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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η Πέμπτη Δεκάδα των Κάντο ή Λεοπολδινά Κάντο -όπως συχνά αναφέρονται στην διεθνή 
βιβλιογραφία- γράφτηκε στο Ραπάλο της Βορείου Ιταλίας, μεταξύ 1935 και 1937, χρονιάς 
της πρώτης έκδοσής της στο Λονδίνο, από τον εκδοτικό οίκο Faber & Faber.1 

Ο Πάουντ είχε εγκατασταθεί στην εντυπωσιακής οικιστικής και φυσικής ομορφιάς 
ιστορική κωμόπολη της Λιγουρίας, ήδη από το 1924.  Ήταν η εποχή που έμελε να ρίξει 
πάνω στο απαστράπτον έργο του την βαριά σκιά των ιδεολογικών πειραμάτων μιας 
ολόκληρης εποχής. Αυτός, ο σκαπανέας του Μοντερνισμού, ο σοφός δάσκαλος της 
ποιητικής τέχνης, ο μέγιστος τεχνίτης του στίχου, ο ατίθασος αλλά και εμβριθής κριτικός της 
λογοτεχνίας και του πολιτισμού, ενστερνίστηκε ένα συνονθύλευμα -αφελών θεωρητικά και 
βάρβαρων πρακτικά- ιδεών: τον Φασισμό.2 Μέσα την παραζάλη των βουβών, βασανιστικών 

                                                 
1
 Ezra Pound, The fifth decade of Cantos. London, Faber & Faber, 1937.  

2
 «Η φασιστική κουλτούρα», γράφει ο Stanley G. Payne στο εξαιρετικό μελέτημα Μια Ιστορία του Φασισμού, 

«προσέφευγε συνεχώς και επικαλούνταν το παρελθόν, ενώ ταυτοχρόνως επεδίωκε τη δημιουργία μιας 
καινούργιας φυλής ηρώων, έστω κι αν στην πράξη οι περισσότερες από τις εθνικές και φυλετικές αρχές της 
βασίζονταν στην αστική ή την παραδοσιακή ηθική. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της φασιστικής τεχνικής 
ήταν η «εκπλήρωση» αυτών των ιδανικών μέσω καινούργιων μορφών δημόσιας αισθητικής και τελετουργιών. 
Όλα τα φασιστικά κινήματα προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια καινούργια αίσθηση εκπλήρωσης για τις 
μάζες μέσω της κοινότητας και της συντροφικότητας και μια καινούργια κοινωνική ιεραρχία που βασιζόταν στη 
λειτουργικότητα παρά στην κοινωνική θέση».  Αυτές οι προπαγανδιστικές «πιρουέτες» των φασιστών οδήγησαν 
ένα μεγάλο μέρος διανοουμένων –έτοιμων από καιρό στην ουσία- να συνδέσουν τον φασισμό με τον 
ρομαντισμό. Χαρακτηριστική είναι η -κάθε άλλο παρά σαφής ή «ορθολογική»- θέση, που παίρνει επί του 
ζητήματος ο Isaiah Berlin στο βιβλίο του Οι Ρίζες του Ρομαντισμού:  «Ο λόγος για τον οποίο ο φασισμός 
συνδέεται με τον ρομαντισμό είναι, και πάλι, η ιδέα της απρόβλεπτης βούλησης, είτε της ομάδας είτε του 
ατόμου, η οποία προχωρεί χωρίς να είναι δυνατόν να οργανωθεί, να προβλεφθεί  ή να εκλογικευθεί. Αυτή είναι 
η ουσία του φασισμού: κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα πει αύριο ο ηγέτης, με ποιο τρόπο θα μας 
κατευθύνει το πνεύμα, πού θα πάμε, τι θα κάνουμε». Ωστόσο, όπως εξηγεί ο αγνώστων στοιχείων  Γεώργιος Β. 
Παμπούκας στο απολογητικό σύγγραμμά του Ο Φασισμός και αι Ιδεολογικαί του Βάσεις, η ιδέα του φασισμού 
μπορεί  και να οργανωθεί και να προβλεφθεί  και να εκλογικευθεί. Ο Γεώργιος Β. Παμπούκας –ανυπόκριτα 
φασίστας και ιδιαίτερα μελετηρός, όπως δείχνει η βιβλιογραφία του συγγράμματός του σε τέσσερις γλώσσες- 
υποτυπώνει τις αρχές του φασισμού, σύμφωνα με τις οποίες το κράτος δεν είναι όργανον συντήρησης του 
ατόμου, αλλά αντίθετα τα άτομα είναι μέσο και όργανον της ζωής του κράτους, άμεσα όργανα της νομικής του 
προσωπικότητας. Είναι κράτος ολοκληρωτικό. Επιβάλει τα δικά του ιδεώδη και απαγορεύει την διάδοση άλλων. 
Έχει την αποκλειστική ευθύνη της οργάνωσης και της διεύθυνσης της οικονομίας, του πολιτισμού και γενικά 
κάθε κοινωνικής εκδήλωσης. Είναι κράτος λαϊκό υπό την έννοια πως ο λαός αποτελεί το μέσο της 
πραγματοποίησης των ιδεωδών του, τα οποία είναι εθνικά και άρα λαϊκά. Η εκτελεστική εξουσία αφομοιώνει 
την νομοθετική και την δικαστική, δεδομένου ότι αυτή φέρει όλο το βάρος της επιτυχημένης πραγματοποίησης 
των ιδεωδών του κράτους: της πειθαρχίας, της ιεραρχίας, της δικαιοσύνης και των υποχρεώσεων του πολίτη-
οργάνου της κοινωνικής τάξης. Και ως πρότυπο αυτών των αρχών –πάντα σύμφωνα με τον καλά 
πληροφορημένο απολογητή μας- χρησίμευσαν «τὸ Πλατωνικὸν κράτος καὶ αἱ ἀθάνατοι πολιτειακαὶ ἀρχαὶ αἱ 
παρὰ τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἀριστοτέλους ἐκπηγάσασαι ... οἱ πολιτικοί, φιλόσοφοι καὶ ποιηταὶ τῶν χρόνων τῆς 
Ἀναγεννήσεως ... ὁ τρόπος διοικήσεως τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ... ἡ διδασκαλία τῶν φιλοσόφων τοῦ 
γερμανικοῦ ἰδεαλισμού. Τέλος ἡ ὑπὸ τοῦ φασισμοῦ διδασκομένη θεοποίησις τοῦ κράτους ἀποτελεί μέρος τῆς 
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προετοιμασιών για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τόλμησε να συγκρίνει τον Τόμας 
Τζέφερσον με τον Μουσολίνι.3 Και την ίδια στιγμή, η ποιητική ιδιοφυΐα του εκδηλωνόταν 
ασυγκράτητα. Κάποτε, ο Νίτσε έγραψε πως το σώμα και η σκέψη του έπαιζαν ένα περίεργο 
παιχνίδι: τρέφονταν το ένα από την κατάρρευση του άλλου. Πραγματικά, αν βάλουμε το 
σώμα στην θέση της ποίησης, το παιχνίδι αυτό ταιριάζει απόλυτα στον Πάουντ εκείνης της 
εποχής. Όσο η σκέψη του πλησίαζε στο σημείο μηδέν της ποιότητάς της, τόσο η ποίησή του 
γινόταν πιο σφριγηλή, πιο τολμηρή, πιο πνευματώδης. Αποτέλεσμα αυτών των ποιητικών 
αρετών ήταν Η Πέμπτη Δεκάδα των Κάντο. 

Τι συνέβαινε όμως στην σκέψη του Miglior Fabbro [Μεγάλου Τεχνίτη] όπως τον 
προσφωνούσε ο Έλιοτ, στην αφιέρωση της Έρημης Χώρας; 

Η απάντηση ίσως να είναι απλή ή τουλάχιστον όχι όσο περίπλοκη την παρουσιάζουν οι 
προσπάθειες των κριτικών να αμβλύνουν τις αιχμές της σκανδαλώδους ιδεολογικής 
εκτροπής του ποιητή. 

Ο Πάουντ ήταν Αμερικανός – βαθιά και αθεράπευτα. Η σκέψη του είχε χτιστεί με υλικά 
από τον γήινο κοινοτισμό του Τζέφερσον, την ζωτικοκρατία του Ουώλτ Ουίτμαν, τον 
ατομικιστικό αναρχισμό του Ντέιβιντ Θόροου, τον νεοπλατωνισμό του Έμερσον4 και τον 
πραγματισμό του Ουίλιαμ Τζέημς.5 Με τα υλικά αυτά μπορεί κανείς να διαμορφώσει μιαν 

                                                                                                                                            
Ἐγελειανής φιλοσοφίας: ... τὸ κράτος εἶναι σύνθεσις νομιμότητος καὶ ἠθικότητος, ἕνωσις τοῦ γενικοῦ πρὸς τὸ 
ἴδιον». Τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι ρομαντικό· και έχουν δίκιο οι Michael Lowy-Robert Sayre, όταν 
γράφουν στο βιβλίο τους Εξέγερση και Μελαγχολία. Ο ρομαντισμός στους αντίποδες της Νεωτερικότητας: 
«διαφοροποιούμαστε έντονα από όλους εκείνους -φασίστες ή αντιφασίστες, είτε αυτοί οι τελευταίοι είναι 
φιλελεύθεροι είτε μαρξιστές- οι οποίοι ερμήνευσαν όλη την ιστορία του ρομαντισμού ως ένα πρελούδιο στον 
φασισμό και τον ρομαντισμό ως αδιάρρηκτα συνδεδεμένο με τη φασιστική ιδεολογία. [...] Αυτό διαπιστώνεται 
εύκολα στην περίπτωση του ιταλικού φασισμού, στην ιδεολογία του οποίου, παρά τη νοσταλγική αναφορά σε 
μια κάποια ρωμαϊκή Αρχαιότητα, βλέπουμε να προέχει μια άλλη θεματική, εκείνη των «φουτουριστών»: το 
εγκώμιο της αστικής, βιομηχανικής και τεχνικοποιημένης ζωής, η λατρεία του σύγχρονου πολέμου και η 
έκκληση για ολοκληρωτική συμπόρευση με τη νεωτερικότητα». Στην πραγματικότητα, «οι πνευματικοί και 
πολιτιστικοί κριτικοί που μερικές φορές θεωρούνται δημιουργοί του φασισμού ουσιαστικά εξηγούν καλύτερα 
το χώρο που είχε ο φασισμός να αναπτυχθεί παρά τον ίδιο», όπως επισημαίνει ο Robert  Paxton στην Ανατομία 
του Φασισμού.   
3
 Ezra Pound, Jefferson &/or Mussolini  στο Money pamphlets. 

4
 Ο Έμερσον, ως φιλοσοφικό alter ego, του Ουίτμαν, έχει μεγάλη σημασία για την επιλογή από τον Πάουντ του 

ποιητικού προσωπείου, της φωνής, του πνευματικού προορισμού του. 
Αυτό που υπήρξε ο Πάουντ ως ποιητής είναι κατευθείαν βγαλμένο από το περίφημο δοκίμιο «Ο Ποιητής» του 

Έμερσον: «Ο ποιητής είναι το άτομο όπου οι εντυπώσεις και τα αισθήματα βρίσκουν το ισοδύναμό τους στην 
έκφραση, είναι ο άνθρωπος που δεν υπόκειται σε αναστολές, εκείνος που βλέπει και χειρίζεται καταστάσεις τις 
οποίες οι άλλοι αμυδρα μόλις υποψιάζονται, κείνος που διαπερνά όλη την κλίμακα των εμπειριών, και είναι ο 
αυθεντικός εκπρόσωπος του ανθρώπου – υπό την έννοια ότι κατέχει το μεγάλο προνόμιο να δέχεται μηνύματα 
και να τα μεταδίδει... Ο ποιητής είναι ο χρησμοδότης, ο ανάδοχος που δίνει όνομα στα πράγματα, είναι ο 
αντιπρόσωπος της Ομορφιάς. Είναι ο αυθέντης, και η θέση του περίβλεπτη, στο κέντρο... ο ποιητής δεν είναι 
αξιωματούχος κατά παραχώρηση, αλλά μονάρχης ‘ιδίω δικαίω’» (Ralph Waldo Emerson, Δοκίμια. Μτφρ. Χάρης 
Λαμπίδης. Επιμ. Λιάνα Σακελλίου-Schultz. Αθήνα, Gutenberg, 1994). 
5
 Αλλά και η σφραγίδα του Ουίλιαμ Τζέημς είναι έντονη στην σκέψη του Πάουντ. Δίκαια η ποιήτρια και 

καθηγήτρια της αγγλικής λογοτεχνίας, Kristen Case, προκρίνει μια «πραγματιστική» ανάγνωση των Κάντο: «Ιδού 
τι λέει ο Ουίλιαμ Τζέημς για τον τρόπο με τον οποίο ο νους αλληλεπιδρά με τα πράγματα:   

 
«Ἐν τῷ ἐπιπέδῳ ὅπου γίγνεται ἡ ἀλήθεια, τὰ γεγονότα παρουσιάζονται κατὰ τρόπον 
ἀνεξάρτητον καὶ προσδιορίζουσιν ἐν ὑμῖν προσωρινὰς δοξασίας. Αἱ τελευταῖαι αὖται 
τουλάχιστον μᾶς κινοῦσιν εἰς δρᾶσιν· καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ παίζουν τὸν ρόλον τοῦτον, 
ἐμφανίζουσιν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς ἡμῶν, ἢ μᾶλλον ἄγουσιν εἰς γένεσιν, νέα γεγονότα, τὰ 
ὁποῖα, ἀναλόγως τῆς ποιότητός των, προσδιορίζουσιν ἐκ νέου κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον 
διαφόρως, τὰς δοξασίας ταύτας. Οὕτως, ἡ ἀλήθεια, ἐν τῇ κινήσει δι’ ἤς, κατὰ τὸν τρόπον 
μιᾶς χορδῆς ἢ μιᾶς τολύπης, ἐνειλίσσεται ἐφ’ ἑαυτῆς, καίτοι ἐκτυλισσομένη, εἶναι τὸ 
παράγωγον διπλῆς ἐπιδράσεως. Αἱ ἀλήθειαι ἀναδύονται ἐκ τῶν γεγονότων καὶ τῶν 
πραγμάτων· ἀλλά, ὀλίγον περαιτέρω, ἐπαναβυθίζονται αὗται ἐντὸς τῶν γεγονότων καὶ 
προστίθενται εἰς αὐτά· κατόπιν ἐκεῖνα πάλιν δημιουργοῦσιν ἢ ἀποκαλύπτουσιν, (ὀλίγον 
ἐνδιαφέρει ἡ λέξις), νέας ἀληθείας· - καὶ οὕτω καθεξῆς επ’ ἄπειρον. Τὰ γεγονότα, ἐννοεῖται, 
δὲν εἶναι ἀληθῆ ὡς ἁπλᾶ γεγονότα· ὡς τοιαῦτα εἶναι μόνον, ὑπάρχουσι, - τίποτε 
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αλλοπρόσαλλη προσωπικότητα εντελώς νωθρή ή μια προσωπικότητα εντυπωσιακά 
ενεργητική – συχνά το ίδιο αλλοπρόσαλλη. Ο Πάουντ φαίνεται να ανήκει στο δεύτερο 
είδος. Ως γνήσιος Αμερικανός δεν ένοιωθε άνετα στο γερασμένο ευρωπαϊκό περιβάλλον, 
που τείνει προς την συμβατικότητα, ακόμα και όταν κλίνει προς τον ριζοσπαστισμό. Το 
Λονδίνο και το Παρίσι των πρωτοποριών τον ενθουσίασαν αρχικά, αλλά πολύ σύντομα -
καθώς άλλοι από τους πρωτοπόρους καλλιτέχνες πήραν τον δρόμο για την ενσωμάτωσή 
τους στην θεσμική διανόηση και άλλοι οπισθοχώρησαν προς το οχυρό της «καθαρής» 
τέχνης- το επίπλαστα αισιόδοξο προσωπείο της κατακρεουργημένης στον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο Δύσης άρχισε να καταρρέει μπροστά στα μάτια του. Ένοιωσε πολύ 
μόνος για μοντερνιστής και πολύ αδρανής για αντικαπιταλιστής.6 Στην Ιταλία κάτι 
διαδραματιζόταν. Οι Ιταλοί, απόγονοι –τουλάχιστον πολιτισμικά- των Ρωμαίων, έδειχναν να 
πιάνουν το νήμα του διασυρμένου από την κτηνωδία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 
πολιτισμού και να θέλουν να επαναλάβουν την ένδοξη Ιστορία τους. Εξάλλου, τα 
ομολογουμένως αντιφατικά πνευματικά στοιχεία, που χαρακτήριζαν τον Αμερικανό 
Άνθρωπο, χαρακτήριζαν και τον Ιταλό – έστω και με κείνο το λεπτό πέπλο ραθυμίας που 
απλώνει πάνω στον χαρακτήρα ενός λαού το μακρινό ενεργητικό του παρελθόν. 

Ο Πάουντ θεώρησε πως στην Ιταλία βρήκε το κατάλληλο περιβάλλον, για να φτάσει και να 
ξεπεράσει τον ποιητικό πρόγονό του, τον Ουίτμαν, ο οποίος ονειρεύτηκε και τραγούδησε 
τον «νέο άνθρωπο» της αμερικανικής γης. Ο απόγονος βρισκόταν από καιρό καθοδόν προς 
την ολοκλήρωση των Κάντο, ενός δαντικού έπους με θέμα τον παγκόσμιο «νέο άνθρωπο» 
και τώρα που η Αμερική του Ουίτμαν βρισκόταν στα χέρια των χρηματιστών και η Ευρώπη 
των πρωτοποριών στα χέρια των υποκριτών πολιτικών, μόνο στην Ιταλία θα μπορούσε να 
ελπίζει. Οι φασίστες έφεραν στην εξουσία την μυθική σκέψη, εκφράζονταν αισθητικά, 
χρησιμοποιώντας δόγματα, μύθους, τελετουργίες και εξαιρετικά φορτισμένα σύμβολα· 
απεχθάνονταν την τοκογλυφία, προστάτευαν τους συνεταιρισμούς των αγροτών και τα 
δικαιώματα των εργατών, σέβονταν τους καλλιτέχνες και έδειχναν ειλικρινείς. Το γεγονός 
πως οι μύθοι, οι τελετουργίες και τα σύμβολα κάλυπταν τον συμβιβασμό με τους 
τοκογλύφους, την καταδυνάστευση των αγροτικών συνεταιρισμών, την καταπάτηση των 

                                                                                                                                            
περισσότερον. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ λειτουργία ἡ ἐπιτελουμένη ὑπὸ τῶν λαμβανουςῶν 
γένεσιν δοξασιῶν καὶ καταληγουσῶν ἐν τῷ μέσῳ αὐτῶν τούτων τῶν πραγμάτων» (William 
James, Ο Πραγματισμός. Μτφρ. Κ. Θ. Παπαλεξάνδρου. Αθήναι, Εκδ. Γεωργίου Ι. Βασιλείου, 
1925). 
 

Τι θα συνέβαινε στην ανάγνωση της λογοτεχνίας αν παίρναμε στα σοβαρά αυτή την επιστημολογική θέση; Μια 
πρώτη συνέπεια θα ήταν ν’ αρχίσουμε να δίνουμε προσοχή σε πράγματα που προηγουμένως προσπερνούσαμε. 
Αν προϋποθέταμε πως το νόημα ενός λογοτεχνικού έργου δεν βρίσκεται αποκλειστικά ούτε μέσα ‘στο ίδιο το 
έργο’ ούτε στο νου των αναγνωστών ή των (‘ερμηνευτικών κοινοτήτων’) αλλά μάλλον στην αλληλεπίδραση του 
αναγνώστη και του κειμένου, αυτή η αλληλεπίδραση –η σύνθετη σχέση αναγνώστη και κειμένου- θα γινόταν ένα 
θεμιτό αντικείμενο έρευνας. 
»Η προσπάθεια εντοπισμού αλληλεπιδράσεων και όχι αντικειμένων θέτει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα... είναι σαν να 
προσπαθούμε να πιάσουμε με το ζεστό μας χέρι μια νιφάδα χιονιού. Μόλις την πιάσουμε, παύει να είναι αυτό 
που ήταν... {Γι’ αυτό} ανοίγοντας τα Κάντο του Πάουντ, σκέφτηκα να καταγράψω την διαδικασία της ανάγνωσης, 
την διαδικασία εμπλοκής και πάλης {με το κείμενο}, παρά να αραδιάσω ερμηνευτικές προτάσεις» (On Reading 
«The Cantos»: A Pragmatic Approach. Southwest Review, Vol. 91, No. 4, 2006).  

Εννοείται πως δεν μπορείς να πάρεις μια σοβαρή στάση απέναντι στο ποίημα, αν το ίδιο δεν σε προτρέπει να 
το κάνεις – με όποιον τρόπο μπορεί να προτρέπει η ποίηση κάποιον σε οτιδήποτε.  
 
6
 «Ίσως κάποτε καταλάβουμε», γράφει ο Αμερικανός βιογράφος του Πάουντ, Eustace Mullins, στο βιβλίο του 

This Difficult Individual. Ezra Pound, «πως οι συνεχείς προσπάθειες του Πάουντ να βρει ένα καταφύγιο, 
οφείλονταν στην απέχθειά του για την ιδέα πως όλα μπορούν να συσκευαστούν και να πουληθούν. Ήταν οι 
συσκευασμένοι άνθρωποι, τυλιγμένοι με δική τους πρωτοβουλία σε σελοφάν, που του έδιναν στα νεύρα· οι 
άνθρωποι που κολλούσαν πάνω σου, σε κοίταζαν διερευνητικά για ν’ ανακαλύψουν την ετικέτα σου και σε 
ρωτούσαν: ‘Σε ποιαν ομάδα ανήκεις;’. Ήταν αυτή η επιθυμία τους να μετατρέψουν την ζωή σε μιαν απέραντη 
σύμβαση και να της κολλήσουν την ετικέτα «Υπάνθρωποι» -όπως θα έλεγε ο Κάμινγκς- που  διαόλιζε τον 
καλλιτέχνη. Πόσο μάλλον τον Πάουντ , ο οποίος εξοργιζόταν με την ιδέα πως  έπρεπε να ανήκει σε κείνη την 
ομάδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνταν  ‘Καλλιτέχνες’». 
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δικαιωμάτων των εργατών, τον εξανδραποδισμό των αντιφασιστών καλλιτεχνών και την 
υποκρισία, δεν φαινόταν να έχει σημασία για τον Πάουντ. Είτε γιατί ήταν απομονωμένος 
στον χρυσελεφάντινο πύργο του ποιητή-προφήτη ή γιατί δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη πολιτική 
οξύνοια, στεκόταν στην εικόνα που παρουσίαζε η χώρα. Σημασία γι’ αυτόν είχε πως στην 
Ιταλία οι ιδέες του για την κοινωνία και την Ιστορία, αλλά και η ποιητική φωνή του 
μπορούσαν ν’ αποκτήσουν έναν σκοπό.7 

Όσο για τους φασίστες, απλά τον χρησιμοποιούσαν για την προπαγάνδα τους. 
Θεωρούσαν τα ποιήματά του «διασκεδαστικά» (διά στόματος Μουσολίνι) και τα 
προπαγανδιστικά φυλλάδιά του, έργα παράφρονος (σύμφωνα με έκθεση του πολιτικού 
γραφείου του Μουσολίνι).  

Η αλήθεια είναι πως -σύμφωνα με τους φίλους και συνεργάτες του- από τις αρχές τις 
δεκαετίας του 1930  έδινε την εντύπωση ανθρώπου απομονωμένου, εριστικού, 
υπερβολικού μέχρι παρεξήγησης. Δεν δεχόταν την παραμικρή κριτική· μιλούσε πολύ για το 
«μεγαλείο» των ιδεών και της ποίησής του και συχνά έδειχνε να χάνει την αίσθηση της 
πραγματικότητας. Τέτοιου είδους πνευματικές και συναισθηματικές αποκλίσεις δεν είναι 
δα κάτι σπάνιο στους ποιητές, ιδίως όταν νοιώθουν πως το έργο τους δεν έχει την 
αναγνώριση που του αξίζει.8  

Εργαζόταν, ωστόσο. Βομβάρδιζε τον Μουσολίνι με προπαγανδιστικά κείμενα, σενάρια για 
ντοκιμαντέρ και προτάσεις βελτίωσης της οικονομικής πολιτικής· έγραφε σε περιοδικά –
εντός και εκτός Ιταλίας- επί λογοτεχνικών, πολιτιστικών, οικονομικών και πολιτικών 
θεμάτων· εξέδιδε δικά του περιοδικά· συνέθετε μουσικά έργα· δημιουργούσε γλυπτά· και 
μέσα σε όλα αυτά συνέχιζε τα Κάντο. 

Τα Κάντο της Πέμπτης Δεκάδας... συχνότατα χαρακτηρίζονται «προγραμματικά», 
δεδομένης της «ενασχόλησής» τους με θέματα, τα οποία τα ο ποιητής επανέφερε επίμονα 
στα οικονομολογικά και πολιτικά προπαγανδιστικά φυλλάδια που εξέδιδε εκείνην την 
εποχή.9  Δεν είναι λίγοι οι κριτικοί που μίλησαν για φασιστική ποίηση,10 παραμερίζοντας 

                                                 
7
  Θα άξιζε να δει κανείς την επίδραση που άσκησε το ηρωικό πνεύμα στην ίδια την ζωή των ποιητών –ιδίως του 

νεωτερικού κόσμου- οι οποίοι καταπιάστηκαν με επικές συνθέσεις ή έδωσαν κάποια επική χροιά στην φωνή 
τους. Οι ισχυρές ποιητικές προσωπικότητες τείνουν να μιμούνται τους ήρωές τους και να συμπεριφέρονται σαν 
να ζουν στον κόσμο που έπλασαν. Ενδέχεται να έχουμε εδώ ένα φαινόμενο πολύ πιο σύνθετο από  το 
μικροαστικό οικογενειακό πρόβλημα της «αγωνίας της επίδρασης», όπως το ανακίνησε ο Χάρολντ Μπλουμ 
(Harold Bloom: The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry - 1973). Επί του προκειμένου, ο Πάουντ 
συμπεριφερόταν με ένα είδος «αχίλλειας μήνιδος». Κανένα κείμενο δεν θα μπορούσε να αποδώσει 
παραστατικότερα την διάθεσή του, όπως υποτυπώνεται στις επιστολές του εκείνης της περιόδου, από τους 
στίχους του Α΄ της Ιλιάδας: «Σπέρνω εγώ τον πόλεμο κραυγές», λέει οργισμένος ο Αχιλλέας στον Αγαμέμνονα 
(τον Τόμας Έλιοτ, άραγε;) «κι έρχεσαι εσύ στην μοιρασιά να καρπωθείς τα πιο ωραία λάφυρα... Τέρμα, λοιπόν, 
οι μοιρασιές. Μέχρι εδώ ήταν... Ένα σου λέω κι ορκίζομαι —κλαδιά και φύλλα και ανθούς να βγάλει αυτό το 
σκήπτρο το εξορισμένο απ’ το βουνό και στειρωμένο με χαλκό, στων δικαστών τα χέρια, την ώρα που 
αποδίδουν δικαιοσύνη υπέρ Διός, ρίζες να πιάσει, λέω, αυτό το σκήπτρο— θα έρθει στιγμή που θα ενσκήψει 
στους γιους των Αχαιών η πείνα του Αχιλλέα και τότε εσύ —λυπάσαι δεν λυπάσαι— δεν πρόκειται να πάρεις απ’ 
τα χέρια του Έκτορα φονιά, παρά μονάχα πτώματα· έτσι, να τρως τα σπλάχνα σου και να θυμάσαι πως τον 
πρώτο ανάμεσά τους αντιμετώπισες σαν να ’ταν τελευταίος». Φυσικά, ο ομηρικός ήρωας με τον οποίο φαίνεται 
να ταυτίστηκε ο Πάουντ ήταν ο Οδυσσέας· αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα -από τα τόσα τόσο ερεθιστικά- που δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μια υποσημείωση.   
8
 Εξάλλου, «στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ο Πάουντ δεχόταν συνεχείς επιθέσεις. Όταν δεν άρεσε κάτι σε 

κάποιον, μετέτρεπε αμέσως τον Πάουντ σε σύμβολό του – είτε επρόκειτο  για την εικονιστική ποίηση, την 
βορτιστική γλυπτική ή τον Φασισμό. Αν σ’ έναν κριτικό άρεσε κάποιος εικονιστής ποιητής, τον επαινούσε, χωρίς 
να κάνει την παραμικρή αναφορά στην συμβολή του Πάουντ στον Εικονισμό. Αλλά αν αντιπαθούσε τον 
Εικονισμό, δεν έγραφε τίποτα για την Έιμυ Λούουελ και επετίθετο κατευθείαν στον Πάουντ. Αν κάποιος είχε να 
πει μια καλή κουβέντα για τον Φασισμό, επαινούσε τον Μουσολίνι. Αλλά αν αντιπαθούσε τον Φασισμό, 
παρέκαμπτε τον Μουσολίνι και επετίθετο κατευθείαν στον Πάουντ. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός πως ο Πάουντ 
προτιμούσε να έχει τις δικές του ιδιότυπες ιδέες – έπαιρνε από τον καθέναν ό,τι του φαινόταν ενδιαφέρον. 
Συνήθως, δεν ασχολείτο σοβαρά με τα διάφορα κινήματα. Πρώτο και κύριο μέλημά του ήταν το έργο του. Δεν 
όφειλε τίποτα σ’ αυτές τις σχολές. Να δώσει ώθηση στα πράγματα ήθελε» (Eustace Mullins...) 
9
 Θα αρκούσε, άραγε, στους κριτικούς που επιμένουν με αγένεια ή το λιγότερο προσβλητική καχυποψία να μην 

αναγνωρίζουν, την σημαντικότερη αρετή της ποίησης -την ειλικρίνεια- στην Πέμπτη Δεκάδα των Κάντο, η 
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την ποιητική αξία των συγκεκριμένων Κάντο. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτοί οι  κριτικοί 
ανήκουν σε κείνους τους ειδικούς της λογοτεχνίας, οι οποίοι διατείνονται πως στην ποίηση 
σημασία δεν έχει το τι, αλλά το πώς.  Και το πώς  της Πέμπτης Δεκάδας των Κάντο  είναι 
πραγματικά εντυπωσιακό. Ο κύκλος αυτών των Κάντο αρχίζει με την φράση: «Νομίζω πως 
οφείλουμε να πούμε, με πολιτισμένους όρους: Να πας να πνιγείς...» και τελειώνει με ένα 
κινεζικό ιδεόγραμμα, που σημαίνει -λίγο ως πολύ- «να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά 
τους». Στο μεταξύ, αναπτύσσεται ένας καταιγισμός αντιστικτικών «καταβάσεων στον κόσμο 
των σκιών, μεταμορφώσεων, παραλληλισμών ... υλικού για διάβασμα,  υλικού για 
τραγούδια, υλικού για κραυγές, η ιστορία μιας φυλής», όπως έγραφε ο Πάουντ στον 
Αμερικανό ποιητή και διπλωμάτη John Lackey Brown, το 1937, από το Ραπάλο.11     

Η αναμφισβήτητα ειλικρινής αυτή περιγραφή των Κάντο,12 δείχνει πως ο Πάουντ δεν είχε 
μετακινηθεί καθόλου από τις προγραμματικές αρχές του Βορτικισμού [Vorticism],13 τις 

                                                                                                                                            
παράθεση ενός μικρού αποσπάσματος από το μικρό δοκίμιο του Πάουντ Το Διηνεκές Κήρυγμα προς τις Μάζες 
[The Constant Preaching to the Mob]; «Ξανά και ξανά το παλιό ψέμα», γράφει ο ποιητής. «Είναι εντελώς μάταιο 
να μιλάς για ψέματα στους αμαθείς, γιατί αυτοί δεν διαθέτουν κριτήρια. Η εξαπάτηση του αμαθούς θεωρείται 
από ορισμένους σαν κάτι εγκληματικό, μα είναι η δουλειά του δημαγωγού να υποστηρίξει τη θέση του και να 
δείξει πως αυτός, ο δημαγωγός, είναι το ευγενέστερο από τα έργα του θεού. Και είναι γι’ αυτό που διαβάζουμε 
για χιλιοστή εκατοστή ενδέκατη φορά πως η ποίηση δημιουργήθηκε για να ψυχαγωγεί. Όπως αυτό: ‘Οι απαρχές 
της αγγλικής ποίησης... έργο ενός αγροίκου πολεμικού λαού... που επινοήθηκε για την διασκέδαση των 
πολεμιστών και των συνδαιτημόνων στα τραπέζια των μοναχών...’ Ο συγγραφέας αυτής της φράσης έχει 
διαβάσει, ας πούμε, το Seafarer στα αγγλοσαξονικά; Μπορεί να μας πει σε ποιους απευθύνονται αυτοί οι 
στίχοι... για την ψυχαγωγία ποιων γράφτηκαν; Αυτοί οι στίχοι δεν γράφτηκαν για την ψυχαγωγία κανενός, αλλά 
γιατί κάποιος άνθρωπος που πίστευε στη σιωπή βρήκε να του είναι αδύνατο να συγκρατηθεί και να μη μιλήσει» 
(Έζρα Πάουντ, Ποιητική Τέχνη. Μτφρ. Βαγγέλης Αθανασόπουλος. Αθήνα, Αστρολάβος/Ευθύνη, χ.χ.). 
10

 «Από πολλές απόψεις», γράφει ο Ιταλός κριτικός Massimo Bacigalupo, στο βιβλίο του The Forméd Trace. The 
Later Poetry of Ezra Pound,   «τα Κάντο ανήκουν σε κείνο το είδος καταστημάτων που πωλούν σβάστικες και 
ηχογραφήσεις λόγων του Μουσολίνι· διότι, μεταξύ άλλων, είναι το ιερό ποίημα της ναζιστικής-φασιστικής 
χιλιετηρίδας, που ευτυχώς δεν ήρθε ποτέ». 
11

 The Letters of Ezra Pound 1907-1941. Ed. D. D. Paige. London, Faber & Faber, 1950. 
12

 Ο Πάουντ, από την στιγμή που συνέλαβε την ιδέα των Κάντο, μέχρι και το τέλος της ζωής του, προσπαθούσε 
να διευκρινίσει τον ποιητικό χαρακτήρα τους, αντιλαμβανόμενος πως δημιουργούσαν το λιγότερο αμηχανία 
στους -ειδικούς και μη- αναγνώστες. Οι διευκρινήσεις του υπήρξαν πολλές και πολύ αντιφατικές μεταξύ τους. 
Μια προσεκτική τοποθέτησή τους στο συγκεκριμένο χρονολογικό πλαίσιο εντός του οποίου γίνονταν, δείχνει 
πως ο ποιητής λειτουργούσε κάτω από την ισχυρή πίεση, που του ασκούσε η επιθυμία του να γίνει κατανοητός. 
13

 Σύμφωνα με τον Πάουντ, στην αρχή κάθε ποιητικής δημιουργίας βρίσκεται η συγκίνηση, όπως ακριβώς την 
ορίζει η ψυχολογία: μια κατάσταση διέγερσης που χαρακτηρίζεται από υποκειμενικά αισθήματα, συνοδεύεται 
συχνά από φυσιολογικές μεταβολές και παρακινεί το υποκείμενο σε δράση. Κάθε έντονη συγκίνηση 
διαμορφώνει ένα θεμελιώδες διανοητικό σχήμα, μια πνευματική δομική μονάδα, η επανάληψη της οποίας 
μπορεί να οδηγήσει σε μιαν εικόνα, υπό την έννοια ενός περίπλοκου συστήματος μορφών. Η ιδέα πως οι 
επιμέρους πνευματικές δραστηριότητες -ιδέες, έννοιες, επιστημονικές προτάσεις και καλλιτεχνικές μορφές- 
προκύπτουν από την επεξεργασία θεμελιωδών πνευματικών στοιχείων είναι πολύ παλιά. Οι αρχαίοι μάγοι 
έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα γεωμετρικά σχήματα, πράγμα που συνεχίστηκε σταθερά στην αρχαία 
ελληνική φιλοσοφία, στον μεσαιωνικό λογικισμό, στον διαφωτιστικό ορθολογισμό και τελικά στον ίδιο τον 
κλασικό γερμανικό ιδεαλισμό. Το σχεδόν αποκρυφιστικό ένδυμα της χεγκελιανής φιλοσοφίας δεν κατάφερνε να 
κρύψει την αυστηρή γεωμετρική συγκρότηση του συστήματός του, η οποία στηριζόταν σ’ ένα απόλυτα σφαιρικό 
θεμελιώδες πνευματικό στοιχείο: την απόλυτη, αυτοπροσδιοριζόμενη, αυτοαναπτυσσόμενη ιδέα. Στην ίδια 
γραμμή κινήθηκε και η φαινομενολογία, ως μία από τις τελευταίες μορφές φιλοσοφικού ιδεαλισμού.  Οι 
περίπλοκες εικόνες, με τις οποίες παρουσιάζεται μπροστά μας η πραγματικότητα, θεμελιώνονται σε 
στοιχειώδεις πνευματικές ενέργειες. Αλλά επειδή το υποκείμενο δεν μπορεί να προσλάβει τα πράγματα παρά 
μονάχα αποβλέποντας σε κάποια εμπειρική, καθημερινή σχέση μαζί τους, οι στοιχειώδεις αυτές ενέργειες 
εισέρχονται στα νομιμοποιημένα συστήματα συμβόλων και υφίστανται στο εξής μέσω αλλότριων εικόνων, οι 
οποίες λειτουργούν διαθλαστικά.   Μόνον η απαλλαγή του υποκειμένου από τις προφανείς εικόνες, από τις 
κοινότοπες βεβαιότητες -που δεν είναι παρά ρητορικοί ελιγμοί- μπορεί να πυροδοτήσει μιαν επιστροφή στον 
βασικό, θεμελιώδη, στοιχειακό τρόπο με τον οποίο το υποκείμενο σχετίστηκε αυθεντικά με τα πράγματα. Αλλά 
αυτή η επιστροφή στην πρωτογενή εμπειρία του κόσμου δεν κατευθύνεται προς το παρελθόν ούτε στοχεύει μια 
στατική εικόνα. Στην πραγματικότητα είναι μια ακόμα πρωτογενής εμπειρία, η οποία δεν αναλύει αλλά 
συνθέτει· δεν ξεκαθαρίζει, αλλά δημιουργεί καθαρότητα.  

Είναι σαφές πως το βορτικιστικό στοχαστικό παράδειγμα, το οποίο ο Πάουντ –όπως ήταν αναμενόμενο- 
επιχείρησε να εφαρμόσει στην ιστορία του πολιτισμού, έχει φαινομενολογικές καταβολές. Η ανασκόπηση 
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οποίες είχε διακηρύξει πριν από 33 χρόνια, στο λονδρέζικο περιοδικό Blast:14 «Η πείρα 
σύμπασα συρρέει ορμητικά σ’ αυτήν την δίνη. Σύμπαν το ενεργό παρελθόν, το παρελθόν 
που είναι -κι αξίζει να είναι- ακόμα ζωντανό. Σύμπασα η ΟΡΜΗ, το παρελθόν που μας 
βαρύνει, η ΦΥΛΗ, η ΜΝΗΜΗ της ΦΥΛΗΣ, το ένστικτο που ΦΟΡΤΙΖΕΙ το ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΛΛΟΝ. Το ΣΧΗΜΑ του μέλλοντος: η φουρκέτα της ανθρώπινης δίνης. 
Σύμπαν το παρελθόν που είναι ακόμα ζωντανό, το παρελθόν που αξίζει να ζήσει στο 
μέλλον, ενεργοποιείται στην δίνη, ΤΩΡΑ».15        

 
Στην παγκόσμια κριτική βιβλιογραφία έχει καθιερωθεί η άποψη πως τα Κάντο της Πέμπτης 
Δεκάδας... αφηγούνται την δημιουργία και τις τύχες της Monde dei Paschi, της πρώτης στον 
κόσμο -πάντα σύμφωνα με τον Πάουντ- μη τοκογλυφικής, συνεταιριστικής τράπεζας, η 
οποία ιδρύθηκε στην πόλη της Σιένας, το 1624. Η άποψη αυτή αφαιρεί από τα εν λόγω 
Κάντο την συνοχή, που εμφανέστατα έχουν. Αν  το βιβλικό XLV Κάντο (Με την 
τοκογλυφία...) και το λυρικό XLIX Κάντο (Για τις επτά τις λίμνες...) μπορούν μέσες άκρες να 
διεκδικήσουν κάποια εύλογη θέση ως «ιντερμέδια», η εμπλοκή του Οδυσσέα (XLVII Κάντο) 
είναι εντελώς ακατανόητη. Το ίδιο ισχύει και για τα αυτοβιογραφικά «περάσματα». 

Μια προσεκτική –δημιουργική, αυτεξούσια, δηλαδή- ανάγνωση καθιστά προφανές πως 
αντικείμενο της Πέμπτης Δεκάδας των Κάντο είναι η αναζήτηση από τον ποιητή εκείνου του 
«παρελθόντος που είναι ακόμα ζωντανό, του παρελθόντος που αξίζει να ζήσει στο μέλλον», 
στην δίνη που δημιουργεί η ύπαρξη της Monte dei Paschi.  Ήρωας των Κάντο είναι ο ίδιος ο 
ποιητής, ο οποίος κατεβαίνει «στον κόσμο των σκιών, των μεταμορφώσεων, των 
παραλληλισμών», για ν’ ανασύρει «υλικό για διάβασμα,  υλικό για τραγούδια, υλικό για 
κραυγές, την ιστορία μιας φυλής». 

Η οργανικότητα της Πέμπτης Δεκάδας των Κάντο δεν βρίσκεται στην γραμμικότητα της 
παραδοσιακής επικής αφήγησης, αλλά στην ενότητα της ποιητικής συνείδησης. Η Monte 
dei Paschi είναι μια ιστορική «δίνη» στην σκέψη του ποιητή, του πραγματικού ήρωα. 

Αρχίζει (Κάντο XLII) αναλογιζόμενος πόσο επίμονη είναι η παρουσία της πλεονεξίας, αλλά 
και της άγνοιας, στην Ιστορία. Από τον αρχαίο ναυτικό νομικό κώδικα των Ροδίων στην 
Ρώμη και από την βασίλισσα Βικτωρία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οικονομικά 
συμφέροντα κυβερνούν, εκμεταλλευόμενα την άγνοια όχι μόνο του πλήθους, αλλά και 
ορισμένων από τους ηγέτες του. Έχοντας ακούσει για την τράπεζα Monte dei Paschi της 
Σιένας, εξασφαλίζει την είσοδό του στα αρχεία της πόλης και αρχίζει να διαβάζει, όπως 
μπορεί -δεδομένης της παλαιότητας του υλικού γραφής και της γλώσσας- τα έγγραφα, 
ανασύροντας και αντιγράφοντας εκείνα τα στοιχεία, που βεβαιώνουν την ευεργετική 
πρωτοτυπία του ιδρύματος. Αντιγράφει μάλιστα και το λογότυπό του. Θα μπορούσε 

                                                                                                                                            
προβάλλεται σαφώς ως η μόνη αυθεντική μέθοδος διερεύνησης της ποιητικής συνείδησης, η οποία βαίνει προς 
το ποίημα. Το εν λόγω στοχαστικό παράδειγμα ούτε σαφές ούτε οργανωμένο είναι. Έχει να προσφέρει όμως 
στην ποίηση κάτι πολύ σημαντικό: μια νέα ιδέα για την φύση του ποιητικού υλικού, η οποία δεν έχει εξαντλήσει 
ακόμα παρά ένα πολύ μικρό μέρος των δυνατοτήτων της στην ποιητική δημιουργία. Ποια είναι αυτή η ιδέα; 

Η πραγματικότητα, ως σύγκλιση συνειδήσεων και αντικειμένων, βρίσκεται σε κατάσταση τυρβώδους ροής των 
ζωντανών στοιχείων του παρελθόντος προς ένα μέλλον που δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί. Το παρόν 
αποτελείται από στιγμιότυπα αυτού του συνεχούς ρευστού, τα οποία παρουσιάζονται σαν εικόνες. Όταν ο 
ποιητής προσλάβει ένα τέτοιο στιγμιότυπο αναπτύσσει συναισθήματα και σκέψεις, που τον ωθούν να του 
δώσει μορφή ποιητική. Με τρεις τρόπους -εκ των οποίων οι δύο είναι παραδοσιακοί- μπορεί να μορφοποιηθεί 
ποιητικά μια εικόνα. Ο πρώτος αναπαριστά την εικόνα, χρησιμοποιώντας διακοσμητικά ρητορικά σχήματα. Ο 
δεύτερος αναπαράγει την εικόνα, χρησιμοποιώντας συμβολικά σχήματα. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε 
σταθεροποίηση, ακινητοποίηση του νοήματος της εικόνας. Ο τρίτος τρόπος είναι ο βορτικιστικός. Ο ποιητής 
βασίζεται στο υλικό που ανέσυρε από την συνείδησή του η εικόνα και φορτίζει το νόημά της, επιταχύνοντας την 
ροή του πραγματικού, μέχρι να σχηματιστεί μια δίνη με άξονα περιστροφής την εικόνα. Έτσι δημιουργείται ένα 
ποίημα αυτοτελές, με την δική του λογική, που αναφέρεται στο πραγματικό ως όλον, ως στοιχείο της 
τυρβώδους ροής της πραγματικότητας. Μπορεί  όλα αυτά να είναι ασαφή, αλλά λειτούργησαν εξαιρετικά στα 
Κάντο και στα Τέσσερα Κουαρτέτα του Έλιοτ, αφήνοντας ακόμα πολλά περιθώρια για πειραματισμούς.  
14

 Blast: Review of the Great English Vortex - 1. London, 1914. 
15

 Έζρα Πάουντ, VORTEX. Μτφ. Γιώργος Μπλάνας. Περ. Ποιητικά - 11. Αθήνα, 2014. 
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κάλλιστα να είναι κινεζικό ιδεόγραμμα ή αιγυπτιακό ιερογλυφικό σημάδι. Καταλαβαίνει 
πως αυτή η τράπεζα στηρίζει την δύναμή της στην δύναμη της φύσης και όχι στην δύναμη 
του χρήματος. Η δύναμη της φύσης είναι αιώνια, ο άνθρωπος είναι θνητός, αλλά οι 
αποφάσεις του θα πρέπει να αποβλέπουν στο μέλλον.  

