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Π ρόλογος

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙ-ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ -σκέφτομαι ιδιαίτερα τον 
Jean-Claude Milner- φορτώνουν στο κατηγορητήριο κα

τά των φιλοσόφων την καταγγελία τής εκδηλης άδιαφορίας 
κάμποσων επιφανών συναδέλφων μου γιά τό « τ ί συμβαί
νει » στην τρέχουσα κατάσταση και ειδικά γιά τις κατα
στροφές πού πλήττουν την άνθρωπότητα. Τό κλασικό παρά
δειγμα τοΰ Μιλνέρ είναι, στην περίπτωση τον Πλάτωνα, ότι 
αυτός δεν άνέφερε σχεδόν τίποτα γιά τον Πελοποννησιακό 
πόλεμο κι ουτε είπε τίποτα ποτέ γιά τον μεγάλο λοιμό τών 
’Αθηνών. ’Άνετα συμπεραίνει κάνεις άπο τέτοιες διαπιστώ
σεις δτι οί φιλόσοφοι, ακόμα κι αν είναι, δπως εγώ, φιλό
σοφοι τοΰ συμβάντος, επιλέγουν αυτά πού επικυρώνουν τα 
ένδιαφέροντά τους ή τις θεωρίες τους καί έχουν με τό πραγ
ματικό γίγνεσθαι μονάχα εναν εξαιρετικά άφηρημένο δεσμό. 
Βεβαίως ή πραγματική μομφή είναι δτι οί φιλόσοφοι, τελι
κά, μιά καί νοιάζονται μόνο γιά την επιβεβαίωση τής όδοΰ 
σωτηρίας πού ισχυρίζονται δτι κατέχουν, δεν έχουν τό πα
ραμικρό ενδιαφέρον γιά τις οδύνες τής άνθρωπότητας καί 
δεν τούς απασχολούν τά θύματα. Μέ μιά κουβέντα: Συνεχί
ζουν νά φιλοσοφούν σάν νά μην ετρεχε τίποτα «μετά τό 
Αουσβιτς ».

Κατά τη γνώμη μου, τοϋτο είναι εντελώς άκριβές. Ή  
φιλοσοφία, τουλάχιστον αυτή πον εγώ θεωρώ σάν τέτοια, 
δεν βρίσκει καμιά ενδιαφέρουσα αφετηρία στην άντιμετώ-
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πιση τών θυμάτων καί δέν εχει τήν παραμικρή πρόθεση νά 
θεωρήσει σάν συμβάντα τής φιλοσοφικής σκέψης τή συσσώ
ρευση καταστροφών μέ τις όποιες ύφαίνεται ή Ιστορία τής 
άνθρωπότητας έδώ και χιλιάδες χρόνια. Τό Άγαθόν -ή τό 
Αληθινό, πρόκειται γιά τό ϊδιο πράγμα- είναι ή καθαυτό 
στόχευση τής φιλοσοφίας. Τό Κακό είναι μιά κατηγορία 
τής θεολογίας ή τής ηθικής πού δέν είναι παρά υποβαθμισμέ
νη θεολογία. ’Άς ποΰμε άκόμα τό εξής: Οί πολιτικές κατα
στροφές αφορούν τήν πολιτική, οί μάστιγες τοΰ σκοταδισμού 
άφοροϋν τήν επιστήμη, ό άκαδημαϊσμός πού μετατρέπει τήν 
τέχνη σέ τυποποιημένη τέχνη άφορά τήν τέχνη, οί φονικές 
βιαιότητες τού πάθους άφοροϋν τις περιπέτειες τού έρωτα. 
'Ο ίδιος ό θάνατος, οπως τό είπε μιά γιά πάντα ο Σπινόζα, 
είναι κάτι πού δέν άπασχολει τον σοφό, άφού ό στοχασμός 
του είναι στοχασμός τής ζωής.

'Ο λόγος είναι οτι ή φιλοσοφία θεωρεί ώς συμβάν μόνον 
αύτό άπό τό όποιο προέρχονται οί άλήθειες καθώς και τά 
υποκείμενα πού δίνουν ενεργό μορφή σ ’ αύτές τις αλήθειες. 
Συμφωνώ χωρίς κανένα δισταγμό μέ τον Νίτσε δτι ό φιλο
σοφικός λόγος πρέπει νά είναι έντελώς θετικός. Υπάρχει 
έρεισμα λοιπόν δταν ό Πλάτων υποστηρίζει δτι ή ανακάλυψη 
τής φανταστικής ρίζας τοϋ δύο άποτελεΐ κεφαλαιώδες συμ
βάν ενώ δέν ήταν κάτι τέτοιο τά πτώματα πού στοιβάζονταν 
στους δρόμους τών Αθηνών άπό τήν επιδημία πανούκλας. 
Κι ή δοκιμασία τοΰ χρόνου τον δικαίωσε. Καί αύπό γιατί ή 
μαθηματική θεωρία εχει μεγάλη σπουδαίοτητα γιά μας σή
μερα, ενώ τό άν διατηρούμε κάποια σχέση με τήν πανούκλα 
τών Αθηνών αύτό όφείλεται μόνο στό γεγονός δτι ό Λουκρή- 
τιος, στό τέλος τοΰ βιβλίου τον, τή μετέτρεψε σέ μιά άφη- 
γηση σπάνιας ποιητικής βιαιότητας κι επειδή, δπως καί ή
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μετάδοση γνώσης με τό μάθημα, έ'τσι και τό ποίημα μαρτυ- 
ρά άδιάκοπα γιά τη θετική ικανότητα τής σκέψης.

Παρ’ δλα αυτά, οφείλω νά πώ δτι τά σχόλια που συγκρο
τούν αυτό τό μικρό βιβλίο και άναφέρονται σε καταστροφι
κές περιστάσεις είναι φιλοσοφικής φύσης. Δέν βρίσκομαι 
λοιπόν σέ πλήρη άντίφαση μέ τον εαυτό μου; ’Όχι τελείως. 
Ά πο τή στιγμή που συγκροτείται, σέ διαφορετικές περιστά
σεις, μιά πολιτική άποψη, ή φιλοσοφία μπορεϊ νά προχωρή
σει καλυπτόμενη άπο δ,τι θετικό περιέχεται μέσα σ’ αυτή 
τήν άποψη και από τό κάλεσμά της γιά δράση. Δέν είναι 
αρμόδια ή φιλοσοφία νά δημιουργήσει μέ δ,τι κομμάτια βρει 
μπροστά της τήν πολιτική εκτίμηση των περιστάσεων. 

"Οσο μέ άφορα προσωπικοί, ή πραγματική γένεση τής κα
θαυτό πολιτικής σκέψης βρίσκεται στο χώρο τής πολιτικής 
5Οργάνωσης μαζί μέ φίλους σάν τή Natacha Michel ή τον 
Sylvain Lazarus. Άπο τή στιγμή, δμως, που δοθεί ή ώθηση 
καί εξαχθούν οί συνέπειες, ή φιλοσοφία είναι ελεύθερη νά 
κρίνει αν πρέπει νά γίνει άκουστή, έφόσον έχει άποσπαστεΐ 
άλλον ό θετικός πυρήνας που μπορεϊ νά αποδοθεί στήν εκτί
μηση των περιστάσεων. Αυτή τήν κίνηση τήν έχω ονομάσει 
« μεταπολιτική » καί έδωσα μερικά δείγματά της στο μικρό 
βιβλίο Εγχειρίδιο μεταπολιτικής (Abrege de metapolitique, 
εκδόσεις Seuil, 1998).

Πρέπει νά πονμε δτι τά δοκίμια που θά διαβάσετε αφο
ρούν ορισμένες πρόσφατες καί σύντομες εξελίξεις, είναι δο
κίμια μεταπολιτικής «εν θερμω». Εννοείται δτι γιά νά 
φτάσει κανείς στο διονυσιακό στοιχείο ή, κατά τό δικό μου 
λεξικό, στο άπειρο τής βεβαίωσης, πρέπει νά κάνει τή « με
γάλη παράκαμψη» γιά τήν όποια μιλούσε ό Πλάτων: τήν 
παράκαμψη χάρη στήν οποία θά άποτινάξουμε, ή θά άποτι-
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νάξουμε άπό πάνω μας, τις κατεστημένες γνώμες και τις 
κυρίαρχες προπαγάνδες. Γι ’ αυτό και ό μεταπολιτικός στο
χασμός είναι επίσης και ειρωνικός, πολεμικός, σαρκαστι
κός. Και σε κάθε περίπτωση, ελπίζω δτι είναι ενάντια στό 
ρεύμα, και σκανδαλώδης.

Τά τρία κείμενα πού άκολουθοϋν ήταν στήν πρώτη τους 
μορφή διαλέξεις πού δόθηκαν στήν Ecole Normale Superieure 
τής οδού Ulm. Οί δύο πρώτες στό πλαίσιο τών « σεμιναρίων 
τοΰ πρωινού τής Παρασκευής» πού οργανώθηκαν άπό τό 
τμήμα φιλοσοφίας και ή τελευταία στό πλαίσιο ένός συμπο
σίου γιά τον πόλεμο τοϋ Κοσόβου, με πρωτοβουλία τού Διε
θνούς Κολεγίου Φιλοσοφίας, πρόεδρος τοϋ οποίου τότε ήταν, 
άκριβώς, ό Ζάν-Κλώντ Μιλνέρ. Φυσικά θά άπαλλάξουμε 
άπό κάθε εύθύνη γιά δσα εγώ ύποστηρίζω τό εύγενές ίδρυμα 
τής Έκόλ Νορμάλ, παρόλο πού είναι ενα άπό τά σπάνια πού 
συνεχίζουν νά θυμίζουν, με τήν προμετωπίδα τού κεντρικού 
της κτιρίου, δτι δημιουργήθηκε μέ διάταγμα τής επαναστα
τικής Συμβατικής Συνέλευσης. Θά μπορούσε, δμως, νά πει 
κάνεις δτι δέν είναι αδιάφορο τό γεγονός δτι αύτή ή Σχολή 
έμεινε πιστή σέ δ,τι μπόρεσε νά έπιτελεστεΐ τον καιρό πού 
έδινε καταφύγιο στον Jaures ή τον Lucien Herr ή τον Nizan ή 
τον Sartre ή τον Cavallies ή τον Lautman ή τον Beckett ή τον 
Celan ή τον Althusser ή τον Foucault ή τον Lacan... Έν 
συνάψει, δπως λέει καί τό ήθικό άξίωμα πού δπως υποστη
ρίζω δέν υπάρχει άλλο γιά εκείνον πού προχωράει σέ όποια- 
δήποτε διαδικασία άλήθειας: ’Άς συνεχίσουμε !

Τα κείμενα τά όποια άκολουθοϋν, καί πού τις περισσότερες 
φορές γράφτηκαν πολύ κοντά στις περιστάσεις γιά τις ό
ποιες ομιλούν, δέν ξανακοιτάχτηκαν ούτε διορθο'ιθηκαν. Έκ-
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τίθενται ετσι γυμνά, αντιμέτωπα μέ μεταγενέστερες συνέ
πειες, πρός επικύρωση ή ακύρωση τής αναγγελίας που εμ
περιέχουν.

Δεκέμβριος 2002 Alain  B adiou
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Η Σ Τ ΙΓ Μ Η  είναι, αναμφίβολα, εύνοϊκή γιά νά επανεξε
τάσουμε, κρατώντας μιά εθνολογική απόσταση, τό 

έθιμο της ψήφου, τήν τελευταία ιερή άγελάδα τών γεμά
των άνεση καί εύχάριστο μηδενισμό χωρών μας. ’Έχοντας 
δείξει πρώτες τό δρόμο οί Ηνωμένες Πολιτείες, ό μισός 
πληθυσμός, ή πλειονότητα τών νέων καί τών λαϊκών τάξε
ων, παύουν σιγά σιγά νά άκολουθοΰν αύτό τό έθιμο. ’Απέ
ναντι στή « δημοκρατική » θρησκεία καί τό τελετουργικό 
της πού συνδέει τόν αριθμό μέ τή μυστική πεποίθηση τών 
ψυχών (ή άπομόνωση στο « παραβάν », τί πολιτική λέ
ξη !), μεγαλώνει ή άγρια δυσπιστία. 'Όπως τό έχουμε 
δει σέ διάφορες εύκαιρίες, ή ψήφος είναι ολοένα καί πιό 
ασταθής καί παράλογη. ’Απαιτεί λοιπόν -επιτέλους!- τή 
φιλοσοφική κριτική.

Θά επικεντρωθώ στίς προεδρικές έκλογές τοϋ 2002 στή 
Γαλλία, γιά τήν άκρίβεια, στο διάστημα άπό τίς 21 ’Απρι
λίου έως τήν 5η Μα'ΐου, διάστημα τά εμπειρικά δεδομένα 
τοΰ οποίου είναι ιδιαίτερα εύκολα νά τά θυμαται κανείς. 
Στο τέλος τοΰ πρώτου γύρου, ό σοσιαλιστής ύποψήφιος 
Ζοσπέν, απερχόμενος πρωθυπουργός καί έπικεφαλής στίς 
δημοσκοπήσεις, άποκλείεται. Ό  ύποψήφιος της Άκρας 
Δεξιάς Ζάν-Μαρί Λεπέν θά είναι, στον δεύτερο γύρο, ό 
αντίπαλος τοΰ άπερχόμενου προέδρου Ζάκ Σιράκ, ό όποιος 
δέν είχε λάμψει καί πολύ ( έ'φτασε μόλις τό 20% τών ψή

!9
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φων). Αύτή ή κατάσταση προκαλεΐ σημαντική αναταραχή 
στή χώρα, ανάμεσα στους δύο γύρους. Τά κόμματα της 

Άριστερας (τδ Σοσιαλιστικό καίτό Κομμουνιστικό Κόμ
μα), οί Πράσινοι (οΐκολόγοι) κι ακόμα ή Ligue Commu- 
niste Revolutionnaire ( Επαναστατική Κομμουνιστική "Ε
νωση, τροτσκιστές) καλούν νά ψηφιστεί ό στενότερος ε
χθρός τους Σιράκ, γιά νά φραχτεί ό δρόμος στον Λεπέν καί 
« νά σωθεί ή δημοκρατία ». Νεαροί μαθητές διασχίζουν 
τούς δρόμους πρός δλες τις κατευθύνσεις. Τήν Πρωτομα
γιά, μιά μεγάλη διαδήλωση (500.000 άτομα) διακηρύσσει 
τή θέλησή της νά « πει όχι » στον Λεπέν, προτείνοντας σάν 
μοναδικό μέσο γιά νά τό κάνει αυτό τήν ψήφο στον Σιράκ. 
Στις 5 Μαΐου ό Σιράκ εκλέγεται μέ ποσοστό σοβιετικού 
τύπου, ή ψήφος στον Λεπέν λιμνάζει κι ή συγκίνηση διαλύ
εται στον αέρα σάν ομίχλη.

