοζ^Ζ^ κ7φαρ'α Μεταξυ αρχοντιατου Με
αου ίΖσ ^Ρ^σαδικα με ανακρινε, και μέσα στα πολα
μου ζητησε τους αιχμαλώτους στο ονομα της αφεντιαςσου. Εγω, καθώς απο 
ιιε Γ ηΥΕς π°υχανε πηξει σπαρταρούσα, πεισματωμένος κι’ ανυπόμονος που 
με δαιμόνιζε μια τετια καρακαξα, απαντησα έτσι απρόσεχτα, δε θυμάμαι τί 
τους δίνω η δεν τους δίνω, γιατί με δαιμόνιζε όταν τον εβλεπα έτσι ζωηρό καί 
και αΖυΤ°’ ™ ™ -οίια

ταμπούρλα και πληγές. . . αφτο δα τουλειπε. . . κι’ ελεγε πως στον κοσαο 
ΖΖΖιΖ 7X0-υτζανΐες πΐ° δραστ,Χη αλ°1^ δ- Ζα το σπερ 
ματσετο, και πως μεγάλο κρ,μας ειταν, έτσι ναι μεγάλο, το να ξεσκαβουν απο 
ποοδ τ"ς 05 7ης “φτ0 Χ0 mQ° τ° κ«κο^νο. που καταστρεψε ο 
προδότης τοσους περήφανους λεβεντες. Κι’ελεγε πως αν δεν ειτανε για αφτα 
τα σιχαμερά κανόνια, θαχεκι’αφτος καταταχτεί. Και καθώς ειπα,αφεντημου 
οτΧητΚατην ™17αρφωτη απαντ'ησα έτσι τη’·
και καταδΚ μετ^τ”? “νθρωπου τετιου λόγια
και καταδικαστεί η αγαπημού μέσα στο νου της αφεντιάς σου.

ΜΠΛΟΝΤ
ρινοντας κάθε περιστατικό, καλεμου ρήγα, οτι είπε ο Περσης τότε σ’ενα 

παΖογοΖθ Χ"ΐα «ν λογαριάσεις κι’ολα τα αλα,
βλαβητου τ \ ™ Ηην αναστηθει
βλαβητου τετια καταγγελία, αν απασυρει οτι είπε τότε.

ΒΑΣΙΛΕΑΣ
κανΖαΓαια εΤ “'Ζμαλωτ°υξ τους π«θαχωρει, όμως με συμφωνία το 

μ ξαιρεση, εγω να ξαγορασω εφτυς το γυναικαδερφοτου, το 

σκαρταδο Μορτιμερ, που επίτηδες μα την ψυχημου προδωσε τόσων ανθρω- 
Ζ " ζωη όταν τους εβγαλε να πολεμήσουν το μεγάλο μάγο τον κατά
ρατο Γλεντοβερ, που τις προαλες λεν παντρεφτηκε την κορητου. Τ, εγω 
αδιασω τα ταμειαμου κι’ετσι να ξαγορασω πίσω εναν προδοτη . τι, να αγο 
ρασω προδοσίες και με ξεπαστρεμένους παίχτες να συναλαχτω, παίχτες που τα 
παντα ως και τον εαφτοτους έχασαν ; Οχ-, της πείνας ας ψοφήσει απανου 
στ’ακαρπα βουνά. Και φτλο μου κανένα δε θα πω αν η γλωσατου μου ζη- 
ταε ενα λιανό προς ξαγορατου, αφτου του ανταρτη Μορτιμερ.

ΠΕΡΣΗΣ
Αντάρτη Μορτιμερ ! Πότες δεν επεσε οξω, σεβαστεμου, ρήγα παρ’ απο 

τυνες τον πολέμου. Απόδειξη δε θελεις παρα να γίνουν ολεςτου οι πληγές 
μια γλωσα οι πλατύστομες πληγεςταυ, παληκαρισα λαβωμένες, όταν στη 
ανθοστρωτη του Σεβερνου ακροποταμιά μονος προς μονο, χέρι προς χέρι, 

ντυ Τρεις φορές ανασαναν κι είπαν τρεις φορές να πιουν απ
«Πο.ε Μ.« pe S.C. »™,μίς

,ίη,ίΤδίν 1β«Ψ« <ό»5 ««««‘VOT5 «χοπονςιης. μΊ« ο Ιίβίνιης Μοο>.μ«> 
£ ,»Λ ,μοβμμ». Μην »»

λοιπον αποστασία.
ΒΑΣΙΛΕΑΣ

Τον παραμορφώνεις. Περση, τον παραμορφώνεις. Τα ματιατου πότες 
δεν είδανε Γλεντοβερ. Σου λεω, τοσο θα τολμαε να αντικρυσει μοναχοςτου 
Ϊ ανταγωνιστή το διάβολο, οσο και τον Γλεντοβερ. Μα δ^επομαστ. 
Ακου, παιδιμου, στο έξης δε θέλω πια να.μου μιλήσεις Μοςμιμερ, 

στειλεμου χωρίς αναβολές τους αιχμαλώτους, αλιως τετιας λογης θα α 
κουσεις που θα σου κακοφανει. Λόρδε Νορθλαντ, μπορείς να αποχωρήσεις 
με γιοσου. Στειλεμας σου λεω τους αιχμαλώτους, ειδεμή θα μετανιωσεις.

φφεί ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ, ο ΜΠΛΟΝΤ, οι axoZovdd

ΠΕΡΣΗΣ
ΚΓ ο σατανας αν ερθει με τα μουγκρητα και τους ζητησει, δεν τους στέλ

νω. Ισια θα τρεξω ναν του τ'ο πω' θέλω να ξεσκάσω την καρδιαμου κι ας 
-κιντυνεψει το κεφαλιμοί’.

ΝΟΡΘΛΑΝΤ
Τί, σε τύφλωσε ο θυμός ; Στασου και συλογισου μια στιγμή. Να, έρχε

ται ο θιοςσου.
ώαναρχεται ο ΓΟΥΡΣΤΕΡ

ΠΕΡΣΗΣ
Να μη μιλήσω Μαρτιμερ ! Τί λεει ; Θα μιλήσω Μορτιμερ. Κι’ ελεος αζ 

μη δει η ψυχημου αν δε γυρίσω και μαζιτου. Ναι, με το μεροςτου θα 
«διασω κάθε φλέβα, σταλια σταλια το αιμαμου θα χύσω μες τα βουρκα. μα



357ΙΔΕΑ
356 ΙΔΕΑ

°» »»·>. ™ ,«»» m ως ίΜι
Ρ το αχάριστο κορμί, ο παθιάρης αφτος οηγας 

ΝΟΡΘΛΑΝΤ 
ι ουρστερ, φρένιασε ο βασιλέας τον ανιψιοσου.

ΓΟΥΡΣΤΕΡ
11 φούντωσε αφτη τη φωτιά όταν έφυγα ; 

ΠΕΡΣΗΣ
"ελει, ακους εκεί, τους αιχμαλωτουςμου ολους. Κι’ όταν τα» τ

ΓΟΥΡΣΤΕΡ °’

a “δ,">· Γ'“" ° Ρ'χαοδοζ δ""·<■*  * -
ΝΟΡΘΛΑΝΤ

Τον κήρυξε, ακόυσα την ποοκηου?» Τα™ ...
PivaoSnr αα χ ' °τε ειταν orav ° δυστυχισμένοςJ ιχαροος . , . οσα αοικα του καναιιε ο Θραγ η<· ’

ΓΟΥΡΣΤΕΡ

2ΖΖ X™στομα ορΰανοιχτο ολου -λ-
ΠΕΡΣΗΣ

Μα ™»0„ λίγο. To W-WW ,TO„fe δ1αδοχο ,ου θρΟΪΟ„ . 
ΝΟΡΘΛΑΝΤ

Τον κήρυξε. Ναι, τ’ ακόυσα ο ίδιος τότε.
ΠΕΡΣΗΣ

— - —
,ΐ'Ξτιου iwm .ο"δχζ:χ”·
J; „Φ.η«»· 
::λτ sr" —»~«ΧΖΖΖ »"°δ~ »·-»» XXZXZZr 
sx ΖιΖνΖχw—ζι.» · σας επαιξε ’17 ’ * ™ VXQOm^ ™ να λεει ο κοσμος πως

_ » ς παραμέρισα πέρα πως σας τιναΕε πιττίτ· τγλι« χ
ρητού χωνέψατε αφτες τις ατιμίες · Ονι ' V ' ’ Φ * πρ°ς χα’- ψ ς τις ατιμίες , UZt ! Να τώρα η εφκαιρια καλή είναι

™ ξανο„ρδι™ w ΖΖ»
Λα m “ΖΧΧΖΖ·« Ε»*' ”' - 
βασιλιά, που νύχτα μέρα μελετάει το χρ ς 
το αιμα του θανατουσας. Λθ^ον σας ’

„™ται, Τωοα θα ξεσφραγισω μια μυστικια
Ησυχα, Περση, στασου < φ · διαβασω κατι φοβερο βαθύ, τοσο

Γ —ο»
χριστό πατοντα ως στήριγμα ενα X0VTaQl·

ΙΙΕα ώΠώ
πααιιπϊ- καλή π στον πάτο η κολυμπάμε.Και μέσα αν πεσουμε, τοτ ωραμας καλή, η οι» 

μ ΓΟΥΡΣΤΕΡ
Λο.«ν «Φ.ο»ς χο« Show ’«»= “''’■>·*»«  “°” “'^ώ“”ισου-

ΠΕΡΣΗΣ
Ολου^ θαν τους κρατήσω. Μα το Θεο σου λεω, μήτε ενα τους Σκο« θε 

θα δει. Ναι, κι’ ανισως ένας Σκοτος ειτανε να σώσει την ψυχητου, 
αποχτησει. Ολους ναι θα τους W» εχεις το λογομου.

1 (J I ι 7 1 ΓΗ
Πήρες δρομο πάλι, δε θελεις να προσέξεις τί σκοπεβουμε. Τους αιχμα

λώτους ναι θαν τους κρατήσεις.

Ο)»»- «Μ Χΐ «ι·*«  »' »«βΐ“· Ε'“ “ Μ,,»"μ" δίν ξαγΟραζ"·

Ζ θαν του τον δωκω να του κραταει αιώνια το θυμοτου ακοίμητο.
ετσ ΓΟΥΡΣΤΕΡ

Ακουσεμε, παιδιμου, μια λέξη.
ΠΕΡΣΗΣ

κωνα μ’ενα ποτήρι μπίρα.
ΓΟΥΡΣΤΕΡ

Εχε. για, ανιψιεμου. Σου κουβεντιάζω όταν καλύτερα είναι η ορεξησου να

πρθσεΒεΐς· ΝΟΡΘΛΑΝΤ
Α μα σα σφίγγα να σε κέντρωσε, έτσι παραφερνεσαι, και πια ξεσπας σε 

* γυναικησια παραλαλητό, το αφτισου καρφωμένο στη δικησου μονο γ.
κι’ οχι αλη κανενος.
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ΠΕΡΣΗΣ
Μα βλεπεις βεργες βούρδουλες με δέρνουν, μύρμηγκες μ’ αγκυλώνουν και 

κεντρώνουν όταν ακούω γι’ αφτο το ραδιούργο, αφτο τον Ερικο το βδε- 
λυρο. Στην εποχή του Ριχάρδου. . . το μέρος πως το λεν αναθεματο, κάπου 
εκεί στο I λοτστερ, εκεί που κατοικούσε ο θιοςτου ο παλαβός, ο θιοςτου ο 
Γιορκ, οπού πρωτογονατισα μπροστά σ’ αφτο το βασιλέα με τα χαμογέλα, 
όταν εσυ κι εκείνος είχατε γυρίσει απο τον πόλεμό.

ΝΟΡΘΛΑΝΤ
Γο κάστρο λες του Μπαρκλεη;

ΠΕΡΣΗΣ
Ισα ισα. Και με τί τότες λιβανισματα, τί γλύκες αφτο το χαϊδεβοζαγαρι 

με καλοπιανε ! Να δεις, παιδιμου, πρώτα αφισε με το καλό να μεγαλώ- 
σεις’ επειτα χρυσεμου Περση και καλέ μου ξάδερφε.. . Ναν τα καλυ- 
ι|?ουν τετιοι ψεφτοξαδερφοι- απο τετιους ο Θεός να σε φυλάει. Θιεμου, πες- 
μου τι ελεγες, τελιωσα τώρα.

ΓΟΥΡΣΤΕΡ
Ομως αν δεν τελιωσες, ορίστε πάλι. Περιμένω ως που να αδιασεις.

ΠΕΡΣΗΣ
Τελιωσα, τελιωσα.

ΓΟΥΡΣΤΕΡ
Τότε ας ξαναγυρισουμε στους Σκοτους σου τους αιχμαλώτους. Αμέσως 

αξαγοραστους παραδωσε τους πίσω, και κάνε ώστε του Δογλα ο γιος, αφτος 
να γίνει το οργανοσου στο Σκοτικοσου στρατολογημα. Υπάρχουν λογοι, που 
θα σου τους γράψω, πως εφκολα αφτο θαν το παραδεχτεί, μην εχεις φοβο. 
(Στο Νορ&λαντ) Εσυ, αδερφε μου, όταν καταγίνεται ο Περσης στη Σκοτια, 
προσπάθησε ήσυχα να μπεις μες στην καρδια του αρχοντικού ιεράρχη, τον 
αγαπημενουμας πρωτοδεσποτη.

ΠΕΡΣΗΣ
1ου Γιορκ, αφτον δε λες ;

ΓΟΥΡΣΤΕΡ
Σωστά. Που βασταει βαρια το φονο του αδερφουτου, του λορδου Σκρουπ. 

Και εδω δε σας μιλώ συμπερασμούς η ταχα οτι νομίζω πιθανό, παρα οτι 
ξέρω πως ολο αναμασιεται, μηχανεβεται κι’ είναι καταστρωμενο, και μονο 
κοντοστέκει ως να προβάλει εβνοϊκο σημάδι, και τότε αμέσως ο χορος.

' ΠΕΡΣΗΣ
Το μυριζουμαι, μιαχαρα θα πάει μα την ψυχή μου.

ΝΟΡΘΛΑΝΤ
Ακόμα δε ξεμύτισε ο λαγός κι’αμολας τους σκυλους.

ΠΕΡΣΗΣ
Ναι, δεν μπορεί, θα βγει περίφημο το σκεδιο. Τί λες ; Σκοτια, Γιορκ 

και Μορτιμερ, ολοι μαζί με τους στρατούς τους, α!

ΓΟΥΡΣΤΕΡ
Ναι, κι’ οι τρεις μαζί.

ΠΕΡΣΗΣ
Εξοχα στοχασμένο, ναι έξοχα έξοχα.

ΓΟΥΡΣΤΕΡ
Κι’ ένας μεγάλος λογος να μην αργοπορουμε είναι κι’ αφτος, θα πέσουν τα 

κεφαλιαμας αν δε σηκώσουμε κεφάλι. Γιατί οσο ταχτικα κι αν περπατούμε, 
παντα αφτος θα λεει είναι χρεωστηςμας, και θα νομίζει εμείς θαρουμε οχι 
αρκετα τα κερδημας, ως που να βρει την ωρα και να μας πλερωσει προστο- 
κα Κοίτα πως κιόλας άρχισε να μας αποξενώνει απο το μάτι της αγαπηςτου.

ΠΕΡΣΗΣ
Βέβαια βέβαια, μα θαν τον εκδικηθούμε.

ΓΟΥΡΣΤΕΡ
Περση, λοιπον καλή αντάμωση. Μην προχωρείς αφτου πιο πέρα παρα ως 

εκεί που γραμαμου θα σ’ οδηγήσει. Οταν ωριμάσει η ωρα—που γληγορα θα 
γίνει—θα ξεγλυστρησω εγω ως στο Μορτιμερ και το Γλεντοβερ, οπού, κα
θώς θα κανονίσω, εσυ κι’ ο Δογλας και εμείς μαζί με τους στρατούς μας 
γληγορα με το καλό θα σμίξουμε, την τυχημας κρατοντας στα κραταιαμας 
χέρια, που τώρα την κρατούμε τοσο αβέβαια.

ΝΟΡΘΛΑΝΤ
Στο καλό, αδερφε. Αδίσταχτα νομίζω η νίκη είναι δικημας.

ΠΕΡΣΗΣ
Καλή αντάμωση, θιεμου.

Ω τώρα οι μερες φτερωτές 
κι’ οι ώρες ας διαβουνε, 
και γύρω οι βογγοι κι’ οι σπαθιες 
ας μας χειροκροτούνε.

(Συνέχεια στό επόμενο φύλλο).
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Κ. ΤΣΑΤΣΟΥ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ

Πριν αρχίσω μιαν ουσιαστικότερη συζήτηση, είναι άνάγκη νά δώσω με
ρικές άμεσες καί ειδικότερες απαντήσεις στά σημεία πού αγγίζει δ κ. Γληνδς 
στό άρθρο του τό δημοσιευμένο στούς «Νέους Πρωτοπόρους» (Μάρτης- 
Άπρίλης 1933).Πήρα αφορμή άπό τή φράση τοϋ κ.Γληνοϋ «Στον πόλεμό της 
ενάντια στήν έπιστήμη, ή άστική τάξη πέρασε διάφορα σιάδια» ’ και τόν είχα 
•ρωτήσει ποιες είναι οι έπιστήμες πού πολεμά ή άστική τάξη, οί κοινωνικές 
ή καί οι φυσικές. Ό κ. Γληνός δέν άπάντησε κατ’ ευθείαν στό έρώτημα 
μας. Νομίζομε δμως—καί θέτομε πάντως υπό τήν έγκριση του τήν άπάντηση 
ττού συμπεραίνομε,—νομίζομε πού ήθελε νά πει, πώς ή άστική τάξη πολέμησε 
γενικά κάθε άληθινή άντικειμενική έρευνα, παραμορφώνοντάς την σύμφωνα 
μέ τά οικονομικά συμφέροντα τοΰ κεφαλαίου. Σύμφωνα μέ αύτά, καθορίζον
τας τά έτίπεδα, τις γενικές άρχές καί τά τελικά πορίσματα κάθε έπιστήμης 
«κάνε κατά βάθος πόλεμο τής άληθινής επιστήμης, πού δέν έπιδέχεται τέτοι
ους συμφεροντολογικούς διακαθορισμούς. Εννοείται πώς αύτός δ αιτιοκρα
τικός διακαθορισμός θά βρίσκεται άπό κριτήρια «εντελώς άντικειμενικά» καί 
■δχι άπό τήν υποκειμενική πρόθεση κάθε άστοΰ, πού μπορεί πολύ καλά νά 
υπηρετεί τό κεφάλαιο, χωρίς νά τό ξαίρει καί χωρίς νά τό θέλει.

Τόν κ. Γληνό τόν ρωτήσαμε υστέρα, ποιά πορίσματα τών έπιστημών,— 
γιατί δλες οί έπιστήμες ώς τά 1916, αν βγάλει κανείς τούς πρωτοπόρους τής 
ρωσσικής επανάστασης, είναι, υποθέτω, έργο άστών—προδίνουν, άμα τάέξε- 
τάσωμε άντικειμενικά, σχέσην αιτιώδη μέ τά οικονομικά συμφέροντα τοϋ 
κεφαλαίου. Ζητήσαμε παραδείγματα καί τοϋ προτείναμε μάλιστα μερικά ονό
ματα, τούς Renan, Taine, Savigny, Jhering κτλ. Ό κ. Γληνός μάς λέει 
πώς τά παραδείγματά μας είναι έξω άπό τήν έρευνά του. Γιά νά άποδειχθεΐ 
ή ιστορική νομοτέλεια, πού είναι ένας νόμος άπόλυτος καί γενικός, κάθε πα
ράδειγμα άπό δπουδήποτε παρμένο δέν είναι έξω άπό τήν έρευνά μας. ’Άλ
λωστε καί δ κ. Γληνός τό ξαίρει πολύ καλά, άφοϋ σπεύδει δογματικά νά δη

λώσει, πώς δλοι αύτοί υπηρέτησαν τά συμφέροντα τής άστικής τάξης τοϋ και
νού καί τοϋ τόπου των.

Ό κ. Γληνός μάς είπε καί κάτι πολύ ειδικότερο’ πώς τελευταία λέξη 
τής άστικής έπιστήμης είναι τό «μακάριοι οί πτωχοί τώ πνεύματι». Μπορώ 
μάλιστα νά πώ πώς άπό δλες τις άπορίες μου, αύτή ήταν ή λιγότερο θελη
ματική. Δυστυχώς ούτε συμπερασματικά δέν μπορώ νά βρώ μιάν άπάντηση 

«σ’αύτό τό σημείο.
Πάντως εύχαριστώ. ιόν κ. Γληνό πού έλαβε τόν κόπο νά καθορίσει τά 

■άλλα σημεία πού άπαιτοϋσαν γιά μένα τουλάχιστον κάποια διασαφήνιση. 
Τώρα μπορούμε νά βάλωμε γιά βάση στή συζήτηση,πώς αιτιοκρατικά άπό τήν 
άστική τάξη προσδιωρισμένες δέν είναι οί ειδικές έρευνες, άλλά οί γενικές 
άρχές καί τά τελικά πορίσματα, δηλαδή δχι οί ειδικές έπιστήμες, άλλά ή φι
λοσοφία καί μπορούμε νά συμπεράνωμε, πώς άν αύτοί οί προσδιορισμοί οί 
ταξικοί είναι πολέμιοι τής έπιστήμης, καθώς τό λέει δ κ. Γληνός, τότε είναι 
νοητό ένα κριτήριο άντικειμενικά τής άλήθειας, πού μ’ αύτό, κρίνοντας τήν 
άστική έπιστήμη, μπορεί νά άποφανθοϋμε πώς είναι στά τελικά πορίσματα 
καί στις γενικές της άρχές μιά παρέκκλιση άπό τήν άντικειμενικήν άλήθεια, 
ένας εχθρός τής άληθινής έπιστήμης. Βέβαια καί χωρίς τέτοιο άντικειμενικά 
κριτήριο θά μπορούσαμε νά πούμε, πώς κάθε γνωστική ενέργεια αίτιοκρα- 
τεΐται" δέ θά μπορούσαμε δμως νά πούμε, δπως τό λέει δ κ. Γληνός, πώς 
υπάρχει «πόλεμος τής άστικής τάξης ένάντια στήν έπιστήμη». ’Εκτός άν ή 
έπισιήμη πού πολεμάει ή άστική τάξη δέ θεμελιώνεται σέ ένα άντικειμενικά 
κριτήριο, άλλά είναι άπλούστατα ή έπιστήμη τοΰ ιστορικού υλισμού’ καί 
τότε άφοϋ, άντίς έπιστήμη βάλωμε τή λέξη φιλοσοφία, ή φράση τοϋ κ. Γλη- 
νοϋ παίρνει τήν ακόλουθη μορφή. «Στόν πόλεμό της ένάνιια στήν υλιστική 
τριλοσοφία, ή άστική τάξη καί οί φιλόσοφοί της (δ Taine, δ Renan κτλ.) 
πέρασαν διάφορα στάδια». Ή θά δεχθούμε λοιπόν πώς υπάρχει άντικει- 
μενικό έπιστημονικό κριτήριο, άπόλυτη άλήθεια, καί τότε παρασπονδοϋμε καί 
γινόμαστε αύτόμολοι πρός τήν ιδεοκρατία ή τότε θά δεχθούμε πώς ή φράση 
τοΰ κ. Γληνοΰ έχει τό τελευταίο αύτό νόημα πού άνάφερα καί άπό αύτό τό 
■αύτονόητο νόημα θά κριθεΐ ή άληθινή της σημασία. Μά δ κ. Γληνός, άπό 
τούς καλλιεπεστέρους τοΰ τόπου μας, δέ συμπαθεί φράσεις πού είναι φτια. 
σμένες άπό ένα τόσο άτονο ηχητικό μέταλλο καί γι’ αύτό έδωσε στήν έκφρασή 
του μιά χαριτωμένη θολούρα. Άπό τήν ίδιαν άλλωστε συνεπαρμένος καλλι
τεχνική διάθεση άνάφερε ξεχωριστά, νεοαριστοτελικούς, νεοθωμιστές, νεο- 
σχολαστικούς, ένώ, καθώς θά τό ξαίρει, δλοι αύτοί άποτελούν μιάν αίρεση’ 
έδωσε δμως έτσι μιά ζωηρότερη εικόνα τής πληθώρας τών δπισθοδρομικών 
τάσεων μέσα στήν άστική φιλοσοφία.

Ή πιό θεληματική μου άπορία είναι αύτή πού άφοροϋσε τόν Adler καί 
τόν Cunow. Ρώτησα τόν κ. Γληνό «μήπως τούς θεωρεί ίδεαλιστικούς πα- 
■ραμορφωτές τής θεωρίας τού ιστορικού υλισμού». Μού γράφει πώς μ’ αύτή
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μου τήν ερώτηση έδωσα κι’ δλας προκαταβολικά τήν απάντηση πού θά έδινε? 
δ ίδιος. Έτσι είναι σαφώς πιά καθωρισμένο, πώς δ κ. Γληνός στις βασι
κές αντιλήψεις πού θά συζητήσωμε, θά εκφράζει τή θεωρία τής, καθώς λέν,. 
επίσημης σοβιετικής επιστήμης.

Άλλά τώρα μιά πού καθωρίσαμε μερικά καίρια σημεία, θά επιθυμούσα, 
νά μή διατηρήσει ή συζήτηση αποσπασματικό χαρακτήρα.

“Οταν τις απορίες μου ονόμασε δ κ. Γληνός θεληματικές ϊσως νάχε καί 
δίκηο. Ρωτώντας τί&ελα κάτΓ ήθελα περισσότερη ακρίβεια στή διατύπωση 
τών γνωμών τοΰ κ. Γληνού, γιά νά διεξαχθεΐ μέ πιό ακρίβεια και ή συζή
τησή των. ’Ηθελα μάλιστα τόν περιορισμό τής συζήτησης στά θέματα πού' 
θά μπορούσαν μόνον επιστημονικά γόνιμα νά συζητηθούνε μεταξύ μας. Πα
ραμερίζοντας μερικά ειδικά σημεία, πού θά μάς χρησιμεύσουν αργότερα γιά 
παραδείγματα, μπορούμε τώρα νά πούμε, πώς μάς χωρίζει μία πρωταρχική 
σκέψη, αύτή πού ονόμαζε σέ δυό του τώρα άρθρα δ κ. Γληντς «αγιαστούρα 
τού παπά» καί πού τώρα μάς μεθερμηνεύει σέ προτεραιότητα τής νόησης 
επί τής ύλης. Αύτό είναι τό επιστημονικό πρόβλημα καί κανένα άλλο. Άν 
δμως σ’ αύτό τό πρόβλημα μπορούσε δ καθένας άπό τήν πλευρά του νά ρί
ξει κάποιο φώς, ϊσως νά κατορθο'ιναμε νά άνυψώσωμε τό χαμηλό έπίπεδο- 
τής προβληματικής, πού τώρα βασανίζει τούς αμοιβαίους μας αναγνώστες 
και νά τούς βοηθήσωμε νά δουν πόσο πιό περίπλοκα άπ’ δ,τι φαντάζονται, 
άλλά μαζί καί πόσο πιό ωραία είναι τά μεταφυσικά θέματα, πού χωρίζουν, 
αΙώνες τώρα, υλισμό καί ’ιδεοκρατία κα'ι μαζί νά νοιώσουν τήν άνώτερψ. 
ποιότητα πού άποκτούν τά προβλήματα, δταν τ’ άνεβάσει κανείς στή σφαίρα 
— κ. Γληνέ, συγχωρήσετέ μου τή λέξη — τοΰ πνεύματος. Καθώς τό λέει καί 
δ κ.Γληνός τό πρόβλημα τής προτεραιότητας τής νόησης είναι συνυφασμένο 
μέ τό πρόβλημα τής κατηγορίας τής αιτιότητας. Άπ’έκεΐ πρέπει ν’άρχίσωμε 
γιάνά γίνωμε αντιληπτοί κ χί στούς άλλους.

’Ελπίζω πιί>ς στό καλοκαιρινό κΓ δλας~ τεύχος τοΰ «Αρχείου Φιλοσοφί
ας», θ’ άρχίσει ή δημοσίευση μιάς μελέτης γιά τήν .αιτιότητα στόν Κάντ, 
πού θά άποτελέσει μιά καλή αφετηρία γιά μιά γόνιμη συζήτηση. Άκόμα 
καλλίτερα θάταν άν σύγχρονα καί δ κ. Γληνός, _μέ τό ιδιαίτερο δώρο τής 
έκλαΐκευση; πού έχει, καθώριζε άναλυτικώτερα, τήν έννοια τής αιτιότητας 
άπό τήν άποψη τοΰ υλισμού. Έπι τού παρόντος σέ δύο σημεία πρέπει νά 
συμφωνήσωμε’πχΰς άπότή λύση πού δίνει κανείς στό πρόβλημα τής αιτιότητας 
κρίνεται ή άλήθεια ή ή πλάνη τής ιδεοκρατίας καί τού υλισμού, καί πτός μιά 
τέτοια συζήτηση θά είναι ωφέλιμη μόνο αν έχει διδακτικό χαρακτήρα.

Πριν δμως καί ανεξάρτητα άπό τή συμφωνία μας γιά μιά τέτοια συζή
τηση, θέλω, από τό φιλόξενο βήμα τής «’Ιδέας» νά δώσω μερικές προεισαγω
γικές εξηγήσεις, πού θά καθαρίσουν τό έδαφος τής επιστημονικής κονίστρας, 
άπό πολλούς τριβόλους.