Συνεχίζει (Κάντο XLIII) να αντιγράφει από τα αρχεία. Ύστερα, με την βοήθεια ενός 
σημαντικού ιστορικού συγγράμματος, περιγράφει τους εορτασμούς που ακολούθησαν την 
ίδρυση της Monte dei Paschi. Ο λαός ξεφαντώνει. Η δίψα των ανθρώπων για απλές, 
καθημερινές χαρές είναι ακατάλυτη. Ακατάλυτη είναι όμως και η δίψα για κέρδος. Οι 
αρχαίοι Αθηναίοι βούλιαζαν καράβια για να μην πληρώσουν τα δάνειά τους και η Standard 
Oil κάνει λαθρεμπόριο καυσίμων μετά από τόσους αιώνες. Η Monte dei Paschi είναι μια 
πραγματική προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ευημερία του λαού, μέσα σε ένα αρπακτικό 
περιβάλλον. 

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Σιένα και η τράπεζά της τα επόμενα χρόνια, όπως 
συμβαίνει συχνά στην Ιστορία, εμφανίζεται στο προσκήνιο ένας λαμπρός ηγέτης, ο Μέγας 
Δούκας της Τοσκάνης, Λεοπόλδος (Κάντο XLIV). Πραγματοποίησε σπουδαίες  
μεταρρυθμίσεις. Εκσυγχρόνισε την δημόσια διοίκηση, εκπόνησε σημαντικά δημόσια έργα 
και ισχυροποίησε την οικονομία προς το συμφέρον κυρίως των φτωχών. Αλλά η Ιστορία δεν 
παύει να δείχνει τα νύχια της.  Ιταλοί επαναστάτες, Γάλλοι κατακτητές, Αυστριακοί και 
Γερμανοί ιμπεριαλιστές, επιχειρούν να μετατρέψουν τους ελεύθερους πολίτες σε 
δουλοπάροικους και να καταχραστούν τα χρήματα της Monte dei Paschi.  

Τότε ο ποιητής (Κάντο XLV) αναθεματίζει με φωνή βιβλικού προφήτη την τοκογλυφία. 
Αυτή είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αυτή μετατρέπει τον ιερό αρχαίο κόσμο σε αγορά, σε 
πορνείο, σε κόλαση. 

Η τοκογλυφία είναι επίγεια κόλαση (Κάντο XLVI).  Δεν είναι τόσο απλό να ξεφύγεις από 
αυτήν. Ακόμα και η ποίηση είναι αδύναμη μπροστά της – ιδίως όταν αναζητεί απλά μια 
φυσική γλώσσα. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Πρέπει να δεις τον κόσμο σε όλο του το 
μεγαλείο, έστω και για μια μέρα. Τότε θα καταλάβεις τι σημαίνει παράδεισος και αν είσαι 
αποφασισμένος να τον κατακτήσεις, θα ριχτείς, όπως ο ποιητής, στην αναζήτησή του. Το 
ταξίδι είναι μακρύ, γεμάτο αγύρτες τοκογλύφους που πνίγουν κάθε τόσο την ανθρωπότητα 
στο αίμα, ανάξιους ηγέτες που παραδίδουν τα κράτη στους αγύρτες τοκογλύφους και 
αδιάφορους ή ανόητους διανοουμένους, που σιωπούν όταν δεν εξυμνούν τους ανάξιους 
ηγέτες. Το βάρος της Ιστορίας πέφτει ολόκληρο στους ώμους των λίγων φωτισμένων, 
αποφασιστικών και ριζοσπαστών ανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονται σπάνια στον κόσμο. 
Ένας τέτοιος υπάρχει στην Ιταλία!  

Τότε, ο ποιητής θυμάται πως είναι ο Οδυσσέας (Κάντο XLVII). Πρέπει να αντιμετωπίσει 
τέρατα και σειρήνες, προκειμένου να φτάσει στην Ιθάκη του, στον παράδεισό του. Πρώτα 
όμως πρέπει να κατεβεί στον κόσμο των σκιών. Εκεί θα βρει την σοφία των αιώνων, που θα 
τον ανυψώσει πάνω από το κτήνος. Και κατεβαίνει και η σοφία του δίνεται. Είναι η σοφία 
της ζωής, που ακολουθεί τα παραγγέλματα της φύσης. Θεμελιώνεται στο ένστικτο της 
αναπαραγωγής, που κάνει τον κόσμο ένα ζωντανό έργο τέχνης. Σ’ αυτό το έργο τέχνης 
έχουν την θέση τους όλα τα πλάσματα, από το μικρότερο έντομο μέχρι τον άνθρωπο· γιατί 
τα πάντα ανήκουν στο οργανικό σύνολο του σύμπαντος. Με κορυφή τον άνθρωπο, που 
δημιούργησε κοινότητες, πολιτισμό, έθιμα, Ιερά Μυστήρια. Όπου και να κοιτάξει γύρω του, 
σ’ αυτήν την πόλη της Ιταλίας που έχει φτάσει, βλέπει ζωντανή την λατρεία της 
αναγέννησης της γης, της Δήμητρας, της Περσεφόνης, του Άδωνη, του Ανατολίτη Tamuz. 
Σκέπτεται όμως (Κάντο XLVIII) την γελοιότητα των πολιτικών και των τοκογλύφων, την 
αδιαφορία τους για τον άνθρωπο που θέλει απλά να ανταποκριθεί στον προορισμό του, να 
ευτυχήσει στο σπίτι του: την φύση. Και οι σκιές τον τυλίγουν, τον κρατούν στις τέσσερις 
διαστάσεις μιας άθλιας πραγματικότητας. Μοναδική ακτίνα φωτός, ένα παλιό βιβλίο με 
εικόνες από την πέμπτη διάσταση (Κάντο XLIX),  την διάσταση της γαλήνης. Πρόκειται για 
τον παράδεισο, δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους· ακόμα και τα λόγια με τα οποία 



10 

 

τον περιγράφει ο ποιητής δεν είναι δικά του: ανήκουν στον ίδιο τον παράδεισο. Η ποίηση 
γίνεται έκφραση του συμπαντικού νου. Ο ποιητής είναι μόνο ένα μέσο. Ό,τι κι αν κάνουν οι 
εξουσίες, όσο κι αν αδιαφορήσουν για τον άνθρωπο, ακόμα και τα έργα που 
κατασκευάζουν με σκοπό να απολαύσουν την ζωή τους σε βάρος των απλών ανθρώπων, ο 
νους του σύμπαντος, ο νους που υφίσταται στην διάσταση της γαλήνης, θα τα μετατρέψει 
κάποτε σε ευλογία για τον καθέναν. Η αλήθεια είναι πως η δίψα για κέρδος δεν σβήνει 
εύκολα (Κάντο L). Την αμερικανική δημοκρατία την αφάνισαν οι τοκογλύφοι. Τον 
Ναπολέοντα τον αφάνισε η Ευρώπη των χρηματιστών. Ο κόσμος παραδόθηκε στην 
τοκογλυφία. Αλλά ο κόσμος δεν είναι η κόλαση των εξουσιαστών και των τοκογλύφων 
(Κάντο LI). Ο κόσμος είναι θεϊκός. Η ύβρις της τοκογλυφίας μπορεί να καταστρέψει τα 
πάντα, αλλά όλα γίνονται από την αρχή. «Ειλικρίνεια!» φωνάζει ο ποιητής. Και σωπαίνει. 

Η παραπάνω ανάγνωση της Πέμπτης Δεκάδας των Κάντο δεν διεκδικεί τίποτα 
περισσότερο από το δικαίωμα του αναγνώστη να «αυθαιρετεί» - ένα δικαίωμα που του 
χαρίζει ο ίδιος ο ποιητής, χαρακτηρίζοντας τα Κάντο «υλικό για διάβασμα,  υλικό για 
τραγούδια, υλικό για κραυγές». 

Άλλωστε, εδώ που φτάσαμε, έχοντας πίσω μας τον γοητευτικά τερατώδη 20ό   αιώνα, 
κάθε ελεύθερος άνθρωπος, μόνο προσωπικά μπορεί να διαβάσει το ποίημα. Το τελικό 
αποτέλεσμα της ανάγνωσης μπορεί να είναι η αποδοχή ορισμένων καθιερωμένων 
απόψεων ή η διακήρυξη της αυτονομίας του υποκειμένου, με τον σχηματισμό των 
προσωπικών του απόψεων. Η ποίηση μπορεί να είναι ένα είδος χαλιναγώγησης της 
προσωπικότητας ή ένα είδος πνευματικής ελευθερίας και αυτοδιάθεσης. Και οφείλουμε να 
παραδεχθούμε πως αυτόνομος αναγνώστης είναι εκείνος που απευθύνεται στην αυτονομία 
του κειμένου. Απομένει στον καθέναν από εμάς να κάνει την επιλογή του· κι αν το θελήσει, 
να σχηματίσει τις δικές του ιδέες και -παρά τις οργίλες ενστάσεις, που ακούω ήδη- να τις 
δοκιμάσει στο πεδίο των κοινωνικών θεσμών. εκεί που συμβαίνει η ζωή, εκεί που 
βρίσκονται οι πηγές και οι εκβολές της ποίησης. Μόνο από τις προσωπικές ιδέες καθενός 
δεν κινδυνεύει ο κόσμος. Ούτως ή άλλως μάθαμε πια πως οι μαζικές ιδέες, όταν δεν 
περιορίζονται από τις ατομικές, καταστρέφουν τον πνευματικό ιστό της κοινωνίας, πριν 
εκπνεύσουν στην στοχαστική έρημο που δημιουργούν. 

Για να διαβάσει κανείς το ποίημα με τον δικό του τρόπο, δεν έχει παρά να χρησιμοποιήσει 
τον δικό του νου. Μπορεί να πάρει όσες πληροφορίες θέλει από οποιονδήποτε, αλλά δεν 
έχει άλλον αξιοπρεπή τρόπο για να τις μεταχειριστεί, παρά να τις κρίνει προσωπικά, μέσα 
στο ορμητικό ποτάμι της ζωής του, καθώς προσπαθεί να πιαστεί και να βγει σώος σε 
κάποια όχθη. Χρειάζεται ν’ αγγίξει το ποίημα, σαν να ήταν ένα δέντρο, που του πρόσφερε 
καταφύγιο. Πρέπει να νιώσει τους ρόζους, κάθε χαρακιά στον κορμό, όλες τις στροφές και 
τις συστροφές των κλαδιών. Χρειάζεται ν’ ακολουθήσει τις ρίζες, μέχρι εκεί που συναντούν 
τις δικές του, στον τόπο που θα φτιάξει το σπίτι του και θα προσπαθήσει ν’ αφήσει στην 
ζωή τα δικά του σημάδια. Ύστερα πάλι, να πάει πίσω, να φανταστεί την πορεία των χυμών, 
μέχρι τις άκρες των φύλλων. Όσα λάθη κάνει, τόσα πράγματα θα μάθει - ούτε λιγότερα 
ούτε περισσότερα. 
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Η ΠΕΜΠΤΗ ΔΕΚΑΔΑ ΤΩΝ ΚΑΝΤΟ 
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XLII 
 
 

Νομίζω πως οφείλουμε να πούμε, με πολιτισμένους όρους  

Να πας να πνιγείς» (Πάλμερστον προς Ράσελ σχετ/Τσας Φ. Άνταμς)*  
«Μα πώς ΜΠΟΡΕΙ ετούτος ο λαός μετά από πέντε κτλ. χρόνια πολέμου,  
ν’ αφήνει αυτό το γέρο-κτλ.  στο βάθρο του!» ο Χ ΤΖ στον Ε Π 1918*  
                    Lex salica! lex Germanica,* ο Αντωνίνος  
είπε πως στη θάλασσα βασιλεύει ο νόμος * 
  
ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΟ στην ψυχή, nell’ anima,[α] του Επιφανούς Κολεγίου* 
χρόνους δέκα ολόκληρους το πρότειναν αυτό το Monte,*  
ένα είδος τράπεζας - κανονικής, να πάρει ο διάολος, στην Σιένα* 
 
Ένα βουνό, μιαν όχθη, μια κοίτη μια πηγή  
ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
ένα μέρος να μπαινοβγαίνουν οι συναλλαγματικές 
κι ωστόσο όχι απλά μια banco di giro,[β] και η Βαλία   
ζήτησε τη γνώμη της Γερουσίας «Με πατρική στοργή  
δικαιοσύνη και προς ανακούφιση της πόλεως  
αυτό που το κολέγιο προνόησε  
για το οποίο η  Μ Σ (Μεγαλειότητά Σας) σύμφωνα με το μητρώο  
Νοε. 1624 
περαιτέρω λεπτομέρειες τρίτον, Ετήσιο Ισοζύγιο  
5ον κάθε πολίτης θα έχει το δικαίωμα να καταθέτει  
και να καρπώνεται ως εκ τούτου πέντε τοις εκατό τόκο ετησίως  
και οι δανειολήπτες θα καταβάλουν το κάτι παραπάνω  
για τις υπηρεσίες (dei ministri)[γ] τα τρέχοντα έξοδα δηλαδή  
και την τήρηση των βιβλίων το οποίο  
θ’ ανέρχεται στο ποσό του μισού σκούδου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α] στο πνεύμα (Ιταλ.) ‖ [β] τράπεζα συναλλαγματικών (Ιταλ.) ‖ [γ] των διαχειριστών (Ιταλ.) 
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ανά εκατό το χρόνο 
(σημαντικά όλα αυτά)  
κι 6ον ο Πρωτοσύμβουλος   
θα επαγρυπνεί ώστε το χρήμα  
να δανείζεται σε κείνους που μπορούν να κάνουν  
καλύτερη χρήση του, ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ  
(id est, piú utilmente)[α]  
προς όφελος των οικογενειών και πρόοδο των εργασιών τους  
όπως ύφανση, εμπόριο μαλλιού, εμπόριο μέταξας  
και (7ον) κάθε πέντε χρόνια η Βαλία θα διανέμει το πλεόνασμα  
στους εργάτες των contrade (συνοικιών) φυλάσσοντας  
ως αποθεματικό ένα εύλογο ποσοστό  
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων απωλειών  
καίτοι ΔΕΝ θα έπρεπε να υπάρξουν τέτοιες απώλειες  
και 9ον οι δανειολήπτες μπορούν να εξοφλήσουν το δάνειο  
πριν από την λήξη του κατά το συμφέρον τους  
Κανένα χρέος δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε έτη.  
Ιούλιος 1623  

Loco Signi[β] 
            [ένας σταυρός στο περιθώριο]  
Τα κέρδη των καταθέσεων θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη 

όλων των απωλειών  
και οι πενταετείς διανομές θα γίνονται από το υπόλοιπο  
των κερδών, μετά την αποκατάσταση των απωλειών  
οσοδήποτε (benché)  μικρές κι αν είναι  

με την παρακράτηση ενός συνετά μικρού ποσού για το μέλλον idem[γ]  
εγώ, ο Λίβιο Πασκουίνι, συμβολαιογράφος, πολίτης της Σιένας,  
ευσυνειδήτως αντέγραψα  
18 Ιουλίου 1623  
Consules,[δ] Iudices[ε] και συμβολαιογράφος pro serenissimo[στ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] δηλαδή, πλέον επωφελώς ‖ [β] θέση σφραγίδος (Λατιν.) ‖ [γ] ομοίως (Λατιν.) ‖ [δ]  σύμβουλοι (Λατιν.) ‖ [ε] δικαστές 
(Λατιν.) ‖ [στ]  εξ ονόματος γαληνατάτου  (Λατιν.)  
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πιστοποιεί η υπογραφή Λίβιο επόμενη εγγραφή Νοέμβριος  
κατεβαίνει το κύμα, κατεβαίνουν τα χέρια  

δεν θα ’χει πάντα ήλιο στον δρόμο σου  
       να βλέπεις το χορτάρι στις μαρκίζες των σπιτιών  
Το έργο σου σε χρόνια, δεν υπερβαίνει τα εκατό  
 
Επειδή το Βουνό  του Ελέους (ή Ενεχυροδανειστήριο) 
της δημαρχίας της Σιένας δανείζει μέχρι στιγμής με εγγύηση  
ήτοι με εμπράγματες υποθήκες θα ήταν χρήσιμο, νομίζουμε,  
και επικερδές να δανείζουμε με κάθε ευκαιρία νόμιμο 
ΧΡΗΜΑ και να αποκομίζουμε νόμιμο χρήμα  
με μετριοπαθή και θεμιτό τόκο  
εστάλη πριν από μήνες στις ΜΜεγαλειότητές ΣΣας*  
ΜΜ ΣΣ υπόμνημα 
για την ίδρυση ενός Νέου Monte  
το οποίο θα δέχεται μετρητό από Πανεπιστήμια (id est ενορίες)  
και ιδιώτες και Luoghi[α] 
δηλ σινάφια και πρόσωπα αμφότερα δημόσια και ιδιωτικά  
                                                                  ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ  
ασχέτως ειδικών προνομίων  
κοινωνικής θέσης ή περιουσιακής κατάστασης αλλά ανθρώπους  
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
                    και η ίδια τράπεζα θα μπορεί να δανείσει με Mallevadoria[β]  
(ήτοι εξασφάλιση) με τον ίδιο τόκο συν ένα μικρό ποσό  
για την κάλυψη των εξόδων των διαχειριστών και του προσωπικού  
& απεστάλη στις ΜΜεγαλειότητές ΣΣας (AA VV = ΜΜ ΣΣ)  
για να γίνει απολύτως κατανοητό  
και να εξεταστούν ορισμένες λεπτομέρειες  
που τέθηκαν προφορικώς και στην συνέχεια γραπτώς  
(αυτό φαίνεται να έγινε το 1622)  
δηλώνοντας πως η Σιένα δεν είχε εισόδημα και οι Μεγαλειότητές Των  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] μτφ. συντεχνίες ( Ιταλ.) ‖ [β] ασφάλεια (Ιταλ.)   
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παρείχαν πίστωση από δασμούς  
και λοιπούς φόρους  
και ο Μέγας Δούκας δεν είχε χάσει τίποτα από αυτά  
επιπλέον έναν κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων της Σιένας (πάγια)  
και δικαίωμα επίσχεσης για την «Αφθονία»* 
και γνωρίζοντας πως όλα αυτά δεν είναι παρά ελάχιστα 
ενέχυρα οι άρχοντες και εμπορεύματα από τον λαό 
και μένει η πόρτα ανοιχτή σε άλλες πόλεις του κράτους  
που ενδιαφέρονται να δώσουν παρόμοια ενέχυρα  
και όποιος βάλει χρήμα, θα έχει μερίδα στο Monte  
που αποδίδει 5% τόκο  
και πως αυτοί οι μεριδιούχοι θα καρπωθούν το ανάλογό τους  
και πως ο Μ. Δούκας  γνωστοποίησε στην Σιένα  
στους ως άνω εκπροσώπους της Βαλίας  
αλλά είναι ξεχωριστή από το Ενεχυροδανειστήριο  
και έχει τους δικούς της συμβούλους και υπαλλήλους  
και πως οι ΜΜεγαλειότητές ΣΣας στέλνουν έγκριση  
προστάζοντας την βούλησή τους, ταπεινά και με σέβας  
     την 29η  ημέρα του 10εμβρίου* 1622  
                    υπηρέτες των ΜΜεγαλειοτήτων ΣΣας  
                                                                        Νικολό ντε Άντιλε  
                                                                        Οράτιος Τζονφιλιόλι 
                                                                        Σεβαστιανός Τσελέζι  
                     Οι ΜΜεγαλειότητές ΤΤων ικανοποίησαν  
                     το αίτημα της πόλης  
                     για την ανέγερση ενός Νέου Monte  
                     για το δημόσιο και ιδιωτικό καλό και για να διευκολύνουν  
                             συμφώνησαν να συμβάλουν  
                                   και να δανείσουν έναντι  
                     των δημοσίων εσόδων του Μ. Δούκα  
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 ποσό ανερχόμενο σε 200.000 σκούδα 
                     κεφάλαιο που καρπίζει 5% ετησίως  
                     το οποίον είναι 10.000 τον χρόνο  
                     εγγεγραμμένο στην υπηρεσία βοσκοτόπων  
                     μικρός κίνδυνος σε σχέση με την προσφερόμενη εγγύηση  
                     ανοίγοντας προοπτικές σε άλλες πόλεις οι οποίες 
                     επιθυμούν να συμμετέχουν  
                                                        με των ΜΜεγαλειοτήτων ΣΣας  
                                                        την έγκριση ως ακολούθως:  
                     Μαρία Μανταλένα Tutrice[α]  
                                            Οος ντέλλα Ρένα     30 10εμβρίου 1622  
Απαιτείται σφραγίδα  
υπόψιν  
του Κυβερνήτου  
Φαμπίτσιο μπόλο  
      βέντο  
Governatore[β]                          η Εκλαμπρότατη Βαλία  
εκτελεστέα in toto[γ] & ως εγκριθείσα  υπό των  
                                               ΜΜεγαλειοτήτων ΤΤων  
            2 Ιαν 1622  
                                   Τσέντσιο Γκρκολίνι  
ημερομηνία σύμφωνα με το ημερολόγιο της Σιένας  
όπου ο Δεκέμβριος ήταν ο 10ος μήνας και  
                                ο Μάρτιος αρχή του χρόνου  
                                                                      ACTUM SENIS,[δ]  
Ενορία Αγίου Ιωάννη στο Μέγαρο του Μ. Δούκα  
παρισταμένων του Μαρκησίου Ιωάννου Χριστοφόρου      
του εκλαμπροτάτου Μαρκησίου Αντωνίου Μαρία Μαλασπίνα  
και του εξακουστού Τζώνυ κάτι ντε Μπίνις  
Φλωρεντινού Συμβούλου, μάρτυρος και εμού   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α]  Μαρία Μανταλένα  Κηδεμών  (Γαλλ.)  ‖  [β] κυβερνήτης (Ιταλ.) ‖ [γ]  εξολοκλήρου (Λατιν.) ‖ [δ]  πραγματοποιήθηκε στη 
Σιένα (Λατιν.) 
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του κάτωθι συμβολαιογράφου  
Ego Livius Pasquinus Marius  
(εκλιπόντος) filius[α] Αποστολικού Αυτοκρατορικού  
και Παπικού Συμβολαιογράφου 
δημοσίου Εκκλησιαστικού Δικαστού, Πολίτου της Σιένας  
ΟΘΕΝ  
                   ας είναι απαξάπαντες  
ικανοποιημένοι πως το εν λόγω ΒΟΥΝΟ μπορεί να ιδρυθεί.  
κι αυτό αντήχησε μες στο κεφάλι μου Παβία  
είδα πόλεις να σμίγουν σε μιαν εικόνα, Βιτσέντσα,  
μια ζωγραφιά 
ο Άγιος Ζήνων πλάι στον Αδίγη* 
                                          εγώ ο Νικόλαος Ουλίβις  
ντε Κανιάσις πολίτης της Πιστόια Φλωρεντινός συμβολαιογράφος  
προσυπογράφω  
                                   Senatus Populusque Senensis[β]  
OB PECUNIAE SCARCITATEM[γ] 
                                          δανεισμός, στημένες συναλλαγές,  
η νόμιμη κατανάλωση παρακωλύεται  
                                          και γίνεται όλο και ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ  
άλλοι έχουν πολύ ρευστό και δεν το επενδύουν  
 (τα νιάτα είναι μαρτύριο 
                                   Γέρνα και θα περάσει)  
δεν το επενδύουν κι όλοι μένουν εκειδά  
χωρίς δουλειά  
λίγοι αυτοί που έρχονται στην αγορά για ψώνια 
                       κι ακόμα λιγότεροι όσοι δουλεύουν τα χωράφια  
Monte non vacabilis  publico[ε]  
οι μετοχές να μην λήγουν με τον θάνατο  οι ΜΜεγαλειότητές ΤΤων 
έναντι δημοσίων εσόδων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] εγώ υιός του Λίβιου Πασκουίνου Μαρίου (Λατιν.) ‖ [β]  η γερουσία και ο λαός  της Σιένας (Λατιν.) ‖ [γ]  λόγω έλλειψης 
χρήματος (Λατιν.) ‖ [δ]  τράπεζα επενδύσεων (Μεσ. Λατιν.) 
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θα κατανοήσουν ― κεφάλαιο διακοσίων χιλιάδων  
το οποίο αντιστοιχεί σε εισόδημα 10.000  
από τα έσοδα της υπηρεσίας βοσκής  
με προληπτικά μέτρα (cauteles)[α]  
για την εξασφάλιση των ιδίων των Μεγαλειοτάτων  
απέναντι σε κάθε πιθανή απώλεια 
Ιδέα η οποία χρονολογείται από τον Ιούλιο του 1623  
die decima ottava[β]  
και άλλα έγγραφα 1624, 1622  
όπου φαίνεται να έχει εγκριθεί τον «παρελθόντα Οκτώβριο»  
από τον Ντέλλα Ρένα και Την Κηδεμόνα Μαρία Μαγδαλινή,  
tutrice,[γ] λίγο ως πολύ αντιβασιλέα  
Don Ferdinandus Secundus     Dux Magnus[δ]  
και η Γαληνή κηδεμόνας του 
με δημόσια τεκμηρίωση  
προς δημόσια και ιδιωτική ωφέλεια  
προβλέπεται η ανέγερση  
συννόμως και ευλόγως του εν λόγω ΒΟΥΝΟΥ  
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] εγγυήσεις (Λατιν.) ‖ [β]  δεκάτη ενάτη ημέρα (Λατιν.) ‖ [γ]  κηδεμών  (Γαλλ.) ‖ [δ] Δον Φερδινάνδος Δεύτερος Μέγας Δουξ 
(Λατιν.)  

  



19 

 

Κίτζι, Σοφίτσι, Μάρκελος ντε ; ιλούρι,  
όχι, όχι, Μάρκελος Αουστίνι, Καλοϊωάννης Μαρεσκότι  
και ο Άρχοντας του Μον. Άλμπαν ενήργησαν ώστε  
οι αξιωματούχοι αυτού του Βουνού  
και όλοι οι διάδοχοί τους στα χρόνια που θα έρθουν  
μερίσματα τα οποία θα καλούνται Loca Montis[α] ―  
Έχετε γη στον Λόφο, κύριε; 
                    μετά πλήρους γνώσεως και  
ex certe scientia et[β] με όλες τις δυνάμεις των  
απολύτως απαραβίαστο, ώστε να γίνει κατανοητό  
10 χιλιάδες σκούδα  
de libris septeno[γ]   
; ένα σκούδο αξίζει 7 λίρες  
σε σχέση με 200.000 (διακόσιες χιλιάδες).  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α]  ορεινές ιδιοκτησίες (Λατιν.) ‖ [β]  μετά πλήρους γνώσεως και (Λατιν.) ‖ [γ]  των επτά λιρών  (Λατιν.)  
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XLIII 
 
 
Στον serenissimo[α]  Dno (προφέρεται Domino[β])  
και τους γαληνότατους διαδόχους του  
πράγματα,  πρόσωπα et omnia alia juva[γ]    
                                                     οτιδήποτε  
και το ρευστό του Ενεχυροδανειστήριου  
                                                  (Βουνού του Ελέους)  
                                                  eiusdem civitatis Senen[δ]    
στην τρίτη θέση  
2 χιλιάδες 310 σε πίστωση 
Των Εκλαμπρότατων Συμβούλων και των Αρχόντων Αξιωματούχων  
και 3756 στο εν λόγω Βουνό  
στο εξής «σε πίστωση των πολιτών»  
κοινώς καλούμενα χρήματα της Γένοβας  
και η Υψηλή Γαληνότητα  του Μ Δούκα  
και οι γαληνότητες (θηλυκό) των κηδεμόνων  
από τους προαναφερθέντες Άρχοντες Αντιπροσώπους της Βαλίας  
με τον καλύτερο τρόπο υποχρεώσεις εγγυήσεις 
απόλυτη σύμ-πλευση  
ικεσία, έκκληση δια του παρόντος και αμέσως παρακάτω  
                                                           videlicet alligati[ε]    
Στο όνομα του Μεγαλοδύναμου Θεού  
και της Ενδόξου Υπερμάχου Παρθένου Μαρίας   
προς τιμή κι ανάταση του Μ Δούκα  
Γαληνοτάτου, Tuscanissimo Nostro Signore[στ]* 
                                    Σωτήριο Έτος 1622  
Σάββατο τετάρτη ημέρα του Μαΐου  
εν ; 6η (ώρα ; μετά την ανατολή του ηλίου ή κάτι τέτοιο)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α] γαληνότατον (Ιταλ.) ‖ [β] κυρίαρχον (Ιταλ.) ‖ [γ] και άπαντα τα λοιπά δικαιώματα (Λατιν.) ‖ [δ] της ιδίας της πόλεως της 
Σιένας (Λατιν.) ‖ [ε] εμφανέστατα ομονοούντες (Μεσ. Λατιν.) ‖ [β] Τοσκανικοτάτου Άρχοντά Μας (Ιταλ.) 
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συγκάλεσαν από κοινού γενική συνέλευση  
του συμβουλίου των Πολιτών της Σιένας μεγαλοπρεπές  
Σύμβολο του καλού της Κοινότητος  
              και της dilettissimo[α] πατρίδος  
έχοντας την πρωτοκαθεδρία και την επιθυμία  
να ικανοποιηθούν οι πολίτες (siano soddisfatti[β])   
ικανοποιημένοι και πλήρως πεπεισμένοι  
πως η παρούσα συναλλαγή είναι για το δημόσιο συμφέρον  
καθώς πάνε δέκα χρόνια που μελετούσαμε το εν λόγω MONTE  
για το μελλοντικό μεγάλο όφελος της πόλης  
               δεόμενοι ίνα καταξιωθούμε του περιούσιου σκοπού.  
Ob pecuniae scarsitatem[γ]  
                                        S. P. SENENsis ac pro eo amplissim  
Balia Collegium civices vigilantiae  
totius civitatis[δ] 
Ουρβανός Η΄ της Σιένας, Ferd. II mag duce do no 
felicitatem dominante et Ferd. II[ε]   
Ρωμαίος Αυτοκράτωρ εκλέκτωρ.  
Πρωτόκολλο 1251 χαρακτηρισμένο επίσης  
X, I, I, F, και τέσσερα αραβικό*  
OB PECUNIAE SCARSITATEM  
επειδή υπήρχε στενότης χρήματος, τον Νοέμβριο  
επειδή οι φόροι, τα συναλλάγματα,  
οι επιβολές δασμών  και οι τοκογλυφίες  
παρακωλύουν τη νόμιμη κατανάλωση  
δέκα χιλιάδες στην υπηρεσία της βοσκής   
 
τελικά* 
                   τέσσερα θρεμμένα βόδια  
με τους κώλους σφουγγισμένους   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] πολυαγαπημένης (Ιταλ.) ‖ [β] είναι ικανοποιημένοι (Ιταλ.) ‖ [γ] λόγω στενότητος χρήματος (Λατιν.) ‖ [δ] Η Γερουσία του 
λαού της Σιένας / και εξ ονόματός της το Επιφανές Κολέγιο της Βαλίας, η οποία επαγρυπνεί / προς συμφέρον της πολιτείας. 
(Λατιν.) ‖ [ε] Φερδινάνδος Β΄ Μέγας Δουξ κυρίαρχός μας / κυρίαρχος της ευδαιμονίας και Φερδινάνδος Β΄ (Λατιν.) 
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γενικώς συγυρισμένα ώστε να υπηρετήσουν 
καθωσπρέπει τον θεό κάτω απ’ το παράθυρό μου 
κουβέρτες κόκκινο βαθύ αυτοκρατορικό  
κρόσσια, ιπποκόμοι να οδηγούν εκείνη την carroccio[α]  
την άμαξα που είχε απάνω έξι κεφαλές λεόντων  
              για τ’ αγιοκέρια 
Και να οι χρυσοί αετοί, λάβαρα των contrade,[β]   
να τα κουτιά με τα κεριά  
                               ‘Μμ.. ΜΜΣΣ!!!’  
Είπε ξαφνικά το πρώτο βόδι αριστερά 
 ‘νουουΜΣ!’* όταν του έδεσαν στο μέτωπο την κόκκινη κορδέλα,  
Ο Άγιος Γεώργιος, δυο μικροπωλητές κι από κοντά μονόκερως*  
               ‘Νίτσιο! Νιτσ-ιΟ-νε!!’*  
Οι καλλίπυγες γυναίκες της Σιένας  
έρχονται από τα salite[γ] 
      που πάει να πει απ’ του λόφου τις κατεβασιές  
Σ’ ένα κουτί γραμμένο ‘200 ΛΙΡΕΣ’  
                                             ‘laudate pueri’[δ]   
αλλιώς: υπηρετήστε τον Θεό με κεριά  
με πάλιο και 17 λάβαρα  
κι όταν έξι άνδρες σήκωσαν τη μεγάλη λαμπάδα  
λίγο στραβά βαλμένη στην άμαξα το μπροστινό το βόδι  
είχε εν τέλει καθαρό τον κώλο  
και ξεκίνησαν για τον Duomo,[ε]   
έφαγαν 1 ώρα και 17 λεπτά.  
                                             για την εξασφάλιση  
κινητών και ακινήτων  
κάθε πολίτη  
στην πόλη ή οπουδήποτε αλλού έχουν ΑΞΙΩ-  
σεις quocunque aliunde[στ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] άμαξα (Ιταλ.) ‖ [β] συνοικιών (Ιταλ.) ‖ [γ] ορεινά μονοπάτια (Ιταλ.) ‖ [δ] Αινείτε, παίδες (Λατιν.) ‖ [ε] Καθεδρικό (Ιταλ.) ‖ [στ] 
ανεξαρτίτως τόπου (Λατιν.)  
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κι αυτή η obligatio,[α]  εγγύηση θα μερίζεται  
στα ακίνητα αγαθά  
               όλα αυτά εξετάστηκαν με σύνεση στην γενική συνέλευση  
στο όνομα του ΜΕΓΑΛΟΔΥΝΑΜΟΥ,  
και της Ενδόξου Υπερμάχου Παρθένου 
Mα (εννοεί Μαρία)  
σωτήριο έτος 1622 ένα Σάββατο  
ημέρα 4η του Μαρτίου  
περασμένα δέκα χρόνια από τότε  
που αρχίσαμε να μελετάμε  
εκπρόσωποι όλου του λαού  
κι από κάτω οι συμβολαιογράφοι  
διακόσιες χιλιάδες  
                                    (σκούδα)  
Maister Augustino Chisio equites[β]   
χρισμένος στο τάγμα του Στεφάνου (πάπα, αγίου)  
ducatorum[γ]  ; όχι ducentorum[δ]   
κέρδος 10.000 σκούδων  
στον ενοριακό ναό του San Giovanni (Ιωάννου)  
Να ζει κανείς ή να μην ζει δεμένος στο Ενεχυροδανειστήριο  
και οι διάδοχοί του στο Μεγάλο Δουκάτο  
       εγγύηση από το εισόδημα των βοσκοτόπων   
μέχρις (δυσανάγνωστο) εννοούσα, όχι  
libris septem,[ε]  το σύνολο, summam, scutorum[στ]   
δέκα χιλιάδες  
Για την εξασφάλιση κινητών και ακινήτων  
                                                    ΑΞΙΩ-  
σεις 
 
               Έξω από τις Συρακούσες* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] εγγύηση (Λατιν.) ‖ [β] Άρχοντας Αυγουστίνος Τσίζιο ιππότης (Μες. Λατιν.) ‖ [γ] πρίγκιπα (Λατιν.) ‖ [δ] διακοσίων (Λατιν.) ‖ 
[ε] επτά λίρες (Λατιν.) ‖ [στ] σύνολο, σκούδα (Λατιν.)  
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χωρίς λεφτά το μπάρκο  
για την Αθήνα με κίνδυνο του Πιστωτή  
κομμένα τα κατάρτια, χυμένο πετρέλαιο σ’ ένα νησί  
               αλλά ο άνθρωπος της S[tandard] O[il]* 
δεν το ’χαψε.  
Μέχρι του ποσού των 200.000  
σε πίστωση όλου του λαού  
για το δημόσιο και ιδιωτικό όφελος  
               μερίδια καλούμενα Loca Montis  
σαν να λέμε μέρη στο Βουνό  
@[α] 100 σκούδα να δίνουν 5 σκούδα τον χρόνο  
για όσο καιρό αντέχει το ΒΟΥΝΟ  
               πρώτα ήταν ο καρπός της φύσης  
και η απόλυτη βούληση του λαού  
ο γαληνός Μ. Δουξ και οι κηδεμόνες  του  
και οι Άρχοντες Εκπρόσωποι της Βαλίας,  
στο όνομα του Μεγαλοδύναμου Θεού  
       με τον καλύτερο τρόπο κτλ, και της Ενδόξου Παρθένου  
συγκάλεσαν από κοινού 1622  
γενικό συμβούλιο και ήταν 117 σύμβουλοι  
στην αίθουσα της Υδρογείου, με καμπάνες  
και την φωνή του Τελάλη (Il Banditore[β])  
μερίδια του Βουνού ν’ αποδίδουν πέντε σκούδα ανά εκατό 
ετησίως, και ανεξάρτητο απ’ το ΕΛΕΟΣ* 
με τους δικούς του συμβούλους, και το δικό του προσωπικό  
Illus Balia eseguisca in tutto[γ]  
                                  Παράγγελμα των ΜΜεγαλειοτήτων ΤΤους  
 
ACTUM SENIS in Parochia S. Giovannis[δ]   
λευκές σελίδες στο τέλος μέχρι το ευρετήριο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] ανά ‖ [β] ο τελάλης (Ιταλ.) ‖ [γ] η Επιφανής Βαλία εκτελεί εξολοκλήρου  (Ιταλ.) ‖ [δ] πραγματοποιήθηκε στην ενορία του 
Αγίου Ιωάννου της Σιένας (Ιταλ.) 
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hoc die decim’ octavo,[α] έτος από Ενανθρωπίσεως  
1623. Ο Τσέλσο* είχε ένα σχέδιο για το σιτάρι  
Ιούλιος-Δεκέμβριος, Ιούλιος-Νοέμβριος  
Χορτάρι πουθενά.  
                                    Το πεύκο κόβει στα τρία τον ουρανό  
Κι έγινε ΤΡΑΠΕΖΑ των βοσκοτόπων στην Χωροδεσποτεία 
stati fatti Signoria, [β]  παρουσία του Πάριδος Μπολγκαρίνι  
Πίστωση της Κοινότητας της Σιένας  
12 της Βαλίας παρόντες     μπήκαν στην επιτροπή  
Εγώ ο cancellarius[γ]  έγραψα στην Μεγαλειότητά Του  
Ένα Νέο Βουνό που θα δέχεται απ’ οποιοδήποτε άτομο  
από τις Luoghi  δημόσια και ιδιωτικά,  
προνομιούχους και μη προνομιούχους  
ένα βάθρο, a fondo,[δ] μια κοίτη, μια σίγουρη και ασφαλής  
Πόλη με «entrate» [ε]    
                                        δασμούς και δημόσια έσοδα 
150 ανά            σκούδα  
 
για εγγύηση η οποία  
θα φτάνει τις 8 με 10 χιλιάδες τον χρόνο  
από τον gabelle[στ] και/ή το dogana[ζ]  
Τρίτη 3 Ιαν. - Τετ. 6 των Θεοφανείων 1622  
ένα Νέο Monte που καλείται να αποδίδει @ 5% ετησίως  
 
1622 Ιανουάριος, εγγεγραμμένα στην Paschi  
Offo de Paschi[η] 
Μάρτιος 1622 Ντόνα Όρσολα    κάπου κάτι      διεγράφη απ’ το βιβλίο  
των δημοσίων γυναικών της Σιένας (με έγκριση της Βαλίας)  
Μάρτιος 24 πάλι μαύρο χρήμα από την Φλωρεντία  
Monte de Firenze, vacabile, 1591,  
πληρωτέα κάθε δύο μήνες είχαν γίνει ίσαμε 8 και 1/2  
μαχαιροβγάλτες δεκτοί.*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α] σήμερον, ημέρα δεκάτη ογδόη (Λατιν.) ‖ [β] πραγματοποιήθηκε προβιβασμός στην τάξη των Αρχόντων (Ιταλ.) ‖ [γ] 
σύμβουλος (Μεσ. Λατιν.) ‖ [δ] κεφάλαιο/κοίτη ‖ [ε] εισόδημα (Ιταλ.) ‖ [στ] φόρο κατανάλωσης (Γαλλ.)  ‖ [ζ] τελωνείο (Ιταλ.)  ‖ 
[η] Υπηρεσία Βοσκοτόπων (Ιταλ.)   
 