Μέθοδος

Ποιά θά μπορούσε νά άποτελεϊ τή φιλοσοφική μέθοδο 
όταν τό σημείο άναφορας είναι ένα διάστημα τόσο ιδιαί
τερο καί τόσο σύντομο; Καί γιατί νά κάναμε σ’ αύτή τήν 
περιπέτεια του γαλλικού κοινοβουλευτισμού τήν τιμή μιας 
φιλοσοφικής διερεύνησης;

Γιά τό δεύτερο σημείο θά έλεγα ότι αύτό πού μέ ενδια
φέρει είναι ή ισχυρή εκδήλωση ένος δημοσίου παθήματος 
[affect], αύτοΰ πού θά μπορούσε νά ονομαστεί στή γλώσ
σα του 18ου αιώνα « συγκίνηση ». Ναί, τό γεγονός ότι ό 
Λεπέν θά ήταν παρών στον δεύτερο γύρο προεδρικών εκ
λογών προκάλεσε σέ έναν αριθμό συμπολιτών μου μιά
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συγκίνηση πού έφερνε αϋπνία. Λοιπόν, λογαριάζομαι μ’ 
αύτή τή συγκίνηση. ’Οφείλω νά ομολογήσω δτι δέν τή 
συμμεριζόμουν καθόλου κι έτσι μου προξένησε εντύπωση 
τό εύρος της κι ή ομοφωνία μεταξύ τών συναδέλφων μου 
φιλοσόφων. Φιλοσόφων πού οί ίδιοι ήταν έκδηλα (πράγ
μα, όμως, πού δέν επρεπε νά συμβεΐ) ένα είδος ήχείου 
δλων τών ((διανοουμένων » καί ένός καθόλου άμελητέου 
τμήματος της σχολικής νεολαίας. Τό έκλογικό άποτέλε- 
σμα, σίγουρα, μου φαινόταν σημαδιακό, αληθινά σημαδια
κό γιά τό γεγονός δτι αύτή ή χώρα είναι πολύ άρρωστη 
πολιτικά, δπως τό σκέφτομαι καί τό λέω πολλά χρόνια 
τώρα. Μή βλέποντας, δμως, δτι γ ι’ αύτό θά έπρεπε νά 
έγκαταλείψουμε κάθε ψυχραιμία, έβλεπα έπίσης δτι ή 
ψυχραιμία αύτή θεωρούνταν παθολογική, άκόμα κι άνά
μεσα σέ ανθρώπους πού άγαπώ ή έκτιμώ. Μιά καί γ ι’ 
αύτούς ή συγκίνηση ήταν μιά έκ τών προτέρων δεδομένη 
βεβαιότητα, είπα στον εαυτό μου δτι ήταν μιά καλή εύ- 
καιρία νά τήν αναλύσω, νά είσέλθω έτσι στό άποπνικτικό 
ζήτημα της ψήφου καί της « δημοκρατίας ».

Γ ιά τό πρώτο σημείο, ιδού τί προτείνω κατά τή σειρά 
τών λόγων:

1. Νά εξεταστεί καί νά κατονομαστεί τό δημόσιο πάθημα 
στή συσχέτιση μέ τήν αιτία του.

2. Νά γίνει κριτική έξέταση τών ονομάτων πού χρησιμο- 
ποιήθηκαν γιά νά νομιμοποιηθεί τό πάθημα, γιά νά τοϋ 
δοθεί πολιτική αξιοπρέπεια καί νά βρεθεί γ ι’ αύτό μιά 
συμβολική διέξοδος.

3. Νά ταυτοποιηθεΐ ό γενικός χώρος δπου διακυβεύεται ό 
δεσμός, ό όποιος εγκαταστάθηκε έτσι άνάμεσα στή δη
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μόσια συγκίνηση, την αιτία της καί τίς συνέπειές της. 
Νά διατυπωθοΰν οί οροί ένός προβλήματος πού δέν εί
ναι άλλο τελικά άπο το πρόβλημα της ψήφου.

4. Νά παρουσιαστεί ή πρόταση μιας γενικής κατανόησης 
αύτοΰ τοΰ προβλήματος καί μιας ριζικής μετατόπισης 
της άξιωματικής θέσης του.

3Ε πιφ ανειακή  διαδρομή

Ή  αιτία τοΰ παθήματος ήταν τό γεγονός δτι έκεΐ πού πε- 
ρίμενε κανείς τόν Ζοσπέν κατέφθασε ό Λεπέν. Μένει να 
μάθουμε ποιό είναι αύτό τό « έκεΐ ». Είναι ένα λεπτεπί
λεπτο έρώτημα γιά τίς θέσεις πού κατανέμονται άπό τούς 
άριθμούς.

Τό πάθημα ονόμασε τό ίδιο τόν εαυτό του μέ μιάν 
απόχρωση πού βρίσκεται άνάμεσα στή συνείδηση μιας 
άπειλής (τό πάθημα βρίσκεται τότε στο πεδίο τοΰ φόβου : 
« φοβαμαι », « φοβηθήκαμε πάρα πολύ ») κι εκείνη ένός 
στίγματος, μιας άνωμαλίας (« ντρέπομαι », « δέν είναι 
δυνατόν »). Άλλά ποιός είναι ό δεσμός μέ τήν αιτία;

Ή  νομιμοποίηση τοΰ παθήματος οίκοδομήθηκε γύρω 
άπό μιά νόμιμη άμυνα : τήν άμυνα της δημοκρατίας καί / 
ή της δημοκρατικής Πολιτείας. 'Υπήρχε τίποτα τό πραγ
ματικό σχετικά μ’ αύτή τήν άπειλή; Καί τί βεβηλώθηκε 
ώς έκ τούτου;

'Η  συμβολική διέξοδος πού ήρεμοΰσε τόν πανικό ήταν ή 
ψήφος στον Σιράκ. Ά πό ποΰ προερχόταν ή υποτιθέμενη 
δύναμη αύτης της πράξης;

Ό  γενικός χώρος τοΰ δεσμοΰ άνάμεσα στο πάθημα



ΓΙΑ Τ Ι Σ  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΚ Ε Σ  ΕΚ Λ Ο Γ Ε Σ Τ Ο Υ  Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ /Μ Α Ϊ Ο Υ  2002  23

((( φοβαμαι », <( ντρέπομαι ») καί τό συμβολικό ήρεμιστι- 
κό του (ό θρίαμβος του Σιράκ) είναι, βεβαίως, ή ψήφος. 
Π ρέπει νά γίνει κατανοητή ή έντελώς εκπληκτική υποκει
μενική φόρμουλα: « Άφοΰ έκεΐ πού έπρεπε νά ερθει ό 
Ζοσπέν ήρθε ό Λεπέν, τότε έκεΐ πού εγώ θά οφειλα νά 
κάνω άποχή ή νά ψηφίσω τον Ζοσπέν, οφείλω νά ψηφίσω 
τον Σιράκ ».

Ή  κατανόηση προϋποθέτει νά σχετίσουμε τήν ψήφο μέ 
άλλο πράγμα άπο έκεΐνο πού είναι. Τά έρωτήματα είναι 
σαφή:

1. Ποιό είναι τό πραγματικό γιά τό όποιο ή ψήφος είναι ή 
τυποποίησή του κατά τούς μέν καί ή απόκρυψή του 
κατά τούς δ έ ; Ποιό είναι αύτό ούτως ώστε γιά χάρη 
του νά μπορεϊ νά περάσει κανείς άπο τό μαζικό αξίωμα 
τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 1968 « Οί εκλογές είναι παγίδα γιά νά 
μάς πιάσσννε μαλάκες » στο άξίωμα πού μπορούσαμε 
νά διαβάσουμε σέ ένα πλακάτ στή διαδήλωση της 
Πρωτομαγιας τοΰ 2002: « Σκέφτομαι αρα ψηφίζω » ;

2. Έάν υποθέσουμε ότι αύτό τό πραγματικό συμπεριλαμ
βάνει τον Λεπέν, υπάρχει μιά αντιμετώπιση τοΰ Λεπέν 
πού να μήν υποβαθμίζεται στήν παράξενη παράτα της 
ψήφου υπέρ τοΰ Σιράκ;

Ή  αιτία και τό αποτέλεσμα

Γιά νά προσδιορίσουμε τήν αιτία τοΰ δημοσίου παθήμα
τος, αρκεί νά θεωρήσουμε μιά ειδητική έναλλακτική εκδο
χή : "Ας υποθέσουμε ότι ό Λεπέν είχε πάρει περισσότερες 
ψήφους από όσες πήρε στις 21 ’Απριλίου άλλα ότι έφτασε
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στη σειρά τρίτος, μετά τον Ζοσπέν. Τότε δέν θά είχε υ
πάρξει ή συγκίνηση ούτε και οί υστερικές της προεκτά
σεις. Χωρίς άμφιβολία, οί άναλυτές θά έδειχναν έν μέρει 
τήν άνησυχία τους, οπως ορισμένοι τό έκαναν μετά τον 
δεύτερο γύρο, καθώς ό Λεπέν διατήρησε τις θέσεις του. 
Τότε ’ίσως νά υπήρχε μεγαλύτερη σχέση μέ το πραγμα
τικό. Σίγουρα, δμως, θά υπήρχαν λιγότερες ή καί καθόλου 
συγκινησιακές χειρονομίες.

Συνεπώς, ή αιτία τοΰ παθήματος είναι άποκλειστικά τό 
γεγονός δτι ό Λεπέν έφτασε σέ μιά θέση, τή δεύτερη, καί 
οχι ό άριθμητικός άντίκτυπος τής ύποψηφιότητάς του. 
Ποιά είναι αύτή ή θέση; Είναι ή θέση πού αναγνωρίζεται 
συμβολικά δτι βρίσκεται κάποιος «στή διαδρομή» διεκ
δίκησης τής έξουσίας. Ή  κατάπληξη προήλθε άπό αύτό τό 
((στη διαδρομή ».

Πρέπει νά στοχαστούμε γιά μιά στιγμή πάνω στήν 
άξία τών θέσεων στις ψηφοφορίες. Φωτίζει τό τί συμβαί
νει μέ τή συμβολική ισότητα τών ύποψηφίων. Στήν πραγ
ματικότητα υπάρχει μιά θεμελιακή διάκριση άνάμεσα 
στό « νά είναι κάποιος υποψήφιος » καί στό « νά είναι σέ 
μιά θέση πού δείχνει τή δυνατότητα έξουσίας ». Τό νά 
είναι κάποιος σέ μιά τέτοια θέση άποφασίζεται διαφορε
τικά καί σύμφωνα μέ άλλα κριτήρια, δπως δέν συμβαίνει 
στήν περίπτωση τής άπλής υποψηφιότητας. Βλέπουμε δτι 
ένας Λεπέν υποψήφιος ή άκόμα κι ενας Λεπέν μέ πολύ 
ύψηλό άριθμό ψήφων λίγο έντυπωσιάζει τό πλήθος, πράγ
μα πού είναι έξάλλου λυπηρό. Άντιθέτως, ενας Λεπέν στή 
θέση πού έφτασε πυροδοτεί, τουλάχιστον σέ ορισμένα 
στρώματα τοΰ πληθυσμοΰ, ένα σημαντικό πάθημα.

Αύτό άπό μόνο του λέει οτι αύτή ή θέση είναι προκω-
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δικοποιημένη. Προορίζεται, μόνο γιά έναν ((δημοκράτη», 
έναν γνήσιο « υπερασπιστή της Δημοκρατίας ». Έάν φτά- 
σει σ’ αύτή τή θέση κάποιος πού τον ύποπτεύονται δτι δέν 
είναι κάτι τέτοιο, κάποιος πού παριστάνεται σάν έτερογε- 
νής ώς προς τήν κωδικοποίηση της θέσης, τότε πυροδο- 
τεΐται ή δημόσια συγκίνηση στούς φύλακες του ναοΰ, δπως 
δταν ένας άπιστος άγγίζει τά ιερά λείψανα.

Είναι λοιπόν άπλούστατα ψευδές, τουλάχιστον δσον ά
φορα τό πάθημα, τή μαζική γνώμη, δτι ή ψήφος είναι ή 
έκφραση της ελευθερίας τών γνωμών. Στήν πραγματικό
τητα έχει στρεβλωθεί άπό αύτό πού θά ονόμαζα άρχή του 
ομοιογενούς: "Ολος ο κόσμος μπορεΐ νά είναι ύποψήφιος, 
άλλά δέν μπορούν δλοι νά φτάσουν καί στίς θέσεις πού 
είναι προκωδικοποιημένες γιά πιθανή έξουσία παρά μόνον 
αύτοί πού συμμορφώνονται μέ έναν κανόνα. Στήν πραγ
ματικότητα, αύτοί γιά τούς οποίους ξέρουμε δτι σίγουρα 
δέν θά κάνουν τίποτα ουσιαστικά διαφορετικό άπό εκεί
νους πού προηγήθηκαν. Ή  άρχή τοϋ ομοιογενούς έγγυαται 
πραγματικά τό συντηρητισμό της ψήφου, πού ενσαρκώνε
ται στή διαδοχή τών κομμάτων στήν έξουσία. Έάν οί 
((εχθροί » σας πρέπει νά μπορούν νά σάς διαδεχτούν στήν 
έξουσία είναι γιατί δέν πήρατε κανένα μέτρο πού νά κάνει 
άδύνατο τόν έρχομό τους. Αύτό είναι τό « συμβόλαιο τοΰ 
πολίτη » μέ τό όποιο μας ξεκουφαίνουν τά αύτιά : Τό κρε
βάτι του άντιπάλου πρέπει πάντα νά στρωθεί στά δωμάτια 
τοΰ Κράτους. Πράγμα πού προϋποθέτει στήν πραγματι
κότητα δτι ό λεγόμενος άντίπαλος δέν βρίσκεται σέ τέτοιο 
σημείο πού θά τοΰ φράξουνε τό δρόμο μέ λίγο-πολύ σο
βαρά μέτρα. "Οπως τό έλεγε κι ό Alain Peyrefitte στούς 
σοσιαλιστές καί τούς κομμουνιστές πού βρέθηκαν στήν
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εξουσία τό 1981, όταν άποφασίζονταν οί εθνικοποιήσεις 
τοϋ Μιττεράν: « Εκλεχτήκατε γιά νά αλλάξετε τήν κυ
βέρνηση καϊ οχι γιά νά άλλάξετε τήν κοινωνία ». Ή  προ
ειδοποίηση, όπως ξέρουμε, έγινε κατανοητή άπό τούς ά- 
ποδέκτες της. Ά πο τό 1983, ό κυβερνητικός προσανατο
λισμός, επί Laurent Fabius, δέν ξεχώριζε πιά άπό μιά 
έντιμη άντιδραστική διαχείριση.