Ριζικά καί άπόλυτα χωρίζω τό πρόβλημα τής οικονομική; συγκρότησης, 

τής κοινωνίας άπό τό γνωσεολογικό πρόβλημα τοΰ ιστορικού υλισμού. Πι
στεύω πώς μπορεί νά υπάρχουν άνθρωποι πού επικροτούν τις τολμηρότερες 
οικονομικές καί γενικά κοινωνικές μεταρρυθμίσεις άπ’ δσες ευαγγελίζεται δ 
κομμουνισμός,έκτος άπό αυτές πού προσβάλλουν τήν ηθική καί πνευματική προ
σωπικότητα τού ανθρώπου καί πού είναι καθαρώτατοι ιδεοκράτες. Πιστεύω 
πώς οί καθαροί ιδεοκράτες άπεναντίας αποκλείεται νά επικροτήσουν τό κεφα
λαιοκρατικό καθεστώς, τόσο γιατί καί αύτό πνίγει μέ τό δικό του ύπουλο τρό
πο, άν καί μέ λιγοότερο σύστημα καί μέ λιγώτερη μανία,τις ηθικές καί πνευ
ματικές δυνάμεις τής άνθρωπότητας, δσο καί γιατί ή θεωρία τής ιδεοκρατίας 
είναι άσυμβίβαστη μέ τήν κοινωνική άδικία τού κεφαλαίου. Μπορεί, ακριβώς 
δταν είναι κανείς ιδεοκράτης, νάχει μάτια γιά νά βλέπει τόν βέβαιο καί ανα
πότρεπτο θάνατο τής κεφαλαιοκρατίας. Μιά κοινωνία—καί δλος κόσμος γιά 
τόν ιδεοκράτη είναι μιά κοινωνία, — δπου άλλοΰ καίγονται καί σαπίζουν τά 
πιό άπαραίτητα υλικά άγαθά καί άλλοΰ πεθαίνουν τής πείνας τόσες άνθρώ- 
πινες ζωές, τόσες ελπίδες πνευματικής δημιουργίας, είναι κοινωνία 
σάπια. “Οταν μιά κοινωνία ξεχάσει τούς κοινούς βασικούς σκοπούς γιά 
πρόσκαιρα συμφέροντα τού καθενός ξεχωριστά κοινωνοΰ, δταν σ’ αυτόν πού 
θεωρεί εχθρό της δίνει ή ϊδια τις καλλίτερες δυνάμεις της γιά νά-τήν πο
λεμήσει καί άρπάχνεται τήν τελευταία ώρα άπό σύμβολα πού ή ϊδια γκρέμι
σε, γιά νά σωθεί, χωρίς νά πιστεύει κατά βάθος σέ τίποτε, παρά στόν ωμό
τατο υλισμό, στή μόνη κοσμοθεωρία πού τής ταιριάζει, τότε μπορεί 
κανείς νά πει πο>ς ή κοινωνία αύτή, πού έχασε τή δύναμη τής αντίδρα
σης καί τής δημιουργίας, δχι μόνον είναι βέβαιο πώς θά ξεψυχήσει, μά είναι 
καί ιστορικά δίκαιο τό ξεψύχημά της. Ή κεφαλαιοκρατούμενη κοινωνία 
τρώει τά ϊδια της τά σωθικά μέ τόν οικονομικόν άνταγοονισμό πού δέν υπη
ρετεί ούτε καν τό συμφέρον τού κεφαλαίου. Στό χέρι της ήταν, άν είχε ζων
τάνια καί συνείδηση, μιά πού θεωρούσε τό ’ κομμουνιστικό καθεστώς 
σάν τό χειρότερον εχθρό της, νά μή στείλει τό άνθροίπινο καί τό μηχανικό 
υλικό της στη Ρωσσία. Σ’ αύτό σήμερα στηρίζεται ή ρωσσική δύναμη’ 
χωρίς αύτό είναι βέβαιο πώς θά είχε άλλην εξέλιξη ή ρωσσική πολιτική. 
Καί δμως οί θνησιμαίοι δούλοι τού κεφαλαίου προτίμησαν μερικές άμεσες 
εισπράξεις καί συναγωνίστηκαν ποιός θά οπλίσει καλλίτερα εκείνον πού προ- 
ώριζε τά δπλα γιά τήν ομαδική τους συντριβή. Μιά τέτοια πολιτική μικρότη
τα, μιά τέτοια ιστορική άσυνειδησία προδίνει ένα άνεπικάλυπτο ηθικό κενό. 
Μονάχα οργανισμοί αποσυντεθειμένοι πιά έχουν χάσει σέ τέτοιο σημείο τήν ενό
τητα πού είναι ή δύναμη τής άληθινής δράσης, ή άν θέλετε, τής αντίδρασης.

Ό ιδεοκράτης μπορεί νά πιστεύει καί πρέπει νά χαίρει, πώς ή κεφαλαιο- 
κρατία θά πέσει,πώς είναι κι’δλας Ιστορικά πεσμένη.Ό ιδεοκράτης, περισ
σότερο άπό κάθε άλλον,στηριγμένος στά πορίσματα τής ηθικής του θεωρίας, 
έχει γιά ιδανικό τήν άπόλυτην υλικήν ισότητα τής «αταξικής» (γιά νά μετα- 
χειρισθώ αύτήν τήν κακόηχη λέξη) ενότητας τών ανθρώπων. Στήν πραγμα- 
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τοποιηση όμως αυτού τού σκοπού δέν έργάζεται άπό τά έξω προς τά μέσα,άλλά 
απο τα μέσα προς τά έξω. Παιδεύει τή συνείδηση μέ τό σκοπό νά τήν κάνει 
να καταλαβει και να θελήσει αυτή τή δικαιοσύνη, μέ άλλα λόγια τήν έλευθε- 
ρωνε. απο τήν ύλη, τήν καταξιώνει. Σκοπός της εΐναι ή στροφή προς τις 
άξιες της ζωής, η ελευθερία άπό τό άχθος τών υλικών άφορμών πού άκριβάη- 
μα, ρίξανε στην κεφαλαιοκρατία. Αύτή ή ελευθερία εΐναι ό δρόμος πού θά 
επιταχύνει τη διάλυση τών παληών κοινωνικών συγκροτημάτων κα'ι θά οδη
γήσει στην οικονομική καί κοινωνική εξίσωση κάθε άνθρώπινηο ύπαρξης, 
γιαπ κμθε ανεξαιρετα ύπαρξη κρύβει τή δυνατότητα μιας προσωπ.κόιητας, 
αρκεί να μην τη δολοφονεί, σά σήμερα, ή κοινωνική άδικία.

, Ο ιδεοκράτης δέν πιστεύει πώς μπορεί νά όδηγήσει σ’αύτόν τόν καλλίτερο 
κοσμο_ή άρνηση των άπόΑυζων άξ.ών τής ζωής, πού δέν είναι παρά οΐ έκφρά- 
σι-ιςτης ελευθερίας τοΰ συνειδότος.Ή κοσμοθεωρία πού,’συνάγεται άπότά πρω
τεία της ύλης δεν δικαιολογεί παρά τόν άπόλυτα άτομικόν ευδαιμονισμό τοΰ κε
φαλαιοκράτη. Οσο γιά τή βία είναι καί γιά τόν κ. Γληνό, μέσο προσωρινό, άς 
που να, φθασωμε στήν άταξική κοινωνία. Καί δμως ή βία δέν εΐναι τό πρόσ
φορο μέσο για να δημιουργήσωμε τούς εσωτερικούς δρους πού άπαιτοΰνται 
για την επελευση μιας τέτοιας καλλίτερης ζωής. 'Η έλευ^ία, οχ. ή βία 
θα μας οδηγήσουν εκεί. Μά θάθελα σύγχρονα νά παρατηρήσω πώς αυτή τή 

βιολογία της προσωρινότητας τής βίας τήν άκοΰν οΐ άνθρωποι, αιώ
νες τώρα, απο τα στόματα δλων τών τυράννων. Στούς βαρβάρους ή βία βά- 
σταγε περισσότερό, στούς πολιτισμένους λιγώτερο. Σ’ δλους έπεσαν οΐ τύραν
νοι προτού τελειώσει ή βία. Τό επιχείρημα τής δήθεν μόνο μεταβατικά άναγ- 
καιας βιος είναι μια ξαναμασημένη, μά πάντα σκόπιμη πολιτική έπαγγελία 
που εύκολα πιάνε, στους λαούς,δσους ή δουλεία έκανε υπομονετικού.: καί άστό- 
χαστους. II βια δεν εισδύει στή συνείδηση καί ή κοινωνία εΐναι συνειδή
σεων κοινώνια. Οποιος δέ χτίζει έπάνω σέ συνειδήσε.ς, δέ χτίζει έπάνω σέ 
θεμελ.α. Και οι συνειδήσεις δέν παιδεύονται μέ τή βία. Μόλις ή ένέργεια τής 
βίας σταματήσει, θα σωριαστεί τό οικοδόμημα, γιατί ή ύπαρξή του δέν έχει 
το λογο, που μονο στις συνειδήσεις βρίσκεται.Ή βία ή θά γεννήσει τήν άντί- 
δραση και θα πηγαίνει δλο καί αυξάνοντας παράλληλα μέτήν άντίδραση, ώς 
οτου νικηθεί απο τη βία τής άντίδρασης.’Ή θά νικήσει φέρνοντας τήν άδρά- 
νεια τω> συνειδήσεων, τήν άποκτήνωσηκαί θά αυξάνει καί τότε παράλληλα μέ 
την αποκτήνωσή. Και τό τέλος τής βίας θά εΐναι πάντα ή βία. Ή βία δέν 
είναι δρομο; της παιδείας. Μιά παιδεία, μέσα σέ κοινωνικά καί πνευματικά 
πλαίσια,που επεβληθηκαν μέ τή βία,εΐναι μιά παιδεία ψεύτικη. Μιά παιδεία 
χΤκταί'νκεάθεαεΤα0-γησεΐ ’“’^“^.πή κάθε άτομι-
κης και κάθε εθνικής προσωπικότητας, πού κΓ δν συνειδητά δέν τό θέλει 
οδηγεί στην πνευματικήν άφομοίωση, στήν ΐσοπέδωση, δέν εΐναι άξια νά δη
μιουργήσει τον πολιτισμό, πού άπα.τεΐ ή μετακεφαλαιοκρατ.κήκοινωνία μά- 
φερνει στην αποχαύνωση πού εΐναι άναγκαστικά ποθητή σ’αύτούς πού στης 

ρίζονται στή βία. Δέν πιστεύω σέ μιά συζήτηση μέ τόν κ.Ι ληνό ναηναι αναγκη 
νάτονίσω,πώς δχι μόνο δέν εΐναι αντίθετα,άλλά καί συνακόλουθα η ειρηνη του 
κόσμου καί ή διατήρηση καί εμβάθυνση τοΰ ιδιόμορφου χαρακτήρα των εθνών.

’Όχι ή κομμουνιστική βία, άλλά ή ελευθερία στήν πνευματική και οχι μο
νο στήν πολιτική της σημασία, δδηγεϊ έκεϊ πού θέλει*νά  φθάσει δ κομμου- 
νισμός.Βέβαια οΐ λαοί πρέπει νά παιδεύονται άπό τούς πνευματικούς των 
οδηγούς καί ή παιδεία δπως καί ή πολιτεία ενέχει κάποτε το χαρακτήρα του 
εξαναγκασμού, τής ετερονομίας, τής βίας.Ή βία δμως αύτή πρέπει να εχει 
ένα βαθυχάραχτο σύνορο, αν θέλωμε νά φθάσωμε σ’έναν άνωτερο πολιτισμό 
καί τό σύνορο αύτό βρίσκεται έκεϊ δπου ή βία άγκαλιάζει τη ,δημιουργική 
πνευματική ένέργεια καί τή , μεταμορφώνει σέ δόγμα, δηλαδή σενα σύστημα 
άπό ωρισμένες στό περιεχόμενο μεταφυσικές άρχές.'Άμα επικρατήσει το ογ 
μα έρχεται δ μεσαίωνας. Ό κομμουνιστικός μεσαίωνας όμως εχει μια βασι
κή διαφορά άπό τόν χριστιανικό μεσαίωνα. Τό δόγμα του αφανίζει κάθε τι 
έξω άπό τήν ύλη' κι’έτσι μικραίνει τόν κόσμο γιά νά τον κυριαρχήσει ευκο ω- 
τεοα καί γιά νά κλείσει κάθε μονοπάτι πρός τήν άνατροπή, προς την εξε ιξη.

” Οΐ δημοκρατικές έλευθερίες πού πρόβλεπε δκ. Γληνος πως θα επικαλεσθω 
εΐναι σχετικές γιά κάθε έποχή καί γιά κάθε χώρα καί εΐναι κάτι εντελώς διάφο
ρο άπό τόν άντιδογματισμό πού δέν προστατεύει άδικα άποκτημενα αγαθα και 
προνόμια, ούτε φροντίζει γιά αμφίβολες πολιτικές ελευθερίες, μα θελει να 
άσφαλίσει τήν δημιουργική ένέργεια τής συνείδησης, τις εξελικτικές δυνάμεις 

τής διαλεκτικής τής ιστορίας. , , _ „
Ή βία τοΰ κομμουνισμού δέν έχει σχέση με τήν επ βολή που ασκεί ο πιε 
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στενού πού γνώρισεν η ιστορία. Ή κεφαλαιοκρατία, αν κάτι τη στηρίζει 
τώρα στά γερατιά της, εΐναι ή έλαστικότητα, καί ως πριν τον πόλεμό, το 
άνεπαίσθητο τοΰ δογματισμού της. , ,

Τήν έλευθερία πού θέτομε γιά μέσο προς τη νεα κοινωνία, τη θεωρού 
με αναπόσπαστη άπό τή συνείδηση τής ιστορίας, άπό τή συνέχεια της ζωής 
τοΰ πολιτισμού, μέ τήν ιδιαίτερη μορφή πού πήρε σέ κάθε λαο. J1 συνε
χεία αύτή άπαρτίζε,ι τήν έθνική προσωπικότητα, πού εΐναι πηγη των πολιτι
σμών. Αύτή τή συνέχεια τήν άπαιτοΰμε στά έργα του πολιτισμού, και οχι 
σέ δ,τι άνάξιο σέρνει μαζί του δ χρόνος, στις προλήψεις η στα οικονομικά 
καθεστώτα. Ή έλευθερία εΐναι ή ούσιαστική ένότητα των αξιων^που δημι
ούργησε ή συνείδηση μέσα σέ αιώνων άδιάκοπη προσπάθεια.

Μέ τό μέσο αύτής τής έλευθερίας βαδίζομε πρός κοινωνικές μεταμορφώσεις 
πού συμπίπτουν μέ τά ιδανικά τής θεωρίας τοΰ κομμουνισμού, σε ο,τι αφόρα 
τήν κοινωνικήν άνασύνταξη καί τήν οικονομικήν οργάνωση,και που είναι ασφα
λώς αριστερότερες άπό τή σημερινή κομμουνιστική πραγματικότητα.Μας χωρί
ζουν τα μέσα, δχι οΐ τελικοί σκοποί. Πιστεύει δ κ. Γληνος πως^με την δι
κτατορία τών άδικημένων, μέ τήν άσκηση τής βίας των λίγων η των πο.- 
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λών, θ’ άνεβεΐ πρός τήν άταξική κοινωνία. Εμείς πιστεύομε πώς χατραχυ- 
λαει προς μίαν άλλη ταξική κοινωνία.

Ο κ. I ληνός λυπάται γιατί ανήκω στήν αντίδραση.Ή ιδεοκρατία ανήκει 
στην αντίδραση τών κομμουνιστικών μέσων, δχι στήν Αντίδραση τών σκοπών 
Ανήκει και στήν αντίφαση τής θεωρίας τοΰ φυσικού καί τοΰ ιστορικού υλι

σμού, οχι στήν αντίδραση τής Αταξικής κοινωνίας.
Η διάκριση αυτή, τόσες φορές άπό τό μέρος μας τονισμένη, άντί ευσυνεί

δητα να σημειωθεζκαί ύστερα νά συζητηθεί δπως πρέπει, άποσιωπήθηκε έν- 
τε ως, σα να μήν ήταν σκόπιμο νά φανερωθεί στό φώς τοΰ ήλιου Ή ιδεο
κρατία,μέ μιά περίεργη καί γ,ά μάς κάπως τιμητική σπουδή, χαρακτηρίσθηκε 
ancilla capitahsmi, ένώ τόσα χρόνια τώρα θεολογικά χρωματισμένα άντι· 
υλιστικά συστήματα διδάσκονταν άνάμεσά μας,χωρίς νά τούς κολληθεί μέ τέ
τοιο πάθος ό τίτλος τής ύπουλης αντίδρασης,ώς πού ήρθε καί ή μέρα,δπου καί 
αγαπης κρυφά χαμόγελα φτερούγισαν πρός δ,τι άντιστέκονταν στή θεωρία μά 
Οχι κα, στή σκοπιμότητα τής «παράταξης».’Έτσι άποκτοΰσε στά μάτια τών 
αφελών κάνεις το ύφος τοΰ αντικειμενικού κριτή,πού είναι τόσο ωφέλιμο,δταν 
ασχολειται με τήν αλιεία άνθρώπων. Έχοντας ύπ’ δψει μας τήν Ανήκει με - 
νίκην αιτιοκρατία - γι’α&τήν μιλήσαμε άπό τήν πρώτη στιγμή, γ,ά κριτή
ρια, καθώς λεει, οχι εμείς,άλλά δ κ. Γληνός «εντελώς άντικειμενικά»—πιστεύ
ομε πως μονο άγνοια ή παρανόηση τών πορισμάτων τών συγχρόνων μάλιστα 
ιδεοκρατικων συστημάτων γιά τήν κοινωνία, μπορεί νά τά ταυτίσει ή καί νά 
τα συνδυάσει με τά συμφέροντα τοΰ κεφαλαίου. Τολμώ νά πώ πώς τίποτε δέν 
αντιτιθεται τοσο στή σύγχρονη κεφαλαιοκρατούμενη κοινωνία, δσο ή ’ιδεοκρα- 
τικη «περί πολιτείας» ίδέα.'Η κεφαλαιοκρατία δέν μπορεί νά γεννήσει, κατά 
την αντικειμενικήν αιτιοκρατία πού επικαλείται δκ. Γληνός, παρά μόνο τόν 
εμπειρισμό, τον θετικισμό, τόν ψυχολογισμόν, δλες αυτές τις αποχρώσεις 
του υλισμού. Ανήκει στή δική του θεωρητική σφαίρα. Ή ιδεοκρα
τία αντιμάχεται στή θεωρία, κάθε υλισμό, γιατί κάθε υλισμός,καί δ κεφαλαιο
κρατικός, χτυπάει τήν προτεραιότητα τής νόησης, άντιμάχεται στήν πράξη τόν 
κοινών.κο και τον άτομικόν ευδαιμονισμό πού είναι τό ψυχολογικό υπόβαθρο 
του κεφαλαιοκράτη. Ή ιδεοκρατία δέν είναι προ- είναι μετακομμουνιστική 
φιλοσοφία. Είναι έκείνη πού θά άσπασθεϊ καί δ κ. Γληνός, άν κάποτε νομί
σει πως μπορεί νά βγει άπό τή μεταβατική περίοδο, γιά νά μπει-στον δί
καιο κοινωνικό κόσμο πού είναι κοινός σκοπός μας.

κ. τςατςος

'\.Γί Είω νά διαιυπώσω τ°ν κ. Γληνό καί μώ παράκληση. Στή συζήτηση 
που θ ανοιξωμε να μη με παραπέμπει σέ γραφόμενα πού έχω στοιχειώδες χρέος νά 
αγνοήσω. Αν και αυτός ζητάει Απάντηση σέ όσα γράφτηκαν ή καί θά γραφούν άπό 
άλλους για μένα,Μ λάβε, τόν κόπο νά τά υίο^τήοει μέ τήν ύπογρα™ J/™ 

τε μετά χαρας μου θά ικανοποιήσω κάθε του θεληματική ή αθέλητη άπορία.

ΓΙΑΝΝΗ CIKCNOM1AH

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΩ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
TOY LEON BRUNSCHVICG

Β'. Η ΚΡΙΤΙΚΟΪΔΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

Πώς αντιμετωπίζει τό πρόβλημα τοΰ εγώ δ Leon Brunschvicg, ο μεγά
λος σύγχρονος φιλόσοφος τοΰ κριτικού Ιδεαλισμού ; 'Ως ενα σημείο, μπορεί 
δ μελετητής τής σκέψης του νά προδικάσει τό κύτταγμα του; Η κριτική έμ
πνευση τής φιλοσοφίας του Αποκλείει τήν καθαρή μεταφυσική. Ο Brunsc 
vicg είναι ποτισμένος άπό τήν ιδέα τής σχετικότητας και της αναπηρίας 
τή- άνθρώπινης γνώσης. Μέ πολλή δμως Αποφασιστικότητα παραμερίζει τα 
άτοπα τού νοολογικοΰ δογματισμού. Μπορεί ή γνώση νά είναι πεπερασμένη. 
Τούτο πάντως δέ σημαίνει δτι είναι δυνατό νά προχαραχτουν τα όρια της. 
'Η άποτυχία κάθε προσπάθειας γιά τόν τυραννικό προκαθαρισμο της_πορειας 
τής γνώσης άπό τή μιά μεριά, ή ελαστικότητα κι’ ή άποδοτικοτητα τής τελευ
ταίας άπό τήν άλλη πείθουν δτι είναι άξια γιά ενα καλύτερο φιλοσοφικά 
μεταχείρισμα. Μιά λογισμένη γνωστική αισιοδοξία, ένας μετριοπαθής και 
εύστροφος θετικισμός άποκατασταίνουν στενούς καί γονίμους δεσμούς ανα- 
μεσα' στήν επιστήμη καί τή φιλοσοφία, πού έχουν χρέος και συμφέρον να 
έπιβλέπονται καί νά διορθώνονται άμοιβαΐα. Στό όνομα αυτού του ξανανιω
μένου καί καθαρμένου θετικισμού άρνιέται ρητά δ Brunschvicg να δει στο 
έγώ μιά διαίσθηση ύπερβατική στίς εκδηλώσεις του, ένα πλαίσιο δίχως πε
ριεχόμενο. Τό μόνο κύτταγμα, πού θεωρεί δυνατό, είναι το φαινομενολογι
κό —άπαλλαγμένο δμως άπό τό δντολογικό υπονοούμενο του εμπειρισμού. 
Ξέρει πολύ καλά δτι δ Εμπειρισμός είναι μιά μεταφυσική θεωρία καί, φυσι
κά, δέν ’έχει κανένα λόγο ν’ άφήσει τή μεταφυσική έκ τών Άνω γιά να συν
δέσει τήν τύχη του μέ τή μεταφυσική έκ τών κάτω.

Πριν δμως εγκαινιάσει τό φαινομενολογικό κύτταγμα του, θέτει ενα κρί
σιμο ερώτημα : τό εγώ είναι μιά πραγματικότητα ή καμμιά παραίσθηση ; 
Φαίνεται νά δοκίμασε δ ίδιος τήν άνησυχία, πού νιώθουν οί Αναγνώστες 
τοΰ Πασκάλ δταν φτάσουν στό σημείο εκείνο τών Στοχασμών του, οπού με 
μιά συγκλονιστική επιχειρηματολογία προσπαθεί νά δείξει το Ασύλληπτο και
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τδ άσύστατο τοϋ έγώ. Στους δραματικούς αύτούς συλλογισιχοίς δέν άνπτάσ- 
σει ο φιλοσοφος καμμια έννοια, πού δσο πλούσια κι εύστροφη κι’ δν είναι 
δ« β« ™.έ Λ„Μ<!α Ά^ύν ίοω„ρ,«'Ζ0 Π
Χ°ρ "7/"ν'ω.πβ’ '"ς “'ί 'μ”ιρ,χή : ,ί|ν »™'w ™ 
Ε™« X ■ S ™ ret(,0«aO .05 Ιγώ.
,, °. '»ν »«. ιόν ΠοσχΛ. μ· δ).κ .1- 
.ο.ασ,μ.ς^,,ψ,βοΐ,,ς ,ά τή>

\μ“ ''7 TOOdvn, δία γ,Άόν π.θαΐνο»».
, At τη η σχεδόν βιολογική προφάνεια τοϋ έγώ έχει τδ ψυχολογικό me 
αντιστάθμισμα: τήν ενότητα τής συνείδησης. Για τδ καθετί, ή συνείδηση 
νότητΤτυΤδ'0 δλα πλ™°”αι οργανικά. Ή

ενότητα της δεν εχει τίποτε το μαθηματικό : δέν είναι ούτε κανένα στοιχείο 
ΖΧΓ °-οΰν μιά ,ποσόΠ,τα·οΰιε ή -λειω^ - 
Χου ’AW δ Τ1'0’ °1 ννημΛ· π°ύ δγχώνεΐ ™ ™Ρδν στήν ασταμάτητη 
ροη του. Αλλ αν δεν είναι απατηλό τό ίδιο τό συναίσθημα τοΰ έγιό μπο
ρούμε να βεβαιώσουμε το ίδιο καί γιά τήν ενότητά του ; Είναι όμόπμοι οί

παράγοντες της : η μνήμη κΓ ή συνείδηση ; Μπορεί ή συνείδηση νά 
τήςυσυνεε1ίδηση-τηνΑα’κ —" Υΐά τήν πΟ«Υματικότητα
της συνεώησης , Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, πού γεννάει τό φαινομε- 
±ΓκυτΖ“Υμα u Κρίσΐμ°κΐ’ δϊαν ’I γνωστική προσπάθεια 
Χ -υ"θ Τ κα.λνΐστη κι’ β&ηση, καταντάει «λυτό δταν κυ
ριαρχεί η διάθεση της δικαιολογίας κάθε συναισθήματος καί πράξης ή τής έγ- 
ΉμαΧστ~ αίσ^τι^ς αναπαράστασης τοϋ παρελθόντος,
τέννΐ ' ηςμ"”μη: YlV"at γ'άπέρα ”ποπττ’· Σέ αρκετούς λογο- 
νασι ύ —?,αυτη.παΐρνεΐ διαστάσεις παθολογικές. Ό δημιουργικός όρ- 
γσ ιος η εςαψη της φαντασίας αλλοιώνουν ριζικά τό ύλικό τών άναπολή- 

-ων^Χαρη στην αποφασιστική στροφή τών ηρώων τοϋ ρωμαντισμοϋ (Ρουσ- 
σω Γχαιτε, Σατωμπριαν), ή δημόσια Εξομολόγηση, πού υπηρετούσε σκοπούς 
τΖ -υ'θ°υς’'εΥΐνε α'σθηηκ0ς σιόχο«· ”Α<?Ζισε νά καλλιεργείται μέ πρω
τοφανή ηδονικοτητα και νά ξετυλίγεται μέ σκανδαλώδη ξενιασιά. Είναι άναμ- 
άξία ηίϊλ°λο°" ’\Ψ;’Ζ0λθΥΙκή δΐάθεσ’' εδωκε ^άλης λογοτεχνικής, 
αξτας. Αλλο όμως φιλολογική σημασία κι’άλλο ψυχολογική αλήθεια. Ό λογο
τέχνη, μπορεί να μπερδεύει αύτά τά πράγματα, μπορεί καί νά πιστεύει στήν 
απόλυτη υπέροχη τοϋ κοσμου, πού πλάθει ή φαντασία του. Στό φιλόσοφο 
τέτοιες παραισθήσεις είναι αδικαιολόγητες. Είναι στήν φύση τής αποστολή^ 
του να διακρίνει τα επίπεδα. ’Αποφασιστικά θά παραμερίσει τις φιλολογικές 
και τ. οπωσδήποτε συμβατικές ένδοσκοπήσεις.Κατά κανόνα θά έχει νά καταγ
γείλει ομαδικές συνήθειες γιατί είναι γεγονός δτι τα μεγάλα έργα στέκουν 
Ζβ«;Γπ“ Καί δέ θ’ άξ,ώσει τήν αποξένωση από τις
«υμβατικες υποβολές μονο και μόνο γιατί αλλοιώνουν τήν ήθική καί τήν ψυ
χολογική αλήθεια της εσωτερικής ζωής. Θά δείξει άκόμη ένα σοβαρό κίνδυνο

πού γεννούν: τόν 1γ»χη·,ρ,»μό. «ο» χαλί^γο»» «« «»» “ »δυνα-
,ίζΕί .ή σχέψη- Π.ί.ορ1ζο««5 <»· ”5» "W> °'™ «“J*'»» ”'"..

ούσιαστικώτερες ευκαιρίες γιά τήν πραγματική πνευματική καιι ψυχ^ 
κοινωνία - τά μόνα θέματα, πού είναι άξια να την τονώσουν κντα της^ 
τρέψουν νά εκδηλώσει τήν πιό θετική πρωτοτυπία. Η βιογραφία ε ς 
τωνα ή Ενός Henri Poincare παρουσιάζει μεγάλο ψυχολογικό ενδιαφέρον 
Ίό κέ τρο δμως τής προσωπικότητας τους δέ βρίσκεται στα γεγονότα της

' ατόμου δυσκολεύει τήν κατανόηση τοϋ συγγραφέα, δηλαδη της πέμπτου 
τΟυ Ό προσδιορισμός τοϋ προσωπικού συντελεστή στή μεγάλη πνευματική - 
μιουργία ποέπει απαραίτητα νά συνοδεύεται άπο την καταμέτρηση της εισφ
ά- του ’Αλλά τούτο θά ήταν άσκοπο δν δέν οδηγούσε στην αυτόνομη εκτι 
X Xοΐχοομεν,χίόν ®.»ν, ™ χ««· «μ '·■ 
μέσα της.Όπωσδήποτε τό πρόβλημα τοϋ έγώ δέν μπορεί να τεθείι σαν ενα τ. 
αίτημα γιά τήν' άπλή άναμόχλευση τοϋ παρελθόντος του ατομου. Είναι προ 
πάντων ή προεξόφληση τοϋ μέλλοντος του, δ προκαθορισμός του προσατα- 
Χμοϋ του-τό στοίχημα, πού βάζει μέ τόν εαυτό του για τον εαυτό· 
του. Άλλά τό στοίχημα αύτό δέν μπορεί νά έχει νόημα αν δεν προυπθ · 
τει τήν αφομοίωση τών οικουμενικών άξιών, που θεμελίωσαν οι αλλεπαλ 

λσλεε εισφορές τών άνθρώπ νων γενεών. ?
’Εδώ αντιμετωπίζουμε τό πρόβλημα, πού παρουσιάστηκε μπροστά μας στο 

τέλος τήζ εισαγωγής αυτής τής μελέτης.Ή αφομοίωση τών θετ.κων άξιων του 
άνθοώπινου πολιτισμού δέν μπορεί νά θεωρηθεί σα μια συνταυτιση, πε 
άπό αυτές τις άξιες, μέ κείνους, πού τις έχουν δημιουργήσει και που σ αυ
τές έδωκαν τό καλύτερο μέρος τοϋ Εαυτού τους ; Δεν ξεσκεπάζει μια γμ 
λιώδη δμοιότητα, δν δχι στήν περιοχή τών συγκεκρ. μενών π 
σεων τουλάχιστο στή σφαίρα τών δημιουργικών λειτουργιών Και η ομοιο 
τητα’αύτή δέ δίνει τό δικαίωμα γιά τόν καθορισμό μιάς κοινής και παγια 
άνθρώπινης φύσης ; Στό ερώτημα αύτό, ή άπάντηση του Brunschvicg εινα 
άρνητική. Βεβαιώνει δτι καμμιά πειθαρχία.: βιολογία, ψυχολογία, κοινωνιο- 
λογϊα δέ δικαιολογεί μιά τέτοια σύλληψη. Τή βεβαίωση αυτή ζητάει να τη 

τής άνθρωπότητας,πού χαρακτηρίζει σά μια φιλοσοφία της σαρκας,του ζωι 
κοϋ μέρους τοϋ άνθρώπου. Γι’αύτή, ή διαγωγή τής ανθρωπότητας προσδιο- 

. Ζτα'άπό τις στοιχειωδέστερες της άντιδράσεις, άπό τήν πίεση των βασ, 
κών ένστικτων της, πού είναι τρία : ή αυτοσυντήρηση, η ιδιοποίηση κι η 
άναπαραγωγή. Καθένα άπ’ αύτά γέννησε κι’ άπο μια φιλοσοφία, που ειν 
συ-νεδεμένη μ ένα δνομα: Hobbes, Darwin, Freud. Γιά τον πρώτο, φυ
σική κατάσταση τής άνθρωπότητας είναι ό πόλεμος όλων ενάντιον όλων, 
άνθρωπος είναι λύκος γιά τόν άνθρωπο. Τό δίλημμα είναι αμείλικτο . η ή.
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^ληλεξοντωση η η υποταγή δλων σ’ έναν απόλυτο άρχοντα, πού θά έπιβά- 
- την τάξη και την ασφάλε.α, Τό φανέρωμα χ(, « . μ

Χης εξουσίας κατευνάζει τό φόβο, πού στόν καθένα καί παραλή

τού πολ V υπ"ρ¥7,ηρυγμ« ™ ?πίκαΐΡ° ™ «™. Σέ κάθε μεγάλη κρίση 
του πολιτισμού απλώνεται ο πανικός, πού ξεσηκώνει τή νοσταλγία τοϋ οχλη
ρού και παντοδύναμον κυβερνήτη. Μπροστά στή μεταπολεμική Εύρώπη δρ- 

