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ΚΡΙΤΙΚΗ
Γης ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ

Ποιος φύοοοφεί γνήσια για την ομορφιά
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Εργα Τα δημοσιευμένα 1933-1944
επιμέλεια Εμμανουέλα Κάντζια
εκδ ΜΙΕΤ τόμοι 2 σελ 469 383

Μ
ε δημιουργική ορμή ασίγαστο

nù9os και ένα ολοζώντανο

αισθητικό υπαρξιακό
όραμα ο Δημήτριοβ Καπετανάκη
1912-1944 κατόρθωσε μέσα στα

έντεκα χρόνια ms συγγραφική3
napouaias του να συνυπολογιστεί
am vées ττνευματικέε δυνάμει
xns Γερμανίαε xns Ελλάδαε και
xns Αγγλία5 Κι αυτό το Μεγάλο

iacûs των ελληνικών και των αγγλικών

γραμμάτων για το οποίο
έγραψε ο Γιώργοβ Θεοτοκά5 την
επομένη του πρόωρου θανάτου
του αποδεικνύεται για την Ελλάδα

τουλάχιστον στοίχημα που
κερδήθηκε Γιατί ογδόντα χρόνια
από την άδικη θανάσιμη ασθένεια
που τον έπληξε το δοκιμιακό και
ποιητικό έργο του εμφανίζεται
όπωε αποδεικνύει η θαυμάσια έκδοση

του ΜΙΕΤ επίκαιρο νευρώ
özs λαμπρό

Στον στενό κύκλο του Καρλ Γιά
areps 1934-1936 στη Χαϊδελβέργη

όπου ολοκλήρωσε με άριστα
τη διδακτορική διατριβή του γύρω

από το βίωμα του χρόνου για
τον ερωτευμένο Στον κύκλο του
αθηναϊκού Ασκραίου όπου οι

διαλέξει του 1937-1939 σε απλό
κατανοητό ücpos για την Αισθητική
και τη Φιλοσοφία άφησαν εποχή

Στον λονδρέζικο κύκλο του
Bloomsbury και στον βρετανικό
κύκλο xns γενιάε του W Η Auden
1939-1944 όπου το ποιητικό και

δοκιμιακό έργο του έτυχαν μεγάλα
αναγνώρι

ans Στο ελληνικό
υπουργείο Πληροφοριών

cos εκπρό
aconos εν καιρώ
πολέμου στο Λονδίνο

όπου ανέλαβε
την ενημέρωση

xns Eupcbnns για
τα πάθη xns κατεχόμενα

Ελλάδαε
και όπου προώθησε

τα έργα των
συγκαιρινών του
Taapoüxns Χα
τζηκυριάκο5-Γκί
Kas Kooriàs Πολί
xns Σεφέρηε Σικελιανόε

Η επιμελήτρια Εμμανουέλα Κάντζια

παραθέτει μια εκτενέστατη
εισαγωγή για την πολυσχιδή προσωπικότητα

του Δημητρίου Καπετανάκη

Παράλληλα προσφέρει
στον αναγνώστη την ευκαιρία να
αποκτήσει μια πληρέστερη εικόνα
του έργου του καθώε οι παλαιό
xepes γενιέε το γνώριζαν κομμα¬

τιασμένο Τοποθετώνταε τέλοε
άνθρωπο και έργο ανάμεσα axis
προσωπικότητεε με to οποίε ο
Ελληναε διανοούμενοε συνομίλησε
και to αναγνώσει οι οποίεε τον
συγκλόνισαν uas επιτρέπει να κατανοήσουμε

πληρέστερα το φαινόμενο

Καπετανάκη Φθάνουμε έτσι
στα εμπνευσμένα
δοκίμιά του Μυθολογία

του ωραίου
και Epcos και

xpôvos γνωστά
από τον ιστορικό
τόμο των εκδόσεων

Γαλαξίαε στα
αγγλόφωνα δοκίμια

και ax\s μέ
λέτεε του για τον
Στέφαν Γκέοργκε
τον Ντοστογιέφσκι

και τον Ρεμπό
στο ποιητικό και
θεατρικό έργο του
στα τεχνοκριτικά

σημειώματά του oris βιβλιοκρι
a'izs του oris μεταφράσει του

noios φιλοσοφεί γνήσια για
την ομορφιά Οχι εκείνοε βέβαια
που το πρόβλημα xns ομορφιάβ
πνευματικά μόνο τον απασχολεί
και δεν τον συγκλονίζει ολόκληρο

που του ερεθίζει και φουντώνει
τη σκέψη μονάχα και δεν τον

συγκινεί παρά όσο αρκεί για να

δοθεί τροφή στην παρατήρησή
του κι αντικείμενο στη θεωρία
του Μια τέτοια φύση δεν
ias κάμνει ποτέ να δοκιμάσομε
κάποιαν an to ανατριχίλεβ που
uas ξεσχίζουν μπροε στο ωραίο
στον απτό στον φωτεινό ελληνικό

Θεό Onoios κυβερνάται μόνο
απ τον φιλοσοφικό Θεό ποτέ του
δε θα φιλοσοφήσει γνήσια για την
ομορφιά öncüs και ποτέ του δε
θα δημιουργήσει cos καλλιτέχνη
γνήσια την ομορφιά

Μακριά από το θετικιστικό
πνεύμα του φορμαλισμού xns επο
xns του και εξίσου μακριά από την
παρωδιακή διάθεση των προσομοιώσεων

ms ôuais uas εποχήε
ο Καπετανάκηε αναζήτησε σύμφωνα

με την Εμμ Κάντζια την
αληθινή ζωή στη συγχώνευση βίου
και έργου και γύρεψε την αλήθεια
του λόγου στη σοβαρότητα και
στο nàOos εκείνου που τον εκφέρει

Συνέδεσε την αυθεντική ανθρώπινη

ύπαρξη με τον θανάσιμο
έρωταγια το KâMos Και εφάρμοσε
τη μέθοδο xns ενσυναίσθησηε τη
μη διαμεσολαβημένη δηλαδή ταύτιση

με το αντικείμενο και τη διά
του συγκλονισμού αποκάλυψη cos

ύψιστο τρόπο γνώσηβ Ο Δημήτρι
os Καπετανάκη υπήρξε αυτό που
δυστυχώε έχουμε σήμερα ξεχάσει

évas μεταφυσικόβ
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