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Ezra Pound

Canto XLV
With Usura
With usura hath no man a house of good stone
each block cut smooth and well fitting
that design might cover their face,
with usura
hath no man a painted paradise on his church wall
harpes et luz
or where virgin receiveth message
and halo projects from incision,
with usura
seeth no man Gonzaga his heirs and his concubines
no picture is made to endure nor to live with
but it is made to sell and sell quickly
with usura, sin against nature,
is thy bread ever more of stale rags
is thy bread dry as paper,
with no mountain wheat, no strong flour
with usura the line grows thick
with usura is no clear demarcation
and no man can find site for his dwelling.
Stonecutter is kept from his stone
weaver is kept from his loom
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WITH USURA
wool comes not to market
sheep bringeth no gain with usura
Usura is a murrain, usura
blunteth the needle in the maid’s hand
and stoppeth the spinner’s cunning. Pietro Lombardo
came not by usura
Duccio came not by usura
nor Pier della Francesca; Zuan Bellin’ not by usura
nor was ‘La Calunnia’ painted.
Came not by usura Angelico; came not Ambrogio Praedis,
Came no church of cut stone signed: Adamo me fecit.
Not by usura St. Trophime
Not by usura Saint Hilaire,
Usura rusteth the chisel
It rusteth the craft and the craftsman
It gnaweth the thread in the loom
None learneth to weave gold in her pattern;
Azure hath a canker by usura; cramoisi is unbroidered
Emerald findeth no Memling
Usura slayeth the child in the womb
It stayeth the young man’s courting
It hath brought palsey to bed, lyeth
between the young bride and her bridegroom
CONTRA NATURAM
They have brought whores for Eleusis
Corpses are set to banquet
at behest of usura.
1936

3
[ Στόν Ἰ.Κ.]

Ἆσ*α XLV
Μέ τόν τόκο
Μέ τόν τόκο δέν χτίζεις σ7ίτι *έ γερή 7έτρα
σωστά 7ελεκη*ένη 7έτρα κι ἁρ*οσ*ένη
σέ σχέδια στήν 7ρόσοψη καλά,
*έ τόν τόκο δέν ἔχεις ζωγραφισ*ένο στόν ναό σου
τόν 7αράδεισο
harpes et luz
οὔτε τῆς 7αρθένου τόν εὐαγγελισ*ό
*έ σκαλιστό τό φωτοστέφανο,
*έ τόν τόκο
δέν βλέ7εις τόν Gonzaga *έ τούς διαδόχους
καί τίς 7αλλακίδες του
οἱ ζωγραφιές δέν φτιάχνονται γιά να *είνουν
ούτε *αζί τους γιά νά ζεῖς
*ά γιά νά 7ουληθοῦν, κι ἀ*έσως ξε7ουλιοῦνται
*έ τόν τόκο, ἐνάντια στή φύση ἁ*αρτία,
τό ψω*ί σου 7άντα *7αγιάτικα κο**άτια
ψω*ί σάν τό στεγνό χαρτόνι,
δίχως σιτάρι ὀρεινό, χωρίς σκληρό ἀλεύρι
*έ τόν τόκο δεν είναι 7ιά λε7τή ἡ 7ινελιά
*έ τόν τόκο θολώνουν τά ὀρόση*α
τό7ο δεν βρίσκεις γιά δικό σου σ7ίτι.
Τήν 7έτρα 7αίρνει ἀ7ό τόν λατό*ο
τόν ἀργαλειό ἀ7᾽ τἡν ὑφάντρα
ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΚΟ
δέν φέρνουν τό *αλλί στήν ἀγορά
τά 7ρόβατα δέν φέρνουν κέρδος *έ τόν τόκο.
Εἶναι 7ανούκλα ὁ τόκος
στο*ώνει ὁ τόκος τό βελόνι στό χέρι τῆς κυρᾶς
καί στα*ατᾶ τοῦ ἀδραχτιοῦ τούς γύρους. Pietro Lombardo
δέν φέρνει ὁ τόκος
Duccio δέν φέρνει ὁ τόκος
οὔτε Pier della Francesca·
Zuan Bellin δέν ἔχει *έ τόν τόκο
οὔτε ζωγραφιστή τή “La Calunnia”.