ωνεται,απειλητικός,μά και γεμάτος ΰποσχέσεις,δ Λεβιάθαν τής άκρα: δεξιάς ή 
τη, ακρας αριστερας.- Αλλά ή υπονόμευση τοΰ ανθρώπου από τόν άνθρωπο 
δεν παυειιουτε στοκαθεστώς τής πανίσχυρης πολιτικής εξουσίας. Μένει μέ τήν 
ηπιωτερη μορφή της Αμοιβαίας έκμετάλλευσης.Έδώ, ή σύρραξη είναι έμμεση - ' 
αναφερεται στα μέσα της συντήρησης,στήν ιδιοποίηση.Ό Ricardo κι’δ Μάλθο^ 
Ηο’ΖΧΓ ’°· Ο'”Τ”,0 Ή <Ο»5 πο„™ρΜΧ„;„„Ε ,6ν 

ώ.οορνβ,,,ε; β.οχηχχ,,χή; ’Αγγλίας, γ,ά ,ή δ,„μόρφωση J ,, 
Ζ β.Ζ , ”λ#” 0 Οί,Γ™η· «ώ δόγμα «Δ
SL’^T? „„β„βρο, „„έδωχΕ ο..γλη ife wx.5

α,αμ,χη χα. ψ,.χολογ.χ, „πό1,„η γ,. παρ„„ο,ασ„; „·ν 
δο” μΠ™" Τ” ‘‘“‘""’«W1· *-*»  ™ δαίμονα τον Λ. 
χΤ, · . ’’ίωνδ,σ'“· ™ «»»« «αρνφώβηχε. Ε!ν«, άναμφ,αβή,μ,α 8ιι „{„χ

2. Όδ'Ζ“"”' W 5 η>ς ««wxfcl»ης. Οδηγησε όμως χ«ι σε πολλές χοντροκομένες κΓ επιπόλαιες γενικεύσεις 

βλήμα, «ο» δημΙΟ,ργ0υ, w„„Ie. τ„υς. ·Είομ„,ώνουϊ ιή„ ’
S V;i Μ““β”’' ” f' ”"ά άνεβάζαυν ώ χεριωπή

.ηγη η, αρχη„ είναι πιο γνωστή απο τήν πρώτη. Έν τούτοις ή ζωή εί
ναι λιγωτερο γνωστή άπό τήν ανθρωπότητα. Είναι αλήθεια δτι δ παοαλλη- 

σμο εντοπίζεται στην περιοχή τοϋ ενστίκτου. Μένει δμως καθαρά λεκτι- 
ντ5ά · J11" 7ρ“γματ,ΧΟηιτα’ π(?όκειται Υ·ά πολύ διαφορετικά περιεχόμενα 

-το> ανβρωχο. δεν ε,δηλωνε,α, παρά „ά, βαβιά ρο„. ’
-μπορεί ν αναγνωριστεί είναι δτι οί πρωταρχικές του τάσεις, πού δνομάζον 
ταικαταχρηστικως ένστικτα, έξηγοϋν τήν αυθόρμητη συμπεριφορά του Ό 
α θοωπος όμως δέ θά βεβαιωθεί σάν άνθρωπος παρά μέ τήν Αντίσταση 
που θ αντιταξει στα λεγομενα ένστικτα του.Ή αντίσταση αύτή δέν τοΰ είναι 
Μ’«ύτή°μΐτρσΧαιΤ’τδ ™ μέ τίς πού προβάλλουν,

-γνώση τής ΑνΖ ' Α άριμότητα τοΰ εϊδους.Ή 

λισμό τής ανθρωπότητας. Θά προκαλούσε ποτέ ο Φρωυδ την κατάπληξη, 
πού προξένησε, αν ή κυριαρχία τής libido ήταν ολοφάνερη ; Η ^εξουσι η 
τη- είναι τό χαρακτηριστικό τοϋ Ισορροπημένου ανθρώπου. Θα ήταν ομω, 
δυνατή χωρίς τόν ηθικό καί τόν κοινωνικό έλεγχο; Ό Αύγουστος Κοντ είχε 

σημειώνει τό πέρασμα άπό τή βιολογία στην κοινωνιολογία.-Πολύ, λογος 
γίνεται γιά τήν έξιδανίκευση καί τή μεταμόρφωση τών αισθημάτων. Ωστοσ 
Ιέν πρέΙει νά μάς παραπλανούν οί λέξεις. “Ο,τι έξιδαν.κεϋεται και μεταμορ
φώνεται δέν είναι πιά τό ϊδιο πράγμα. Κ.’άφοϋ αντιμετωπίζουμε ζητημα προ
σανατολισμού τής Ανθρωπότητας, πού άλλοΰ μπορεί να βρίσκε^, c> πρε> ρ>- 
σμός της παρά σ’ αύτή τήν έξέλιξη τών αξιών, που απαιτεί μια 
δημιουργική προσπάθεια ; Οί Στωϊκοί. είπαν επιγραμματικά πως η φύση 
δδηγεΐ στή φρόνηση, πού είναι Ανώτερη από τή φύση. Τι το πω ρευστό 
καί περίπλοκο άπό τόν έρωτα ; Καμμιά σεμνοτυφία δεν πρεπει να μα, εμ 
δίσει νά ξεσκεπάσουμε τις ζωικές του ρίζες. Είναι όμως μεγάλο λάθος να 
πάμε στό άλλο άκρο. Ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι άξιος να χειραφετητ ε 
δλότελα Από τις βιολογικές του βάσεις. Τό ίδιο μπορεί κάνεις να πει για 
κάθε ΙΕιδανικευμένη αξία. - Στήν περιοχή τοΰ ζωικού άνταγωιασμου, εινατ 
τεράστια ή Απόσταση Ανάμεσα στήν άμεση ιδιοποίηση της τροφής και στους 
τόσους και τόσους τρόπους,πού επινοήθηκαν γιά νά βγάζει κάνεις το ψωμί του 
Ή Απόσταση αύτή μπορεί νά χρησιμεύσει σά μέτρο γιά την εκτίμηση; του 
ίδιου τοΰ πολιτισμού - στήν έκταση τουλάχιστο που αναφερεται σ αυτόν το 
πρόβλημα τής παραγωγής τών ύλικών Αγαθών. Είναι αναμφισβήτητο οτι ο 
καταμερισμός τής έργασίας δημιούργησε μεγάλη δυστυχία. Δεν μπορεί όμως 
νά παραγνωριστεί τό γεγονός δτι έγινε ή αφετηρία πολλών κινήσεων, 
Αντιδράσεων, πού εμψυχώνει τό αίτημα τής δικαιοσύνης. Βέβαια δεν εινα 
εύκολο νά προεξοφλήσουμε πότε άκριβώς θα πραγματοποιηθεί μια δικαιό
τερη κατανομή τού πλούτου.Όσοδήποτε Αργά κι’δν γίνε., ε,να. πάντως φανε
ρά δτι βαδίζουμε πρός τά έκεΐ μέβήμα σταθερό.-Τέλος το ένστικτο της αυτό- 
συντήοησης δέν παρουσιάζει μικρότερη έξέλιξη.Οί εκούσιοι θα νατό ι για τα ιδα
νικά δέ λείπουν, δέν έλειψαν ποτέ. Τό τεχνητό τέρας του Hobbes, που τσα
κίζει Αμείλικτ τ τις θελήσεις, δέν μπορεί καν να κινηθεί δίχως τη συναίνεση 
τών ελεύθερων ατόμων, δίχως τό κοινωνικό συμβόλαιό, που σ αυτό <> Ρουσσω 
έβλεπε τήν υπεροχή τής δημοκρατίας. Έπί πλέον ολοένα πληθαίνουν τα με-

π- rrnnvnin- κι’Αλληλεγγύη:, που πάνε να κάνουν τον αν τρα της κοινωνικής προνοια, κι αΛΛηχεγΥ ι_.
θοωπο, άπό λύκο, θεό γιά τόν άνθρωπο. ο e
' Τό φυσικό συμπέρασμα από τήν ανασκόπηση αυτή είναι οτι η βιολογική 

ερμηνεία τής ανθρώπινης διαγωγής δέν δδηγεΐ σιήν έννοια μιας παγιας αν
θρώπινης φύσης. Τό μόνο, πού πετυχαίνει, είναι να ξεσκεπάσει τις ρίζες τη, 
ενέργειας μας.Ξέροντας δμως μόνο αύτές δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε την 
Ιδια τήν ενέογεια. Είναι απαραίτητο νάτήν παρακολουθήσουμε βήμα προ,βη 
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μ4. Μ αλλα λόγια, στή φύση πρέπει νά προσαρτηθεΐή ίστορία.Ή φιλοσοφία 
της ανθρωπότητας θάναι κυρίως μιά φιλοσοφία τής ιστορίας. Βέβαια, δέν 
πρόκειται ν αποκλειστεί ό άνθρωπος άπό τήν άνθρωπότητα. Άλλ’ δπως στόν 
άνθρωπο δεν υπάρχει, άποκρυσταλλωμένη, καμμιά φύση,έτσι ούτε ή άνθρω
πος τ« μπορεί νά θεωρηθεί σάν καμμ,ά υπερβατική οντότητα, παρόμοια μέ 
το Μεγάλο Ον του Αύγουστου Κόντ. Ή άνθρωπότητα δέν είναι παρά ένα 
σύνολο λειτουργιών. Όπως σέ καθένα άπό τά βασικά της ένσηκτα, άντιστοι- 
χει σ αυτές τις λειτουργίες κι’άπό μιά φιλοσοφία. Πάντως είναι αδύνατο 
να γνωρίσει κανείς τήν άνθρωπότητα αν περιοριστεί στήν εξέταση μιάς μόνο 
απ αυτές. I ια τήν εξαντλητική γνώση, πρέπει νά ολοκληρωθεί ή έρευνα 
Μονο στο τέλος θά μπορούμε νά ξέρουμε αν υπάρχει καμμιά προνομιούχα 
λειτουργία, κοινο κέντρο άναφοράς γιά τις υπόλοιπες, ή άν παρουσιάζουν 
όλες μαζη μια ταυτόχρονη καί παράλληλη έξέλιξη πρός τήν αύτή διεύθυνση. 
Είναι μαλιστα πιθανό νά φανερώσει ή έξέλιξη αυτή τήν ίδια μεταστροφή κι” 
εξιδανικευση, που βρήκαμε στά βτσικα «ένστικτα» τής άνθρωπότητα.

Θετει δμως σωστά ύ Brunschvicg τό πρόβλημα δ.αν ισχυρίζεται δτι, γιά νά 
γνωρίσουμε πλέρια την άνθρωπότητα, είναι άπαραίτητο νά προσαοτήσουιιε 
την ιστορία στή φυση;Ό ισχυρισμός αύτός ύπονοεΐ δτι φύση καί ίστορία είνα( 
χωριστά δοσμένες ή δτι μπορούν τουλάχιστο νά χωριστούν. 'Ωστόσο εδώ δέν 
πρόκειται γιά τό μηχανισμό τών φυσιολογικών λειτουργιών, πού άντιστοι- 
χουν στα ένστικτα καί πού ή περιγραφή τους είναι άντικείμενο ειδικής πει
θαρχίας. Εδω εξετάζεται δ ρόλος, πού παίζουν τά ένστικτα αύτά στήν αν
θρώπινη διαγωγή. Άπό τήν άποψη αύτή, είναι άδύνατο νά γνωρίσει κανείς 
τη φύση εξω απο τήν ιστορία, τήν ιστορία έξω άπό τή φύση.Τό πρωταρχ,κό 
λάθος του Brunschvicg είναι δτι συνταύτισε τή φύση μέ τά ένστικτα. Τή 
στιγμή που βεβαιώθηκε δτι.τά τελευταία είναι άνίκανα νά εξηγήσουν τή 
συμπεριφορά της ανθρωπότητας,νόμισε πώς μπορούσε νά κηρύξει τή χρεωκο- 
πια της φύσης, γενικά, σάν εξηγητικής άρχής. Τό συμπέρασμα θά ήταν νό
μιμο αν ο άνθρωπος δεν είχε άλλες παρορμήσεις έξω άπο τά ένστικτα. Άλλά 
τότε πως θα μπορούσε νά εξηγηθεί ή Ικανότητα του-άναμφισβήτητη γ.ά τόν 

runschvicg—να τους άντιστρατεύεται άποτελεσματικά ; Όσοδήποτε σπά
νια κι «ν είναι ή εναντίωση αύτή, παρατηρεϊται στόν καθένα. Θά μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί δίχως κάποια μόνιμη έσωτερική άρχή, πού ή συχνότερη 
εκδηλωσ] της εμποδίζεται άπό δυνατώτερες αντίθετες άνάγκες ; Κάτι παρα
πάνω μαλιστα : αν δ άνθρωπος δέν κρύβει μέσα του άλλες δημιουργικές δυ
νάμεις, πως θα εξηγηθεί ή παραγωγική πλευρά τής ιστορίας ; Ή οί θετικές 
άξιες του πολιτισμού είναι μιά δημιουργία άπό τό τίπότε, δηλαδή ούρανο- 
κατεβατη — συμπέρασμα δλότελα άπαράδεκτο — ή πηγάζουν άπό διαθέσεις 
που^ χαρακτηρίζουν άποκλειστικά τό άνθρώπινο είδος.

, Αλλά καί γιά άλλους λόγους επιβάλλεται ή άναγνώριση μιας εύδιάκριτης 
και σταθερής άνθρώπινης φύσης. Άν τά προϊόντα τού πολιτισμού είναι συμ- 

πτωματικά καί δέν πηγάζουν από δρισμενες μόνιμες Ικανότητες του ανθρα 
που, τό μέλλον τού είδους μας δέν.είναι μόνο απρόβλεπτο : γίνεται προβλη- 
,ματικό. Αναγκαστικά πέφτουμε σένα ζοφερό άγνωστικισμο. Οι ανθρώπινε, 
άξιες μένουν ξεκοέμαστες καί τίποτε δέν εγγυάται τή διατήρηση και το πλου 
τισμα τους. Καί δ κίνδυνος γίνεται τόσο πιό μεγάλος όσο κι αυτή η εναν
τίωση στά ένστικτα έχει άπομείνει έξω άπό τά στενά καί υπηρεσιακά πλαίσια 
τή- «φύσης», δηλαδή τοΰ ζώου,καί συνταυτιστεί δλότελα με τον χαριστικό κι 
αιφνιδιαστικό χαρακτήρα τών δημιουργικών ανθρώπινων λειτουργιών. Απο 
τήν άποψη αύτή, είναι άξιοσημείωτο δτι, στήν υπόθεση που μνημονεύσαμε 
παραπάνω,αναγνωρίζει δ Brunschvicg τή λαμπρότερη σταδιοδρομία και την 
πανηγυρικώτερη δικαίωση στήν Ικανότητα τοϋ άνθρώπου ν αντιστέκεται στα 
ένστικτα του, άφοΰ δέχεται δτι, χάρη στήν ικανότητα αύτη, μεταστρέφονται κι 
έξιδανικευονται τά στοιχεία τοΰ πολιτισμού. Άπό τήν άλλη μέρια, δεν είναι 
λίγώτεοο χαρακτηριστικό δ»ι, στούς προφήτες,πού στηρίζονται στα διδάγμα
τα τοΰ παρελθόντος ή στό προσωπικό τους αισθητήριο, αρνιειαι ρητά το δι
καίωμα νά μάς τρομάξουν ή νά μάς καθησυχάσουν γιά το, μέλλον της αν
θρωπότητας. «Πώς μπορούμε, λέει,νά προβλέψουμε τί θά κάνουν την ανθρω
πότητα οί άνθρωποι στό σύνολο τους, ενώ τό πρόβλημα, που πρεπει να 
λυθεί, παρουσιάζεται άκρ.βώς μέ τόν αντίθετο τρόπο ; Μενει στον καθένα 
ν’άποφασίσει τί θά τόν κάνει ή άνθρωπότητα στό μέτρο, _που θα μπορέσει 
νά συμφιλιωθεί μέ τόν εαυτό του, φτάνοντας στό βαθ^ο τής κατανόησης και 
τής συνείδησης, πού πραγματικά εκείνη πέτυχε χάρη οτή προοδο μιας προσ
πάθειας αιώνων». Άν ή σωτηρία κι’ ή προαγωγή τοΰ πολιτισμοί. εΕαρταται 
άπό τήν άφομοίωση τών άξιών του, πού προβάλλει δχι σάν απλή ευχή αλλα 
καί σάν καθήκον, τούτο δέ σημαίνει δτι ή άφομοίωση αύτή είναι πραγματο
ποιήσιμη; Ή οίκουμενικότητα τών άξιών τοΰ πολιτισμού είναι το πειστικό
τερο επιχείρημα γι« μιά κοινή καί σταθερή άνθρώπινη φύση.

Ανεξάρτητα δμως άπό τις σωτήριες συνέπειες, πού θά έχει για τον πολιτι
σμό ή άπορρόφηση τών άξιών του άπό τόν καθένα,θά προσκαλοΰσε δ Brunsch
vicg τούς μελετητές του νά κάνουν τή γνωριμία τοΰ εαυτού τους στον περιβο .ο 
τή- οίκουμενικότητας αν αύτοΰ τοΰ είδους ή γνωριμία βρισκόταν σέ άντίθεση 
μέ’τή λογισμένη,τή μή εγωκεντρική εξερεύνηση τοΰ εσωτερικού κοσμου; Η πρό
κληση του δέν κρύβει κανένα τέτοιο ύπονοούμενο. Απεναντίας δδηγει φυσικά 
στό συμπέρασμα δτι τά δύο αύτά γνωστικά εγχειρήματα άλληλοσυμπληρωνονται. 
Ό ίδιος μάλιστα ρητά άναγνωρίζει (δν καί καταγγέλλει μέ πολλή δρμή την αξιο
θρήνητη πλάνη τής παθολογικής ενδοσκόπησης) δτι ή έξουσίασητών οικουμε
νικών θεμάτων δέν εξαντλεί τή γνώση τοΰ έγώ.Τά θέματα αύτά χαράζουν μαλ- 

1 λον τό πλαίσιο πού σ’αύτό μέσα θά συγκεντρωθεί δ όγκος τών καθαρά προσω
πικών άντιδράσεων.Ή εναρμόνιση τοΰ πλαισίου μέ τό περιεχόμενο του δείχνει, 
πολύ περισσότερο άπό τή δ(αφορά τών επιπέδων, τή συγγένεια και τη συνεχεία 
τών υλικών. Τό πλαίσιο είναι γενικό καί αντικειμενικό: το βρίσκουμε έτοιμο, 
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συγκροτημένο.Είναι δ,π θά φκιάναμε εμείς οί Ιδιοι αν είχαμε τήν ηλικία κα'ι 
τίς δυνάμεις τής ανθρωπότητας. Είναι ή σύνθεση κι’άποκορΰφωση τών πολ
λαπλών ικανοτήτων, πού κρύβουμε μέσα μας.Είναι 6 εαυτός μας στήν άπόλυ- 
τη κι’ ιδανική του έκφραση : ή άνθρώπινη φύση σ’δλη τή δυναμική απόδοση 
της. Μέσα σ’ αύτό τό γενικώτατο καί περιεκτικό περίγραμμα, έρχεται νά κα- 
ταχωρηθεϊ ή πρωτότυπη προσωπική μας Ιστορία-ή εξωτερική μας δράση μέ 
τον αντίστοιχο κόσμο τών αισθημάτων καί συναισθημάτων μας.

Ο καθορισμός δμως τών σχέσεων τοΰ εγώ μέ τήν ανθρωπότητα δέν δδη- 
γεΐ αυτόματα στή λύση τοΰ προβλήματος τής γνωριμας του: απλώς καί 
μόνο τό θέτει. Μένει νά καταστρωθεΐ ή τεχνική, πού θά κάνει αποτελεσμα
τικό το γενικό προσανατολισμό τοΰ εγώ. Πρώτα-πρώτα ποιες είναι οί αξίες 
τοΰ πολιτισμού πού πρέπει τό εγώ ν’ αφομοιώσει; Έπειτα πώς θά γίνει ή 
αφομοίωση ; ΕιναΙ αρκετή ή παρακολούθηση τοΰ Brunschvicg στήν προ
σπάθεια του νά τις καθορίσει, νά τις κατατάΕει *αί  νά ξεκαθαρίσει τό νόημα 
τής εξέλιξης τους ; Σ' αύτά τά ερωτήματα, δέν είναι αμφίβολη ή απάντηση 
τού φιλοσόφου. Κατηγορηματικά δηλώνει δτι ή έρευνα του δέν παραπέμπει 
απο λύση σε λύση άλλ’ άπό πρόβλημα σέ πρόβλημα. Τό ρόλο του τόν φαντά, 
ζεται σάν ρόλο πνευματικού ξεναγού μέσα στό λαβύρινθο τών ανθρώπινων 
δημιουργημάτων. Άν τό ουσιώδες πρόβλημα τής φιλοσοφίας άπό τήν εποχή 
του Σωκράτη είναι, δπως λέει δ Brunschvicg, τό γνώθι σαύτόν, ή συμβολή 
τού φιλοσόφου αποβλέπει στό νά μάς εμποδίσει νά δώσουμε μιά βιαστική 
απάντηση στό ερώτημα : «ποιος είμαι ;» καί νά μάς δείξει μέσα μας τις 
άγνωστες κΓ άνεξερεύνητες περιοχές, πού κινδυνεύουν γιά πάντα νά χαθούν 
αν σταματήσουμε πρόωρα την έρευνα. ’Εκεί δπου τελειώνει τού φιλοσόφου 
1) προσπάθεια αρχίζει ή δική μας. Δέ φτάνει νά νοιώσουμε τήν έκταση καί 
τήν ποικιλία τών άξιών τού άνθρώπινου πολιτισμού. Δέ φτάνει νά πλαταί
νουμε τ< ν ορίζοντα μας. Πρέπει ακόμα νά ξαναζωντανέψουμε μέσα μας τις 
αξίες αύτές, νά τις άποσπάσουμε άπό τήν άδράνεια τής παράδοσης καί τής 
ρουτίνας, νά ξαναφυσηξουμε μέσα στό νεκρό γράμμα τό πνεύμα, πού φυγα
δεύτηκε. Πρεπει, μ άλλα λόγια, νά ξανακάνουμε τόν άγώνα, πού ή ϊδια ή 
ανθρωπότητα έκανε γιά νά οδηγήσει τό πνευματικό κεφάλαιο της δπου τό 
οδήγησε και πού συμπληρώνει, στής δημιουργίας τήν περιοχή, τή σκληρή 
πάλη με τά ένστικτα. Τό εγχείρημα αύτό πραγματοποιείται στά άδυτα τής 
συνείδησης. Είναι τραχύ καί επικίνδυνο. Δίχως αύτό δμως είναι άδύνατο νά 
υπάρξουν αύτόνομα πνευματικά πεπρωμένα. Δίχως αύτό, άδύνατο νά υπάρ
ξει ζωή δπωςτή θέλει δ Σπινόζας: «εκείνη πού δρίζεται, δχι άποκλειστιχά 
απο την κυκλοφορία τού αίματος κι’άπό τις άλλες λειτουργίες, πού είναι 
χοινες σ ολα τά ζώα, άλλά κυρίως άπό τό λογικό, άπό τήν αληθινή άρετά 
και την αληθινη ζωή τού Πνεύματος».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
[Συνεχίζεται στύ ακόλουθο φύλλο τής «Ίδέας»[.

ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΡΖΑΚΗ

ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Ό Παπαδιαμάντης πρωτοεμφανίστηκε τριαντάρης, στα 1882, μ ενα 
επιφυλλιδογραφικό μυθιστόρημα, τούς «’Εμπόρους τών ’Εθνών». Τό είχε 
γράψει κατά παραγγελία τού Βλάση Γαβριηλίδη γιά τήν πολιτικοσατυρικη εφη
μερίδα «Μή Χάνεσαι» πού τό δημοσίεψε δίχως τ’ όνομα τού συγγραφέα. 1ο- 
έργο αυτό, Ιστορικής υπόθεσης καί μέ θέατρο πότε τά νησιά τού Αιγαίου 
καί πότετή Βενετία τού 1199, έχει δλα τά γνωρίσματα τού περιπετειώδους 
κι’ ελαφρού είδους, τή συμβατικότητα τών προσώπων καί το απίθανο της 
δράσης. Παρόμοια είνε καί ή «Γυφτοπούλα», μέ ήρωα τον τελευταίο νεο
πλατωνικό φιλόσοφο. Πλήθωνα η Γεμιστό, πού γράφτηκε πάλι κατά παραγ
γελία τού Γαβριηλίδη γιά νά δημοσιευτεί σ’ επιφυλλίδα τής «Ακρόπολης» 
τού 1884. Μόνο πού, αύτή τή φορά, δ συγγραφέας παρουσιαζόταν με τ Ο
νομά του στό κοινό.

Μέ τούς «’Εμπόρους τών ’Εθνών» τού Παπαδιαμάντη, τό ίστορικο μυθι
στόρημα περνάει στήν επιφυλλίδα, θέση πού θά κρατήσει στό έξής ώς στά 

σήμερα.
Σέ κανένα άπό τά δυό πρώτα του αύτά έργα δέν αποκαλύπτεται ο ΙΙαπα- 

διαμάντης πού θά γνωρίσουμε μετά^ Ή άληθινή ιδιοσυγκρασία του βρίσκει 
κάποια διέξοδο άρχική στόν μεγάλον έγγλέζο πεζογράφο Κάρολο Ντικενς, 
πού τά «Χριστουγεννιάτικα διηγήματά» του ζητάει να μιμηθει. Η ίδια 
ατμόσφαιρα τής πατριαρχικής γαλήνης καί τής συναισθηματικής τρυφερότη
τας, ή άνεση τής αυθόρμητης αφήγησης, ή συμπάθεια κ’ή κλίση προς τους 
απλοϊκούς καί ταπεινούς τύπους, ενώνει τούς δυό. Μά τή δημιουργική του 
ωριμότητα δέ θά τήν φτάσει δ Παπαδιαμάντης παρά στά 1903, πενηντάρης 
πιά, δταν θά δώσει στά «Παναθήναια» τή «Φόνισσα». Μέ τό έργο του αυτό 
θά έγγίσει όχι μόνοτό βυθό τής ψυχογραφικής καί τής περιγραφικής του ικα
νότητας, μά καί μιά τεχνική άρτιότητα, άρχιτεκτονική κυρίως, πού σπάνια 
θά έχει πετύχει στό υπόλοιπο του έργο. ,

Είνε ή «Φόνισσα» μυθιστόρημα ; ’Ασφαλώς δχι. Εινε διήγημα μακρύ, 
τού είδους πού έχει άχαρα τιτλοφορηθεί μέ τόν ξενικόν δρο «νουβέλλα», κΓ 
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ούτε το έξωτερικότερο γνώρισμα τοϋ μυθιστορήματος δέν έχει, τόν μεγάλον 
αριθμό σελίδων, δηλαδή. Μά καί μέ τή «Φόνισσα» συμβαίνει δ,τι καί μέ τά 
περισσότερα νεοελληνικά έργα τοϋ είδους, έξω άπό ελάχιστα. Εΐνε διηγήματα 
τυπικά, στήν ουσία τους, ή διηγήματα τραβηγμένα σέ δυσανάλογον αριθμό 
σελίδων. Ή περίπτωση εΐνε γνωστή, καί μάλιστα περισσότερο άπ’δ,Λ σ εμάς, 
στό εξωτερικό, ιδίως στή βιομηχανοποιημένη λογοτεχνικά Γαλλία. ’Εκεί, οΐ 
εκδότες, περιόρισαν, γιά λόγους κυκλοφοριακής σκοπιμότητας, τό ρομάντζο, 
στο κρεββάτι τοϋ Προκρούστη τών 250—300 σελίδων. Το μέγεθος αυτό έχει 
το προσόν νά πετυχαίνει τό συνδυασμό μιας μέτριας βιβλιοπωλιακής τιμής 
με λιγόχρονη απασχόληση τοϋ επιπόλαιου κοινοΰ αναγνώστη. Προφταίνει νά 
δεσμέψει το ενδιαφέρον του, αντίθετα πρός τό μικρό διήγημα, χωρίς κάν ν’ 
απασχολήσει μεγάλο μέρος τοΰ διαθέσιμου γιά τήν αναψυχή του χρόνου. Μά 
το αληθινό μυθιστόρημα, δπως τό ένιωσαν καί τό έδωσαν οΐ δάσκαλοι κ’ οΐ 
πατέρες τοΰ είδους, έστάθηκε αυταρχικό στίς αξιώσεις του, αδέσμευτο, ήρωϊ- 
κά ελεύθερο. Ξεχείλισε στήν όρμή τής ζωντάνιας του δίχως υστερόβουλες προ
καταλήψεις και χωρίς νά συγχιστεΐ μέ τήν αφήγηση ενός περιορισμένου επει
σοδίου πού θάπρεπε οπωσδήποτε ν’ άποτελέσει τόμον ευπαρουσίαστο γιά νά 
δικαιολογήσει τήν τιμή του. Έτσι τό ένιωσαν τό μυθιστόρημα, θριαμβευτικό 
στη χειμαρρώδη έλευθερία του, ο ΝτίκενςκΓ ο Μπαλζάκ, δ Τολστόη κι’δ Ντο- 
στογιέφσκι Σ’αύτή τήν παράδοση τής άνεξαρτησίας, ζητάει νά ξαναγΰρίσει 
σήμερα . . .

Αν δεν εινε «μυθιστόρημα» δμως ή «Φόνισσα» εΐνε ένα πεζογράφημα 
δύναμης σπάνιάς.^ ’Αναπτύσσει ένα καί μόνο χαρακτήρα, τί] γρηά Χαδούλα 
τη < φραγκογιαννοϋ, πού σκοτώνει τά μικρά κορίτσια, κυριεμένη άπό τήν έμ
μονη ιδέα πώς τό θηλυκό έχει νά περάσει καταδικασμένη ζωή στον κόσμο 
τούτο, Μά ο τύπος αυτός εΐνε μιά σύλληψη μεγάλη. Ή γραμμή τής δράσης 
του εινε άπλή κι’ αυστηρή. Καμμιά εξωτερική πλοκή! Έξέλιξη μόνο ψυχικών 
καταστάσεων, σύλληψη στιγμών, εναρμόνιση τοΰ περιβάλλοντος καί τής ατμό
σφαιρας. 'Η βαθύτερη ’ίσως δυσχέρεια γιά τόν ψυχογράφο τοϋ εγκληματία 
εινε ή δικαίωση του ξεκινήματος τοΰ τύπου του, τής άφετηρίας. Τό άρχικό 
έγκλημα τής γρηα-Χαδούλας εΐνε διπλά δύσκολο νά εξηγηθεί : Θΰμα εΐνε ή 
έγγονή της κΓ έπειτα εΐνε καί τό πρώτο. Μά δσο δύσκολη φαίνεται ή άρχή 
τοσο εύκολώτερη θά γίνει ή συνέχεια γιά τή φόνισσα πού συνεπήρε πιά δ 
χείμαρρος της διαστροφής καί τή φέρνει δρμητικά στό μοιραίο της δρόμο. 
Ο τροπος μέ τόν όποιο δ συγγραφέας εδώ προετοιμάζει τό πρώτο έγκλημα 

εΐν| άξιοθαύμαστος.Ή Φραγκογιαννοϋ νύχτες πολλές έχει νά κοιμηθεί,αναγ
κασμένη νά παρασκέκει τή λεχώνα καί τό άρρωστο μωρό. Συλλογίζεται καί 
νυστάζει. Συλλογίζεται τή σκοτεινή μοίρα τών θηλυκών σ’αύτό τόν κόσμο, 
όπως ή ίδια τήν έγνοόρισε καί προεκτείνει τις θύμισες της στον κλήρο τής 
ζωής κάθε γυναίκας : «. . . έβλεπεν δτι ποτέ δέν είχε κάμει άλλο τίποτε είμή 
να υπηρετή τούς άλλους. "Οταν ήτο παιδίσκη υπηρετεί τούς γονείς της.