’Ά ς προειδοποιήσουμε έκείνους πού ένιωσαν έντονες 
συγκινήσεις μετά τήν 21η Απριλίου. Τελικά, διαδήλωσαν 
ύπέρ της άρχής τοΰ ομοιογενούς, όπως τό άποδεικνύει τό 
γεγονός ότι πλήρωσαν τή συγκίνησή τους μέ μιά ψήφο για 
τον Σιράκ. Γιατι αύτή ή ψήφος, ποιά άλλη άξία είχε άπ’ τό 
νά πει ότι αύτό πού ήταν κοινό στον Σιράκ καί τον Ζοσπέν 
ήταν τό ούσιώδες όταν ξεπήδησε τό ύποτιθέμενο έτερογε- 
νές; Ή  άρχή τοΰ όμοιογενοΰς όμως είναι μιά καθολική 
άρχή. Έάν αύριο ό τάδε ή ο δείνα ύποψήφιος, πού ύποτί- 
θεται ότι θεωρείται ετερογενής άπό τις καλές συνοικίες 
-άς ποΰμε ή γενναία μας Arlette Laguiller1-  φτάσει στήν 
προκωδικοποιημένη θέση, θά έχουμε ενα άλλο είδος δη
μόσιας συγκίνησης καί τότε ώς πρός τί θά τούς κατηγο
ρήσετε ; Τί θά κάνετε όταν θά ύπάρχουν γιγάντιες διαδη
λώσεις γιά τήν ύπεράσπιση τής δημοκρατίας ενάντια στον 
ερυθρό ολοκληρωτισμό ; Τό ξέρετε : 'Η  άστική γνώμη εί
ναι ικανή νά δείξει ζωντάνια. Οί διαδηλώσεις της 30ής 
Μαίου 1968 ένάντια στό κίνημα τής νεολαίας καί τών 
εργατών ή τοΰ 1982 γιά τήν ύπεράσπιση τοΰ ελεύθερου

1. Πρόκειται γιά την εκπρόσωπο της τροτσκιστικής οργάνω
σης Lutte Ouvriere [ Εργατική Πάλη] καί μονίμως υποψήφια στις 
εκλογές. (Σ.τ.μ.)
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σχολείου ήταν πιο μαζικές από τη διαδήλωση της Πρω
τομαγιάς τοΰ 2002 ενάντια στον Λεπέν.

Τό μόνο λογικό συμπέρασμα είναι δτι τίποτα, κανένας 
αποφασιστικός μετασχηματισμός σέ μιά χώρα, δέν πετυ
χαίνει ποτέ έάν έναποτεθεΐ στις έκλογές, γιατί ή αρχή του 
ομοιογενούς τις στρεβλώνει. Κι είναι ενδιαφέρον νά ση
μειώσουμε ότι, γενικά, υπάρχει στους δρόμους, σάν έγγυή- 
τρια της περί ής ό λόγος άρχής, μιά έπιμέρους αλλά μαζική 
κοινή γνώμη, είτε « δημοκρατική » (υπεράσπιση της έλεύ- 
θερης υπαρξιακής άνεσης) είτε άμεσα άστική (υπεράσπι
ση των ιδιοκτησιών καί τών κερδών). Πού σημαίνει πώς 
αύτή έγγυαται δτι θά συνεχίσουμε δπως και πριν.

Ε τερογενής;

Ό  Λεπέν θεωρήθηκε ακριβώς σάν κάποιος μέ τον όποιο 
δέν θά μπορούσαμε νά συνεχίσουμε δπως καί πρίν. ’Αλλά 
γιά ποιό λόγο ακριβώς; Τό ζήτημα τοΰ άνομοιογενοΰς 
τίθεται έδώ καί είναι ένα δύσκολο φιλοσοφικό πρόβλημα. 
’Από ποιό δριο καί μετά μπορεϊ νά θεωρηθεί μιά όποια δή
ποτε οντότητα ώς έτερογενής σέ ένα δεδομένο σύνολο καί 
στά κυρίαρχα κατηγορήματά του; Λαμβανομένου ύπόψη 
τοΰ τί είναι ό γαλλικός κοινοβουλευτισμός σήμερα, τό 
προσωπικό του, ή θεματική του, σέ τί ακριβώς τοΰ είναι έ
τερογενής ό Λεπέν; Ά ς  μήν έχουμε παρεξηγήσεις: Ό  
Λεπέν, χωρίς καμιά αμφιβολία, είναι ένα κάθαρμα, πού 
εκπαιδεύτηκε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα στο μαντρί 
τών φασιστικών μικροομάδων της δεκαετίας τοΰ ’50 κι 
δπως ό ίδιος τό ομολόγησε « διαπαιδαγωγήθηκε » δρών-
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τας ώς βασανιστής τοΰ αποικιακού στρατοΰ στήν ’Αλγε
ρία. Αύτή, δμως, ή προσωπική ταυτότητα δέν θά μποροΰ- 
σε νά ορίσει καί μιά πραγματική έτερογένεια ώς πρδς τον 
κοινοβουλευτισμό. Θά σκεφτόταν κανείς νά αποκλείσει 
άπο τον κοινοβουλευτισμό τόν Madelin ό όποιος έπαιζε 
άλλοτε μέ τά σιδερένια ρόπαλα τής φιλοναζιστικής όμα- 
δούλας πού εύστοχα ονομάζονταν « Occident» ( Δύση); 

'Όσον άφορα τή γενική μορφή της δράσης του τίς τελευ
ταίες δεκαετίες, ό Λεπεν πάντα ύποστήριξε δτι δέν έκανε" 
τίποτα άλλο άπό τό νά κατεβαίνει στίς εκλογές. Καί ού- 
σιαστικά αύτό είναι ακριβές. 'Υπάρχει μιά περιφρούρηση 
άπό εύσωμους στο Εθνικό Μέτωπο. 'Υπήρχε, δμως, μιά 
περιφρούρηση άπό εύσωμους τοΰ Κ.Κ. καί κανένας, στήν 

’Αριστερά, δεν θά τό χρησιμοποιοΰσε σάν επιχείρημα γιά 
να τοΰ άρνηθεΐ τό δικαίωμα νά κατέβει ανταγωνιστικά 
στίς έκλογές. Θά μπορούσαμε λοιπόν νά ποΰμε (κι αύτή 
είναι ή δική μου προσωπική άποψη): ’Από τό γεγονός δτι 
ό Λεπέν κατεβαίνει στον δεύτερο γύρο μιας προεδρικής 
έκλογης χωρίς ποτέ νά έχει ρίξει φασιστικές πολιτοφυλα
κές στούς δρόμους προκύπτει δτι είναι ομοιογενής μέ τόν 
γαλλικό κοινοβουλευτισμό. Εξάλλου, στον δεύτερο γύρο, 
έξι έκατομμύρια άτομα έπιβεβαίωσαν τήν ψήφο τους στον 
αρχηγό τοΰ Έθνικοΰ Μετώπου, άποδεικνύοντας έτσι πέρα 
άπό κάθε αμφιβολία δτι τόν θεωροΰν έναν υποψήφιο σάν 
τούς άλλους.

Ά ν, δμως, ό Λεπέν είναι ομοιογενής μέ τό πολιτικό μας 
σύστημα, τότε είναι οί μαχητές τής χειραφέτησης αυτοί 
πον όφείλονν νά είναι ετερογενείς πρός το σύστημα αυτό, 
γιά νά είναι πραγματικά ετερογενείς καί πρός τόν Λεπέν. 
Πρέπει οί έκλογές νά ντρέπονται γιά τήν παρουσία τοΰ
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Λεπέν καί οχι οί ύποστηρικτές της αποχής! Θά έπρεπε 
λοιπόν να διαδηλώσουμε, δπως τό κάναμε δταν ή άντίδρα- 
ση χρησιμοποίησε τη φοβισμένη ψήφο τών απομακρυσμέ
νων έπαρχιών ένάντια στον ξεσηκωμό τοΰ Μάη τοΰ ’68, μέ 
βροντερές κραυγές « οί έκλογές είναι προδοσία ». ’Ή , ά
κόμα καλύτερα, μέ τό σύνθημα: « Οί έκλογές είναι χοι
ροστάσιο γιά γουρούνια ».

Κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο συνέβη! Συνεπώς τό ζήτη
μα τοΰ έτερογενοΰς έπανέρχεται οδυνηρό σάν κεντρί. Είναι 
δύσκολο νά τό συνδέσεις μέ επίκαιρα πολιτικά περιεχόμε
να. Οί ξένοι; Μά ποιός, έδώ καί χρόνια, μέσα στη μάζα τών 
τρομοκρατημένων δημοκρατών της 21ης Απριλίου, νοιά
ζεται πραγματικά ; Οί πιο αμείλικτες άλλεπάλληλες κοι
νοβουλευτικές έκλογές δέν έδειξαν νά συνενώνονται ή Δε
ξιά καί ή ’Αριστερά ενάντια στήν « άπειλή » τών λαθρομε
ταναστών χωρίς χαρτιά πού άπό δλους τους ονομάζονται 
((παράνομοι » ; Είδε κανένας τούς « άντιρατσιστές », οί 
όποιοι είχαν αποχαλινωθεί μετά τήν ψηφοφορία, νά νοιά
ζονται γιά την πραγματική τύχη τών εκατοντάδων χιλιά
δων στερημένων άπό κάθε δικαίωμα εργατών; Καί γιά τό 
ζήτημα της ασφάλειας; Δέν είδαμε την ολότητα σχεδόν 
τών φανταχτερών δημοκρατών νά άνακαλύπτουν μέ ηδονή 
τή συνείδηση της ανάγκης « ασφάλειας » ; Δέν διαβάσαμε 
πολλούς δημοκρατικούς διανοούμενους νά ζητοΰν, σύμφωνα 
καί μέ τί) σχολή τοΰ δημάρχου της Νέας Ύόρκης, « μηδε
νική ανοχή » ; "Ολος αύτός ό κόσμος δέν άποδέχτηκε μετά 
χαράς τήν πλήρη εξαφάνιση κάθε άναφορας στούς εργάτες 
στον πολιτικό λόγο; Καί δέν κυριαρχεί παντοΰ ή ιδέα, ή 
οποία κάποτε επιφυλασσόταν μόνο γιά την Ά κρα Δεξιά, 
δτι ή λέξη « Δύση » υποδεικνύει έναν ανώτερο πολιτισμό;
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Δέν είμαστε έτοιμοι, στο δνομα αύτης της ανωτερότητας, 
νά ξεμπερδεύουμε μέ τους « μουσουλμάνους » δλης της 
γης ; Σέ δλα αύτά τά σημεία ό Λεπέν είναι πολύ ομοιογενής 
μέ τον έπικρατούντα κυβερνητικό λόγο. Αύτό έξαλλου τοΰ 
επιτρέπει νά παρουσιάζεται μετά φανών καί λαμπάδων 
στις έκλογές καί στις τηλεοράσεις, ενώ, στά κόκκινα χρό
νια ανάμεσα στο 1968 καί τό 1980, αύτός κι οί δμοιοί του δέν 
μπορούσαν νά βγουν άπο τις ποντικότρυπές τους χωρίς νά 
τούς ξαναχώνουν έκεΐ μέσα, μέ την παρουσία τους, δέκα χ ι
λιάδες άγωνιστές.

Τότε λοιπόν; "Ας ποΰμε δτι ή μέση συνείδηση του ετε
ρογενούς, δσον άφορα τον Λεπέν, είναι καθαρά ιδεολογική. 
Για τη μαζα τών δημοκρατών, αύτός δέν άντιπροσωπεύει 
ούτε κάποιες μή αναγνωρίσιμες πολιτικές μεθόδους ούτε 
άπαράδεκτα περιεχόμενα. 'Απλώς είναι ο φορέας ενός λό
γου της συντήρησης πού άντί νά είναι αύτός τοΰ δημοκρα
τικού συγχρωτισμοΰ είναι έκεΐνος τοΰ έθνικοΰ άρχαϊσμοΰ 
καί της ιστορικής του πραγματικότητας, πού δέν είναι άλλη 
άπ’ αύτή τοΰ Πεταίν. Τί είναι ό Πεταίν; Είναι ή θρασύδει
λη πεποίθηση δτι κλείνοντας τά μάτια μπροστά σε κάποιες 
φρικαλεότητες, θά μπορεϊ κανείς νά συνεχίζει νά ζεΐ περί
που καλά καί σέ κάθε περίπτωση θά γλιτώσει άπο κάθε 
κίνδυνο ηρωισμού. "Οτι θά μείνει, δσον αφορά τά ούσιώδη, 
« δπως καί πρίν ». Καί τί είναι ό κοινοβουλευτισμός, δεξιός 
ή άριστερός, άδιάφορα, ενός έθνους δευτέρας τάξεως δπως 
η Γαλλία; ’Ακριβώς τό ίδιο πράγμα : μιά μικρή αρνητική 
εύτυχία, χωρίς πρόταγμα, χωρίς ’Ιδέα. Μιά ικανοποιημένη 
συνέχιση. Κατά βάθος, ό Λεπέν είναι ό έξτρεμισμός τοΰ 
ίδιου τοΰ κοινοβουλευτισμού καί γ ι’ αύτό τό λόγο προκαλεΐ 
ντροπή στούς « δημοκράτες » εκλογείς: σάν νά ήταν τό
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αποτρόπαιο θέαμα τοΰ έαυτοΰ σου άλλά τραβηγμένο στά 
άκρα, διακηρυγμένο κι όχι κρυμμένο. Είναι τό άληθινό πε
ριεχόμενο τοΰ παράξενου συνθήματος ((Λεπέν σημαίνει 
μίσος!» Μήπως άγαποΰν τόσο πολύ τούς άπόκληρους, 
τούς ξένους, τούς εργάτες, τούς άρρωστους ’Αφρικανούς, 
τήν αδελφοσύνη τών αγώνων, τίς πολιτικές περιπέτειες πού 
σέ γεμίζουν ένθουσιασμό, αύτοί πού στιγματίζουν έτσι τόν 
έκλογικό τους εφιάλτη; Τίποτα δέν μας κάνει νά τό πιστέ
ψουμε ! ’Αλλά, όπως πάντα έκαναν οί μετριοπαθείς κυνηγοί 
τοΰ κέρδους, σκεπάζουν τή χρόνια βία πού τούς προστα
τεύει άπό τόν πραγματικό κόσμο κι άπό τόν εύρύ άνώνυμο 
λαό κάτω άπό διακηρύξεις άγάπης. Ά ν  έρθει, δμως, κά
ποιος νά τούς πει στά ίσια τό τί είναι αύτό πού εξασφαλίζει 
τήν άνεσή τους καί σέ τί συναινοΰν μέ τή σιωπή τους ή μέ τό 
ψέμα τους, τότε νά τους πού κραυγάζουν δτι τό παρακάνου
με κι δτι αύτοί δέν θά τά μασανε αύτά.