 
 
 
 

  



26 

 

1621 να δώσουμε ΔΟΥΛΕΙΑ στον κοσμάκη.  
μητρώο, παπικό έδικτο  
                             O― 
ράτιος ντέλλα Ρένα να αναγνωριστεί  
ως άνομος πατέρας των μπάσταρδων του Πέτρου των Μεδίκων  
100 σκούδα ετησίως  
               αν με προσέχεις, όχι ως  
άνομος πατέρας της άνομης σποράς του Πέτρου*  
 
Orbem bellis, urbem gabellis, Urbanus octavus  
implevit.[α]  
 
21η Ιουνίου Παρασκευή ή κάπου εκεί γύρω 1624  
με εντολή του Δικαστή  
η κα Μαργαρίτα ντε Πέκορα Γκάλο  
διαγράφηκε από το αρχείο των πορνών της πόλης  
της Σιένας, με την κατηγορία της κλοπής  
Παρασκευή πρώτη ημέρα του Ιουλίου  
Έμποροι μίλησαν στην Βαλία, ενεργητικότητα για το Monte Nuovo  
διαγραμμένη  
Ιαν. 1622 ο Δούκας απάντησε, και ήδη μίλησε  
για τα λιβάδια  
16 Ιουλίου, Monte Nuovo, [β]  επιτροπή σύστασης.  
Το Νέο Βουνό εγκρίθηκε από τις Μεγαλειότητές των  
10έμβριος Monte Paschale, fatto Signoria[γ] ανακοίνωση  
στους Συμβούλους Διαχείρισης Πόρων  
και στο Συμβούλιο Βοσκής  
Μάιος 1626 κι άλλα προβλήματα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
[α] ο Ουρβανός ο όγδοος γέμισε τον κόσμο με πολέμους και την πόλη με φόρους (Λατιν.) ‖ [β] Νέα/ο Τράπεζα/βουνό (Ιταλ.) ‖ 
[γ] η Τράπεζα Βοσκοτόπων αναγόρευσε Άρχοντα (Ιταλ.)  
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με το μαύρο χρήμα (μολύβδινο νόμισμα)  
γνωμοδότηση:  
                        στο προειρημένο μέρος  
να μην δίνεται από τον Μεγάλο Κόμη και τους διαδόχους του 
οποιαδήποτε εγγύηση σε ληστές και κακούργους  
αλλά μόνο για αστικά χρέη, ώστε να μην γίνει φωλιά κακούργων  
όπως το Γραφείο Δανείων της Φλωρεντίας  
anno domini[α] χίλια 5ακόσια τόσο   
παραμένει η υποχρέωση προμήθειας αλατιού από το Γκροσέτο  
στη σημερινή τιμή  
 
1676 πρέσβεις στη Φλωρεντία  
όταν ο Μέγας Δούκας είπε πως δεν καταλάβαινε από οικονομικά  
non intendeva di quella materia[β]  
υποχρεωμένοι να εμπιστευθούν τους εκπροσώπους τους  
1679 για δύο χρόνια δεν φυλακίστηκε κανείς  
για χρέη μικρότερα των 14ων  λιρών, εκείνοι που μπήκαν μέσα 
             για 30 και κάτω   
μπορούσαν να αποφυλακιστούν με εντολή των Buonuomini[γ]* 
οι οποίοι θα έθεταν και τους όρους της επιδιαιτησίας  
Η Monte να δανείσει 4736 σκούδα  
στο ίδρυμα Τολομέι,* και να μην πάρει τόκο για το ποσό  
που δαπανήθηκε για το κολέγιο  
1680 στους οφειλέτες 4% και ένα τρίτο  
στους πιστωτές να καταβληθούν 2/3α του 1% των κάτωθι,  
            πάγιο ενεργητικό  
Δεκέμβριος ’22 καθιστά υπεύθυνα  
όλα τα πρόσωπα και όλα τα αγαθά του λαού  
πως το Βουνό έχει το κεφάλαιό του εγγυημένο  
πως όποιος βάλει την μονέδα του θα έχει το luoghi του[δ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] σωτήριον έτος (Λατιν.) ‖ [β] δεν το καταλάβαινε αυτό το ζήτημα (Ιταλ.) ‖ [γ] Δικαίων (Ιταλ.) ‖ [δ] μτφ. μερίδιο (Ιταλ.) 
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που θα καρπίζει 5% ετησίως  
Υπέγραψαν Νικολό ντε Άντιλε  
Οράτιος Τζανλιόλι 
Σεβ. Τσελέζι οι ΜΜ ΤΤ (Μεγαλειότητές Των)  
ικανοποιούν το αίτημα ανέγερσης ενός Βουνού  
για το Δημόσιο και ιδιωτικό καλό  
για να ενισχύσει, διευκολύνει και νομιμοποιήσει  
προθυμοποιήθηκε να προσφέρει βοήθεια και prestare[α]  
το κεφάλαιο από τα δημόσια έσοδα του Μεγάλου Δούκα  
μέχρι του ποσού των 200.000  
με καρπό 5%     το οποίο θα είναι δέκα χιλιάδες τον χρόνο  
που ανήκει στην Υπηρεσία Βοσκοτόπων  
Paschi di detta Città[β]  
το εν λόγω ποσό με cautele[γ]  
ώστε κανείς να μην υποφέρει  
                                 Μαρία Μαγδαλινή, tutrice  
                                 Ορος ντέλλα Ρένα  
                                                             (του οποίου μπάσταρδα)  
1622 τριακοστή Δεκεμβρίου δεν ήταν τα φυσικά του μπάσταρδα  
πως η Εκλαμπρότατη Βαλία θα εκτελέσει πλήρως την εν λόγω εντολή  
      (μόνο τα νόμιμα μπάσταρδά του)  
               ακριβής γνωμοδότηση των Μεγαλειοτήτων Τους  
2 Ιαν. 1622, Οράτιος Γκρκολίνι 
Stile senese[δ] ή αρχής γενομένης του χρόνου μήνα Μάιο  
Διακηρύχτηκε στην Σιένα, στον Ενοριακό Ναό του S. Gionni, in palatio,[ε]  
με μάρτυρες τους προαναφερθέντες,  
            αποστολικός, αυτοκρατορικός, πολίτης  
της Σιένας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] δανείσει (Ιταλ.) ‖ [β] βοσκότοποι της ειρημένης πόλεως (Ιταλ.) ‖ [γ] εγγυήσεις (Ιταλ.)  ‖ [δ]  με τον τρόπο της Σιένας (Ιταλ.)  ‖ 
[ε] Αγίου Ιωάννου, στο ανάκτορο (Ιταλ.)    
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Φλωρεντία 1749, 1000 σκούδα  
      για την αποξήρανση του βαθυπέδου  
2000 για επισκευή Ρωμαϊκής Οδού προέγκριση μέχρι 12.000  
 
Δημόσιο χρέος στο τέλος των Μεδίκων*  
14 εκατομμύρια σκούδα  
ή 80 προπολεμικές λίρες.  
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XLIV 
 
 
Και ου, Φλωρεντία 1766, και ου  
κατάσχεις για χρέη αγροτικά εργαλεία  
ου υποζύγια ου  
χωρικό όστις εργάζεται μετ’ αυτών.*  
                      Πέτρος Λεοπόλδος*  
Μεγάλη ποσότητα σιτηρών απούλητη*  
     δεν έλειψε ποτέ από το Βουνό η ρευστότητα,  
              μείωση του επιτοκίου στο τέσσερα και 1/3  
 
οι πιστωτές πάντα εξοφλημένοι,  
κανένα εμπόδιο στο εμπόριο εντός του Μεγάλου Δουκάτου  
απαγόρευση εισαγωγής σιτηρών  
’83, πέντε τοις εκατό ανώτερο νόμιμο επιτόκιο   
’85, τρία στις εκκλησιαστικές επενδύσεις, motu proprio[α]  
Πέτρος Λεοπόλδος 
Ferdinando EVVIVA!![β] 
                                     διάταγμα κατά των εξαγωγών  
σκέφτηκαν ο καρπός είναι για να τρώγεται  
 
Σημαίες σάλπιγγες και τύμπανα και κόρνα *  
κι ένα λάβαρο  
                         VIVA FERDINANDO  
κι όλες μαζί οι καμπάνες να σημαίνουν  
με κανονιές και πυροτεχνήματα και να τραγουδούν TE DEUM[γ]* 
δοξολογώντας τον Ύψιστο γι’ αυτόν  
τον τόσο οικονόμο νόμο  
και φώτα ολόφωτα στο παρεκκλήσι του Αλεξάνδρου*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] εξ ιδίας πρωτοβουλίας (Λατιν.) ‖ [β] ζήτω ο Φερδινάνδος (Ιταλ.) ‖ [γ] Σε, τον Θεόν (Λατιν.) 
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       και το εικόνισμα της Παρθένου αποκεκαλυμμένο  
και ψαλμοί και λιτανεία και μετά πήγαν στο παρεκκλήσι  
        της Αγίας Αικατερίνης*  
στον Άγιο Δομίνικο και πλάι στην λάρνακα  
με την κάρα του Αγίου προσευχήθηκαν  
και πήγαν στην Αδελφότητα της Φόντε Τζούστα*  
πάλι λιτανεία, πάλι ψαλμοί  
κι όταν τελείωσαν οι Ευχαριστίες το μπουλούκι  
και οι contrade[α] με τύμπανα και κόρνα  
και σάλπιγγες και λάβαρα πέρασαν απ’ τα σπίτια  
των γυρολόγων κι ύστερα κρέμασαν τις σημαίες  
στο Μέγαρο των Πρώτων* και το χρυσό λάβαρο ανάμεσά τους  
 (κι έτσι έφυγε όλο το πρωί)  
                σκοπεύοντας ν’ αρχίσουν το απόγευμα  
κι η μεγάλη καμπάνα κι όλες οι καμπάνες του πύργου στην piazza[β]*   
χτυπούσαν ασταμάτητα απ’ τις 8 π.μ. ως τις επτά το απόγευμα  
και την άλλη μέρα είχε παρέλαση  
άμαξες και μάσκες διάφορες πολλές  
λογής-λογής μορφές e di tutte le qualità[γ]  
      πάντα με τα ταμπούρλα και πάντα με τις σάλπιγγες 
φωνάζοντας VIVA FERDINANDO και παντού στην piazza  
φωτιές πολλές κι έσκαζαν βαρελότα  
κι έπεφταν κανονιές και mortaretti[δ] και μπαταριές  
με τουφέκια και πιστόλια και στο Παρεκκλήσι της piazza* 
αμέτρητα κεριά αναμμένα για την έκδοση αυτού  
του τόσο οικονόμου νόμου κι όταν νύχτωσε χοροί  
        και πήγανε στα σπίτια τους οι μάσκες  
κι οι καπετάνιοι των συνοικιών,  
των contrade, πήραν τα λάβαρά τους στον Ναό της Piazza*  
όπου έψαλαν πάλι  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
[α] συνοικίες (Ιταλ.) ‖ [β] πλατεία (Ιταλ.) ‖ [γ] και κάθε είδους (Ιταλ.) ‖ [δ] κροτίδες (Ιταλ.) 

 
 
 
 
 
 
 



32 

 

και φώναξαν πάλι Ferdinando EVVIVA  
Evviva Ferdinado il Terzo[α]  
και στις contrade[β] συνέχισαν τα τύμπανα  
κι οι σάλπιγγες του κυνηγού τα κόρνα,  
οι λάμψεις των πυρσών, τα βαρελότα και πήγαν  
στην Πιάτσα ντελ Ντουόμο μ’ ένα νέο πανδαιμόνιο τουφεκιών  
mortaretti[γ] πιστολιών  
κατάφωτοι οι δρόμοι όλοι από πυρσούς  
ξύλων φωτιές κι άχυρων αναλαμπές  
κι οι μικροπωλητές είχαν ειδοποιηθεί  
να μην βγάλουν την πραμάτεια τους  
       μην γίνει ταραχή κι έμειναν όλη μέρα σπίτι  
ή κάπου έξω απ’ την Σιένα. Ήταν τότε νόμος που τον έλεγαν  
Dovizia annonaria[δ]*  
                         ελευθερωμένοι πια από την Τυραννία της Άδειας  
Από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου  
απροσδόκητη αγαλλίαση, τέσσερις αράδες σε μαρμάρινη πλάκα:  
                             Frumentorum licentia  
               coercita de annonaria laxata Pauperum aeque  
                             divitium bono conservit  
                              FERDINANDI 1792[ε]* 
αρνήθηκε να πάρει μαζί του μικρά αντικείμενα τα οποία  
θεώρησε περιουσία του έθνους. Φερδ. Γ΄ 1796  
γιατί ο ηγεμόνας είναι il più galantuomo del paese[στ]  
ο πολίτης παπάς Φρ Λεντσίνι σκαρφάλωσε στο βήμα 
για να σμίξει με τον πολίτη Αμπράμ  
και με θαυμαστή γαλήνη κάθισε εκεί μαζί τους ο πολίτης  
Αρχιεπίσκοπος*  
                             από 7,50 το μόδι, 12  
       μέχρι τις 26 Απριλίου  
και στις 28 Ιουνίου ήρθαν άντρες απ’ το Αρέτσο  
πέρασαν την Πόρτα Ρομάνα και πήγαν στο γκέτο  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α] ζήτω ο Φερδινάνδος ο Τρίτος (Ιταλ.) ‖ [β] συνοικίες (Ιταλ.) ‖ [γ] κροτίδων (Ιταλ.) ‖ [δ] αφθονία προμηθειών (Ιταλ.) ‖ [ε] 
ελευθερία των σιτηρών / περιορίστηκε τα αποθέματα αυξήθηκαν για το καλό των φτωχών / και των πλουσίων μερίμνησε / 
Φερδινάνδου 1792 (Λατιν.) ‖ [στ] ο πιο έντιμος άνθρωπος στη χώρα (Ιταλ.) 

 



33 

 

να λεηλατήσουν και να κάψουν εβραίους  
κάποιοι κάηκαν με το δέντρο της ελευθερίας στην piazza  
κι άλλοι πολλοί τη μέρα εκείνη και τη νύχτα  
anno domini[α] 1799  
Η λεηλασία σταμάτησε με άνωθεν διαταγή  
στις 3 Ιουλίου αποκαλύφτηκε προδοσία  
τα φυσίγγια που πήρε το στράτευμα  
ήταν γεμάτα με σιμιγδάλι αντί για μπαρούτι*  
       και κουκούτσια κερασιών αντί για βόλια  
μόνο μερικά είχαν λίγο μπαρούτι  
Respectons les prêtres,[β]* επεσήμανε ο Ταλλεϋράνδος  
1800 καλή χρονιά για τα σιτηρά και το κρασί  
               αν τα πήγαινες καλά με την αγροτιά  
της χερσονήσου.  
                              Premier Brumaire: [γ]* 
Vous voudrez citoyen[δ]*  
παραδώστε ό,τι έχουν τα ταμεία σας   
στην κοινότητα, fraternité, [ε] χαιρετισμοί.  
                                                            Ντελόρ*  
εξ ονόματος Ντυπόν* Αντιστράτηγος  
Λουδοβίκος Βασιλεύς της Ετρουρίας, Primus,[στ]* απόλυτος, δίχως σύνταγμα.  
φόροι τόσο αβάσταχτοι – που δεν ήταν τίποτα μπροστά τους τα χαράτσια 
που πλήρωναν  οι υπήκοοι στην Βρετανία.  
                              Στγος. Κλαρκ στον Ministro degli Esteri[ζ]   
Εφόσον οι καρποί του Βουνού ήταν τα 2/3 του ενός τοις εκατό                                                                                       
με αυτά θα εξοφληθούν όλες οι τρέχουσες υποχρεώσεις.*  
Madame ma soeur et cousine[η]  
έλαβα την από εικοστής τετάρτης Νοεμβρίου 
          επιστολή της Μεγαλειότητάς Σας 
υποθέτω πως υπό τις παρούσες συνθήκες  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] σωτήριον έτος (Λατιν.) ‖ [β] ας σεβαστούμε τους ιερείς (Γαλλ.) ‖ [γ] πρώτη του μηνός Μπρυμαίρ (Γαλλ.) ‖ [δ] θα το κάνετε, 
πολίτη (Γαλλ.) ‖ [ε] αδελφότης (Γαλλ.) ‖ [στ] Άρχων (Λατιν.) ‖ [ζ] υπουργός των εξωτερικών (Ιταλ.) ‖ [η] Κυρία αδελφή και 
εξαδέλφη μου (Γαλλ.) 
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θα επιθυμούσε να αναχωρήσει αμέσως για την Ισπανία ή εν πάση περιπτώσει  
να εγκαταλείψει μια χώρα στην οποία δεν μπορεί  
να μείνει με την αξιοπρέπεια που προσήκει στον τίτλο Της.  
Έδωσα διαταγές ώστε να γίνει  
δεκτή στο Ισπανικό Βασίλειό μου  
και στις Γαλλικές Κτήσεις μου με τις τιμές που της αρμόζουν.  
Αν η Μεγαλειότητά Σας βρίσκεται στο Μιλάνο ή στο Τορίνο  
πριν από την 18η μηνός Δεκεμβρίου θα είχα  
το πλεονέκτημα να την δω. Στέλνω τον αξιωματικό  
υπασπιστή μου, Στρατηγό Ρεγ ο οποίος θα παραδώσει την επιστολή.  
Παράλληλα θα επιφορτιστεί με την λήψη μέτρων  
ασφαλείας για την χώρα και  
την αποπομπή των ανθρώπων που μπορεί να βλάψουν την γαλήνη της,  
        δεδομένου ότι έμαθα πως η Μεγαλειότητά Σας  
        έχει ήδη θεωρήσει απαραίτητη 
        την αποστολή στρατευμάτων από τη Λισαβόνα.  
Τα στρατεύματά μου θα έχουν ήδη μπει σε κείνη την πρωτεύουσα   
και θα έχουν κατακτήσει την Πορτογαλία.   
Όθεν προσεύχομαι, Κυρία αδελφή μου και εξαδέλφη,  
να σας χαρίζει ο ελεήμων Θεός την αγία προστασία που χρειάζεστε.     
Βενετία, πέμπτη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου 1807  
               Στοργικός αδελφός και εξάδελφος της Μεγαλειότητάς Σας  
                                                  ΝΑΠΟΛΕΩΝ*  
(ο γραμματέας του ανακατεύει τις αντωνυμίες  
Σας, Της, της, όλες αναφερόμενες στην Μεγαλειότητα)  
Κι αυτοί που «με κτηνώδη αυθορμησία» πήραν την θέση των αλόγων  
ήταν, λέει ο μικροπρεπής Μπαντίνι, βαλτοί  
και πληρωμένοι από τον έπαρχο.*  
 «Η ανώτερη τάξη των καλλιτεχνών, εδώ που τα λέμε  
     οι μόνες κορυφές της κοινωνίας  
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        όπου δεν μπορεί να φτάσει η θύελλα της πολιτικής»,  
            παρατήρηση την οποία φαίνεται να έκανε   
                                                                                ο Ναπολέων  
Και η «Σεμίραμις»* 1814 έφυγε από τη Λούκα  
       αλλά ο νομικός κώδικας του αδελφού της* παραμένει.  
monument di civile sapienza[α]  
αποξήρανε βάλτους, καλλιέργησε βαμβάκι, εισήγαγε merinos*  
βελτίωσε το σύστημα των υποθηκών  
              «Δόξα τω Θεώ που δίνει έστω λίγους τέτοιους άνδρες»  
αν και αυτοί είναι που δίνουν στον άνθρωπο κουράγιο  
Και πριν από αυτόν ήταν ο Πέτρος Λεοπόλδος  
που θέλησε να τελειώνει με το δημόσιο χρέος·  
που έθεσε τις συντεχνίες στην δικαιοδοσία κοινού δικαστηρίου·  
που διατήρησε τους τίτλους μόνο σαν απομεινάρια  
της φεουδαρχικής αλυσίδας·  
που περιόρισε το ακατάσχετο που έβαλε τους πρίγκιπες και την εκκλησία  
                να πληρώνουν φόρους 
όπως όλοι· που έδωσε τέλος στις φυλακίσεις για χρέη· 
που είπε πως δεν μπορείς να πουλήσεις δημόσιες υπηρεσίες· 
που απάλειψε ένα σωρό gabelle·[β] 
που απάλλαξε τους τυπογράφους από την επιτήρηση  
               και σάρωσε το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας·  
που κατάργησε την θανατική ποινή και τα βασανιστήρια  
τα οποία πίστευε πως οφείλονταν στις κοινωνικές διακρίσεις·  
που μοίρασε την δημόσια περιουσία στους καλλιεργητές·  
δρόμους, δέντρα και το εμπόριο του μαλλιού  
το εμπόριο του μεταξιού, και όρισε αμετάβλητη τιμή, χαμηλότερη, για το αλάτι·  
κι άλλη μια σελίδα γεμάτη με παρόμοιες διατάξεις Αψβούργων Λωρραίνης*  
Ο γιος του ο Τρίτος Φερδινάνδος, μείωσε στο μισό τους φόρους,  
βελτίωσε τις καλλιέργειες στην Βαλ ντι Τσάνα,* το Λιβόρνο porto franco[γ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] μνημείο πολιτικής σοφίας (Ιταλ.) ‖ [β] φόρους κατανάλωσης (Γαλλ.) ‖ [γ] ελεύθερο λιμάνι (Ιταλ.) 
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               κι εκείνη τη μέρα ήρθε η Μαντάμ Λετίτσια,*  
η μητέρα του πρώην αυτοκράτορα, και στις 13 αναχώρησε.  
 
 «το ίδρυμα, της Σιένας, πρέπει να βάλει χαλινάρι στην τοκογλυφία».  
               Νικολό Πικολομίνι, Provveditore.[α]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α] επιτηρητής (Ιταλ.) 
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XLV 
 
 
Με την Τοκογλυφία* 
 
Με την τοκογλυφία, 
δεν φτιάχνουν σπίτια οι άνθρωποι γερά 
η κάθε πέτρα λαξεμένη και βαλμένη στη θέση της σωστά 
να στρώσει απάνω ο σοβάς, να κάτσουν τα στολίδια. 
με την τοκογλυφία 
δεν ζωγραφίζουν οι άνθρωποι παράδεισους στις εκκλησίες 
harpes et luz[α]* 
την παναγιά να δέχεται τον άγγελο εξ ουρανών 
κι απάνω εκεί στο πρόχειρο μολύβωμα να λάμπει το φωτοστέφανό της. 
με την τοκογλυφία 
δεν αξιώνονται οι άνθρωποι Γκοντσάγκα,* κληρονόμους, παλλακίδες, 
δεν φτιάχνονται οι εικόνες για ν’ αντέξουν στον χρόνο και να μας αντέξουν, 
φτιάχνονται για να πουληθούν αμέσως και πουλιούνται. 
με την τοκογλυφία κρίμα μεγάλο κι άδικο ενάντια την φύση, 
κάτι μπαγιάτικα αποφάγια το ψωμί σου  
χάρτινο το ψωμί σου, 
χωρίς το στάρι των βουνών και το σκληρό αλεύρι. 
με την τοκογλυφία χοντραίνει η γραμμή* 
με την τοκογλυφία δεν είναι πια σαφές 
το περίγραμμα κι οι άνθρωποι δεν βρίσκουν τόπο να φωλιάσουν. 
Η πέτρα τρώει το λιθοξόο  
κι ο αργαλειός τον υφαντή. 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ  
δεν φτάνει το μαλλί στην αγορά 
και δεν αφήνει κέρδος το κοπάδι με την τοκογλυφία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] άρπες και λαούτα (Μεσ. Γαλλ.) 
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μάστιγα, μάστιγα μεγάλη αυτή η τοκογλυφία, 
στομώνει τη βελόνα στο χέρι της κυράς 
και σταματά το ακούραστο αδράχτι. Πιέτρο Λομπάρντο* 
δεν γίνεται με την τοκογλυφία. 
Ντούτσιο* δεν γίνεται  
ούτε Πιερ ντέλλα Φραντσέσκα·*  
Τζουάν Μπελίν’* όχι με την τοκογλυφία  
ούτε «La Calunnia»* ζωγραφιστή.  
Με την τοκογλυφία δεν έχει Αντζέλικο·*  
δεν έχει Αμπρότζο Πρέντις,* 
ούτε εκκλησία πέτρινη  
κι απάνω από την πύλη σμιλεμένο: Adamo me fecit.[α]* 
Αγαπάτε Αλλήλους. 
Όχι Άγιο Τρόφιμο* με την τοκογλυφία 
Όχι Άγιο Ιλαρίωνα* με την τοκογλυφία, 
Σκουριάζει η σμίλη με την τοκογλυφία 
Σκουριάζει η τέχνη κι ο τεχνίτης  
Τρώει το νήμα ο αργαλειός 
Κανείς δεν ξέρει πια να κάνει τα χρυσοκεντητά·  
Έχει λεκέδες το γαλάζιο· σκορπίζεται το κρεμεζί 
Μέμλινγκ* δεν βρίσκει πια το σμαραγδί 
Έσφαξε η τοκογλυφία μέσα στη μήτρα το παιδί 
στόμωσε του νέου την ορμή 
την άνοια, την παράλυση έφερε στο κρεβάτι 
πήγε και ξάπλωσε ανάμεσα στη νύφη και τον γαμπρό 
                          CONTRA NATURAM[β] 
Έφεραν πόρνες στην Ελευσίνα,* 
σερβίρουν πτώματα 
έτσι προστάζει η τοκογλυφία.  
 
E.B.[γ] Τοκογλυφία: Αντίτιμο του δικαιώματος χρήσης αγοραστικής δύναμης, το οποίο δεν 
ανταποκρίνεται στο υφιστάμενο επίπεδο παραγωγής· και συχνά ούτε καν στις δυνατότητές 
της. (Από εδώ και η χρεοκοπία της τράπεζας των Μεδίκων).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

[α] ο Αδάμ με εποίησε (Μεσ. Λατιν.) ‖ [β] ενάντια στη φύση (Ιταλ.) ‖ [γ] σημαντική σημείωση (Λατιν.) 
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XLVI 
 
 
Κι αν πείτε πως αυτή η ιστορία είναι διδακτική...  
ένα μάθημα· και πως ο Αιδεσιμότατος  
Έλιοτ* ανακάλυψε μια γλώσσα πιο φυσική... αν σκεφτείτε  
πως γίνεται να βγεις τρέχοντας απ’ την κόλαση...  

Τη μέρα εκείνη ο καιρός ήταν συννεφιασμένος 
στο Τζοάλι* τρεις μέρες φορτωμένα χιόνι  
πάνω απ’ τη θάλασσα τα σύννεφα πυκνά  
στο βάθος σαν οροσειρά.  
Χιόνισε. Κι έβρεξε ήσυχα στρωτά, μια κουρτίνα κροσσωτή  
να βλέπεις τον αέρα καθαρά να μπαινοβγαίνει  
ανάμεσα στα κρόσσια του νερού και του χιονιού. Δεκαεπτά  
Χρόνια η ίδια υπόθεση, δεκαεννιά, ενενήντα χρόνια η ίδια υπόθεση 
Και είπε εκείνος ο τριχωτός τύπος* (γυμνά όπως πάντα  
τα καλάμια του – πού να βρει παντελόνι να του κάνει) «ΑΝ είναι έτσι,  
τότε μπορεί κάθε σωστή κυβέρνηση να δίνει μέρισμα σε όλους;»  
Το σκέφτηκε λιγάκι ο ταγματάρχης* και είπε: «Ε... Ναι, αυτό... 
Θέλεις να πεις αντί να βάζει φόρους;»  
«Αντί να βάζει φόρους». Εκείνο τo γραφείo;  
Την είδες τη Decennio;*  
;  
Έκθεση Decennio, αναπαράσταση  
των γραφείων της Il Popolo,* λοιπόν, τι να σου πω 
φτυστά  τα δικά μας, εκτός από τις Mills*  
κι ένα τσαγιερό και τον βαρύ κι ασήκωτο χειλά*  
καθισμένο στο γραφείο του  
Το ένα μάτι μισό πράσινο, το άλλο όλο καστανό, δεκαεννιά  
Χρόνια η ίδια υπόθεση, ΕΓΚΛΗΜΑ  
ΔΥο Αιώνες, 5 εκατομμύρια νεκροί  
μέχρι το 1919,* και πριν  
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Χρέη του Νότου στη Νέα Υόρκη,*   
στις τράπεζες της πόλης, δηλαδή, διακόσια εκατομμύρια,  
πόλεμος για την δουλεία;  
δεν νομίζω (ή δεν με πείθετε)  
Πέντε εκατομμύρια νεκροί .. δυο σχέδια του Μαξ,*  
ένα του Μπάλφουρ με μια καμήλα, κι ένα που για ΠροΦανείς   
λόγους δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, ο γέρο-Τζώνυ Μπουλ μ’ ένα μαντίλι.  
Δεν δημοσιεύτηκε ποτέ..  
               «Δεν έχει άποψη».  
Είπε ο Οράζ για τον ΤΖ.ΜΠ.Σ.* είπε ο Οράζ για τον κ. Xtertn.*  
Είπε ο Οράζ για τον κ. Ουέλς: «δεν ΘΑ ’ΧΕΙ άποψη  
το πρόβλημα είναι πως εννοείς αυτό που λες,  
δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ δημοσιογράφος».  
19 χρόνια η ίδια υπόθεση, κήπος στα προάστια,  
«Έλληνες!» είπε ο Τζων Μάρμαντιουκ* «κάτι κολπάκια με την τέχνη!  
«Τι άλλο; ποτέ δεν μπόρεσαν να στήσουν ένα ΕΘΝΟΣ!»  
«Δεν θα με προσηλυτίσεις, ΜΗΝ προσπαθείς,  
»Είπα, είπε ‘Το ξέρω δεν προσπάθησα, ο πατέρας σου σ’ έστειλε εκεί  
»να σπουδάσεις. Ξέρω πώς θα ένοιωθα.  
»στέλνω τον γιο μου στην Αγγλία και μου γυρίζει χριστιανός!  
»πώς θα ένοιωθα;’» κήπος στα προάστια  
Είπε ο Αμπντούλ Μπαχά:* «Είπα ‘ας μιλήσουμε για τη θρησκεία’. 
»Ο καμηλιέρης είπε: πρέπει ν’ αρμέξω την καμήλα μου.  
»Λοιπόν, όταν αρμέξαμε την καμήλα του είπα ‘ας μιλήσουμε για τη θρησκεία’.  
Κι ο καμηλιέρης είπε: Είναι ώρα να πιούμε γάλα.  
 Θέλετε λίγο;’ Από ευγένεια είπα να τον συνοδεύσω.  
Έχετε πιει άλλη φορά γάλα καμήλας;  
Μου ήταν αδύνατο να πιω γάλα καμήλας. Δεν μου ήταν ποτέ δυνατό.  
Έτσι το ήπιε όλο και είπα: ας μιλήσουμε για τη θρησκεία.  
‘Ήπια το γάλα μου. Πρέπει να χορέψω’ είπε ο καμηλιέρης.  
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Δεν μιλήσαμε για τη θρησκεία». Έτσι ο Αμπντούλ Μπαχά  
Τρίτος αντι-πρόσωπος του Πρώτου Αμπντούλ κάτι Μπαχά,  
του Σοφού, του Οδηγού, του ιδρυτή θρησκείας,  
σ’ έναν κήπο στο Ούμπερντον... Γκούμπερτον... ή σε κάποιο άλλο  
κωλοπροάστιο, σίγουρα πάντως σε προαστιακό προάστιο  
μέσα σε μια θύελλα φλιτζανιών, είπε ο κ. Μάρμαντιουκ:  
«Δεν θα μας καταλάβουν ποτέ. Ψεύδονται. Για μένα  
»είναι υποκριτές, αλλά αν η φυλή παραμείνει ενωμένη 
»η γλώσσα της φυλής θα διατηρηθεί, γι’ αυτό παραγνωρίζουν συνεχώς. 
»Ο Άγγλος πάει εκεί, ζει έντιμα, ο λόγος του συμβόλαιο,  
»δέκα χρόνια, τον εμπιστεύονται, ύστερα υπογράφει για λογαριασμό  
                                                                                             της κυβέρνησής του.  
              »και φυσικά, οι όροι παραβιάζονται, οι Μωαμεθανοί,  
»οι Νομάδες, δεν θα καταλάβουν ποτέ πώς το κάνουμε αυτό».  
17 χρόνια η ίδια υπόθεση, και δεν είμαστε η πρώτη φουρνιά!  
Είπε ο Πάτερσον: 
                          Κερδίζει από τον τόκο σε όλο 
το χρήμα που δημιουργεί η τράπεζα από το τίποτα.  
 
                      Σχεδόν ιδιωτικό κίνητρο 
είπε ο κ. RothSchild, ποιος ξέρει ποιος διάολος Roth-schild*  
1861, ’64 ή κάπου εκεί, «Λίγοι  
»θα το καταλάβουν. Κι αυτοί θα είναι απασχολημένοι  
»με τα κέρδη τους. Ο πολύς κόσμος πιθανόν  
»να μην δει πως δεν συνάδει με το συμφέρον του».  
                          Δεκαεπτά χρόνια η ίδια υπόθεση· ιδού,  
κύριοι, η/οι ομολογία/ες.  
                «Μπορούμε να το πάμε στο δικαστήριο;  
       »Ποιος δικαστής θα καταδίκαζε με τέτοιο στοιχείο;  
anno domini[α] 1694, ίσια μέσα από αιώνες τοκογλυφίας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] σωτήριον έτος (Λατιν.) 
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ίσια, κατευθείαν, μέσα από κιλίκια, τα μουχλιασμένα κτήρια,  
ίσια κατευθείαν απ’ τα σπίτια του Λονδίνου,  
       τα νοίκια στον μεσίτη, τον μουχλιασμένο τοίχο,  
Ποιος δικαστής θα καταδίκαζε; Το Ίδρυμα Καθηγητών Βασιλικής Έδρας*  
Φτιάχτηκε για να διαδίδει ψεύδη και να διδάξει Ουιγισμό, ποιος  
                             ΔΙΚΑΣΤΗΣ θα καταδικάσει;  
         Η επιτροπή Μακμίλαν* γύρω στα διακόσια σαράντα χρόνια  
                                                                                    ΑΡΓΟΤΕΡΑ  
επέστρεψε με μεγάλη δυσκολία στον Πάτερσον  
Στην τράπεζα που κερδίζει ex nihil[α] 
Με πέντε χιλιάδες καθηγητές να τον διαψεύδουν, ποιος  
δικαστής θα καταδίκαζε; Αυτή η υπόθεση συν  
η πρώτη, οδηγεί σ’ ένα συμπέρασμα,  
στην πρώτη φάση αυτού του opus, ο κ. Μαρξ, ο Καρλ,*  
δεν μπόρεσε να φτάσει στο εν λόγω συμπέρασμα, έχεις δει ένα σωρό  
αποδείξεις, δεν τις αναγνωρίζεις ως αποδείξεις, είναι monumentum[β] 
κοίτα γύρω σου, κοίτα, αν μπορείς, τον Άγιο Πέτρο*  
κοίτα τις φτωχογειτονιές του Μάντσεστερ, κοίτα τον βραζιλιάνικο καφέ  
κοίτα το νίτρο της Χιλής.* Αυτή η υπόθεση είναι η πρώτη υπόθεση 
Si requieres monumentum?[γ]  
Αυτή η υπόθεση δεν είναι η τελευταία ούτε η μοναδική, ζητάμε  
ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ, ζητάμε να ριχτεί φως σε μιαν υπόθεση 
επίκαιρη, αλλά όχι πρώτη:  
Τράπεζα που κερδίζει ex nihil. Και κερδίζει εκμεταλλευόμενη μιαν ανάγκη,  
Hic est hyper-usura.[δ]  Ο κ. Τζέφερσον το είδε:  
Κανείς δεν έχει το φυσικό δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα  
του δανειστή, εκτός από αυτόν που έχει τι να δανείσει.*  
Τριτανακοπή, νομικό κώλυμα, κομπίνα, συμπαιγνία, ο ΒανΜπύρεν το είδε.* 
Πριν απ’ αυτό, τσάι πεταμένο στο λιμάνι, πριν απ’ αυτό  
γεμάτα ακόμα τα σχολικά βιβλία. Βαλμένο εκεί  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] εκ του μηδενός (Λατιν.) ‖ [β] μνημείο (Λατιν.) ‖ [γ] αν αναζητάς μνημείο (Λατιν.) ‖ [δ] αυτό είναι υπερ-τοκογλυφία (Λατιν.)
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ΟΧΙ σαν τεκμήριο. Βαλμένο εκεί για να τσιγκλάει τα νωθρά μυαλά,  
δολοφονία, λιμοκτονία κι αιματοχυσία,  
εβδομήντα τέσσερις κόκκινες επαναστάσεις  
δέκα αυτοκρατορίες τσακίστηκαν σ’ εκείνο το ολισθηρό σημείο.  
«Εγώ βασιλεύω στην γη», είπε ο Αντωνίνος «ο ΝΟΜΟΣ,  στη θάλασσα»  
κι εννοούσε, ως γνωστόν, τον lex Rhodi, το Ναυτικό Δίκαιο  
                         των θαλασσοδικηγόρων.  
τοκογλυφία και ναυτική ασφάλεια  
κανένα Κράτος δεν έκανε καλύτερη δουλειά απ’ την Αθήνα*  
Ζητούσε ΦΟΡΟΥΣ για να χτίσει τον Άγιο Πέτρο,  
θεωρούσε τον Λούθηρο ασήμαντο,*  
1527. Έκτοτε η τέχνη ξόφλησε. Έκτοτε τα στολίδια πήγαν κατά διαόλου,  
Έκτοτε μπαρόκ, έκτοτε τέρμα οι λιθοξόοι.*  
«Hic nefas» (ο αφηγητής) «commune sepulchrum».[α]  
 
19 χρόνια η ίδια υπόθεση/η πρώτη υπόθεση. Έβαλα κάτω  
Ένα μέρος του Στοιχείου. Το μέρος/commune sepulchrum    
Aurum est commune sepulchrum. Usura, commune sepulchrum.[β]  
helandros[γ]    και heleptolis[δ]   και helarxe.[ε]  
Hic Geryon* est. Hic hyperusura.[στ]  
 
ΠΕΝΤΕ εκατομμύρια νέοι χωρίς δουλειά  
ΤΕΣΣΕΡΑ εκατομμύρια ενήλικοι αναλφάβητοι  
15 εκατομμύρια «επαγγελματικά ανέντακτοι»,  
         σαν να λέμε με ελάχιστες πιθανότητες να βρουν δουλειά  
ΕΝΝΕΑ εκατομμύρια ετησίως,  
         τραυματισμένοι σε εντελώς αναμενόμενα βιομηχανικά ατυχήματα  
Ένα εκατομμύριο εγκληματικές ενέργειες.*  
Οι Ευνωμένες Πολιτείες της Αμέρικας  
3ος χρόνος της βασιλείας του Φ. Ρούσβελτ,*  
υπογραφή Φ. Ντελάνο, ένεκα ο θείος του.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α] να το αίσχος... ο κοινός τάφος (Λατιν.) ‖ [β] Το χρυσάφι είναι κοινός τάφος. Η τοκογλυφία, κοινός τάφος (Λατιν.) ‖ [γ] 
ἕλανδρος= φονεύς ανδρών (Αρχ. Ελλ.) ‖ [δ]  ἑλέπτολις=κυριεύουσα πόλεις (Αρχ. Ελλ.) ‖ [ε] καταστρέφουσα κυβερνήσεις 
(Απομίμ. Ελλ.) ‖ [στ] να ο Γηρυόνης. Να η τοκογλυφία (Λατιν.) 
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ΥΠΟΘΕΣΗ ποινική. Μία υπόθεση, μία μόνο  
μέσα στις τόσες/Ευνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 1935 μ.χ. 
Χειρότερη υπόθεση η Αγγλία, η Γαλλία: foetor[α] αντιβασιλική.  
 «Ο κ. Κάμινγκς προσφέρει εργασία στον Φάρλυ»*  
              πρωτοσέλιδο σε πρόσφατη εφημερίδα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α] μπόχα (Λατιν.)   
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XLVII 
 
 
Που αν και νεκρός, ακλόνητος ο νους του.*  
Ήρθε φωνή στα σκοτεινά  
Πρώτα να πάρεις  
                                        τον δρόμο για την κόλαση  
και την αναδεντράδα της Περσεφόνης κόρης  
της Δήμητρας μες στο ριχτό σκοτάδι, ν’ απαντήσεις  
τον Τειρεσία ίσκιο τυφλό, στην κόλαση κι ωστόσο 
γνώστη όσων δεν γνώρισε ποτέ άνθρωπος με τη σάρκα του  
πριν φτάσεις στο τέλος του δρόμου σου.  
                         Τον ίσκιο ο ίσκιος ξέρει,*  
κι εσύ μετά την γνώση, πρέπει πανιά ν’ ανοίξεις  
γνωρίζοντας λιγότερα από τα μεθυσμένα κτήνη.  
phtheggometha thasson 
φθεγγώμεθα θᾶσσον[α]* 
               Ο άνεμος έπαιρνε τα καντηλάκια*  
στον κόλπο κι η αρπάγη της θάλασσας τα μάζευε  
Ο Ποσειδών να πίνει μετά την μικρή παλίρροια.  
Tamuz! Tamuz!!*  
Κόκκινη φλόγα κατά το κύμα.  
               Σ’ αυτή την πύλη θα κριθείς.*  
Απ’ τις μεγάλες βάρκες έριχναν καντηλάκια στο νερό,  
Της θάλασσας η αρπάγη τα ’διωχνε κατά την ακτή.  
Της Σκύλας τα σκυλιά αλυχτούσαν στου βράχου τα ριζά,  
Άλεθαν άσπρα δόντια στο βάθος του γκρεμού,  
Αλλά στην νύχτα την αχνή τα καντηλάκια πάντα κατά το κύμα  
                                                         Τύ, Διώνα[β] 
                                                         TU DIONA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] ας φωνάξουμε αμέσως (Αρχ. Ελλ.) ‖ [β] εσέ, Διώνη (Αρχ. Ελλ.) 
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Και Μοῖραι’ Ἄδωνιν[α] 
Και MOIRAI’ ADONIN  
Άδωνη αιμορραγούν της θάλασσας οι φλέβες,  
Φλόγα τρεμάμενη στα καντηλάκια.  
Φύτρα πετάει καινούρια το σιτάρι στον βωμό,  
              ανθό γοργό ο σπόρος.* 
Δυο πιθαμές, δυο πιθαμές για τη γυναίκα.  
Έξω απ’ αυτό τι να πιστέψει; Τίποτα της προκοπής.  
σ’ αυτό απλώνει,  εκεί ο νους της  
Σ’ αυτό που ονομάσατε αιώνιο σκοπό,  
είτε τη νύχτα κάλεσμα της κουκουβάγιας ή ριπή  
χυμού, πάντα άγρυπνος αυτός και τρόπος  
κανείς ουδέ στρατήγημα να τον παραπλανήσει  
Ακούει πίσω από τα βουνά το κάλεσμά του ο σκόρος  
Τυφλά ο ταύρος τρέχει καταπάνω στο σπαθί,* naturans[β]* 
Από το σπήλαιο άκουσες να σε καλεί, Οδυσσέα,  
Με Μῶλυ* ξαπόστασες λιγάκι,  
Με Μῶλυ ελευθερώθηκες από το ένα κρεβάτι  
              για να επιστρέψεις στο άλλο 
Τ’ αστέρια δεν την νοιάζουν,  
              τρύπες περιπλανώμενες της φαίνονται.  
Ν’ αρχίσεις τ’ όργωμα όταν οι Πλειάδες  
πηγαίνουν για ν’ αναπαυτούν,  
Ν’ αρχίσεις τ’ όργωμα 
40 μέρες κρύβονται κάτω από την ακτή,  
Έτσι να κάνεις στους παράκτιους αγρούς  
και στις κοιλάδες που τραβάνε για το κύμα.  
Όταν πετούν απάνω οι γερανοί  
              τ’ όργωμα να σκεφτείς.  
Σ’ αυτή την πύλη θα κριθείς  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
[α] κι οι Μοίρες... τον Άδωνη (Αρχ. Ελλ.) ‖ [β] {φύση} δημιουργός (Λατιν.)  



47 

 

Πύλη και πύλη ανάμεσα   
η μέρα σου δυο βόδια για τ’ όργωμα ζεμένα  
Έξι για το χωράφι που είναι σε πλαγιά  
Λευκός σωρός κάτω από τις ελιές, καμιά εικοσαριά να σέρνουν πέτρα,  
Εκεί τα μουλάρια φορτωμένα πλάκες ν’ ανεβαίνουν τον λόφο.  
Έτσι τέλειωνε η δουλειά στην ώρα της.*  
Και τ’ αστεράκια πέφτουν τώρα από τα κλώνια της ελιάς,  
Ψαλιδωτή σκιά πέφτει πυκνό σκοτάδι στη βεράντα   
σκοτάδι πιο πυκνό κι από τ’ ως άνω χελιδόνι  
               που αδιαφορεί για την δική σου παρουσία,  
Μαύρη φτερού σφραγίδα στις πλάκες της σκεπής  
και η σφραγίδα χάνεται με το τιτίβισμά του.  
Τόσο αλαφρό στην Γαία το πάτημά σου  
Ρηχό το αυλάκι σου, ρηχό όσο πρέπει 
Πιο αλαφρό κι απ’ τη σκιά το πάτημά σου  
Κι έφαγες το βουνό,  
               Της Σκύλας τ’ άσπρα δόντια λιγότερο αιχμηρά.  
Και βρήκες μια φωλιά πιο τρυφερή απ’ το cunnus[α]  
Βρήκες καλύτερη μονιά  
Βαθύτερη σπορά, είδε του θανάτου σου η χρονιά  
γοργότερο βλαστάρι;  
Μπήκες βαθύτερα στα σπλάχνα του βουνού;  
 
Το φως μπήκε στο σπήλαιο. Io! Io![β] 
Κατέβηκε στο σπήλαιο το φως,  
Αίγλη στην αίγλη!  
Με δόρυ μπήκα σε κείνους τους λόφους: 
ώσπου να βγει στο σώμα μου χορτάρι,  
ώσπου ν’ ακούσω ρίζες να σιγοκουβεντιάζουν,  
κι αέρα δροσερό στα φύλλα μου,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[α] θηλυκό αιδοίο (Λατιν.) ‖ [β] Ἰώ! Ἰώ! = Ε! Ακούς! (Αρχ. Ελλ.)  
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Σαλεύουν στον αέρα οι άκρες των κλαδιών.  
Είναι ο Ζέφυρος πιο λυγερός στην άκρη στο κλαδί, Ἀπηλιώτα!*  
πιο λυγερός στον κλώνο της αμυγδαλιάς;  
Από την πύλη αυτή μπήκα στον λόφο.  
Θνήσκει,  
Θνήσκει ο Άδωνις.  
Ύστερα έρχεται ο καρπός. Τα φωτάκια ακολουθούν την φουσκονεριά,  
της θάλασσας η αρπάγη τα διώχνει κατά την ακτή,  
Τέσσερα λάβαρα για κάθε λουλούδι  
Της θάλασσας η αρπάγη διώχνει τα καντήλια στην ακτή.  
Έτσι σκέψου τ’ όργωμά σου  
όταν τα επτά αστέρια πηγαίνουν για ν’ αναπαυτούν  
Σαράντα μέρες για ν’ αναπαυτούν, στην ακτή  
και στις κοιλάδες που κατεβάζουν τον άνεμο στην θάλασσα.  
 