’Οταν ύπανδρεύθη, έγινε σκλάβα τοΰ συζύγου της. . . » Ή σκέψη αυτή, που 
εΐνε κιόλας παληά, υποχωρεί καί θρονιάζεται στό βάθος .τοΰ λογικού της 
σάν προδιάθεση.Έπειτα, μέσα στή νύχτα, ή ανύπαντρη κόρη της, ή Άμέρσα, 
έρχεται νά χτυπήσει τήν πόρτα καί νά τής εΐπεϊ ■ « — χαφνιστηκα μεσ 
τόν ύπνο μου, μαννούλα. Είδα πώς πέθανε τό κορίτσι, καί πώς εσύ είχες 
-ένα μαύρο σημάδι στό χέρι σου.» Τό επεισόδιο αύτό, έξω άπό τήν ψυχολο
γική του σημαντικότητα, δίνει ένα βαθειά φρικιαστικύ τόνο, στήν άφήγηση. 
Ή Φραγκογιαννοϋ υποβάλλεται τώρα, αν κι’ άνομολόγητα άκόμη. Μά έρχε
ται μιά αποφασιστική κατάσταση : Ή νύστα κΓ δ κόπος. Η γρηα κουτου- 
,λάει καί τό μωρό κάθε τόσο γκρινιάζοντας τήν τρομάζει. Ό νους της εχει 
κιόλας «ψηλώσει» άπό τούς διαλογισμούς.Ή νύστα είναι γλυκεία, ζαλιστική, 
■καί τό μωρό γίνεται δλοένα καί πιό άνυπόφορο. Άν κάποιος τό έκανε νά 
χ,ωπάσει τώρα δά, θά λύτρωνε άληθινά τή γρηά πού δλο ξαφνιάζεται,καί 
νιώθει τά νεύρα της νά χορεύουν. Βρίσκεται σέ μιά κατάσταση θαμπή, άνα- 
-μεσα ύπνου καί ξύπνιου, στό σημείο αύτό πού οΐ σκιές μεγαλώνουν, θεριεύ- 
ουν καί ξαπολυόνται άκράτητες. Τό τελευταίο ξάφνιασμα τήν άποθηριωνει. 
«Είχε παραλογίσει επιτέλους . . . Έκλινεν επί τοϋ λίκνου ...» Και ή βρε

φοκτονία γίνεται.
Ή οικογένεια τής Φραγκογιαννοϋς έχει, άλλωστε, κληρονομική προδιάθεση 

στό έγκλημα. Ό γυιός της, δ Μοΰρος, είναι μαχαιροβγάλτης. Σε παληοτερα 
χρόνια είχε χτυπήσει τήν αδερφή του τήν Άμέρσα, έλαφρα. Υστερα, σαν 
-έφυγε άπό τό νησί, μαθεύτηκε πώς μαχαίρωσε κάποιον ξένο. Οΐ αδερφες του 
-δέν τό πιστεύουν αύτό, σάν τ’ άκοΰνε. Μά ή γρηά τό πιστεύει. Αναγνωρί
ζει, έκείνη, τό αίμα της ... c

Βλέπει κανείς, άπ’ αύτά, πόσο βαθειά έχει προχωρήσει ο Παπαδιαμαντης 
στήν έρευνα καί τή δικαίωση τοϋ τύπου του. Σωστότατη εΐνε ή παρατήρηση 
τοΰ κ. Μιχαλόπουλου πώς μεταξύ «Φόνισσας» καί «Εγκλήματος και Ίιμω- 

■ ρίας» τοϋ Ντοστογιέφσκι υπάρχουνε σοβαρές άναλογίες. Ή περιγραφή των 
ψυχολογικών καταστάσεων, ή διαισθητική ευαισθησία, άκόμη κ’ ή σύλληψη 
κάποιων χαρακτηριστικών συμπτωμάτων, εΐνε παράλληλες. Έκει που οι 
γραμμές τής εξέλιξης χωρίζουν εινε στόν επίλογο τής τύψης. Τοϋ ασκο,νικωφ 
ή μετάνοια έχει τή λογική .λαγαράδα τοϋ διανοητικά άνεπτυγμενου ανθρώ
που, τήν άδρότητα τής'άμεσης συναίσθησης καί γνώσης του έαυτου του. Μα 
;ιΓ δ ρώσος συγγραφέας του, δ χριστιανικός καί μυστικοπαθής, δέν ξεφεύγει 
τήν κάποια διδακτικήν άπόχρωση μιας προδιάθεσης υπερτροφικά ηθικης. 
Τής Φραγκογιαννοϋς ή ψυχή εΐνε σκοτεινή καί πρωτόγονη, η συνείδηση 
της στοιχειώδης. Οΐ τύψεις εδώ εΐνε συμπτωματικές κΓ άκαθοριστες, ρεαλι
στικά περιορισμένες. Ό Παπαδιαμάντης εΐνε χριστιανός, μά εΐνε προπάντων 
συγγραφέας. Εΐνε τόσο πολύ συγγραφέας ώστε νά μη παρασυρεται τυφλά 
άπό τή χριστιανικότητά του. Κοιτάζει μέ τό ψύχραιμο μάτι τής άντικειμενι- 
ικότητας τήν ήρωΐδα του καί κατορθώνει νά καθηλώσει στό έργο τή ρευστήν
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εκεΐνη ψυχολογική κατάσταση μιας γυναίκας χωρικής πού φτάνει στό σημείο 
να συγχισει το εγκληματικό της ψυχόρμητο μέ τή θρησκευτικήν έπιταγή τής: 
συνείδησης της. Έτσι περίπου δπως ή απλοϊκή ήρωίδα τού Φλωμπέρ έσύγ- 
χιζε το θρησκευτικό συναίσθημα μέ κάποιον . . . παπαγάλο ! . . . Ή Φραγ- 
κογιαννοΰ πιστεύει τόν εαυτό της προορισμένον «άνωθεν» γιά νά σκοτώνει· 
και να πνίγει. Επικαλιέται τήν Παναγία δταν κινδυνεύει καταδιωκόμενη. Σάν 
βλέπει δυο κοριτσάκια νά παίζουνε σέ θέση επικίνδυνη, φαντάζεται πώς τής; 
εκανε ^σημείο δ Θεός ! . . . ΚΓ δμως, στις ψύχραιμες στιγμές της, πιστεύει 
πως εινε «αμαρτωλή». Ή σύνθετη καί σκοτεινή τούτη ψυχολογική κατάσταση, 
αποδίνεται άπό τό συγγραφέα τής «Φόνισσας» μέ δύναμη μεγάλη, απλή,’, 
θαυμαστή.

Οι πίνακες τών τοπείων πού πλαισιώνουν τό δράμα είνε άπό τούς ωραιό
τερους τού Παπαδιαμάντη. ’Ιδίως πρός τό τέλος, δταν ή Φραγκογιαννοϋ· 
φυγοδικεί, τό ύπαιθρο παίρνει γύρα) μίά ψυχικότητα έντονη καί κρατάει 
μιάν υπόκρουση υψηλά δραματική στήν άνθρώπινη άγωνία. Έτσι γίνεται 
μέ τή σκηνή τοΰ εφιάλτη τής φόνισσας, ενώ, κάτω άπό τά πόδια τοΰ βρά
χου, ή θαλασσα άναβράζει. Πρός τό τέλος, πού τό δράμα πλησιάζει στήν 
καταστροφή του, ή εναλλαγή τών τοπίιον γίνεται σύντομη κΓ επιτυγχάνεται 
ο γενικός ρυθμός. Τά κύματα τής θάλασσας, πού άνάμεσα τους ζητάει 
τή σωτηρία ή Φραγκογιαννοϋ, φουσκώνουν «ώς νά ειχον πάθος» καί τήν 
πνίγουν. . . .

Γύρα) άπό τόν Παπαδιαμάντη καί τό έργο του είχε άναπτυχθεΐ μιά άτμό- 
σφαιρα ενθουσιασμού αισθηματικού καί συχνά υπερβολικού. Ή έργασία 
του, στό σύνολό^ της, παρουσιάζει άτέλειες κΓ άνωμαλίες σοβαρές τόσο στό 
γενικό σχέδιο καί τήν άρχιτεκτονική, δσο στό ύφος καί τή γλώσσα. Ό ορί
ζοντας του εινε περιορισμένος. Τό παράδειγμά του χωρίς συνέχεια. Πρώτος, 
νομίζω, ο κ. ^-ενοπουλος, μ ενα του άρθρο γραμμένο άμέσαις τήν επομένη 
τού θανάτου τοΰ Παπαδιαμάντη, ζήτησε ν’ άποκαταστήσει τήν αύστηρή,. 
αλήθεια, παραμερίζοντας τόν τυφλό ρωμαντισμό τών άδιαλλάκτων θαυμα
στών. Ό τελικός χαρακτηρισμός τού άρθρου αυτού δικαιώνεται άπόλυτα,. 
θαρω, σήμερα πού ή προοπτική τού χρόνου μάς κάνει πιό ψύχραιμους στίς 
εκτιμήσεις μας: «Ό Παπαδιαμάντης μένει ένας άπό τούς δύο ή τρεις μεγα- 
λυτέρους μας διηγηματογράφους, άλλ’ δχι καί ό μεγαλύτερος καθ’ δλα»

Ε'
, Ό Καρκαβίτσας εινε άπό τούς πρώτους έλληνες πεζογράφους πού ακο

λούθησαν έμπρακτα τό κίνημα τής δημοτικής. Μά εινε σίγουρα ό πρώτος 
πού κατώρθωσε νά δώσει στήν εθνική αύτή γλώσσα, καί μέ τρόπο άξιοθαύ- 
μαστο, τέτοια στιβαρότητα καί ποικιλία έκφρασης, τόσο πλούσιο καί πρω
τότυπό χρωματισμό. Ή μεταγενέστερη λογοτεχνική παράδοση, πού πάνω στό· 

γλωσσικό επίπεδο εϊνε σημαντικώτερη άπό τό καθαρά δημιουργικό, ξεκινάει 
άπό τόν Καρκαβίτσα. Γιατί εϊνε κείνος πού τήν έστήριξε μέ έργα δυνατά. 
Δυό κυρίως: Τό «Ζητιάνο» καί τά «Λόγια τής Πλώρης». Εϊνε ό πρώτος 
πού διαιστάνθηκε, μέ σπάνια οξύτητα, τήν αδρή της εκφραστική ικανότητα 
καί πού μετέφερε καλλιτεχνικά μετουσιωμένα, λαϊκά σχήματα λόγου στήν 
άφήγηση καί τήν περιγραφή. ’Εμποτίστηκε βαθύτατα άπό τήν ’ιδιόμορφη 
καί πρωτόγονη ψυχή της καί τόσο πολύ βρήκε σ’ αύτή τήν ίδια του έκ
φραση, ώστε έφτασε αμέσως σ’ ένα βαθμό άπόλυτου συνταυτισμοΰ καί 
τελειότητας φραστικής πού οΐ νεώτεροι δέν έχουν πετύχει. Ή ψυχή του εινε 
ή ψυχή τής δημοτικής.

Τό πρώτο άπό τά τρία μυθιστορήματα που εδωσε ο Καρκαβίτσας, η 
«Λυγερή», εϊνε γραμμένο σέ καθαρεύουσα. Βγήκε στά 1896 καί ή γλώσσα 
του εϊνε κιόλας εξελιγμένη, πιό απλή. Ή υπόθεση έχει κΓ αύτή μιά ποιητι
κήν απλότητα: Ή ’Ανθή, πού άγαπούσε τόν καρρολόγο Γιώργη Βρανα, 
υποχρεώνεται άπό τόν πατέρα της νά παντρευτεί τόν παληό του υπηρέτη στο 
μπακάλικο καί τώρα συνεταίρο Νικολό Πικόπουλο. Τόν άνθρωπον αυτόν 
ή ’Ανθή άποστρεφόταν. Ή ζωή πού περνάει τόν πρώτο χρονο του γάμου 
της εϊνε πικρή, βασανισμένη. “Ομως γεννιέται ένα παιδί καί τότε δλα αλλά
ζουν Ό καινούργιος δεσμός ξυπνάει καινούργια συναισθήματα άπέναντι στό 
σύζυγο, κΓ αύτή πού, σάν άντρα, δέν τόν.ύπόφερε, τώρα τοΰ άφοσιώνεται 
πού εϊνε δ πατέρας τού παιδιού της. , x

Ό Καρκαβίτσας αγαπούσε νά ξεσηκώνει άπό τήν πραγματικότητα και 
νά περιγράφει μέ λεπτομέρειες λαϊκά έθιμα καί ήθη. Ή προσήλωση αυτή 
στόν έξωτερικό κόσμο καί μάλιστα στήν επιφανειακότερή του μορφή, έδωσ 
τήν άφορμή στή δημιουργία τής μεγάλης εκείνης διάκρισης τών νεοελλήνων 
πεζογράφων σέ ηθογράφους καί ψυχογράφους, πού τόσο συζητήθηκε κι α
πασχολεί τήν κριτική άκόμη. Πραγματικά, δρια μεταξύ τών δυό, δέ μπορεί 
κανείς άπόλυτα νά βάλει. Κάθε πεζογράφος ξέρει καλά τί ρολο σημαντικό 
παίζει τό έξωτερικό περιβάλλον στή ζωή τών άνθρώπων καί πόσο ή ξανα- 
πλασμένη παρουσία του δίνει ένάργεια καί ζωή στήν άφήγηση μιας φαντα
στικής ιστορίας. Καθώς δμως υπάρχει βαθμός τής προσοχής που αξίζει ν απο
δίνουμε στό φυσικό έξάρτημα, ή κατάχρησή του, σέ πολλούς νεοέλληνες συγ
γραφείς, μετάθεσε κυριολεκτικά τό κέντρο τού ένδιαφέροντος καί άλλαξε την 
δψη τής δημιουργικής λογοτεχνίας σέ ψυχρή λαογραφία. Οΐ λεπτομερείς που 
περισώζει καί μάς μεταδίνει ο Καρκαβίτσας εϊνε ασφαλώς άξιοπερίεργες. 
Είτε τούς ποικιλόμορφους τρόπους τής μαγγανείας και τών εξορκισμων περι
γράφει στή «Λυγερή», είτε τά «Μυστήρια τής Ζητιανιάς» αργότερα, στο 
«Ζητιάνο» του, ή πληροφοριακή του αρτιότητα μάς κρατάει δεμένη τήν προ
σοχή καί τήν έκτίμηση. Μά καί τού έργου του ή άξια δέ βρίσκεται ασφα
λώς σέ τούτη τήν πλευρά. “Αλλοι, πού τό νόμισαν αύτό καί ζήτησαν νά το 
μιμηθοϋν, έπέτυχαν ίσως σά λαογράφοι μά άπότυχαν οΐκτρά σα συγγράφεις.
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Τής λογοτεχνικής δημιουργίας κέντρο πάντοτε εΐνε δ άνθρωπος. Αυτός χρω
ματίζει τό περιβάλλον κι’ αποτελεί τό μόνο του κι’ απόλυτο πρωταγωνιστή. 
Μέσ’ άπό τό πρίσμα τής ψυχής του βλέπουμε τόν εξωτερικό κόσμο, κ’ ή πα
ρουσία της εΐν’ εκείνη πού τόν φωτίζει. Κ’ ή γραφικότητα, κ’ ή ώμορφιά κ’ 
ή ασχήμια δέν εΐνε «πραγματικότητες», εΐνε συναισθήματα, απηχήσεις δικές 
μας. Μόλις βγούμε έξω άπό τό πετσί μας, χανόμαστε. "Ολα τ’ άλλα δέν εΐνε 
παρά χάος ...

Στή «Λυγερή», ευτυχώς, περιγράφονται άνθρωποι καί ψυχολογοΰνται. 
'Η ζωή τους έχει τό ρυθμό τοΰ μοιραίου, εκείνον δηλαδή πού αποτελεί τήν 
πεμπτουσία τής ποίησης μέσα στήν άνθριόπινη δημιουργία. Ή αφήγηση 
εΐνε απλή καί δροσισμένη άπό κάποιαν ειδυλλιακή διάθεση. Οί τόποι στοι
χειώδεις, μά ζωντανοί.

Ή προσήλωση τών συγγραφέων τής γενεάς τοΰ Καρκαβίτσα στήν εξωτε
ρική φαινομενικότητα, δέν οφείλεται άλλωστε άποκλειστικά σ’ άδυναμία τα
λέντου, δπως έχει κοινά νομιστεΐ. ’Ασφαλώς καί ή αντίληψη τοΰ ρόλου τους 
έστάθηκε συχνά σφαλερή κ’ ή εκλογή τής άποψής τους παρεξηγημένη. Μά 
κ’ ή εποχή τους ήταν κατ’ εξοχήν επιφανειακή, στερημένη άπό τήν εσωτερι
κή ζωή εκείνη, τό διανοητικό ραφινάρισμα πού προκαλεΐ ή μόρφωση, ό εκ
πολιτισμός. Ή ξερή περιγραφικότητα τούς ήτανε μιά διέξοδος. ’Αναζήτησαν 
στοιχεία ζωής συμπερασματικά, -καί μιά πού δ άνθρωπος δέν τούς μιλού
σε, ψηλαφητά έψαξαν νά βρούνε τό σφυγμό κάτω άπό τήν επιδερμίδα. Τά 
έθιμα καί τά ήθη τού ελληνικού λαού, τών γενεών εκείνων, δέ φωτίζον’ 
ται άπό κάποια πλατύτερην άναγκαιότητα. Είναι μιά φανατική προσήλωση 
ανθρώπων πρωτόγονων,ως χτές σκλάβων, στή μηχανική προσπάθεια νά δια- 
σιόσουν τόν εαυτό τους. Τά έθιμα περιέσωσαν τή συνέχεια τής εθνικής συνεί
δησης μέσα άπό τήν τρικυμία τής δουλείας. Οί άνθρωποι κολλούνε πάνω 
τους μέ τό πείσμα τοΰ ναυαγού. Δέν τά κυβερνούν. Τούς καταδυναστεύουν. 
Βρυκολακιάζουν μέ τή μορφή τής πρόληψης κι’ επιβάλλονται, πιεστικά.
• Ό Καρκαβίτσας δ ίδιος τό είχε καταλάβει αύτό. Ή άποψή του εΐνε σαρ

καστική. Πιστεύει στήν μετά τό 21 ρωμιοσύνη, μά καί στέκεται άπέναντί της 
αυστηρός. Ό «Ζητιάνος» του πολεμήθηκε άπό τούς Γκραβαρίτες, πού νό
μισαν πώς θίγεται ή φιλοτιμία τους μέ τήν εμφάνιση τού διακονιάρη Τζιρι· 
τόκωστα στή λογοτεχνική σκηνή. Μά δ σαρκασμός τού συγγραφέα προχωρεί 
εδώ βαθύτερα καί δίνει τήν πρώτη μεγάλη προέκταση στό δλο του έργο. 
Σαρκάζεται ή πρόληψη τής φυσικής δικαιοσύνης. Ό Τζιριτόκωστας, πού 
ήρθε σ’ ένα χωριό ·— τό Νυχτερέμι τής Θεσσαλίας — νά ζητιανέψει κι’ επει
δή τόν έδειραν παράσυρε, γιά νά εκδικηθεί, δλους τούς κατοίκους σ’ ένα δμα- 
δικό έγκλημα, φεύγει μεταμφιεσμένος καί μόνος έτσι άνενόχλητος άπό τήν 
ανθρώπινη δικαιοσύνη. «Ή κοιλάδα πρόθυμη έδέχτηκε τόν ζητιάνο στούς 
υγρούς καί μαλθακούς κρυψώνες της, δπως δέχεται τόσα κακούργα ερπετά 
καί παράσιτα . . . Καί δμως τά κρατεί στούς κόρφους της ή Φύσις, θεότης 

άδιάφορη, άνεπηρέαστη, ίση δείχνοντας άγάπη καί στοϋ Κάη τούς καρπούς 
καί *στά  πρωτοτόκια τοΰ Άβελ . . .

Ό «Ζητιάνος» μένει τό δυνατότερο συνθετικό έργο τοΰ Καρκαβίτσα καί 
μαζί μέ τά «Λόγια τής Πλώρης», τό άριστούργημά του. 'II περιγραφική του 
ικανότητα δείχνεται εδώ σ’ δλη της τήν επική δύναμη. 'Η σκηνή πού οί χω- 
ριάτες βάζουνε φωτιά στό Κονάκι καί ή περιγραφή τής πυρκαγιάς, εΐνε άρι- 
στουργηματικές. Ό κεντρικός τύπος τοΰ «Ζητιάνου», δ Τζιριτόκωστας, ζων
τανεύεται μέ μιά παράδοξη κι’ αγριωπή ποίηση. Άν καί σάν ξεχωριστός 
άνθρώπινος χαρακτήρας δέν περιοριζότανε άπό τό συγγραφέα στό ρόλο ν’άν- 
τιπροσωπέψει μιάν δρισμένη καί λιγόζωη κοινωνική μειονότητα κάποιας ελ
ληνικής επαρχίας, θά μπορούσε νά μείνει σάν ένας τύπος ξεχωριστός τής νεο
ελληνικής λογοτεχνίας, δίπλα στή μοναδική εκείνη Φραγκογιαννοΰ τοΰ Παπα- 
διαμάντη.

Ό ορίζοντας τού Καρκαβίτσα δέν εΐνε. πλατύς. Κ’ ή μόρφωσή του άλ
λωστε, είχε σταθεΐ,περιορισμένη. Δέν είχε διαβάσει παρά τά δυο ή τρία μετα
φρασμένα στά ελληνικά τήν εποχή εκείνη ξένα βιβλία κ’ ιδίως τά μυθιστορή
ματα τοΰ Ζολά. Σ’ ένα του άλλο έργο, τό τελευταίο, δπου θέλησε νά φιλοσο
φήσει καί νά διδάξει, άπότυχε. Ό «’Αρχαιολόγος» του εΐνε άνυπόφορος γιά 
τό χοντροειδές κι’άδέξιο τής άλληγορίας, πού ούτε μιά στιγμή δέν κατορθώ
νει νά σκεπαστεί γιά ν’ άφήσει τή διήγηση ν’ άνασάνει ελεύθερη. Οί άνθρω
ποι εΐνε άντρείκελλα κι’ δ μύθος άπελπισιικά ψεύτικος. Κάμποσα χρόνια άρ- 
γότερα, τά ίδια καί χειρότερα θά πάθουν εκείνοι πού θά ζητήσουν νά βά
λουν σέ λογοτεχνικό καλοΰπι κοινωνιστικές ιδέες. 'Ο «’Αρχαιολόγος» μένει 
ένα θλιβερό παράδειγμα στή γραμματολογία μας, χρήσιμο γιά τούς νεώτερους 
ιδεοκόπους.

** * _ 
✓

Μέ τήν ηθογραφικήν αύτή περίοδο τής πεζογραφίας μας συνδέεται στενά 
ένας άλλος συγγραφέας μέ προσωπική σφραγίδα: 'Ο Ίω. Κονδυλάκης.

’Εργάστηκε περισσότερο σά δημοσιογράφος παρά σά λογοτέχνης. 'Η επί
δοσή του στό χρονογράφημα' έπνιξε κι’ έστέρεψε: τή συγγραφική του φλέβα 
πού, αν κρίνει κανείς άπό τά λίγα του λογοτεχνήματα, δέν ήταν ευκαταφρό
νητη. Στή δημοσιογραφική του αύτή δουλειά ανήκουν καί κάποια έπιφυλ- 
λιδογραφικά του μυθιστορήματα, δπως οί «Άθλιοι τών Αθηνών» κ. ά. Μά 
δ Κονδυλάκης θά μείνει κυρίως, γιά τά νεοελληνικά γράμματα, σά συγγρα
φέας τού «Πατούχα».

'Ο «Πατούχας» δέν εΐνε ούτε κι’ αύτός μυθιστόρημα. Χαρακτηρίζεται 
σάν «Κρητική ηθογραφία» κι’ έχει τήν εσωτερική μορφή διηγήματος τρα
βηγμένου σέ μεγάλον δπωσδήποτε αριθμό σελίδων. ΤΙ υπόθεση του εΐνε 
απλή, δπως εκείνες τών λαογράφων πού ζητούσανε στό θέμα μιάν αφορμή 
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καί μόνο γιά νά φλυαρήσουν ψιλολογώντας διάφορα χωριάτικα έθιμα. Ό 
Μανώλης, μέτό παρανόμι «Πατούχας», δ κεντρικός ηρωας, είνε ένας αγριο- 
παιδαρος πού συνήθισε νά ζεΐ στά βουνά μαζί μέ τά κτήνη τοΰ πατέρα 
του. Κάποτε κατεβαίνει στό χωριό, μέ πρόγραμμα νά ξαναγυρίσει αμέσως 
πάλι στις ερημιές του, μά βλέπει τις κοπέλλες καί γοητεύεται. Μέσα του έχει 
ξυπνήσει το ένστικτο τοΰ εφήβου. Μένει στό χωρώ κι’άρραβωνιάζεται. 'Όλα 
όμως δέν είνε άκόμη έτοιμα γιά νά γίνει δ γάμος κι’ δ αρραβώνας παρατεί- 
νεται, μαζί καί τό μαρτύριο τοΰ Μανώλη πού δέ βλέπει τήν ώρα νά κάνει 
γυναίκα του τήν αρραβωνιαστικιά του .Ή παράταση αύτή τοΰ αρραβώνα 
γίνεται καί τό κέντρο τοΰ διηγήματος. Ό συγγραφέας βρίσκει άφθονα διά- 
σκεδαστικά επεισόδια καί στούς τύπους τοΰ χωριού, πού περιγράφει, φυσάει 
ζωη. Γο μέρος δμως τούτο τής αφήγησης τραινάρει. Ή εντύπωση τοΰ μαρ
τυρίου τοΰ ηρώα λες καί πρόκειται νά μάς μεταδοθεί δχι μέ τήν συμπυκνω- 
μενην,υποβολή τής τέχνης άλλά μέ μιάν Ιξωτερική αίσθηση τοΰ μακροχρό
νιου. Αξιοσημείωτη μένει ωστόσο ή ικανότητα τοΰ συγγραφέα πού δέν άφή- 
νει καθόλου να χαλαρώσει τό ενδιαφέρον. Συγκρατεΐ τήν άφήγησί] στό ίδιο 
παντα επίπεδο καί συνθέτει γερά τήν εσωτερική πλοκή τών επεισοδίων. Αύτή 
ακόμη η κάποια επιβράδυνση τοΰ ρυθμού, τοΰ δίνει τήν ευκαιρία ν’ άναπτύ- 
ξει τό εύθυμογραφικό του τάλαντο. Καί τό χιούμορ τοΰ Κονδυλάκη σέ κανένα 
σημείο δέ ξεπέφτει στό επιτηδευμένο ή τό χοντροειδές. Ένα άγέρι δροσερό, 
αύρα υγείας, πνέει πέρα γιά πέρα στις σελίδες τοΰ διηγήματος.

Εκείνο δμως πού δίνει στόν «Πατούχα» τήν άληθινή του άξια είνε τό 
οτι ο συγγραφέας του διαιστάνθηκε καί κατώρθωσε νά αιχμαλωτίσει κάποιο 
ανώτερο νόημα στήν άτμόσφαιρα τής ιστορίας του. Ή ύπόθεσή του δέν είνε 
μια απλή πρόφαση. Τούναντίον μάλιστα, ξεπερνάει τόν έαυτό της, καί τόν 
ξεπερνάει φυσικά, σ’ άνάστημα, όχι μέ τήν υδροκέφαλη άδεξιότητα τής άλ- 
ληγοριας. Ό Πατούχας είνε ένας άνθρωπος φυσικός, αύθόρμητος, καί ζεΐ 
κάτω απο την επιταγή τής Φύσης, πού είνε τό ένστικτο. Ή ώρα τής ήβης 
έρχεται και τότε ζητάει νά γονιμοποιήσει. Ή κοινωνία τοΰ χωριού, στοιχειώ
δης μά σέ μικρογραφία άντάξια τής μεγάλης, τού παρεμβάλει τά γελοία της 
εμπόδια. Οί άνθρωποι, χωρισμένοι άπό τή φύση, έχουνε γίνει σχολαστικοί, 
στενοκέφαλοι. Η λογίκεψή τους είνε κιόλας μιά άπαρχή εκφυλισμού Μά 
κείνος νιώθει μέσα του τό θέριεμα τοΰ φυσικού νόμου. Ό διονυσιασμός τοΰ 
Πατούχα έρχεται άπό τις κορυφές τής ζωής καί γι’ αύτό μυρίζει τόσο έντονα 
«πο το αρωμα τοΰ υπαίθρου. ’Επαναστατεί ό ηρωας καί λυσσομανάει, ως 
τη στιγμή πού θά πετύχει τό ποθούμενο.
- n V1 τ° |5ΐ^λί°, Τθΰ Κονδυλ«κθ ζωντανεύεται κι’ εξυψώνεται άπό τήν πνοή 

της Ποίησης, τήν ίδιαν εκείνη πού έμφορεΐ καί τ’άνώτερα έργα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

(Ή συνέχεια στό ίο Τεύχος)

Τ. Σ. ΒΦΥΜΒΛΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ή μελέτη τής νεοελληνικής φιλοσοφίας είναι απαραίτητη’ πριν απ ολα, 
-γιά ν ανεύρουμε τις προϋποθέσεις της, κι’έπειτα, γιά νά χαράξουμε στερεες 
κατευθύνσεις, ώστε νά είναι δσο μπορεί περισσότερο γόνιμη η μελλοντική της 
ανάπτυξη κι’ εξέλιξη. Μ’ αύτό τόν τρόπο μοναχά δικαιούμαστε να ελπίζουμε, 
δτι ή νεοελληνική Φιλοσοφία, άναδημιουργώντας μιά νέα βάση και ξεκινών
τας άπ’ αύτή, θά πάρει μιά μέρα, χωρίς άλλο, τή θέση που τής 
μέσα στή νεώτερη τήν παγκόσμια φιλοσοφική κίνηση. Στά τυφλά δέν βαδί
ζει ή φιλοσοφία, ούτε μιά δποιαδήποτε άλλη πραγματικά γνήσια και πηγαία 
πνευματική δημιουργία. , , e

Γι’ αύτό πρέπει νά γνωρίσουμε δσο τό δυνατό καλύτερα τον εαυτό μας, 
στά διανοήματά του καί τούς βαθύτερούς του στοχασμούς, ΰστερ’ άπο τήν 
άλωση τής Πόλης, ΰστερ’ άπό τήν άνεξαρτησία μας’ ν ακολουθήσουμε, βήμα 
πρός βήμα, δλη τήν περιπέτεια τοΰ πνευματικού μας άγώνα, γιά ν αναμε
τρήσουμε τις δυνάμεις μας, μακρυά άπό κάθε συναισθηματισμό που συχνά 
παραλογίζεται και τις διάφορες ξένες επιδράσεις, πού ασφαλώς μας τυφλώ
νουν’ τότε μόνο θά μπορέσουμε νά εδραιώσουμε τήν ελευθερία τής σκέψης 
μας καί τής συνείδησής μας καί νά καθοδηγήσουμε τό πνεύμα μας με στα
θερότητα καί άσφάλεια σέ μιά συγκεκριμένη καί μεγάλη προσπάθεια, που 
θάναι ή συνέχεια τής ελληνικής φιλοσοφικής δημιουργίας.