Τό έτερογενές ένάντια στο όποιο ξεσηκώθηκε μιά μικρή 
Γαλλία γιά δυο έβδομάδες δέν είναι τίποτα άλλο άπό τή 
γερασμένη, ξεχειλωμένη, ύπερβολική καί ολοφάνερη μορ
φή δσων αύτή ή Γ αλλία άνέχεται γιά νά μπορεΐ νά διαιω- 
νίζει τήν ύπαρξή της. ~Ηταν πρός τιμήν αύτοΰ τοΰ φρικτοΰ 
((έαυτοΰ » πού, άντί νά δείξουν τήν ταυτότητά του, ξεσή
κωσαν στίς ψυχές τή σύντομη τρικυμία τοΰ παθήματος.

Τό πάθημα

Ή  δημόσια συγκίνηση πού άκολούθησε τήν κατάληψη άπό 
τόν Λεπέν μιας θέσης πού είχε προκωδικοποιηθεΐ γιά κά
ποιον άλλον παρουσιάστηκε σάν ή ταυτοποίηση ένός κινδύ
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νου. « Φοβήθηκαν πολύ ». Αύτή ή ταυτοποίηση ενός κινδύ
νου δημιούργησε ενα γελοίο καί σχεδόν ανεξήγητο παρα- 
φούσκωμα. Κυκλοφορούσαν ψίθυροι δτι ό Λεπέν είχε εξα
σφαλίσει τήν εκλογή του. Εκπυρσοκροτούσαν παντού πυ- 
ρετώδη ηλεκτρονικά μηνύματα πού μιλούσαν γιά ενα φα
σισμό προ τών πυλών μας. « ’Αντιστασιακά » ψηφίσματα 
ένωναν δλες τις συντεχνίες τών διανοουμένων. Παρ’ όλα 
αύτά, είχαμε λόγους, εμείς πού συμμετέχουμε πραγματικά 
στο κίνημα, νά παραπονεθοϋμε γιατ'ι γιά χρόνια ήταν πε
ριθωριακή ή προσοχή πού δινόταν στις αληθινές λεπενικές 
ιδέες καί στά κυβερνητικά τους αποτελέσματα (τούς αι
σχρούς νόμους ενάντια στούς εργάτες χωρίς χαρτιά). Κα
θόλου ή σχεδόν καθόλου « αντίσταση » σ’ αύτά. ’Από που 
προέκυψε λοιπόν ξαφνικά αύτός ό πυρετός τών οδοφραγμά
των ; "Ας θέσουμε έναν κανόνα : 'Όταν αναιρείται ή άσκη
ση, τότε τό βίαια απροσδόκητο γίνεται δυνάμει άπειρο. 
Χωρίς νά νοιάζονται συνήθως γιά τον πραγματικό λεπε- 
νισμό καί ξυπνώντας άσχημα από τον εκλογικό τους ύπνο, 
οί ((πολίτες », δπως άποκαλοΰνται λιγάκι πομπωδώς, ήταν 
έτοιμοι, σάν έκεΐνον πού τινάζεται απότομα άπο τό κρεβάτι 
του τά χαράματα, γιά τις πιο άπίθανες περιπλανήσεις.

’Από τήν άλλη μεριά, νιώθανε « ντροπή γιά τή Γαλλία ». 
"Οσο μέ άφορα, εγώ ντρέπομαι γιά δλες τις γαλλικές κυ
βερνήσεις πού διαδέχτηκαν ή μιά τήν άλλη γιά δεκαετίες 
τώρα καί ειδικότερα νιώθω ντροπή γιά υποκριτικές κυ
βερνήσεις πού καταδιώκουν τούς μετανάστες χωρίς χαρ
τιά ή γλείφουν τις μπότες τών ’Αμερικανών πολεμιστών 
καί πού φέρουν ονόματα δπως « κυβερνήσεις της Άριστε- 
ρας », κυβερνήσεις « σοσιαλιστικές » ή « κομμουνιστι
κές ». Έπρόκειτο, δμως, προφανώς γιά άλλο πράγμα. Ή
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ντροπή, πιστεύω, προερχόταν άπο το γεγονός δτι ό θεσμός 
τών έκλογών εχει γίνει ιερός καί. ή είσοδος στον δεύτερο 
γύρο του Λεπέν -αύτης της μισητής έξτρεμιστικής εικό
νας μιας εύτελισμένης καί κρυφής πολίτικης συνείδησης- 
άποτελοΰσε κάτι σάν λεκέ. Είπαν εξάλλου δτι ή εκλογή 
τού Σιράκ «ξέπλυνε τήν ντροπή». Πράγμα πού σημαί
νει δτι ή έπιστροφή στή ρουτίνα της συνηθισμένης έναλ- 
λαγης στήν κυβέρνηση άποκαθιστοΰσε τήν άξιοπρέπεια 
τοΰ φετίχ.

Συμβαίνει έπίσης πολλοί διανοούμενοι, σημαδεμένοι, 
απ’ αύτήν τήν άποψη, άπό τά « δημοκρατικά φρονήματα » 
τύπου Chevenement, νά έχουν μιά ύπερ βολική συνείδηση 
περί Γαλλίας. Είναι γ ι’ αύτούς « ή πατρίδα τών δικαιω
μάτων τοΰ άνθρώπου», δπως άκόμα τό πιστεύουν καί 
πολλοί ξένοι μέχρι νά έρθει ή στιγμή πού αύτή ή «πατρί
δα » θά τούς απελάσει. Είναι ή ούσιαστική δημοκρατία. 
'Ορισμένοι, μετά τήν 21η ’Απριλίου, τραβοΰσαν τά μαλλιά 
τους όταν θυμόντουσαν τά άλαζονικά μαθήματα πού είχαν 
δώσει στήν Αύστρία τοΰ Γιόργκε Χάιντερ ή τήν ’Ιταλία 
τοΰ Μπερλουσκόνι. Κατεβάσανε τά μοΰτρα ! Αύτό γίνεται 
γιατί δύο αιώνες τώρα δέν πάψαμε νά ύπογράφουμε γραμ
μάτια στό ονομα της Επανάστασής μας. Μας άνοιξε, 
έθνικά καί διεθνώς, μιά πίστωση πού μερικές φορές νομί
ζουμε δτι είναι άνεξάντλητη. Θά ήτανε καιρός νά άντιλη- 
φθοΰμε, μετά τον Πεταίν, άλλά έπίσης καί μετά τον Ζο- 
σπέν (ή τον Σιράκ: δλοι τους είναι τό ίδιο, δπως τό είδαμε 
τήν ώρα της ψηφοφορίας), δτι αύτή ή πίστωση έχει προ 
ττολλοΰ εξαντληθεί. Ή  Γαλλία της Παλινόρθωσης, τών 
Βερσαγιέζων, τών συνεργατών της Κατοχής, τών αποι
κιακών πολέμων, τοΰ σύγχρονου ξεπεσμοΰ γίνεται ολοένα
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καί περισσότερο μιά χώρα άποκρουστική. Σώζεται μονά
χα άπό τίς εξαιρέσεις της. Κι όπως ήταν ίσως ή περίπτω
ση του Ροβεσπιέρου, του Saint-Just καί τοΰ Couthon, γρή
γορα αύτες οί έξαιρέσεις άνατρέπονται άπό αύτή τή μεί- 
ζονα φιγούρα τοΰ έθνικοΰ μας πεπρωμένου : τόν θερμιδω- 
ριανό, τόν άνθρωπο πού άποκηρύσσει τόν « επαναστατι
κό » του ένθουσιασμό καί εμπορεύεται τή συστράτευσή του 
μέ τήν τάξη τών ιδιοκτητών. Τό πέρασμα άπό τό σύνθημα 
« οί έκλογές είναι παγίδα γιά νά μας πιάσουνε μαλάκες » 
στον δυτικό καί δημοκρατικό φετιχισμό, μετά στήν ψή
φο ύπέρ τοΰ Σιράκ γιά νά « σώσουμε τή Δημοκρατία », 
είναι λιγάκι αύτή ή αιώνια θερμιδωριανή παλινδρόμηση 
πού -άλίμονο!- είναι συνηθέστερα γαλλική άπ’ δ,τι οί 
θαυμαστές μας εξεγέρσεις.

Ό ,τ ι κι αν συμβεΐ, τό άποτέλεσμα είναι φόβος ή ντρο
πή, φόβος καί ντροπή: Ταλαντευόμαστε άνάμεσα στήν 
τυφλή άφοσίωση στήν ψήφο, τήν εθνική ύπερβολή καί 
τις χειρονομίες μικροπανικών.

Τά ονόματα

Γ ιά νά νομιμοποιηθεί ενα πάθημα στο πεδίο τής πολιτικής, 
χρειάζονται κατάλληλα ονόματα. Κι αν αύτό τό πάθημα 
είναι ένας συνδυασμός πανικοΰ καί ντροπής (πού κρύβουν, 
σίγουρα, τό πιο βίαιο ένστικτο πού ύπάρχει: αύτό τής 
αύτοσυντήρησης), έ'χει σημασία ότι αύτά τά ονόματα δεί
χνουν μιά οντότητα ταμπού, πού αριθμητικά βρίσκει συν
αίνεση, καί ταυτόχρονα προκαλοΰν τήν άμεση διοργάνωση 
τής ύπεράσπισής της.
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Αύτά τά ονόματα ήταν: «δημοκρατία» [democratie] 
καί «δημοκρατικό πολίτευμα» [republique].

Γιά τό δεύτερο ονομα, τό όποιο άποτελεΐ εθνική μας 
ειδικότητα (πάντα πρόκειται γιά τά γραμμάτια πού υπο
γράφουμε στο ονομα τοΰ 1792), θά έλεγα δτι γιά πάρα 
πολύ καιρό τώρα αναρωτιέμαι τί ακριβώς μπορεϊ νά ση
μαίνει. Βλέπω τις λέξεις « δημοκρατικό πολίτευμα)) νά 
έχουν ζωντάνια δταν ενα τμήμα τών αβράκωτων [sans
culottes] μιλάει στο δνομά του γιά νά κρεμάσει αριστο
κράτες στο φανάρι του δρόμου, νά φρουρήσει μέ δπλα τά 
σύνορα γιά νά φράξει τό δρόμο στις συνασπισμένες μο
ναρχίες ή γιά νά εισβάλει στή νόμιμη Συνέλευση γιά νά 
απαιτήσει την εκκαθάριση τών μετριοπαθών. Σήμερα, δ- 
μως ; Τό δημοκρατικό πολίτευμα ποιανού, γιά ποιό πράγ
μα ; Αύτό της φοβερής εθνικιστικής σφαγής του 1914-18; 
Αύτό πού έδωσε μέ ψήφο δλες τις έξουσίες στον Πεταίν; 
Αύτό τών φρικτών αποικιακών πολέμων; Τοΰ Γκύ Μολ- 
λέ; Τοΰ Μιττεράν; Τοΰ ντουέτου Ζοσπέν/Σιράκ; ’Ή  μή
πως τοΰ ντε Γκώ λ; Τό νά λέει κανείς δτι ό Λεπέν απειλεί 
τό « δημοκρατικό πολίτευμα » είναι σάν νά μή λέει τίποτα. 
Τό νά επικαλείται τον « φασισμό » είναι νά δίνει ύπερβο
λική έμφαση, ακόμα κι άν ό Λεπέν έτράφη στή νιότη του 
μέ τά διανοητικά απορρίμματα της δεκαετίας τοΰ ’30. 

"Οποιος είδε στήν τηλεόραση τον πεταχτούλη Ζάκ Λάνγκ 
πού ήταν έπιφορτισμένος νά σχολιάσει τό αποτέλεσμα τής 
ψηφοφορίας, νά λέει « δέν θά περάσει ό φασισμός », αύτός 
εμβολιάστηκε διά παντός ένάντια σέ κάθε σύγχρονη χρή
ση τών λέξεων « δημοκρατικό πολίτευμα ».

Ή  λέξη « δημοκρατία » είναι, βεβαίως, πιο περίπλοκη, 
έστω καί γιά τό γεγονός καί μόνο δτι κατονομάζει πάγκο-
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σμίως τό « δυτικό », δπως λέγεται έπίσης, σύστημα, δη
λαδή τόν πολιτισμό τόν όποιο προασπίζουν, δπως ξέρουμε, 
ό αμερικανικός στρατός καί οί Ίσραηλινοί καραβανάδες. 
Είναι αύτή ή λέξη πού αποκρυσταλλώνει τή συναινετική 
ύποκειμενικότητα, αύτή πού παραπέμπει στο ταμπού. Εί
ναι ή δημοκρατία αύτή πού βεβηλώθηκε άπό τήν παρουσία 
του Λεπέν στήν προκωδικοποιημένη θέση τών διεκδικη
τών τής εξουσίας. Μπορούσε κανείς νά διαβάσει στούς 
τοίχους λυρικές ώδές πρός τιμήν αύτοΰ τοϋ συστήματος 
διακυβέρνησης γιά τό όποιο, όμως, κανένας δέν θά μπο
ρούσε νά πει δτι μας έχει οδηγήσει στά ύψη τοϋ ειδολο
γικού γίγνεσθαι τής άνθρωπότητας. Τέτοιο, γιά παρά
δειγμα, ήταν αύτό τό γιγάντιο γκράφιτι, τό όποιο φτιά
χτηκε γύρω στίς 5 Μαΐ'ου, καί τό όποιο, παραπέμποντας 
στον Paul Eluard καί τήν ’Αντίσταση, δέν δίσταζε νά δια
κηρύσσει : « 7 ο  όνομά σου γράφω, δημοκρατία ! » Ό  τοι
χογράφος καλλιτέχνης, παρ’ δλα αύτά, δέν τόλμησε νά 
γράψει αύτό πού θά γινόταν ή πραγματική ούσία της άφο- 
σίωσής του: «Τό όνομά σου γράφω, Ζάκ Σιράκ».