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∆έν φέρνει ὁ τόκος Angelico· δέν φέρνει Ambrogio Praedis,
δέν φέρνει ναό *έ 7έτρα 7ελεκητή, κι ὑ7ογραφή: Adamo me fecit.
Οὔτε St. Trophime *έ τόν τόκο
οὔτε Saint Hilaire *έ τόν τόκο,
σκουριάζει ὁ τόκος τό καλέ*ι
σκουριάζει τά ἔργα τῶν χεριῶν καί τόν τεχνίτη
ἁρ7άζει τό νῆ*α τοῦ ἀργαλειοῦ
κανείς δέν ξέρει τό νῆ*α τό χρυσό νά τό κεντᾶ·
σαράκι 7ιάνει τό ἀτλάζι *έ τόν τόκο· *ένει ἀκέντητο τό κρε*εζί
δέν βρίσκει Memling τό σ*αράγδι
ὁ τόκος σφάζει *έσα στή *ήτρα τό 7αιδί
7αγώνει τοῦ νέου τό κορτάρισ*α
διώχνει τόν Ἔρωτα ἀ7᾽ τό κρεββάτι
καί 7έφτει αὐτός ἀνά*εσα στή νυφούλα καί τόν νυ*φίο της
CONTRA NATURAM
Φέρανε 7όρνες γιά τήν Ἐλευσίνα
Στῆσαν τρα7έζια, σερβίρουν 7τώ*ατα
Κατ’ ἐντολήν τοῦ τόκου.
[ Κου*αριᾶς, Αὔγ. / Ἀθῆναι, ∆εκ. 2018 ]

Ση*ειώσεις
With Usura / Μέ τόν τόκο
Ση*είωση τοῦ 7οιητῆ : Usura: ἐ7ιβάρυνση γιά τήν χρήση ἀγοραστικῆς ἰσχῦος, ἐ7ιβαλλο*ένη ἀδιαφορώντας γιά τήν 7αραγωγή· συχνά ἀδιαφορώντας γιά τίς δυνατότητες 7αραγωγῆς. (Ἐξ οὗ ἡ ἀ7οτυχία τῆς Τρά7εζας τῶν Μεδίκκων) [*φρ Χ. Γούδης]
Μεταφρασ*ένο ἀ7ό τόν Γ. Μ7λάνα, τόν Χ. Γούδη, τόν Ἠλ. Κυζηράκο, κ. ἄ., *έ ἀ7όδοση τοῦ τίτλου κ.λ7. « Μέ τήν τοκογλυφία ». Νο*ίζω ὅτι σωστή εἶναι ἡ ἀ7όδοση « Μέ
τόν τόκο », γιατί uzura ση*αίνει τόκος/τοκισ*ός, γενικῶς, καί ὄχι, ὁ7ως *ετέ7εσε, *όνο τό ὑ7ερβολικό/7αράνο*ο ἐ7ιτόκιο (ἀδίκη*α τοκογλυφίας). Τόν τοκισ*ό, γενικῶς,
στιγ*ατίζει ὁ Πάουντ καί ὁ Ἀριστοτέλης, στόν ὁ7οῖον, λατινιστί, ρητῶς 7αρα7έ*7ει ὁ
7οιητής, καί ὁ ὁ7οῖος χαρακτηρίζει τόν τόκο ὡς +αρά φύσιν (contra naturam): βλ. ση*.