Τύ σημείωμά μου αύτό δίνει μιά σύντομη εικόνα, τί έργασίες έγιναν άπο 
τήν νεοελληνική σκέψη ώς τά σήμερα καί μπορεί ίσως νά χρησιμεύσει γιά 

(βοήθημα σέ μιά σοβαρότερη εργασία.
* * *

Ή νεοελληνική φιλοσοφία, χρονικά, άρχίζει άπό τό 1453. Διακρίνουμε 
θυό περιόδους σημαντικά διαφορετικές : τήν περίοδο 1453— 1821 τής δου- 
-λείας καί τήν περίοδο 1821 ως τά σήμερα, τής ανεξαρτησίας. *

Ή νεοελληνική Φιλοσοφία, τοπικά, στήν περίοδο τής δουλείας άναφέρε- 
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ται στήν έξω άπό τήν Ελλάδα κίνηση, πού ειχεν εκδηλωθεί, στό Παρίσι, 
στήν, Ρώμη, στή Βιέννη, στή Βενετία, στή Φλωρεντία, στή Βονωνία, στό 
Παταβιο κ.τ.λ. καί τήν κίνηση μέσα στήν Ελλάδα, καί συγκεκριμένος στις 
ακαδημιες τής Πόλης, τοϋ Άθωνα, τής Πάτμου, σέ διάφορες σχολές τών ’Α
θηνών, τών Ίωαννίνων, τής Σμύρνης (1) κλπ.

, Η νεοελληνική φιλοσοφία τής δεύτερης περιόδου, διακρίνεται κι’αύτήι 
στήν κίνηση έξω άπό τήν Ελλάδα, κυρίως τών σπουδαστών μας, πού συ
χνάζουν στά Πανεπιστήμια τής Γερμανίας, τής Γαλλίας, τής ’Αγγλίας, τής 
Ιταλίας κτλ. καί τήν κίνηση μέσα στήν Ελλάδα.

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ —1453 —1821

Α'. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Οί κύριοι άντιπρόσωποι στήν περίοδον αύτήν εί
ναι στόν 15ο αιώνα : Γεώργιος Πλή&ων, Γεώργιος Σχολάριος, Βησ.ρίων, 
Γεώργιος Τραπεζούντιος, Ιωάννης ’ Αργυρόπουλος, στόν 16ο αιώνα: 
’Αρσένιος ’Αποστολής, Ίάσων Δενόρες, στόν 17ο: Νικόλαος Κονρσου- 
λας, Λέων ’Αλλάτιος, Ιωάννης Κουτούνιος, στόν 18ο: ’Αναστάσιος Παπα. 
βασιλόπουλος, Νικόλαος Λογοθέτης,’Ιωάννης Κοντονής, Ευγένιος Βούλ- 
γαρης (2).

, Γενικά μπορούμε νά πούμε, δτι, ή νεοελληνική φιλοσοφία, στό εξωτερικό, 
στήν περίοδον αύτή, χαρακτηρίζεται άπό τήν προσπάθεια νά διαδώσει τά. 
ελληνικά γράμματα, τό ελληνικό πνεύμα. Καί ειδικότερα διακρίνουμε:

■*■·  Τήν γλωαβολογτζή κριτική, πού εκδηλώνεται μέ συγγράμ
ματα γλωσσολογικά, κυρίως μέ γραμματικές τής Ελληνικής γλώσσας, δπως 
λ.χ. του Θεόδωρου Γαζή, πού τυπώθηκε στό Παρίσι (1516), στή Φλω
ρεντία (1520), στή Βενετία (1525), στή Βασιλεία (1522,1529,1551) κτλ. τού 
Δημ. Χαλκοκονδύλη άνατ. στό Παρίσι (1525), στή Βασιλεία (1546), τοϋ 
Αντ. Κατήφορου, τυπώθηκε στή Βενετία (1769, 1778, 1784), τού Δημ. 
Δάρβαρη, πού τυπώθηκε στή Βιέννη (1806) κτλ.

Τήν Φιλολογική κριτική, πού εκδηλώνεται μέ μεταφράσεις 
στά λατινικά καί αργότερα στά Γαλλικά καί ’Αγγλικά, τών άρχαίων Ελλήνων 
συγγραφέων καί περισσότερ άπ’ δλα, τών τραγικών, δπως λ.χ. τού Φραγ
κίσκου Πόρτου .-In oninis Sopboclis Tragaedias prolegomena. Vita So- 
phochs. De tragaedia ejusque origine. Soplioclis et Euripidis collatio. 
Morgiis 1598 κ.τ.λ.

·*·  —Την Οεολογική κριτική, πού εκδηλώνεται ευθύς άμέσως άπό

. J1' 1 eberwc8 - Τ· Κ· Oesterreich : Gesch. d. Philos. 19 Jahrhundert
Ausland Berlin 1928 σ. 363—368.

(2) Κ. Σάϋα : Νεοελληνική φιλολογία ΆΟ·. 1868 — Πρακτικά Άκαδ. Άϋ Τ IV 
1929 σ. 76-88.

τήν άρχή τής περιόδου αυτής, μέ τό πολυθρύλητο ζήτημα τής ένωσης τών 
εκκλησιών, πού έδωσεν άφορμή άργότερα σ’ ευρύτερη συζήτηση άπάνω σ’ ο
ρισμένα βασικά δόγματα τής ορθόδοξης καί καθολικής εκκλησίας.

Τ.—Τήν Φιλοσοφική κριτική, πού εκδηλώνεται μέ τήν διδασκα
λία τών άρχαίων φιλοσόφων και μάλιστα τού Πλάτωνα και τού Αριστοτέλη 
καί μέ σχόλια τών άρχαίων -κειμένων.

Β'· ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Τά γνωρίσματα τής νεοελληνικής Φιλοσοφίας στήν 
Ελλάδα, στήν περίοδο αύτή, είναι ή προσπάθεια γιά τή διάσωση τής Ελ
ληνικής συνείδησης’ διακρίνουμε ειδικότερα :

1.—θρησκευτική Χριστιανική παράδοση, πού εκδηλώνεται 
καί μέ τόν άγώνα αρχαίας ελληνικής πολυθεΐας μέ τον Χριστιανισμό, δπως 
στόν Πλήθωνα, άλλά καί μέ τόν άγώνα τής Χριστιανοσύνης γενικά μέ τόν 
μωαμεθανισμό πού έπέβαλεν ή τουρκοκρατία.

—Ελληνική εθνική παράδοση, πού εκδηλώνεται τόσο κ έντο- 
νώτερα δσο περισσότερο προχωρούμε στήν περίοδο πού εξετάζουμε καί, που 
πέρνει τεράστιες διαστάσεις, άπό καθαρά πνευματική καί φυλετική άνάγκη, 
καί δημιουργεί τόν μνημειώδη άγώνα τού 1821. , , , _

__£ένη επίδραση, πού εκδηλώνεται κυρίως άπό τό τελευταίο τρίτο- 
τής περιόδου αυτής, μέ τήν άνάπτυξη τών επιστημών στή Δύση.

* *V *

Άπό τις παοαπάνω ειδικές εκδηλώσεις τής νεοελληνικής πνευματικής κί
νησης στις 'φιλοσοφικές της κατευθύνσεις, στό έξωτερικό καί τήν Ελλάδα 
βγάζουμε τά εξής συμπεράσματα. . , ~

Ή νεοελληνική Φιλοσοφία στό εξωτερικό,είναι Φιλοσοφία τών μεγάλων πα- 
ραδόσεων.’ΑντιμετωπίζειΙεύθύς άμέσως τό πρόβλημα τής διάδοσης τοϋ ελληνι
κού πνεύματος,κι’εΐναιχαρακτηριστικόν δτι, άντίνά στηριχθει_στην πρόσφατη, 
τότε βυζαντινή παράδοση, στηρίζεται στήν άρχαιότητα. Ίά πρώτα προβλήματα 
πού τήν άπασχολοϋν είναι εκκλησιαστικά, λιγώτερο θεολογικα. Αυτή είναι η. 
κύρια καί μοναδική σχεδόν βυζαντινή επίδραση, πού εξασθενίζει δσο προ
χωρούμε, γιά νά σβύσει πολύ γρήγορα, ενώ κερδίζει ολοένα και περισσό
τερόν έδαφος ή άρχαία ελληνική φιλοσοφία, πού αποχωρίζεται σιγά σιγά 
άπό τό μεσαιωνικό θεοκρατισμό, δπου κακώς ειχεν υπαχθεί προγενέστερα.

Ή Νεοελληνική Φιλοσοφία στήν 'Ελλάδα, είναι άκρατος συντηρητι
σμός, στηριγμένος επάνω στήν Έλληνο - Χριστιανική παράδοση. Καί η. 
καθαρή'χριστιανική παράδοση προσπαθεί νά εδραιώσει στή λαϊκή συνεί
δηση τήν Χριστιανικήν ηθική, ενώ από τήν ελληνική παράδοση, ξε,πήδησαν 
τά εθνικά ιδεώδη, τά δημοτικά τραγούδια, πού άπετέλεσαν στήν ελεύθερη. 
«Ελλάδα τήν πρώτη βάση μιάς αυτόνομης κάπως νεολληνικής σκέψης.
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Τελειώνοντας τήν περίοδο 1453-1821, παρατηροϋμεν δη, ή φιλοσοφία 
μολονοτι παγκόσμια γνώση, στηριγμένη στήν καθολικότητα τής σκέψης, δέχε
ται αναμφισβήτητα και τήν επίδραση ορισμένων τοπικών καί χρονικών πα
ραγόντων, πού προσδίνουν τόν εθνικό της χαρακτήρα.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ — 1821 — 1933'

Η νεοελληνική φιλοσοφική κίνηση στήν Ελλάδα καί τό έξωτερικό στήν 
περίοδον αύτή, μπορούμε νά τό πούμε ευθύς άμέσως, δέν έδωσε τούς καρ
πούς που θά περίμενε κανένας.

Τό πνεύμα τής Ελεύθερης Ελλάδας, έπρεπε νά δοκιμάσει δλη τήν συγκί
νηση της ανεξαρτησίας. Ή Ελλάδα πρώτ’ άπ’δλα έπρεπε νά θυμηθεί πώς 
ξαναζεί. Κι ή ποίηση άνταποκρίθηκε σ’ αύτό. Τό Παλαμικό έργο έδώ το- 
πουετειται.

Η σκέψη γενικά, ή φιλοσοφική σκέψη ειδικότερα, δέν ήταν δυνατό νά 
βρουν αμέσως τό δρόμο τους. Γι’ αύτό ή πρώτη έκατονταετηρίδα τής ανε
ξαρτησίας, δεν εδωσε παρά μιά άβέβαιη καί συγκεχυμένη φιλοσοφική σκέψη. 
, ευρωπαϊκή Φιλοσοφία, δπως εΐχεν άναπτυχθεΐ ήδη, μέ τήν έξέλιξη τών 
επιστήμων, επεσκίασε κι’ αύτή τήν άρχαίαν Ελληνική φιλοσοφική παράδοση. 
Δεν μπορούσαμε παρά νά δεχθούμε δλη της τήν γοητεία. Κι’ ή έπίδραση 
εκείνη μας γίνεται έντονα αισθητή άκόμα καί σήμερα.

, Βέβαια μέσα σε μιά έκατονταετηρίδα δικαιούνταν κανένας νά ζητήσει εύ- 
ρυτερη την χειραφέτηση τής νεοελληνικής φιλοσοφικής σκέψης, δταν μάλιστα 
Χ V'FnX! Τ’ 1 °’ δλη δΐάρκεΐα Τής δ°υλείας κα1 στό εξωτερικό καί 
την Ελλαδα, δεν επαυσε, καθώς είδαμε, νά εκδηλώνεται καί σ’ ένταση καί 
σ ενδιαφέρον.

Αλλ άς δούμε τί έργα έδωσε ή περίοδο τής ανεξαρτησίας ώς τά σή
μερα. Ετσι θα μπορέσουμε καλύτερα, ν’άνεύρουμε τά αίτια στήν καθυστέ
ρηση της και να καταλήξουμε σ’ ώρισμένα συμπεράσματα, γιά τίς σημερινές 
της κατευθύνσεις καί τήν μελλοντική της άνάπτυξη. Οί κυριώτεροι άντιποό- 
σωποι στήν περίοδο αύτή είναι:

Λ Φιλοσοφίας : Κοτξι&ς Ν: 'Ιστορία τής
Φι*οσ°Φι«ς απο των αρχαιότατων μέχρι τών καθ’ημάς χρόνων, τομ. Α'-Ε'

\ 1 ί*ο  -Καροΰσος Θ Δοκίμων τής Ιστορίας παρ’ Έλλησι Φίλο- 
■σοφίας, Αθ. 1888. Εύαγγελίδης ΜαργαρίτηςΛόγος είσιτήριος εις τήν 
τστοριαν της Φιλοσοφίας, Άθ. 1888. Σύνοψις τής ιστορίας τής Φιλοσοφίας 
κατα Ed. Zeller, Αθ.^ 1904. Αντωνιάδης Βασίλειος: Έγχειρίδιον ιστο
ρίας της Φιλοσοφίας. ’Αρχαία καί Μέση A—Β. ’Αθ. 1909_ 29

συστηματική Φιλοσοφία: Πούμας Κ. Μ. : Σύνταγμα 
•Φιλοσοφίας, τομ. Α'-Δ' Βιέννη 1818-20. Βάμβας Νεόφ. : Στοιχεία Φι
λοσοφίας, Αθ. 1838, 2α έκδ. 1856. Καΐρης Θεόφ.: Στοιχεία Φιλοσοφίας,

Άθ. 1851, Φιλοσοφικά 2α έκδ. Άθ. 1910. Βράϊλας Άρμ.: Θεωρητικής 
καί πρακτικής Φιλοσοφίας στοιχεία, Κέρκυρα 1862, 2α έκδ. Άθ. 1910, ι- 
λοσοφικαί μελέται, Κέρκυρα 1864. Εύαγγελίδης Μαργαρίτης: Φιλοσοφικά 
μελετήματα Άθ. 1886. Δεκιγάλλας Ίωσ. : Φιλοσοφικά! διαλέξεις, Ερμου- 
πολις 1879,’ 1880, 1895. Γεωργιάδης Περικλής : Περί γενέσεως τών Φι
λοσοφικών συστημάτων, Άθ. 1886. Θεοδωρίδης X.: Εισαγωγή στή Φιλο

σοφία, Άθ. 1933. , . _3 — χ-ή /λογική : Δούκας Νεόφ.: Τετρακτυς, ήτοι Ρητορική, Λο 
γική*  Μεταφυσική καί Ηθική, Αίγινα 1834. Χορτάκις Νικ.. Λογική, Άθ. 
1871. Βιξυηνδς Γεώργ.: Στοιχεία Λογικής,Άθ. 1885. Σηα&άκης Α.: Λο
γική, έκδ. 4η Άθ. 1894. Παηαδόηουλος X : Στοιχεία Λογικής, έκδ. 2α 1893. 
Βορέας Θ. : Άκαδημεικά τόμ. 1, Λογική, Αθ. 1932.

4ί.-Χτή 1’υχολογία: Παηαδόηουλος X.: Έμπειρική Ψυχολο
γία Άθ 1887. Σκαλτσούνης ^Ιωάν.: Ψυχολογικαι μελεται, Αθ. 1889. 
Σηα&άκης Α.: Ψυχολογία ’Εμπειρική, έκδ. 6η Άθ. 1895. Ρώσσης Στέφ.. 
’Εμπειρική Ψυχολογία,Άθ. 1897. Νίδερ Άνδρέας : Ψυχοφυσική, Αθ. 1904 
Έξαρχόηουλος : Μαθήματα Ψυχολογίας Λ' Μέρ; ς, Αθ. 1 . eo ωρι
δηςΧ. (ψευδ. Θρακιάς): Ή σημ-ρ.νή θέση τή; Ψυχολογίας, Αθ. 1923. 
Σκαλτσιάνος Χαραλ. : Στοιχ ία γενικής Ψυχολογίας,Άθ. 1926 Μωραΐτης 
Δημ ■ Ψυχολογία, Άθ. 1926. Ή άτομική Ψυχολογία καί αΐ έφαρμογαι αυ
τής εις τήν θεραπείαν καί άγωγήν, Άθ. χ.χ. Ίμβριώτης Γιαν.
γική Ψυχολογία. Συστηματική καί κριτική μελέτη. Τεύχος Α Αθ. 1932.

,-Χτή Φιλοσοφία τοΰ Αικαίου καιτήν Κ-Οίνωνιολογιατ 
Ίωάννου Φίλιηηος. Φιλοσοφική δικαιολογία καί φυσικόν Δίκαιον Αθ. 1863, 
1809 Καζάξης Νεοκλ.: Φυσικόν Δίκαιον, πολιτική επιστήμη, Αθ. 1881. 
Φιλοσοφία τού Δικαίου καί τής Πολιτείας,Άθ. 1891-92. Κανελλόηουλος: 
Περί τής Κοινωνιολογίας ώς επιστήμης, Άθ. 1928,'Ιστορία και κριτική των 
κοινωνιολογικών θεωριών, Μέρος Α' Άθ. 1929. Ή Κοινωνία τής εποχής 
μας Άθ.1932.Έλευθεράπουλος Ά.: Κοινωνικός βιος των ανθρώπων. Αρ
χή έξέλιξις καί φύσις αύτού, Θεσσαλονίκη 1930. ΠερσάληςΑβαν^: Συμβολή 
εις τήν Φιλοσοφίαν τού Δικαίου, Άθ. 1930. Βεζανής Δημ. : Πολίτικη και 

Οικονομία Άθ. 1933. _ _G.-Χτήν ήθική: Βάμβας Νεόφ.: Στοιχεία ηθικης, Αθ. 1845. 
Παηαδούκας Κ.: Ή ηθική, Κωνσταντινούπολις 1873. Φιλάρετος Σ. Δ.: 
Ό ηθικός νόμος, Άθ.1884. Μωραΐτης Νικ.: 'Η ηθική και έπιστημη, Αθ. 
1912. Άνδροϋτσος Χρ.' Σύστημα ηθικής, Άθ. 1925. Παηανοϋτσος 
Εύάγ.: Ή τριλογία τού πνεύματος, τέχνη, ηθική, επιστήμη. Αλεξαν- 
δρεια-Άθ. 1928. Περί ’Ηθικής. Αλεξάνδρεια-Άθ. 1933.

■y — Χτή μεταφυσική: Βούλγαρης Ευγένιος: Στοιχεία τής Μετα
φυσικής Τμήμα Α'—Γ', Βενετία 1805. Τσιμηουράκης Άλέξ.: Δοκίμων 
διαγράμματος μεταφυσικής,Άθ.1894 (τό ίδιο καί στά Γαλλικά). Αγιοσοφι-
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της Π. Α.: Μέρος I — Περί ύπάρξεως καί γνώσεως τοΰ σχετικού ούκεγώ; 
Αθ. 1901. Βράϊλας Αρμ.: Περί πρώτων Ιδεών καί αρχών δοκίμιον, Άθ- 
1910. Περί της ενοτητος τών λογικών στοιχείων, Άθ. 1910.

S — Χτην ■ ); Στρατούλης 'Ιερομ.: Δοκίμιον Καλλιλογίας,
ήτοι στοιχεία αισθητικής, Ζάκυνθος 1856. Βιζυηνδς Γεώρ : Ψυχολογικά! 
μελέται επί τοΰ καλού, Α τόμος: πνευματικοί ίδιοφυΐαι (παραγωγή τοΰ κα
λού), Β'τόμος: αί άρχαί τών τεχνών (γένεσις τοΰ καλού), Άθ. 1885. Μου- 
στοξίδης Τ. Μ.: Στοιχεία αισθητικής, Άθ. 1922. Παπανοΰτσος Εύάγ.: 
Περί τέχνης, Αλεξάνδρεια—Άθ. 1930. Έλεν&ερόπουλος Α. : Τό ώραΐον 
ή καλλιτεχνία. Άιθ. 1933.

* * *

Εκείνος που θα διατρεξει τη νεοελληνική φιλοσοφική βιβλιογραφία τής 
τελευταίας εκατονταετηρίδας και θα εξοικειωθεί λίγο μαζύ της, θ’άντιληφθεΐ 
αμέσως οτι λείπει απ ολη αυτή την προσπάθεια ή δημιουργική φιλοσο
φία. Δέν θέλω νά πιο δτι δέν έγιναν απόπειρες μιας πρωτότυπης φι 
λοσοφικης εργασίας’ άλλά πρώτα είναι απόπειρες καί τό κυριώτερον δτι οί 
απόπειρες αυτές, έρχονται έτσι εντελώς σκόρπια, στήν τύχη, χωρίς μιά βαθυ- 
τερην αιτιολογία, χωρίς τό έσωτερικόν^έκεΐνο νόημα,πού ενώ βγαίνει μέσ’άπ’ 
τήν αυθόρμητη έμπνευση, συνυφαίνει δμως τήν στέρεη ενότητα, τήν αντιπρο
σωπευτική μιας ώρισμένης εποχής. Χωρίς ν’άναφέρουνται σέ μιά ευρύτερη 
ή νέα φιλοσοφικήν αντίληψη απάνω στά προβλήματα πού απασχολούν τό 
ανθρώπινο πνεύμα, αδυνατούν, φυσικά, νά δημιουργήσουν μιά νέαν εστία, 
αυτόνομη, νεοελληνικής φιλοσοφικής έρευνας καί μελέτης. Σποραδικές μόνον 
απόπειρες καί μεμονωμένες παρουσιάζουνται, τώρα τελευταία, πού μ’ευχα
ρίστηση παρατηρεί κανείς ότι όλο καί πληθαίνουν κι’ αρχίζουν μάλιστα νά 
δημιουργούν ήδη κάποια κίνηση. Γιά τις απόπειρες αυτές, πού είναι έργα 
με καποιαν αυτενεργεια και δημιουργικότητα θά ήθελα νά μοΰ έπιτραπεΐ νά 
κάμω τόν εξής πίνακα :

Βράϊλας Αρ. : Περί πρώτων ιδεών καί αρχών δοκίμιον, Κέρκυρα 1851 
2α έκδ. 1910. Περί ενοτητος τών λογικών στοιχείων, άνατ. Άθ. 1910.

Φίλιππος Ιωάνναν : Φιλοσοφική δικαιολογία, ή πραγματεία τοΰ Φυσι
κού δικαίου, Άθ. 1879. Θερειανοϋ Δ. : Διάγραμμα στωϊκής φιλοσοφίας, 
Is·1-·Λούβαρις Ν. IΗ φιλοσοφία τής θρησκείας έν τφ παρόντι. Μουστο- 
ζιδης Θ. Μ.: Στοιχεία αισθητικής, Αθ. 1922. Γίαπανοϋταος Εύάγ.: 'Ο

9 Οί παραπάνω βιβλιογραφικοί πίνακες καταρτίστηκαν άπ’ όσα στοιχεία μπό
ρεσα νά βρώ στήν Έβ-ν. Βιβλιοθήκη καί Βιβλιοθήκη τής Βουλής, κι' άναφέρονται 
σέ έργα γενικά καί συστηματικά' παραλείπω επομένως ορισμένες ειδικές μελέτες 
Ιδίως ίστορικο—κριτικής μορφής καί μονογραφίες.

πραγματισμός ή ούμανισμός, Αλεξάνδρεια 1924. Περί τέχνης, Αλε_. Αθ. 
1930. Γιανίδη Έλισ.: Τό μεγάλο πρόβλημα, Άθ. 1925. Μωραΐτης Δημ.
Ή άτομική ψυχολογία, Άθ.1930. Βορέας Θ.: Ακαδημεικα, τομ. I Λογική, 
Άθ. 1931. Βεζανης Δημ.: Ή θεωρία τοϋ Κράτους, Άθ. 1932. Άνδροντ- 
σος Xq. : Σύστημα ηθικής, Άθ. 1925. Ίμβριώτης Γιαν. Ή παθολογική 
μνήμη, Άθ. 1932. Ταάταος Κ. Δ. Τό πρόβλημα τής Ερμηνείας τοϋ Δι
καίου, Άθ. 1932. Θεοδωρίδης X. Εισαγωγή στή φιλοσοφία, Άθ. 1933.

Οι κλάδοι τής Φιλοσοφίας πού καλλιεργήθηκαν περισσότερο είναι κυ
ρίως οί κοινωνιολογικές επιστήμες καί τώρα τελευταία η Ψυχολογία. Η κοι- 
νωνιολογία γιατί έρχεται νά δώσει τήν άπάντηση στά άμεσα καί ζωτικά 
προβλήματα τής άδιαμόρφωτης άκόμα Ελληνικής κοινωνίας, πού δέχεται 
τό σάλο τής παγκόσμιας κοινωνικής άβεβαιότητας, τόν αντίκτυπο τοΰ 
καθεστωτικού άναβρασμού τών ’Εθνών καί τήν άνάγκη μιας ριζικής ανα- 
θειόρησης τών κοινωνικών αξιών, που την δημιουργησεν ο πόλεμός.

Ή Ψυχολογία, γιατί άναφέρεται στά προβλήματα τού άνθρώπου, τών 
Φυλών, τών Λαών, τών μαζών κ.λ., εξετάζει το πρόβλημα τής ζωής, τής ατο
μικής, τής ομαδικής κ.λ. κΓ αύτά σήμερα απασχολούν ιδιαίτερα τό παγκό 
σμιο φιλοσοφικό πνεύμα, μέ τήν δημιουργία νέων σχολών στή μέθοδο, καί 
τήν έρευνα.

Τί συμπεράσματα βγαίνουν γιά τή σημερινή θέση τής νεοελληνικής 
φιλοσοφίας καί τις προϋποθέσεις γιά τήν μελλοντική της άνάπτυξη; 
Μπορούμε νά πούμε δτι, έχουμε άκομα μιμητική φιλοσοφία κι οχι δη
μιουργική (έκτος άπό κάτι περιορισμένες άποπειρες πού ανέφερα ήδη). Ο 
χαρακτήρας τής μιμητικής νεοελληνικής φιλοσοφίας είναι Ευρωπαϊκός. Δέ
χεται δηλαδή στά τυφλά τά πορίσματα τού Ευρωπαϊκού πνεύματος χωριζ 
κανένα έλεγχο, πού ισχύουν σάν άπολυτες άληθειες, τουλάχιστον γιά ένα ορι
σμένο διάστημα, κ.Γ άν άκόμα δέ βρίσκουν τήν παραμικρότερη δικαιολογία 
τους στον τόπο μας. Τώρα τελευταία μόλις άρχίζει κάποια αντίδραση, είναι 
δμως πολύ πρόωρο, νά προβλέψει κανείς τήν μελλοντική της έξέλιξη. 
ΓΓ αύτό, δ χαρακτήρας τής δημιουργικής νεοελληνικής φιλοσοφίας δέν πρέ
πει κατ’ άνάγκην ν’ άναζητηθεΐ σ’ έναν ευρωπαϊκό τύπο παρ δλον δτι η 
φιλοσοφία είναι μιά καί παγκόσμια, στά μέσα πού διαθέτει καί τόν σκοπό 
πού επιδιώκει,, διατηρεί δμως κΓ έναν εθνικό χαρακτήρα. Ο εθνικός χαρα
κτήρας τής νεοελληνικής φιλοσοφίας, θά βγει μέσα απο τήν ελληνική ζωη 
κΓ άπ’ τήν άνάγκη τής σκέψης μας νά τήν γνωρίσει, να την ερμηνεύσει καί 
τήν καθοδηγήσει. Άλλά δέν πρέπει νά παρασυρθούμε τόσο, ώστε νά λησμο
νήσουμε δτι ή φιλοσοφία είναι κυρίως παγκόσμια γνώση, καί οτι το να 
στηριχθεΐ κανείς στήν πνευματικήν άλληλεγγυη τών λαών είναι βασική προϋ
πόθεση κάθε δημιουργικής φιλοσοφίας.

Γ. Σ. ΒΟΥΜ ΒΛΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Ο θανατος τον Καβάφη, ασφαλώς μας στέρησε έναν ποιητή. Έναν ποιη
τή που αντικρυσε τή ζωή μονότροπα και τοποθέτησε τόν εαυτό του σέ μιά 
διάθεση την ίδια πάντα. Δέν ήσαν τραγούδια τά ποιήματα του. Δέν είχαν 
την αρμονία τής μουσικότητας. Είχαν δικό τους τόνο πού πήγαινε νά γίνει 
μουσικός—μα δε γινόταν. Δέν τόν άφηνε δ ποιητής ν’άποβεί τέτοιος.Δέν τόν 
ήθελε. Ετσι τό απαιτούσε ή ιδιορρυθμία του, ή ιδιοσυστασία του. Ό στί
χος του έδωσε νέα νότα στήν ποίησή μας, είναι αλήθεια. ΓΓαύτό ακριβώς καί 
προσέχτηκε απο τούς φίλους τών γραμμάτων, άπόχτησε οπαδούς, καθήλωσε 
θαυμαστές, δημιούργησε εχτρούς. Ο καθολικός δμως ποιητής δέ γεννάει τού 
είδους αυτού το φανατισμό. Γύρω στον Καβάφη δέ γεννήθηκε κίνηση.’Ορ
θώθηκε ένας φανατισμός, ορμητικός κΓ επίμονος.