Θά παρατηροΰσε κανείς δτι ή παρουσία της λέξης « δη
μοκρατία » καταντάει στρεβλή άφοϋ ύποσημαίνει ταυτό
χρονα καί αύτό πού απειλεί καί λεκιάζει ό Λεπέν, άλλά 
καί αύτό πού έλειψε στον Ζοσπέν ώστε νά βρεθεί στή 
που φυσιολογικά τοΰ είχε φυλαχτεί. Είναι πράγματι α
ναμφισβήτητο, δπως πολλοί άπό τούς είδωλολάτρες τοΰ 
προαναφερόμενου Ζοσπέν τό άνακάλυψαν ύπερασπιζόμε- 
νοι τή δημοκρατία, δτι ή βασιλεία αύτοΰ τοΰ « σοσιαλι
στή» έπέδειξε μιά σταθερή περιφρόνηση άπέναντι στή 
συντριπτική πλειονότητα τών ανθρώπων πού ζοΰν καί ερ
γάζονται στή χώρα μας. Χρειαζόταν λοιπόν νά ξεπλυθεΐ ή
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ντροπή πού ύπέστη ή δημοκρατία, οίκτίροντας, τήν ίδια 
στιγμή, τό έλλειμμα δημοκρατίας τοϋ Ζοσπέν, γιά τό ό
ποιο καμιά άλλη διέξοδος δέν προσφερόταν άπό τον Σι- 
ράκ, έναν άληθινό φίλο τοϋ λαοΰ, τοΰτον δώ τον πασίγνω
στο δημοκράτη! Μπορούμε νά ποΰμε ότι ή δημόσια συγ
κίνηση ξεστράτισε τά υποκείμενά της σέ ένα λαβύρινθο 
όπου « δημοκρατία » καί « έλλειμμα δημοκρατίας », ή αρ
ρώστια καί τό φάρμακό της, ή αιτία καί τό αποτέλεσμα, 
άντάλλασσαν διαρκώς θέση. Τίποτα δέν τό έδειξε τόσο κα
θαρά οσο ή απίθανη δήλωση τοΰ Alain Krivine, τοϋ τροτσ- 
κιστη ήγέτη της LCR: « Τήν Κυριακή θά ιμηφίσω τον Σι- 
ράκ και τή Δεντέρα θά διαδηλώσω απαιτώντας τήν πα
ραίτησή τον ». Νά τί σημαίνει νά μιλάς ξεκάθαρα καί νά 
χαράσσεις μιά άδιάλλακτη « δημοκρατική » γραμμή! Έν 
τω μεταξύ, υπήρξε ή ψήφος, άλλά όσον άφορα τή διαδή
λωση αύτή θά έπρεπε νά περιμένει γιά καλύτερες μέρες.

Τό ζήτημα είναι ότι ή λέξη « δημοκρατία » δέν είχε 
άλλη λειτουργία άπό τό νά νομιμοποιήσει τήν υπεράσπιση 
της ψήφου ενάντια σέ κάθε διερεύνηση παραπάνω άπό ο,τι 
θά έπρεπε ετερογενή -δηλαδή: παραπάνω άπό δ,τι θά έ
πρεπε αποκαλυπτική- τών συμβολικών της θέσεων (πρώ
της καί δεύτερης θέσης, όπως, άλλοτε, στον ποδηλατικό 
γύρο της Γαλλίας άνάμεσα στον Anquetil καί τον Pouli- 
dor1). Γ ι’ αύτό, χωρίς νά εξετάσουν ποτέ κανένα πολιτικό 
περιεχόμενο, μιλώντας πολύ αόριστα γιά « ρατσισμό » καί 
γιά τον « παλιοφασίστα », πράγμα πού δέν κοστίζει καί 
τίποτα, οί συγκινημένοι διεκδίκησαν περήφανα τό δικαίω

1. Διάσημοι πρωταθλητές της ποδηλασίας στη δεκαετία τοϋ 
1960. (Σ.τ.μ. )
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μα νά πουν «όχι,! ». Διάφορα περιοδικά, πού νοιάζονται 
πάντα εμπορικά νά έξυμνοΰν τά χαρίσματα της νεολαίας 
( χαρίσματα τά όποια δέν είναι άλλα άπο εκείνα της εποχής 
τη ς) έβαλαν γιά τις μαθητικές διαδηλώσεις τον τίτλο « / /  
γενιά τοΰ “οχι ” ». Δυστυχώς, ή ούσία της πολίτικης, ι
διαίτερα όταν ύπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος, δέν 
βρίσκεται στο « οχι » αλλά στο « ναί ». Στήν εξέταση τών 
διαφόρων ειδών τοΰ « ναί ». Ή  ούσία της πολίτικης έγκει
ται σ’ αύτό πού συναινοΰμε, σ’ αύτό πού ύποστηρίζουμε 
θετικά. "Οσον άφορα τον Λεπέν, τό νά πει κάνεις μόνον 
« οχι » αφήνει εντελώς ανοιχτό τό ζήτημα τοΰ τί είναι ό 
λεπενισμός καί ποΰ βρίσκεται επακριβώς ή πραγματική 
του διάχυση. Και τό νά άντιταχτεΐ κανείς σ’ αύτή τή διά
χυση δέν σημαίνει νά πει « οχι » σέ αφαιρέσεις όπως είναι 
ό (( ρατσισμός » ή τό « μίσος » άλλά νά πει « ναί » σέ έντε- 
λώς ακριβείς καί αύστηρά προσδιορισμένους πολιτικούς 
προσανατολισμούς όπως : τή νομιμοποίηση όλων τών ερ
γατών χωρίς χαρτιά, τήν πλήρη ανεξαρτησία απέναντι στις 
αμερικανικές αύτοκρατορικές χειραγωγήσεις, τό έργοστά- 
σιο ώς πολιτικό τόπο, τήν άμεση οργάνωση σέ όλη τήν 

’Αφρική δωρεάν περίθαλψης τών μεταδοτικών νοσημάτων 
και ειδικότερα τοΰ AIDS...

Στήν πραγματικότητα, τό περίφημο « όχι » επιτρέπει 
νά αποσιώπα κανείς τά « να ί» πού προηγήθηκαν, τά 
((να ί» αποδοχής πού έπέτρεψαν νά βρίσκεται παντοΰ ό 
λεπενισμός. ’Αποδοχή της δίωξης τών μεταναστών χωρίς 
χαρτιά καί τοΰ έγκλεισμοΰ τους σέ κέντρα κράτησης, απο
δοχή τών αμερικανικών σταυροφοριών, αποδοχή της κα
ταστροφής της ζωής τών εργατών μέ τό μικροαστικό 
35ωρο της [ ύπουργοΰ ] Aubry, αποδοχή νά ύπάρχουν έκα-
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τομμύρια νεκροί ’Αφρικανοί. ’Αποδοχή αύτοΰ πού ήταν 
στον δεύτερο γύρο το μεγάλο σύνθημα τοΰ Λεπέν: « να 
είναι 6 καθένας ήσυχος στο σπιτάκι του », πράγμα πού θά 
μπορούσαμε νά ποΰμε ότι ύπηρξε, στά χρόνια διακυβέρνη
σης τών Μιττεράν/ Ζοσπέν / Σιράκ, ή συναινετική συνεί
δηση της συντριπτικής πλειονότητας τών δημοκρατών 
πού συγκινήθηκαν στίς 21 ’Απριλίου. Καί αύτό παραμένει 
τό αισχρό ύποκειμενικό μυστικό τών μισοβολεμένων τών 
εύρωπαϊκών μας κοινωνιών πού κρύβεται πίσω άπό τή 
« δημοκρατική » λογομαχία, μυστικό πού βρίσκει τή δια
τύπωσή του, τήν όποία συμμερίζονται όλοι άλλά δέν τήν 
όμολογοΰν, στο έξης: "Ας έχω έγώ τήν άνεσή μου, τίς 
μικροαπολαύσεις μου καί νά μέ παρατήσουν ήσυχο.

Μποροΰμε να φοβόμαστε δτι προφυλαγμένος πίσω άπό 
τήν (θεμιτή) αηδία πού εμπνέει ό Λεπέν καί ή συμμορία 
του, συνεχίζει τήν πορεία του ένας έντελώς διαφορετικός, 
κρυφός καί άποκρουστικός φόβος : Ό  φόβος δτι μιά μέρα 
ένας άγνοοστος λαός, πού κρατιέται σέ άπόσταση, δέν κα
τονομάζεται ποτέ άλλά έχει μαζικότητα θά ερθει νά ζη
τήσει τό λογαριασμό σέ δσους γιά τόσο πολύ καιρό συναι- 
νοΰν νά ξεπληρώνεται ή φαινομενική τους τύχη, ή ήσυχη 
ζωή τους ή οί συζητήσεις τους οί τόσο « ελεύθερες » δσο 
καί μάταιες μέ τήν πλέον ολοκληρωτική άδιαφορία γιά 
την τύχη τοΰ ανθρώπινου γένους.

Δέν χρειάζεται καμιά άλλη εξήγηση γιά τήν ταχύτητα 
μέ τήν όποία έπέμειναν οί σχολιασμοί πάνω στον ύποτι- 
θέμενο λεπενισμό τών έργατών καί τών φτωχών. Γιατί 
τελικά τό αληθινά ετερογενές είναι εκείνο πού εκδηλώνει 
μιά άλλη ιδέα περί πολιτικής, γιά παράδειγμα, αύτή μιας 
πολιτικής της χειραφέτησης, μιας πολιτικής πού θά άπο-
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φασίζεται από συνηθισμένους ανθρώπους κι οχι από εκεί
νους πού κατέχουν καρέκλες μέσα στο κράτος, μιά πολι
τική πού δέν θά νοιάζεται γιά τις έκλογές. Μιά τέτοια 
πολιτική, βεβαίως, θά ριζώσει αναπόφευκτα στή μεριά 
τών εργατών χωρίς χαρτιά, τών ελεύθερων διανοουμένων, 
τών όποιωνδήποτε μισθωτών, τών ανθρώπων πού έχουν 
δύσκολη καί πιεσμένη ζωή καί όχι στή μεριά τών συν
τακτών της Liberation ή της Monde. ’Ακόμα καλύτερα: 

’Ήδη έχει αρχίσει νά τό κάνει. Γ ι αύτό καί τούς βολεύει νά 
άντιταχτοϋν μέ ένα « οχι » πού δικαιούται ό φρικτός Λε
πέν, άλλά τό όποιο, μέ ενα εύεργετικό άναπήδημα, χτυ
πάει ό,τι ισχυρίζονταν πώς εγγράφει αύτούς τούς εργάτες 
ή αύτούς τούς συνηθισμένους άνθρώπους τοΰ λαοΰ σέ μιά 
πολιτική ετερογενή πρός αύτή πού μας κυριαρχεί.

Ώ ς έκ τούτου αύτό τό « οχι » δέν είναι παρά ή συμβο
λική, άριθμητική, έκδηλη στερέωση τοΰ ούσιαστικοΰ 
« να ί» πού δίνουν οί μεσαίες τάξεις της χώρας μας στή 
διαιώνιση ενός άποκρουστικου πολίτικου σύμπαντος.

Σίγουρα, είναι πιο δύσκολο νά έγκαταλείψει κανείς τά 
« να ί» του, νά αλλάξει αύτά στά όποια λέει « ναί », νά 
περάσει από τήν άποδοχή στή στρατευμένη βεβαίωση, 
από τήν άνεση στήν άλήθεια, άπο τό νά πει « οχι » γιά 
δέκα μέρες στήν προσβολή πού δηλώνουνε ότι ύπέστη ένα 
φετίχ. Γιατί αύτός ό τόνος ξεσηκωμού δέν κάνει τίποτα 
άλλο από τό νά δίνει τήν εύχάριστη καί προσωρινή μορφή 
μιας ανατριχίλας στήν παλιά καλή άποδοχή αύτοΰ πού 
ήδη ύπάρχει καί τό έκμεταλλεύεται κανείς άρκετά γιά 
νά μήν εύχεται νά έπέλθει τό ετερογενές.
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Παράδοξα τής ψήφον

Τό γεγονός ότι κάποιος φαντάζεται τόν εαυτό του ηρωικό 
ενώ είναι συντηρητικός μας προσφέρει μιά καλή εισαγω
γή στήν έξέταση τών παραδόξων τής ψήφου.

Γιά παράδειγμα:

1. Ή  ψήφος είναι μιά ελεύθερη τυπικότητα, καί μάλιστα, 
δπως λένε ορισμένοι, ή τυπικότητα της πολιτικής ε
λευθερίας, είναι δμως επίσης καί ύποχρεωτική. Ξέρου
με δτι έχει θεσπιστεί μέ νόμο νά είναι ύποχρεωτική σέ 
διάφορες χώρες. Τώρα είδαμε, μέ τούς βίαιους λίβε- 
λους κατά της αποχής, νά είναι ύποχρεωτική καί ύπο- 
κειμενικά, ήθικά. (Συμβαίνει αύτό, ας τό ποΰμε έν 
παρόδω, γιά πολλούς διανοουμένους ή γιά τή φοιτητική 
νεολαία, άλλά οχι γιά πολλούς μέσα στον άπλό λαό. 
Καί αύτό γιατί ύπηρξε μιά άκόμα πιο μαζική άποχή 
στίς κοινοβουλευτικές έκλογές τοΰ ’Ιουνίου [2002]. Λί
γο λίγο, ή ((δημοκρατία » άποκτα τή μορφή μιά μειο- 
ψηφικής τελετουργίας.)

2. 'Υπάρχει ισότητα ενώπιον τοΰ άριθμοΰ, δπως ορίζει ό 
νόμος τής ψηφοφορίας, άλλά -τό έχουμε ξαναπεΐ- οί 
αποφασιστικές θέσεις είναι προκωδικοποιημένες σύμ
φωνα μέ κανόνες πού ύπερβαίνουν τόν άριθμό.