∆ιαφορετικά, θά ἔ7ρε7ε ἡ ἀ7όδοση « Μέ τήν τοκογλυφία » νά συνοδεύεται ἀ7ό τήν
ἐ7εξήγηση ὅτι ἀφορᾶ τόν τόκο, γενικῶς, *έ τήν ἑτοι*ολογη*ένη, ἀρχαία ση*σία τῆς
τοκογλυφίας: τήν ἐγχάραξη τοῦ 7οσοῦ τοῦ τόκου στή σανίδα τῆς «τρά7εζας» (τρα7εζιοῦ) τοῦ τοκογλύφου. Καί 7οῦ νά ξέρανε, οἱ Πάουντ, Ἀριστοτέλης, κ.ἄ., καί τά *ετέ7ειτα 7αράγωγα, ὅ7ως καί τήν, ἄ*εση καί ἔ**εση, ἔκδοση χρή*ατος ἀ7ό τά 7ιστωτι-
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κά «ἱδρύ*ατα» (sic ! ) -ναί ! , δέν εἶναι κερδοσκο7ικές ἐ7ιχερήσεις. Ἡ σύγχρονη θεολογία δέν εἶναι 7ολιτική (Carl Scmitt, Π. Κονδύλης, κ. ἄ.), ἀλλα χρη*ατο7ιστωτική !
harpes et luz / ἅρ+ες καί λαούτα : ἀ7ό τό 7οίη*α Testament τοῦ François Villon (Γαλλία,
1431 - 1463), τοῦ, κατά Arthur Rimbaud, γενάρχη τῶν «καταρα*ένων 7οιητών».
Gonzaga his heirs and his concubines/Gonzaga 4έ τούς διαδόχους καί τίς +αλλακίδες του :
Ἀριστουργη*ατική νω7ογραφία τοῦ Antrea Mantegna (1431 - 1506). Ὁ Gonzaga,
Φραγκῖσκος ὁ Β' (1466 - 1519), γυιός τοῦ *αρκησίου τῆς Μάντουα Federico I Gonzaga,
ἦταν κοντοτιέρος, *αρκήσιος, 7έθανε ἀ7ό σίφυλη 7ού κόλλησε ἀ7ό 7όρνες. Ἡ Μάντουα, κατά τήν βασιλεία του *έ τήν σύζυγό του, Isabella d’Este, 7ού κυβερνοῦσε ὅταν
ἐκεῖνος ἀ7ουσίαζε, ἔγινε σ7ουδαία ἑστία 7ολιτισ*οῦ καί 7ροσέλκυσε καλλιτέχνες
ὅ7ως ὁ Antrea Mantegna καί ὁ Jacopo Bonacolsi, καί ἡ Σχολή τῆς Μάντουα ἔγινε 7ρότυ7ο Φιλολογικό Κέντρο.
the line grows thick / δέν εἶναι +ιά λε+τή ἡ +ινελιά (τοῦ ζωγράφου), ἤ +αχαίνει ἡ ἐγγραφή (ἡ ἐγχάραξη τοῦ 7οσοῦ τοῦ τόκου στή σανίδα τῆς «τρά7εζας» τοῦ τοκογλύφου) ;
Pietro Lombardo : Ἰταλός ἀρχιτέκτων καί γλύ7της (1435 - 1515), δη*ιουργός τοῦ τάφου
τοῦ ∆άντη στη Ραβέννα.
Duccio : Duccio di Buoninsegna, ἰταλός ζωγράφος (1278 ; - 1319 ;), ἡ 7ρώτη *εγάλη
7ροσω7ικότητα τῆς Ἰταλοβυζαντινῆς Παραδόσεως (Κυζηράκος), ἵδρυσε τήν σχολή
τῆς Σιένας καί θεωρεῖται ἕνας ἀ7ό τούς ἱδρυτές τῆς «δυτικῆς τέχνης».
Pier della Francesca: Ἰταλός ζωγράφος ἀ7ό τήν Οὔ*βρια (1420 - 1492).
Zuan Bellin’ : Giovanni Bellini, ἰταλός ζωγράφος ἀ7ό τήν Βενετία (1430 ; - 1516), θεωρεῖται ἱδρυτής τῆς βενετσιάνικης σχολῆς ζωγραφικῆς.