Ή εμφάνιση τού Καβάφη στά νεοελληνικά γράμματα, χωρίς άλλο έδωσε 
ένα ξάφνισμα. Καί δέν ήταν απλά μιά νοοτροπία μεταμορφωτική.’Ηταν κάτι 
περισσότερο : ένας ανατρεπτικός σεισμός, πού δέν ήρθε μέ καμμιά υποχωρη
τική ένδειξη. Ό δρόμος τοΰ Καβάφη ήταν άπό τούς σταθερότερους πού είδε 
ή ποίησή μας. Ήταν ή απομάκρυνση άπό τά καθιερωμένα καί σύγχρονα ή 
δημιουργία μιάς νέας κατευθυντήριας γραμμής. Ή πρωτοτυπία τοΰ Καβάφη 
ϊσως παραμείνει ή μοναδικώτερη στήν ποίησή μας. Δέν πρέπει ν’ άποδώ- 
σουμε σέ άδυναμία τό δτι δέν άκολούθησε καθόλου τήν παράδοση, ούτε νά 
παραδεχτούμε εξαιρετική δυναμικότητα στήν τροπή του προς έναν τεχνικά 
έπαναστατισμό. Γιατί δ Καβάφης ήταν σέ θέση νά έκφραστεΐ κατά τόν 
πιο σαφή τρόπο, άλλά δέν τό έκαμε αύτό, ύπακούοντας σέ κάποια έμφυτη 
άνταρσία. Επίσης, αύτή καί μόνη ή τάση του δέ μπορεί νά τοΰ δώσει δια- 
κριτικωτερη άπό κείνη πού τοΰ άνήκει θέση,γιατί μεγάλος ποιητής δέν είναι 
εκείνος μόνο πού δείχνει νέα κατεύθυνση. Μέ τόν τρόπο αύτό, κάθε ’ιδιορρυθ
μία θαταν μεγαλουργία. ’Ενώ δ ιδιαίτερος αύτός τρόπος εϊναι βέβαια άπδ 
τά ενεργητικά χαρακτηριστικά καί διαπιστώνεται σέ κάθε στιγμή, άλλά δέν 

είναι καί τό άπόλυτο προσόν. Πολλές φορές, η επιζητημενη ιδιοτροπία στην 
τέχνη είναι μικρότερης σημασίας άπό μιά συνέχιση φυσική πού γίνεται όμως 
άπό επιταγή άνώτερη κΓ υποταγή άναγκαια. Τόν Καβαφη δεν τον βλέπουμε 
μόνο σάν ένα ιδιότροπο, γιατί τότε, άναντίρρητα, θά τόν άδικούσαμε πολύ. 
Μά δέν τόν ξεχωρίζουμε ώς εκεί πού τό ζητάνε μερικοί. ’Ανάγκη νά τό 
νο.ώσουμε, πώς μέσα στήν ποίηση δημιουργούμε έως ένα δρισμένο σημείο. 
'Όση πρωτοβουλία κΓ άν άνήκει στόν ποιητή, πάντα θά τόν περιορίζει στον 
ηοιητικδ χώρο. Τό χώρο αύτό εξακολουθούμε νά τόν πιστεύουμε. Τόν πα
ραδέχτηκαν τόσοι αιώνες καί τόν έπίστεψαν, καί τόν συνέχισαν, καί τόν επέ
βαλαν. Καθένας πού θά ξεπεράσει τό χώρο αύτό, θά δοκιμάσει δ,τι δοκί
μασε δ Καβάφης: επικριτές πού θά κατηγορούνε τόν άποστάτη, καί θαυ
μαστές πού θά θαυμάζουνε τόν πρωτοπόρο. ΚΓ οί πρώτοι κΓ οί δεύτεροι 
θάχουνε δίκιο γιά τήν υπερβολή τους — ή υπερβολή στήν κριτική είναι μοι
ραία πολλές φορές. Οί πρώτοι τή θέλουνε τήν ποίηση σάν τραγούδι πού 
πηγάζει άπό τήν ψυχή. Δέ θά ικανοποιηθούνε φυσικά άπό τόν Καβάφη, 
γιατί ή ποίησή του δέν εϊναι τραγούδι. Κανένα του ποίημα δέν τραγουδιέ
ται, γιατί δέν παράγει τήν αρμονία πού έχει άντικειμενική τήν αύστηρότητά 
της. Ή αρμονία τοΰ Καβάφη βρίσκεται άκριβώς στήν έμμονή του στό δικό 
του τρόπο. Οί δεύτεροι θά τόν θέλουνε τόν ποιητή ψυχρό, φιλοσοφημένο 
σκεπτικιστή, μ’ εκτεταμένο τό σκεπτικισμό του καί παρουσιασμένο σέ καθο
λική διάθεση. Θά ζητάνε τόν άνεπιτήδευτο, τόν άτημέλητο, τό φυσικό. Θά 
τά βρούνε αύτά στον Καβαφη, αλλα στο στάδιο τής προσπάθειας όμως. Ο 
Καβαφης δέν ύπήρξεν άμεσος στήν ποιητική εκδήλωσή του. Τό εναντίον, η. 
προσπάθεια του είναι δλοφάνερη. 'Όσο μοχθεί δ υποδουλωμένος σώ ρυθμά 
καί στήν δμοιοκαταληξία καί σ’ δλες τής στιχουργικής τις προϋποθέσεις, 
τόσο μόχθησε κΓ δ Καβάφης. Σέ μεριές πού δέν τό κατάφερε, μάς έδωσε στί
χους κομψούς πού θά τούς ζήλευε κΓ δ συντηρητικότερος εκπρόσωπος τού 
μαθηματικά καθορισμένου ποιητικού λόγου. Τους στίχους αυτούς, από τό 
θαυμάσιο ποίημά του «Ζωγραφισμένα», θά τούς υπόγραφε κΓ δ Σολωμός 
άκόμα :

Στή ζωγραφιάν αύτή κοιτάζω τώρα 
ένα ωραίο αγόρι πού σιμά στή βρύση 
έπλάγιασεν, άφοΰ θ’ άπέκαμε νά τρέχει. 
Τί ωραίο παιδί’ τί θειο μεσημέρι τό έχει 
παρμένο πιά γιά νά τό άποκοιμισει.

Ομολογώ πώς δύσκολα άναγνωρίζεται — κΓ άπό άνθρωπο άκόμα πού 
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■θ’ αφιερωνόταν αποκλειστικά, σ’ δλη τή ζωή του, στή μελέτη τοΰ Καβαφι
κού έργου καί θ’ αγνοούσε κάθε άλλον ποιητή — τό ποίημα αύτό γιά Κα
βαφικό.

Ό Καβάφης δέν επιδέχεται μίμηση. Γιά πολλούς παράμεινε αύτό ανε
ξήγητο. Τέτοιο δμως έμεϊς δέν τό βρίσκουμε. Προϋπόθεση απαραίτητη γιά 
τή μίμηση είναι ή πλουσιότητα, ή πολλαπλότητα, ή συνθετότητα τών προ
τύπων. 1 ι αύτό, τή μίμηση τήν έπιδέχτηκαν τά μεγάλα έργα, κι’ οί μιμη
τές δέν έπαψαν, παρ’ δλη τήν επίδραση πού ασκήθηκε σ’ αύτούς, νά θεω
ρούνται καί δτμιουργοι. Αλλωστε, στή δημιουργία, ή πρώτη ασυνείδητη 
Επίδραση συντελεΐται φυσική κΓ άβίαστη. 'Ο ποιητής δέν έχει τήν απο
στολή νά τραγουδάει απαραίτητα μέ κάποιο τρόπο πού γιά τήν εξεύρεσή του 
πάλαιψε κΓ αγωνίστηκε. Ή πάλη του κΓ δ αγώνας του είναι μέσα στό 
ποιητικό πλαίσιο. Μιά είναι ή ανθρώπινη ψυχή κΓ οί κρουνοί, πού θά 

■κορεσει τη δίψα της, είναι πολλοί κΓ έτοιμοι ν’ άφήσουνε τό νάμα 
τους, φτάνει να το θέλουμε — καί τό θέλουμε, γιατί ή πνευματική δί
ψα ασίγαστη είναι. Μπορεί, στήν εποχή μας, νά υποχώρησε κάπως δ 
συναισθηματικός βίος, γιατί τά σύγχρονα προβλήματα άναψαν μιά διανοη
τική ανησυχία πού απαιτεί διαρκή σκεπτικισμό καί θέτει σ’ εφαρμογή τήν 
εγκεφαλική αντίληψη τής ζωής. Τότε, συναντάμε τόν Καβάφη πραγματικόν 
εκπρόσωπο τής εποχής μας, μιας εποχής παρακμής, πού άναζητάει κάτι έξω 
από τά πράγματα, γιά νά δώσει απόκριση καί νά δικαιολογηθεί στήν απαί
τηση τού χρόνου. ’Αν δμως θελήσουμε νά γενικέψουμε, νά καθολικέψουμε 
τήν πνοή τοΰ Καβάφη, τότε θ’ αντιμετωπίσουμε τήν υπερβολή. Πέρα άπό 
τον ενδιάθετο σκεπτικισμό τοΰ Καβάφη, πού δανείζεται βέβαια καί κά
ποια συναισθηματικέ) επιρροή γιά ν’ ασκεί μέσα μας κάποιαν υποβολή, πρέ
πει νά διστάζουμε νά προχωρούμε. Γιατί ·δ Άλεξαντρινός ποιητής πολύ έμ
μεσα εκφράστηκε. Προσπάθησε ν’αντικαταστήσει τις ανθρώπινες καταστά
σεις στις ανάλογες διαθέσεις του. Ή χαρά του δέν έχει τίποτα τό έξαλλο, 
παρά μόνο κάτι τό στιγμιαίο πού αποτελεί ένα μοιραίο διάλειμμα. Ή λύπη 
του δεν ειναί ο σπαραγμός δ ανθρώπινες πού δλόϊσα αγγίζει τήν ψυχή, άλλά 
ένας απαυδισμός φιλοσοφικός. Ή ελπίδα του δέν είναι πόθος λυτρωτικός, 
αλλά κίνηση «εξ ενστίκτου». ΓΓ αύτό, τά πρόσωπα τών ποιημάτων του δέν 
υπήρξαν πρόσωπα τής ζωής, γιατί αύτά, σάν αληθινά πού είναι, δέν αφή
νουν ελεύθερο τό πεδίο γιά τήν τέτοια αλλοίωση. Τά πρόσωπα τού Καβάφη, 
παρμένα άπο τήν ιστορία, άνασύρονται άπό τόν κόσμο τής άφάνειας εύ
κολα, άλλάζουνε, μεταμορφώνονται, σύμφωνα μέ τήν άπαίτηση καί τήν 
έξαψη τού ποιητή. Στά ποιήματα του, δσα τυχαίνει νάναι εμπνευσμένα άπό 
τή σύγχρονη ζωή, τά πρόσωπα ύπερετοϋνε σέ μιά μόνιμη ηδονιστική κατά
σταση, σ’ένα ρίγος ήδυπάθειας, πού φαίνεται νά ισορροπεί μέ τόν άποτρα- 
ίβηγμένο διανοητικό άσκητισμό τού ποιητή. Καί τότε, δ άπομονωμένος ποιη-

-•τής παραδίνεται στή δίνη ενός πάθους ερωτικού, πού ξεπερνά τη μέθη τής 
-λαγνείας. ΚΓ ε’ιλικρινής δπως είναι, μάς τό εκμυστηρεύεται:

ΚΓ ήπια άπό δυνατά κρασιά, καθώς 
πού πίνουν οί άνδρείοι τής ηδονής.

'Η έπαναστατικότητα αύτή τού Καβάφη έγινε σχεδόν τό σύμβολο κά
ποιας άνατροπής. Καθαρά ψυχολογική είναι ή αιτία. ’Εποχή άλλαγής, δπως 
είναι ή δική μας, ζητάει πάντα έναν άνατροπέα. Είναι έτοιμη νά ονομάσει 
ποιητή κΓ εκείνον άκόμα πού δέ θάχει καμμιά σχέση μέ τήν ποίηση. Δέ 
συμβαίνει βέβαια αύτό άπόλυτα μέ τόν Καβάφη, γιατί άπλούστατα ό Κα- 
,βάφης είναι ποιητής. Μάς παρέχεται δμως έτσι τό μέτρο γιά νά εξηγήσουμε 
τό φανατισμό πού άπλωσε τ’ δνομα τού Καβαφη. Ιδού μια απόδειξη είναι 
γνωστό πώς ή σύγχρονη νιοτη ερωτεύεται, στις κοινωνιστικες ίαντιληψεις 
της, τόν άριστερισμό. Είναι δμως επίσης βέβαιο πώς η ίδια νιοτη, στις λο
γοτεχνικές προτιμήσεις της, συμπαθεί τον Καβαφη. Πώς θα συμβιβάσουμε 
τις κατευθύνσεις αύτές τις άσυμβίβαστες, άφοΰ ξέρουμε πώς ή ζωή καί τά 
προβλήματά της μ’ άντίθετο εντελώς τρόπο εκφράζονται στόν Καβάφη ; Γιατί 
στόν Καβάφη επικρατεί ένας άκρατος άτομικισμός, χωρίς καμμιά υποχώ
ρηση, κΓ άκούγεται στούς στίχους του ή οποιαδηποτε λαχταρα καί πίστη 
τών γύρω του ζωντανών άνθρώπων σά μακρυνος, πολύ μακρυνος, αντίλαλος. 
Μόνο λοιπόν οί οπαδοί του κάνουν προσαρμογή στις προθέσεις των, κι απο- 

. .καμωμένοι θέλουνε τήν ποίηση νωθρή, θεματογραφικη, χωρίς φτερά. Ζη
τάνε μιάν έκπληξη. Ποθούνε μιαν· υποβολή. Εκείνο που λεγεται «καλλιτεχνική 
συγκίνηση» μετάπεσε σέ «διανοητική ευαρέστηση». Κι ο Καβαφης στο ση
μείο αύτό ικανοποιεί.

Μέ ένα άκόμα σημείο θ’ άσχοληθούμε: τη γλώσσα τού Καβαφη. Δεν 
• άξίζει ν’ άπαντήσουμε σ’εκείνο που υποστηρίχτηκε, οτι δηλαδη ο Καβαφης 
«γράψε τή, χωρίς κανόνα καί ειρμό, γλώσσα του, επειδή ταχα ήθελε νά πα
ρουσιάσει τόν ελληνισμό στις διάφορες γλωσσικές εκφάνσεις όλων τών ιστο
ρικών περιόδων του. Αύτό, άλλωστε, αν συνέβη, αδικεί πολύ τον Καβαφη. 
Ό ποιητής δέ μιλάει τή γλώσσα τών αϊωνων" μορφώνει μονο τη γλώσσα 
τής εποχής του. ΚΓ αύτή ή προσφορά του είναι η πιο αξία. Τού Παλαμά 
αίφνης τή συμβολή στή γλώσσα μας θα τη βρούμε χεροπιαστή όπως εγινε 
μέ τούς πιό άξιόλογους ποιητές δλων τών εθνών κΓ δλων τών εποχών. 
’Εκείνο τ’άλλο πού λέγεται πάλι, δτι δ Καβάφης εκπροσωπεί τή λαλουμένη 
γλώσσα δπως διαμορφώθηκε τώρα, στέκεται έως ένα σημείο καί μάλιστα 
άμφισβητήσιμο κΓ αύτό. ’Αναγνωρίζουμε βέβαια πώς ή δημοτική μας γλώσσα 
«ήμερα περνάει κάποιο στάδιο δοκιμασίας. Ομως ο Καβαφης εκπροσωπεί 
τόν πιό παραμορφωμένο καθαρευουσανισμο καί τόν πιο παραστρατημενο 
•δημοτικισμό. Απλή άνάγνωση τών ποιημάτων του πείθει άμέσως.
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Άν ή μνήμη κάθε νεκρού είναι πάντα σεβαστή, τού ποιητή ή μνήμτ^ 
είναι άγια. Τέτοια και τού Καβάφη. Μέ τό θάνατό του, δ τάφος σφράγισε 
τό μονότροπο ποιητή πού, άπό κεΐ άπό τήν Άλεξάντρεια, σκορπούσε τις. 
ίδιόρρυθμες νότες του. Δέ θά ξανακούσουμε βέβαια νέες νότες άπ’ αυτόν. 
Όμως εκείνες πού μάς χάρισε ώς τήν τελευταία του στιγμή, θά διαβαστούνε 
πάλι και θά προσεχτούνε άπό εκδηλωμένους θερμούς θαυμαστές του και κα

κόπιστους επικριτές του. Κι’ οί πρώτοι κι’ οί δεύτεροι, πιό ήρεμα κι’ άπρο- 
κατάληπτα, θά σκύψουνε στις σελίδες τού Καβάφη, αναζητώντας τήν άλήτ 
θεια — καί θά τή βρούνε . . .

Θ ΞΥΔΗΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

'Η συζήτηση ιδεοκρατίας και μαρξισμού στό Πανεπιστήμιο.

Παίρνω μέρος στή συζήτηση πού γίνεται μεταξύ τών κ. κ. Κ. Τσάτσου (Βλ. «’Ι
δέα» φύλ. 3) καί Δ. Γληνού («Νέοι Πρωτοπόροι» φύλ. 3- 4) γιά νά απαντήσω ξεχω- 
ρισεά στήν «’Ανοιχτή έπιστολή τών κ.κ. Χριστοφιλοπούλου καί Κωνσταντοπούλου» πού 
δημοσιεύτηκε στο 3- 4 φύλ. τών «Νέων Πρωτοπόρων» (σελ. 108). Νοιο'ιθω βαθειά τήν 
υποχρέωση γιά μιά τέτοια απάντηση, πρώτα σάν ένα καθήκον αλληλεγγύης μεταξύ 
πνευματικών ανθρώπων, δταν μάλιστα κατηγορούνται γιατί δέν τούς νοιώθουν ή δέν 
θέλουν νά τούς νοιώσουν κ’ ύστερα γιατί κΓ έγώ έζησα κι’ έπαιξα κάποιο ρόλο στά 
γεγονότα πού αναφέρει ή επιστολή.

Μά πριν θαθελα νά παρατηρήσω, άσχετα εντελώς μέ τις προσωπικές σχέσεις πού 
υπήρχαν μεταξύ τοΰ καθηγητοΰ κ. Τσάτσου καί τών επιστολογράφων, δτι δ τόνος τής 
επιστολής των δέν είναι έκεϊνος πού αρμόζει στις συζητήσεις δύο πνευματικών αν
θρώπων. "Οταν δλοι αγωνιζόμαστε τόν μάταιο,στό τέλος, άγώνα γιά τήν αλήθεια,δταν 
δλοι ποθούμε ένα καλύτερο ξημέρωμα, άπ’ οποία άντιμαχόμενα μέρη κΓ άν ξεκινάμε, 
δέν παύουμε νά είμαστε συναγωνιστές στό μεγάλο στίβο γιά τήν κατάχτηση τής άλή- 
θείας. Καί δύο συναγωνιστές μάλιστα σ’ένα τόσο ευγενικό άγώνα, μπορούν νά συμπε- 
ριφέρωνται, άν κι’ άντίπαλοι, μέ τρόπο τέτοιο, πού νά δείχνει δτι καταλαβαίνουν τήν 
άξια καί τό μέγεθος τού άγώνα. Ξέρω τούς έπιστολογράφους καί γι’ αύτό θέλω νά 
πιστέψω δτι ό τόνος τής έπιστολής των, ήταν σάν κάτι τό έξω άπό τή θέλησή τους 
κΓ άναγκαΐο ϊσως άπό πολιτική σκοπιμότητα*  θάνοιωθα μεγάλη χαρά, άν μέ κάνουν 
νά τό διαπιστώσω καλύτερα κι’ άν δείξουν μπροστά σ’ όλους δτι είναι πραγματικά 
πνευματικοί μαχητές γιά τήν άλήθεια, καθώς δλοι τούς νομίζουν.

Θ’ άκολουθήσω τή σειρά τής έπιστολής, αδιάφορο άν τή θεωρώ ή δχι τή λογικά 
σωστή, γιά νά διευκολύνω τούς άναγνώστες πού παρακολουθούν τή συζήτηση.

I. Συμφωνώ μέ τούς άγαπητούς έπιστολογράφους στό δτι «ή διανόηση καί ή πρά
ξη τοΰ ανθρώπου είναι σφιχτοοεμένες» καί στ’δτι «άπό (ορισμένη φιλοσοφική ιδέα ξε
κινώντας μοιραία φτάνεις σέ καθωρισμένη πράξη». Τόσο ή καιά τό δυνατόν ρύθμιση 
τής ζωής τοΰ καθενός μας, σύμφωνα μέ τούς σκοπούς πού τής καθώρισε, δσο κ*  ή 
πραγματική έναρμόνιση ιδέας καί πράξης, είναι τό στοιχείο μιάς ολοκληρωμένης προ
σωπικότητας ή καλύτερα τής ήθικής προσωπικότητας. Οι πράξεις τοΰ ήθικού άνθρώ- 
που πρέπει νά φέρνουν νοήματα δμοια μ’ έκεϊνα πού πιστεύει. Ή έντύπωση πώς ό κ. 
Τσάτσος δέν άκολουθεϊ παντού αύτή τήν άρχή, βγαίνει άπό τή βασική πλάνη πού θε
ληματικά ή άθέλητα κυριαρχεί σ’ δλους τούς οπαδούς τού ιστορικού υλισμού*  δτι δη
λαδή ή κεφαλαιοκρατία είναι στενά συνυφασμένη μέ τήν ιδεοκρατίαν ή κΓ άκόμα 
δτι μιά πλευρά τής κεφαλαιοκρατίας, ή πνευματική της πλευρά (ή φιλοσοφία της), είναι 
ή ιδεοκρατία. Αυτή είναι μιά άπό τις μεγαλύτερες πλάνες, καί γιαυτό κι*  δλη ή 
προσπάθεια νά διατηρηθεί, ώστε νά μή μπορεί νά γίνει καμμιά σύγκριση στούς πολ
λούς καί νά διατηρείται τό μονοπώλιο τής σωτηρίας τού κόσμου άπό τόν ιστορικό υλι
σμό καί τήν πολιτική του έκδήλωση, τόν κομμουνισμό.
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Ή ιδεοκρατία δέν έχει καμμιά σχέση μέ κανένα πολιτικοοικονομικό σύστημα κι*  
ούτε λογικά είναι δυνατόν νά έχει. Ή ιδεοκρατία σάν φιλοσοφικό σύστημα καθορίζει 
τις αρχές καί τή θέση τοΰ ατόμου, σάν αξίας, μέσα στις άλλες αξίες τής ιστορίας. Στόν 
καθορισμόν αύτό δίνει ιδιαίτερη θέση στήν αναμφισβήτητη ελευθερία τοΰ ατόμου 
πού κυριαρχεί στό νοητό, φυσικά, κόσμο. Άπ*  αύτήν έξαρτά ολόκληρη τή δράση του 
καί σ’ αύτήν εμπιστεύεται τήν καλυτέρεψη κάθε κατάστασης καί τή δημιουργία τελειό" 
τερου πολιτισμού. Απ’αύτή τή θεμελιώδη άρχή θά καθορίσει τή θέση του κι’ό ιδεο
κράτης μέσα στήν κοινωνική ζωή, μέσα στήν ιστορία. Ή θέση του μπορεί νάναι καί 
μέ τήν κεφαλαιοκρατία καί μέ τόν κομμουνισμό (σάν πολιτικοοικονομικά συστήματα). 
Πιστεύω όμως ότι τό αληθινό νόημα τής ιδεοκρατίας, σωστά ερμηνευμένης, αναγκά
ζει τόν ιδεοκράτη νά εϊναι υπέρ ένός κομμουνιστικού συστήματος πολιτικής η κοίνω' 
νικής οργάνωσης. Ίο ανεπτυγμένο αίσθημα τοΰ δικαίου πού κυριαρχεί σ οποίον ζεϊ καί 
πιστεύει στήν ελευθερία, δέν επιτρέπει στόν αληθινό ιδεοκράτη ούτε μιά στιγμή νά αμ
φιβάλει γιά τή δίκαια πτώση τής άδικης κεφαλαιοκρατίας. Καί γι’ αύτό τό σκοπό συν
τελεί όπως μπορεί, δημιουργόντας όμως αξίες καί όχι κατσστρέφοντσς πολιτισμούς. 
νΕτσι εϊναι μονάχα νοητή ή θέση τοΰ ιδεοκράτη στή σύγχρονη ιστορική πραγματικό
τητα κι’ έτσι πολλοί ιδεοκράτες πήραν τή θέση πού τούς άρμοζε στήν πράξη. Άλλοι 
όμως ιδεοκράτες υποστηρίζουν άκόμα καί τις δημοκρατικές ελευθερίες, καί αύτό χω’ 
ρίς «νά μείνει μόνη ή υποκρισία εις βάρος» τους, δπως λέει ό κ. Γληνός. Εϊναι μιά 
πραγματικότητα, καί θάμαστε κακόπιστοι νά τήν άρνηθοΰμε, ότι οι δημοκρατικές έλευ· 
θερίες εϊναι τό πλαίσιο, έκεϊνο, μέσα στό οποίο, μπορεί νά δράσει καί νά έξελιχθεϊ 
φυσικά ή κοινωνική ζωή προς άλλες τελειότερες καί πειό άρτιες μορφές. Οί δημοκρα
τικές ελευθερίες παρέχουν όλες τις δυνατότητες μιάς ειρηνικής ή μιάς βίαιης εξέλιξης, 
γιατί παρέχουν την ελευθερία γιά τήν πνευματική καί τήν ήθική προετοιμασία της. 
Ετσι εξηγείται γιατί σήμερα ή κεφαλαιοκρατία (στή φασιστική μορφή της) προσπα

θεί νά τις καταπνίξει όσο μπορεί καί μέ κάθε τρόπο (βλ. πάνω σ’αύτό καί τόν άρΓ 
στουργηματικο πρόλογο τοΰ καθηγητή κ. Α. Σβώλου στο βιβλίο του «ή Άναθεώρησις 
τοΰ Συντάγματος» 1933). Αν υπάρχουν λοιπόν ιδεοκράτες πού αγωνίζονται γιά τις δη
μοκρατικές ελευθερίες, τό κάνουν μονάχα γιά νά φτάσουν καί μέ αύτές, στήν ποθητή 
άπ ολους (ασφαλώς κι’ άπό τούς κομμουνιστές) άταξική κοινωνία.

Ωστε, άπ αυτή τουλάχιστον τή μεριά, πέφτει ή ήθική άσυνέπεια, πού τόσο χαρι
τωμένα θελήσατε νά κολλήσετε στον κ. Τσάτσο.Σάν γνήσιος ιδεοκράτης καί σάν πνευ
ματικός άνθρωπος έχει ξεκαθαρίσει άπό πολύ καιρό τή στάση του. Καί στά βιβλία του 
καί στά μαθήματά του καί στις επιστημονικές συζητήσεις καί παντού χώρισε τά δυο 
επίπεδα πολιτικής καί φιλοσοφικής θεωρίας καί πήοε θαρραλέα τή θέση του μέσα 
στή ζωή, έναντίον τής κεφαλαιοκρατίας καί υπέρ τής ιδέας.

Π. Ποΰ βρίσκεται λοιπόν ή ήθική άσυνέπεια ; Πιθανόν, καθώς λέτε, στό δτι γρά
φει στήν « Ιδέα». Σ αυτό η απάντησή μου χωρίζεται. Γιά τόν διευθύνοντα τήν «’Ιδέα» 
δέν είμαι εγω αρμόδιός να απαντήσω. Στ’ άλλο τό ερώτημα, ότι ό κ. Τσάτσος γράφει 
σέ περιοδικό που καθώς λενε (παραπέμπετε στόν «Έπιστημολόγο») οί πόροι του δέν 
είναι «καθαρής προέλευσης», δεν απαντώ, γιατί θάταν σάν π.χ. νά σάς ρωτούσα, γιατ^ 
γράφετε στους «Νέους πρωτοπόρους» πού καθώς λένε (καί νά σάς παραπέμψω σέ 
οποιαδηποτε αστική ή καί σέ κομμουνιστική κάποτε εφημερίδα) οί πόροι τους δέν 
εϊναι «καθαρής προέλευσης». Θά μοΰ άπαντούσατε κ’έσεϊς ότι δέν μπορώ σάν λογικός 
άνθρωπος να βασίζομαι στο τί λένε. "Οσο γιά κείνο πού λέτε, ότι άναγκαϊα ή «’Ιδέα» 
πολεμώντας τήν θεωρία τοΰ ιστορικού υλισμού, θά πολεμήσει καί τήν πολιτική εκδή
λωση του, ή απάντηση είναι δοσμένη άπό τά πάρα πάνω, δηλ. άπό τό ξεχώρισμα τής 
ιδεοκρατίας καί τοΰ κεφαλαιοκρατισμού. ’Οφείλεται κΓ αύτό στήν άκούσια (θέλω νά 
τό πιστέψω) πλάνη σας·

III. Άλλά τότε άφού έως εδώ δέ βρέθηκε καμμιά ήθική ασυνέπεια, ας προχωρή
σουμε στά άλλα μέρη τοΰ γεμάτου ενδιαφέροντος ερωτηματολογίου, πού αναμφίβολα 
συντελεί στό νά ξεκαθαρίζωνται πολλά ζητήματα μέ γενικωτερο ενδιαφέρον. Υποστη
ρίζετε ότι «άπορία σάς γεννάει άκόμα ή γλωσσική διμορφία».Έδώ έστω καί μέ λίγα 
λόγια θά άπαντήσω, ότι έκεϊνο πού διακρίνει τόν άνθρωπο εϊναι τό ύφος του. Le 
style c’est I’hoinim (ή σωστότερα le style est 1’homme meme) καθώς είπε κΓ ό 
Buffon (Βλ. τόν κακώς λεγόμενον Discours sur le style). Άπο τό ύφος φαίνεται ή 
ολοκληρωμένη προσιοπικότητα ένός άνθρώπου, άδιάφορα ποιά γλώσσα μεταχειρίζεται· 
Τόν άνθρωπο πού σκέπτεται καί πού αισθάνεται κυριαρχεί ένας ύφος, ένα γράψιμο. 
Δέν παραγνωρίζω τήν άξια καί τήν ομορφιά πσύ μπορεί νά δώσει ή γλώσσα σ’ένα έργο 
τέχνης, ούτε ξεχνάω τή γλυκέιά μουσική μιάς άρτιας γλώσσας, άλλά απλώς δίνω τή 
σημασία πού πρέπει στό ύφος, μή ξεχνώντας ότι «φύσει πως υπό τ’ άληθοΰς ύψους 
(ύφους) έπαίρεταί τε ημών ή ψυχή καί γαΰρον τι ανάστημα λαμβάνουσαν πληροΰται 
χαράς καί μεγαλουχίας, ώς αύτή γεννήσασαν δπερ ήκουσεν... Όλως δέ καλά ύψη καί 
άληθινά τάδιά παντός άρέσκοντα τοϊς πάσιν...» (Βλ.τό λεγόμενον Λογγίνου, περί ύψους). 
Ό Dante καί ό Petrarca εϊναι οί ίδιοι είτε γράφοντας λατινικά είτε ιταλικά. ΚΓ άν 
θέλετε καί παράδειγμα πιό συγκεκριμένο ό κ. Τσάτσος, πού τό έργο του είτε στή δη
μοτική είτε στή καθαρεύουσα δείχνουν τόν ίδιο ολοκληρωμένο άνθρωπο καί δέν είναι, 
καθώς συμβαίνει σέ πολλούς, μετάφραση στή δημοτική τής καθαρεύουσας ή δημοτική 
μέ μορφή καθαρευουσιάνικη.

’Εκτός δμως άπό τήν ενότητα τοΰ ύφους ή γλωσσική διμορφία εϊναι δυστυχώς, 
άπαραίτητη γιά πολύ καιρό άκόμα στήν Πατρίδα μας. Εϊναι άληθινό ότι ή καθαρεύ
ουσα έχει μιά παράδοση στήν επιστήμη καί ιδιαίτερα στή νομική. Όταν θελήσεις 
νά άγνοήσεις μεμιάς δλη αύτή τήν παράδοση, δέ θά μπορέσεις νά τραβήξεις εμπρός, 
αδικώντας καί τή γλώσσα, τή δημοτική, άλλά καί μή προσφέροντας τίποτα σέ κείνους 
πού απευθύνεσαι, γιατί έχουν ζήσει μέ τήν καθαρεύουσα καί μόνο μ’αύτή μπορούν νά 
σκέπτωνται. Σ’ αύτή τή δύσκολη θέση βρέθηκε άσφαλώς κΓ ό κ. Τσάτσος κΓ όσοι 
άλλοι ήθελαν, γιά πρώτη φορά νά εισαγάγουν φιλοσοφικά νοήματα στήν Ελλάδα. Ή 
έπρεπε άγνοώντας τήν καθαρεύουσα νά γράψουν στή δημοτική μέ τό βέβαιο κίνδυνο 
νά μήν τούς καταλαβαίνει κανένας άπό κείνους πού άπευθύνονταν ή νά γράψουν κα. 
θαρεύουσσ, έστω κι’ άν προτιμούσαν τή δημοτική. Διάλεξαν τό δεύτερο. Ό πόθος ν’ 
άνοίξουν καινούριους δρόμους νίκησε τή φωνή τής καρδιάς. Πώς έτσι σκέφθηκε φαί
νεται καθαρά άπ’ δσα άπό πέρυσι έγραψε στά «Τρία χρόνια τοΰ ’Αρχείου», σελ. 5 
(*Ιδε  Άρχ. Φιλοσοφίας Δ', τεΰχ. α').