3. Διαπιστώνεται έπίσης μιά κραυγαλέα άσυμμετρία ά
νάμεσα στο «ναι» καί τό «οχι». Ή  συνέπεια τοΰ 
« ο χ ι», ή όποία ίσοδυναμεΐ μέ τόν άποκλεισμό, είναι 
πραγματική. Άντιθέτως, αύτό πού παίζεται μέ τό 
((να ι» είναι δσο γίνεται πιο φευγαλέο. Ποιές δεσμεύ
σεις τηρεί ό εκλεγμένος; Καμιά άπ’ αύτές δέν αξίζει,
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πολύ λιγότερο σήμερα δπου ή έννοια τοϋ προγράμμα
τος έχει πρακτικά δυσφημιστεί. 'Υπάρχει λοιπόν -γιά  
τον ψηφοφόρο- κάτι το πραγματικό μέ δ,τι τιμωρεί 
αρνητικά μέ τήν ψήφο άλλά κανένα προβλεπόμενο 
πραγματικό αποτέλεσμα μέ τήν εκλογική επιτυχία -  
εκτός, δπως είπαμε, άπό τή συντήρηση τών βασικών 
παραμέτρων της ύπαρξης. Τουλάχιστον, εκείνων πού 
πάνω τους έχει κάποια δικαιοδοσία ό έκλεγμένος. Αύ
τό είναι τό μυστικό τών πολιτικάντηδων μέ μακριά 
σταδιοδρομία: Ό  μόνος τρόπος γιά να διαρκέσει ή 
καριέρα τους είναι να μην κάνουν τίποτα.

Τί σήμαινε μέσα σ’ αύτες τις συνθήκες ή τελετουργία τής 
ψήφου μετά τήν 21η ’Απριλίου; ’Ακριβώς, μόνο δτι ή ψήφος 
είναι ή μοναδική γνωστή πολιτική διαδικασία, τής όποίας ή 
σχεδόν άναπόφευκτη συνέπεια θά είναι νά μήν άλλάξει 
τίποτα. Σ ’ αύτή τή διαδικασία δέν ύποβάλλεται μόνο δ,τι 
θά μποροΰσε νά παρουσιαστεί σάν νόμος της Φύσης. ’Έτσι, 
φαινόμενα τόσο σημαντικά, τόσο δραματικά, δπως ήταν ή 
ολοκλήρωση της καταστροφής τής αγροτικής Γαλλίας μέ
σα σέ λίγες δεκαετίες, ή τό ξήλωμα τών δημόσιων ύπηρε- 
σιών, συμπεριλαμβανομένου τοΰ σχολείου, ή ή φιλελευθε
ροποίηση τών χρηματιστικών μηχανισμών ή ή ύπακοή στις 
εύρωπαϊκές ντιρεκτίβες σάν άλλοθι ή ή πολιτική ούρας 
στούς αμερικανικούς πολέμους ποτέ δέν τέθηκαν σέ ψηφο
φορία ούτε καί άποφασίστηκαν ξεκάθαρα άπό τό τάδε ή τό 
δείνα κόμμα. Ή  ψήφος δέν άφορα αύτά τά κεφαλαιώδη 
ζητήματα πού παρουσιάζονται άπό τούς πολιτικούς μάλλον 
συναινετικά, σάν νά έπρόκειτο γιά δ,τι ύπάρχει κι οχι δ,τι 
αποφασίζουν ( θά χρησιμοποιήσουν καί εκφράσεις δπως « ό
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σύγχρονος κόσμος » ή « ό κόσμος δπως είναι »). Παρόμοια, 
ορισμένες αποφάσεις λαμβάνονται ύποχρεωτικά στα μυ
στικά γιατί δέν είναι έπαρκώς συντηρητικές γιά νά άντέ- 
ξουν στη δοκιμασία της ψήφου (γιά παράδειγμα: ή συ- 
στράτευση της Γαλλίας μέ τό ’Ιράκ στον παρατεταμένο 
καί ιδιαιτέρως αιματηρό πόλεμο ενάντια στο ’Ιράν, μιά 
συστράτευση πού ποτέ δέν ήταν πραγματικά δημόσια). 
Μέ άλλα λόγια: Έάν συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές, 
αύτές δέν συντελοϋνται στο πεδίο της ψήφου. Καί αντίστρο
φα, δ,τι βρίσκεται στο πεδίο της ψήφου είναι ούσιαστικά 
αμετάβλητο. Είναι αύτή ή εγγύηση μιας άπόφασης χωρίς 
αντικείμενο πού σαγηνεύει καί συμπαρασύρει στήν προσ
χώρηση στή διαδικασία της ψηφοφορίας.

Άντιθέτως, οί μορφές πολιτικής πού ενσωματώνουν 
πραγματικές αποφάσεις, έννοώ χειραφετητικές αποφά
σεις, είναι εντελώς ξένες στήν ψήφο, γιατί τό νά αποφα
σίσεις οτιδήποτε απελευθερωτικό σέ καθιστα εχθρό σέ 
κατεστημένα συμφέροντα, τά όποια, δσο μειοψηφικά κι 
άν είναι, θά ασκήσουν αρκετή πίεση καί θά έλέγξουν αρκε
τά προπαγανδιστικά εργαλεία ωστε νά επιτρέψουν νά σέ 
άντικαταστησει κάποιος άλλος στις επόμενες εκλογές. 
Πράγμα πού θά γίνει μέ τή βούληση τοΰ κόσμου καθώς 
ψηφίζει γιά νά διατηρηθεί κι οχι γιά νά γίνει.

Γιά νά δεθεί ή πολιτική μέ αληθινές άποφάσεις, πού θά 
μπορεϊ νά τις διαβάσει κανείς σάν τις συνέπειες μιας βού
λησης καί οχι της φύσης τών πραγμάτων, οφείλει νά βα
σιστεί σέ αρχές καί σέ πρακτικές πού έξαρτώνται άμεσα 
από αύτές τις αρχές κι οχι άπο τον πολύ παράξενο κανόνα 
πού υποτάσσει τά πάντα στον αριθμό.

'Η  ψήφος βρίσκεται άπο θέση άρχής σέ άντίφαση μέ τις
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αρχές, δπως καί μέ κάθε ιδέα αμφισβήτησης ή χειραφέ
τησης. Θά σας πω σ’ αύτό τό σημείο μιά ιστορία. Στη 
διάρκεια του μοιραίου δεκαπενθημέρου πού ό « φασιστα- 
ράς» Λεπέν διεκδικοΰσε τήν Προεδρία, οί φοιτητές τής 
Σχολής Διακοσμητικών Τεχνών έφτιαξαν πολλές δημο
κρατικές άφίσες, δπως καί οί ένδοξοι πρόγονοί τους τον 
Μάη τοϋ ’68 είχαν φτιάξει επαναστατικές άφίσες. Οί πρό
γονοι είχαν εικονογραφήσει τό μοτίβο « οί έκλογές είναι 
παγίδα γιά νά μάς πιάσουνε μαλάκες », ένώ οί άπόγονοί 
τους τό μοτίβο « τί ωραίο είναι νά ψηφίζεις » ή κάτι τέ
τοιο. Ό  'Ηράκλειτος είχε δίκιο δταν έλεγε δτι δέν μπαί
νουμε δυο φορές στό ίδιο ποτάμι. ’Έχω στό νοΰ μου ιδιαί
τερα μιά άφίσα σέ πράσινη μεταξοτυπία ( έδώ καί κάποιο 
καιρό τό πράσινο φοριέται πολύ περισσότερο άπό τό κόκ
κινο), κολλημένη στήν είσοδο τής σχολής τους πού διακή
ρυσσε : «Τό νά ψηφίσεις λευκό δέν είναι αμφισβήτηση 
πιά ». Ρώτησα μιά ομάδα πού περιτριγύριζε τό άριστούρ- 
γημα: « Δέν έννοεΐτε, βεβαίως, παρ’ ολα αύτά, οτι είναι 
άμφισβήτηση νά ψηφίσει κανένας τον Σ ιράκ; » Μοΰ έκα
ναν τήν παραχώρηση δτι πράγματι ή φράση ήταν ύπερβο
λική. (( Άκόμα λιγότερο είναι άμφισβήτηση νά ψηφίσει 
κανένας τον Λεπέν; » Βάζουνε τις φωνές δτι δέν πρέπει 
ούτε νά τό σκεφτεΐ κανείς. « ’Άρα », τούς είπα, « εάν δέν 
εΐναι άμφισβήτηση ούτε τό νά ψηφίσεις Λεπέν ούτε τό νά 
ψηφίσεις Σιράκ ούτε νά ψηφίσεις λευκό, τότε θά θέλετε νά 
πείτε καί θά έπρεπε νά γράψετε: Τόνά ψηφίσεις δέν είναι 
πιά άμφισβήτηση ». ’Απρόθυμα έντελώς παραδέχονται τό 
συμπέρασμά μου δπως τό κατάλαβαν. Έ γώ , δμως, συν
εχίζω : « Είστε δημοκράτες; » Χαμογελούν πώς είναι δυ- 
νατόν νά φανταζόμουν τό άντίθετο. « Βρίσκετε, λοιπόν, δτι
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τό νά ψηφίζει κάνεις είναι ή μείζων πολίτικη πράξη, δτι ή 
ψήφος είναι δ,τι τό καλύτερο υπάρχει; » Μου το έπιβε
βαιώνουν μέ κάποια οίηση κι ένας άπό αύτούς μου εξηγεί, 
σάν νά άπευθυνόταν σέ κάποιον οκνηρό στη σκέψη, δτι 
αύτό άκριβώς ήθελαν νά ποΰνε μέ τήν άφίσα τους. « Ά λλά  
τότε », είπα, « έάν τό νά ψηφίζεις είναι τό Καλό καί, έπί
σης, τό νά ψηφίζεις δέν άποτελεϊ πιά αμφισβήτηση, τότε ή 
αμφισβήτηση είναι τό Κακό; Αύτό θέλατε νά π ε ίτε ; » 
Δέν θά συμφωνήσουν εύκολα ! Δυστυχώς, δμως, αύτό ήταν 
πού ήθελαν νά ποΰνε. Αύτό ήταν τό πραγματικό περιεχό
μενο τής συγκίνησής τους. "Οπως έλεγαν καί οί έλευθε- 
ριακοί τοΰ 19ου αιώνα : « Νά ψηφίζεις σημαίνει νά παραι- 
τεϊσα ι». Σήμερα, θά λέγαμε, μέ μεγαλύτερη άκρίβεια: 
Νά επιθυμείς νά παραιτηθείς σημαίνει νά ψηφίζεις.

Παθητικός αριθμός και ενεργητικός αριθμός

Ό  λόγος τών παραδόξων της ψήφου είναι πολύ γνωστός: 
'Η τεχνική όρθολογικότητα, ή όποία εμπιστεύεται τό άπο- 
τέλεσμα στήν άπλή καταμέτρηση καί επιτρέπει ετσι τήν 
άπειρη φροντίδα τών κοινωνιολόγων καί τών έκλογολόγων 
-πού νοιάζονται τόσο πολύ γιά τίς λεπτομέρειες καί τίς 
διακυμάνσεις τών αριθμών δσο κι οί ειδικοί τής Ιστορίας 
τών κλιμάτων- δέν κάνει τίποτα άλλο άπό τό νά κρύβει 
μιά γιγάντια άνορθολογικότητα. Γιατί άπό ποΰ κι ώς ποΰ 
ό άριθμός θά έπρεπε νά έχει πολιτική άξία ; Γιατί ή πλειο- 
ψηφία, ή όποία εξάλλου είναι μετατρέψιμη χάρη στήν ά
πειρη πανουργία τών εκλογικών συστημάτων, θά έπρεπε 
νά είναι προικισμένη μέ τά κατηγορήματα ένός κανόνα;
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Σέ κανένα από τά πεδία όπου διακυβεύεται ή δραστηριό
τητα της σκέψης τών ανθρώπων δέν ανεχόμαστε μια τέ
τοιου είδους προσέγγιση. Οί μεγάλοι δημιουργοί της επι
στήμης καί οί καινοτόμοι καλλιτέχνες είχαν δίκιο ενάντια 
στις κυρίαρχες γνώμες. Τά βίαια ερωτικά πάθη αύτοεπι- 
βεβαιώνονται ακόμα καί ενάντια στην μέση κοινωνική 
κρίση. Ή  πολιτική καί μόνο, λοιπόν, θά έπρεπε να καταδι
καστεί στο συντηρητισμό τών άριθμητικών μέσων όρων; 

'Όλα δείχνουν δτι δέν μπορεϊ νά συμβαίνει κάτι τέτοιο. 
Γιατί κάθε φορά πού μιά απόφαση κεφαλαιώδους σημα
σίας πρέπει νά ληφθεϊ, μέσα στον πολιτικό χώρο, άπο τον 
καθέναν καί στο δικό του προσωπικό ονομα, οί ύποστη- 
ρικτές τοΰ δικαίου καί τοΰ αληθινού είναι άρχικα έντελώς 
μειοψηφικοί, καί μάλιστα άσήμαντοι έκλογικά. Μειοψη
φία ήταν οί άντιστασιακοί τό 1940, μειοψηφία κι εκείνοι 
πού στή δεκαετία τοΰ ’50 άντιτάσσονταν στούς άποικια- 
κούς πολέμους, μειοψηφία καί οί « άριστεριστές » της δε
καετίας τοΰ ’60 καί τοΰ ’70, καί άπόλυτη μειοψηφία είναι 
σήμερα έκεΐνοι πού βλέπουν τήν ιμπεριαλιστική φιλοδο
ξία καί τή δουλοφροσύνη νά κρύβονται πίσω άπο τή μάσκα 
τών ((άνθρωπιστικών επεμβάσεων » ή τοΰ « πολέμου κατά 
της τρομοκρατίας». Καί κατά βάθος, ό καθένας ξέρει 
καλά δτι οί αριθμοί, οί πλειοψηφίες, δπως συγκεντρώνον
ται στά τυφλά ψηφοδέλτια, βγαίνοντας εξω από τό παρα- 
βάν, δέν έχουν καμιά αληθινή σημασία.

Καταφύγιο τότε γίνεται ή αμφισημία τοΰ άριθμοΰ. Για- 
τί πρέπει νά διακρίνουμε τον παθητικό άριθμό, δπως αύ
τός λειτουργεί στις ψηφοφορίες, καί τον έντελώς διαφορε
τικό, ενεργητικό αύτή τή φορά άριθμό τών διαδηλώσεων, 
τών μαζικών άπεργιών καί προπαντός τών έξεγέρσεων.
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Ό  ένεργητικός αριθμός, δσο μεγάλος κι αν είναι, πάντα 
είναι, παρ’ δλα αύτά, μικροσκοπικός σέ σχέση μέ τον πα
θητικό άριθμό. Οί διαδηλωτές της Πρωτομαγιας τοΰ 2002 
κορδώνονται δτι ήταν 500.000 άλλα τί είναι αύτός ό άριθ- 
μός συγκριτικά μέ τον άριθμό τών ψηφοφόρων; Κι άκόμα, 
συγκριτικά μέ τα έξι έκατομμύρια πού ψήφισαν Λεπέν; 
Στήν πραγματικότητα, ό ενεργητικός άριθμός δέν είναι 
άληθινά άξιοποιήσιμος παρά μονάχα δταν τεθεί σέ προτε
ραιότητα, πριν άπο κάθε εκτίμηση μέσων δρων ή πλειο- 
ψηφιών, ή ισχύς της συλλογικής βούλησης καθώς άναλαμ- 
βάνει τό ρίσκο μιας πράξης ή μιας επίμονης οργάνωσης.

