Ο Σκληρότερος Μήνας
Ο T. S. Eliot απνθαίλεηαη πσο ν Απξίιεο είλαη ν ζθιεξόηεξνο κήλαο, γηαηί θέξλεη
ηηο παζραιηέο κέζα απ΄ ηε λεθξή γε. Ο Σνισκόο απεηθνλίδεη πνηεηηθά ηνλ Απξίιε λα
ρνξεύεη κε ηνλ έξσηα θαη ε θύζε λα βξίζθεη ηελ θαιή θαη ηε γιπθεηά ηεο ώξα. Δπν
ραξαθηεξηζκνί αληηζεηηθνί, νη νπνίνη εδξάδνληαη ζην ίδην βάζξν, ην βάζξν ηεο
αλζξώπηλεο ηξαγσδίαο. Τν σξαίν γελληέηαη από ηε λεθξή θύζε, αιιά θαη ηα
αλζξώπηλα δξώκελα. Είκαζηε όινη ηέθλα ηνπ εληαπηνύ. Επσάδεηαη ε δσή καο ζηε
ζεξκνθνηηίδα ηνπ ρεηκώλα, αλζνθνξεί ηελ άλνημε, θαξπνθνξεί ην θαινθαίξη θαη
ελαπνζέηεηαη ζε λάξζεθα ην θζηλόπσξν. Απηή είλαη ε ιεινγηζκέλε ζνθή πνξεία, θαη
ε αηνκηθή αιιά θαη ε παλαλζξώπηλε. Η δηαίξεζε είλαη θαζνιηθή. Λάκπεη ε σξαηόηεηα
ηεο άλνημεο, ε νπνία εζηηάδεηαη ζηνλ Απξίιε. Απηή ε νκνξθηά ιάκπεη, αιιά (ηδνύ ε
αλζξώπηλε ηξαγσδία) ε ιάκςε ηεο αλεπαίζζεηα νδεύεη πξνο ην ζθόηνο. Τν θσο
γελληέηαη θαη πεζαίλεη ζην ζθνηάδη. Μπνξεί λα θσηίδεη ην θηιηαηξό ηνπ πεγαδηνύ,
αιιά απνξξνθάηαη απ΄ ην βπζό ηνπ. Όηη κπνξνύκε λα θάλνπκε είλαη λα ραξνύκε,
ζην κέηξν πνπ καο δόζεθε, απηό ην θσο θαη λα ππνκείλνπκε ηε ζθιεξάδα ηνπ. Τν
θσο ηαπηίδεηαη κε ηε δσή.
Πξέπεη, ινηπόλ, λα είκαζηε εξσηεπκέλνη κε ηε δσή. Να δνύκε ηελ νκνξθηά ζηελ
θνξύθσζή ηεο, αιιά λα έρνπκε πάληα εληόο καο ην αλαπόθεπθην ηνπ ζαλάηνπ. Με
απηό ην δεδνκέλν νθείινπκε λα δνύκε ηε δσή καο ρσξίο λα ηελ επηειίδνπκε.
Γελληέηαη ην εξώηεκα: Ζνύκε ηε δσή καο ή ηελ επηειίδνπκε; Πνπ ζηνρεύνπλ νη
δξαζηεξηόηεηέο καο; Κηλνύκαζηε γύξσ από έλα θαη κόλν άμνλα. Να απνθηήζνπκε
νηθνλνκηθή ππεξεπάξθεηα γηα λα είκαζηε ζε ζέζε λα απνιαύζνπκε όζν
πεξηζζόηεξα αγαζά καο πξνζθέξεη ε θαηαλαισηηθή θνηλσλία. Μεηαρεηξηδόκαζηε
θάζε ινγήο κέζα γηα λα πεηύρνπκε απηή ηελ ππεξεπάξθεηα. Αθνινπζώληαο ην
ρξόλν πνπ ηξέρεη, είκαζηε δηαξθώο αγρσκέλνη. Δελ καο κέλεη θαηξόο γηα ζηάζε θαη
πεξηζπιινγή. Να δνύκε ηνλ εαπηό καο, αιιά θαη λα θνηηάμνπκε ηα κάηηα ησλ άιισλ
αλζξώπσλ. Αδηαθνξνύκε γηα όζα ν άλζξσπνο δεκηνύξγεζε, ηελ ηζηνξία ηνπ
δειαδή. Δελ πεηλνύκε νύηε δηςνύκε γηα ηελ αησληόηεηα. Η δσή καο είλαη ιεηςή,
πεξηνξηζκέλε ζην ηώξα. Είκαζηε αδηάθνξνη γηα ην πξηλ θαη απνδηώρλνπκε ην κεηά,
ηε ζπλέρεηα δειαδή ηνπ εαπηνύ καο θαη ζπλεθδνρηθά ηε ζπλέρεηα ηεο αλζξώπηλεο
ύπαξμεο.
Είπα πξνεγνπκέλσο πσο ν Απξίιεο είλαη ζθιεξόο, γηαηί καο ππνρξεώλεη λα
αλακεηξεζνύκε κε ην ζάλαην. Απηή ηελ αλακέηξεζε ηελ απνθεύγεη ν άλζξσπνο.
Αιιά, είηε ην ζέινπκε είηε όρη, ν ζάλαηνο ππάξρεη θαη ε αλακέηξεζε κ΄ απηόλ είλαη
αλαπόθεπθηε. Η δσή καο ηξνρηνδξνκείηαη κε θαηεύζπλζε απηή ηε βεβαηόηεηα.
Μπνξεί λα ρηίδνπκε πξνθιεηηθά ζπίηηα γηα λα κείλνπκε αζάλαηνη. Έηζη όκσο δελ
αζαλαηίδνπκε ηε δσή καο αιιά ηε ζηεγάδνπκε νξηζηηθά θαη ηειεζίδηθα ζ΄ απηέο ηηο
επίγεηεο νηθνδνκέο. Ο Απξίιεο είλαη ζθιεξόο θαη σξαίνο, αιιά ηαπηνρξόλσο καο
ζέηεη κπξνζηά ζ΄ έλα αδπζώπεην δίιιεκα. Ή παίξλνπκε ηελ νκνξθηά ηνπ ζαλ
θνξύθσζε δσήο ηειεζίδηθεο ή σο ζσθξαηηθή αινγόκπγα καο θεληξίδεη, αθξηβώο
ζηελ ύςηζηε ζηηγκή, πσο ππάξρεη έλα ηέινο, ην νπνίνλ όκσο κπνξεί λα είλαη ε
αξρή, ε ζύξα πνπ νδεγεί ζηελ αησληόηεηα. Οη άιιεο επνρέο δε ζέηνπλ πξνθιεηηθά
απηό ην δίιεκκα. Έηζη, νύηε είλαη ηόζν ζθιεξέο νύηε ηόζν σξαίεο.
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