                         Και Μοῖραι’ Ἄδωνιν 
                         KAI MOIRAI' ADONIN  
Όταν πετάει την φλόγα του ο κλώνος της αμυγδαλιάς,  
όταν οι νέες φύτρες έρχονται στον βωμό,  
                         Τύ, Διώνα, Και Μοῖραι   
                         TU DIONA, KAI MOIRAI  
Και Μοῖραι’ Ἄδονιν 
KAI MOIRAI’ ADONIN  
Ώσπου να λάβεις της απόλαυσης το δώρο 
Ώσπου να λάβεις δύναμη πάνω στα κτήνη.  
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XLVIII 
 
 
Κι αν το χρήμα νοικιαστεί  
Ποιος θα πληρώσει το νοίκι;  
Ο τύπος που το νοίκιασε,  
        ή κάποιος άλλος άσχετος;  
Πέθανε ο Μωάμεθ ΣΤ΄  Γιαχίντ Εντίν Χαν*  
               «εξ επαγγέλματος πρώην σουλτάνος»  
65 ετών στο Σαν Ρέμο (1926)  
γεννηθείς υπό Αμπντούλ Μετζίτ.* Στην αγιοποίηση 
χρησιμοποιήθηκαν 80 δυνατά μεγάφωνα.* Μετά 
τον Τουρκικό Πόλεμο* ο κ. Κουλτζίτσκι,*  
έλαβε για τις υπηρεσίες του ως κατάσκοπος 
πέντε σακιά καφέ (de Banchiis cambi tenendi)[α]  
πυροδοτώντας έτσι τα γεγονότα των βιεννέζικων καφενείων  
χίλια εξακόσια, νομίζω, και κάτι· ο Φον Ούνρου*  
ήταν καλός όταν παρίστανε τον λοχία  
που πατίκωνε τα πτώματα· υπήρχαν πτώματα  
και το χαράκωμα δεν ήταν αρκετά μεγάλο  
για να χωρέσει τα Πτώματα  
κι ο λοχίας τα πατίκωνε με τις μπότες του  
για να πατάει στα μαλακά ο Κάιζερ.  
Ο Χερ Φον Ούνρου ήταν καλός όταν υποδυόταν εκείνον τον λοχία  
βλέπε Βερντέν·* κι ό,τι κατέγραψε· στο Βερντέν.  
Ο κ. Τσαρλς Φράνσις Άνταμς είπε 
πως δεν γίνονταν καλές συζητήσεις. Ούτε γι’ απλή ψυχαγωγία  
δεν είχα στο Λονδίνο μια καλή συζήτηση  
Θεωρούν τον Μπράουνινγκ* Αμερικανό,  
μη Άγγλο στις απόψεις και την έκφραση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] περί τραπεζών μεταφοράς συναλλάγματος (Λατιν.) 
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               Βρισκόταν στο κελάρι  
Από τότε που την έγραψε ο Βαν Μπιούρεν 
«βρώμικη, παραπεταμένη», έγραψε ο Τζ. Άνταμς  
«γίνονται πατέρες της επόμενης γενιάς» έγραψε ο Μαρξ  
... φυματίωση... ο Βίσμαρκ 
φόρτωσε στους εβραίους τον Αμερικανικό εμφύλιο·  
ειδικά τους Ρότσιλντ  
αυτόν που σχολίασε στον Ντισραέλι*  
πως τα έθνη ήταν ανόητα να πληρώνουν νοίκι για το χρέος τους  
Δίγονος[α] 
DIGONOS· χαμένοι στο δάσος· φερόμενοι ως λεοπαρδάλεις  
μετά από τρία χρόνια στο δάσος· γνωστοί ως «δυο φορές γεννημένοι».* 
Σας ζητώ συγνώμη Μεγαλειοτάτη     Κώντορ,* 23 Σεπ.  
που καθυστέρησα τόσο  
το γενεαλογικό δένδρο του σκοτσέζικου κουταβιού σας  
μα όταν έγραψα στον άνθρωπο από τον οποίον το αγοράσατε  
έλαβα απάντηση από την σύζυγό (ή κόρη) του 
η οποία με πληροφορούσε πως έλειπε για διακοπές  
και θα μου έγραφε όταν επέστρεφε.  
               Ο Dhu Achil[β] (γεννήτορας) είναι εγγεγραμμένος  
στο Kennel Club,* όχι όμως και η μητέρα.  
ο Dhu Achil έχει αποσπάσει ικανό αριθμό διακρίσεων  
στις Σκοτσέζικες Κονταρομαχίες  
και στο γενεαλογικό δέντρο του εμφανίζεται μια σειρά καλών σκύλων  
               (τρεις γερουσιαστές· τέσσερα μπουκάλια Ουίσκι)  
συνεπώς το κουτάβι έχει καλή ανατροφή     (και στις)  
Χάριν διευκολύνσεως θα επανέλθω με λεπτομερή στοιχεία  
(τέσσερις το πρωί κ. Ρούμπυ)*  
σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού 
               (waz Sekkertary) [γ]  Το σκυλάκι  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α] δύο φορές γεννημένος (Αρχ. Ελλ.) ‖ [β] Μαύρος Αχιλλέας (Γαελ.) ‖ [γ] ήταν γραμματέας (παραφθ. Αγγλ.)  
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(Του Κράτους) είναι μια χαρά στου κ. ΜακΛόχερτυ* περιχαρές.  
Είναι πολύ καλοί μαζί του κι εκείνο είναι πολύ τρυφερό.  
                              Ευλαβικά Δικός σας  
Γαλιλαίος· προφέρεται «Γκάρυ Γέο»*  
err’ un’ imbecille; ed ha imbecillito  
(φωνή κάτω από το παράθυρό μου) il mondo[α]   
Δεν υπήρχε διαχειριστής του Μουσείου του Σάλεμ,*  
που να μην είχε καβατζάρει δυο φορές  
και το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας και το Χορν.*  
               Λες και σκέπαζε η θάλασσα τον κάβο  
κι ήταν στο σύννεφο δίδυμες θάλασσες  
12% τόκος στην Βιθυνία·*  
για τους Ρωμαίους εκ Ρώμης 6. Κανένας βαρόνος  
είπε ο Έθελσταν* αν δεν έχει κάνει τρία ταξίδια  
έξω από την χώρα, σε άλλες χώρες σαν έμπορος  
 «Ακόμα λίγο αποθεματικό» είπε ο πρόεδρος απ’ το τηλέφωνο  
στον τυπογράφο «αυτό που μας τύπωσες το πουλήσαμε»* 
               Έτσι ξεκίνησε ο πωλητής ομολόγων.  
Λένε –αυτό μου είπε ο Σκανδιναβός μηχανικός, δηλαδή-  
πως στ’ ανοιχτά μετά την Χαβάη  
άπλωναν νήματα από κουπαστή σε κουπαστή  
με συγκεκριμένο τρόπο  
και κατάστρωναν μια πορεία 3000 ναυτικών μιλίων  
ξαπλωμένοι κάτω από το πλέγμα, παρατηρώντας τ’ αστέρια  
«ενώ εκείνη αγόρασε 2 ζεύγη παπούτσια  
2 βέλα· 2 παρασόλια· μιαν ορχιδέα (τεχνητή)  
εγώ αποζημιώθηκα μ’ ένα είδος δικτυωτών γαντιών  
σαν από δίχτυ ψαρέματος· κι έτσι δεν πήγε χαμένη η μέρα* 
Ο ιερέας εδώ  
είχε una nuova messa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] ήταν βλάκας κι έκανε μια βλακεία /... ο κόσμος (Ιταλ.) ‖ [β] τράπεζα συναλλαγματικών (Ιταλ.) ‖ [γ] των διαχειριστών (Ιταλ.) 
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       (dodicesimo anno E.F.)   
bella festa,[α]  γιατί ήταν εδώ ένας ιερέας  
που έκανε την πρώτη λειτουργία του 
και τα βουνά ένα-γύρο ήταν γεμάτα φωτιές,  
και κάναμε το γύρο του χωριού  
               in giro per il paese[β]   
2 άντρες και 2 άλογα  
κι ύστερα μουσική και δεξιά-αριστερά  
παιδιά με πυρσούς και οι 
carrozze[γ] με τους ιερείς, συν αυτός που έκανε  
την πρώτη λειτουργία του,  
και οι carrozze ήταν γεμάτες πανέμορφα λουλούδια  
κι ήταν μαζεμένος πολύς κόσμος. Μου άρεσε,  
όλα τα σπίτια ήταν φωταγωγημένα  
και κλαδιά στα παράθυρα  
γεμάτα χάρτινα λουλούδια  
την επομένη είχαν λειτουργία και παρέλαση  
Αχ, μπορώ να ξαναπάω  
και να ’χω ένα ζευγάρι καινούργια παπούτσια;»* 
Βελούδινο, κίτρινο, χωρίς φτερά 
κουρνιάζει, μια μπαλίτσα, στην ορχιδέα του  
κι η σκάλα εκεί ακόμα σάπια  
τα λιθάρια του δρόμου, Μον Σεγκύρ.*  
Από το Βαλ Καμπρέρ,* δυο μίλια στέγες μέχρι το Σεν Μπερτράν*  
έτσι που μια γάτα να μην χρειάζεται να πατήσει γη  
κι είναι τώρα εκεί ένα πανδοχείο, και γυμνά πατερά,  
και σκάψανε έξι πόδια για να βρούνε λιθόστρωτο  
τώρα σπαρτά, και μια μυλόπετρα  
βωμός του Terminus,* με τα χέρια σταυρωμένα  
κάτω από την πέτρα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] μια νέα λειτουργία / (δωδεκάτη υπαίτιος της Φ.Ε.) / όμορφη γιορτή (Ιταλ.) ‖ [β] γύρω στην ύπαιθρο (Ιταλ.) ‖ [γ] άμαξες 
(Ιταλ.) 
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Όπου ο ήλιος σμιλεύει φως κατάντικρυ στο δειλινό·  
Και το φως θερίζει σμαράγδι απ’ το γρασίδι  
Σαβαρίκ·* μέχρι εδώ ο Γκωσμπέρ·*  
                    Είπαν πως δεν θα δέχονταν ν’ ανήκουν στο Παρίσι.*  
 
Άρης στον αέρα πέφτει  
κλαδί-κλαδί, στο πέτρινο πεζούλι  
όπου βόδι στην διχάλα του αλμπάνη για πετάλωμα 
και ακροπύργιο στο ύψος του χορταριασμένου  
περίβολου ύστερα πύργοι, πολύ πιο πάνω απ’ το chateau[α] -  
Έπεσε χτύπο-χτύπο σφήκα  
δίπλωσε, κύλησε, τεμάχισε  
κι ύστερα καταβρόχθισε μέλος το μέλος  
Έσυρε το απομεινάρι, 20 πόδια πάνω στον κορμό ενός δέντρου,  
όπου τρία μυρμήγκια είχαν σκοτώσει ένα μεγάλο σκουλήκι. Άρης 
στον αέρα, έπεσε, πέταξε.  
Έπραξε - αόριστος· στο Λίντο, στη Βενετία  
ένας γέρος μ’ ένα καλάθι πέτρες,  
παλιά, είπε η γηραιά κυρία, όταν τα φορέματα για την παραλία  
ήταν μακρύτερα, και είχε αέρα,  
ο γέρος πήγαινε κι έβαζε μια πέτρα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α] κάστρο (Γαλλ.)  
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XLIX 
 
 
Για τις επτά τις λίμνες* και κανενός οι στίχοι αυτοί:  
βροχή· ποτάμι έρημο· ταξίδι μακρινό,  
πάγος το σύννεφο και μέσα του φωτιά,  
νεροποντή το δειλινό  
και κάτω από το σκεπαστό, φανάρι κρεμασμένο.  
Βάρυναν· έγειραν οι καλαμιές·  
και τα μπαμπού σάμπως να κλαίνε.  
 
Φεγγάρι φθινοπωρινό·  
κι οι λόφοι παραστέκουν το νερό  
κατάντικρυ στη δύση 
πέπλο το απόβραδο θαμπό στο αργό νερό  
και σπαθωτή κανέλα χαράζει την αχλή,  
τραγούδι η ψύχρα σιγανό στις καλαμιές  
κι απ’ το βουνό μακριά, μοναστηριού καμπάνα  
έρχεται στον άνεμο καβάλα.  
Πέρασε πανί αποδώ Απρίλη μήνα·  
μπορεί να επιστρέψει τον Οκτώβρη 
Χάνεται ασήμι η βάρκα αργά στο ασήμι· 
μόνον ο ήλιος λάμπει τώρα στο νερό.  
 
Λάβαρο διάφανο κρασί λαμποκοπά  
της δύσης τη μαρμαρυγή   
κι από τις σκόρπιες καμινάδες ο καπνός  
τρυπώνει όπου ανοίγει φως.    
 
Ύστερα χιόνι πυκνό στον ποταμό  
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κι ο κόσμος όλος το άσπρο του νεφρίτη  
σαν κλεφτοφάναρο σαλεύει το βαρκάκι,   
πήζει η φλέβα του νερού. Και στο Σαν Γιν*  
ένας λαός την σχόλη του χορταίνει.  
Χιμούν οι αγριόπαπιες στη σύρτη  
και τα σύννεφα κουρνιάζουν 
τριγύρω στο παράθυρο 
Απέραντο νερό· οι χήνες γράφουν  
φθινόπωρο στον ουρανό φτεροκοπούν  
στα πυροφάνια οι σταροκόρακες,  
μια λάμψη πέρα στον Βορρά·  
εκεί που ψάχνουνε τ’ αγόρια για γαρίδες  
ανάμεσα στις πέτρες.  
Στα χίλια επτακόσια ανέβηκε ένας Τσινγκ* σ’ αυτές τις λίμνες.  
Μια λάμψη πέρα στον Βορρά.  
 
Πρέπει να χρεώνεται το κράτος για να παράγει πλούτο;  
Αυτό είναι όνειδος· αυτό είναι Γηρυόνης.  
Ετούτο το κανάλι πηγαίνει ακόμα στο ΤενΣί* 
παρόλο που ο γερο-βασιλιάς* το έφτιαξε για το κέφι του.  
 
KEI        MEN       RAN       KEI  
KIU       MAN       MAN      KEI  
JITSU   GETSU      KO      KWA  
TAN      FUKU      TAN       KAI[α] 
 
Έλαμψε ο ήλιος - δούλευε  
έδυσε ο ήλιος - ξεκουράσου  
σκάψε πηγάδι – πιες νερό  
σκάψε χωράφι – φάε καρπό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] Πολύχρωμα και φωτεινά τα σύννεφα μια όμορφή μέρα προμηνούν / μαζεύονται, τυλίγονται, απλώνουν /  λάμπει ο ήλιος, 
λάμπει το φεγγάρι / κάθε πρωί. (Ιαπων.) 
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Για τον Αυτοκράτορα εξουσία. Για μας;  
 
Η τέταρτη· διάσταση γαλήνης.  
Κι η εξουσία πάνω στα κτήνη.  
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L 
 
 
«Η Επανάσταση» είπε ο κ. Άνταμς «έγινε στο μυαλό του λαού  
δεκαπέντε χρόνια πριν από το Λέξινγκτον»,* 
               Θα πρέπει να ’ταν στα χρόνια του Πέτρου Λεοπόλδου   
στην Αφεντιά του τον Κόμη Όρσο* και τους  
νόμιμους και φυσικούς άρρενες απογόνους του η ευθύνη απονομής  
αστικής και ποινικής δικαιοσύνης στον προαναφερθέντα τόπο  
 
το χρέος όταν ανέβηκαν στον θρόνο οι Μέδικοι ήταν 5 
εκατομμύρια κι άφησαν πίσω τους δεκατέσσερα  
και την καλύτερη μερίδα των εσόδων την έτρωγαν οι τόκοι  
 
η πρώτη ανοησία ήταν η σπορά κλωστηρίων 
στην Αγγλία και την Φλάνδρα  
               ύστερα η Αγγλία κρατούσε το ακατέργαστο μαλλί της,  
απαγορεύοντας την εξαγωγή του  
               οι τέχνες πήγαν κατά διαόλου από το 1750  
κι ο Λεοπόλδος πετσόκοψε τους φόρους  
είχαν φτιάξει «Un’ abbondanza che affamava»[α]* 
λέει ο Ζόμπι 
               ο Λεοπόλδος πετσόκοψε τους τόκους του χρέους 
και πέταξε έξω τους Ιησουίτες  
                                     κι έβαλε τέλος στην Ιερά Εξέταση 
1782  
        κι έφεραν το δοκίμιο του κ. Λοκ*  
για τον τόκο 
                      αλλά η Γένοβα πήρε το εμπόριό μας και το Λιβόρνο  
έκανε συμφωνία με την Αγγλία εις βάρος του Λιβόρνο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] Μια Αφθονία που λιμοκτονεί (Ιταλ.) 
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σαν να λέμε το εμπόριο του Livorno είχε απώλειες*  
Te, admirabile, O VashinnnTTonn![α]*  
               οι έμποροι του Λιβόρνο πήγαν φούντο στα γενοβέζικα νερά  
επειδή η Τοσκάνη κράτησε τον λόγο της και μια συνθήκη  
Voi, popoli transatlantici admirabili! [β]  
είπε ο Ζόμπι, εξήντα χρόνια αργότερα.  
       «Συγχωρήστε την παρέμβασή μας» είπε ο Ζόμπι:  
Η Αμερική είναι θυγατέρα μας  
και ο VashiNNtonn είχε πολιτικές αρετές.  
και ο Λεοπόλδος σκόπευε να κουρέψει  
τα δύο τρίτα του δημόσιου χρέους,  
να το εξαλείψει  
               και τότε τον έστειλαν να γίνει Αυτοκράτορας* 
στης κόλασης τον λάκκο, στον βόθρο της Βιέννης,  
         στην χαβούζα της Ευρώπης στη μαύρη τρύπα  
κάθε πνευματικής αθλιότητας, στη χέστρα που ζέχνει Φραγκίσκο Ιωσήφ,*  
στου Μέτερνιχ την merdery[γ] στην απόλυτη σαπίλα,  
ανάμεσα στις μπασταρδεμένες ράτσες,*  
 
Αλλά ο Φερδινάνδος απέτρεψε μιαν Anschluss[δ]* κι εξερράγη το Παρίσι*  
 
«ορισμένες πρακτικές ονομάζονταν θρησκευτικές» είπε ο Ζόμπι  
«έλλειψη πείρας στις οικονομικές υποθέσεις»*  
Πίος ο έκτος, επίσκοπος της βλακείας, κανένας Εβραίος Θεός  
δεν θα κρατούσε ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ στην εξουσία.*  
Ώστε μετά το ΜΑΡΕΝΓΚΟ* ο Πρώτος Ύπατος  
να γράψει: Άφησα ειρήνη. Βρήκα πόλεμο.* 
          Βρήκα εχθρούς μέσα στη χώρα σας  
          το πυροβολικό σας πουλημένο στους εχθρούς σας 
1791, τέλος της αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α] Ω, συ, θαυμαστέ Ουάσινγκτον (Ιταλ.) ‖ [β] Ω, θαυμάσιε λαέ, πέραν του Ατλαντικού (Ιταλ.) ‖ [γ] σκατίλα (Γαλλ. νεολογ.) ‖ [δ] 
Ένωση (Γερμ.) 
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         18η Brumale,[α]  10η Νοεμβρίου  
14η Ιουνίου, 1800 ΜΑΡΕΝΓΚΟ  
Στην προκειμένη περίπτωση, Άρης σημαίνει ευταξία  
Τη μέρα εκείνη, το Δίκαιο ήταν με τον νικητή  
       το πλήθος υπερίσχυσε του κακού   
1800 μ.Χ. 
              ο τόκος στα 24 τα εκατό  
κι όπως λένε «μαράζωσε το εμπόριο»  
1801 η τριανδρία* ήθελε ν’ αφήσει ως είχαν τα του Λεοπόλδου.  
Χίλιοι απ’ την παλιά φρουρά στο Πορτοφεράιο  
              και δύο εκατομμύρια τον χρόνο, τα μισά  
              με πάσα επιφύλαξη στην Αυτοκράτειρα  
από την Έλβα  
              για την ηπιότητα του κλίματος  
και την ευγένεια των κατοίκων της  
                     κατηφόρισε από μιαν αγγλική φρεγάτα*  
Και ο Φερδινάνδος των Αψβούργων* (αλλά από τον Οίκο της Λωρραίνης)  
που είναι το πραγματικό όνομα του καθαρού μέρους αυτής της οικογένειας  
πήρε πίσω ένα κράτος δίχως χρέος  
                              άδεια ταμεία  
αλλά το κράτος δίχως χρέος  
Η Αγγλία και η Αυστρία ήταν υπέρ των χωροδεσποτών  
έχοντας κατά νου το εμπόριο  
       ξανάβαλαν στη θέση του τον Πάπα  
αλλά δεν αποκατέστησαν τις δημοκρατίες: Βενετία, Γένοβα, Λούκα  
και διαίρεσαν την Πολωνία είχαν ψυχή τοκογλύφου  
και χέρια αιμοσταγούς τυράννου  
κι αυτό το κοπρόσκυλο, ο Ροσπιλιόζι,*  
ήρθε στην Τοσκάνη να κάνει δουλοπάροικους  
τους παλιούς Τοσκάνους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α] Μπρυμαίρ (Ιταλ.) 
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Σκ..ά στον θρόνο της Αγγλίας , σκ..ά στο ντιβάνι της Αυστρίας  
ψυχή τοκογλύφου και σκοτάδι και χάος  
στο κεφάλι, πάχυναν για τα καλά τέσσερις Γεώργιοι 
Έμπυο στην Ισπανία, ο Ουέλινγκτον νταβατζής ενός Εβραίου*  
και δεν είχαν μυαλό να καταλάβουν τι έκαναν.*  
 «Άσε τον Δούκα, Πιάσε το Χρυσάφι!»*  
Είχαν ψυχή τοκογλύφου και καρδιά  
δειλού μυαλό  βρωμιάρη διεστραμμένου  
Δυο πληγές ανοιχτές,  
κι η κόλαση κατούρησε τον Μέτερνιχ  
Η μπόχα ίδια με τη σημερινή  
              «Από το μπρίκι Incostante»  
εκατό μέρες καταπάνω στο ξερατό της κόλασης 
η Ελπίδα έφτυνε απ’ τον Μάρτη ως τον Ιούνη 
                              ο Νεΰ έπεσε από το άλογο  
ο Γκρουσύ καθυστέρησε   
               Τον λόγο του Μπέντινγκ,* φυσικά,  
δεν τον κράτησαν οι Άγγλοι. Η Γένοβα στην Σαρδηνία. Η  
Ελπίδα έφτυνε απ’ τις Κάνες, Μάρτιος, ως την Φλάνδρα.*  
                                             «Όχι»  
είπε ο Ναπολέων «εξαιτίας αυτής της συμμαχίας του αίσχους  
αλλά επειδή πήγα κόντρα στο Zeitgeist![α]  
Αυτή ήταν η καταστροφή μου,  
έκανα μεταβολή κι έτρεξα καταπάνω στην εποχή μου»*  
OBIT, aetatis 57, [β]* πεντακόσια χρόνια μετά τον Ντ. Αλιγκέρι.  
Όχι, ορισμένως, γι’ αυτό που περισσότερο κοσμεί il sesso femminile[γ]  
και μας κάνει να το εκτιμούμε, έγραψαν για την Μαρία της Πάρμας  
την χήρα του.*   
Η Ιταλία αιωνίως καταδικασμένη σε αφαιρέσεις, 1850, έγραψε ο Ζόμπι,  
ακολουθώντας μεγαλειώδεις αφαιρέσεις.*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] στο πνεύμα των καιρών (Ιταλ.) ‖ [β] Απεβίωσε, ετών 57 (Λατιν.) ‖ [γ] το γυναικείο φύλο (Ιταλ.) 
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Μαστάι, Pio Nono,[α] ο Ατσέλιο* πήρε τον δρόμο της εξορίας  
και ούτω καθεξής  την 30η  Οκτωβρίου ο Λόρδος Μίντο*  
έφτανε στο Αρέτσο (νομίζω πως ο Μπόουρινγκ* είχε προηγηθεί)  
και το πλήθος αναφώνησε EVVIVA[β]  
Evviva η Συμμαχία των Τιμών  
και ο Μίντο ξεφώνισε Evviva Leopoldo*  
Evviv’ INDIPENDENZA, [γ] αυτός ήταν ο νέος Λεοπόλδος  
αν και ο Μίντο ήταν υπέρ των αργών ρυθμών και της ασφάλειας. 
Η σκιά της Λαλάζ κινείται στο ύψος των γονάτων της τοιχογραφίας  
διαχέεται στην σκιά της Δίρκης*  
η αυγή στέκεται εκεί ασάλευτη  
                      μόνον εμείς οι δυο έχουμε κινηθεί.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α] Πίος Ένατος (Ιταλ.) ‖ [β] Ζήτω! (Ιταλ.) ‖ [γ] Ζήτω ο Λεοπόλδος, ζήτω η ανεξαρτησία (Ιταλ.) 
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LI 
 
 
Λάμπει ο Θεός 
μες στον ουράνιο νου  
δημιουργός του  
κι από τον ήλιο πιο πολύ  
μέσα στο βλέμμα.*  
Πέμπτο στοιχείο· λάσπη· είπε ο Ναπολέων*  
Με την τοκογλυφία, δεν φτιάχνουν σπίτια οι άνθρωποι γερά  
από πέτρα, δεν ζωγραφίζουν παράδεισους στις εκκλησίες 
Με την τοκογλυφία η πέτρα τρώει το λιθοξόο  
Ο αργαλειός τον υφαντή με την τοκογλυφία 
Δεν φτάνει το μαλλί στην αγορά  
Δεν τρώει ο τον καρπό του ο χωρικός  
Στομώνει η βελόνα στου κοριτσιού το χέρι  
ο ένας μετά τον άλλο βουβαίνονται οι αργαλειοί  
οι δέκα χιλιάδες μετά τους δέκα χιλιάδες  
Ντούτσιο δεν γίνεται με την τοκογλυφία 
ούτε «La Calunnia» ζωγραφιστή.  
Ούτε του Αμπρότζο Πρέντις, ούτε του Αντζέλικο 
η τέχνη με την τοκογλυφία  
Ούτε τα περιστύλια του Αγίου Τροφίμου· 
ούτε η αρμονία του Αγίου Ιλαρίωνος.  
Η τοκογλυφία σκουριάζει τον άνθρωπο και την σμίλη του  
Καταστρέφει τον τεχνίτη, καταστρέφοντας την τέχνη· 
Βγάζει καρκίνο το γαλάζιο. Μέμλινκ δεν βρίσκει πια το σμαραγδί 
Σφάζει η τοκογλυφία μέσα στη μήτρα το παιδί 
Και στομώνει του νέου την ορμή  
Η τοκογλυφία  κάνει τα νιάτα γερατειά· ανάμεσα στη νύφη  
και τον γαμπρό  
Η τοκογλυφία  δεν αφήνει την Φύση να γεννήσει.  
Πόρνες στην Ελευσίνα·  
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όταν βασιλεύει η τοκογλυφία η πέτρα δεν κόβεται στρωτά 
Δεν έχει κέρδος ο χωρικός απ’ του προβάτου το μαλλί  
                Blue dun· νούμερο 2 στα περισσότερα ποτάμια  
για τις συννεφιασμένες μέρες, όταν κάνει κρύο  
Ένα φτερό από ψαρόνι θα σου δώσει το χρώμα  
ή από αγριόπαπια, αν βγάλεις ένα φτερό κάτω από την φτερούγα  
Κάνε το σώμα από γούνα αρκτικής αλεπούς ή νεροπόντικα  
ή γκρίζου σκίουρου. Δέσε το με λίγο μοχέρ 
και βάλε για πόδια πούπουλα κόκορα.  
Από τις 12 του Μάρτη μέχρι τις 2 του Απρίλη 
Το φτερό του θηλυκού φασιανού κάνει για δόλωμα,  
πράσινη ουρά, τα φτερά κολλημένα στο σώμα  
Μαύρη γούνα από αυτί λαγού για το σώμα 
ένα πρασινωπό φτερό πέρδικας  
               γκριζοκίτρινο πούπουλο κόκορα  
πράσινο κερί· μαδημένο φτερό από ουρά παγονιού  
το σώμα από κάτω αστραφτερό· σαν της καρφίτσας  
να ’ναι το κεφάλι. μπορεί να ψαρεύει απ’ τις επτά π.μ.  
μέχρι τις έντεκα· την ώρα που έρχεται η καφετιά μύγα του βάλτου.  
Όσο βρίσκεται εκεί η καφετιά, τα ψάρια δεν πλησιάζουν την Granham*  
 
Αυτό έχει την σπίθα του δημιουργού,  
έτσι ντυμένο με μορφή.  
Deo similis quodam modo  
hic intellectus adeptus[α]* 
Χορτάρι· πουθενά εκτός τόπου. Ταύτα αυτού λαλούντος*  στην Κενιγκσβέργη  
Zwischen die Volkern erzielt wird  
a modus vivendi.[β]   
φέρνοντας βόλτες·* βιαστικά·  στο ζαλισμένο αέρα 
οι 12: μάτια κλειστά στον λιγδερό αέρα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [α] Με τρόπο θεϊκό / η διάνοια συλλαμβάνει (Λατιν.) ‖ [β] Οι λαοί πρέπει να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συμβίωσης (Γερμ.) 
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αυτοί ήταν αντιβασιλιάδες· κι ένα πικρόχολο τραγούδι   
               από τα λέπια της κοιλιάς του  
έβγαλε ο Γηρυόνης· είμαι το στήριγμα των γερατειών·  
πληρώνω να μιλάμε για ειρήνη·  
Αφέντρα πολλών γλωσσών·* έμπορος χαλκηδόνιου  
Είμαι ο Γηρυόνης δίδυμος της τοκογλυφίας,  
εσείς που έχετε ζήσει σε μια σκηνή θεάτρου.*  
Χίλιοι νεκροί στα λέπια του·  
στο καλάθι με τα χέλια* 
Τον καιρό της Συμμαχίας του Καμπρέ:* 
 
  
                                                                                     [α]* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[α] σωστό όνομα (Κινέζ.) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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Ο πραγματολογικός υπομνηματισμός αποτελεί προνομιακό πεδίο κριτικής 
ενασχόλησης με τα Κάντο του Ezra Pound. Το πλήθος των ιστορικών, διακειμενικών 
και αυτοβιογραφικών αναφορών, που κατακλύζουν το έργο δημιουργούν 
αυξημένες ανάγκες κατανόησης και ερμηνείας· ανάγκες οι οποίες εν τέλει 
υφίστανται σε όλα τα έπη, από τον Όμηρο μέχρι τον Dante και από τον Ariosto μέχρι 
τον Milton και τον Blake. Αυτό που κάνει την περίπτωση των Κάντο διαφορετική 
είναι η απουσία ενός κατά το μάλλον ή ήττον συμπαγούς περικειμένου, όπως η 
αρχαία ελληνική, η σκανδιναβική, η τευτονική και η βιβλική μυθολογία. Ενώ είναι 
φανερό πως τα Κάντο –όπως κάθε έπος- στοχεύουν στην ηρωοποίηση ενός 
παρελθόντος, δεν μπορούν να στηριχτούν σε μια καθιερωμένη μέσω του μύθου 
εικόνα αυτού του παρελθόντος. Δεν υπάρχει μια παραδεδομένη μυθολογία της 
νεωτερικής Δύσης. Επιπλέον, στο πνευματικό κέντρο της νεωτερικής Δύσης έχει 
θεσπιστεί ένα απομυθοποιητικό πρόταγμα, το οποίο διαβρώνει αργά αλλά σταθερά 
την ποίηση επί μισή χιλιετηρίδα.  Ωστόσο, το γεγονός πως απουσιάζουν από τον 
νεωτερικό κόσμο αφενός μια μυθολογία και αφετέρου μια «νόμιμη» μυθοπλαστική 
φάτις, δεν σημαίνει πως η κριτική θα πρέπει να αγνοήσει τον τρόπο με τον οποίον 
τα Κάντο προσαγορεύουν τον αναγνώστη της ποίησης. Αντίθετα, η συγκρότηση μιας 
νεωτερικής μυθολογίας θα μπορούσε με πολλούς -αν και όχι απόλυτα ορθόδοξους 
ή θετικούς- τρόπους να προσεγγιστούν ιστορικά στεγανά της Νεωτερικότητας. Επί 
του προκειμένου, η πραγματολογική έρευνα υπερβαίνει κατά πολύ τον 
εγκυκλοπαιδικό εντοπισμό πληροφοριών. Ένας κάθε άλλο παρά ασήμαντος αριθμός 
αναφορών δεν φαίνονται καν. Αποκαλύπτονται μόνο αφού έχουν εντοπιστεί άλλες 
αναφορές – πράγμα που συχνά απαιτεί συνολική εποπτεία του υπό σχολιασμό 
Κάντο ή και ολόκληρης της ενότητας στην οποία ανήκει. 
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XLII 
 
 
Νομίζω πως οφείλουμε... σχετ/Τσας Φ. Άνταμς. Το 1863 κι ενώ ο Αμερικανικός Εμφύλιος 
μαινόταν, η κυβέρνηση της Ομοσπονδίας του Νότου παρήγγειλε κρυφά σε ιδιωτικό 
ναυπηγείο της Μεγάλης Βρετανίας δύο υπερσύγχρονα για την εποχή πολεμικά πλοία. Παρ’ 
όλες τις προφυλάξεις των Ομοσπονδιακών, το κρυφό σχέδιο δεν διέφυγε της προσοχής των 
πρακτόρων της Ένωσης του Βορρά. Έτσι, ο πρέσβης της Ένωσης στη Μεγάλη Βρετανία, 
Τσαρλς Φράνσις Άνταμς [Charles Francis Adams, 1807-1886], γιος του Προέδρου Τζων 
Κουίνσι Άνταμς [John Quincy Adams, 1767-1848] και εγγονός του Προέδρου Τζων Άνταμς 
[John Adams, 1735-1826], ζήτησε από τον υπουργό των Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας 
Λόρδο Ράσελ [John Russell, 1792-1878]  να σταματήσει αμέσως την ναυπήγηση. Εκείνος 
έστειλε κυβερνητικό κλιμάκιο στα ναυπηγεία, προκειμένου να διαπιστώσει αν όντως 
κατασκευάζονται πλοία για την Ομοσπονδία. Από την «έρευνα» δεν προέκυψε τίποτα 
σχετικό. Απάντησε, λοιπόν, στον Άνταμς πως η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας δεν 
μπορεί να απαγορεύσει την κατασκευή των δύο πλοίων, αφού δεν υπάρχει κανένα στοιχείο 
που να επιβεβαιώνει πως είναι παραγγελεία της Ομοσπονδίας. Ο Άνταμς επανήλθε, 
δηλώνοντας πως αν τα πλοία παραδοθούν στην Ομοσπονδία, η Ένωση θα βρίσκεται την 
ίδια στιγμή σε πόλεμο με τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Λόρδος Ράσελ ενημέρωσε τον 
πρωθυπουργό Λόρδο Πάλμερστον [Henry John Temple Palmerston, 1784-1865] και εκείνος, 
θεωρώντας πως μια ενδεχόμενη πολεμική σύγκρουση με την Αμερική θα ήταν 
καταστροφική εκείνη την στιγμή, έδωσε εντολή να κατασχεθούν τα πλοία. Εκνευρισμένος, 
όμως, από το απειλητικό ύφος της επιστολής του Άνταμς, έγραψε στον υπουργό του: 
«Θεωρώ πως δεν πρέπει να προσπεράσουμε τον τόνο της απάντησής του {του Άνταμς} και 
τις θρασύτατες –μπορώ να πω- απειλές περί πολέμου. Νομίζω πως οφείλουμε να πούμε, με 
πολιτισμένους όρους  «Να πας να πνιγείς» και θα καταβάλω κάθε φιλότιμη προσπάθεια να 
του εκφράσω τουλάχιστον τη διάθεσή μου με συγκρατημένο τρόπο...» Τα πλοία αυτά δεν 
ήταν ο μοναδικός πολεμικός εξοπλισμός που είχε κατασκευαστεί στη Μεγάλη Βρετανία, για 
λογαριασμό της Ομοσπονδίας. Οι Άγγλοι καπιταλιστές λειτουργούσαν με μόνο γνώμονα το 
κέρδος και όχι εν αγνοία της κυβέρνησης. Άλλωστε, παρά την «άκαρπη» έρευνα του 
Λόρδου Ράσελ και την υποκριτική άγνοια που δήλωσε η κυβέρνηση, η Μεγάλη Βρετανία 
αποζημίωσε την Ομοσπονδία για την κατάσχεση των πλοίων.      
  
Μα πώς ΜΠΟΡΕΙ... στον Ε Π 1918. Εδώ ο Χ. ΤΖ. είναι ο Χέρμπερτ Τζωρτζ Ουέλς [Herbert 
George Wells, 1866-1946] και ο Ε. Π. ο ίδιος ο Έζρα Πάουντ. Το περιστατικό είναι 
πραγματικό. Ο Πάουντ το μνημονεύει σε επιστολή του στον Τζέημς Τζόυς [James Augustine 
Aloysius Joyce, 1882-1941], στις 22 Νοεμβρίου 1918: «Νομίζω πως θα σου άρεσε ο Ουέλς 
{στην κριτική του για Το Πορτραίτο του Καλλιτέχνη ως Νεαρού Άνδρα}. Γευμάτισα μαζί του 
πριν από έναν μήνα. Ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα μετά από έξι χρόνια. Τα σχόλιά 
του για το άγαλμα της Βασίλισσας Βικτωρίας μπροστά στο Μπάκιγχαμ  θα τα φυλάξω για 
κανένα πεζό έργο μου».16 Τελικά, φαίνεται πως τα χρησιμοποίησε -με κάποια μορφή- σε 
αυτό το Κάντο. Το σχόλιο του Ουέλς στρέφεται κατά της Βασίλισσας ως συμβόλου της 
Βρετανικής Αυτοκρατορίας, μετά από τέσσερα χρόνια φρικιαστικού Πρώτου Παγκοσμίου 
πολέμου, ο οποίος ξεκλήρισε τα δημιουργικά νιάτα της Αγγλίας. Η συντομογραφία της 
έκφρασης «και τα λοιπά» βρίσκεται στη θέση κάποιας υβριστικής λέξης η έκφρασης, η 
οποία -ειδικά στην εκδοχή «γέρο-κτλ.»- δημιουργεί έντονους συνειρμούς με την «γριά 
σκύλα» της σύνθεσης Hugh Selwyn Mauberley. Εκεί, ο Πάουντ, ξεσπάζει κατά του 
μακελειού του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με τους στίχους:  
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There died a myriad,  
And of the best, among them,  
For an old bitch gone in the teeth,  
For a botched civilization...  
 

                                                                         Hugh Selwyn Mauberley, I:V 
 
 
Μυριάδες χάθηκαν κι ανάμεσά τους 
οι καλύτεροι, για μια 
γριά σκύλα ξεδοντιάρα, 
για έναν ρακένδυτο πολιτισμό... 
                           

                                    μτφ. Γιώργος Μπλάνας 
 
 
 
Lex salica! Lex Germanica. Ο Lex Salica (Σαλικός Νόμος), φραγκικός νομικός κώδικας του 
πρώιμου Μεσαίωνα, είναι ταυτισμένος με το πατριαρχικό, χριστιανικής έμπνευσης, δίκαιο 
που κυριάρχησε στην Ευρώπη για αιώνες. Αποκλείει τις γυναίκες από κάθε κληρονομικό 
δικαίωμα, ρυθμίζει τα πρόστιμα για τις παράνομες πράξεις –συμπεριλαμβανομένων των 
πλέον ειδεχθών: δολοφονία, βιασμός, σύληση νεκρών- και ορίζει τα δικαιώματα των 
δανειστών, καθιερώνοντας του «τόκους υπερημερίας» και το δικαίωμα κατάσχεσης της 
περιουσίας των οφειλετών. Αντίθετα, το αρχαίο γερμανικό εθιμικό δίκαιο, όπως το 
περιγράφει ο Τάκιτος στο έργο του, Germania, αποδίδει στους άνδρες και τις γυναίκες ίσα 
δικαιώματα (με ελαφρά προτίμηση στην εκ μητρός γενεαλογική γραμμή), αγνοεί την έννοια 
του τόκου και αντιστοιχεί σε μια ζωή λιτή, η οποία δημιουργεί ώριμους άντρες και 
γυναίκες. Είναι προφανές πως ο Πάουντ αντιπαραθέτει τα δύο νομικά συστήματα με 
κριτήριο τον τόκο, το κεντρικό θέμα της Πέμπτης Δεκάδας των Κάντο. Αλλά αυτή η 
αντιπαράθεση προχωρά βαθύτερα. Γράφει στο βιβλίο του Guide to Kulchur: «Προτιμώ έναν 
lex Germanica από έναν lex Salica. Η προδιάθεσή μου (στα νιάτα μου τουλάχιστον) είναι 
νομαδική».17 Αυτή η θέση βάλει κατά της ατομικής ιδιοκτησίας, την οποία θεωρεί σύμφυτη 
με τον χριστιανικό πολιτισμό της Δύσης. Στον σύντομο διάλογό του, Aux Etuves de 
Wiebaden, όπου ένας Γάλλος και ένας Ιταλός διανοούμενος συζητούν για την ηθική, 
συγκρίνοντας την αρχαία πολυγαμία με την χριστιανική μονογαμία, λέει – δια στόματος του 
Γάλλου: «Ο χριστιανισμός θα έδινε τέλος σε όλα αυτά {την κοινοκτημοσύνη των γυναικών 
στην αρχαία Σπάρτη}. Νομίζω όμως πως έμειναν κάποια ίχνη στον lex Germanica και στις 
ερωτικές συνήθειες της Προβηγκίας μας. Διότι σύμφωνα με τον πρώτο μια γυναίκα 
κρατούσε τον άντρα που της άρεσε όσο την ευχαριστούσε. Τα παιδιά τα μεγάλωνε ο 
αδελφός της γυναίκας και ανήκαν στην γυναικεία οικογένεια, στους συγγενείς της 
γυναίκας».18 Σαν να λέμε: ατομική ιδιοκτησία - πατριαρχία -  τόκος είναι απόλυτα 
συνδεδεμένα και υπεύθυνα για τα δεινά του δυτικού πολιτισμού.    
 
 
Ο Αντωνίνος... ο νόμος. Στον Ιουστινιάνειο Κώδικα (XIV:2:9) απαντάται το ακόλουθο χωρίο: 
«Ο {Ρωμαίος νομομαθής} Βολούσιος Μεκιανός [Lucius Volusius Maecianus, 110-175], περί 
του Νόμου των Ροδίων. Παράκληση του {αγνώστων στοιχείων} Ευδαίμονα από τη 
Νικομήδεια στον Αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή [Titus Fulvus Aelius Hadrianus 
Antoninus Augustus Pius, 86-161}· ‘Κύριε και Αυτοκράτορά μου Αντωνίνε, ναυαγήσαμε  
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στην Ικαρία και οι χωρικοί που κατοικούν στις Κυκλάδες μας έκλεψαν τις εισπράξεις μας’. 
Και ο Αντωνίνος  του απάντησε: ‘Εγώ είμαι όντως Κύριος του Κόσμου, αλλά Κύριος της 
θάλασσας είναι ο Νόμος· και αυτήν την υπόθεση πρέπει να την κρίνει ο Νόμος των Ροδίων, 
ο οποίος έχει υιοθετηθεί προκειμένου να επιλύει τα προβλήματα στην ναυτιλία, εφ’ όσον 
δεν αντίκειται στους δικούς μας νόμους’».19 Ο Νόμος των Ροδίων περιλάμβανε τα 
συναλλακτικά ήθη των Ροδίων ναυτιλλομένων και από τα μέσα του 5 π.Χ. αιώνα 
κυριάρχησε στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Αντωνίνος ο Ευσεβής τον αποδέχθηκε, αφού το 
ρωμαϊκό δίκαιο δεν προέβλεπε διατάξεις για την ναυτιλία. Αργότερα ενσωματώθηκε στον 
Ιουστινιάνειο Κώδικα, στη συνέχεια στον Ναπολεόντειο και αποτέλεσε την βάση του 
αγγλικού ναυτικού δικαίου. Από μια –κάθε άλλο παρά ασήμαντη- άποψη, επρόκειτο για 
βασιλεία των κανόνων της αγοράς στο ναυτικό εμπόριο. Το δίκαιο βρισκόταν στα χέρια των 
«θαλασσοδικηγόρων», των πιο επιτήδειων ναυτικών δηλαδή, χωρίς καμία αναφορά στο 
ισχύον δίκαιο οποιασδήποτε επικράτειας. Ο Πάουντ θεωρεί τον Νόμο των Ροδίων 
υπεύθυνο για την καθιέρωση της τοκογλυφίας στο ναυτικό εμπόριο, καθώς εισήγαγε τις 
έννοιες της υποθήκης, του τόκου και του ασφάλιστρου.       
  
Επιφανούς Κολεγίου. Πρόκειται για την Balìe ή Collegio di Balìa,  την κυβερνητική επιτροπή 
της Σιένας. Η Γερουσία (Senatus Populusque) ήταν το συμβούλιο των αντιπρόσωπων του 
Λαού, αποτελούμενο κατά πλειοψηφία από εύπορους αριστοκράτες. 
 