Πριν τελειώσω τις άπαντήσεις στά ερωτήματα αύτά, σκέφθηκα πολύ άν έπρεπε νά 
άπαντήσω στήν ερώτηση, άν ό καθηγητής κ. Τσάτσος προκάλεσε τις συμπλοκές μεταξύ 
κομμουνιστών καί φασιστών πού άναφέρετε. Πρώτα, γιατί, τ’ ομολογώ, δέν ξέρω γιά 
ποιες συμπλοκές πρόκειται, κι’ ύστερα γιατί βρίσκω, πώς κάθε άνθρωπος μέ μικρή 
προσπάθεια τοΰ μυαλού του θά καταλάβαινε δτι οί γελοίες αύτές εκδηλώσεις τοΰ φοι
τητικού μας κόσμου δέν ήταν δυνατόν νά προκληθούν, άλλά καί καν νά έγκριθοΰν άπό 
έναν άνθρωπο, πού έχει δώσει στά πνευματικά όπλα τοΰ άνθρωπίνου νοΰ τή σημασία 
καί τήν άξία πού τούς πρέπει. Οί θλιβερές αύτές εκδηλώσεις δείχνουν, άν δχι τίποτα 
άλλο, δτι, σέ πολλούς φοιτητές, τό αίσθημα τοΰ γελοίου, πού είναι τόσο άπαραίτητο γιά 
τόν πολιτισμό, βρίσκεται σέ νηπιώδη κατάσταση. "Οσο γιά τή σχέση τοΰ κ. Τσάτ^ου 
μέ τό «αξιοθρήνητο» (άληθινά πετυχημένη έκφραση) μανιφέστο, βρίσκομαι σέ άκόμα 
δυσκολώτερη θέση νά άπαντήσω. Τί νά υποθέσω ; Ή δτι οί άγαπητοί συνάδελφοι δέν 
έχουν διαβάσει τά επιστημονικά καί πιότερο άκόμα τά λογοτεχνικά βιβλία τοΰ κ· 
Τσάτσου καί έτσι μπόρεσαν νά πιστέψουν ύτι αύτές οί ιδέες, αύτό τό ύφος καί αύτή ή 
σύνθεση τοΰ μανιφέστου είναι δικά του, ή δτι φταίει ό κ. Τσάτσος'γιατί πήραν γνώ
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μες του καί τις έτοποθέτησαν σ’ένα μίγμα «λίθων καί ξύλων καί κεράμων άτάκτως 
έρριμμένων» ή τέλος δτι άπό αφέλεια καί δίχως βαθύτερο σκοπό έθεσαν αύτή τήν 
ερώτηση ; Εκτιμώ είλικρινά τούς επιστολογράφους καί γι’αύτό δέν υποθέτω τίποτα, 
ούιε απαντώ. Άφίνω τήν απάντηση στούς αναγνώστες, γιατί δέ θέλω καί δέν είμαι 
πλασμένος γιά ένα responstun Celsinum.

* :< *

I. Άς εξετάσουμε τώρα τά άλλα σημεία τής έπιστολής. Λέει ό κ. Τσάτσος «Γιατί 
υποστηρίζει (ό κ. Γληνός) δτι κανένας οπαδός τοϋ διολεχτικοϋ ματεριαλισμού δέν εί
ναι σήμερα καθηγητής σέ αστικό πανεπιστήμιο ; Μήπως τούς Μ. Ad!er, Lederer 
Cunow τούς θεωρεί ϊδεαλιστικούς παραμορφωτές τής θεωρίας του ιστορικού υλισμού;» 
Σ’αύτό απαντάει ύ κ. Γληνός : «Στό έρο'ιτημα γιά τόν Adler, Cunow καί τό Lederer 
ή ά τάντηση είναι δοσμένη προκαταβολικοί; καί τήν επαναλαμβάνει καί ό ίδιος».'Ύστε" 
ρα άπό τήν άπάντηση αύτή τοϋ κ. Γληνοϋ,μοϋ μένει ή απορία γιά δλα εκείνα τά άνεξή- 
γητα περί «εύκολη; νίκης»,περί άγνοιας «τών δρων διαλεχτικός ματεριαλισμός», τών βι
βλίων τών Lederer, Cunow, Adler, γιά τά ανέκδοτα κλπ. . .Ό κ.Τσάτσος θέλησε, κα- 
θό>ς πιστεύω,νά μάθει άπό τόν κ.Γληνό,άν είναι ορθόδοξος ή διαμαρτυρόμενος στή«θρη" 
σκεία» τοϋ Μαρξισμού καί ποΰ νομίζει δτι βρίσκεται ή ορθοδοξία. Ό κ. Γληνός καί 
σείς άπαντήσατε, δτι ή ορθόδοξη μαρξιστική θρησκεία (ό μαρξισμός) είναι, δπως τήν 
αντιπροσωπεύει σήμερα ή επίσημη σοβιετική επιστήμη. ‘Όσα γράφετε περί 
άγνοιας τοΰ κ. Τσάτσου, πολύ αμφιβάλλω άν καί σεις οί ίδιοι τήν υποπτεύεστε καν. 
Σείς δέχεσθε γιά ορθοδοξία τό μαρξισμό δπως τόν ερμηνεύει ή ρωσσική επιστήμη*  άλ
λοι δμως πιστεύουν γιά ορθοδοξία τις ποικίλες ερμηνείες πού δίνονται άλλοϋ. Ποΰ 
βρίσκεται ή άλήθεια, αύτό ένδιαφέρει τούς «πιστούς». ’Εμάς τούς λοιπούς τό μόνο 
πού μάς ενδιαφέρει είναι νά ξέρωμε στή συζήτησή μας τί πιστεύουν γιά ορθοδοξία 
οί συζητητές μας καί τίποτα παραπάνω. Μονάχα, σάν σέ μιά παρένθεση, θάθελα νά 
έκφράσω τή λύπη μου γιά μιά φιλοσοφική θεωρία,πού έγινε δόγμα καί πού οί πιστοί της 
αγωνίζονται νά βρουν τό πνεύμα άπό τό γράμμα τοΰ εύαγγελίου τοϋ ίδρυτοϋ της καί 
τών αποστόλων της, καταστρέφοντας συχνά τή δύναμη τής δημιουργίας των γιά ένα κόμ
μα ή μιά τελεία τών ιερών κειμένων των*  κι’έξω άπ’αύτό, (εκείνο πού είναι άκόμα πιό 
άντιπνευματικό),νά απαγορεύουν δηλ.κάθε έργασία,κάθε προσπάθεια πού θά τείνει στήν 
απελευθέρωση, στό ξανάνειωμα τών αληθειών τών ιδρυτών. ’Αλλοίμονο, μάς τόχει δεί
ξει πολλές φορές ή ιστορία, δτι κάθε πνευματική εκδήλωση, πού θεωρήθηκε σάν τέ
λεια κι*  οί άνθρωποι δέν ήθελαν ή δέν μπόρεσαν νά τήν ξεπεράσουν, κλίνει προς τή 
δύση της. Είναι λυπηρό, ενώ μάς καλεϊ τό έλεύθερο πνεύμα μας γιά θριαμβευτική 
δράση καί κατάχτηση στό πεδίο τής γνώσης καί τής ζωής, νά φθείρουμε τις ύπάρξεις 
μας στά στενά δρια πού κάποτε μάς χάραξαν ξένες πνευματικές δυνάμεις. Νά, τί δέν 
μπορεί νά νοιώσει ό ιδεοκράτης. Νά, γιατί αγωνίζεται*  γιά τήν ιδέα τής ελευθερίας 
καί γιά τήν έ'.ευθερία τών ιδεών.

Θάταν ίσως περιττό άφοΰ καθωρίσθηκε άπό τόν κ. Γληνό ή «αγιαστούρα τοΰ 
παπά» κάί ή συζήτηση θά πάρει άλλο δρόμο, νά επιμένουμε στό τί σημαίνει άν οί 
Renan, Ranke, Savigny, Jheritig καί Taine υπηρέτησαν τήν «άγιαστοϋρα τού 
παπά». Άλλά γιά νά καθορισθοϋν τά πράμματα δσον τό δυνατόν καλύτερα ή γιά νά 
φανερωθεί μιά μικρή παρανόηση καί ίσως καί κάποια αντίφαση, θά απαντήσω. Ό κ. 
Γληνός λέει δτι «βγαίνει ή ερώτηση τοϋ κ. Τσάτσου έξω άπό τά δρια τής δικής του 
έρευνας, γιατί αύτός μίλησε γιά τά τελευταία τριάντα χρόνια» καί αύτό περίπου άπαν- 
τοϋν καί οί επιστολογράφοι. Γεννιέται δμως αυθόρμητο τό ερώτημα, ό ιστορικός ύλι- 

ομός είναι νόμος πού ισχύει γιά μιά ώρισμένη έποχή ή νόμος άπόλυτος πού ίσχυσε, 
ισχύει καί θά ισχύει γιά πάντα; ‘Υποστηρίζετε τό δεύτερο. Μά ό νόμος πού ισχύει 
άπόλυτα έχει καί έφαρμογή σέ παραδείγματα παρμένα άπό όποιαδήποτε έποχή καί 
συγκεκριμένα έδώ τούς ζήτησαν νά άποδείξουν δτι ό Renan, Ranke κλπ. έδρασαν 
σάν άποτελέσματα ώρισμένων οικονομικών αίτιων, τούς ζήτησαν νά άποδείξουν τό άπό- 
λυτο τοΰ νόμου τής ιστορικής νομοτέλειας. Σ’ αύτό δμως δέν άπαντοΰν τίποτε καθώς 
καί γιά τά οικονομικά αίτια πού έκαναν τό Savigny νά γίνει ιδρυτής τής ιστορικής 
σχολής τοΰ δικαίου. *Όσο  γιά τό χαραχτηρισμό τοϋ Bebel γιά τούς νομικούς, πού τόν 
βρίσκουν σωστό, ήθελα νά παρατηρήσω δτι ή άνθρωπότητα χρωστάει τήν άπελευθέ- 
ρωσή της άπό τή πολιτική σκλαβιά της καί τό δογματισμό στούς μεγάλους εκείνους 
νομικούς πού πίστεψαν στή δικαιοσύνη καί γιά τήν έφαρμογή της στόν κόσμο θυσία
σαν δ,τι εύγενικώτερο είχαν.

* * *

I. Άς έρθουμε τώρα σ’ένα ζήτημα πού ένδιαφέρει δλους μας ιδιαίτερα. Τήν άντί- 
δραση στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. Δέν είναι σοβαρό νά υποστηρίζεται πώς γράφτηκε 
άπό τόν κ. Τσάτσο δτι «ή κατάσταση τών κομμουνιστικών Πανεπιστημίων έχει σχέση 
μέ τήν καθαρή θεωρητική συζήτηση ένώ ή κατάσταση τών έλληνικών άστικών Πανε
πιστημίων δέν τόν ένδιαφέρει». Μιά ματιά σ’ δλο τό άρθρο τοΰ κ. Τσάτσου δείχνει 
όλοφάνερσ δτι καμμιά συγκεκριμένη κατάσταση δέν έχει σχέση μέ τή «θεωρητική συ
ζήτηση» καί δτι άφοΰ ό κ. Γληνός έφερε τό ζήτημα τής αντίδρασης στό δικό μας Πα
νεπιστήμιο, μόνο γι’ αύτό ό κ. Τσάτσος ρώτησε τί γίνεται στά κομμουνιστικά Πανε
πιστήμια.

Άλλ’ υπάρχει άντίδρασί) στό Πανεπιστήμιο τών Αθηνών ; ’Εδώ θά συμφωνήσω 
σέ πλεϊστα σημεία μέ τούς αγαπητούς συναδέλφους καί φαντάζομαι δτι θά συμφωνεί 
καί ό κ. Τσάτσος, πού κάθε άλλο παρά «σοβαρή διάθεση θά έχει νά αμφισβητήσει» 
τήν αντίδραση στό Πανεπιστήμιο. Είναι άλήθεια δτι καθώς είναι τά δίδακτρα, τά 
εξέταστρα κΓ οί τιμές τών βιβλίων, είναι δύσκολο δχι μονάχα σέ παιδιά εργατών άλλά 
καί σέ παιδιά μικροαστών νά γευτοϋν τούς καρπούς τής άνοπερης παιδείας. Καί 
προσθέτω δτι τά μέσα πού διαθέτει τό Πανεπιστήμιό μας είναι τόσο φτωχά, ώστε 
νά μή μπορεί νά δοθεί άληθινή ανώτερη μόρφωση στούς φοιτητάς, παρ’ δλη τήν 
καλή θέληση ώρισμένων καθηγητών, πού αγωνίζονται ηρωικά γι’ αύτό. Είναι άκόμα 
άπόλυτα σωστό, δτι οί περισσότεροι άπό τούς φοιτητάς μας περνάνε, μέ υλικές στερήσεις 
κι*  δλοι μέ τραγικώτερες πνευματικές ελλείψεις. Τά αναγνωρίζω δλα αύτά καί βγαίνει 
φυσικά κι’άβίαστα τό συμπέρασμα δτι ό κεφαλαιοκρατισμός έχει τόσο πολύ τυφλωθεί, 
ώστε νά δυσχεραίνει τήν ανώτερη παιδεία σέ κείνους στούς οποίους πρέπει νά βασίζε
ται, δηλ. στούς μικροαστούς. Ή τύφλωσή του είναι τέτοια πού δείχνει δτι τό τέλος του 
είναι κοντά.

II. ‘Η άλλη μορφή τής αντίδρασης βρίσκεται στή βίαιη κατάπνιξη τής σκέψης 
τών φοιτητών. ‘Η πρόταση αύτή είναι, γιά τή Νομική Σχολή τουλάχιστον, άπόλυτα 
λανθασμένη. "Ίσως στή Φιλοσοφική Σχολή νά υπάρχει ή άντίδραση, πού λέτε  ίσως 
νάναι σωστά τά παραδείγματα πού φέρνετε. Εχω  δλη τήν καλή διάθεση νά τά 
πιστέψω, γιατί άκούγονται πολλά γιά μερικούς καθηγητάς τής φιλολογίας. Άλλά άν 
γιά κάτι μπορεί νά καυχιέται τό Πανεπιστήμιο τών Αθηνών είναι ή άπόλυτη ελευ
θερία τής σκέ-ψης που βασιλεύει στή Νομική Σχολή. Μπορώ νά βεβαιο'ισω (κι  οί 
Επιστολογράφοι δέν φαίνεται νά τό άρνοϋνται) δτι στά μαθήματα, στά φροντιστήρια 
καί στις επιστημονικές συζητήσεις τών καθηγητών τής Νομικής Σχολής επικρατεί 
τέτοια ελευθερία, πού ό κάθε φοιτητής μπορεί νά υποστηρίξει καί τις πειό άκρες θεω

*
*

*
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ρίες, δίχως καμμιά κύρωση, άρκεϊ νά έχουν αυστηρό επιστημονικό χαρακτήρα. Eivau 
δμως άλήθεια δτι οί μαρξιστές φοιτητές στά φροντιστήρια πού συζητοΰνται θέματα 
πού τούς ένδιαφέρουν (π.χ. τών καθηγητών κ. κ. Σβώλου, Βαρβαρέσσου) μέ καθαρσ> 
επιστημονικό πνεύμα, δέ λαβαίνουν κανένα μέρος. Δέν ξέρω τό γιατί κι’ ούτε θέλω· 
νά πιστέψω εκείνο πού λέγεται, δτι οί «έπαγγελματίες» μαρξιστές φοιτητές προτιμούνε 
τις εύκολες πολιτικές διαμάχες παρά τις σοβαρές επιστημονικές έρευνες. 'Ολοφάνερη 
δέ απόδειξη δτι δέν υπάρχει καμμιά καταδίωξη στή Νομική Σχολή είναι καί τό δτι 
οί έπιστολογράφοι, αναγνωρισμένοι μαρξιστές, δρουν ελεύθερα στή Νομική Σχολή καί 
γράφουν κι’ έπιστολές, άξιοσπούδαστες κατά τ’ άλλα, μά σέ τόνο πού άν ήταν κάπως 
περιορισμένη ή απόλυτη ελευθερία τής Σχολής, θά έδινε αφορμή σέ καταδίωξη του~ 
λάχιστον πειθαρχική. Άλλά θαγραφαν καν τήν επιστολή αύτή, άν δέν ήταν βέβαιο*  
γιά τήν απόλυτη έλευθερία πού τούς αναγνωρίζεται, κι’ άν δέν είχαν τήν πεποίθηση 
δτι θάμεναν ακαταδίωκτοι;

III. Άς μου επιτρέψετε τιυρα νά σάς υπενθυμίσω μερικά γεγονόνα, πού δέν θά ξέ. 
ρετε. Είμαι βέβαιος δτι άπό άγνοια κάνατε τό|λάθος^νά γράψετε δτι οί περυσινές συζη
τήσεις γίνηκαν ειδικά γιά νά κλονίσουν τήν πίστη τών φοιτητών στήν έπιστημονική άλή. 
θεία τού διαλεχτικού ματεριαλισμού. Κι’ άκόμα είναι αποτέλεσμα κακής μνήμης αυτά 
πού γράφετε, δτι οί συζητήσεις σταθήκανε αντίθετα πρός τούς πόθους τού κ. Τσάτσου. 
Ή τελευταία συζήτηση τελείωσε μέ τό ερώτημα, πώς συμβιβάζεται τό ατελεύτητο τής σει
ράς τών αιτίων μέ τήν ιδέα μιάς πρώτης οικονομικής αίτίαςρτού έθεσε ό κ.Τσάτσος στούς 
ίδιους (μαρξιστές) τούς επιστολογράφους. Κι επειδή δέ θάτανε σωστό νά τούς αφήσει σιτχ 
δύσκολη θέση πού βρέθηκαν, γιατί δέν μπόρεσαν άμέσως νά απαντήσουν καί νά νι. 
κήσει μιά νίκη,μ’δχι ανάλογους στή μόρφωση αντιπάλους, γιαυτό τούς είπε νά αναβάλλουν 
τήν άπάντηση μέχρις δτου συμβουλευτούν τά βιβλία τους ή άλλους μαρξιστές. Ή 
δυσκολία τής απάντησης κι’ δλη ή συζήτηση έδειξε, ήταν άλλωστε φυσικό καί δέν 
μπορεί νά καυχηθεί γι’ αύτό κανένας, δτι οί μαρξιστές είχαν βρεθεί σε δύσκολη 
θέση. ’Εκείνο δμως πού πρέπει νά τονισθεΐ είναι τούτο. Ότι οί συζητήσεις δεν είχαν 
κανένα σκοπό νά δημιουργήσουν τήν εντύπωση μιάς μάχης. τΗταν μονάχα διαφω- 
τιστικές καί ζήταγαν νά ξεκαθαρίσουν δλες τις πλάνες πού είχαν σκόπιμα δημίουρ- 
γηθεΐ γύρω άπό τήν ιδεοκρατία στό φοιτητικό κόσμο καί νά δείξουν προσέτι καί 
τήν πραγματική κοσμοθεωρία τού μαρξισμού καί τή θέση της στή ζωή. Όσο γιά τη 
συνέχιση τής συζήτησης, άς μήν ανησυχούν οί άγαπητοί επιστολογράφοι. Ή συζήτηση 
θά γίνει καί μάλιστα έκεΐ πού καί οί έμπνευστές των μπορεί νά λάβουν μέρος, θά 
γίνει δμο>ς σέ τόνο αύστηρά επιστημονικό καί θά άποκλεισθούν οί εύκολες πολιτι- 
κολογίες.

Μένουν δμως δύο σημεία ακόμη.

* 
4= *

I. "Υστερα άπό τήν άπάντηση τού κ. Γληνοϋ γιά τή βία, σάν μέσο προσωρινά 
γιά τήν καταστροφή τής άστικής τάξης καί γιά τήν προσωρινή κυριαρχία τής διχτα- 
τορίας τοΰ προλεταριάτου, τό ζήτημα τής βίας δέν τίθεται, άν έγκρίνεται γιά τήν 
έπίτευξη ένός σκοπού ή δχι, άλλά άν θά υπάρχει πάντα, δσο υπάρχουνε κοινωνίες αν
θρώπων ή άν σέ μιά άταξική κοινωνία θά λείψει ή βία. Ό κ. Τσάτσος κι’ό κ. Γλη
νός υποστηρίζουν δτι στήν ποθητή άταξική κοινωνία ή βία δέ θά υπάρχει. Θέλω νά 
τό πιστέψω, άλλά πάντα ένας σκεπτικισμός μέ κρατάει. Ή βία δσο κι’άν καλύπτεται 
άπό πέπλα, πού θά τής άλλοιώνουν τήν άρχική της μορφή, πάντα θά είναι άναγκαϊο 
κοκό καί θά υπάρχει, ίσως άν δχι άπόλυτη κι’ ώμή, σέ κάθε κοινωνία. Δυνατόν νά 
μήν υπάρχουν καταπιεζόμενοι κΓ εκμεταλλευτές μέ τή σημερινή έννοια πού δίνουμε. 

σ*  αυτούς τούς δρους, άλλά έφ*  δσον θά υπάρχει δίκαιο στή κοινωνική ζωή (καί δίχως 
δίκαιο είναι άδύνατο νά νοηθεί), μοιραία θά υπάρχει καί καταναγκασμός καί μοιραία 
καί βία. Μονάχα άν ή κοινωνία άποτελεϊται άπό άληθινά ελεύθερα άτομα, τότε ή βία 
θάναι περιττή, θάναι κάτι άνύπαρκτο. Μά αύτό είναι ένα ωραίο όνειρο."Ενα αίτημα 
τού νού. Ελπίζουμε σ’αύτό γιατί ή άνθρώπινη φύση είναι πάντα πλασμένη νά ελπίζει 
σέ όνειρα, έστω κι’άν είναι άπατηλά.

II. Τελειώνετε τήν επιστολή σας μ’ένα έριύτημα, πού ξεφεύγει φοβισμένα άπό τά 
χείλη κάθε άληθινοΰ πιστοΰ τοΰ μαρξισμού. «Γιατί δμως ξαπλώνεται περισσότερο ή 
ιδεοκρατία. . . τώρα τελευταία στόν τόπο μας ; » (Παραλείπω άπό τήν έριότησή σας τή 
φράση «στά στριόμστα τής κυρίαρχης τάξης» γιατί αύτό είναι σφάλμα.Μονάχα άν θέλατε 
νά πήτε «στά στριόματα τής κυρίαρχης στήν πνευματική ζωή τάξης», τότε συμφω
νούμε, γιατί άληθινά όλους τούς άνθριόπους τοΰ πνεύματος πού παραδέρνανε δώ καί 
κεϊ, δίχως σταθερή κατεύθυνση, τούς ένωσε καί τούς έδειξε τό δρόμο τής άληθινής 
ζωής. Άν δμως, καθώς φαίνεται, εννοείτε τήν κεφαλαιοκρατική τάξη, έξω άπό λίγες 
εξαιρέσεις, ικανοποιείται καλύτερα στις απτές ηδονές πού προσφέρει ό ύλισμός, μ’δλα 
τά παρακλάδια του, παρά στις δυσκολονόητες γι’αύτήν" ιδέες καί τις πνευματικές ηδο
νές). *11  ιδεοκρατία ξαπλώνεται γιατί έχει τή δύναμη νά ίκσνοπόιεϊ καί τό λογικό τοΰ 
άνθρώπου καί τά άντύτερα άνθρώπινα αισθήματα, νά άνεβάζει τή ζωή στό έπίπεδο 
πού τής πρέπει καί πιότερο άκόμα νά όλοκληριόνει άτομικότητες. Ό πόθος, ό έρω
τας γιά τήν άλήθεια μιάς έλεύθερης ψυχής δέν μπορεί νά ικανοποιηθεί μέ τήν αιώνια 
αιτιότητα πού τίποτα δέν εξηγεί καί πού τίποτα δέ δημιουργεί. Λέτε δτι αύξάνουν οί 
ιδεοκράτες, γιατί «είναι στό βάθος θεολόγοι. . · κι’οί θεωρίες τους φαινόμενα θρη
σκευτικά ...» Έδώ είναι ή μεγάλη πλάνη. Ή ιδεοκρατία δέν είναι θρησκεία, γιατί ή 
έλευθερία της δέν μπορεί νά συμβιβαστεί καί νά συνυπάρξει μέ καμμιά τυπική θρη’ 
σκεία, μέ τό δογματισμό. Αντίθετα δμως ό μαρξισμός είναι άληθινά δογματική θρη_ 
σκεία. Ό μαρξιστής πιστεύει στό αλάθητο τής άλήθειας του, στό εύαγγέλιο τών ίδρυ 
τών του καί τών άποστόλων του κι’άκόμα άπαγορεύει κάθε συζήτηση γιά τις αλήθειες 
του στούς πιστούς καί δπου μπορεί, καί στούς άπίστους.Ή Ιδεοκρατία δέν έχει μορφή 
θρησκείας καί γι’αύτό δέ θά μπορέσει ποτέ νά τραβήξει κοντά- της τις μάζες.Ή ίδεοί 

'κρατία ζητάει άτομικότητες, άτομα ελεύθερα κΓ ή μάζα δέν μπορεί νά άπαρτισθεϊ 
άπό άτομα ελεύθερα. Ό Ιστορικές υλισμός εκμεταλλεύεται τήν υλική σκλαβιά τής 
μάζας, γιά νά τήν οδηγήσει σέ μιά φοβεράιτερη πνευματική σκλαβιά. Αύτό είναι εκείνο 
πού φοβάται μή χάσει ό υλισμός μέ τό εύρύτερο ξάπλωμα τής ιδεοκρατίας. Η προ- 
σπάθειά του δμως είναι μάταιη. Γιατί, κι’ άν πετύχει μιά κομμουνιστική οργάνωση 
τής κοινωνίας, κι*  άν θρέψει μές τις άρχές τοΰ ιστορικού υλισμού πολλές γεννεές» 
πάντα κάποτε θά βρεθεί μιά ελεύθερη άνθρώπινη άτομικότηια γιά νά σπάσει τά δε- 
σμά καί νά γίνει ή γόνιμη άρνηση, πού θά καταστρέψει τόν ιστορικό υλισμό. Είναι 
φοβερό νά θέλει κανένας νά παραγνωρίσει τήν εξέλιξη καί τραγική άπάτη νά νομίζει 
πώς μπορεί νά έξαφανισθεϊ γιά πάντα ή έμφυτη τάση τοΰ άνθρώπου γιά τήν έλευθε
ρία. Ή Ιστορία τό άποδεικνύει. Θάναι μάταιο κι*  άσκοπο νά προσπαθεί κανένας νά 
σβύσει μιά φλόγα πού διατηρήθηκε άσβυστη σ’όλόκληρη τήν ιστορική ζωή τής άνθρω- 
πότητας.

Γ. Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ή" Ενας καινούριος Μεσαίων»

Στή Γερμανία δημοσιεύτηκαν οί πίνακες τών βιβλίων πού πρέπει νά έξαφανι- 
-σθοΰν άπό τις δημοτικές βιβλιοθήκες καί νά καούν σέ λαϊκές συναθροίσεις. Μεταξύ 
•άλλων άναφέρονται τά ακόλουθα ονόματα : Μπαρμπύς, Ήλ. “Ερεμπουργκ, X. Μάνν, 
Ρέμαρκ, Λ Ρένν, Άρθ. Σνίτσλερ, Στέφαν Τσβάϊχ, Καούτσκυ, Λενίν, Μάρξ, Λασάλ, 
Λίμπκνεχτ, κ.τ.λ.

Γερμανία καί Ευρώπη

Στήν Ευρωπαϊκή’Επιθεώρηση του Βερολίνου, ό πρίγκηψ Κ.Α. ντε ΡοάνΟ) σχε
διάζει τά καθήκοντα τής Γερμανίας στή δημιουργία τής ευρωπαϊκής ίσορροπίας:«Ένώ 
ή Γαλλία καί ή ’Ιταλία, π.χ., έχοντες τή θάλασσα στή ράχη τους, μπορούν νά πολεμή
σουν αποτελεσματικά μιά ώθηση'πού θά προήρχετοάπό τό Κέντρο τής Εύριύπης,μόνο 
άν συσπειρωθούν καί άποτελέσουν μιά μάζα συμπαγή, άντιθέτως οί βιολογικές συν
θήκες έπιβάλλουν διαφορετικές έπιδράσεις στά κράτη πού είναι τοποθετημένα στό 
κέντρο τής Εύρώπης.Τό Κέντρον μπορεί νά στερεωθεί μόνο διά τής ένώσεως καί όχι 
διά τού χωρισμού. ”Α ν άποτελέσει μιά μάζα, χωρίς τά μέλη πού αποτελούν οί Γερ
μανικές φυλετικές ομάδες θά προκαλέσει αμέσως τόν πόλεμο, υλικό ή πνευματικό, 
καί στά δυό του μέτωπα. Ή ’Ανατολή καί ή Δύση πάντα θά ενώνονται έναντίον τού 
Κέντρου, άν έγκαταλείψει τή φυσική του αποστολή, δηλαδή τή διατήρηση τής συνο
χής καί τήν ισορροπία τής ήπείρου. Τό Κέντρον θά γίνει δυνατό μόνο άν άποτελέ- 
•σει τή σπονδυλική στήλη τής Εύρώπης, τό στήριγμα καί ό φύλακας τής τάξεως». ..

ΝεοεΘνικισμοί

Απάντηση τού Ζ. ντέ Λακρετέλ στό βιβλίο τού Σίμπουργκ(2) : «Θά έπρεπε νά 
είναι κανείς πολύ κοντόφθαλμος γιά νά χαίρεται, στούς καιρούς αύτούς, μέ τά σφάλ
ματα ενός έθνους πού λέγεται αντίμαχό μας. Καί βέβαια δέν πρέπει νά άπελπιζόμα- 
στε άπό τά τελευταία γεγονότα τής Γέρμανίας^ ‘Αλλά πόσο θά βραδύνει ή εξέλιξη 
τού κόσμου, πόσο ακριβά θά στοιχίσει ή διατήρηση τής Ισορροπίας του, άν κάθε 
τόπος γιά νά συνέλθει καί’νά ξαναπάρει συνείδηση τής δυνάμεώς του, πρέπει νά ξανα
φέρνει έπί σκηνής δλους τούς παλιούς θεούς του, καί νά μεθά μ’δτι τόσο επικίνδυνο 
κρασί δσο αύτό πού έχει σήμερα μεθύσει τή Χιτλερική Γερμανία!»

^Αριστερισμός καί χαρκχτήρας.

«Έν μιά νυκτί καί μόνη» έσαριόθηκαν οί αριστεροί διανοούμενοι. Τά περιοδικά 
καί οί έφημερίδες τους άπαγορεύθηκαν. Οί άλλες έφημερίδες καί οί μεγάλες εκδό
σεις, ξαφνικά τούς άγνο ύν, μολονότι προ ολίγου άκόμη καιρού τούς έδέχοντο μέ 
άνοιχτές άγκάλες καί έπλήοωναν αδρά τή συνεργασία τους. Ή ρόδα γύρισε, καί γλή- 
γορα ξεχνούν σήμερα οί άνθρωποι. Πέρασε ό καιρός δπου θεωρούσαν δλοι δτι στή 
Γερμανία μόνο «οί άριστεροί» ήξεραν νά γράφουν. . . “Ένα γεγονόσ μένει βέβαιο : 
δτι άν οί άνθρωποι αύτοί, πού βέβαια μερικοί είχαν ταλέντο, τύχαινε νά έχουν καί 
κάποια ήθική άξια πραγματική, θά τήν είχαν έπιδείξει τήν ώρα δπου ένα κίνημα 
στιβαρού χεριού τούς παραμέρισε έτσι άπό τή φιλολογική ζωή . . . Καί δμως σ’ αύ. 
τούς τούς άνθριόπους πλήθος έργάτες είχαν πιστέψει άληθινά. Ένεφανίζοντο σάν 
ηγέτες πνευματικοί σάν πρωτοπαλήκαρα τής ελευθερίας καί τής σκέψεως. Τί άξίζει 
ή σκέψη αύτή, πού ξεφεύγει μπροστά στις ήθικές ευθύνες ;...».