Μεταξύ 21ης ’Απριλίου καί 5ης Μαΐου, οί « δημοκρά
τες », διαπιστώνοντας δτι, στο πεδίο τοΰ παθητικοΰ άριθ- 
μοΰ, εύημεροΰσε ενα τέρας -στήν πραγματικότητα ή δική 
τους εσωτερική τερατωδία- καί χωρίς κάν νά άναρωτη- 
θοΰν μήπως κάτι τέτοιο είναι νομοτελειακό σ’ αύτό τό 
είδος άριθμοΰ -πιστεύω δτι κάθε παθητικότητα είναι πο
λιτικά ύποπτη- θέλησαν νά παρηγορηθοΰν μέ τήν παρα
γωγή ενός ένεργητικοΰ άριθμοΰ. «Βγήκαν στούς δρό
μους ». ’Αλλά ή ισχύς τους ήταν γιά γέλια, άφοΰ διακή
ρυσσαν, άπο αγάπη στήν ψηφο, τήν υποδούλωση τοΰ ένερ- 
γητικοΰ άριθμοΰ στον παθητικό άριθμό.

Ό  ενεργητικός άριθμός πρέπει νά άποσπαστεΐ άπο κά
θε συσχέτιση μέ τον παθητικό άριθμό. Μιά συγκέντρωση, 
μιά διαδήλωση, μιά έξέγερση διακηρύσσουν τό δικαίωμά 
τους χωρίς νά εξετάσουν τίποτα άλλο εκτός άπο αύτό πού 
ενυπάρχει στή δική τους ύπαρξη. Τά καθάρματα δέν έχουν 
ποτέ δυσκολία νά εύημεροΰν μέσα στή σκοτεινή άποδοχή, 
τήν παθητικότητα, τον ανώνυμο καί κρυφό άριθμό. Ό  
ίδιος 6 Χίτλερ ήρθε στήν έξουσία μέ εκλογές, καί ήταν μιά
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κανονική εθνοσυνέλευση εκείνη πού εξέλεξε τον Πεταίν.
Το νά κάνεις τον ενεργητικό αριθμό νά παίζει το ρόλο 

τοΰ βοηθοΰ στον παθητικό άριθμό, οπως τήν Πρωτομαγιά 
τοΰ 2002, δείχνει μιά χωρίς έλπίδα κατάσταση τών συν
ειδήσεων. Επιπλέον, όπως ξέρουμε πιά σήμερα, τό απο
τέλεσμα αύτης τής διαδήλωσης ύπήρξε άπλούστατα μη
δενικό. ’Αποκτήσαμε τον Σιράκ χωρίς τήν παραμικρή 
« δημοκρατική » πριμοδότηση. Καί ή μαθητικη νεολαία, 
σάν νά ’τανε κάποιο μικρό ρυάκι σέ ξερές περιοχές μετά 
τήν καταιγίδα, εξαφανίστηκε στό κρεβατάκι της.

Ρονσσώ

Ό  Ρουσσώ εξέτασε τά τεχνάσματα αύτοΰ τοΰ μπερδέμα
τος τοΰ άριθμοΰ στή σχέση του μέ τήν πολιτική βούληση.

Βρίσκουμε σ’ αύτόν μιά ξεκάθαρη αντίθεση στήν ψήφο 
όσον άφορά τον καθορισμό αντιπροσώπων, τήν « άντιπρο- 
σωπευτική» δημοκρατία. Τό άξίωμά του, τό όποιο είναι 
στήν πραγματικότητα αύτό τοΰ ένεργητικοΰ άριθμοΰ ( μιά 
διαδήλωση δέν είναι τίποτα πέραν τής πραγματοποίησής 
της, άποτελεΐται άπό διαδηλωτές καί μόνο, τών οποίων εί
ναι ή παρουσία [ καί οχι ή έκπροσώπηση ]), λέει: « 'Ηβού
ληση δέν εκπροσωπείται ». Έ ξ  ού καί ό αγγλικός κοινοβου
λευτισμός, γιά τον Ρουσσώ, δέν είναι τίποτα άλλο παρά 
καμουφλαρισμένος δεσποτισμός: ’Από τή στιγμή πού έ- 
κλεγοΰν οί βουλευτές, γράφει, ό λαός <( είναι, σκλάβος, δέν 
εΐναι τίποτα  ». Ή  ούσία της πολιτικής, κατά τον Ρουσσώ, 
επιβεβαιώνει τήν παρουσία ενάντια στήν έκπροσώπηση.

’Από μιάν άλλη πλευρά, ή εξουσία τοΰ άριθμοΰ άναγνω-
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ρίζεται, έφόσον ή λαϊκή απόφαση λαμβάνεται κατά τήν 
πλειοψηφία τών ψήφων. Ό  λαός συγκεντρώνεται καί ψη
φίζει άλλά, λέει ό Ρουσσώ, « ό μεγαλύτερος αριθμός υ
ποχρεώνει δλονς τους άλλους ». Διατηρείται ό αινιγματι
κός δεσμός άνάμεσα στήν παθητική ολοκλήρωση τοΰ άριθ- 
μοΰ καί τήν άπόφαση: « Ά πό  τόν υπολογισμό τών ψήφων 
εξάγεται ή δήλωση τής γενικής βούλησης ».

Δέν θά μποροΰσε νά πει κανείς δτι 6 Ρουσσώ, πού κατά 
τά άλλα είναι πολύ τεκμηριωμένος στίς λεπτομέρειες, 
στήν περίπτωση αύτή κατορθώνει νά θεμελιώσει αύτή 
τήν αύθεντία τοΰ άριθμοΰ. 'Υποστηρίζει βεβαίως δτι οί 
έπιμέρους βουλήσεις άλληλοκαταστρέφονται καί δτι έτσι 
ή ψήφος συγκεντρώνει τή γενικότητα ένός βούλεσθαι. Ά λ 
λά τί θά μποροΰσε νά σημαίνει μιά πλειοψηφική ψήφος 
πού εξάγεται στο τέλος αύτής της σκοτεινής άλληλεξου- 
δετέρωσης τών έπιμέρους βουλήσεων (δηλαδή τών έπιμέ
ρους συμφερόντων); Ποιός δέν βλέπει δτι θά ήταν μαγεία 
νά ξεπηδήσει ξαφνικά ή έκφραση τής καθολικής ορθότη
τας της πολιτικής βούλησης;

Καί ό ίδιος ό Ρουσσώ βλέπει τήν άναντιστοιχία άνάμε
σα στον αριθμό καί τίς πραγματικά σημαντικές αποφά
σεις. "Οταν πρόκειται γιά « τή σωτηρία της πατρίδας », εί
ναι θεμιτό νά « διοριστεί ένας ανώτατος αρχηγός πού θά κά
νει νά σιγήσουν δλοι οί νόμοι ». Ξέρουμε πώς τό χρησιμο
ποίησαν αύτό τό αποδεικτικό στοιχείο τά μέλη της Συμβα
τικής Συνέλευσης πού έγιναν μέλη τής Επιτροπής Δημό
σιας Σωτηρίας. 'Όπως θά τό πει ξανά ό Μάρξ, δταν είμα
στε στο χείλος της δημιουργίας ένός κόσμου, ή φυσική μορ
φή οργάνωσης της πολιτικής βούλησης είναι ή δικτατορία. 
Καί κατανοεΐται αύτό εύκολα: Ποιά είναι ή καταφυγή εκεί
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νων πού δέν έχουν τίποτα, πού δέν ελέγχουν ούτε τούς κα
τασταλτικούς μηχανισμούς ούτε τις προπαγανδιστικές μη
χανές ; Ή  μοναδική τους καταφυγή είναι αναμφίβολα αύτη 
τοϋ άριθμοΰ άλλά με τή μορφή τοΰ πειθαρχημένου ενεργη
τικού άριθμοΰ. Ναί, το μοναδικό, αληθινά λαϊκό πολίτικο 
δπλο είναι ή πειθαρχία σκέψης καί δράσης, ή οποία πρέπει 
νά ύποτάξει τον άριθμό. Γι’ αύτό καί ό νόμος τής ψηφο
φορίας του είναι γενικά ξένος, άφοΰ ή ψηφοφορία είναι ή 
άπεξάρθρωση τής πειθαρχίας μέσα στήν παθητικότητα 
τοΰ άριθμοΰ. Αύτο είναι πού έμμεσα άναγνωρίζει ό Ρουσ
σώ, μέ τήν άναγκαστική προσφυγή, δταν ή κατάσταση 
είναι δραματική, σέ έναν μοναδικό αρχηγό, συμβολική υλο
ποίηση τής πειθαρχίας τών πολιτών. Κι αύτό είναι πού ό 
Μάρξ προτείνει μέ τό ονομα τής « δικτατορίας τοΰ προ
λεταριάτου ».

Τελικά, γ ι’ αύτούς τούς στοχαστές, ό έκλογικός άριθ- 
μός είναι κατάλληλος δταν πρόκειται νά έξασφαλιστεΐ ή 
ήσυχη διατήρηση τοϋ ύπάρχοντος, ή παθητικότητα τών 
ύπολογισμών καί ή συντήρηση τοΰ όμοιογενοΰς. Κι είναι 
έντελώς άκατάλληλος δταν τίθεται ζήτημα δράσης, θεμε- 
λίωσης ή δταν βρίσκεται κανείς μέσα στή δοκιμασία ένός 
συμβάντος.

Μέλλον

Αύτό σημαίνει δτι δέν μας λέει τίποτα πού νά άξίζει ή 
πομπώδης φόρμουλα πού χρησιμοποιήθηκε τήν έπαύριον 
της έκλογής τοΰ Σιράκ : « 7ο  δημοκρατικό πολίτευμα σώ
θηκε ». Είτε δέν ύπήρχε κανένας κίνδυνος, καί τό νά λέει
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κάποιος δτι σωθήκαμε είναι παράλογο, είτε όντως υπήρχε 
καί σίγουρα δεν θα είναι ό αριθμός έκείνων πού ψήφισαν 
Σιράκ αύτός πού θά τον εξουδετερώσει. Έάν υπάρχει 
πρόβλημα λεπενισμοΰ στη χώρα μας (καί γενικότερα πρό
βλημα άπό την Ά κρα Δεξιά στην Εύρώπη), τότε πρέπει 
νά επιτεθούμε στην έκπτωση τών συνειδήσεων καί στην 
πολιτική μηδαμινότητα, μέ θετικές στρατεύσεις πού είναι 
άποδεσμευμένες άπό κάθε εκλογική έγνοια καί πού κρί- 
νονται μόνο στή βάση άρχών. Καί ή άρχή τών άρχών γιά 
τον μοντέρνο φιλόσοφο είναι ή ισότητα. Νά εφεύρουμε 
τούς τόπους καί τις διαδικασίες μιας πολιτικής δουλειάς 
στο εσωτερικό τών λαϊκών μαζών καί σέ δ,τι άναφέρεται ή 
λέξη « εργάτης » γιά νά βρει ή γενικότητα τοΰ αξιώματος 
της ισότητας τις εκφράσεις της πού θά διακλαδώνονται 
μέσα σέ δλες τις καταστάσεις οί όποιες άνοίγονται ( στις 
κατοικίες, τά εργοστάσια, τούς δρόμους, τις πόλεις...) 
Αύτό είναι τό ζήτημα, αύτό είναι τό καθήκον. Χρειάζεται 
γ ι’ αύτό, ας μην έχουμε αμφιβολία, μιά άκλόνητη άδια- 
φορία γιά κρατικές θέσεις καί μιά διαρκώς συντηρούμε
νη ένθερμη περιφρόνηση γιά εκλογικές παροχές. Χρειάζε
ται ή διακηρυγμένη καί νηφάλια αναγνώριση της ύπερο- 
χής τοΰ ενεργητικού άριθμοΰ επί τοΰ παθητικοΰ άριθμοΰ. 
Χρειάζεται τό κερί πού χρησιμοποιοΰσε ό Όδυσσέας γιά 
νά μήν υποχωρήσει ούτε στά τραγούδια ούτε στις Σειρήνες 
ούτε στούς εκβιασμούς της « δημοκρατίας ». Χρειάζονται 
καινούργιες διαδρομές, γιατί τό κλειδί της έφευρετικότη- 
τας βρίσκεται σέ δ,τι ονομάζαμε στή δεκαετία τοΰ ’70 « ό 
δεσμός μέ τις μάζες » καί πού θέλει νά πει άπλούστατα 
το έξης : Νά κάνουμε πολιτική άμεσα μέ αύτούς γιά τούς 
οποίους κατ’ αρχήν γίνεται, αύτούς γιά τούς οποίους τό
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αξίωμα της ισότητας είναι τό μόνο πού μπορεΐ νά έγγρά- 
ψει την ύπαρξη στην αλήθεια της.