‘La Calunnia’ : La Calunnia di Apelle (Ἡ Συκοφαντία τοῦ Ἀ7ελλῆ), 7ίνακας τοῦ Sandro Botticelli (1445 - 1510), ὁ ὁ7οῖος ἄντλησε τό θέ*α ἀ7ό τόν διάση*ο, ἀλλά χα*ένο,
7ίνακα τοῦ ἕλληνα καλλιτέχνη τῆς ἑλληνιστικῆς 7εριόδου Ἀ7ελλῆ, 7ού 7εριγράφει ὁ
Λουκιανός στήν 7ραγ*ατεία του Περί τοῦ 4ή ῥαδίως +ιστεύειν διαβολήν. Ὁ Ἀ7ελλής
εἶχε φιλοτεχνήσει τόν 7ίνακα γιά νά ἐξεικονίσει τήν θλίψη καί τήν ὀργή του, ὅταν
ἀδίκως τόν κατηγόρησε ὁ ἀνταγωνιστής του, Ἀντίφιλος, γιά συ**ετοχή στή συνω*οσία κατά τοῦ Πτολε*αίου Α´ Σωτῆρος. Στόν δικό του 7ίνακα, ὁ Botticelli, διατήρησε τό
σκηνικό στήσι*ο τῶν *ορφῶν σύ*φωνα *έ τήν 7εριγραφή τοῦ Λουκιανοῦ, ἀλλά δη*ιούργησε ἕναν 7ερίτεχνο ἀρχιτεκτονικό φόντο.
Angelico : Fra Giovanni da Fiesole, γνωστός ὡς Fra Angelico (1387- 1455), ἰταλός δο*ινικανός *οναχός καί ζωγράφος τῆς Σχολῆς τῆς Φλωρεντίας κατά τήν 7ρώι*η Αναγέννηση.
Ambrogio Praedis : Giovanni Ambrogio de Predis (1455 - 1508), ἰταλός 7ροσω7ογράφος,
εἰκονογράφος κει*ένων, σχεδιαστής νο*ισ*άτων και *ινιατουρίστας ἀ7ό τό Μιλάνο.
Adamo me fecit / Adamo ἐ+οίει 4ε : Ὁ Georgio Adaminus (12ος αἰ.) ἦταν ἰταλός ἀρχιτέκτονας καί γλύ7της. Ἀναφορά στήν Κρύ7τη τοῦ San Zeno, στή Βερόνα, 7ού θαύ*αζε ὁ
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7οιητής, καί σέ ἕνα κιονόκρανό της, *έ σκαλιστή, σέ ἑξάγρα**η διάταξη ἀντεστρα*ένου τριγώνου, τήν ἐ7ιγραφή « ADAMINUS / DESCO / GEORG / IO. ME / FECI / T » *έ τήν
ὑφέρ7ουσα ση*ασία, ὅτι 7ρόκειται γιά ἱερό 7ρᾶγ*α 7ού ἐ+οίει ὁ βιβλικός Adam[…].
Πρβλ. H. Kenner.
St. Trophime … Saint Hilaire : Περίτεχνα οἰκοδο*ή*ατα, ἡ *ητρό7ολη τοῦ Ἀγίου Τροφί*ου στήν Ἄρλ, καί τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ιλαρίωνος (ἱδρύθηκε 7ρίν τόν 6ον αἰ.)
στό Πουατιέ.
Azure / ἀτλάζι : γυαλιστερό (σατέν) σκληρό ὕφασ*α ἀ7ό καθαρό *ετάξι (ἤ ἀνακατω*ένο *έ *αλλί καί λινό), συνήθως γαλάζιο.
Memling : Hans Memling (1433 ; Γερ*ανία - 1494 Βέλγιο), ζωγράφος τῆς 7ρώι*ης
φλα-*ανδικής ζωγραφικής. Ζωγραφίζει ἀριστουργη*ατικά τά ὑφάσ*ατα και τά
κοσ*ή*α-τα, χαρακτηριστικό στοιχεῖο τῆς φλα*ανδικῆς Σχολῆς.