 
Monte.  Η τράπεζα Monte dei Paschi di Siena. Σύμφωνα με τον Πάουντ: «Δύο είδη τραπεζών 
υπάρχουν: η MONTE DEI PASCHI και οι διάβολοι... Δύο είδη τραπεζών υπάρχουν στην 
ιστορία: Τράπεζες που φτιάχτηκαν για ευεργεσία, για ανοικοδόμηση· και τράπεζες που 
δημιουργήθηκαν για να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους. Τρεις αιώνες σοφίας των 
Μεδίκων πήγαν στην Monte dei Paschi, την μόνη τράπεζα που υπάρχει από το 1600 ως τις 
μέρες μας. Μετά την ήττα της από την Φλωρεντία {και τους Ισπανούς, στον Πόλεμο της 
Ιταλίας (1551-1559)} η Σιένα ήταν ανήμπορη, χωρίς χρήματα. Ο Κόζιμο Α΄των Μεδίκων 
[1519-1574] πρώτος δούκας της Τοσκάνης, είχε πίσω του όλη την τραπεζική εμπειρία των 
Μεδίκων. Εγγυήθηκε το κεφάλαιο της Monte, στη βάση της μοναδικής πραγματικής 
περιουσίας της Σιένας... Δηλαδή, η Σιένα είχε βοσκοτόπια... και τα δικαιώματα βοσκής 
{ανέρχονταν στο ποσό των} 10.000 δουκάτων ετησίως. Στη βάση αυτού του εισοδήματος, ο 
Κόζιμο εγγυήθηκε ένα κεφάλαιο 200.000 δουκάτων, με απόδοση 5% ετησίως στους 
μετόχους της τράπεζας και τόκο 5,5% στα δάνεια που θα χορηγούσε. Τα λειτουργικά έξοδα 
και οι μισθοί θα περιορίζονταν στο ελάχιστο και όλα τα καθαρά κέρδη θα πήγαιναν σε 
νοσοκομεία και δαπάνες προς όφελος του λαού της Σιένας. Αυτό έγινε στα πρώτα χρόνια 
του 17ου αιώνα {1624} και αυτή η τράπεζα είναι σήμερα ανοιχτή. Κράτησε παραπάνω από 
τον Ναπολέοντα. Μπορείτε ν’ ανοίξετε έναν λογαριασμό εκεί αύριο... Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΙΣΤΗ στηρίζεται τελικά στην ΑΦΘΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, στο καλλιεργούμενο χορτάρι που 
μπορεί να θρέψει τα ζωντανά πρόβατα... Αυτή η τράπεζα δεν σχεδιάστηκε για το άμεσο 
κοντόφθαλμο κέρδος του κατακτητή, αλλά για να ξαναρχίσει η ζωή και η παραγωγικότητα 
στη Σιένα».20 
Η Monte dei Paschi di Siena είχε τον ίδιο σκοπό με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Monte di 
Pietà, που είχε ιδρυθεί στην πόλη το 1472, σαν ενεχυροδανειστήριο: την προστασία των 
αδύναμων οικονομικά πολιτών από την τοκογλυφία. Αλλά η νέα τράπεζα έθεσε σε 
διαφορετική βάση τον κύκλο εργασιών της. Πρώτα-πρώτα, το ιδρυτικό της κεφάλαιο 
ανταποκρινόταν στην πραγματική αξία είκοσι χρόνων εκμετάλλευσης των βοσκοτόπων της 
πόλης. Έπειτα, μοίραζε το 5% των κερδών της στους μετόχους της, δάνειζε σε οποιονδήποτε 

                                                 
19

 Corpus Juris Civilis.  Translated by S. P. Scott. Cincinnati, The Central Trust Company, 1932. 
20

 Ezra Pound, Money pamphlets. Translated from the original Italian by Carmine Amore. London, P. 
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πολίτη και κρατούσε το ύψος του τόκου σταθερό (5%). Προφανώς, η πραγματικότητα δεν 
ήταν τόσο ειδυλλιακή ως προς τις τύχες της Monte dei Paschi. Το πρώτο σκάνδαλο 
κατάχρησης ξέσπασε δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή της. Αλλά για τον Πάουντ το 
πρωτοποριακό αυτό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ήταν μια όαση μέσα στην έρημο της 
κερδοσκοπίας, που θα επέβαλε το αγγλικό τραπεζικό μοντέλο. Η Κεντρική Τράπεζα της 
Αγγλίας ιδρύθηκε το 1694, χωρίς κεφάλαια. Το ιδρυτικό της κεφάλαιο ήταν απλά η 
λογιστική εγγραφή ενός δανείου στον βασιλιά, το οποίο της έδωσε το δικαίωμα να τυπώσει 
χρήμα και να προσελκύσει καταθέσεις με εγγύηση το βασιλικό δάνειο. Την τακτική αυτή 
την περιέγραψε κυνικά ο εισηγητής της Σκωτσέζος έμπορος Ουίλιαμ Πάτερσον [William 
Paterson, 1658-1719] ως «παραγωγή χρημάτων από το τίποτα». Αυτή ακριβώς η τακτική, 
που επικράτησε σε παγκόσμια κλίμακα, βασίζεται στην παράλογη αρχή «το χρέος 
δημιουργεί χρήμα». Και η παράλογη αυτή αρχή καθιστά απαραίτητη την τοκογλυφία, αφού 
όσο μεγαλύτερο είναι το χρέος των συντελεστών της παραγωγής και όσο μεγαλύτερος ο 
τόκος, τόσο περισσότερο είναι το χρήμα που δικαιούται να θέσει σε κυκλοφορία η κεντρική 
τράπεζα κάθε κράτους, στηρίζοντας με ρευστότητα τις ιδιωτικές τράπεζες. Τελικά, η 
κυκλοφορία ποσότητας χρήματος πολλαπλάσιου της αξίας των προϊόντων που έχει στη 
διάθεσή του ένα κράτος, μειώνει την αξία του χρήματος, με αποτέλεσμα τον νέο δανεισμό, 
το νέο χρέος και την κυκλοφορία νέου χρήματος.  
Η λύση για τον Πάουντ βρίσκεται στην πλήρη αντιστοιχία χρήματος-φυσικού προϊόντος. 
Αυτό απαιτεί απόλυτο έλεγχο της νομισματικής πολιτικής από το κράτος, με κριτήριο τις 
παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Οι τράπεζες εμπορεύονται χρήμα και το χρήμα δεν 
είναι εμπόρευμα, αλλά μέσο ανταλλαγής εμπορευμάτων. Αν γίνει εμπόρευμα, θα πρέπει να 
παράγει υπεραξία και αυτή η υπεραξία αποσπάται από την καταναλωτική δύναμη του 
δανειολήπτη, αλλά και κάθε πολίτη, που αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το χρήμα-
εμπόρευμα. Η ποσότητα των χρημάτων που κυκλοφορούν θα πρέπει να ισούται με την αξία 
των προς διάθεση προϊόντων. Αν είναι μεγαλύτερη, το χρήμα χάνει την αξία του. Αν είναι 
μικρότερη, τα προϊόντα δεν μπορούν να αγοραστούν, με αποτέλεσμα την φτώχια. Εννοείται 
πως οι οικονομικές ιδέες του Πάουντ κάθε άλλο παρά καλά θεμελιωμένες είναι. 
Χαρακτηρίζονται από έντονη ηθικολογία και χρησιμεύουν κυρίως για την ποιητική 
περιγραφή της αθλιότητας του καπιταλιστικού κόσμου και την ανάδειξη ενός κοινοτιστικού 
οράματος. Είναι προφανές πως ο καπιταλισμός θέτει σε δοκιμασία τους τρεις πυλώνες του 
ανθρώπινου πολιτισμού: λογική, ηθική, αισθητική, αποσαθρώνοντας τα θεμέλια τους με το 
αποχετευτικό -εν τέλει- δίκτυο του υπερκέρδους. Είναι επίσης φανερό πως η νομισματική 
πολιτική  του τοκιζόμενου κεφαλαίου ευθύνεται για την καταστροφή ισχυρότατων κρατών 
στην διάρκεια της ιστορίας. Και είναι τέλος πανθομολογούμενη η ευθεία αναλογία 
κέρδους-χρέους-φτώχιας. Αλλά δεν είναι καθόλου λογικό να αναζητάμε στα Κάντο μια 
οικονομική θεωρία. Το γεγονός πως ο Πάουντ θεώρησε εαυτόν κοινωνικό μεταρρυθμιστή 
και συγκέντρωσε τις ιδέες του σε προπαγανδιστικά κείμενα, μάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί 
ως ένα είδος «ποιητικών παρενεργειών» μιας αναγεννησιακής ή και προσωκρατικής 
προσωπικότητας, που διεκδικούσε την αλήθεια για λογαριασμό της ποίησης. 
Η Monte dei Paschi, λοιπόν, είναι ένα σύμβολο του οποίου την δυναμική θα ξεδιπλώσει 
στην Πέμπτη Δεκάδα των Κάντο. 
Η ιταλική λέξη «Monte» σημαίνει κυριολεκτικά «Βουνό» και μεταφορικά «σωρός» και 
«απόθεμα» και «κεφάλαιο» και «τράπεζα». Συνεπώς, η ονομασία Monte dei Paschi 
(Τράπεζα των Βοσκοτόπων) διαθέτει μια μεταφορική διάσταση: Βουνό των Βοσκοτόπων. 
Άλλωστε, το λογότυπο της Monte dei Paschi21 περιλαμβάνει ένα σχηματικό βουνό, όπως 
στο γράφημα, που εμφανίζεται στο XLII Κάντο...  Τη μεταφορική αυτή διάσταση 
εκμεταλλεύεται ο Πάουντ, για να συνδέσει το χρήμα με την φύση. Η φύση είναι η μοναδική 
ακλόνητη βάση των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων του ανθρώπου - ούτε το χρυσάφι 
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ούτε οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο μέταλλο, αλλά οι καρποί, που εξυπηρετούν πραγματικές 
ανάγκες.    
 
ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΟ στην ψυχή... στην Σιένα. Ο Πάουντ, μέχρι το τέλος του XLII -αλλά και των 
δύο επόμενων Κάντο - μεταφράζει καίριες φράσεις και λέξεις από τα έγγραφα των 
αποφάσεων του Συμβουλίου της Σιένας, για την ίδρυση της Monte dei Paschi. Αυτό που 
ξεδιπλώνεται στους στίχους δεν είναι απλώς ένα «κολάζ». Το αφηγηματικό πλαίσιο 
περιλαμβάνει τον ίδιο τον ποιητή. Σαν να λέμε: προσπαθεί να διαβάσει και να κατανοήσει 
τα έγγραφα του 17ου αιώνα, καταγράφοντας τις σκέψεις του, τις αντιδράσεις του στιε 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει μπροστά στην περίτεχνη γραφή των συμβολαιογράφων και 
τους συνειρμούς του. Γι’ αυτό οι στίχοι βρίθουν σκοπίμων λαθών -κυρίως στα ονόματα- 
αλλά και λαθροχειριών με στόχο την ποιητική πολυσημία, όπως η αντικατάσταση του «ο», 
στην κατάληξη της λέξης «animο», με «a». Το πρωτότυπο λέει «animo» -δηλαδή, «νους»- 
αλλά ο Πάουντ αντιγράφει «anima», που σημαίνει «ψυχή». Μερικούς στίχους παρακάτω, 
μεταφράζει την λέξη «Universita» (σύνολο των κατοίκων μιας περιοχής, ενορία) ως 
«Πανεπιστήμια», για να υπαινιχθεί το θεολογικό πνεύμα των πανεπιστημιακών σπουδών. 
Και στη συνέχεια χρησιμοποιεί την λέξη «Luoghi» (περιοχές), πότε με την σημασία 
«συντεχνίες» και πότε με την σημασία «μερίδια». Διάχυτη είναι η ειρωνική διάθεσή του 
απέναντι στα έγγραφα, σαν να θέλει να μας μεταφέρει την αίσθηση της ανεπάρκειας της 
στριφνής γλώσσας των συμβολαιογράφων να περιγράψει μιαν ενέργεια που θα έδινε 
προοπτικές ευτυχίας στον απλό λαό της πόλης.  
 
 
ΜΜεγαλειότητές ΣΣας. Ο πληθυντικός αναφέρεται στον Μέγα Δούκα της Τοσκάνης 
Φερδινάνδο Β΄ των Μεδίκων [Ferdinando II de’ Medici, 1610-1670] και τις δύο κηδεμόνες 
του, την μητέρα του, Μεγάλη Δούκισσα Μαρία Μανταλένα [Maria Maddalena, 1591-1631] 
και την γιαγιά του, Μεγάλη Δούκισσα Χριστίνα [Cristina di Lorena, 1565-1636]. Το 1624 ο 
Φερδινάνδος ήταν 14 ετών. 
Τα διπλά κεφαλαία γράμματα υπάρχουν και στο έγγραφο, προφανώς ως ένδειξη της 
αφοσίωσης των συντακτών στους ηγεμόνες.  
 
Αφθονία. L’ Abondanza, στα έγγραφα. Υπηρεσία της πόλης της Σιένας επιφορτισμένη με 
την προμήθεια σιτηρών. 
                      
 
10εμβρίου. Δεκέμβριος. Η Σιένα διατηρούσε το παλιό Ιουλιανό ημερολόγιο, σύμφωνα με το 
οποίο ο Δεκέμβριος ήταν ο δέκατος μήνας του έτους, το οποίο άρχιζε την εαρινή ισημερία 
(23 Μαρτίου). 
 
Κι αυτό αντήχησε μες στο κεφάλι μου Παβία... στον Αδίγη. Μία από τις παρεμβάσεις του 
Πάουντ, στη διάρκεια της ανάγνωσης των εγγράφων, την οποία παρουσιάζουν οι στίχοι. Η 
Παβία και η Βιτσέντσα είναι πόλεις της Ιταλίας. Ο ναός του Αγίου Ζήνωνος  της Βερόνας, 
χτισμένος πλάι στον ποταμό Αδίγη, είναι ένας από τους αγαπημένους ρομανικού ρυθμού 
ναούς του Πάουντ. 
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XLIII 
 
 
Tuscanissimo Nostro Signore. Ο υπερθετικός Tuscanissimo [Τοσκανικότατος] δεν υπάρχει 
στο έγγραφο. Προφανώς ο Πάουντ θέλει να διακωμωδήσει τους πομπώδεις τιμητικούς 
τίτλους, που χρησιμοποιούν οι συντάκτες. Γενικά, έχει μια σκωπτική –αν όχι σαρκαστική-  
διάθεση. Δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι τους θεσμούς, αν και συμμερίζεται την άδολη 
χαρά που αντλεί ο λαός από τις επίσημες τελετές.  
 
Πρωτόκολλο... αραβικό. Βιβλιογραφική αναφορά στο έργο Il Monte dei Paschi di Siena e Le 
Aziende in Esso Riunite (Siena, 1891-1925) του ιστορικού Ναρτσίζο Μενγκότζι [Narciso 
Mengozzi, 1842-1925]. Στην ράχη του τόμου, ο οποίος περιέχει τα συγκεκριμένα έγγραφα, 
είναι τυπωμένα τα στοιχεία: Stanza Prima. Scaffale No. XII Lettera F No. 4.  
 
Τελικά.  Οι επόμενοι 26 στίχοι αφορούν κυρίως σε μια επίσημη τελετή για την πανηγυρική 
ίδρυση της Monte dei Paschi. 
 
Και να οι χρυσοί αετοί... κι από κοντά μονόκερως. Κάθε συνοικία της Σιένας είχε το δικό 
της έμβλημα: Χρυσούς αετούς, τον Άγιο Γεώργιο, έναν Μονόκερο...22  
 
Μμ.. ΜΜΣΣ!!!... νουουΜΣ! Τα ζεμένα βόδια βγάζουν φωνές τις οποίες ο Πάουντ αποδίδει 
με γράμματα, που μοιάζουν με τις προσφωνήσεις Μ Σ (Μεγαλειότητά Σας) και ΜΜ ΣΣ 
(ΜΜεγαλειότητές ΣΣας).  
 
Νίτσιο! Νιτσ-ιΟ-νε!! Η Νίτσιο είναι μία από τις δεκαεπτά συνοικίες της πόλης της Σιένας.  
 
Με πάλιο. Palio [Λάβαρο]. Παραδοσιακή ιπποδρομία που γίνεται στην Σιένα δυο φορές τον 
χρόνο (2 Ιουλίου, 16 Αυγούστου), από τον Μεσαίωνα. Οι δεκαεπτά Contrade της πόλης 
διαγωνίζονται για το Πάλιο: ένα λάβαρο, με την εικόνα της Παναγίας. Η πόλη 
σημαιοστολίζεται, φωταγωγείται και οι δρόμοι της γεμίζουν με πανηγυριστές. 
 
Έξω από τις Συρακούσες. Ο Πάουντ αναφέρεται στην υπόθεση που είναι το θέμα του λόγου 
του Δημοσθένη Παραγραφή Προς Ζηνόθεμιν.23  Ο έμπορος Πρώτος δανείστηκε από τον 
Δήμωνα και πήγε στην Σικελία για ν’ αγοράσει σιτάρι με πλοίο του οποίου καπετάνιος ήταν 
ο Ηγέστρατος. Στην Σικελία, ο Πρώτος αγόρασε σιτάρι και το φόρτωσε για την Αθήνα. Στο 
μεταξύ, ο καπετάνιος Ηγέστρατος και ο συνεργός του, Ζηνόθεμις, δανείστηκαν από κάποιον 
Σικελό, με σκοπό να φορτώσουν και αυτοί σιτάρι, αλλά έστειλαν τα χρήματα στη 
Μασσαλία, σε άλλον συνεργό τους. Επειδή το συμφωνητικό για το δάνειο έλεγε πως σε 
περίπτωση ναυαγίου και απώλειας του εμπορεύματος (το οποίο υποτίθεται πως θα 
αγόραζαν με τα χρήματα του δανείου ο Ηγέστρατος και ο Ζηνόθεμις) ο δανειολήπτης 
απαλλάσσεται από το χρέος του, ο Ηγέστρατος επιχείρησε να βυθίσει το πλοίο. Για κακή 
του τύχη, ρίχτηκε πρώτος στην θάλασσα και πνίγηκε, αλλά το πλοίο έφτασε σώο στον 
Πειραιά. Εκεί, ο Ζηνόθεμις ισχυρίστηκε πως το σιτάρι ανήκε στον μακαρίτη Ηγέστρατο και 
άρα ήταν δικό του, αφού είχαν πάρει μαζί το δάνειο από τον Σικελό έμπορο. Ο Δημοσθένης 
ανέλαβε να αποδείξει πως το σιτάρι ανήκε στον Πρώτο. Ο αρχαίος κόσμος –ιδίως ο 
ελληνικός- μαστιζόταν από την εγκληματικότητα που γεννούσε η συνήθεια του δανεισμού.  
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 Βλέπε Παράρτημα εικονογράφησης, εικ. 3. 
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 Demosthenes with an English translation by A. T. Murray. London, Harvard University Press, 1939. 
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Aλλά ο άνθρωπος της S[tandard] O[il] Στην έκδοση των Κάντος από τον οίκο Faber & Faber 
(1954), ο στίχος «but the S.O. man» εμφανίζεται ως «but the Standard Oil man» - εκδοχή 
την οποία ακολουθεί η κόρη του ποιητή Μαίρη ντε Ράxελβιτζ [Mary de Rachewiltz 1925 - ] 
στην ιταλική μετάφρασή της,24 αν και μέσα σε αγκύλες. Σε ποιο περιστατικό αναφέρεται ο 
Πάουντ είναι άγνωστο, αλλά εδώ εκείνο που προέχει είναι η επιμονή με την οποία 
επανέρχονται στην ιστορία οι αδίστακτες τακτικές των ανθρώπων που διψούν για εύκολο 
κέρδος. Άλλωστε, την εταιρία πετρελαιοειδών Standard Oil την ίδρυσε ο Αμερικανός 
μεγιστάνας Τζων Ντέιβισον Ροκφέλερ [John Davison Rockefeller, 1839-1937], το 1870. Ο 
Πάουντ θεωρούσε τους Ροκφέλερ καταστροφείς των Η.Π.Α.  
 
ΕΛΕΟΣ. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Monte di Pietà. 
 
1623. Ο Τσέλσο.  Τσέλσο Τσιταντίνι [Celso Cittadini, 1555-1627]. Σπουδαίος Ιταλός 
ουμανιστής και δάσκαλος του Μεγάλου Δούκα της Τοσκάνης Κόζιμο Β΄των Μεδίκων 
[Cosimo II de’ Medici, 1590-1621].  Πριν από την ίδρυση της Monte dei Paschi, είχε 
προτείνει την αύξηση της καλλιέργειας των δημητριακών και της κάνναβης, σαν μέσο για 
την οικονομική ανάπτυξη της Σιένας. 
 
Μαχαιροβγάλτες δεκτοί.  Η Τράπεζα της Φλωρεντίας έφτασε στο σημείο να δέχεται 
καταθέσεις ακόμα και από ληστές, για να αυξήσει τη ρευστότητά της.   
 
Ράτιος Ντέλλα Ρέννα να αναγνωριστεί... σποράς του Πέτρου. Ο Πέτρος των Μεδίκων 
[Pietro de’ Medici, 1554-1604] νεότερος γιος του Μεγάλου Δούκα της Τοσκάνης Κόζιμο Α’ 
[Cosimo I de’ Medici1519-1574], ήταν σπάταλος και άγαμος ηδονοθήρας με αρκετά νόθα 
παιδιά.  Η Βαλία της Σιένας αρνήθηκε να αναγνωρίσει τα νόθα παιδιά του, κανονίζοντας 
ώστε να αναγνωριστούν ως νόθα παιδιά του γραμματέα του, Ορατίου Ντέλλα Ρένα [Horatio 
Della Rena, 1564 – 1630]. 
 
Buonuomini. Οι δικαστές της Φλωρεντίας, οι επωνομαζόμενοι Δίκαιοι. «Τῶν ἰδίων δὲ 
πραγμάτων δικαστήρια εἰσ, καὶ νόμοι καὶ ἄρχοντες ἄλλοι, οὐδὲ πολῖται οὗτοι, ἀλλὰ 
ξένοι... ἄνδρες γνώριμοι καἰ εὐπατρίδαι ἐξ ἄλλων τίνβν πόλεων... δικάζουσι δὲ κατὰ 
τοὺς νόμους καὶ κολάζουσι τοὺς βιαίους καὶ τοὺς πονηροὺς ἀνθρώπους· εἰσί δὲ οὗτοι 
ἄρχοντες δύο».25 
 

 
Στο ίδρυμα Τολομέι. Ο Τσέλσο [Celso Tolomei] της παλαιάς και ένδοξης οικογένειας των 
Τολομέι της Σιένας, άφησε μετά τον θάνατό του ένα καταπίστευμα στην πόλη, προκειμένου 
να ιδρυθεί δημόσιο εκπαιδευτήριο. Με τη βοήθεια της Monte dei Paschi, το εκπαιδευτήριο 
ιδρύθηκε το 1676. 
 
Στο τέλος των Μεδίκων. Ο μέγας δουκικός οίκος των Μεδίκων έσβησε με τον θάνατο της 
τελευταίας απογόνου Άννας Μαρίας Λουίζας των Μεδίκων [Anna Maria Luisa de’ Medici, 
1667-1743]. Αλλά την εξουσία την είχαν χάσει ήδη από το 1737, με τον θάνατο του 
τελευταίου Μεγάλου Δούκα της Τοσκάνης Τζαν Γκαστόνε των Μεδίκων [Gian Gastone de’ 
Medici, 1671-1737].  
 
Ή 80 προπολεμικές λίρες. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.  
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 Ezra Pound, I Cantos. Ed. tradotta e curata da Mary de Rachewiltz Milan, Arnoldo Mondadori, 1985. 
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 Λεονάρδου Αρετίνου, Περί της των Φλωρεντίνων πολιτείας. Frankfurt, Verlag der Hermannschen 
Buchhandlung, 1822. 
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XLIV 

 
Και ου, Φλωρεντία... μετ’ αυτών. Οι στίχοι αυτοί παρουσιάζουν με βιβλικό ύφος –το οποίο 
είναι ούτως ή άλλως διάχυτο στα Κάντο- μία από τις ευεργετικές νομικές διατάξεις που 
θέσπισε ο Μέγας Δούκας της Τοσκάνης Πέτρος Λεοπόλδος. 
 
Πέτρος Λεοπόλδος. O Πέτρος Λεοπόλδος [Pietro Leopoldo, 1747-1792], Αρχιδούκας της 
Αυστρίας, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης ως Λεοπόλδος Α’, Γερμανός Αυτοκράτορας και 
Βασιλιάς της Ουγγαρίας ως Λεοπόλδος Β΄, ιδανικός ηγέτης κατά τον Πάουντ, έκανε 
σπουδαίες μεταρρυθμίσεις στο Δουκάτο. «Αυτός ο δούκας», γράφουν οι Φιλιππίδης και 
Κωνσταντάς,26 ήδη από το 1791, «νέος εις την ηλικία, πολιός εις τη φρόνηση, έβαλε την 
Τοσκάνα εις μία καλή κατάσταση, αυτός την εμεταμόρφωσε από εκεί οπού ήταν πρωτύτερα 
ένα χάος. Από τα δόγματα οπού υπαγορεύοντάς του η βαθιά του σύνεση εξέδωσε, είναι, Ο 
χαλασμός των αποκλειστικών προνομίων και των μονοπωλίων, μάστιγα φοβερή της 
άμιλλας και της φιλοπονίας. Η εμψύχωση της γεωργικής, ο αφανισμός της τρυφής, η 
ανακούφιση των φόρων, αι απαγορεύσεις εις το να στέλλουν μεγάλες ποσότητες εις μία 
γείτονα αυλή διά καν τίποτες, ο προσδιορισμός των μέτρων και βαρέων διά να είναι ίσα εις 
όλο το δουκάτο. Η ελευθερία της εσωτερικής πραγμάτειας, η ελευθερία οπού έχει τινάς 
τώρα να επιχειρίζεται ό,τι τέχνη και βίο θέλει, χωρίς να είναι υποκείμενος εις τα σινάφια, 
και εις κανένα ξεχωριστό δόσιμο δι’ αυτό, αι ζητείαις εις άσπρα ή εις εισοδήματα 
ακυρωμένες εις τους αγρούς, καταλυμένες εις τες πόλεις. Η απαγόρευση εκείνων των 
απρέπων και δεισιδαιμόνων έργων οπού εγίνουνταν δημοσία εις μερικές λιτανείες και 
μερικούς καιρούς, μαστιγώνοντας τον εαυτόν τους μερικοί ευλαβεία φερόμενοι· η 
αγόρευση εις τους επισκόπους εις το να συγχωρούν τέτοια εις το εξής, η καλή κατάσταση 
οπού έβαλε τες επαρχίες του, ο χαλασμός του ιεροκριτηρίου...» Επιπλέον, σχεδίαζε να  
παραχωρήσει στους πολίτες ένα εξαιρετικά φιλελεύθερο για την εποχή του σύνταγμα, το 
οποίο διαχώριζε την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, αλλά δεν πρόλαβε να το 
υλοποιήσει, επειδή στο μεταξύ ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας, έδρα την Βιέννη. Το 
σύνταγμα, το οποίο σχεδίαζε να παραχωρήσει ο πεφωτισμένος δεσπότης, έμοιαζε πολύ τη 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων της Βιρτζίνια (1776), άρθρα της οποίας ενσωμάτωσε ο Τόμας 
Τζέφερσον [Thomas Jefferson, 1743-1826] στην Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. 
Ο Πάουντ παραλληλίζει τον Λεοπόλδο με τον Τόμας Τζέφερσον, σε πολλά σημεία των 
Κάντο, αφού και οι δύο αποτελούν γι’ αυτόν πρότυπα εκείνου του είδους ιστορικής 
προσωπικότητας, που εκφράζει την γνησιότερη πλευρά της κοινωνικής εξέλιξης.     
 
Μεγάλη ποσότητα σιτηρών απούλητη. Η οικονομική πολιτική των Μεδίκων περιλάμβανε 
αυστηρούς περιορισμούς στο ελεύθερο εμπόριο. Το 1721 και το 1723 οι σοδειές ήταν 
ασυνήθιστα πλούσιες και η κυβέρνηση απαγόρευσε τις εισαγωγές σιτηρών. 
 
Δεν έλειψε ποτέ από το Όρος... και 1/3. Συχνά το μεγάλο πλεόνασμα κεφαλαίου ανάγκαζε 
την Monte dei Paschi να μειώσει το επιτόκιο.  
 
Ferdinando EVVIVA!! Πρόκειται για τον Φερδινάνδο Γ΄ [Ferdinand III, 1769-1824], δεύτερο 
γιο του Πέτρου Λεοπόλδου, Μέγα Δούκα της Τοσκάνης. 
 
Σημαίες σάλπιγγες και τύμπανα και κόρνα.  Οι επόμενοι στίχοι περιγράφουν μιαν επίσημη 
εκδήλωση στην Σιένα το 1792 προς τιμή των περιορισμών που έθεσε ο Φερδινάνδος Γ΄ στις 
εξαγωγές σιτηρών. 
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 Δανιήλ Φιλιππίδης / Γρηγόριος Κωνσταντάς, Γεωγραφία νεωτερική. Εν Βιέννη, 1791.   
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TE DEUM. Δοξαστικά της καθολικής Εκκλησίας. 
 
Παρεκκλήσι του Αλεξάνδρου. Το παρεκκλήσι του καθεδρικού της Σιένα, ναού [Duomo]  
αφιερωμένου στον πάπα Αλέξανδρο Ζ΄ [Fabio Chigi, 1599-1667].  
 
Στο παρεκκλήσι της Αγίας Αικατερίνης. Η δομινικανή μοναχή Αγία Αικατερίνη της Σιένας 
[1347-1380] είναι προστάτις της Ιταλίας. 
 
Αδελφότητα της Φόντε Τζούστα. Η Αδελφότητα της Παρθένου ήταν εγκατεστημένη στον 
Ιερό Ναό Θεομήτορος Βρεφοκρατούσης, στην πύλη Φόντε Τζούστα της Σιέννας.  
 
Στο Μέγαρο των Πρώτων. Το Δημόσιο Ανάκτορο [Palazzo Pubblico], όπου στεγαζόταν το 
δημαρχείο της Σιένας, στην πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο [Piazza del Campo]. 
 
Κι η μεγάλη καμπάνα... στην piazza. Το 102 μέτρων ύψους κωδωνοστάσιο Τόρε ντελ 
Μάντζα [Torre del Mangia], που υψώνεται από το Δημόσιο Ανάκτορο. 
 
Στο Παρεκκλήσι της piazza. Η Καπέλα ντι Πιάτσα [Capella di Piazza], στην βάση του Τόρε 
ντελ Μάντζα. 
 
Dovizia annonaria. Ο νόμος αυτός, εκμεταλλευόμενος τις μεσαιωνικές διατάξεις για την 
δημιουργία ενός δημοσίου αποθέματος τροφίμων, επέβαλε αυστηρό όριο στο εισόδημα 
των πολιτών από την εκμετάλλευση των αγρών τους (κυρίως παραγωγή καλαμποκιού και 
σιτηρών). Πραγματικός στόχος ήταν το πάγωμα των τιμών και η αποδυνάμωση των 
προμηθευτών της πρωτεύουσας του Δουκάτου της Τοσκάνης, Φλωρεντίας. Η εφαρμογή του 
νόμου κατέστρεψε τους αγρότες της Σιένας, αφού δεν μπορούσαν να διαθέσουν ελεύθερα 
τα προϊόντα τους. Όποιος παρέβαινε τον νόμο διωκόταν σαν κοινός εγκληματίας. 
 
Frumentorum... FERDINANDI 1792. Ο Πάουντ δεν χρησιμοποιεί όλες τις λέξεις της 
αναμνηστικής πλάκας, που δημιουργήθηκε προς τιμήν του Φερδινάνδου Γ΄. Το κείμενο που 
απομένει είναι σαν μετάφραση κινεζικού ιδεογραμματικού κειμένου: κάθε ιδεόγραμμα και 
μια λέξη. Το πρωτότυπο ζητά από τον λαό να προσεύχεται για τον Μέγα Δούκα «... quod  
frumentariorum licentia coercita  re annonaria laxata  pauperum aeque ac divitum bono  
consylverit» (...διότι όταν περιορίστηκε η ελευθερία των εμπόρων σιτηρών και η προμήθεια 
εφοδίων διευρύνθηκε, εκείνος νοιάστηκε για το καλό των φτωχών, αλλά και των πλουσίων 
εξίσου). 
 
Ο πολίτης παπάς... Αρχιεπίσκοπος. Όταν τα στρατεύματα του Ναπολέοντα κατέλαβαν την 
Σιένα, φύτεψαν σε ειδική τελετή, το περίφημο «Δέντρο της Ελευθερίας». Στην τελετή αυτή 
υποχρεούνταν να παραστούν όλοι οι πολίτες και ο κλήρος, τον οποίον οι Γάλλοι 
δημοκρατικοί σιχαίνονταν. Γι’ αυτό έβαλαν τον ιερέα Φραντσέσκο Λεντσίνι [Francesco 
Lenzini] να φυτέψει το δέντρο, παρουσία του εκπροσώπου του Ναπολέοντα, «πολίτη» 
Αμπράμ [Abrâm]. Η προσφώνηση «πολίτης» ήταν επιβεβλημένη από την Γαλλική 
Επανάσταση, άσχετα με την ιδιότητα, το τίτλο ή το αξίωμα του προσώπου στο οποίο 
απευθυνόταν.    
 
Από 7,50... 26 Απριλίου. Αυτή η ανατίμηση των σιτηρών έγινε το 1799 και ήταν συνέπεια 
της Γαλλικής κατοχής. 
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Και στις 28 Ιουνίου... λίγο μπαρούτι.  Αμέσως μετά την κατάληψη της Τοσκάνης από τους 
Γάλλους, εκδηλώθηκε εξέγερση με επίκεντρο την τοσκανική πόλη Αρέτσο, οργανωμένη από 
το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα «Viva Maria». Η εξέγερση εξαπλώθηκε στις γειτονικές 
πόλεις, απελευθερώνοντάς τις προσωρινά. Στην Σιένα, οι ελευθερωτές άφησαν τους 
Γάλλους να το σκάσουν στα δάση και στράφηκαν κατά των Εβραίων της πόλης. Στο μεταξύ, 
κάποιοι προδότες -ίσως δημοκρατικοί- επιχείρησαν να αφοπλίσουν τους επαναστάτες, 
νοθεύοντας τα φυσίγγια των όπλων τους.  
Η Porta Romana (Ρωμαϊκή Πύλη) ήταν η πύλη της Σιένα, από την οποία έβγαιναν οι 
κάτοικοι, όταν ήθελαν να ταξιδέψουν προς τη Ρώμη.  
 
Respectons les prêtres. Ο Ναπολέων είχε καταλάβει πως ο καθολικισμός ήταν βαθιά 
ριζωμένος στις ψυχές των Ιταλών. Γι’ αυτό αποφάσισε να μην συγκρουστεί κατά μέτωπο με 
τον κλήρο. Έγραψε, λοιπόν, στον υπουργό εξωτερικών της Γαλλίας, Ταλλεϋράνδο [Charles-
Maurice de Talleyrand-Périgord, 1754-1838]: «Ας σεβαστούμε τους ιερείς».  
 
Premier Brumaire. Η πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα, στο ημερολόγιο που είχε καθιερώσει 
η Γαλλική Επανάσταση. 
 
Vous voudrez citoyen. «Θα το κάνετε, πολίτη!» Η «ευγενική» διαταγή του Γάλλου διοικητή 
στον διευθυντή της Monte dei Paschi, για τη διάθεση των κεφαλαίων της τράπεζας στην 
κατοχική κυβέρνηση. Οι Γάλλοι δήλωναν πως σκοπεύουν να απελευθερώσουν την Ιταλία 
από τα μοναρχικά καθεστώτα, αλλά πολύ γρήγορα οι Ιταλοί διαπίστωσαν πως είχαν να 
κάνουν με στυγνούς κατακτητές. Είδαν τον τόπο τους να καταληστεύεται, προκειμένου να 
καλυφθούν τα  γαλλικά δημοσιονομικά ελλείμματα και να χρηματοδοτηθούν οι συνεχείς 
πόλεμοι της «δημοκρατίας». Τα θησαυροφυλάκια και οι τράπεζες των κατακτημένων 
πόλεων άδειασαν και οι πολίτες υποχρεώθηκαν να πληρώνουν δυσβάστακτους φόρους.  
 
Ντελόρ. Κόμης Ζακ-Αντουάν-Αντρέ Ντελόρ [Jacques-Antoine-Adrien Delort, 1773-1846]. 
Εθνοφρουρός της Γαλλικής Επανάστασης, αντιστράτηγος στη διάρκεια των Ναπολεόντειων 
πολέμων και πολιτικός στη διάρκεια της Παλινόρθωσης των Βουρβόνων. Στην Ιταλία 
εκτελούσε και χρέη υπασπιστή του στρατηγού Ντυπόν.  
 
Ντυπόν.  Κόμης Πιερ-Αντουάν Ντυπόν [Pierre-Antoine Dupont, 1765-1840]. Στρατηγός του 
Ναπολέοντα, ο οποίος έπεσε σε δυσμένεια και καθαιρέθηκε. Αποκαταστάθηκε μετά την 
Παλινόρθωση των Βουρβόνων και πολιτεύτηκε. 
 
Λουδοβίκος Βασιλεύς της Ετρουρίας, Primus. Όταν ο Δούκας της Πάρμας, Φερδινάνδος Α΄ 
[Ferdinando I di Parma, 1751-1802] παραχώρησε το δουκάτο στους Γάλλους (1801), ο 
Ναπολέων όρισε βασιλιά του νεοσύστατου Βασιλείου της Ετρουρίας τον γιο του, Λουίτζι 
[Luigi], ως Λουδοβίκο Α΄ [Louis I d’Étrurie, 1773-1803]. 
 
Φόροι τόσο αβάσταχτοι... στον Ministro degli Esteri. Όταν ο Γάλλος στρατηγός Ανρύ-Ζακ- 
Γκιγιόμ  Κλαρκ [Henri Jacques Guillaume Clarke, 1765-1818] έκανε αυτό το σαρκαστικό 
σχόλιο για τους φόρους, που επέβαλε ο Λουδοβίκος Α΄, ήταν πρέσβης της Γαλλίας στο  
Βασίλειο της Ετρουρίας. 
 
Εφόσον οι καρποί... υποχρεώσεις. Το χαμηλό αυτό ποσοστό ήταν η διαφορά ανάμεσα στον 
τόκο που χορηγούσε η τράπεζα στους μετόχους της και στον τόκο που κατέβαλαν οι 
δανειολήπτες. 
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Madame ma soeur et cousine... ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Αυτή η επιστολή απευθύνεται στην Μαρία 
Λουίζα [María Luisa de Borbón, 1782-1824], πριγκίπισσα της Ισπανίας και χήρα του 
Λουδοβίκου Α΄ της Ετρουρίας. Με τον θάνατο του συζύγου της, έγινε αντιβασιλέας για 
λογαριασμό του ανήλικου γιου τους, Λουδοβίκου Β΄ [Louis I d’Étrurie, 1799-1883], αλλά το 
1807 πληροφορήθηκε πως ο Ναπολέων είχε κάνει συνθήκη με την Ισπανία, σύμφωνα με 
την οποία η Τοσκάνη επρόκειτο να γίνει αναπόσπαστο τμήμα της Γαλλίας και πως αυτή 
έπρεπε να φύγει από τη χώρα.  
 
Κι αυτοί... από τον έπαρχο.  Το 1809 ο Ναπολέων παραχώρησε τον τίτλο της Μεγάλης 
Δούκισσας της Τοσκάνης στην αδελφή του, Μαρία Άννα Ελίζα Βοναπάρτη [Maria Anna Elisa 
Bonaparte, 1777-1820], πριγκίπισσα του Λούκα και του Πιομπίνο. O χρονικογράφος της 
Σιένα, Μπαντίνι [Sallustio Bandini, 1677-1760] αναφέρει πως όταν μπήκε στην πόλη, οι 
άνδρες έβγαλαν τα άλογα από την άμαξά της και την τράβηξαν οι ίδιοι, αλλά πως ήταν 
βέβαιος ότι η ενέργειά τους δεν βασιζόταν σε γνήσιο ενθουσιασμό. 
 
Σεμίραμις. Ο Ταλλεϋράνδος αποκαλούσε την Ελίζα Βοναπάρτη «Σεμίραμιν του Λούκα», 
παρομοιάζοντάς την με την θρυλική Βασίλισσα της Ασσυρίας, η οποία κυβέρνησε μετά τον 
θάνατο του άντρα της, με πυγμή και δικαιοσύνη. Η Ελίζα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 
Φλωρεντία τον Ιανουάριο του 1814. 
 
Αλλά ο νομικός κώδικας του αδελφού της. Ο συγγραφέας του Il Monte dei Paschi... 
εγκωμιάζει αρκετά αποτελέσματα της γαλλικής διοίκησης - ιδιαίτερα τον Ναπολεόντειο 
Κώδικα, τον οποίον χαρακτηρίζει «monumento di civile sapienza». Παραθέτει μάλλιστα 
έναν άλλο συγγραφέα, ο οποίος έλεγε πως ο Ναπολέων ήταν από εκείνους τους άνδρες για 
τους οποίους θα έπρεπε να νοιώθουμε υπερηφάνεια και θαυμασμό, αλλά ο Θεός στέλνει 
πολύ λίγους τέτοιους άνδρες. 
 
Εισήγαγε merinos. Μερινός. Τα μεγαλύτερα πρόβατα στη γη, με πυκνό, λεπτό και 
εξαιρετικά ποιοτικό μαλλί. Η εκτροφή τους αυξάνει κατακόρυφα την ποσότητα και την 
ποιότητα της παραγωγής μαλλιού.  
 
Και πριν από αυτόν... Αψβούργων Λωρραίνης.  Ο συγγραφέας του Il Monte dei Paschi... 
απαριθμεί σε τρεις σελίδες τις μεταρρυθμίσεις του Πέτρου Λεοπόλδου, εγκωμιάζοντάς τον 
τουλάχιστον όσο και τον Ναπολέοντα. Σε αυτούς τους στίχους ο Πάουντ επεξεργάζεται 
ποιητικά τις μεταρρυθμίσεις του Μεγάλου Δούκα και αργότερα Αυτοκράτορα.  
 
Βαλ ντι Τσάνα. Ο Τσάνα είναι ποταμός της Τοσκάνης, που πηγάζει από τα Απέννινα και 
χύνεται στον Τίβερη. Στον Μεσαίωνα, η κοιλάδα του ήταν βαλτότοπος, αλλά στα τέλη του 
18ου αιώνα, ο πολιτικός, οικονομολόγος και μηχανικός Βιτόριο Φοσομπρόνι [Vittorio 
Fossombroni, 1754-1844] εξέτρεψε την κοίτη του έτσι που τώρα χύνεται εν μέρει στον Άρνο 
και εν μέρει στον Τίβερη. Αυτό το μηχανικό επίτευγμα έδωσε την ευκαιρία στον Μέγα 
Δούκα Φερδινάνδο Γ΄ να βελτιώσει την άροση της καλλιεργήσιμης πια γης. 
 
Λετίτσια. Μαρία Λετίτσια Ραμολίνο Βοναπάρτη [Maria Letizia Ramolino Buonaparte, 1750-
1836], μητέρα του Ναπολέοντα. 
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XLV 
 
 
 
Τοκογλυφία. Usura. Ο Πάουντ, στο τέλος του διάσημου αυτού Κάντο, δίνει τον ορισμό της 
λατινικής λέξης «Usura» (χρήση, πλεονέκτημα, κέρδος, τοκισμός). Πρόκειται για το 
«αντίτιμο του δικαιώματος χρήσης αγοραστικής δύναμης, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στο 
υφιστάμενο επίπεδο παραγωγής· και συχνά ούτε καν στις δυνατότητές της». Αρχικά, η λέξη 
σήμαινε τον τοκισμό εν γένει, αλλά από τον Μεσαίωνα ήδη συνέθηκε με την χειρότερη 
μορφή του: τον δανεισμό με υπερβολικό ή καταχρηστικό επιτόκιο. 
Ο τοκισμός θεωρήθηκε ηθικά επιλήψιμος και συχνά διά νόμου κολάσιμος από την πρώτη-
πρώτη αρχαιότητα. Όχι μόνο λόγω των εμπειρικά διαπιστωθέντων καταστροφικών 
αποτελεσμάτων του, αλλά και λόγω της αδυναμίας ένταξής του στην φυσική τάξη. Η αξίωση 
κάποιου να κερδίζει χωρίς να έχει εργαστεί χαρακτηριζόταν το λιγότερο εξωφρενική και δεν 
μπορούσε να θεμελιωθεί σε καμία από τις αρχές των αρχαίων θρησκευτικών και πολιτικών 
συστημάτων.  Θα έπρεπε να εμφανιστεί η θεωρία του Φυσικού Δικαίου, ώστε να βρεθεί 
ένα σχετικά σταθερό θεμέλιο για την απαίτηση τόκου: η ελεύθερη βούληση. Αν δανειστής 
και δανειζόμενος συμφωνούσαν, η συμφωνία τους δεν χρειαζόταν άλλη, υπερβατική ή 
εγκόσμια επικύρωση. Και θα έπρεπε να επικρατήσει η κεφαλαιοκρατική κοινωνική λογική, 
ώστε ο δανεισμός με τόκο, όχι μόνο να μην θεωρείται επιλήψιμος, αλλά να χαίρει άκρας 
εκτίμησης από τους οικονομικούς παράγοντες. 

Στο μεταξύ –είτε απαγορευόταν είτε όχι- ο τοκισμός αποτελούσε μια ολοένα αυξανόμενη 
οικονομική πρακτική, παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις των φιλοσόφων και τα αναθέματα των 
Εκκλησιών. Ο τοκισμός απέκτησε επαγγελματική υπόσταση με την δημιουργία των πρώτων 
τραπεζών. Το τι σήμαινε αυτό, για τον ανθρώπινο πολιτισμό, το περιγράφει γλαφυρά ο 
Αμερικανός οικονομολόγος Charles Eisenstein: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα 
παράδοξο. Από τη μια το χρήμα αποτελεί σύμβολο ευγνωμοσύνης κι εμπιστοσύνης, έναν 
μεσάζοντα για την κάλυψη αναγκών, έναν διαμεσολαβητή ανταλλαγών που υπό άλλες 
συνθήκες δεν θα λάμβαναν χώρα. Ως τέτοιο, θα έπρεπε να μας κάνει όλους πιο πλούσιους. 
Ωστόσο, αποτυγχάνει. Αντιθέτως, οδηγεί στην ανασφάλεια, τη φτώχεια και την εκποίηση 
των πολιτιστικών και φυσικών κοινών αγαθών. Γιατί όμως; 

Τα αίτια βρίσκονται στον πυρήνα του σύγχρονου χρηματικού συστήματος. Αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του τρόπου με τον οποίο το χρήμα δημιουργείται και κυκλοφορεί. 
Κεντρικός άξονας αυτού του συστήματος είναι η τοκογλυφία, περισσότερο γνωστή ως 
τόκος. Η τοκογλυφία εκμεταλλεύεται τη δύναμη της ιδιοκτησίας, για να αποκομίσει ακόμα 
περισσότερα κέρδη.  