’Απόσπασμα άπό άρθρο τής Επιθεωρήσει»; «Die Tat» στήν Ίένα ■ . .

Πρές τό Χριστιανισμό.

Στό περασμένο φύλλο τής «Ιδέας» (') άνέφερα μερικά άποσπάσματα άπό ένα τε
λευταίο άρθρο τού ’ίστράτη. Έξ αφορμής τού άρθρου αυτού ό Ίστράτης έλαβε ένα 
γράμμα άπό τόν Γάλλο καθολικό μυθιστοριογράφο Φρ. Μωριάκ : «. . . Σάς θαυμάζω 
καί συμπονώ στά βάσανά σας. Θά ήθελα νά γνωρίζατε τόν ’Ιησού*  καί έκεΐ στό Σα
νατόριο πού βρισκόσαστε, νά τόν παρακαλούσατε νά σάς άποκαλυφθεϊ».

— ’Απάντηση τού Ίστράτη : « . . . έ, λοιπόν : δέχομαι τήν πίστη σας, άφού συμ
πίπτει μέ τή δική μου. Θέλω νά είμαι, δπως έσεϊς, Χριστιανός, καθολικός. ’Αλλά 
υπό ένα δρο : νά κηρύξουμε μαζί τόν πόλεμο τού Χριστού προς δλους τούς άγριους 
καί εγωιστές ανθρώπους τής γής, δπου κι άν βρίσκονται . . .».

Χριστιανισμός roti κομμουνισμός.

Στήν Κόρδοβα ένας Καρμελίτης έχει ένθουσιάσει τις έργατικές τάξεις καί τούς 
κομμουνιστές μέ τά κηρύγματά του. Θέμα του είναι πάντα τό κοινωνικό ζήτημα κυ- 
ταγμένο άπό τήν άποψη τή Χριστιανική. Στηριζόμενος στή διδασκαλία τού 'Ιησού, 
κατηγορεί τούς κεφαλαιοκράτες δτι μέ τόν έγωϊσμό τους καί στήν τύφλωσή τους έμ- 
ποδίζουν νά δοθεί στήν Ισπανία καί σέ ολόκληρο τόν κόσμο ή λύση πού θά τόν 
•άπήλλασσε άπό τή σημερινή του δυστυχία. Μετά τό τέλος τού κηρύγματος πολλές φο
ρές οί εργάτες οδηγούν τόν ιεροκήρυκα ώς τό σπίτι του έν θριάμβφ. Μά οί έκκλη- 
σιαστικές άρχές βλέπουν μέ άνησυχία τις έπαναστατικές αύτές επιτυχίες ενός κληρικού.

Χρισ ιανικό ίΐανεπιστημιακ© Συνέδριο.

Κάθε χρόνο τό Πάσχα συνέρχεται στή Γαλλία ένα τριήμερο «Πανεπιστημιακό» 
Συνέδριο ειδικά άφιερωμένο σιή μελέτη τών χριστιανικών ζητημάτων. Τό φετεινό 
συνέδριο πού έγινε στό Κλερμόν, συνεκέντρωσε 800 μέλη άπό τήν κατώτερα, τή μέση 
καί τήν άνωτέρα έκπαίδευση. Χαρακτηριστικό είναι δτι άπό τούς τέσσερες είσηγητές 
πού μίλησαν φέτο — καί οί τέσσερες είχαν γενικό θέμα «υποχρεώσεις τών Χριστια
νών εκπαιδευτικών άπέναντι τοΰ συγχρόνου κόσμου» — οί δύο έξεδήλωσαν τάσεις 
«σαφέστατα άριστερές.

*. Βλ. Ιδέα σ. 272.
2. Βλ. ’Ιδέα σελ. 339. ι. Σελ. 337.

ρΑΦΑΗΛ
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ΓΝΩΜΕΣ ΝΕΩΝ

• Η εποχή μας.
/

Ζοΰιιε σέ μιά πολύ παράξενη έποχή, γεμάτη αντιθέσεις ανάμεσα στήν πράγματι*  
κότητα καί στή λογική μας, ανάμεσα καί σ’ αύτή άκόμα τή λογική μας. νΕτσι βλέπου
με πώς ή βία έπιβάλλει τή θέληση της απάνω στό άτομο καί στίς ολότητες πιό πολύ 
άπό ποτέ, κι’ δμως αύτό δέν έμποδίζει καθόλου τις διαμαρτυρίες τών τελευταίων ν’α. 
κούγωνται πιό έντονα καί πιό προκλητικά. Ή δικαιοσύνη ποτέ δέν είχε φτάσει σέ 
τέτοια έξέλιξη, πράμμα πού δέν έμποδίζει διόλου τήν αδικία νάναι πελώρια. ’Απάνω 
στό έργατικό ζήτημα βλέπουμε άπ’ τήν ιστορία πώς σέ καμμιά άλλη περίοδό της οί 
έργαζόμενες τάξεις δέν είχαν περισσότερα δικαιώματα άπ’ δτι έχουν τιάρα, κι’ δμως 
γι’ αύί,ό δέν παύουν νάναι καί πιό πολύ δυστυχισμένες άπό ποτέ. Καμμιά άλλη φορά 
δέν είχε άκουστει τό ιδανικό τής ειρήνης πιό καθαρά καί πιό αυθεντικά, μά καί ποτέ 
δέν παρουσιάσθηκαν πιό πολλές ανησυχίες, σάν σήμερα, γιά μιά παγκόσμια σύρραξη. 
Καί τόσες άλλες γνωστές άντιθέσεις.

Μά δέν είναι μονάχα αύτό πού χαρακτηρίζει τήν έποχή μας. Μιά άνησυχία, μιά 
νευρικότητα πού έχουμε δλοι μας γιά τή νέα ζωή πού πάμε. Γιατί ; Γιατί κρύβει μέσα 
της τό άγνωστο, γιατί είναι σκεπασμένη άπ’ τό μυστήριο. Αύτή είναι ή άπάντηση πού 
κατάντησε πιά κλασσική άφού τήν άκοΰς άπ’δλους, γι’ αύτό άν κι’ δλοι μας ζητάμε 
νά φτάσουμε μιά ώρα άρχίτερα σ’αύτή τή νέα έπο^ή,’τούλάχιστο γιά νά βγούμε άπ’αύτή 
τήνάοριστία, δμως κΓ δλοι μας φοβόμαστε κι’άδημονοΰμε δσο τήν πλησιάζουμε. Κι” 
άκοΰμε, άπάνω σ’ αύτό, άλλους νά μάς λένε, πώς τό πολύ πολύ πού έχουμε νά κά
μουμε είναι νά σταυρώσουμε τά χέρια καί νά περιμένουμε μοιρολατρικά, σάν νάρ- 
χονται οί έποχές μονάχες τους χωρίς νάχουν διαπλαστεϊ άπό μάς τούς ίδιους' άλ
λους πάλι πό>ς πρέπει ν’ άντιδράσουμε σ’ αύιό πού έρχεται, μ*  άλλα λόγια νά στα
ματήσουμε έδώ πού είμαστε καί ν’ άρχίσουμε νά γυρνάμε πίσω, στούς περασμένους 
αιώνες. Καί σ’ αύτούς πού λένε τά παραπάνω δέ θάπρεπε νά δίνει κανείς καμμιά προ
σοχή, άν δέν ήταν ένας μεγάλος άριθμός στό τόπο μας. Ωστόσο άκοΰμε καί πολλούς 
πού λένε πώς πρέπει νά δουλέψουμε γιά τό μέλλον πού θά μάς έρθει, μά γιά τούς σκο
πούς πού θά πρέπει νά εργαστούμε καί γιά τά μέσα πού θά πρέπει νά μεταχειριστού
με, κοντεύει νά υπάρχουν τόσες θεωρίες δσοι είναι κι’ αύτοί πού λένε πώς πρέπει νά. 
δουλέψουμε, καί μ’αύτό καταλήγουμε νά κάνουμε αύτό πού λένε οί πρώτοι, άν καί 
δέν τό θέλουμε, νάχουμε δηλαδή σταυρωμένα τά χέρια, άφοΰ ό καθένας μας πιστεύει 
πώς ή θεωρία πού ακολουθεί είναι ή καλλίτερη άπ’δλες τις άλλες καί δέν εννοεί νά κάμει 
καμμιά παραχώρηση άπάνω σ’ αύτή. Κι’ έτσι μιά τέλεια άσυνεννοησία μάς κάνει ν*ά-  
δρανούμε ίσια ίσια τή στιγμή πού οί περιστάσεις μάς επιβάλλουν τό άντίθετο. ΚΓαύτό 
γίνεται στή διανοούμενη τάξη, πιό πολύ άπό καμμιά άλλη, στή τάξη έκείνη ποΰ θά
πρεπε πριν πολύ καιρό νάχε καταλήξει κάπου καί νά εργάζεται τιόρα συστηματικά δχι 
πιά γιά τό σχέδιο μά γιά τόν ερχομό αυτού τοΰ σχεδίου τοΰ μέλλοντος, ενός μέλλον
τος πού θά χαρίσει τή κοινωνική δικαιοσύνη γιά νά μήν υπάρχει πιά αύτή ή άτιμωτι- 
κή γιά τό πολιτισμό μας εκμετάλλευση τοΰ άνθρώπου άπ*  τόν άνθρωπο.

Μπροστά σ’ δλη αύτή τή κατάσταση τής εποχής μας ένα ερώτημα βγαίνει άπ*  δ· 

λους μας : «IΙυιός είναι ό φταίχτης τής σημερινής μας κατάντιας ; Ποιος φταίει γιά τήν 
έλλειψη πίστης στίς άξιες τού πολιτισμού μας. Ποιος είναι ό αίτιος τοΰ μεγάλου αύτοΰ 
κοινωνικού άδικου;» "Ολος ό κόσμος θά σοΰ είπεϊ πώς είναι οί καινούργιες συνθήκες τής 
ζωής πού έδημιουργήθηκαν έπειτα άπό μιά ραγδαία έξέλιξη πού πήραν οί θετικές έπι- 
στήμες. Αύτό δηλαδή πού κανένας μας δέν θάπρεπε νά πιστεύει, γιατί αύτό πού έγινε 
βγήκε μέσα άπό τά ίδια μας τά χέρια, βγήκε άπ’ αύτή τή πρόοδο, γι’ αύτό είναι καί 
πολύ άνόητο νά λέμε πώς πέσαμε θύματα αύτοΰ πού κάναμε έμεϊς οί ίδιοι. Κάτι άλλο 
δμως πού θάπρεπε δλοι μας νάχαμε παραδεχτεί, κΓ δμως κανείς μας δέ θέλει νά 
νοιώσει, είναι πέος ό καθένας μας χωριστά κι’ δλοι μαζύ φταίμε, γιατί, άφοΰ βρισκό
μαστε μπροστά σ’ έκεϊνο πού κάναμε, δέ θέλουμε νά καταλάβουμε πώς κΓ ή ζωή μας, 
σάν κοινωνικοί παράγοντες πού είμαστε, πρέπει νά συμβιβαστεί μ’ αύτό τό καινούργιο 
πού έδημιουργήσαμε. ”Λν θελήσεις ναύρεις τόν αίτιο τής κοινωνικής άδικίας καί ρω
τήσεις τό κεφαλαιοκράτη, θά σοΰ εϊπεϊ πώς φταίνε οί έργαζόμενες τάξεις πού πήραν 
τά μυαλά τους άέρα μέ τούς «επίγειους παραδείσους» καί πώς γιά νά δοΰμε καλλίτε
ρες μέρες πρέπει καί μέ τή βία άκόμα νά τις βάλουμε στή θέση τους, κι*  άν πάλι ρω
τήσεις τόν έργάτη θά σοΰ άπαντήσει πώς φταίει ό κεφαλαιοκράτης, πού άδιαφορεϊ γιά 
τή δυστυχία του καί γι’ αύτό πρέπει νά τόν βγάλει άπ’ τή μέση καί νά έπιβάλει τή 
δικτατορία του. ΚΓ άν ιύστότε θελήσεις ναύρεις τόν υπεύθυνο γιά δλα τά μεγάλα ζη
τήματα πού μάς*άπασχολοΰνε,  πιστεύοντας τόν καθένα χωριστά, θά πρέπει νά παρα
δεχτείς στό τέλος πώς κανείς μας δέ φταίει, γιατί ό καθένας μας ρίχνει τά βάρη στον 
■άλλο. ΚΓ άκοΰς νά σοΰ υποστηρίζουν πώς δέν φταίνε δχι μονάχα έκεϊνοι πού τούς 
•σπρώχνει τό συμφέρον κΓ ό εγωισμός ή ή δυστυχία κι’ή απόγνωση, καί δέν μπορούν 
γι’ αύτά νά κρίνουν άμερόληπτα, μά υποστηρίζουν άκόμα πώς δέ φταίνε κι’αύτοί οί δια
νοούμενοι σάν νάναι κάτι ξέχωρο άπ’ιή ζωή καί γι’ αύτό δέν παίζουν ρόλο μέσα στή 
κοινωνία.

Θ’ άξιζε, άλήθεια, μιά καί φτάσαμε ώς έδώ, νά ίδούμε γιατί αδρανούν οί μορ
φωμένοι, έκεϊνοι δηλαδή πού θάπρεπε πρώτοι νά περπατούν στό δρόμο τού μέλλον
τος. Γιά μένα δυο έξηγήσεις μπορούν νά δοθοΰνε σπάνω σ’αύτό: "Η θέλουμε νά 
πιστεύουμε έκεϊνα πού ή φαντασία μας έχει δουλέψει μέσα μας καί γι’ αύτό δέν 
μπορούμε νά βλέπουμε τή ζωή δπως είναι, ή τή βλέπουμε δπως είναι καί δέ θέλουμε 
νά τήν πιστέψουμε, γιατί είμαστε δεμένοι άπάνω σέ μιά νοσηρή νοοτροπία. ΚΓ εξη
γούμαι καλλίτερα μέ δυό παραδείγματα : Βρίσκει κανείς πολλούς, πού άν καί μέ τή 
περιουσία τους ή μέ τις ίκανότητές τους θά μπορούσαν νά ζούν θαυμάσια κάτω άπ’ 
τό σημερινό καθεστώς, παρ’ δλα αύτά έχουν γίνει μαρξιστές κΓ έρχονται έπειτα νά 
σοϋ υποστηρίξουν σοβαρά πώς δλες οί έκδηλώσεις καί οί ένέργειες τού άτόμου καί 
τής ομάδας έχουν γιά μοναδικό αίτιο τά οικονομικά συμφέροντα. Άν τολμάς, πές 
τους, πώς δέν είναι τό συμφέρον πού τούς έκαμε κομμουνιστές μσ ό μεγάλος τους 
άλτρουϊσμός, άφού μέ τά μέσα πού έχουν θά μπορούσαν νά ζήσουν άξιόλογα μέσα 
στίς σημερινές οικονομικές συνθήκες. Τί έγινε δηλαδή; Στήν άρχή θέλησαν νά βοη
θήσουν γιά τή προσαρμογή μας στούς καινούργιους δρους τής ζωής, δπως έχουν δη- 
μιουργηθεϊ τώρα, τραβώντας έτσι πρός τήν πραγματική πρόοδο, μά ή φαντασία τους 
ήταν άπαιτητική, ήθελε νά δεϊ άπό τώρα πώς θά ζεϊ ό καθένας μας αύριο, οικονο
μικά άνεξάρτητος. Ό Μάρξ τούς έδινε μιά τέτοια εικόνα πού τούς ικανοποιούσε άπό- 
λυτα, μά δίπλα σ’ αύτή είχε καί μιά άλλη, τήν εικόνα τού διαλεχτικού ύλισμού.’Αφού 
λοιπόν δέχτηκαν εύχάριστα τήν πρώτη, γιατί νά μή δεχτούνε καί τή δεύτερη μιά καί 
τή ζωγράφισε ό ίδιος ζωγράφος πού τόσο πετυχημένη είχε φτιάξει καί τή πρώτη; 
Αύτό καί έκαμαν. Κι*  έτσι έπειδή πιστεύουν σ*  αύτό πού περισσότερη φαντασία 
παρά σκέψη τούς έκαμε ν*  άσπαστούν, δέν μπορούν νά βλέπουν έκεϊνο πού πραγμα
τικά έγινε, δηλαδή πώς έγιναν μαρξιστές άπό......... άλτρουΐσμό. Άλλες πάλι φορές 
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βλέπουμε δχι λίγους, πού &ν ηί δείχνουν πραγματικά συμπόνια γιά τις αδικημένες 
εργατικές τάξεις και μεγάλο ενδιαφέρον γιά τό κατάντημα πού φτάσαν δλες ή αξιο
λογικές μας κατευθύνσεις, δμως ούτε συζήτηση μπορείς νά τούς κάνεις γιά μιά κοι
νωνική μεταρρύθμιση. ’Εννοούν νά ζήσουν κάτω άπ’ τή σημερινή κοινωνική όργά" 
νωση πού πρέπει νάναι ίδια κι’ άπαράλλαχτη μ’ εκείνη πού ζούσε δ πατέρας τους, 
ό παππούς τους κι’ δλοι τους οί άλλοι πρόγονοι. Καί τό υποστηρίζουν αυτό πολλοί, 
πού θάχαν συμφέρο νά γίνει αύτή ή αλλαγή στις συνθήκες τις οικονομικές πού ζούμε. 
Μά ωστόσο ή περιστάσεις μάς καλούν νά δώσουμε λύσεις. Ώς πότε θ’ άφίνουμε τόν 
έαυτό μας νά σέρνεται μονόπλευρα άπό μερικά υποκειμενικά του στοιχεία ; Πότε ύά 
πάψουμε νάχουμε παρεξηγημενονς τούς εαυτούς μας καί σά συνέπεια τούς άλλους 
συνανθρώπους μας καί τή ζωή μέ τά νοήματα της; Είναι άνάγκη 'ά λείψουν πιά 
αυτές οί παρεξηγήσεις καί γιά νά λείψουν πρέπει δ καθένας μας νά κάμει μέσα του 
κάτι σάν απολογισμό, γιά τις αντιλήψεις πού είχε ίσαμε σήμερα κι*  έπειτα νά δή άν 
αύτά πού πίστευε τόσο καιρό, βρίσκονται σ’ άμε^η επαφή μέ τή ζωή δπως δ ψυχικός 
μας κόσμος μάς τή δίνει νά τή νοιώσουμε. 'Όσα άπ*  αύτά πού πίστε» ε βρει σάπια άς 
τά πετάξει κι’ άς μή σκεφτεΐ πό>ς πέφτει έτσι ό έγωϊσμός του, αφού άπ’ τήν άλλη 
μεριά τό κακό σιάχνεται, μιά καί ύά μπορεί νάναι υπερήφανος γιατί είχε τή δύναμη 
καί τόν ανδρισμό νά βγάλει άπό πάνω του έκεϊνα πού δέ β ήκε σωστά. 'Άμα γίνει 
αύτό τότε κι’ οί άντιθέσεις'Λτής ζωής πού μάς μαίνονται σάν πραγματικά προβλή
ματα θά πάψουν νά μάς κάν.ουν έντύπωση γιατί θά ξέρουμε πώς δλοι μας ώς τώρα 
βοηθούσαμε νά υπάρχουν. Άφοΰ τό νοιώσουμε αύτό καλά τότε σά συνέπεια, σάν 
άνάγκη θάρθει ή δράση, άλλά μιά δράση καθοδηγημένη άπ’ τή λογική πού θάχει 
σκοπό νά σηκώσει αύτές τις άντιθέσεις κι’ έπειτα άπ’ δλα αύτά τό άγνωστο πού κρύ
βει μέσα της ή αύριανή έποχή θά πάψει νά μάς τρομάζει.

Είναι καιρός πιά οί μηχανικοί νά πάψουν ν’άρνιούνται νά κάμουν τό σχέδιο ή 
νά δυστροπούν γιά τό πιό εϊναι τό καλλίτερο, άφοΰ τό σπίτι θά κτιστεί, κι’ επειδή 
είναι ένα θά χρειαστεί κι*  ένα σχέδιο. Kl’ άς μήν άργούνε, γιατί θάπρεπε άπό καιρό 
νάχουν έτοιμο τό σχέδιο καί τώρα νά επιστατούν στό κτίσιμο, γιατί οί εργάτες, μέ 
τό δίκιο τους, δέν μπορούσαν πιά νά περιμένουν τούς μηχανικούς κι’ έτσι καταπιά
στηκαν μονάχοι τους στή δουλειά μ’ ένα σχέδιο πού βρήκαν μπροστά τους ανεξέλεγ
κτο κι’ άδιαφορώντας άν τό σπίτι πού θά κτίσουν θάναι στερεό ή ωμορφο μιά καν 
πρέπει νά δουλέψουν γιά νά φάνε άφού πεινούν.

’Αθήνα 21/5/33
ΠΑΡΙΣ Κ. ΛΙΑΡΟΥΤΣΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

’Η «Ιδέα» καί ή Δημοκρατία.

Ή «Κοινωνική έρευνα», χωρίς νά έγκαταλείψει τό δημοκοπικό ύφος της, μάς 
καλεϊ νά εξηγήσουμε πώς εννοούμε τή Δημοκρατία καί τί επιδιώκουμε γυρεύοντας μιά 
δημοκρατική κοινωνική εξέλιξη πέρα άπό τόν καπιταλισμό. Τό κάνουμε πολύ εύχαρί- 
στως, δχι γιά χάρη αύτού τοΰ περιοδικού, πού δυστυχώς δέ θέλει ή δέν μπορεϊ νά 
κρατηθεί σ’ ένα σοβαρό επίπεδο, άλλά γιά χάρη τών αναγνωστών μας καί γιά νά 
είμαστε έξηγημένοι μέ τόν καθένα.

Πιστεύουμε πώς ή κοινωνία μας περνά μιά τρομερή κρίση και πώς ή κρίση αύτή: 
οφείλεται στή χρεωκοπία τού κεφαλαιοκρατικού καθεστώτος. Σ’ αύτό τό σημείο είμαστε 
σύμφωνοι μέ δλους τούς θεωρητικούς τής άριστεράς. Ποθούμε συνεπώς κ*  έμεϊς μιά 
βαθιά κοινωνική αλλαγή. Δέν έχουμε τήν αφέλεια νά ορίσουμε άπό πριν τή μορφή 
τής αύριανής κοινωνίας καί δέν πιστεύουμε στις προφητείες. Τό μέλλον είναι απρό
βλεπτο κ*  οί δυνατότητές του άπειρες. Αισθανόμαστε δμως π<ος ή κοινωνία τού μέλ
λοντος, γιά νά θεραπεύσει τά δεινά, τού καπιταλισμού, θά στηριχτεί σέ μιά πιό λογική 
οργάνωση τής παραγωγής. Τό ιδανικό της πρέπει νά είναι ή κατάργηση τών προνο
μίων τής γέννησης καί τού πλούτου, ή υλική ισότητα τών άνθρώπων. Αύτά στις πολύ 
γενικές γραμμές. Τά είδικιότερα ζητήματα είναι ζητήματα τεχνικά, άπάνω στά όποια 
δέν μπορεϊ νά υπάρξει ομοφωνία άπό πριν. Θά λυθούνε στήν πράξη, μέσα στά δρια 
τής πραγματικότητας καί σύμφωνα μέ τις επιταγές τής ζωής.

Πώς θά βαδίσουμε πρός τά εκεί ; Κι’ αύτό εϊναι ζήτημα τεχνικό, άλλά εϊναι 
συνάμα καί ζήτημα ηθικό. Σάν ιδεαλιστές δέν μπορούμε νά*δεχτούμε,  δπως οί κομ
μουνιστές, δτι δλα τά μέσα είναι θεμιτά γιά τήν επιτυχία τού σκοπού αύτού. Μήτε 
μπορούμε νά θυσιάζουμε τήν πολιτική έλευθερία, πού τή θέσαμε κι’ αύτήν πρωτίστως 
σάν ένα αίτημα ηθικής τάξης (βλ. στό προηγούμενο φύλλο μας ένα άρθρο μέ τόν- 
τίτλο «’Ελευθερία καί βία»). Ό Ιδεαλισμός μας μάς επιβάλλει νά άποκηρύξουμε ταυ
τόχρονα, καί μέ τήν ίδια αδιαλλαξία, τή σοβιετική δικτατορία καί τή φασιστική 
τρομοκρατία. Ή άποδοχή τών συστημάτων τής βίας, ή συνεργασία μέ όποιαδήποτε 
τυραννία, θά εϊτανε γιά μάς μιά προδοσία τών αρχών μας.

Μά κι’άπό τήν νεχνική, τήν καθαρά ππλιτική άποψη, προτιμούμε τή δημοκρατική 
εξέλιξη άπό τή βίαιη επανάσταση. Δέν πιστεύουμε στις θαυματουργικές λύσεις τών 
μεγάλων ιστορικών προβλημάτων. Πιστεύουμε ίσια - ίσια πώς οί αιμοχαρείς θαυμα
τουργοί κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό, τυραννώντας καί σπαράζοντας κατά τό 
κέφι τους τούς λαούς στό δνομα υποθετικών «ιστορικών νόμων». Τό κοινωνικό πρό
βλημα δέ θά λυθεί σέ μιά νύχτα μήτε σέ δέκα χρόνια. Ή Εύριόπη θά κοπιάσει πολύ 
άκόμα ώσπου νά πραγματοποιήσει μιά άνοκερη μορφή κοινωνίας. Καί χρειάζεται νά 
προετοιμάζουμε τήν άνοδο αύτής τής κοινωνίας μέ έπιμονή καί ψυχραιμία, μές στά 
δρια τοΰ δυνατού, προσέχοντας μήν αύξήσουμε τριγύρω μας τή δυστυχία καί τήν 
απόγνωση μέ καταστροφικές λύσεις, πού δέν είναι άλλωστε λύσεις. Οί μπολσεβίκοι 
αρχηγοί εΐταν έξαίρετοι άνθρωποι τής δράσης, επηρέασαν βαθειά τήν ιστορία και 
κέρδισαν τή δόξα. Γκρέμισαν τήν άπολυταρχία καί τόν καπιταλισμό, ίδρυσαν ένα
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•νέο Κράτος, έδεσαν τή σφαγίδα τους στή ζωή εκατομμυρίων άνθρώπων. Μά δέν έλυ- 
σαν το πρόβλημα τής πείνας, κι*  αύτό εΐναι τό μεγάλο πρόβλημα.

Γιά μιά κοινωνική πρόοδο, τέτοια πού τή φανταζόμαστε έμεϊς, ή .Δημοκρατία 
είναι τό μόνο κανάλι. Επειδή είναι τό’πιό ευλύγιστο πολίτευμα, τό πιό άνοιχτό, τό 
πιό'εξελικτικό, και μονάχα αύτή μπορεϊ νά έγκολπωθεϊ δλες τις ανάγκες τής σύγχρονης 
κοινωνίας, νά καθρεφτίσει δλες τίς τάσεις τής σύγχρονης ζωής καί νά τίς ισορροπή
σει, βαδίζοντας ολοένα πρός τά εμπρός. Ή σύγχρονη Δημοκρατία απομακρύνθηκε κιό
λας αρκετά άπό τίς βασικές αρχές τοΰ αστικού καθεστώτος, ξεπέρασε τό απαραβίαστο 
τής ιδιοκτησίας, τήν ιερότητα τής κληρονομικής διαδοχής, τήν αρχή τής έλευθερίας 
τών συναλλαγών.Ή τάση της πρός τά αριστερά 8jvai έκδηλη. Κι’άν ή τάση αύτή εϊταν 
-ώς σήμερα άσυνείδητη, άς τήν κάνουμε συνειδητή. ’Άν εΐταν αργή, άς τήν κάνουμε 
γρήγορη. Είμαστε πρόθυμοι νά προχωρήσουμε πολύ αριστερότερα, άν μάς έγγυηθοΰνε 
τήν έλευθερία του πνεύματος καί τήν έλεύθερη λειτουργία τοΰ πολιτεύματος. Άλλο τί
ποτα δέ γυρεύουμε. Καί ξέρουμε πέος δέν εΐναι λίγοι οι νέοι ίδεολόγοι πού συμφώνου, 
νε άπόλυτα μαζί μας σ’ αύτό τό σημείο.

’Επειδή συχνά μάς είπανε φασίστες καί οπαδούς τής κεφαλαιοκρατίας, μιά παρα’ 
τήρηση εΐναι ίσως χρήσιμη έδώ-πέρα. Οί ιδεαλιστές διανοούμενοι, στή μεγίστη πλειο- 
ψηφία τους, παντού καταδίκασαν τόν καπιταλισμό καί παντού άρνήθηκαν νά συνθη
κολογήσουν μέ τή φασιστική δικτατορία. .Άν υπάρχει σήμερα στή Γερμανία μιά τάξη 
πού αντιδρά στήν τυραννία, δέν εΐναι ή εργατική τάξη, άλλά ή τάξη τών διανοουμέ
νων, πού πρεσβεύουν αύτά πού πρεσβεύουμε κι’ έμεϊς. Παντοΰ δμως ό φασισμός βρή
κε πολλούς καί -θερμούς οπαδούς στίς τάξεις τών μαρξιστών. Καί μερικούς αρχηγούς. 
Οι έχθροί τής έλευθερίας συνεννοούνται καλά άναμεταξύ τους.

Θ.

‘'ένας κα0ηγητής παρεκτρέπεται.

Ό κ. Σιμός Μενάρδος, καθηγητής καί πρώην πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου τής 
Αθήνας, διπλωματούχος τοΰ Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης, δημοσίευσε στήν εφημε
ρίδα «Εστία» τήν 12 Δ}αΐου ένα γράμμα αληθινά σκανδαλώδες. ’Απορούμε είλικρινά 
καί γιά κείνον πού τό έγραφε καί γιά κείνους πού τό φιλοξένησαν στίς στήλες τους. 
Σ’ αύτό τό γράμμα κρίνεται, μέ τό πιό μόρτικο ύφος, ο Άλέξαντρος Πάλλης, ένας 
•από τούς πιό σεβαστούς άνθρώπους τού Ελληνισμού, ηλικίας ογδόντα δύο χρονώ. 
Χαρακτηρίζεται ώς «κουνούπι» καί ώς «βλάμης» καί τονίζεται πώς «δέν σκαμπάζει 
ούτε άπό “Όμηρο, ούτε άπό Εύαγγέλιον, ούτε καν άπό Έρωτόκριτον ή Βηλαράν» 
κΓ άκόμα πώς οι φιλόλογοι τοΰ «έτριψαν τή μούρη». Τό νά βγαίνει νά μετρηθεί ό 
κ. Μενάρδος μ’ έναν Πάλλη είναι άστεϊο. Τό νά μιλά γιά τούς ανώτερους του σέ 
τέτοιο ύφος εΐναι μιά κακή πράξη. Ό κ. καθηγητής προσφέρει^έλεεινά παραδείγματα 
στούς φοιτητές του καί πολύ άσκημα εκπληρώνει τόν προορισμό του.

«Στήν καρδιά τής κρίσης»

Ή συνέχεια τής μελέτης τού κ. Σπύρου Μελά, πού φέρει αύτόν τόν τίτλο, άνα- 
βάλλεται γιά τό έρχόμενο φύλλο τής ’Ιδέας, Ό κ. Μελάς δεχτηκε πρόσκληση από 
τήν ισπανική κυβέρνηση γιά νά μελετήσει έπί τόπου, μαζύ μέ άλλους διανοουμένους 
αντιπροσώπους εύρωπαϊκών κρατών, τήν έργασία, πού γίνεται στήν Ισπανία κάτω 
άπό τό νέο δημοκρατικό καθεστώς.