CONTRA NATURAM : Λατινική ἀ7όδοση τοῦ +αρά φύσιν στά Πολιτικά (1258 b5 ἐξ.)
τοῦ Ἀριστοτέλη, ὁ ὁ7οῖος, ἀναφερό*ενος στήν διαφθορά τῆς ἐννοίας τοῦ «τόκου» ὡς
τῆς φυσικῆς διαδικασίας γεννήσεως, ἀντιλέγει, ὅτι « Εὐλογώτατα *ισεῖται ἡ ὀβολοστατική διά τό ἀ7’ αὐτοῦ τοῦ νο*ίσ*ατος εἶναι τήν κτήσιν καί οὐκ ἐφ’ ὅ7ερ ἐ7ορίσθη,
ὁ δέ τόκος αὐτό 7οιεῖ 7λέον (ὅθεν καί τοῦ’ νο*α τοῦτ’ εἴληφεν ὅ*οια γάρ τά τικτό*ενα
τοῖς γεννῶσιν αὐτά ἐστιν, ὁ δέ τόκος γίνεται νό*ισ*α ἐκ νο*ίσ*ατος) ὥστε καί *άλιστα 7αρά φύσιν οὕτως τῶν χρη*ατιστῶν ἐστίν » [ Εὐλογώτατα *ισεῖται ὁ τοκισ*ός,
γιατί κατασκευάζει ἀ7όκτη*α ἀ7ό τό ἴδιο τό νό*ισ*α καί ὄχι ἀ7ό τό 7ρᾶγ*α 7ού
ἀ7οκτήθηκε *έ τό νό*ισ*α. Καί ὁ τόκος, 7ράγ*ατι, αὐτό κάνει, αὐξάνει τό νό*ισ*α
(ἐξ οὗ καί ἡ ὀνο*ασία του, γιατί ὅ,τι γεννιέται εἶναι ὅ*οιο *έ ὅ,τι τό γέννησε, καί στήν
7ερί7τωση τοῦ τόκου 7ρόκειται γιά γέννηση νο*ίσ*ατος ἀ7ό νό*ισ*α), γι’ αὐτό εἶναι
καί ἡ 7ερισσότερο 7αρά φύσιν χρη*ατιστική 7ράξη ].
Ση*είωση *φρ γιά τήν συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ 7αιδεύ*ατος: « Θέλει ὅλα νά φυτρώνουν, ὅ*ως, χωρίς νά σ7είρει καί νά ὀργώσει. Ἀλέτρι ἔχει τήν 7έννα του, χωράφι
του το χαρτί, σ7όρο τό *ελάνι, βροχή τόν χρόνο 7ού τοῦ αὐξάνει, χωρίς νά γίνεται ἀντιλη7τό, τήν ἐ7ικαρ7ία τῶν χρη*άτων, καί δρε7άνι εἶναι ἠ ἀ7αίτησή του. Ἀλώνι του
εἶναι τό σ7ίτι, ὄ7ου λιανίζει τίς 7εριουσίες τῶν θλιβο*ένων. Ὅλα τά βλέ7ει σάν δικά
του. Εὔχεται νά ἔχουν οἱ ἄνθρω7οι ἀνάγκες καί συ*φορές γιά νά ἀναγκάζονται νά
καταφεύγουν σέ αὐτόν. Μισεῖ ὅ7οιους ἀρκοῦνται στά εἰσοδή*ατά τους, καί ὅσους δέν
δανείζονται τούς θεωρεῖ ἐχθρούς. Παραφυλάει *έ τίς ὧρες στά δικαστήρια γιά νά βρεῖ
7οιόν 7ιέζουν οἱ δανειστές του καί ἀκολουθεῖ τούς εἰσ7ράκτορες τῶν φόρων, ὅ7ως οἱ
γῦ7ες τούς στρατούς στόν 7όλε*ο ». Γρηγόριος Νύσσης, Κατά τοκιζόντων καί δανειστῶν.
banquet /τρα+έζια : ban[k]quet / τρά7έζ[ες]ια.