Η τοκογλυφία είναι συνυφασμένη με το χρήμα, από τη στιγμή της δημιουργίας του 
τελευταίου. Το χρήμα δημιουργείται από την ΕΚΤ ή κάποια άλλη κεντρική τράπεζα, με την 
αγορά έντοκων χρεογράφων στις αγορές. Η τράπεζα δημιουργεί αυτό το νέο χρήμα από το 
πουθενά, με μια κίνηση του μολυβιού ή με το πάτημα ενός πλήκτρου. Για παράδειγμα, όταν 
η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α. αγόρασε 290 δις δολάρια χρεογράφων που 
διασφαλίζονταν με υποθήκη από την Deutsche Bank το 2008, δεν χρησιμοποίησε 
υφιστάμενο χρήμα για την αγορά τους· δημιούργησε νέο χρήμα ως λογιστική εγγραφή στον 
λογαριασμό της Deutsche Bank. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα στη δημιουργία χρήματος. 
Ό,τι αγοράζει μια τράπεζα, είναι πάντα με τη μορφή έντοκου χρεογράφου. Αυτό σημαίνει 
πως το χρήμα που δημιουργείται συνοδεύεται από χρέος. Και το χρέος αυτό είναι πάντα 
περισσότερο από το χρήμα που δημιουργείται. 

Το είδος του χρήματος που μόλις περιέγραψα είναι γνωστό ως «νομισματική βάση». 
Υφίσταται ως τραπεζικά αποθεματικά. Το δεύτερο βήμα συντελείται όταν μια τράπεζα 
χορηγεί δάνειο σε μιά επιχείρηση ή έναν ιδιώτη. Εδώ, δημιουργείται πάλι νέο χρήμα ως 
λογιστική εγγραφή στον λογαριασμό του δανειστή. Όταν μια τράπεζα χορηγεί δάνειο ενός 
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εκατομμυρίου δολαρίων, δεν παίρνει τα χρήματα αυτά από κάποιον άλλο λογαριασμό· 
απλά δημιουργεί μιαν εγγραφή από το πουθενά. Δημιουργούνται ένα εκατομμύριο 
δολάρια νέου χρήματος – και περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια χρέους. Αυτό το 
νέο χρήμα ξοδεύεται στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, εξοπλισμού, για την πληρωμή 
μισθών και ούτω καθεξής. 

Η τοκογλυφία δημιουργεί τη σημερινή ενδημική έλλειψη και τροφοδοτεί τον αδηφάγο 
μηχανισμό της αέναης, εκθετικής ανάπτυξης. Για να εξηγήσω το πώς, θα ξεκινήσω με μια 
παραβολή του εξαιρετικού οικονομικού οραματιστή Bernard Lietaer από το βιβλίο του The 
Future of Money. 

Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα μικρό χωριό της Αυστραλίας, οι άνθρωποι 
συναλλάσσονταν αποκλειστικά με αντιπραγματισμό. Καθημερινά, ο κόσμος περιφερόταν 
στην αγορά με κοτόπουλα, αβγά, χοιρομέρι, και φραντζόλες και όλοι έπαιρναν μέρος σε 
παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για να ανταλλάξουν ότι χρειάζονταν. Σε συγκεκριμένες 
περιόδους του έτους, όπως κατά τη συγκομιδή ή όταν ένας αχυρώνας χρειαζόταν 
εκτεταμένες επισκευές μετά από μια καταιγίδα, ο κόσμος θυμόταν την παράδοση να βοηθά 
ο ένας τον άλλον. Γνώριζαν πως αν οι ίδιοι είχαν κάποιο πρόβλημα στο μέλλον, οι άλλοι θα 
τους βοηθούσαν με τη σειρά τους. 

Μια μέρα εμφανίστηκε στην αγορά ένας ξένος με μαύρα, γυαλιστερά παπούτσια και 
κομψό λευκό καπέλο και τους παρατηρούσε με ένα σαρδόνιο χαμόγελο. Όταν είδε έναν 
αγρότη να κυνηγάει έξι κοτόπουλα που του είχαν ξεφύγει, προκειμένου να τα ανταλλάξει 
με ένα μεγάλο κομμάτι χοιρομέρι, δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα γέλια του. ‘Καημένοι 
άνθρωποι’, μονολόγησε, ‘πόσο πρωτόγονοι είναι’. Η γυναίκα του αγρότη τον άκουσε και 
τον προκάλεσε, λέγοντάς του: ‘Πιστεύεις ότι μπορείς να χειριστείς καλύτερα τα 
κοτόπουλα;’. ‘Τα κοτόπουλα όχι’, απάντησε ο ξένος. ‘Αλλά υπάρχει ένας πολύ καλύτερος 
τρόπος για να τελειώνουμε με όλη αυτή η φασαρία’. ‘Α ναι; Πώς μπορεί να γίνει αυτό;’ 
ρώτησε η γυναίκα. ‘Βλέπεις αυτό ‘το δέντρο;’ λέει ο ξένος. ‘Λοιπόν, εγώ θα πάω εκεί και θα 
περιμένω έναν από εσάς να μου φέρει ένα μεγάλο επεξεργασμένο δέρμα μοσχαριού. Μετά 
πες σε κάθε οικογένεια να με επισκεφτεί. Θα σας εξηγήσω τον καλύτερο τρόπο’. 

Έτσι κι έγινε. Πήρε τη δέρμα, το έκοψε σε πανομοιότυπα στρογγυλά κομμάτια και έβαλε 
μια περίτεχνη σφραγίδα σε καθένα. Μετά έδωσε σε κάθε οικογένεια από 10 κομμάτια και 
εξήγησε ότι καθένα από αυτά αντιπροσωπεύει την αξία ενός κοτόπουλου. ‘Τώρα μπορείτε 
να συναλλάσσεστε με αυτά αντί να χρησιμοποιείτε τα ίδια τα κοτόπουλα’, τους εξήγησε. 

Ήταν λογικό. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από τον άντρα με τα γυαλιστερά παπούτσια και το 
εντυπωσιακό καπέλο. 

‘Α, και μια λεπτομέρεια’, πρόσθεσε αφού είχε δώσει 10 κομμάτια σε κάθε οικογένεια. ‘Σε 
έναν χρόνο από τώρα, θα επιστρέψω και θα καθίσω κάτω από το ίδιο δέντρο. Θέλω 
καθένας σας να μου επιστρέψει 11 κομμάτια. Το 11ο κομμάτι είναι μια ένδειξη 
ευγνωμοσύνης για την τεχνολογική βελτίωση που έφερα στη ζωή σας’. ‘Όμως από πού θα 
προέλθει το 11ο κομμάτι;’ τον ρώτησε ο αγρότης με τα έξι κοτόπουλα. ‘Θα δείτε’, απάντησε 
ο άντρας με ένα καθησυχαστικό χαμόγελο. 

Αν υποθέσουμε ότι ο πληθυσμός και η ετήσια παραγωγή παραμείνουν ακριβώς στα ίδια 
επίπεδα τον επόμενο χρόνο, τι νομίζετε ότι θα συμβεί; Θυμηθείτε, το 11ο κομμάτι ουδέποτε 
δημιουργήθηκε. Άρα, το συμπέρασμα είναι ότι μία από τις 11 οικογένειες θα πρέπει να 
χάσει όλα τα κομμάτια της, ακόμα κι αν όλοι διαχειριστούν τις υποθέσεις τους υπεύθυνα, 
προκειμένου να μπορέσουν οι άλλες 10 οικογένειες να βρουν το 11ο κομμάτι. 

Οπότε όταν μια καταιγίδα απείλησε τη σοδειά μιας από τις οικογένειες, οι άλλες 
οικογένειες ήταν λιγότερο πρόθυμες να τη βοηθήσουν να τη μαζέψει πριν καταστραφεί. Αν 
και ήταν πολύ πιο πρακτικό να ανταλλάσσουν στρογγυλά κομμάτια δέρματος στην αγορά 
αντί για κοτόπουλα, το νέο ‘παιχνίδι’ του χρήματος άρχισε να δημιουργεί έναν συστημικό 
υπόγειο ανταγωνισμό μεταξύ τους. 
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Αυτή η παραβολή μας δείχνει πως ο ανταγωνισμός, η ανασφάλεια και η απληστία 
αποτελούν ανεπιθύμητες παρενέργειες της οικονομίας μας εξαιτίας του τόκου. Δεν 
μπορούν να εξαλειφθούν για όσον καιρό τα αναγκαία για τη ζωή θα εκφράζονται σε 
έντοκες νομισματικές μονάδες. Αλλά ας συνεχίσουμε τώρα την ιστορία μας για να δείξουμε 
πώς ο τόκος δημιουργεί επίσης μιαν ατελείωτη πίεση για οικονομική, αναπτυξιακή 
γιγάντωση στο διηνεκές. 

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορεί να τελειώσει η ιστορία του Lietaer: με 
χρεοκοπία, με αύξηση στην προσφορά χρήματος ή με αναδιανομή πλούτου. Κάποια από τις 
έντεκα οικογένειες θα μπορούσε να χρεοκοπήσει και να παραδώσει την γη της στον 
άνθρωπο με το καπέλο (τον τραπεζίτη), εκείνος θα μπορούσε να τους προμηθεύσει με 
περισσότερο χρήμα ή οι χωρικοί θα μπορούσαν να τον καλύψουν με πίσσα και πούπουλα 
και να αρνηθούν να τον ξεπληρώσουν. Τα ίδια ακριβώς διλήμματα αντιμετωπίζει 
οποιαδήποτε οικονομία που βασίζεται στην τοκογλυφία. 

Φανταστείτε τώρα πως οι χωρικοί συγκεντρώνονται γύρω από τον άνθρωπο με το καπέλο 
και λένε: ‘Κύριε, μπορείτε να κόψετε και να σφραγίσετε μερικά ακόμα κομμάτια δέρματος, 
για να μην αναγκαστεί κανείς να χρεοκοπήσει;’ 

Ο άντρας λέει: ‘Θα το κάνω, αλλά μόνο για όσους μπορούν να εγγυηθούν ότι θα με 
ξεπληρώσουν. Αφού κάθε κομμάτι έχει την αξία ενός κοτόπουλου,  θα δανείσω νέα 
κομμάτια μόνο σε εκείνους που έχουν περισσότερα κοτόπουλα από τον αριθμό των 
κομματιών που μου οφείλουν. Με αυτόν τον τρόπο, αν δεν με ξεπληρώσουν, μπορώ να 
κατασχέσω τα κοτόπουλά τους. Α, κι επειδή είμαι καλός άνθρωπος, θα δημιουργήσω νέα 
κομμάτια και για όσους δεν έχουν επιπλέον κοτόπουλα τώρα, εφόσον μπορέσουν να με 
πείσουν ότι θα εκθρέψουν περισσότερα στο μέλλον. Γι’ αυτό δείξτε μου το επιχειρηματικό 
σας σχέδιο! Δείξτε μου ότι είστε φερέγγυοι. Ένας χωρικός από εσάς μπορεί να συντάξει 
δελτία πιστωτικών πληροφοριών για να σας βοηθήσει να το πετύχετε. Θα σας δανείσω με 
10%. Κ αν είστε ικανοί εκτροφείς, θα μπορέσετε να αυξήσετε τον αριθμό των κοτόπουλων 
κατά 20% ανά έτος, θα με ξεπληρώσετε και θα πλουτίσετε κι εσείς’. 

Οι χωρικοί ρωτούν: ‘Αυτό μας ακούγεται εντάξει, αλλά από την στιγμή που τα νέα 
κομμάτια θα έχουν κι αυτά 10% τόκο, δεν θα επαρκούν για να σε ξεπληρώσουμε’. 

‘Αυτό δεν είναι πρόβλημα’, λέει ο άντρας. ‘Βλέπετε, όταν έρθει η ώρα, θα δημιουργήσω 
νέα κομμάτια· κι όταν αυτά είναι να ξεπληρωθούν, θα δημιουργήσω ακόμα περισσότερα. 
Πάντα θα είμαι πρόθυμος να δημιουργήσω και να δανείσω νέα κομμάτια. Φυσικά, εσείς με 
την σειρά σας, οφείλετε να εκτρέφετε περισσότερα κοτόπουλα· κι εφόσον αυξάνεται 
διαρκώς ο αριθμός τους, δεν θα υπάρξει ποτέ πρόβλημα’. 

Ένα παιδί τον πλησιάζει και λέει: ‘Συγνώμη κύριε, η οικογένειά μου έχει αρρωστήσει και 
δεν έχουμε αρκετά κομμάτια για να αγοράσουμε φαγητό. Μπορείτε να μου δανείσετε 
μερικά καινούρια κομμάτια;’ 

‘Λυπάμαι’, λέει ο άντρας, ‘αλλά δεν μπορώ. Μπορώ να δημιουργήσω νέα κομμάτια μόνο 
για όσους θα είναι σε θέση να με ξεπληρώσουν. Βεβαίως, στην περίπτωση που η 
οικογένειά σου έχει μερικά κοτόπουλα που μπορεί να προσφέρει ως εγγύηση, ή αν μπορείς 
να μου αποδείξεις ότι θα είσαι σε θέση να εργαστείς λίγο πιο σκληρά για να εκθρέψεις 
περισσότερα κοτόπουλα, τότε με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα σου δώσω τα κομμάτια’. 

Με ορισμένες ατυχείς εξαιρέσεις, το σύστημα δούλεψε καλά για ένα διάστημα. Οι 
χωρικοί αύξησαν τον αριθμό των ζωντανών με τον ρυθμό που χρειαζόταν για να 
ξεπληρώσουν τον άντρα με το καπέλο. Κάποιοι χρεοκόπησαν, αλλά οι πιο τυχεροί ή πιο 
ικανοί γείτονές τους αγόρασαν τα αγροκτήματά τους και τους προσέλαβαν στη δούλεψή 
τους. Συνολικά, όμως, τα κοτόπουλα αυξάνονταν κατά 10% ετησίως σε αντιστοιχία με την 
προσφορά χρήματος. Το χωριό και τα εκτροφεία με τα κοτόπουλα είχαν μεγαλώσει τόσο 
πολύ, που ο άντρας με το καπέλο απέκτησε ομοϊδεάτες κι όλοι μαζί έκοβαν νέο ‘νόμισμα’, 
δανείζοντάς το σε όποιον είχε ένα αξιόπιστο σχέδιο εκτροφής ακόμα περισσότερων 
κοτόπουλων. 
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Από καιρό σε καιρό, εμφανίζονταν προβλήματα. Πρωτίστως, έγινε προφανές ότι δεν 
υπήρχε ανάγκη για όλα αυτά τα κοτόπουλα. ‘Έχουμε βαρεθεί τα αυγά’, γκρίνιαζαν τα 
παιδιά. ‘Σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού έχουμε από ένα κρεβάτι με στρώμα φτιαγμένο από 
πούπουλα’, διαμαρτύρονταν οι νοικοκυρές. Προκειμένου να συνεχίσει να αυξάνεται ο 
ρυθμός κατανάλωσης των προϊόντων από την εκτροφή των κοτόπουλων, οι χωρικοί 
επινόησαν ένα σωρό νέες ανάγκες. Έγινε της μόδας η αγορά ενός νέου πουπουλένιου 
στρώματος κάθε μήνα και η αγορά περισσότερων εκτάσεων γης για την εκτροφή. Άρχισαν 
να δημιουργούνται διενέξεις με γειτονικά χωριά που λύνονταν με μάχες ρίψης αυγών. 
‘Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες αγορές για τα κοτόπουλα!’ φώναζε ο δήμαρχος, που ήταν 
γαμπρός του άντρα με το καπέλο. ‘Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να πλουτίζουμε’. 

Μια μέρα, ένας από τους χωρικούς της ‘παλιάς σχολής’ αντιλήφθηκε ένα νέο πρόβλημα. 
Εκεί που κάποτε υπήρχαν εύφορα, πράσινα χωράφια γύρω από το χωριό, τώρα υπήρχαν 
μόνο καφέ, λασπωμένες, βρώμικες εκτάσεις γης. Όλη η βλάστηση είχε αντικατασταθεί από 
εκτάσεις καλλιέργειας δημητριακών για τα κοτόπουλα. Οι λίμνες και τα ρυάκια, που κάποτε 
έσφυζαν από ζωή, ήταν πλέον δυσώδεις αποχετεύσεις κοπριάς. Και είπε, ‘Αυτό πρέπει να 
σταματήσει! Αν συνεχίσουμε να αυξάνουμε την παραγωγή, σύντομα θα πνιγούμε από τα 
περιττώματα!’ 

Ο άντρας με τον καπέλο τον τράβηξε παράμερα και με καθησυχαστικό τόνο, του είπε: 
‘Μην ανησυχείς, υπάρχει ένα άλλο χωριό εκεί πέρα, με άφθονα εύφορα χωράφια. Οι 
άντρες του χωριού μας σχεδιάζουν να αναθέσουν την εκτροφή κοτόπουλων σε αυτούς. Σε 
περίπτωση που δεν συμφωνήσουν... ε, είμαστε περισσότεροι απ’ αυτούς. Όπως και να έχει, 
δεν μπορείς να το εννοείς σοβαρά να σταματήσουμε την ανάπτυξη. Σε αυτή την περίπτωση, 
πώς θα μπορέσουν οι γείτονές σου να ξεπληρώσουν τα χρέη τους; Πώς θα μπορέσω εγώ να 
κόψω νέα νομίσματα; Ακόμα κι εγώ θα χρεοκοπήσω.» 

Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, το ένα μετά το άλλο, τα χωριά της περιοχής μετατράπηκαν σε 
δυσώδεις βόθρους με αμέτρητα κοτόπουλα, που στην πραγματικότητα κανείς δεν 
χρειαζόταν· και τα χωριά πολεμούσαν το ένα το άλλο για τα ελάχιστα εναπομείναντα 
χωράφια που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μερικά ακόμα χρόνια ανάπτυξης. Ωστόσο, 
παρά τις φιλότιμες προσπάθειές τους να διατηρήσουν τον ρυθμό ανάπτυξης, υπήρξε μια 
επιβράδυνση. Με την επιβράδυνση αυτή, άρχισε να αυξάνεται το χρέος σε αναλογία με τα 
εισοδήματα, ώσπου πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να ξοδέψουν όλα τους τα χρήματα 
μόνο και μόνο για να ξεπληρώσουν τον άνθρωπο με το καπέλο. Πολλοί ήταν εκείνοι που 
χρεοκόπησαν και χρειάστηκε να εργαστούν με μισθούς πείνας, για εργοδότες που οι ίδιοι 
μετά βίας ήταν σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους στον άντρα με το καπέλο. 

Υπήρχαν ολοένα και λιγότεροι άνθρωποι με τη δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα από 
κοτόπουλα, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο τη διατήρηση της ζήτησής τους και του 
ρυθμού ανάπτυξης. Σε ένα περιβάλλον υπεραφθονίας σε κοτόπουλα, αυξάνονταν συνεχώς 
οι άνθρωποι που μετά βίας μπορούσαν να επιβιώσουν, δημιουργώντας το παράδοξο της 
έλλειψης εν μέσω αφθονίας. 

Ελπίζω να είναι ξεκάθαρες οι αντιστοιχίες μεταξύ της ιστορίας αυτής και της πραγματικής 
οικονομίας. Εξαιτίας του τόκου, σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή το χρέος είναι πάντα 
περισσότερο από το χρήμα σε κυκλοφορία. Για να δημιουργήσουμε νέο χρήμα και να 
δώσουμε τροφή στο σύστημα, πρέπει να εκτρέφουμε ολοένα και περισσότερα κοτόπουλα. 
Με άλλα λόγια, πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερα ‘προϊόντα και υπηρεσίες’. Ο 
κυριότερος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η πώληση εκείνου που κάποτε 
ήταν δωρεάν. Με τη μετατροπή των δασών σε ξυλεία, της μουσικής σε προϊόν, των ιδεών 
σε πνευματική ιδιοκτησία, της κοινωνικής αλληλοβοήθειας σε τιμολογημένες υπηρεσίες. 

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η εμπορευματοποίηση των μέχρι πρότινος μη 
τιμολογημένων αγαθών και υπηρεσιών έχει ενταθεί τους τελευταίους αιώνες, φτάνοντας 
στο σημείο να υπάρχουν ελάχιστα πράγματα εκτός αγοράς. Η τεράστια παρακαταθήκη των 
κοινών αγαθών, είτε πρόκειται για την γη ή τον πολιτισμό, έχει περιφραχτεί και πουληθεί – 
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μόνο και μόνο για να ακολουθήσει τον ρυθμό της εκθετικής αύξησης του χρήματος. Αυτός 
είναι και ο λόγος που μετατρέπουμε τα δάση σε ξυλεία, τα τραγούδια σε πνευματική 
ιδιοκτησία. Είναι ο λόγος για τον οποίο τα δύο τρίτα των γευμάτων που καταναλώνουμε 
προετοιμάζονται εκτός της οικίας. Είναι ο λόγος για τον οποίο οι παραδοσιακές θεραπείες 
βοτάνων παραχωρούν τη θέση τους στα φαρμακευτικά προϊόντα, η φύλαξη παιδιών έχει 
γίνει τιμολογημένη υπηρεσία, η κατανάλωση νερού κατέχει την πρώτη θέση στον ρυθμό 
ανάπτυξης της αγοράς ποτών. 

Η επιταγή της αδιάλειπτης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
χρήματος που έχει ως βάση τον τόκο είναι αυτό που οδηγεί στην αδιάκοπη μετατροπή της 
ζωής, του κόσμου και του πνεύματος σε χρήμα. Ολοκληρώνοντας τον φαύλο κύκλο, όσο 
περισσότερη ζωή μετατρέπουμε σε χρήμα, τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε το χρήμα για να 
ζήσουμε. Η τοκογλυφία, όχι το χρήμα, είναι η παροιμιώδης πηγή του κακού».27 

Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι πιο εφιαλτική. Γι’ αυτό ο Πάουντ, επιτίθετο με λύσσα 
στις τράπεζες και τους τραπεζίτες, οι οποίοι για τον ποιητή ήταν de facto και de juris 
εγκληματικά στοιχεία:  
«Η τοκογλυφία είναι καρκίνος, τα χρηματοοικονομικά είναι λοιμός».28 
«Η τοκογλυφία είναι εξαχροίωση, έγκλημα, το οποίο καταδίκασαν όλες οι θρησκείες και 
όλοι οι αρχαίοι ηθικιστές».29 
 «Η τοκογλυφία είναι ο καρκίνος του κόσμου, από τον οποίο μόνο το χειρουργικό νυστέρι 
του Φασισμού μπορεί να απαλλάξει τα έθνη».30 
«Η τοκογλυφία διαφθείρει».31 
«Την τοκογλυφία και τον σοδομισμό, η Εκκλησία τα καταδίκασε στην ίδια κόλαση και για 
τον ίδιο λόγο: και τα δύο είναι ενάντια στην φυσική ανάπτυξη».32

  
 
 
Harpes et luz. Από την τρίτη στροφή της μπαλάντας  «Balade VII POUR PRIER NOSTRE 
DAME» [Μπαλάντα Ζ΄ ΠΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙ Ο ΒΙΓΙΟΝ ΣΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΛΕΕΙ ΣΑΝ 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ]33 του Φρανσουά Βιγιόν [François Villon, 1431-1463;], όπου η 
μητέρα του, στην οποία είναι αφιερωμένο το ποίημα, λέει πως είναι μια φτωχή γριά 
γυναίκα που δεν ξέρει να διαβάζει ούτε να ψέλνει. Βλέπει απλά στους τοίχους του ναού 
ζωγραφισμένο τον παράδεισο με «Άρπες και λαούτα», βλέπει και την κόλαση με τους 
αμαρτωλούς να καίγονται και δηλώνει πίστη στην Παναγία.  
 
Γκοντσάγκα. Η δυναστεία των Γκοντσάγκα [Gonzaga] βασίλευσε επί τέσσερεις αιώνες στη 
Βόρεια Ιταλία, με έδρα τη Μάντοβα. Η ηγεμονία τους περιλάμβανε εκτός από πόλεις της 
Ιταλίας, την γαλλική πόλη Νεβέρ και αρκετές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης. Οι 
Γκοντσάγκα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τέχνης. 
 
Με την τοκογλυφία χοντραίνει η γραμμή. Η τέχνη χάνει δύο από τα συμαντικότερα 
χαρακτηριστικά της: την λεπτή γραμμή και τη σαφήνεια του περιγράμματος, επειδή 
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φτιάχνεται βιαστικά, για να πουληθεί «Φαντάζομαι», γράφει ο Πάουντ, «πως οι καλύτεροι 
μελλοντικοί κριτικοί της τέχνης θα είναι σε θέση να καταλάβουν από την ποιότητα ενός 
ζωγραφικού έργου τον βαθμό ανοχής ή μη ανοχής της υπάρχουσας τοκογλυφίας στην 
εποχή και στο κοινωνικό περιβάλλον που το παρήγαγε».34  
 
Πιέτρο Λομπάρντο. Πιέτρο Λομπάρντο [Pietro Lombardo, 1435-1515]. Ιταλός αρχιτέκτονας 
και γλύπτης. Το διασημότερο έργο του είναι ο τάφος του Δάντη στη Ραβέννα. 
 
Ντούτσιο. Ντούτσιο ντι Μπουονινσένια [Duccio di Buoninsegna, 1278-1319]. Ιταλός 
ζωγράφος· επικεφαλής της σχολής της Σιένα. 
 
Πιερ ντέλλα Φραντσέσκα. Πιέτρο ντέλλα Φραντσέσκα [Piero della Francesca, 1420;-1492] 
Ιταλός ζωγράφος, ονομαστός για τα πορτραίτα και τα τέμπλα του. 
 
Τζουάν Μπελίν’. Τζόβάνι Μπελίνι [Giovanni Bellini, 1430;-1516]. Βενετός ζωγράφος 
γνωστός για τα τέμπλα και τις Μαντόνες του. 
 
La Calunnia. «La Calunnia di Apelle» (Η Συκοφαντία του Απελλή). Τίτλος έργου του Σάντρο 
Μποτιτσέλι [Sandro Botticelli, 1444;-1510], με θέμα την άδικη κατηγορία που επέρριψε 
στον αρχαίο ζωγράφο Απελλή [3ος αιών. π.Χ.] ο ανταγωνιστής του,  Αντίφιλος, σύμφωνα με 
την οποία συμμετείχε σε συνωμοσία κατά του ηγεμόνα της Αιγύπτου, Πτολεμαίου Α΄ του 
Σωτήρα [367-282 π.Χ.]  
 
Αντζέλικο. Φρα Τζοβάννι ντα Φιέζολε, [Fra Giovanni da Fiesole, 1395-1455], γνωστός ως  
Φρα Αντζέλικο. Ιταλός ζωγράφος της σχολής της Φλωρεντίας. 
 
Αμπρότζο. Τζοβάνι Αμπρότζο ντε Πρέντις [Giovanni Ambrogio de Predis, 1455;-1508]. Ιταλός 
ζωγράφος πορτραίτων και μικρογραφιών. 
 
Adamo me fecit. Επιγραφή σε κίονα στο ναό του Αγίου Ζήνωνος, στη Βερόνα. Στον Πάουντ 
έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός πως ο κατασκευαστής υπέγραψε έναν κίονα, 
προφανώς θεωρώντας τον έργο τέχνης ξεχωριστό ανάμεσα σε τόσους κίονες που 
κατασκευάζονταν κατά εκατοντάδες εκείνη την εποχή. Η πλήρης επιγραφή είναι: 
ADAMINUS DESCO GEORGIO ME FECIT (ΥΠΟ ΑΔΑΜ ΔΙΔΑΧΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ.)  
 
Άγιος Τρόφιμος.  Καθεδρικός ρωμανικού ρυθμού του 12ου αιώνα στην Αρλ της Γαλλίας, με 
εξαίρετο περιστύλιο στο αίθριό του.   
 
Άγιος Ιλαρίων. Ναός ρωμανικού ρυθμού του 11ου αιώνα, στο Πουατιέ της Γαλλίας. 
 
Μέμλινγκ. Χανς Μέμλινγκ [Hans Memling, 1430;-1495]. Γερμανός ζωγράφος –κυρίως 
θρησκευτικών δίπτυχων και τρίπτυχων- που εργάστηκε στην Φλάνδρα. 
 
Έφεραν πόρνες στην Ελευσίνα. Για τον Πάουντ, τα Ελευσίνια Μυστήρια  είναι η 
αποκορύφωση της σχέσης του ανθρώπου με την γονιμότητα της φύσης.  
«Η {αναφορά στην} Ελευσίνα», γράφει, σε επιστολή του 1938 προς τον αντιφασίστα 
καθηγητή της αγγλικής λογοτεχνίας Κάρλο Ίτσο [Carlo Izzo, 1901-1979], «είναι πολύ 
ελλειπτική. Σημαίνει πως στη θέση του ιερού — —   —   —  στα Μυστήρια, έχεις μια 
φτωχοπουτάνα. Όπως βλέπεις, το ηθικό φορτίο είναι τεράστιο, και η υποβάθμιση του ιερού 
(που είναι η σαρκική επαφή και όχι η επίσκεψη σ’ έναν χοντροκώλη παπά ή στο ληξιαρχείο) 
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ολοκληρώθηκε με τον πιο χυδαίο τρόπο κυρίως από τον Χριστιανισμό ή παρανοήθηκε από 
αυτό το κακέκτυπο θρησκείας».35  
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XLVI 
 
 
Ο Αιδεσιμότατος Έλιοτ. Ο ποιητής Τόμας Στερνς Έλιοτ [Thomas Stearns Eliot, 1888-1971], 
έγινε το 1927 επίτροπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας, γεγονός που δεν χαροποίησε 
ιδιαίτερα τον Πάουντ. Δεν είναι καθόλου σαφές αν η αναφορά στη «φυσική γλώσσα» του 
Eliot είναι αρνητική ή θετική. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν είναι επιθετική.   
 
Τζοάλι. Παραθαλάσσιο θέρετρο της επαρχίας της Γένοβας στην ιταλική Λιγουρία.   
 
Και είπε εκείνος ο τριχωτός τύπος.  Ο ίδιος ο Πάουντ.  
 
Το σκέφτηκε λιγάκι ο ταγματάρχης. Ο Άγγλος μηχανικός και οικονομολόγος Μέιτζορ 
(Ταγματάρχης) Κλίφορντ Χιου Ντάγκλας [Major Clifford Hugh Douglas, 1879-1952]. 
εισηγητής της θεωρίας της Κοινωνικής Πίστωσης. Ο Ντάγκλας πίστευε πως το παράδοξο της 
αδυναμίας των εργαζομένων να αγοράσουν τα προϊόντα τα οποία οι ίδιοι παρήγαγαν, θα 
λυνόταν με την παροχή πίστωσης από το κράτος, όχι με τη μορφή επιδομάτων, αλλά με τη 
μορφή παροχής νέου χρήματος. Η θεωρία της Κοινωνικής Πίστωσης βασίζεται σε δύο 
αρχές. Την αρχή της  Προσαύξησης Συνεργασίας και την αρχή της  Πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Σύμφωνα με την πρώτη, το μόνο νόμιμο κέρδος που μπορεί να προκύψει από 
την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων είναι αυτό που αποκομίζουν οι άνθρωποι, όταν 
εργάζονται από κοινού και όχι κάθε ένας μόνος του. Σύμφωνα με τη δεύτερη, το σύνολο 
των τεχνολογικών επινοήσεων του ανθρώπου ανήκει σε όλους. Η διαφορά ανάμεσα στους 
μισθούς και στην αγοραστική αξία των προϊόντων είναι τεχνητή, αφού στόχος των 
τοκογλύφων είναι να δημιουργούν χρήμα από το χρέος που πρέπει να επωμιστούν οι 
εργαζόμενοι, προκειμένου να αγοράσουν τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους. Μόνον αν 
το κράτος πάρει στην αποκλειστική ευθύνη του την έκδοση χρήματος θα μπορούσε το 
πρόβλημα να λυθεί.  
Ο Πάουντ γνώρισε τον Ντάγκλας στα γραφεία του αγγλικού λογοτεχνικού περιοδικού  The 
New Age το 1918 ή το 1916 και έκτοτε έγινε ένθερμος οπαδός και προπαγανδιστής της 
Κοινωνικής Πίστωσης. 
Το The New Age –χριστιανοσοσιαλιστική επιθεώρηση αρχικά- υπήρξε από το 1907 μέχρι το 
1922 το μαχητικότερο έντυπο του βρετανικού μοντερνισμού, ακολουθώντας τόσο τις 
κοινωνικές, καλλιτεχνικές και ιδεολογικές εξελίξεις, όσο και τις πνευματικές περιπέτειες του 
διευθυντή του και φίλου του Πάουντ, Άλφρεντ Ρίτσαρντ Οράζ [Alfred Richard Orage, 1873-
1934]. Ο Οράζ ξεκίνησε ως μαχητικός σοσιαλιστής, συνέχισε ως οπαδός του Ρώσου 
μυστικιστή φιλοσόφου Τζωρτζ Ιβάνοβιτς Γκουρτζίεφ [George Ivanovich Gurdjieff, 1877-
1949], μεταμορφώθηκε σε υπέρμαχο του Υπεράνθρωπου του Νίτσε, ενστερνίστηκε τον 
αναρχισμό και κατέληξε προπαγανδιστής της θεωρίας της Κοινωνικής Πίστωσης – η οποία 
παρουσιάστηκε, άλλωστε, από τις σελίδες του The New Age, με τη δημοσίευση του πρώτου 
σχετικού κειμένου του Ντάγκλας.    Στον κύκλο του  περιοδικού ανήκαν μεταξύ άλλων ο 
Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω [George Bernard Shaw, 1856-1950] και ο Χέρμπερτ Τζωρτζ Ουέλς, ο 
οποίος βρισκόταν σε πολυετή διαμάχη με τον γαλλικής καταγωγής συγγραφέα Χάιλερ 
Μπέλοκ [Joseph Hilaire Pierre René Belloc, 1870-1953] και τον στενό συνεργάτη του, άγγλο 
συγγραφέα Τζίλμπερντ Κηθ Τσέστερτον [Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936]. Ο Μπέλοκ 
και ο Τσέστερτον –ένθερμοι χριστιανοί και πολιτικά συντηριτικοί- είχαν εγκαινιάσει την 
διένεξη καυτηριάζοντας τον Ουέλς για την εισαγωγή του νόμου της φυσικής εξέλιξης στην 
Ιστορία, με την έκδοση του βιβλίου του The Outline of History· Being a Plain History of Life 
and Mankind (1920).  
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Decennio.  Ο εορτασμός της δέκατης επετείου Ιταλικού φασισμού (1932), στο πλαίσιο του 
οποίου οργανώθηκε η εντυπωσιακή Έκθεση της Φασιστικής Επανάστασης, την οποία 
επισκέφτηκαν 4.000.000 άτομα. Η έκθεση περιλάμβανε έγγραφα, εκδόσεις και 
αναπαραστάσεις των γεγονότων, που είχαν μεσολαβήσει από την ίδρυση του Εθνικού 
Φασιστικού Κόμματος μέχρι την κατάληψη της εξουσίας από τον Μουσολίνι.    
 
Il Popolo.  Il Popolo d’ Italia. Εφημερίδα που εξέδωσε ο Μουσολίνι το 1914, με την 
αποχώρησή του από το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ως προπαγανδιστικό όργανο του 
Εθνικού Φασιστικού Κόμματος.  
 
Εκτός από τις Mills. Πρόκειται για τις κλασικές ωοειδείς χειροβομβίδες Mills, τις οποίες 
επινόησε ο Άγγλος μηχανικός Ουίλιαμ Μιλς [William Mills, 1856-1932] και 
χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.  
 
Βαρύ κι ασήκωτο χειλά. Προφανώς ο Μουσολίνι. 
 
5 εκατομμύρια νεκροί... το 1919. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
 
Χρέη του Νότου στη Νέα Υόρκη. Τις παραμονές του Αμερικανικού Εμφυλίου, τα χρέη των 
γαιοκτημόνων και των επιχειρηματιών του Νότου σε κεφαλαιούχους –μόνο της Νέας 
Υόρκης- υπερέβαιναν τα διακόσια εκατομμύρια δολάρια. Η απελευθέρωση των δούλων 
ήταν ένα (σεβαστό κατά τα άλλα) ιδεολογικό επικάλυμμα της ανάγκης του Βορά να 
εξοφληθεί αμέσως, δεδομένης της βιομηχανικής επανάστασης η οποία βρισκόταν σε 
εξέλιξη. Οι Βόρειοι επιχειρηματίες ήθελαν πίσω τα κεφάλαιά τους –τα οποία ήταν 
αμφίβολο αν θα τα έπαιρναν, καθώς το χρέος του Νότου ήταν μάλλον μη βιώσιμο- 
ελεύθερους δούλους για την στελέχωση της βιομηχανίας με φτηνούς εργάτες και πρώτες 
ύλες, που ο Νότος διέθετε σε αφθονία.  
 
Δυο σχέδια του Μαξ. Δύο γελοιογραφίες του Άγγλου συγγραφέα και γελοιογράφου Μαξ 
Μπήρμπομ [Max Beerbohm, 1872 -1956]. Το ένα παρουσίαζε τον υπουργό των Εξωτερικών 
της Μεγάλης Βρετανίας, Άρθουρ Τζέημς Μπάλφουρ [Arthur James Balfour, 1848-1930], με 
μια καμήλα, σατιρίζοντας  το σχέδιό του για την  ίδρυση εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη 
ως μέρος της λύσης στο πρόβλημα της Μέσης Ανατολής. Το δεύτερο σχέδιο παρουσίαζε τον 
Τζώνυ Μπουλ [Johnny Bull] -προσωποποίηση της Μεγάλης Βρετανίας, όπως ο Uncle Sam 
των Η.Π.Α.- με ένα μαντήλι  (ίσως για να φυσήξει την μύτη του). Η «επικινδυνότητα» αυτών 
των γελοιογραφιών δεν είναι σαφής. Όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές από την κριτική, 
ο Πάουντ έγραφε συχνά σαν να θεωρούσε δεδομένο πως οι αναγνώστες θα αναγνώριζαν 
τους συνειρμούς του, όσο προσωπικοί κι αν ήταν. 
 
ΤΖ. ΜΠ. Σ. Ο Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω. 
 
Mr. Xtertn. Ο Τζίλμπερτ Κηθ Τσάτερτον. Εδώ ο Πάουντ κατασκευάζει ένα «παρατσούκλι» 
για τον συγγραφέα και πιστό χριστιανό, από την λέξη «Xtian» -συντομογραφία της λέξης 
«Christian» [Χριστιανός]- καιμ την κατάληξη «terton» του ονόματός του: «Chesterton».  
 
Τζων Μάρμαντιουκ. Μωχάμεντ Μάρμαντιουκ [Muhammad Marmaduke], για την ακρίβεια. 
Ψευδώνυμο του  Άγγλου συγγραφέα και συνεργάτη του The New Age, Ουίλιαμ Πίκτχολ 
[William Pickthall 1875-1936]. Ο Πίκτχολ είχε προσηλυτιστεί στο Ισλάμ και ανέπτυξε δράση 
στην Αγγλία για την διάδοσή του. Υπήρξε υποστηρικτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
αμφισβητώντας την γενοκτονία των Αρμενίων. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι αμφίβολο 
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αν είχε εκφραστεί με τέτοιο τρόπο για τους Έλληνες. Ίσως ο Πάουντ να ήθελε να τον 
εκθέσει ως «εκβαρβαρωμένο» Μωαμεθανό.  
 
Αμπντούλ Μπαχά. Αμπντούλ-Μπαχά [Abdul-Bahá, 1844-1921]. Γιος και διάδοχος του 
Ιρανού ιδρυτή της θρησκείας του  Μπαχαϊσμού, Μπαχαολά [Baháulláh, 1817-1892]. Οι 
Μπαχαϊστές πιστεύουν στην εσωτερική ενότητα όλων των θρησκειών, την πνευματική 
ενότητα της ανθρωπότητας, την παγκόσμια ειρήνη και την ισότητα των φύλων. 
 
 
Είπε ο κ. RothSchild... Roth-schild. Άγνωστο ποιο από τα μέλη της δυναστείας των εβραϊκής 
καταγωγής Γερμανών μεγιστάνων Ρότσιλντ (Roth-schild: «κόκκινη ασπίδα», στα γερμανικά).  
«Ήταν ένας Ρότσιλντ», γράφει ο Πάουντ, «που έγραψε {σε μια επιχειρηματική επιστολή 
του}: ‘Εκείνοι οι λίγοι που μπορούν να καταλάβουν το {τοκογλυφικό} σύστημα θα είναι… 
απασχολημένοι με τα κέρδη τους… ενώ το πλατύ κοινό… πιθανόν δεν θα υποψιαστεί ποτέ 
πως το σύστημα είναι απολύτως ενάντια στα συμφέροντά του’».36  
 
Το Ίδρυμα Καθηγητών Βασιλικής Έδρας. Foundation of Regius Professors. Βασιλική χορηγία 
καθηγεσιών στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Καίμπριτζ, με στόχο την προώθηση 
των οικονομικών απόψεων του πολιτικού κόμματος των Ουίγων και την αποδυνάμωση 
κάθε κριτικής τάσης απέναντι στην νομισματική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας. Ο 
«Ουιγισμός» χρησιμοποιείται εδώ σαν συνώνυμο του οικονομικού φιλελευθερισμού.    
 
Η επιτροπή Μακμίλαν. Η Επιτροπή Οικονομικών και Βιομηχανίας, που σχημάτισε η 
κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας, μετά το χρηματιστηριακό κραχ του 1929 η οποία 
αποτελείται κυρίως από οικονομολόγους, που σχηματίζεται από τη βρετανική κυβέρνηση 
μετά το 1929, προκειμένου να διερευνηθεί το αν και κατά πόσον το τραπεζικό και 
χρηματοπιστωτικό σύστημα βοηθά βρετανικό εμπόριο και τη βιομηχανία. Πρόεδρος της 
Επιτροπής ήταν ο  δικηγόρος Χιου Πάτισον Μακμίλαν [Hugh Pattison Macmillan, 1873-
1952].  
 
Ο κ. Μαρξ, ο Καρλ. «Ο {Γερμανός έμπορος, οικονομολόγος και αναρχικός Σίλβιο} Γκέζελ 
[Silvio Gesell, 1862-1930] παρατήρησε πως ο Μαρξ δεν βρήκε δεν βρήκε τίποτα να 
κατακρίνει στο χρήμα· απλώς το πήρε ως δεδομένο... Αυτό να το πείτε στους μεσίστιους 
σοσιαλιστές. Το χρειάζονται. Έχουν ανάγκη να τους το πουν· έχουν ανάγκη να τους πουν 
ΠΟΛΛΑ. Δεν υπάρχει κανένα πλάσμα λιγότερο ικανό για πνευματικές συλλήψεις από τον 
σοσιαλιστή, εκτός κι αν είναι ο κοντινός του σύντροφος, ο μπολσεβίκος».37 
 
Τον Άγιο Πέτρο. Ο αγγλικανικός ναός του Αγίου Πέτρου, στο Ουάπινγκ του Ανατολικού 
Λονδίνου. Το Ουάπινγκ  υπήρξε μια από τις φτωχότερες συνοικίες του Λονδίνου, γεμάτη 
πόρνες, κλέφτες, ζητιάνους, άνεργους και περιστασιακά απασχολούμενους ναυτεργάτες.  
 
Κοίτα... της Χιλής. «Το Αμερικανικό New Deal (Δεκέμβριος 1934-Ιανουάριος 1935)», 
σγράφει ο Πάουντ, «δεν έχει δείξει μέχρι σήμερα να κατανοεί τις βασικές αρχές, τις βασικές 
σχέσεις του νομισματικού συστήματος, του χρηματικού συστήματος, του πιστωτικού 
συστήματος με τις ανάγκες και την οικονομική διάθεση όλων των ανθρώπων. Ο καφές στην 
Γαλλία, πήγε κατά διαόλου· καφές σχεδόν δωρεάν από την Βραζιλία – πάρα πολύ ακριβός 
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για τον φτωχό στην Βιένη».38  Όσο για το εμπόρειο του νιτρικού νατρίου, που εξορυσσόταν  
στην Χιλή: «ΕΧΕΤΕ διαβάσει τις ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ του εκβιασμού που ασκεί η Βρετανία στην 
Χιλή, σε ανθρώπους που θέλουν απλά να πουλήσουν τα προϊόντα τους  στο εξωτερικό;  Αν 
η Χιλή δεν το κάνει, αυτό σημαίνει απλώς ότι κάθε άνθρωπος στη Χιλή, που εκβιάζεται να 
υπογράψει αυτά τα χαρτιά θα κρύψει μέσα του ένα σιωπηλό μίσος ενάντια σε οτιδήποτε 
αγγλικό, ενάντια σε κάθε έθνος που συμμετέχει σε μια τέτοια πολιτική. Κάντε τους να 
ΛΙΜΟΚΤΟΝΗΣΟΥΝ, λοιπόν. Θα ΞΕΧΩΡΙΣΕΤΕ τους πεινασμένους από τους παραγωγούς, τους 
καλλιεργητές, τους δημιουργούς;»39 
 

   
 
Ο κ. Τζέφερσον... να δανείσει. Η πηγή είναι άγνωστη ή εν τέλει αμφίβολη. Τα υποτιθέμενα 
λόγια του Τζέφερσον μοιάζουν με μίμηση των άρθρων της Αμερικανικής Διακήρυξης της 
Ανεξαρτησίας.  Ωστόσο ανταποκρίνονται ουσιαστικά στην οικονομική σκέψη του 
Προέδρου. 
 
Ο Βαν Μπιούρεν το είδε. Το ότι ο δανειστής πρέπει να έχει τα χρήματα που δανείζει ήταν 
ένας από τους στόχους των οικονομικών προσπαθειών του ογδόου Προέδρου των 
Ηνωμένων Πολιτειών Μάρτιν Βαν Μπιούρεν [Martin Van Buren, 1782-1862].  
 
Κανένα Κράτος... απ’ την Αθήνα.  Σε αντίθεση με την Σπάρτη, όπου «η αληθινή φύση του 
χρήματος ήταν κατανοητή», ο Πάουντ βλέπει την Αθήνα ως την πατρίδα της χρηματικής 
απάτης: «Κάθε μορφή απάτης άνθισε εκεί, φθάνοντας στην τελειότητα... Εκεί καθόταν ο 
απατεώνας… δανείζοντας τον οβολό του με τη μέρα… Πιο πέρα ένας τύπος σ’ ένα τραπέζι 
εκτελούσε τον επόμενο βαθμό τοκογλυφίας».40 
 
Θεωρούσε τον Λούθηρο ασήμαντο. «Θεωρώ πως η Καθολική Εκκλησία», σημειώνει ο 
Πάουντ, «διαλύθηκε από την κορυφή, όπως πιθανόν είχε διαλυθεί ο Παγανισμός. Θέλω να 
πω ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφερόταν πια για την θεολογία - καν δεν ήξερε τι σήμαινε. Ο 
{πάπας} Λέων Ι΄ ενδιαφερόταν για την διοίκηση, για τον πολιτισμό, για να χτίσει τον Άγιο 
Πέτρο. Απλά, ποτέ δεν του πέρασε από το νου πως θα έπαιρνε κάποιος τον Λούθηρο στα 
σοβαρά. Κανείς στο περιβάλλον του δεν πήρε τον Λούθηρο στα σοβαρά, εννοώ σαν 
συγγραφέα ή στοχαστή. Ήταν απλά και μόνο ένας βάρβαρος βαρετός τύπος».41 
 
1527... τέρμα οι λιθοξόοι. «Βέβαια, η μεταμόρφωση σε σαρκικό ιστό γίνεται συχνή και 
γενικεύεται κάπου γύρω στο 1527», έγραφε ο Πάουντ πριν το 1931. «Οι άνθρωποι είναι 
σώμα, αιμοσφαίρια, αλλά όχι ‘έμψυχοι’ με την ακριβή έννοια· δεν είναι πια το σώμα του 
αέρα ντυμένο με το σώμα της φωτιάς· δεν ακτινοβολεί πια, το φως δεν κινείται πια, 
υπάρχει υπερβολική σάρκα, που απορροφά την ένταση, ίσως – έτσι κι αλλιώς 
απορροφητική. Δεν έχει καν ελληνική μαρμάρινη πλαστικότητα για να την συγκρατεί. Η 
σκηνή του δείπνου εισάγεται πιο συχνά, έχουμε τους χαρακτήρες σε σαφή ενέργεια 
απορρόφησης· αργότερα δεν θα είναι παρά γέμισμα για ακριβές ταπετσαρίες».42  
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Hic Geryon. Ο Γηρυόνης είναι στην ελληνική μυθολογία ένας γιγάντιος βοσκός με τρία 
σώματα ή τρία κεφάλια, τον οποίο αντιμετώπισε ο Ηρακλής. Στο δέκατο έβδομο άσμα της 
«Κόλασης», στη Θεία Κωμωδία του Δάντη, ο Γηρυόνης εμφανίζεται σαν γιγάντιος φτερωτός 
δράκος με κεφάλι δίκαιου άνδρα μαλλιαρά πόδια και  σώμα γεμάτο πολύχρωμες φολίδες. 
Το τέρας αυτό οδηγεί τον Δάντη και τον Βιργίλιο στον τόπο, όπου κολάζονταν οι 
φιλοχρήματες, οι άπληστες ψυχές των τοκογλύφων. Στα Κάντο, ο Γηρυόνης είναι το 
σύμβολο της τοκογλυφίας. 
 
ΠΕΝΤΕ εκατομμύρια... εγκληματικές ενέργειες. Η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των 
Η.Π.Α. στη δεκαετία του 1930.  
 
3ος χρόνος της βασιλείας του Φ. Ρούσβελτ.  Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ [Franklin Delano 
Roosevelt, 1882-1945]. Τριακοστός δεύτερος πρόεδρος των ΗΠΑ (1933-1945). Υπέγραφε ως 
Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ, για να διακρίνεται από τον θείο του, Θεόδωρο Ρούσβελτ 
[Theodore Roosevelt, 1885-1919], ο οποίος υπήρξε εικοστός έκτος πρόεδρος των Η.Π.Α. 
 
Ο κ. Κάμινγκς... εφημερίδα. Χόμερ Στιλ Κάμινγκς [Homer Stillé Cummings, 1870-1956]. 
Αμερικανός δικηγόρος και πολιτικός, δεξί χέρι του Φράνκλιν Ρούσβελτ, στην προσπάθεια 
του Προέδρου να ποδηγετήσει τους δικαστικούς κύκλους που αντιδρούσαν στα μέτρα του 
New Deal. Δεξί χέρι του Ρούσβελτ  ήταν και ο πολυθεσίτης πολιτικός  Τζέιμς Αλοΰζιους 
Φάρλυ [Farley: James Aloysius, 1888-1976]. Ο Πάουντ έβλεπε με καλό μάτι την οικονομική 
πολιτική του Ρούσβελτ, αλλά διαφωνούσε κάθετα με τις πολιτικές μεθοδεύσεις του για τον 
έλεγχο της δικαιοσύνης, την κρατική παρεμβατικότητα και την προσπάθεια να αλλάξει το 
Σύνταγμα των Η.Π.Α. Το πρωτοσέλιδο που αναφέρει -αμφίβολο αν υπήρξε- «εικονογραφεί» 
την αμερικανική πολιτική διαπλοκή.    
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XLVII 
 
 
 
Που αν και νεκρός, ακλόνητος ο νους του. Ο λόγος για τον μάντη Τειρεσία. Μιλάει η Κίρκη 
στον Οδυσσέα: 
 
..................................................................... 
.....................................................Τειρεσίαο, 
μάντηος ἀλαοῦ, τοῦ τε φρένες ἔμπεδοί εἰσι· 
τῷ καὶ τεθνηῶτι........................................... 
..................................................................... 
 
[τον Τειρεσία, τον τυφλό μάντη που ο νους του ακόμα 
κρατιέται, τι κι αν πέθανε]                                                                             
  
                                                         (Οδύσσεια κ΄ 492-493)43 
  
Ήρθε φωνή... ο ίσκιος ξέρει.  Η Κίρκη λέει στον Οδυσσέα πως τον αφήνει ελεύθερο να 
συνεχίσει το ταξίδι του. Αλλά τον προειδοποιεί πως ο δρόμος του περνάει από τον Άδη, τον 
οποίο πρέπει να επισκεφθεί. Τα Κάντο αρχίζουν με την αναχώρηση από το νησί της Κίρκης.  
 
.............................................................................. 
ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν, 
οἱ μὲν κοιμήσαντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα. 
αὐτὰρ ἐγὼ Κίρκης ἐπιβὰς περικαλλέος εὐνῆς       
γούνων ἐλλιτάνευσα, θεὰ δέ μευ ἔκλυεν αὐδῆς· 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων·  
«᾽ὢ Κίρκη, τέλεσόν μοι ὑπόσχεσιν ἥν περ ὑπέστης, 
οἴκαδε πεμψέμεναι· θυμὸς δέ μοι ἔσσυται ἤδη, 
ἠδ᾽ ἄλλων ἑτάρων, οἵ μευ φθινύθουσι φίλον κῆρ       
ἀμφ᾽ ἔμ᾽ ὀδυρόμενοι, ὅτε που σύ γε νόσφι γένηαι».  
ὣς ἐφάμην, ἡ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο δῖα θεάων· 
«διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ, 
μηκέτι νῦν ἀέκοντες ἐμῷ ἐνὶ μίμνετε οἴκῳ. 
ἀλλ᾽ ἄλλην χρὴ πρῶτον ὁδὸν τελέσαι καὶ ἱκέσθαι       
εἰς Ἀίδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης, 
ψυχῇ χρησομένους Θηβαίου Τειρεσίαο, 
μάντηος ἀλαοῦ, τοῦ τε φρένες ἔμπεδοί εἰσι· 
τῷ καὶ τεθνηῶτι νόον πόρε Περσεφόνεια, 
οἴῳ πεπνῦσθαι, τοὶ δὲ σκιαὶ ἀίσσουσιν». 
............................................................................. 
 
                                                          Οδύσσεια κ΄ 477-49444 
 
 
[μα ο ήλιος σα βασίλεψε κι απλώθηκε σκοτάδι, 
οι άλλοι στα βαθύσκιωτα πλαγιάσανε παλάτια.  
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Κι εγώ στης Κίρκης το λαμπρό ανεβαίνοντας κρεβάτι, 
τα γόνατά της έπιασα και την παρακαλούσα, 
κι άκουγε αυτή τα φτερωτά που της λαλούσα λόγια: 
«Ω Κίρκη, αυτό που μου ’ταξες καιρός να το τελέσεις· 
στείλε με πια στον τόπο μου· το λαχταρεί η ψυχή μου, 
το λαχταρούν κι οι φίλοι μου, που την καρδιά μου τρώνε, 
κι ολόγυρα μου δέρνουνται κάθε ώρα που εσύ λείπεις». 
Αυτά είπα, κι η πανέμορφη θεά μου απολογιέται· 
«Διογέννητε του Λαέρτη γιέ, πολύτεχνε Οδυσσέα, 
δε θέλω πια να μένετε με το στανιό κοντά μου. 
Όμως κι έν’ άλλο πρώτα εσείς θα κάμετε ταξίδι· 
στης Περσεφόνης της σκληρής και στου Άδη τα λημέρια 
θα πάτε, τα μελλούμενα ν’ ακούστε απ’ το Θηβαίο 
τον Τειρεσία, τον τυφλό μάντη που ο νους του ακόμα 
κρατιέται, τι κι αν πέθανε, τη γνώση η Περσεφόνη 
του φύλαξε, και δε γυρνάει σαν ίσκιος με τους άλλους».] 
 
                                                             Μτφρ. Αργύρης Εφταλιώτης  
 
 
Φθεγγώμεθα θᾶσον. Από την Οδύσσεια η έκφραση. Το ένα «σ» στη λέξη «θᾶσον» είναι 
αβλεψία του Πάουντ. 
 
................................................................................ 
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Πολίτης ὄρχαμος ἀνδρῶν,  
ὅς μοι κήδιστος ἑτάρων ἦν κεδνότατός τε· 
«ὦ φίλοι, ἔνδον γάρ τις ἐποιχομένη μέγαν ἱστὸν 
καλὸν ἀοιδιάει, δάπεδον δ᾽ ἅπαν ἀμφιμέμυκεν, 
ἢ θεὸς ἠὲ γυνή· ἀλλὰ φθεγγώμεθα θᾶσσον». 
................................................................................ 
 
                                                 Οδύσσεια κ΄ 224-22845 
 
 
[Τότ’ ο Πολίτης ο αρχηγός, που απ’ όλους τους συντρόφους 
μου ’τανε φίλος πιο πιστός, γυρίζει και τους κρένει· 
«Παιδιά, πανί εκεί φαίνοντας κάποια θεά ή γυναίκα 
με γλύκα τραγουδάει πολλή, κι αχολογάει ο πύργος. 
Ας της φωνάξουμε...] 
 
                                                 Μτφρ. Αργύρης Εφταλιώτης 
 
 
Ο άνεμος έπαιρνε τα καντηλάκια. Στο Ραπάλο της Ιταλίας, όπου ο Πάουντ είχε 
εγκατασταθεί από το 1924, την παραμονή του εορτασμού της προστάτιδας της πόλης 
Παναγίας του Μονταλέγκρο, οι γυναίκες άφηναν στη θάλασσα επιπλέοντα καντηλάκια. Ο 
Πάουντ συσχετίζει αυτή τη συνήθεια με τις αρχαίες τελετουργίες για τη βλάστηση προς τιμή 
του Tammuz-Άδωνι. 
Ο Tammuz ήταν θεός συριακής καταγωγής και είχε ταυτιστεί με τον Άδωνι. Σύμφωνα με την 
προ-μονοθεϊστική παράδοση των Συρίων, ο Tammuz-Άδωνις πέθαινε κάθε χρόνο και 
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ανασταινόταν. Το θάνατό του θρηνούσαν οι παρθένες ιέρειές του, οι οποίες έχαναν την 
παρθενιά τους στη διάρκεια των ετήσιων τελετών, σκορπίζοντας το αίμα τους στα νερά του 
ποταμού Άδωνι. O Tammuz-Άδωνις ανήκει στην αρχετυπική τάξη των θεών που 
συμβολίζουν την αναγέννηση της γης κατά τη διάρκεια της Άνοιξης. Σύμφωνα με την 
παράδοση των Βαβυλωνίων, ο θεός αυτός υπήρξε εραστής της Αστάρτης, της 
ανατολίτισσας θεάς του έρωτα που ταυτίστηκε με την Αφροδίτη. Ένας κάπρος του 
κατάφερε πληγή από την οποία και πέθανε. Ο Tammuz φαίνεται να πήρε το όνομά του από 
το ζώο που τον σκότωσε. Στην συριακή, ο κάπρος, ζώο το οποίο αποτελεί σύμβολο της 
έντονης σεξουαλικότητας, λέγεται Tammuz. Το ίδιο το όνομα λοιπόν σχετίζεται με την 
σεξουαλικότητα και την γονιμότητα.  
 
Σ’ αυτή την πύλη θα κριθείς.  Την πύλη της κόλασης.  
 
Τύ, Διώνα... Μοῖραι’ Ἄδωνιν. Από τον Ἐπιτάφιον Ἀδώνιδος του Βίωνος [2ος αιών. π.Χ.]. 
Η αντιγραφή από τον Πάουντ λανθασμένη. 
 
..................................................................................................... 
Ἔσβεσε λαμπάδα πᾶσαν ἐπὶ φλιαῖς Ὑμέναιος 
καὶ στέφος ἐξεκέδασσε γαμήλιον, οὐκέτι δ᾽ «ὑμήν», 
«ὑμήν» οὐκέτ᾽ ἄειδει, ἑὸν μέλος, ἀλλ᾽ ἀεὶ «αἰαῖ». 
αἰαῖ δ᾽ αὖ τὸν Ἄδωνιν ἔτι πλέον ἢ Ὑμέναιος 
αἱ Χάριτες κλαίοντι τὸν υἱέα τὸν Κινύραο, 
«ὤλετο καλὸς Ἄδωνις» ἐν ἀλλάλαισι λέγοισαι. 
«αἰαῖ» δ᾽ ὀξὺ λέγοντι πολὺ πλέον ἢ τύ, Διώνα, 
χαἰ Μοῖραι, τὸν Ἄδωνιν ἀνακλείοισι δ᾽ ἀφ᾽ Ἅιδα, 
καί νιν ἐπαείδουσιν, ὃ δέ σφισιν οὐκ ἐπακούει· 
οὐ μὰν οὐκ ἐθέλει, Κώρα δέ νιν οὐκ ἀπολύει. 
Λῆγε γόων, Κυθέρεια, τὸ σάμερον, ἴσχεο κομμῶν· 
δεῖ σε πάλιν κλαῦσαι, πάλιν εἰς ἔτος ἄλλο δακρῦσαι. 
 
                                          Ἐπιτάφιος Ἀδώνιδος 87-9846 
  
 
[Στη θύρα τις λαμπάδες του ο Υμέναιος έσβησε όλες 
και το στεφάνι σκόρπισε του γάμου. «Υμήν» δε λέει, 
δε λέει πια το τραγούδι του το «Υμήν», μόνο όλο «Οϊμένα». 
Κι απ᾽ τον Υμέναιο πιο πολύ κι οι Χάριτες το λένε 
και του Κινύρα το παιδί, τον Άδωνη, θρηνούνε. 
«Ο ωραίος εχάθηκε Άδωνης» φωνάζει η μια στην άλλη. 
«Οϊμένα» σκούζουν πιο γοερά, Διώνη, κι από σένα 
κι οι Μοίρες, και τον Άδωνη πίσω απ᾽ τον Άδη κράζουν 
και με τα ξόρκια τον καλούν, μα αυτός δεν τις ακούει· 
όχι πως δε θα το ᾽θελε, δεν τον αφήνει η Κόρη. 
Κύπρη, άφησε για σήμερα το μοιρολόι, τους θρήνους· 
κι άλλη χρονιά δάκρυα πικρά θα χύσεις, θα τον κλάψεις.] 
 
                                                Μτφρ. Θρασύβουλος Σταύρου. 
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Φύτρα πετάει... ο σπόρος. Αναφορά στους «Κήπους του Άδωνη», τελετουργικά καλάθια ή 
πήλινα δοχεία στα οποία οι γυναίκες έβαζαν χώμα και έσπερναν δημητριακά, λαχανικά ή 
λουλούδια, εκθέτοντάς τα επί οκτώ ημέρες στον ήλιο. Η συγκεντρωμένη θερμότητα έκανε 
τους σπόρους να βλαστίσουν ταχύτατα, αλλά οι βλαστοί δεν είχαν ρίζες και μαραίνονταν 
γρήγορα. Όμως, αμέσως μόλις βλάστιζαν,  τα έπαιρναν μαζί με την εικόνα ή το ομοίωμα 
του νεκρού Άδωνι και τα έριχναν στη θάλασσα. Η τελετή αυτή πραγματοποιείτο σε διάφορα 
μέρη της Μεσογείου τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα. Έχει διατυπωθεί η θεωρία 
πως η κορύφωση των Ελευσίνιων Μυστηρίων ήταν μια τέτοιου είδους ολιγοήμερη 
«μαγική» εκβλάστηση. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, για τον Πάουντ, τα Ελευσίνια Μυστήρια  
είναι η αποκορύφωση της σχέσης του ανθρώπου με την γονιμότητα της φύσης. Αν και 
δείχνει να θεωρεί πως τα Μυστήρια αυτά είχαν «σαρκικό» χαρακτήρα, η συμβολική 
λειτουργία των αναφορών του σε αυτά δεν αλλάζει. Η γονιμότητα παραμένει στον ιερό 
πυρήνα των τελετουργιών.    
 
Είτε τη νύχτα κάλεσμα... καταπάνω στο σπαθί. Το ένστικτο της αναπαραγωγής διατρέχει 
τη φύση μέσω των ήχων, των εικόνων, των οσμών, που εκπέμπουν και συλαμβάνουν όλα 
τα όντα, από το μικρότερο έντομο μέχρι το δυνατότερο θηλαστικό.  
 
Naturans.  Natura naturans [Φύση Δημιουργός] και Natura naturata [Φύση 
Δημιουργημένη]. Έννοιες της μεσαιωνικής σχολαστικής φιλοσοφίας. Ο Σπινόζα δίνει τον 
ορισμό τους: «... νομίζω πως πρέπει να νοούμε με Δημιουργό Φύση εκείνο που είναι καθ’ 
εαυτό και νοείται αφ’ εαυτού, με άλλα λόγια αυτά τα κατηγορήματα της ουσίας που 
εκφράζουν μια αιώνια και άπειρη ουσία ή ακόμη... τον Θεό εφ’ όσον τον θεωρούμε ως 
ελεύθερη ουσία. Με Δημιουργημένη Φύση εννοώ κάθε τι που απορρέει από την 
αναγκαιότητα της φύσης του Θεού».47  
 
Με Μῶλυ. Βότανο που δόθηκε στον Οδυσσέα από τον Ερμή για να μην τον πιάσουν τα 
μάγια της Κίρκης. 
 
...................................................................................... 
ῥίζῃ μὲν μέλαν ἔσκε, γάλακτι δὲ εἴκελον ἄνθος·  
μῶλυ δέ μιν καλέουσι θεοί· χαλεπὸν δέ τ᾽ ὀρύσσειν 
ἀνδράσι γε θνητοῖσι, θεοὶ δέ τε πάντα δύνανται. 
...................................................................................... 
 
                                                           Οδύσσεια κ΄ 304-306 
 
 
[Η ρίζα του κατάμαυρη, το λούλουδο σα γάλα, 
μώλυ το λεν οι αθάνατοι, και δεν το ξερριζώνει 
άνθρωπος εύκολα· οι θεοί μπορούν όμως τα πάντα.]  
                                                              
                                              Μτφρ. Αργύρης Εφταλιώτης                       
 
 
Ν’ αρχίσεις τ’ όργωμα... στην ώρα της.  Ο Πάουντ επαναλαμβάνει ορισμένες από τις 
οδηγίες  που δίνει ο Ησίοδος  στον αδελφό του, Πέρση, για την καλλιέργεια της γης. 
 

                                                 
47

 Σπινόζα, Ηθική· αποδειγμένη με γεωμετρική τάξη και διαιρεμένη σε πέντε μέρη. Μτφρ. Μίνα 
Ζωγράφου. Αθήνα, Εκδόσεις Πέλλα, 1970. 
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................................................................................... 
Πλῃάδων Ἀτλαγενέων ἐπιτελλομενάων 
ἄρχεσθ᾽ ἀμήτου, ἀρότοιο δὲ δυσομενάων. 
αἳ δή τοι νύκτας τε καὶ ἤματα τεσσαράκοντα  
κεκρύφαται, αὖτις δὲ περιπλομένου ἐνιαυτοῦ 
φαίνονται τὰ πρῶτα χαρασσομένοιο σιδήρου. 
οὗτός τοι πεδίων πέλεται νόμος, οἵ τε θαλάσσης 
ἐγγύθι ναιετάουσ᾽, οἵ τ᾽ ἄγκεα βησσήεντα, 
πόντου κυμαίνοντος ἀπόπροθι, πίονα χῶρον  
ναίουσιν................................................................... 
................................................................................... 
οἶκον μὲν πρώτιστα γυναῖκά τε βοῦν τ᾽ ἀροτῆρα,  
κτητήν, οὐ γαμετήν, ἥτις καὶ βουσὶν ἕποιτο, 
χρήματα δ᾽ ἐν οἴκῳ πάντ᾽ ἄρμενα ποιήσασθαι, 
................................................................................... 
φράζεσθαι δ᾽, εὖτ᾽ ἂν γεράνου φωνὴν ἐπακούσῃς  
ὑψόθεν ἐκ νεφέων ἐνιαύσια κεκληγυίης, 
ἥτ᾽ ἀρότοιό τε σῆμα φέρει....................................... 
................................................................................... 
 
                                                          Έργα και Ημέραι, 383 κ.ε.48 
 
[Όταν ανατέλλουνε οι Πλειάδες, οι κόρες του Άτλαντα δώστε να αρχίσει ο θέρος, και όταν 
βασιλεύουνε δώστε ν’ αρχίσει το όργωμα. Μένουν αυτές κρυμμένες σαράντα μερόνυχτα, 
αλλά καθώς κυκλογυρνά ο καιρός, ξαναφαίνονται πάλι την ώρα που ξαναπαίρνει κανείς να 
ακονίσει το δρεπάνι. – Αυτός είναι ο νόμος των κάμπων, όμοια γι’ αυτούς που κατοικούν 
κοντά στη θάλασσα, όπως και γι’ αυτούς που μένουνε στις δίπλες των κοιλάδων, απ’ του 
πελάου μακρυά τα κύματα, σε γη παχιά κι αφράτη... Το πρώτο-πρώτο, σπίτι ν’ αποχτήσεις 
και γυναίκα και δυο καματερά, - γυναίκα που ν’ αγοράσεις, κι όχι να την παντρυτείς, έτσι 
που, στην ανάγκη, να μπορεί ν’ ακολουθήσει και τα βόδια, - και μέσα στο σπίτι να 
ετοιμάσεις όλα τα εργαλεία που θα χρειαστείς... Και δώσε προσοχή στην ώρα που θ’ 
ακούσεις του γερανού τη φωνή να κράζει τα χρονιάτικα ψηλά πάνω απ’ τα σύννεφα. Φέρνει 
το σημάδι πως ώρα είναι ν’ αρχίσει τ’ όργωμα...] 
 
                                                      Μτφρ. Παναγής Λεκατσάς. 
 
                                                                   

 
 
Ἀπηλιώτα. Κλιτική. Απιλιώτης, ο Λεβάντες, ο ανατολικός άνεμος. 
 
 
 

  

                                                 
48

 Ησίοδος,  Θεογονία - Έργα και ημέραι – Ασπίς Ηρακλέους - Ηοίαι. Μτφρ. Παναγής Λεκατσάς. 
Αθήνα, Ι. Ζαχαρόπουλος, 1941. 
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XLVIII 
 
 
 
Μωάμεθ ΣΤ΄ Γιαχίντ Εντίν Χαν. Μεχμέντ ΣΤ΄ Γιαχιντεντίν [Mehmed VI Vahideddin, 1861-
1926]. Ο τελευταίος Οθωμανός σουλτάνος. Εκθρονίστηκε το 1922, όταν η Τουρκία έγινε 
δημοκρατία. 
 
Αμπντούλ Μετζίτ. Αμπντουλμετζίτ [Abdülmecid I, 1823-1861]. Οθωμανός σουλτάνος, 
πατέρας του Μωάμεθ ΣΤ΄. 
 
Στην αγιοποίηση... μεγάφωνα. Από το φύλλο της 12ης Ιουνίου 1930 της παρισινής έκδοσης 
της εφημερίδας Herald Tribune. Το σχετικό άρθρο αναφερόταν στην ηλεκτροδότηση και τον 
στολισμό του Αγίου Πέτρου, στη Ρώμη, για την αγιοποίηση της Πάολα Φραζινέτι [Paola 
Frassinetti, 1809-1882], ιδρύτριας  της φιλόπτωχης  Αδελφότητας της Αγίας Δωροθέας.   
 
Τον Τουρκικό Πόλεμο.  Ο πόλεμος, που εξαπέλυσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά της 
Ευρώπης, με αποκορύφωμα τη (δεύτερη) πολιορκία της Βιέννης (1683).  
 
Κουλτζίτσκι. Ο Πολωνός αξιωματικός  Τζωρτζ Φρανσουά Κουλτζίτσκι (αγνώστων λοιπών 
στοιχείων), έδρασε ως κατάσκοπος των ευρωπαϊκών δυνάμεων, στη διάρκεια της 
πολιορκίας της Βιέννης. Οι εξαιρετικές υπηρεσίες του αμείφθηκαν (μεταξύ άλλων;) και με 
μια μεγάλη ποσότητα καφέ, που βρέθηκε στο τουρκικό στρατόπεδο.  Ο θρύλος λέει πως 
ήταν αυτός που άνοιξε το πρώτο καφενείο στη Βιέννη. Το σίγουρο είναι πως ήταν ο πρώτος 
που σκέφτηκε να συνδυάσει τον καφέ με ζάχαρη και γάλα. 
 
Φον Ούνρου. Φριτς φον Ούνρου [Fritz von Unruh, 1885-1970]. Γερμανός θεατρικός 
συγγραφέας, ποιητής και μυθιστοριογράφος. Υπηρέτησε ως αξιωματικός  στα πεδία μαχών 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το έργο του χαρακτηρίζεται από αντιπολεμικό πνεύμα. 
 
Βερντέν. Η περιοχή γύρω από τη γαλλική πόλη, υπήρξε θέατρο της μεγαλύτερης και πιο 
αιματηρής μάχης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενεπλάκησαν 2 εκατομμύρια άνδρες 
και μέσα στους δέκα μήνες, που διήρκεσαν οι συγκρούσεις, σκοτώθηκαν οι μισοί.   
 
Μπράουνινγκ. Ρόμπερτ Μπράουνινγκ [Robert Browning, 1812-1889]. Άγγλος ποιητής, του 
οποίου το έργο επηρέασε τον Πάουντ.  
 
Ντισραέλι. Μπέντζαμιν Ντισραέλι [Benjamin Disraeli, 1804-1881]. Βρετανός πολιτικός και 
συγγραφέας. Χρημάτισε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1874 μέχρι το 1880. 
 
Δίγονος... γεννημένοι. Όπως ο Διόνυσος που γεννήθηκε δύο φορές, μία από τη μήτρα της 
μητέρας του, της Σεμέλης και μία από τον μηρό του πατέρα του, του Δία. Οι λεοπαρδάλεις 
και όλα τα αιλουροειδή είναι ιερά για την διονυσιακή λατρεία. 
 
Σας ζητώ συγνώμη Μεγαλειοτάτη.     Πιθανόν η Βασίλισσα Βικτώρια [Alexandrina Victoria, 
1819-1901].  
 
Κώντορ. Πιθανόν το κάστρο της περιοχής Κώντορ (Βόρεια Σκωτία) η οποία –σύμφωνα με 
τον  Σαίξπηρ- ανήκε στον Μακμπέθ.  
 
Kennel Club. Διεθνής (αγγλικής προέλευσης) λέσχη ιδιοκτητών σκύλων.  
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Κ Ρούμπυ. Ο Μπέινμπριτζ Κόλμπυ Bainbridge Colby 1869-1950], Αμερικανός πολιτικός και 
από κοινού με τον Πρόεδρο Θεόδωρο Ρούσβελτ ιδρυτής του Προοδευτικού Κόμματος των 
Η.Π.Α. Ο Κόλμπυ χρημάτισε (μάλλον αδέξιος) υπουργός των  Εξωτερικών υπό τον Πρόεδρο 
Τόμας Γούντροου Ουίλσον [Thomas Woodrow Wilson, 1856-1924].  
 
Κ. ΜακΛόχερτυ. McLocherty. Άγνωστο πρόσωπο. Προφανώς, Σκωτσέζος φίλος του 
βασιλικού εκπροσώπου που γράφει την επιστολή. 
 
Γαλιλαίος· προφέρεται «Γκάρυ Γέο». Η προφορά Γκάρυ Γέο –για την ακρίβεια: Γκαριρέο 

(ガリレオ) είναι Ιαπωνική και όχι κινεζική (Τζιά λι λουέ, 伽利略), όπως πιθανώς 
υπαινίσσεται ο Πάουντ. Δεδομένου του επομένου στίχου ο οποίος εκφράζει στα λατινικά 
την θέση της Εκκλησίας για τον μεγάλο επιστήμονα, δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε 
πως ο Πάουντ ισχυριζόταν ότι η αδυναμία της Δύσης να κατανοήσει τις ανακαλύψεις του 
Γαλιλαίου οφειλόταν στην έλλειψη εμπιστοσύνης μπρος τον ουρανό. Ο Γαλιλαίος, όπως και 
ο Κομφούκιος εμπιστεύονταν τον ουρανό. Ο πρώτος για να ερμηνεύσει τα φυσικά 
φαινόμενα και ο δεύτερος για να ερμηνεύσει την ανθρώπινη μοίρα.  
 
Σάλεμ. Πόλη της Μασαχουσέτης, κάποτε σημαντικό κέντρο αλιείας, ναυτιλίας και 
ναυπηγικής. 
 
Χορν. Το Ακρωτήριο Χορν στην άκρη της Νότιας Αμερικής. 
 
Βυθινία. Περιοχή της Μικράς Ασίας, που υπήρξε ρωμαϊκή επαρχία 
 
Έθελσταν. Βασιλιάς της Αγγλίας από το 924 μέχρι το 939. Δημιούργησε την πρώτη κεντρική 
κυβέρνηση στην Αγγλία, φρόντισε για την χαρτογράφηση του νησιού, την ασφάλεια των 
ταξιδιών, την καταγραφή των νόμων και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τις χώρες 
της Ηπειρωτικής Ευρώπης.   
 
Ακόμα λίγο αποθεματικό... το πουλήσαμε. Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, αφού δεν υπήρχε 
κανένας κρατικός έλεγχος στις επιχειρήσεις, ορισμένοι βιομήχανοι –οι αποκαλούμενοι 
«Λήσταρχοι Βαρόνοι»- τύπωναν όσες μετοχές ήθελαν, ανεβάζοντας τα αποθεματικά των 
εταιριών τους κατά βούληση.  
 
Ενώ εκείνη αγόρασε... χαμένη η μέρα. Από επιστολή της ερωμένης του  Πάουντ, Όλγας 
Ρατζ [Olga Rudge, 1895-1996], η οποία –σύμφωνα με την Οι πρώτοι τέσσερις στίχοι σ’ αυτό 
το 24στιχο απόσπασμα είναι βασισμένοι σε μια επιστολή προς τον Πάουντ από την, η οποία 
-σύμφωνα με την κόρη τους,  Μαίρη ντε Ράxελβιτζ- βρισκόταν τότε στο Παρίσι και 
συνόδευε μια εύπορη κυρία σε εξόρμηση για ψώνια.  
 
Ο ιερέας εδώ... καινούργια παπούτσια.  Οι στίχοι που ακολουθούν είναι βασισμένοι σ’ ένα 
γράμμα της Μαίρης ντε Ράxελβιτζ, από το σπίτι των θετών γονιών της στην Ιταλία.  
 
Μον Σεγκύρ. Μονσεγκύρ. Πόλη της Νοτιοδυτικής Γαλλίας (Προβηγκία). Το τελευταίο οχυρό 
της χριστιανικής αίρεσης των Αλβιγινών ή Καθαρών. Εκεί σφαγιάστηκαν, όταν ο πάπας 
Ιννοκέντιος Γ΄ κήρυξε σταυροφορία εναντίον τους. Οι κατά κύριο λόγο Μανιχαίοι Αλβιγινοί 
αποτελούσαν μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στην περιοχή. Οι Αλβιγίνοι και η ιστορική τους 
μοίρα δεν θα είχαν τόσο περίοπτη θέση στα Κάντος, αν δεν τύχαινε να ζουν στον τόπο που 
γέννησε τους Τροβαδούρους. Φαίνεται πως συνέδεε την ποιητική ευφυία των 
Τροβαδούρων με το ανεξάρτητο πνεύμα των Αλβιγίνων.  
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Βαλ Καμπρέρ. Βαλκαμπρέρ. Μεσαιωνικό χωριό της Νότιας Γαλλίας, στους πρόποδες των 
Πυρηναίων.  
 
Σεν Μπερτράν. Σεν Μπερτράν ντε Κομινζέ. Χωριό της Νότιας Γαλλίας, σκαρφαλωμένο στα 
Πυρηναία, στον δρόμο για το Μονσεγκύρ, από την Ισπανία. 
 
Terminus. Ρωμαϊκός θεός, που προστάτευε τα ορόσημα. Συνήθως απεικονιζόταν χωρίς 
χέρια σε στήλες που τοποθετούνταν στις άκρες των δρόμων. Υπάρχουν όμως στήλες που 
τον παριστούν με μανδύα, έτσι που θα μπορούκανείς να φανταστεί τα χέρια του 
σταυρωμένα κάτω από τις πέτρινες πτυχές.  
 
Σαβαρίκ. Σαβαρίκ ντε Μωλεόν [Savaric de Mauléon, ; - 1236]. Γάλλος ιππότης και 
τροβαδούρος. Γεννήθηκε κοντά στο Μονσεγκύρ. 
 
Γκωσμπέρ. Γκωσμπέρ ντε Πουασμπό [Gaubertz de Poicebot], Γάλλος μοναχός και 
τροβαδούρος του 13ου αιώνα. Πέρασε από το Μονσεγκύρ, ταξιδεύοντας για την Ισπανία. 
 
Ν’ ανήκουν στο Παρίσι. Η Εκκλησία της Βόρειας Γαλλίας, καθοδηγούμενη από τον πάπα 
Ιννοκέντιο Γ΄ [Lotario dei Conti di Segni, 1161-1216], επέμενε να περιέλθουν στην 
δικαιοδοσία της οι Χριστιανοί της Προβηγκίας και να την βοηθήσουν να εξαλείψει τις 
αιρέσεις. Ωστόσο, οι Μανιχαίοι στην πλειοψηφία τους κάτοικοι δεν δέχονταν.  
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XLIX 
 
 
Για τις επτά τις λίμνες. Λίμνες που σχηματίζονται κατά μήκος του ποταμού Γιαντζί, στην 
επαρχία Χουνάν της Βορειοανατολικής Κίνας. Η μεγαλύτερη από αυτές τις λίμνες είναι η 
Ντονγκτίνγκ, στην οποία χύνονται και οι ποταμοί Ζιάο και Ζιάνγκ. Γύρω στην λίμνη 
Ντονγκτίνγκ απλώνεται η περιοχή Ζιαοζιάνγκ, τόσο επιβλητική στην ομορφιά της, που μέσα 
στους αιώνες, μέσω της τέχνης, απέκτησε μετατράπικε σε σύμβολο ενός φανταστικού 
επίγειου παραδείσου.  Οι ποιητές της εποχής των Σονγκ (960-1279) ύμνησαν την ομορφιά 
του τοπίου –είτε το είχαν δει είτε είχαν ακούσει γι’ αυτό- και οι ζωγράφοι καθιέρωσαν την –
πραγματική ή φανταστική- απεικόνισή του σε οκτώ τοπιογραφίες με ιδιαίτερο στυλ: 
«Φθινοπωρινό φεγγάρι πάνω από τη λίμνη Ντονγκτίνγκ», «Σύννεφα και πανιά στην 
αντίπερα όχθη», «Απογευματινή καμπάνα σε μακρινό ναό», «Ψαροχώρι στο φως του 
δειλινού», «Ορεινό χωριό μετά την καταιγίδα», «Νυχτερινή βροχή στον Ζιάο και τον 
Ζιάνγκ», «Απογευματινό χιόνι στον ποταμό» και «Αγριόχηνες κατεβαίνουν στη σύρτη».  Η 
σχετική θεματολογία, πέρασε πολύ γρήγορα στην Ιαπωνία, όπου οι ζωγράφοι άρχισαν να 
μιμούνται τους κινέζους συναδέλφους τους, δίνοντας στις δικές τους τοπιογραφίες από την 
«μυθική» Ζιαοζιάνγκ τον τίτλο Shôshô Hakkei [Οκτώ Σκηνές από την Ζιαοζιάνγκ]. 
Ο Πάουντ είχε στην διάθεσή του ένα ιαπωνικό χειρόγραφο Shôshô Hakkei - δώρο του 
πατέρα του. Το χειρόγραφο, το οποίο περιείχε, εκτός από τις οκτώ τοπιογραφίες, οκτώ 
λαϊκά ποιήματα με ανάλογα θέματα, στην ιαπωνική και την κινεζική, ανήκε στον 17ο αιώνα 
ή ήταν αντίγραφο έργου του 17ου αιώνα. 
 
 
Σαν Γιν.  Από τα συμφραζόμενα συνάγεται πως το δίχως άλλο πρόκειται για χωριό ή πόλη. 
Αξίζει να σημειωθεί πως στα κινεζικά σημαίνει «Η βόρεια πλευρά του βουνού».   
 
Στα χίλια επτακόσια ανέβηκε ένας Τσινγκ. Τσινγκ. Η 22η δυναστεία της Κίνας [1616-1912].  
 
ΤενΣί. Από τα συμφραζόμενα συνάγεται πως το δίχως άλλο πρόκειται για χωριό ή πόλη. 
Αξίζει να σημειωθεί πως στα ιαπωνικά σημαίνει «Άγγελος».  
 
Ο γερο-βασιλιάς.  Ο κινέζος Αυτοκράτορας Γιαν Γκουάνγκ [Yang Guang, 569-618], ο 
τελευταίος της Δυναστείας των Σουί [Suí, 581–618). Η βασιλεία του χαρακτηρίστηκε από 
βαριά φορολογία, εξοντωτική εργασία, συνεχείς εξεγέρσεις του λαού και συνομωσίες, που 
οδηγούσαν σε αιματηρές εμφύλιες συγκρούσεις. Ο   Γιαν Γκουάνγκ δεν λυπόταν τα έξοδα -
ούτε τον λαό του- όταν επρόκειτο να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του. Σε αυτό το πλαίσιο 
κατασκεύασε ένα τεράστιο δίκτυο καναλιών, για να απολαμβάνει τα ταξίδια του, χωρίς να 
συγχρωτίζεται με τους υπηκόους του. Μετά τον θάνατό του, τα κανάλια αυτά 
αποδείχθηκαν πολύτιμα για το εμπόριο.  
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Η Επανάσταση είπε ο κ. Άνταμς... Λέξινγκτον. Για την ακρίβεια, ο  Τζων Άνταμς έγραφε, 
στις 24 Αυγούστου του 1815, στον Τόμας Τζέφερσον: «Η Επανάσταση ήταν στο μυαλό του 
λαού και δούλευε επί μία δεκαπενταετία, από το 1760 μέχρι το 1775, πολύ πριν χυθεί το 
πρώτο αίμα στο Λέξινγκτον».49 Στις 19 Απριλίου του 1775 δόθηκε η πρώτη μάχη της 
Αμερικανικής Επανάστασης, στο Λέξινγκτον του Κεντάκυ.  
 
 
Στην Αφεντιά του τον Κόμη Όρσο. Όρσο Νικολό Πανοκιέσκι κόμης του Έλτσι [Orso 
Pannocchieschi, conte d’ Elci, 1569-1636]. Ευγενής από την Σιένα, μέλος της Βαλίας, 
επίτροπος της Monte dei Paschi, πολιτικός και οικονομικός παράγοντας της πόλης με 
μεγάλη επιρροή στο Δουκάτο της Τοσκάνης.     
 
Είχαν φτιάξει «Un’ abbondanza che affamava». Ο Πάουντ βρήκε έτοιμο το λογοπαίγνιο 
στο έργο του Ιστορικού Αντόνιο Ζόμπι [Antonio Zòbi, 1808-1879] Storia civile della Toscana 
dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII (Tuscany, Presso L. Molini, 1850,), από το οποίο αντλεί όχι 
μόνο στοιχεία, αλλά και ολόκληρα χωρία. Ο Ζόμπι αναφέρει πως πριν την ηγεμονία του  
Πέτρου Λεοπόλδου η Βαλία της Σιένας είχε συγκροτήσει ειδική υπηρεσία διαχείρισης των 
δημόσιων αποθεμάτων τροφίμων, την οποία ονόμασε «Abbondanza» [Αφθονία]. Αλλά 
καθώς δεν είχε πόρους, την έλεγαν σκωπτικά «l’ affamatrice Abbondanza» (Η Αφθονία που 
λιμοκτονεί).  
 
Κι έφεραν το δοκίμιο του κ. Λοκ. Ο Πέτρος Λεοπόλδος εμπιστεύθηκε την διεύθυνση των 
οικονομικών στον νομικό και πολιτικό Άντζελο Ταβάντι [Angelo Tavanti, 1714-1782], έναν 
από τους ελάχιστους Ιταλούς που είχαν μελετήσει Γάλλους και Άγγλους συγγραφείς 
πολιτικούς φιλοσόφους. Ο Ταβάντι ήταν ένας εκ των δύο μεταφραστών στα Ιταλικά του 
δοκιμίου Several Papers Relating to Money, Interest and Trade, & C. Writ Upon Several 
Occasions, and Published at Different Times (1695) του Τζων Λοκ [John Locke, 1632-1704] 
(Ragionamenti sopra la moneta, l’interesse del danaro, la finanze e il commercio Scritti e 
pubblicati in diverse occasioni dal signor Giovanni Locke. Firenze, 1751). 
 
Αλλά η Γένοβα πήρε το εμπόριό μας... είχε απώλειες.  Ο Ζόμπι  αναφέρει πως λόγω της 
στενής σχέσης του Μεγάλου Δούκα με την βασιλική οικογένεια της Αυστρίας, το εμπόριο 
στο λιμάνι του Λιβόρνο δέχθηκε ισχυρό πλήγμα, όταν η Αυστρία ενεπλάκη σε πόλεμο με 
την Τουρκία, διότι ο παλιός της αντίπαλος, η ανεξάρτητη Γένοβα, καιροφυλακτούσε και 
επωφελήθηκε της κατάστασης.  Από την άλλη, ο Μέγας Δούκας αρνιόταν οποιαδήποτε 
σχέση με τις Αμερικανικές Αποικίες, όσο βρίσκονταν σε πόλεμο με την Αγγλία· και όταν οι 
Αμερικανοί απέκτησαν την ανεξαρτησία τους προτίμησαν να εμπορεύονται με την Γένοβα, 
που είχε συνάψει από νωρίς εμπορικούς δεσμούς μαζί τους. 
 
Te, admirabile, O VashinnnTTonn! «Te, admirabile, O VashinnnTTonn! Voi, popoli 
transatlantici admirabili!» [Ω, συ, θαυμαστέ Ουάσινγκτον! Συ, θαυμαστέ λαέ πέραν του 
Ατλαντικού]. Ο Ζόμπι εξυμνεί  τους  Αμερικανούς και τον ηγέτη τους. Αποκαλεί την Αμερική 
θυγατέρα της Ιταλίας και αντιπαραβάλλει την ανεξαρτησία και το ελπιδοφόρο μέλλον της 
με το δουλοπρεπές κράτος της Ιταλίας, ύστερα από την αποτυχία των εξεγέρσεων του 1848. 
 

                                                 
49

 The Works of John Adams. Ed. Charles Francis Adams. Boston, Little Brown and Company, 1856. 
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Να γίνει Αυτοκράτορας. Όταν ανέβηκε στον θρόνο της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
(1790), ο Πέτρος Λεοπόλδος πήγε αναγκαστικά στην Βιέννη.  
 
Στης κόλασης... αθλιότητας. Ο Πάουντ -μ’ ένα χρονικό άλμα- καθυβρίζει την Ευρώπη της 
Ιεράς Συμμαχίας και της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα με όρους τους οποίους θα 
υιοθετούσαν οπωσδήποτε οι καταδυναστευόμενοι λαοί της Μεσογείου.  
 
Μέτερνιχ. Ο Κλέμενς Βέντσελ Λόταρ φον Μέτερνιχ [Klemens Wenzel Lothar von Metternich, 
1773-1859], καγκελάριος της Αυστρίας, κατάφερε να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια 
αστυνομοκρατούμενη ήπειρο, μετά την πτώση του Ναπολέοντα.  
 
Φραγκίσκος Ιωσήφ. Ο Αυτοκράτορας της Αυστροουγγαρίας Φραγκίσκος Ιωσήφ [Franz 
Joseph I, 1830-1916], με την αλλοπρόσαλλη πολιτική του, όχι μόνο οδήγησε την Ευρώπη 
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ήταν αυτός που τον κήρυξε.  
 
Αλλά ο Φερδινάνδος απέτρεψε μιαν Anschluss. Σύμφωνα με τον Ζόμπι, ο  γιος του Πέτρου 
Λεοπόλδου, ο Μέγας Δούκας Φερδινάνδος Γ΄, εμπόδισε την ένωση [Anschluss] των 
στεμμάτων της Αυστρίας και της Τοσκάνης.  
 
Ανάμεσα στις μπασταρδεμένες ράτσες. Η Αυτοκρατορία της Αυστροουγγαρίας, που 
διαδέχθηκε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υπερηφανευόταν για τον πολυεθνικό 
χαρακτήρα της. Ωστόσο, ο ψόγος του Πάουντ, που μοιάζει «ρατσιστικός», μπορεί να αφορά 
τα ατέλειωτα συνοικέσια των βασιλικών οίκων της Ευρώπης, που λίγο ως πολύ ανήκαν στο 
ίδιο γενεαλογικό δέντρο.  
 
Εξερράγη το Παρίσι. Ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση. 
 
Ορισμένες πρακτικές... οικονομικές υποθέσεις. Σχολιάζοντας τους λόγους της επιτυχίας 
της Αμερικανικής Δημοκρατίας και της αποτυχίας της ρωμαϊκού τύπου δημοκρατίας που 
εγκαθίδρυσε η Γαλλική Επανάσταση, ο Ζόμπι λέει πως οι Ιταλοί επηρεάζονταν υπερβολικά 
από τέτοιες πρακτικές {καισαρισμού και μηχανορραφιών} «παλιανθρώπων», πράγμα που 
αποδυνάμωνε το νου και το σώμα «και με κοντολογίς, έκανε τον άνθρωπο λιγότερο 
άνθρωπο». Αναφέρει επίσης την άγνοιά τους για τα οικονομικά. 
 
Πίος ο έκτος... εξουσία. Ο Τζοβάνι Άντζελο Μπράσκι [Giovanni Angelico Braschi, 1717-
1799], πάπας το 1775, ακολούθησε ακραία αντιδραστική πολιτική. Ο Ζόμπι δίνει αρκετά 
παραδείγματα των ασύνετων ενεργειών του, όπως η «υπέρμετρη απερισκεψία του» να 
στείλει μιαν επιστολή στον Λουδοβίκο ΙΣΤ΄ [Louis Auguste, 1754-1793], συγχαίροντάς τον 
για την απόδρασή του από την Γαλλία, ενώ τον είχαν ήδη συλλάβει στην προσπάθειά του 
να βγει από την χώρα. Η επιστολή υπεξαιρέθηκε και έφτασε στην Εθνοσυνέλευση, με 
αποτέλεσμα να διωχθεί από την χώρα η Εκκλησία και να  γίνει εισβολή στην Ιταλία. Οι 
Γάλλοι κατέλαβαν την Ρώμη το 1798, εγκαθιδρύθηκε δημοκρατία και ο πάπας πέθανε στη 
φυλακή. 
 
Ώστε μετά το ΜΑΡΕΝΓΚΟ. Τα περίχωρα της πόλης Σπινέτα Μαρένγκο, στο Πεδεμόντιο της  
Βορειοδυτικής Ιταλίας, έγιναν θέατρο της μεγάλης νίκης του Ναπολέοντα επί των 
Αυστριακών στις 14 Ιουνίου του 1800 – νίκης που του έδωσε τον απόλυτο έλεγχο της 
Ιταλίας.  
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Άφησα ειρήνη. Βρήκα πόλεμο. Από τον λόγο του Ναπολέοντα προς τους στρατιώτες του, 
μετά την νίκη στο Μαρένγκο. 
 
 
1791, τέλος της αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης. Μετά το πραξικόπημα της 18ης του μηνός 
Μπρυμαίρ -1799 και όχι 1791- ο Ναπολέων αντικατέστησε την Συνταγματική Συνέλευση με 
μια νομοθετική συνέλευση και την επόμενη χρονιά  έδωσε τέλος στην κυβέρνηση των 
αντιπροσώπων του λαού.  
 
1801 η τριανδρία. Η τριανδρία που κυβερνούσε την Τοσκάνη, προσπάθησε να 
αποκαταστήσει κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις του Πέτρου Λεοπόλδου, αλλά οι Γάλλοι δεν 
το επέτρεψαν.  
 
Χίλιοι απ’ την παλιά φρουρά... αγγλική φρεγάτα. Το 1814, ο Ναπολέων αναγκάστηκε να 
παραιτηθεί από τον θρόνο της Γαλλίας και να δεχθεί τον τίτλο του βασιλιά της νήσου Έλβα, 
έξω από τις ακτές της Τοσκάνης. Εκεί το έφτασε με αγγλικό πλοίο και εγκαταστάθηκε -με 
τους χίλιους άνδρες της προσωπικής του φρουράς και ένα όχι ευκαταφρόνητο επίδομα-  
στην πρωτεύουσα Πορτοφεράιο. Στην πραγματικότητα επρόκειτο περί εξορίας, αλλά ο 
Ναπολέων ισχυρίστηκε πως διάλεξε εκείνος το νησί «για την ηπιότητα του κλίματος και την 
ευγένεια των κατοίκων του». 
 
Και ο Φερδινάνδος των Αψβούργων. Ο Φερδινάνδος Γ΄ της Τοσκάνης. 
 
Η Αγγλία και η Αυστρία... αιμοσταγούς τυράννου.  Στη Συνθήκη της Βιέννης, μετά την 
πτώση του Ναπολέοντα, οι δυνάμεις οι μονάρχες δεν προσπάθησαν μόνο να 
αποκαταστήσουν το προεπαναστατικό καθεστώς στα κρατίδια της Ιταλίας, αλλά 
προχώρησαν ακόμη πιο πέρα, καταργώντας τρεις παλιές ιταλικές δημοκρατίες. Η Βενετία 
δόθηκε στην Αυστρία, η Γένοβα στο Βασίλειο της Σαρδηνίας και η Λούκα ανατέθηκε στην 
Μαρία Λουΐζα της Ισπανίας. 
 
Ροσπιλιόζι. Από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 1814, την Τοσκάνη την διοικούσε ο 
Ιταλός πολιτικός και πρίγκιπας της Αυστριακής Αυτοκρατορίας, Τζουζέπε Ροσπιλιόζι 
[Giuseppe Rospigliosi, 1755-1833]. Παρά το γεγονός πως η θέση του ήταν προσωρινή και 
χωρίς πολλές εξουσίες, προσπάθησε να επαναφέρει σε ισχύ το μεσαιωνικό φεουδαρχικό 
δίκαιο, δηλώνοντας κατάμουτρα στους άκρως υπερήφανους για την καταγωγή τους 
άρχοντες της Τοσκάνης πως το Μεγάλο Δουκάτο ήταν πατρογονική κληρονομιά ξένων 
αρχόντων». 
 
Ο Ουέλινγκτον νταβατζής ενός Εβραίου. Ο «Εβραίος» είναι ο τραπεζίτης Νέιθαν Μάγιερ 
Ρότσιλντ [Nathan Mayer Freiherr von Rothschild, 1777-1836], ο οποίος χρησιμοποίησε τις 
πληροφορίες του για τον συσχετισμό δυνάμεων στην επικείμενη μάχη του Βατερλό, 
προκειμένου να αποκομίσει τεράστια κέρδη από τις διακυμάνσεις των μετοχών, την 
επομένη της μάχης. Για τον Πάουντ, το γεγονός αυτό μετατρέπει αυτόματα τον νικητή του 
Βατερλό, Ουέλινγκτον [Arthur Wellesley Duke of Wellington, 1769-1852], σε «νταβατζή» του 
Ρότσιλντ. 
 
Και δεν είχαν μυαλό να καταλάβουν τι έκαναν. Μετά την οριστική ήττα του Ναπολέοντα,  
οι μονάρχες της Ευρώπης ήταν πεπεισμένοι πως η παλιά τάξη είχε αποκατασταθεί πλήρως. 
Σύμφωνα με τον Πάουντ, δεν υποπτεύονταν καν πως άρχιζε μια νέα ιστορική περίοδος, της 
οποίας το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η υποδούλωση των ηγεμόνων στους τοκογλύφους. 
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Άσε τον Δούκα, Πιάσε το Χρυσάφι. Το 1832, στην Βρετανία, το κόμμα των Ουίγων, που είχε 
την εξουσία, εισηγήθηκε αλλαγές στο εκλογικό σύστημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί 
πολιτική κρίση και να καταρρεύσει η κυβέρνηση. Ο Δούκας Ουέλινγκτον προσπάθησε να 
σχηματίσει κυβέρνηση των Τόρις, αλλά οι Ουίγοι αντεπιτέθηκαν με το σύνθημα: «Για να 
σταματήσεις τον Δούκα, πήγαινε για χρυσάφι». Το σύνθημα προέτρεπε τους Ουίγους 
επιχειρηματίες να αποσύρουν τον χρυσό τους από τις τράπεζες, ώστε να τις οδηγήσουν στη 
χρεοκοπία. Με αυτή την απειλή, οι Ουίγοι επανήλθαν στην εξουσία.  
 
Από το μπρίκι Incostante... ως την Φλάνδρα.  Ο Ζόμπι –γι’ αυτό και τα εισαγωγικά στον 
πρώτο στίχο του χωρίου- γράφει πώς ο Ναπολέων έφυγε από την Έλβα με το μπρίκι 
«Incostante» [Ο Άστατος] και αποβιβάστηκε στις Κάννες, την 1η Μαρτίου του 1815. Ο 
Γαλλικός στρατός έσπευσε να τον ακολουθήσει, προελαύνοντας στην Φλάνδρα, αλλά εκεί 
τον περίμενε το πεπρωμένο του, στα λιβάδια του Βατερλό. Ηττήθηκε -ισχυρίζεται ο Ζόμπι-  
εν μέρει επειδή ο Στρατάρχης Μισέλ Νεΰ [Michel Ney, 1769-1815] έπεσε από το άλογό του 
και εν μέρει επειδή ο Στρατάρχης Ιμανουέλ ντε Γκρουσύ [Emmanuel, Marquis de Grouchy, 
1766-1847] οδήγησε με καθυστέρηση τα στρατεύματά του στο πεδίο της μάχης. 
 
Τον λόγο του Μπέντινγκ. Το 1814, ο Λόρδος Ουίλιαμ Γκάβεντις Μπέντινγκ [Lord William 
Cavendish Bentinck, 1774-1839] διοικητής των βρετανικών δυνάμεων στη Σικελία, κατέλαβε 
τη Γένοβα και υποσχέθηκε πως θα αποκαταστήσει το δημοκρατικό πολίτευμα, πράγμα που 
δεν έκανε.  
 
Όχι είπε ο Ναπολέων... καταπάνω στην εποχή μου. Ο Ζόμπι γράφει πως ο Ναπολέων,  
μετά την φυλάκισή του στο νησί της Αγίας Ελένης δήλωσε πως «έπεσε όχι εξ αιτίας του 
συνασπισμού που δημιουργήθηκε εναντίον του, αλλά επειδή πήγε κόντρα στο πνεύμα των 
καιρών [Zeitgeist]». 
 
OBIT, aetatis 57. Ο Ναπολέων πέθανε το 1821 και ο Δάντης το 1321. 
 
Όχι, ορισμένως... την χήρα του.  Ο Ζόμπι, περιγράφοντας τον θάνατο της δεύτερης 
συζύγου του Ναπολέοντα, Μαρίας Λουίζας της Πάρμας έχει την γνώμη πως «ασφαλώς δεν 
διακρινόταν γι’ αυτό που στολίζει το γυναικείο φύλο και το κάνει αξιοθαύμαστο». 

 
Η Ιταλία αιωνίως... αφαιρέσεις. O Ζόμπι, γράφοντας μετά από την αποτυχία των 
εξεγέρσεων του 1848, που επιχείρησαν να ενοποιήσουν την χερσόνησο και να διώξουν τους 
Αυστριακούς, θρηνεί την πτώση «αυτής της δύστυχης Ιταλίας, που η μοίρα της είναι πάντα 
να καταστρέφεται κυνηγώντας λαμπρές αφηρημένες ιδέες και απατηλούς σκοπούς». 

 
Μαστάι, Pio Nono. Ο Τζοβάνι Μαρία Μαστάι-Φερέτι [Giovanni Maria Mastai-Ferretti, 1792-
1878], πάπας Πίος Θ΄ από το 1846. Μετά τις εξεγέρσεις του 1848 εγκατέλειψε την 
φιλελεύθερη πολιτική του και δήλωσε συντηριτικός. 
 
Ατσέλιο. Ο Μάσιμο Μαρκήσιος του Ατσέλιο [Massimo ,Marchese d’Azeglio, 1798-1866] 
ήταν ένας από τους ηγέτες του ιταλικού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1848, 
εξορίστηκε από την Τοσκάνη λόγο των φιλελεύθερων ιδεών του. 
 
Λόρδος Μίντο. Ο Λόρδος  σφραγιδοφύλακας Τζίλμπερτ Έλιοτ Δούκας του  Μίντο [Gilbert 
Elliot, Earl of Minto, 1782-1859]  εστάλη από την Βρετανική κυβέρνηση στη Σαρδηνία, στην 
Τοσκάνη και τη Ρώμη το φθινόπωρο του 1847, για να διαπιστώσει την κατάσταση στην 
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Ιταλία και να ενθαρρύνει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Ο Ζόμπι περιγράφει την 
ενθουσιώδη υποδοχή που του επιφύλαξαν στις 30 Οκτωβρίου, στο Αρέτσο. 
 
Μπόουρινγκ. Ο Άγγλος συγγραφέας και περιηγητής Τζων Μπόουρινγκ [John Bowring, 1792-
1872] επισκέφθηκε την Ιταλία το φθινόπωρο του 1836 και την επόμενη χρονιά έκανε 
αναφορά στην κυβέρνηση του Λόρδου Πάλμερστον, για την κατάσταση του εμπορίου στην 
Τοσκάνη. 
 
Evviva Leopoldo.  Πρόκειται για τον Λεοπόλδο Β΄ [1797-1870], που διαδέχθηκε τον πατέρα 
του, Φερδινάνδο Γ΄, ως Μέγας Δούκας της Τοσκάνης, το 1824.  
 
Η σκιά της Λαλάζ...  Δίρκης. Το όνομα Λαλάζ [Lalage] έχει αρχαία ελληνική προέλευση 
(λαλαγέω= φλυαρώ) και συναντάται πρώτη φορά στο πρώτο βιβλίο των Ωδών του Οράτιου. 
Έκτοτε, στην λογοτεχνία, χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της χαριτωμένης ερωμένης. Η 
Δίρκη είναι η γυναίκα του Δία και μητριά των παιδιών της Αντιόπης. Η αναφορά του Πάουντ 
σε αυτά τα δύο ονόματα μπορεί να έχει προσωπικό χαρακτήρα, αλλά επειδή βρίσκονται 
στο τέλος του Κάντο, οι φιλόλογοι και οι κριτικοί προσπάθησαν να προσδιορίσουν το 
«νόημα» της παράθεσής τους, αφήνοντας ωστόσο άλυτο το «μυστήριο». Αξίζει ίσως να 
σημειώσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ο Πάουντ είχε και σύζυγο, την Ντόροθι Σαίξπηρ 
[Dorothy Shakespear, 1886- 1973], και επίσημη ερωμένη, την Όλγα Ρατζ, με την οποία 
απέκτησε παιδί. Το αγόρι που γέννησε η γυναίκα του ήταν από μιαν ερωτική περιπέτειά της 
στην Αίγυπτο. Δεύτερον, στην περίφημη τοιχογραφία της Πομπηίας «Η Τιμωρία της 
Δίρκης», οι θηλές της καθισμένης στη γη Δίρκης βρίσκονται στην ίδια ακριβώς γραμμή με τα 
γόνατα των αγοριών της Αντιόπης, τα οποία την δένουν στο ταύρο, που θα την διαμελίσει. 
Το πρόσωπο της Δίρκης και η στάση της θυμίζει έντονα γυναίκα ελευθερίων ηθών που 
λιθοβολείται.   
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Λάμπει... βλέμμα. Πρόκειται για μεταγραφή των δύο πρώτων στίχων της πέμπτης στροφής 
της καντσόνας «Al cor gentil repaíra sempre amore» [Η αγάπη επιστρέφει πάντα στην 
ευγενική καρδιά] του Ιταλού ποιητή Γκουίντο Γκουινιτσέλι [Guido Guinizzelli, 1230-1276], 
τον οποίο ο Δάντης θεωρούσε δάσκαλό του. Το συγκεκριμένο ποίημα αποτελεί μιαν 
επιτομή νεοπλατωνικής φιλοσοφίας του έρωτα. Η σκέψη του Πάουντ ήταν βαθιά 
επηρεασμένη από τον Νεοπλατωνισμό – τόσο του 3ου μ. Χ. αιώνα, όσο και του 
αναγεννησιακού. Σύμφωνα με τον Νεοπλατωνισμό, πηγή του κόσμου είναι το Εν, ο 
υπέρτατος νους. Από το Εν πηγάζει η ψυχή, η οποία  διαμορφώνει τα όντα, με υλικό τα 
κοσμικά στοιχεία -γη, νερό, αέρας, φωτιά- και σχέδιο τις ιδέες του υπέρτατου νου.  Άρα 
κάθε υλικό ον  είχε μέσα του κάτι από την ψυχή και τον υπέρτατο νου.  Η διαδικασία της 
δημιουργίας των όντων δεν είναι προσδιορισμένη χρονικά· είναι συνεχής, αιώνια. Αυτό 
σημαίνει πως ο κόσμος, η φύση, ο άνθρωπος και ο Εν βρίσκονται πάντα σε ενεργή σχέση, 
αποτελούν μια ενότητα. Ωστόσο η ενότητα αυτή είναι διαβαθμισμένη: η ανθρώπινη ψυχή 
και ο ανθρώπινος νους είναι μόνο μέρος του υπέρτατου νου και της απορρέουσας από το 
Εν κοσμικής ψυχής. Η επανασύνδεση του ανθρώπου με το Εν, η συνείδηση της ολότητας 
του κόσμου, είναι ο ύψιστος ηθικός προορισμός του θνητού όντος, με τον ενάρετο βίο. 
«’Οπως οι εμπνεόμενοι από έρωτα ξεκινούν από την αισθητή ωραιότητα», γράφει ο 
νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος [412-485] στον Περὶ τῆς καθ’ Ἕλληνας ἱερατικῆς 
τέχνης λόγο του, «και προχωρώντας σ’ αυτόν τον δρόμο φτάνουν στην μία και μόνη αρχή 
όλων των αισθητών και νοητών ωραιοτήτων, έτσι και εμπνεόμενοι από το ιερό, 
παρατηρώντας την συμπάθεια των φαινομένων μεταξύ τους και προς τις αφανείς δυνάμεις 
και κατανοώντας τα πάντα μέσα στα πάντα, δημιούργησαν την ιερατική επιστήμη. Γιατί 
είδαν με θαυμασμό στα πρώτα τα έσχατα και στα έσχατα τα πρώτα, στον ουρανό τις αιτίες 
των γήινων και στη γη των ουρανίων. Πώς αλλιώς τα ηλιοτρόπια {φυτά} ακολουθούν τον 
ήλιο και τα σεληνοτρόπια τη σελήνη; Έλκονται από τη δύναμη των φωστήρων του κόσμου. 
Διότι όλα προσεύχονται όπως ταιριάζει στην σειρά τους και υμνούν τους ηγεμόνες όλων 
των σειρών, νοερά ή λογικά ή φυσικά ή αισθητά. Έτσι και το ηλιοτρόπιο κινεί το μέρος του 
που μπορεί να κινήσει· κι αν μπορούσαμε ν’ακούσουμε τον ήχο της κίνησής του, θα 
καταλαβαίναμε πως με αυτόν τον ήχο υμνεί τον Βασιλέα της Φύσης».50  
Και ο Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων [1355 – 1452], ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος του οποίου τα 
οστά διεκδίκησε και έθαψε στον οικογενειακό του τάφο ο Σιγισμούνδος Μαλατέστα 
[Sigismondo Pandolfo Malatesta, 1417-1468], καίρια μορφή των Κάντο, συνοψίζει: «Σχετικά 
με το σύμπαν...  είναι αιώνιο και δεν έχει αρχή στο χρόνο ούτε πάλι θα παύσει ποτέ να 
υπάρχει... αποτελείται από πολλά μέρη, που είναι συνταιριασμένα αρμονικά σε ένα 
σύνολο... δημιουργήθηκε όσο το δυνατόν άριστο από τον δημιουργό του, γιατί αυτός είναι 
ο κυρίως άριστος και δεν έχει επιτρέψει την ύπαρξη οτιδήποτε περιττού. Επιπλέον... 
διατηρείται αιωνίως αναλλοίωτο, παραμένοντας στην ίδια πρωταρχική κατάσταση... 
Σχετικά τώρα με τη δική μας φύση... η ψυχή μας είναι συγγενική με τους θεούς και γι’ αυτό 
μένει αθάνατη και αιώνια στον ουρανό αυτό καθ’ όλο τον χρόνο... αποστέλεται από τους 
θεούς για να ενωθεί κατάς τακτά διαστήματα με θνητό σώμα, κάθε φορά και με άλλο, για 
χάρη της αρμονίας του σύμπαντος, ώστε να επικοινωνεί σε μας και στο δικό μας είδος το 
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 Proclus, Peri tes hieratikes teknes. Ed. J. Bidez, Paris,  Annuaire de l'Institut de philologie et 
d'histoire orientales et slaves, 1936. 
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θνητό με το αθάνατο στοιχείο και να συνδέονται έτσι μεταξύ τους τα διάφορα μέρη του 
σύμπαντος... το αγαθό είναι, σύμφωνα με τη συγγένεια προς τους θεούς, ο ύψιστος σκοπός 
που ταιριάζει στο δικό μας βίο... οι θεοί που δημιούργησαν το γένος μας τοποθέτησαν την 
ευδαιμονία του ανθρώπου στο αθάνατο στοιχείο μας, που είναι και το σημαντικότερο 
μέρος της ανθρώπινης ουσίας».51  
 
Πέμπτο στοιχείο... Ναπολέων. Στην ίδια καντσόνα (4η στροφή), ο Γκουινιτσέλι τραγουδάει: 
«Χτυπάει ο ήλιος τη λάσπη όλη ημέρα / κι εκείνη πάλι άθλια λάσπη μένει κι εκείνος πάλι 
ζεστός είναι. / ‘Γεννήθηκα ευγενικός’, λέει ο αλαζόνας / μα εγώ λέω πως αυτός είναι η 
λάσπη και η ευγένεια ο ήλιος. / Κανείς να μην πιστεύει πως η αρχοντιά βρίσκεται έξω απ’ 
την καρδιά / στην καταγωγή. / Στην ευγενική καρδιά υπάρχει η αρετή / όπως η ηλιαχτίδα 
στο νερό / και τ’ αστέρια στον ουρανό».52  
Ο Πάουντ αποδίδει (αυθαίρετα) στον Ναπολέοντα την ιδέα πως η λάσπη είναι το πέμπτο 
κοσμικό στοιχείο.  
 
Blue dun... Granham.  Blue dun και Granham. Διάσημοι τύποι ψεύτικης μύγας-δολώματος. 
Ο Πάουντ αντλεί στοιχεία για την κατασκευή τους από το κλασικό στο είδος του βιβλίο 
Bowlker’s Art of Angling, Containing Directions for  Fly-fishing, Trolling, Making Artificial 
Flies, &c. With a List of the Most Celebrated Fishing Stations in North Wales. London: 
Longman, Brown, & Co. 1864.  

Το βιβλίο αυτό, που έχει στην προμετωπίδα του τον στίχο του Οβίδιου: «Nec celate cibis 
uncos fallacibus hamos» [Μηδὲ τὰ ἐπικαμπῆ ἄγκιστρα δελέασι κρύπτετε],53 ελαττωμένο 
κατά το αρνητικό μόριο: «Celate cibis uncos fallacibus hamos» [Τὰ ἐπικαμπῆ ἄγκιστρα 
δελέασι κρύπτετε], φαίνεται πως δεν στάθηκε απλά πηγή πληροφοριών για τον Πάουντ, 
στην προσπάθειά του να αντιτάξει την δημιουργική αξιοποίηση της φύσης στην ύβρη της 
τοκογλυφίας. Οι σελίδες του βρίθουν λυρικών περιγραφών, ηθικών σχολίων και ποιητικών 
αποσπασμάτων.     

 «Αυτό το είδος της {ψαρευτικής} τέχνης, {το ψάρεμα με πετονιά}», γράφει στον πρόλογό 
του ο συγγραφέας, «είναι το πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον, και μπορεί να ασκηθεί με την 
τεχνητή μύγα, ώστε να απαλλαγεί από τις συνήθεις ενστάσεις περί σκληρής και φειδωλής 
ψυχαγωγίας, η οποία απορρέει εν πολλοίς από την ευχαρίστηση, που νοιώθει ο ψαράς 
όταν το δύστυχο έντομο σφαδάζει μαρτυρικά στο αγκίστρι... Κάθε φιλεύσπλαχνος ψαράς 
θα ήθελε να απαλλάξει την αγαπημένη του ψυχαγωγία από κάθε οδυνηρό συναίσθημα, 
όπως αυτό που δημιουργεί η χρήση ζωντανού δολώματος... Εν πάση περιπτώσει, 
οφείλουμε να παραδεχθούμε πως κάθε χαρακτήρας αντλεί τις απολαύσεις του από 
διαφορετική πηγή. Το σοβαρό και στοχαστικό πνεύμα αντλεί απόλαυση από την γαλήνη 
μιας ειρηνικής εικόνας. Ο εύθυμος και συγκρατημένα ενεργητικός χαρακτήρας δείχνει τις 
αρετές του ακόμα και στην διάρκεια της ψυχαγωγίας του. Το ψάρεμα με πετονιά ταιριάζει 
και στους δύο». 

Και αρχίζει να καθοδηγεί τον αναγνώστη στην κατασκευή των μυγών-δολωμάτων, με ένα 
απόσπασμα ποιήματος του Άγγλου ποιητή και δραματουργού Τζων Γκέι [John Gay, 1685-
1732]: 

Για να δώσεις μορφή στο μικρό ζωντανό,  
τις λεπτές αποχρώσεις, που συνθέτουν την χάρη 
της αρχόντισσας, πάρε. Και άσε τη φύση  
να σου δείξει τον δρόμο. Της μύγας 
η κοιλιά, που γυαλίζει, χρυσό θέλει σύρμα. 
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 Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος, Νόμων Συγγραφή. Μτφρ. Δημήτριος Κ. Χατζημιχαήλ. Θεσσαλονίκη, 
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 Guido Guinizzelli, Rime. A cura di Luciano Rossi. Roma, Einaudi, 2002. 
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 Οβιδίου, Μεταμορφώσεις. Graece Verci a Maximo Planude. Pariciis, 1822. 
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Πλουμιστού παγονιού τα φτερά μην σου λείψουν ποτέ 
απ’ τα σύνεργα. Ούτε ουρά απαλή ζιμπελίνας. 
Τα πουλιά τα πολύχρωμα έχουν μικρούς 
θησαυρούς στα φτερά τους και δίνουν 
στο έντομό σου φτερά. Το μετάξι, 
σ’ όσα χρώματα υπάρχει κι οι γούνες 
κάθε είδους στην τέχνη σου δίνουν, ψαρά μου, φτερά.54  

 
 
 
Αυτό έχει την σπίθα... adeptus. «Με τρόπο θεϊκό η διάνοια συλλαμβάνει», λέει ο 
φιλόσοφος Αλβέρτος ο Μέγας [1200-1280]. Ο ανθρώπινος νους είναι κομμάτι του θείου 
νου. Η κατασκευή δολωμάτων ψαρέματος, που μάλιστα μοιάζουν με κομψοτεχνήματα, 
είναι μια εσωτερική διαδικασία της φύσης ως μέρους της ολότητας του κόσμου. Ο 
άνθρωπος για να τραφεί πρέπει να δημιουργήσει και όχι μόνο να πέσει πάνω στη φύση, 
σαν άγριο θηρίο. Το ψάρι δεν ξεγελιέται όπως οι άνθρωποι – από τους τοκογλύφους, λόγου 
χάρη. Το ψάρι πρέπει να εξαπατηθεί με τέχνη, που μιμείται την φύση. Η τοκογλυφία είναι 
ενάντια στη φύση. Για να πιάσει λίγα ψάρια, ένας ψαράς πρέπει να δαπανήσει χρόνο και 
τέχνη, που δεν είναι καθόλου εύκολο να μαθευτεί, χρησιμοποιώντας υλικά από τη φύση. Ο 
τοκογλύφος λέει απλά ψέματα, χρησιμοποιώντας ένα υλικό αφύσικο, το οποίο συχνά δεν 
διαθέτει καν: το χρήμα.  Ο Πάουντ, ήδη από τα πρώτα χρόνια της τρίτης δεκαετίας της ζωής 
του, είχε αναπτύξει οικολογική συνείδηση, σε μια μορφή μάλλιστα που θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί πρωτοποριακή, δεδομένου ότι οι ιδέες του έμοιαζαν εντυπωσιακά με την 
«κοινωνική οικολογία» του Αμερικανού ελευθεριακού σοσιαλιστή Murray Bookchin [1921-
2006]. Έγραφε, τον Απρίλιο του 1920, στο περιοδικό The Little Review, με την ευκαιρία ενός 
αφιερώματος στον συγγραφέα, φυσιοδίφη και ορνιθολόγο, W. H. Hudson [1841-1922]:   
«Δεν είναι μόνο τα πουλιά και τα αγρίμια που υποφέρουν {από την ληστρική στάση του 
ανθρώπου απέναντι στην φύση}. Η αδηφάγα τοκογλυφία, η θρασύδειλη πολιτική, το 
αηδιαστικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και η σαδιστική κατάρα του Χριστιανισμού, 
δουλεύοντας μαζί... πλήττουν και αυτό που λέμε  ‘κοινωνία’, το φωτεινό, πλουμιστό, 
καλλίφωνο πουλί του ανθρώπινου γένους, το καύχημα των θεών, το σημαντικότερο 
δημιούργημα του Ανθρώπου. Οι εκμεταλλευτές καλούν τις ανθρώπινες αγελάδες, τα 
ανθρώπινα πρόβατα, να δώσουν το γάλα και το μαλλί τους, αν δε θέλουν να 
χαρακτηριστούν επικίνδυνοι λύκοι... Το ίδιο σύστημα εξευτελίζει τους ανθρώπους και 
αφανίζει τα ζώα».55 
  
 
Ταύτα αυτού λαλούντος. Από μία ραδιοφωνική ομιλία του υπαρχηγού του Χίτλερ, 
Ρούντολφ Ες [Rudolf Walter Richard Hess, 1894-1987], στην Κενιγκσβέργη, στις 8 Ιουλίου 
του 1934. Ο Πάουντ κάνει ακόμα χειρότερη την ατυχή παράθεση των λόγων ενός 
παράφρονος Ναζί, προσθέτοντας σε προηγούμενη επεξεργασία της Πέμπτης Δεκάδας των 
Κάντο: «Yes, es die höchste Zeit ist» [Ναι, ήρθε ο καιρός]. Στην τελική έκδοση την αφαίρεσε. 
Δυστυχώς -όπως φαίνεται- για λόγους ποιητικούς, αφού η φράση αυτή μοιάζει αφελής, 
ξένη προς τον τόνο της ποίησης του Πάουντ. 
 
Φέρνοντας βόλτες. Ο Γηρυόνης, καθώς οδηγεί τον Δάντη και τον Βιργίλιο στον τόπο, όπου 
κολάζονταν οι ψυχές των τοκογλύφων. Οι στίχοι που ακολουθούν έχουν «δαντική» πνοή, 
χρησιμοποιώντας, σε μετάφραση του ίδιου του Πάουντ, λέξεις από την Θεία Κωμωδία. 
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Αφέντρα πολλών γλωσσών. Με την έννοια των απατηλών, σοφιστικών, χρήσεων της 
γλώσσας. 
 
Οι 12... χαλκηδόνιου. Οι 12 φυλές του Ισραήλ, οι 12 Απόστολοι του Ιησού, οι δώδεκα 
πολύτιμοι λίθοι στα τείχη της Ιερουσαλήμ, ένας εκ των οποίων είναι ο χαλκηδόνιος: «Καὶ 
ἔδειξέ μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ 
Θεοῦ, ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ· ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ 
ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι· ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ 
ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, ἅ ἐστιν ὀνόματα τῶν 
δώδεκα φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. Ἀπ' ἀνατολῶν πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ 
πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς. Καὶ τὸ 
τεῖχος τῆς πόλεως ἔχον θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ' αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα 
ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου. Καὶ ὁ λαλῶν μετ' ἐμοῦ εἶχε μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα 
μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. Καὶ ἡ πόλις 
τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ἴσον καὶ τὸ πλάτος. Καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν τῷ 
καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα 
ἐστί. Καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον 
ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου. Καὶ ἦν ἡ ἐνδόμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ ἡ πόλις 
χρυσίον καθαρὸν, ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ. Οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ 
λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι· ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφειρος, ὁ τρίτος 
χαλκηδών, ὁ τέταρτος σμάραγδος, ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος 
χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ 
ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος».56 
 
Σε μια σκηνή θεάτρου. Θέατρο είναι ο κόσμος, για την τοκογλυφία. Τίποτα πραγματικό. Ο 
ρόλος του δανειστή και ο ρόλος του δανειζόμενου. Το πραγματικό αποτέλεσμα είναι το 
απόλυτο μηδέν. Ο δανειστής υποκρίνεται πως έχει το χρήμα που δανείζει και ο 
δανειζόμενος υποκρίνεται πως του ανήκουν τα αγαθά, που απέκτησε με το ανύπαρκτο 
χρήμα.   
 
Στο καλάθι με τα χέλια. Το ψάρεμα των χελιών με μεγάλα καλάθια, τα οποία λειτουργούν 
ως παγίδες, είναι μια πρωτόγονη μέθοδος, την οποία χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του 
Λονδίνου από τον Μεσαίωνα μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα. Η πρώτη απαγόρευση 
χρήσης αυτών των μεγάλων καλαθιών από ξύλο ιτιάς έγινε το 1215, με την Magna Carta. 
Έκτοτε, το ψάρεμα με καλάθι επιτρεπόταν μόνο στα ρηχά της θάλασσας. Αλλά οι Άγγλοι δεν 
εγκατέλειψαν τη συνήθειά τους, προκαλώντας πολλά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.  Ο 
Πάουντ παρομοιάζει την τοκογλυφία με αυτού του είδους το ψάρεμα-παγίδευση.  
 
Της Συμμαχίας του Καμπρέ. Μια σύντομη συμμαχία (1508-1510) Αγγλίας Ισπανίας, με 
σκοπό την οικονομική καταστροφή της Βενετίας. Προς στιγμή έδειξαν να επιτυγχάνουν τον 
σκοπό τους, αλλά η Βενετία ανέκαμψε σύντομα από τα πλήγματα. Η προσπάθειά τους είχε 
κάτι από την μέθοδο του ψαρέματος χελιών με καλάθι. Προσπάθησαν να φράξουν τους 
υδάτινους εμπορικούς δρόμους της Βενετίας και να την πιάσουν, σαν χέλι.  
 

正名. Τα δύο αυτά ιδεογράμματα (Cheng και ming) αποδίδουν την διδασκαλία του 

Κομφούκιου [551- 479 π. Χ.] περί «Διόρθωσης των Ονομάτων».  
«Είπε ο Τσι Λου:» διαβάζουμε στην 3η ρήση του 13ου κεφαλαίου των Αναλέκτων, «Αν ο 

πρίγκηπας του Βέι σε περίμενε για να σου αναθέσει την κυβέρνηση, ποιο θα ήταν το πρώτο 
μέλημά σου; Είπε ο Διδάσκαλος: ό,τι απαιτείται για να αποκαταστήσω τα ονόματα. Είπε ο 
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Τσι Λου: Έτσι λές; Ξέφυγες όμως απ’ το θέμα· γιατί θα πρέπει να αποκατασταθούν τα 
ονόματα; Είπε ο Διδάσκαλος: Τι άξεστος που είσαι, Γιο! Ο άριστος για ό,τι δεν ξέρει, μένει 
σιωπηλός. Αν τα ονόματα δεν είναι ορθά, η γλώσσα δεν ταιριάζει με τα πράγματα. Εάν η 
γλώσσα δεν ταιριάζει με τα πράγματα, οι πράξεις μας δεν πετυχαίνουν. Εάν οι πράξεις μας 
δεν πετυχαίνουν, η Τελετές κι η μουσική μουσική δεν ευδοκιμούν. Εάν οι Τελετές και η 
μουσική δεν ευδοκιμούν, οι τιμωρίες και οι ποινές δεν βρίσκουν τον στόχο τους. Εάν οι 
τιμωρίες και οι ποινές δεν βρίσκουν τον στόχο τους, ο λαός δεν ξέρει πού ν’ ακουμπήσει 
χέρια και πόδια. Ο άριστος λοιπόν χρησιμοποιεί τα ονόματα μόνο αν μπορεί μ’ αυτά να 
μιλήσει για τα πράγματα· επίσης μιλάει μόνο για τα πράγματα που μπορεί να πράξει. Στα 
ζητήματα της γλώσσας ο άριστος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη!».57 Δύο τουλάχιστον ιδέες, 
που συναντούνται σε αυτήν την ρήση, αποτελούν προγραμματικές αρχές του ποιητικού 
μοντερνισμού – τουλάχιστον όπως τον πυροδότησε ο Πάουντ: 1. «Να χρησιμοποιούμε την 
κοινή ομιλούμενη γλώσσα, αλλά να βρίσκουμε πάντα την ακριβή λέξη, όχι την περίπου 
ακριβή, ούτε την απλά διακοσμητική»58 (Ο άριστος λοιπόν χρησιμοποιεί τα ονόματα μόνο 
αν μπορεί μ’ αυτά να μιλήσει για τα πράγματα). 2. «Να παράγουμε ποίηση πραγματική και 
διαυγή˙ ποτέ θολή, ποτέ απροσδιόριστη»59 (Στα ζητήματα της γλώσσας ο άριστος δεν 
αφήνει τίποτα στην τύχη!) 

Ωστόσο, εδώ το κύριο σημασιακό βάρος γέρνει προς την κατεύθυνση της πολιτικής. Ο 
Πάουντ φαίνεται να ενστερνίζεται απόλυτα τον ολοκληρωτισμό που περιέχει η θέση: «Εάν 
οι τιμωρίες και οι ποινές δεν βρίσκουν τον στόχο τους, ο λαός δεν ξέρει πού ν’ ακουμπήσει 
χέρια και πόδια». Γι’ αυτό ίσως πρέπει να διαβάσουμε αυτά τα ιδεογράμματα ως 
«ειλικρίνια», αφού έτσι μεταγράφει το νόημα τους ο ίδιος ο ποιητής στο Κάντο LXXXV.  

Η διδασκαλία της «Διόρθωσης των Ονομάτων» φαίνεται να έπαιζε σημαντικό ρόλο στην 
πολιτική του δράση. Γράφει, με την ευκαιρία της εκλαΐκευσης των αρχών της Κοινωνικής 
Πίστωσης: «Είναι δουλειά της γενιάς μας να σφυρηλατήσουμε λίγες απλές αλήθειες στην 
ανθρώπινη συνείδηση... Ορισμένα στοιχεία πρέπει να πάρουν θέση στην κοινή γλώσσα. 
Αυτά τα βασικά στοιχεία πρέπει να πάνε στους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, πρέπει να πάνε στην μοναδική 
αιώνια αποθήκη, τον ΝΟΥ των ανθρώπων. Πρέπει να πάνε στην λαογραφία, στις παροιμίες 
των ανθρώπων».60 

Και όντως, αυτό είναι το πραγματικό νόημα της «Διόρθωσης των Ονομάτων» στον 
Κομφούκιο. Γράφει σχετικά ο μελετητής της κινεζικής φιλοσοφίας, Δημήτρης Κ. 
Βελισσαρόπουλος: «Αφού καθόρισε ότι το θεμέλιο της ανθρώπινης ευτυχίας είναι η 
αρετρή, ο Κομφούκιος αναρωτήθηκε ποιες είναι οι κοινωνικές προϋποθέσεις της. Η 
απάντησή του ήταν ότι για να γίνει ευτυχισμένος ο υπήκοος, πρώτα το κράτος έπρεπε να 
λειτουργεί καλά. Και πώς μπορεί να διοικηθεί η Κίνα εύρυθμα; Ο Κομφούκιος απάντησε με 
έναν ισχυρισμό που ηχεί κάπως παράξενα: Με την αποκατάσταση των λεκτικών όρων. Με 
τη φράση αυτή, που θα απασχολήσει τον κινέζικο στοχασμό όλων των αιώνων, εννοούσε 
ότι οι τίτλοι των αξιοματούχων και του άρχοντα, καθώς και οι ονομασίες των θεσμών 
έπρεπε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό περιεχόμενό τους. Για να καταλάβουμε τι 
εννοούσε ο Κομφούκιος, πρέπει να λάβουμε υπόψη ποια ήταν στην εποχή του η κατάσταση 
της Κίνας. Ο {Αμερικανός σινολόγος Herrlee Glessner} Creel {1905-1994} τη συγκρίνει με την 
κατάσταση της Ελλάδας την εποχή του Σωκράτη και αναφέρεται στο σχετικό απόσπασμα 
του {Γερμανού φιλοσόφου Wilhelm} Windelband [1848-1915]: Όσο περισσότερο 
συντελούσε το ξέσπασμα του ατομικισμού στη χαλάρωση της συνείδησης, της ενότητας, της 
πίστης και των ηθικών αρχών, και συνεπώς όσο μεγάλωνε η αναρχία, τόσο βαθύτερη 
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γινόταν η πεποίθηση των Ελλήνων με εξέχουσες θέσεις στη ζωή του τόπου, ότι είχαν ιερό 
καθήκον να ξαναβρούν την ιδέα του μέτρου που εξαφανιζόταν».61 
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Χάρτης της Σιένας (17ος αιώνας) 

 

 

Λογότυπο της Monte dei Paschi 



113 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Τα λάβαρα των συνοικιών της Σιένας. 

Ραπάλο. Δεκαετία 1920.. 
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Shôshô Hakkei – 1. Φθινοπωρινό φεγγάρι πάνω από τη 
λίμνη Ντονγκτίνγκ. Yokoyama Taikan [1868-1958]. 
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Shôshô Hakkei – 2. Σύννεφα και πανιά στην αντίπερα 
όχθη. Yokoyama Taikan. 
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Shôshô Hakkei – 3. Απογευματινή καμπάνα σε μακρινό 
ναό. Yokoyama Taikan. 
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Shôshô Hakkei – 4. Ψαροχώρι στο φως του δειλινού. 
Yokoyama Taikan. 
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Shôshô Hakkei – 5. Ορεινό χωριό μετά την καταιγίδα. 
Yokoyama Taikan. 
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Shôshô Hakkei – 6. Νυχτερινή βροχή στον Ζιάο και τον 
Ζιάνγκ. Yokoyama Taikan. 
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Shôshô Hakkei – 7. Απογευματινό χιόνι στον ποταμό. 
Yokoyama Taikan. 
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Shôshô Hakkei – 8. Αγριόχηνες κατεβαίνουν στη σύρτη. 
Yokoyama Taikan. 
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La Calunnia di Apelle (Η Συκοφαντία του Απελλή). 
Sandro Botticelli [1444;-1510], 

 

Άγιος Ιλαρίων. Πουατιέ. 
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Άγιος Τρόφιμος. Αρλ. 

 

Αναπαράσταση του γραφείου της Il Popolo... στην 
έκθεση της Decenio. 
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Μύγες-δολώματα. Bowlker’s Art of Angling... 
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Η Τιμωρία της Δίρκης. Πομπηία. 
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