Κατά βάθος, τό ζήτημα είναι νά βροϋμε τούς νέους τό
πους της γενικής βούλησης. Ό  Ρουσσώ τό είπε πάρα πολύ 
καλά : << Ή  έπιμέρους βούληση τείνει, άπό τήν ϊδια της τή 
φύση, στις προτιμήσεις, ενώ ή γενική βούληση στήν ισό
τητα  ». Για νά έκδηλωθεΐ, εστω καί σέ ενα μόνο σημείο, ή 
επάνοδος μιας γενικής βούλησης, πρέπει σίγουρα νά θυ
σιαστούν πολλές προτιμήσεις. Σ ’ αύτό μπορεΐ νά βοηθήσει 
ή φιλοσοφία. Γιατί στην πιο γενική έμπνευσή της, διδά
σκει ότι μπορούμε νά προτιμούμε την καθολικότητα τοϋ 
αληθινού άπό τις προτιμήσεις. Καί επιπλέον, τότε είμαστε 
καί εύτυχισμένοι.
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Μέθοδος

Μπροστά στήν καταστροφή τών Δίδυμων Πύργων στή 
Νέα 'Υόρκη άπό άεροπλάνα πού οί επιβάτες τους δπως 
καί οί νέοι πιλότοι τους, αύτοί οί σφετεριστές δολοφόνοι, 
είχαν μετατραπεϊ σέ εμπρηστικά βλήματα, ύπάρχει παν
τού ή βεβαιότητα τοΰ παθήματος [της συγκίνησης]. Ά 
κόμα καί γ ι’ αύτούς -πού είναι πολυάριθμοι, εκατοντάδες 
εκατομμύρια ζωντανοί άνθρωποι: ή μεγάλη πλειονότητα 
τών εχθρών της ζοφερής καί μοναχικής άμερικανικής ύ- 
περδύναμης- καί οΐ όποιοι χάρηκαν λίγο-πολύ κρυφά, λί- 
γο-πολύ μέ κάποια ντροπή, έπρόκειτο παρ’ δλα αύτά γιά 
ενα απίστευτο μαζικό έγκλημα. Είναι άκατάλληλη ή λέξη 
« τρομοκρατική ένέργεια », γιατί θυμίζει τίς βόμβες τών 
μηδενιστών πού εσκαγαν στίς άμαξες τοΰ Τσάρου, τήν 
επίθεση στο Σαράγιεβο, άκούγεται σάν ηχώ τοΰ « fin de 
siecle », άλλά τοΰ τέλους τοΰ άλλου αιώνα. Στίς άπαρχές 
αύτές της χιλιετίας, ή βεβαιότητα τοΰ παθήματος κατα
γράφει τόν άσυνήθιστο συνδυασμό βίας, ηρεμίας, σιωπη
λής μανίας, οργάνωσης, άδιαφορίας μπροστά στή φωτιά, 
τό βάσανο, καί την καταστροφή πού χρειάζονται γιά νά 
πετύχει κανείς μέσα σ’ αύτές τίς εκλεπτυσμένες τεχνικές, 
στήν καρδιά μιας μεγάλης πρωτεύουσας, τή θανάτωση 
πολλών χιλιάδων κοινών ανθρώπων, συνηθισμένων έργα- 
ζομένων. Πρόκειται γιά τεράστιο έγκλημα, προμελετημέ- 
νο άπό καιρό καί παρ’ δλα αύτά σιωπηλό. Κανένας δέν τό
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διεκδικεΐ. IV αύτό, άν λάβει ύπόψη του κανείς, τυπικά, 
δτι αύτδ τδ μαζικό έγκλημα είχε στόχο νά αποσταθερο
ποιήσει μιά « φυσιολογική » κατάσταση στά τυφλά, άνώ- 
νυμα καί μέ τήν πιο τελειοποιημένη άγριότητα, θά μπο
ρούσε νά πει δτι άπηχεΐ τή φασιστική αντίληψη δράσης. 
Καί σάν συνέπεια ύπηρξε παντού στον κόσμο, ανεξάρτητα 
άπό τήν άμεση θέση -συντριβής ή συνενοχής- τών ψυχών, 
μιά βαριά κατάπληξη: τό πάθημα πού σηματοδοτεί μιά 
καταστροφή.

Σίγουρα ή φιλοσοφία οφείλει νά καταγράψει τη βεβαιό
τητα αύτή τοΰ παθήματος. Δέν είναι δμως και μικρότε
ρο της χρέος νά μήν ικανοποιηθεί ποτέ μ’ αύτήν καί μό
νο τήν καταγραφή. Μπορεΐ ή θρησκεία νά διακηρύσσει 
δτι έχει εμπιστοσύνη στις βεβαιότητες της καρδιας. Ή  
τέχνη, λέει ό Gilles Deleuze, δίνει μορφή στο παραστατό 
[percept] καί στο πάθημα [affect]. Ή  φιλοσοφία, πάλι, 
οφείλει -αύτός είναι ό ξηρός προορισμός της- νά φτάσει 
στήν έννοια, ή νά άναλάβει τή δόμησή της, δσο τραυματι
κή καί νά είναι ή άφετηρία άπό τήν οποία άνοίγει τήν 
ερευνά της.

Προτείνεται, τότε, πρός φιλοσοφική επεξεργασία καί 
μιά δεύτερη βεβαιότητα, πού δέν άφορα πιά τό πάθημα 
άλλά τό δνομα : τό ονομα « τρομοκρατία ». Αύτη ή βεβαιό
τητα τοΰ ονόματος (δτι τό μαζικό έγκλημα της Νέας 
'Τόρκης, πού σηματοδοτεΐται άπό τό πάθημα της κατα
στροφής, είναι μιά τρομοκρατική ενέργεια) παίζει άπό 
εδώ καί εμπρός εναν κύριο ρόλο. Παγιώνοντας τον ορισμό 
τοΰ έχθροΰ, τσιμεντάρει τήν παγκόσμια συμμαχία, επι
τρέπει στον ΟΗΕ νά διακηρύξει δτι οί ΗΠΑ βρίσκονται σέ 
κατάσταση « νόμιμης άμυνας», έπιστρατεύει τον προ
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γραμματισμό τών στόχων της εκδίκησης. Άκόμα βαθύ
τερα, ή λέξη ((τρομοκρατία » έχει μιά τριπλή λειτουργία :

1. Προσδιορίζει ενα υποκείμενο, αύτό πού είναι ό στόχος 
της τρομοκρατικής ένέργειας, αύτό πού έπληγη, βυθί
στηκε στό πένθος καί οφείλει νά δώσει την εκδικητική 
άπάντηση. Αύτό τό ύποκείμενο, είναι, ανάλογα μέ τό τί 
διαλέγει κανείς, « οί κοινωνίες μας » ή « ή Δύση » ή « οί 
δημοκρατίες » ή άκόμα « ή Αμερική )>, άλλά μέ άντί- 
τιμο, πού ταχύτατα πλήρωσαν στά κύρια άρθρα τους οί 
άρθρογράφοι, νά « είμαστε δλοι Αμερικανοί ».

2. Στηρίζει τά κατηγορούμενα. Στήν περίσταση αύτή, ή 
τρομοκρατία θά είναι « ΐσλαμική ».

3. Προσδιορίζει ολόκληρη τή διαδοχή τών εξελίξεων, ή 
οποία θά θεωρείται άπό έδώ κι εμπρός σάν « ό πόλεμος 
κατά της τρομοκρατίας ». Μας προειδοποιούν οτι θά 
είναι ένας « παρατεταμένος πόλεμος. Μιά ολόκληρη 
ιστορική εποχή ». Μέ μιά κουβέντα, ό « πόλεμος κατά 
της ίσλαμικής τρομοκρατίας » διαδέχεται τον Ψυχρό 
Πόλεμο (ή τον θερμό πόλεμο: Κορέα, Βιετνάμ, Κού
β α ...) κατά του κομμουνισμοϋ.

Κι έδώ έπίσης ή φιλοσοφία, έφόσον καταγράφει ώς 
σημαντικό σύμπτωμα τή βεβαιότητα της διάδοσης παν
τού της λέξης « τρομοκρατία », οφείλει να εξετάσει τήν 
προέλευσή της καί τή φορά της.

Έν συντομία, ύπάρχουν δύο μεθοδολογικοί κανόνες. 
Πρώτον, ή φιλοσοφία δέν μεταφέρει ποτέ τό πάθημα, 

δσο στρατευμένη κι αν είναι. "Ενα έγκλημα είναι έγκλη
μα, αύτό είναι κατανοητό. Οί συνέπειες, όμως, ένός εγκλή
ματος, άκόμα κι αν αύτό τυπικά είναι φασιστικό, δέν
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μπορεΐ νά είναι, μηχανιστικά, ή πρόκληση κι άλλων εγ
κλημάτων. Κι αύτή ή ονομασία (« έγκλημα ») πρέπει νά 
καταχωρίζει καί δλα τά κρατικά εγκλήματα, μαζί καί τά 
αναρίθμητα εγκλήματα πού διέπραξαν τά ((δημοκρατι
κά » Κράτη. Γνωρίζουμε, τουλάχιστον άπό τόν καιρό της 
Όρέστειας του Αισχύλου, άρα άπό πολύ παλιά, δτι τό 
ζήτημα είναι πάντα νά ξέρουμε πώς νά άντικαθιστοΰμε 
τήν εκδίκηση μέ τή δικαιοσύνη.

Δεύτερον, ή φιλοσοφία δέν δέχεται χωρίς κριτικό έλεγχο 
τίς έπικρατοΰσες ονομασίες, δσο κοινές κι άν είναι. Γνω
ρίζει δτι έν γένει αύτές οί ονομασίες βρίσκονται ύπό τόν 
έλεγχο τών κατεστημένων δυνάμεων καί της προπαγάνδας 
τους.

Θά προχωρήσουμε, λοιπόν, στον λεπτομερή έλεγχο τών 
ονομάτων. Θά ξεκινήσουμε άπό τό κεντρικό ονομα, ((τρο
μοκρατία ». Μετά, ξεκινώντας άπό αύτό, θά θέσουμε σέ 
κριτική τήν τριάδα του κατηγορουμένου (((ισλαμισμός »), 
τοΰ ύποκειμένου (« ή Δύση ») καί της πρότασης (« πόλε
μος κατά της τρομοκρατίας »).

Τ ρομοκρα τία ;

Πρωταρχικά, «τρομοκράτης» είναι αύτός πού νομιμο
ποιεί καί άσκεΐ τήν Τρομοκρατία. Πρόκειται γιά άντικει- 
μενική ύποδήλωση πού δέν δυσφημίζει παρά τούς πολι
τικούς άντιπάλους. ’Έτσι οί μεγάλοι ’Ιακωβίνοι της Ε 
πιτροπής Δημόσιας Σωτηρίας, στή διάρκεια της Γαλλι
κής Επανάστασης, δηλώνουν χωρίς συμπλέγματα δτι εί
ναι «τρομοκράτες». Θέτουν έπισήμως τήν Τρομοκρατία
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<( στήν ημερήσια διάταξη ». Δηλώνουν μ’ αύτό δτι προσω
ρινά γίνεται πλήρως αδιαχώριστη ή πολιτική καί ή δικα
στική εξουσία, γεγονός πού δικαιολογούνταν άπό τις εξαι
ρετικές συνθήκες ( ό έμφύλιος πόλεμος καί ό πόλεμος μέ 
τούς ζένους), δπως επίσης καί ή κατασταλτική χρήση τών 
άμετάκλητων καί διωκτικών διαδικασιών, ή πολύ εκτετα
μένη προσφυγή στή θανατική ποινή. Ή  Τρομοκρατία θεω
ρείται ξεκάθαρα σάν αναγκαιότητα συγκυριακή (ήταν 
γνωστή ή κατηγορηματική άντίθεση του Ροβεσπιέρου, 
άπό άποψη άρχών, στή θανατική ποινή) έκεΐ δπου ή πολι
τική « άρετή » -δηλαδή ή δημοκρατική πεποίθηση- ήταν 
άκόμα πάρα πολύ έπισφαλής γιά νά είναι σέ θέση νά 
εξασφαλίσει άπό μόνη της τή νίκη πάνω στον πελώριο 
συνασπισμό τών ντόπιων καί ξένων άντεπαναστατών. "Ο
πως θά ρωτήσει κι ό Σαίν-Ζύστ: « Τί θέλουν αυτοί που 
δέν θέλουν οντε άρετή ούτε τρομοκρατία; » Τήν άπάντηση 
θά τή δώσουν οί θερμιδωριανοί: Θέλουν τό τέλος της ε
πανάστασης, τό βασίλειο της διαφθορας, τις ψήφους τών 
βολεμένων και μόνο.

Είναι αξιοσημείωτο οτι σιγά σιγά ή λέξη « τρομοκρα
τία », πού δριζε καθαρά μιάν ιδιαίτερη μορφή άσκησης 
της κρατικής εξουσίας, κατάφερε νά σημαίνει τό ακριβώς 
άντίθετο. Πράγματι άπό πολύ καιρό «τρομοκράτης» εί
ναι ή λέξη μέ τήν οποία τά Κράτη άποκαλοΰν κάθε βίαιο 
ή / καί ένοπλο αντίπαλό τους, άκριβώς λόγω τοϋ μή κρα- 
τικοΰ χαρακτήρα του. Αύτό συνέβη μέ τούς Ρώσους τρο
μοκράτες της Ναρόντναγια Βόλια, στό τέλος τοΰ 19ου αιώ
να, δπως καί μέ δλους της άναρχικής παράδοσης, συμπε- 
ριλαμβανομένης στή Γ αλλία της « συμμορίας τοΰ Μπο- 
νώ », τό ίδιο συνέβη μέ τό πρόσωπο τοϋ Τσέν στό μυθι



6ο Π Ε Ρ ΙΣ Τ Α Σ Ε ΙΣ ,  1

στόρημα Ή  ανθρώπινη μοίρα, ό όποιος ενσαρκώνει ήδη 
την άπόφαση της επίθεσης αύτοκτονίας καί στον όποιο ό 
Μαλρώ δίνει ενα φοβερό μεγαλείο, χωρίς νά τό δικαιολο
γεί πολιτικά. Τελικά ή λέξη καταλήγει νά σημαίνει, άπό 
τη σκοπιά τών κυρίαρχων -καί έτσι παίρνει τήν αρνητική 
της σημασία- όλους εκείνους πού ρίχνονται μέ ό,τι μέσο 
βρούνε στή μάχη ενάντια σέ μιά τάξη πραγμάτων πού τήν 
κρίνουν άπαράδεκτη. Γιά τον Πεταίν καί τις πολιτοφυλα
κές του, <( τρομοκράτες » ήταν οί άντιναζί άντιστασιακοί. 
Γ ιά όλες τις γαλλικές κυβερνήσεις χωρίς έξαίρεση άπό τό 
1954 ώς τό 1962, « τρομοκράτες » ήταν οί Άλγερινοί πα
τριώτες του FLN κι άκόμα οί Παλαιστίνιοι μαχητές γιά τό 
Κράτος τοΰ ’Ισραήλ, όπως καί οί Τσετσένοι γιά τον Πού- 
τιν καί τήν κλίκα του. «Τρομοκράτες», τέλος, είναι γιά 
τον Μπούς καί τή δουλική πατριωτική κοινή γνώμη του τό 
νεφέλωμα, πού είναι εξάλλου πολύ άδιαφανές, όλων εκεί
νων πού πλήττουν τά άγαθά καί τή ζωή ’Αμερικανών.

Πρέπει νά τό ποΰμε: Στό τέλος της σημασιολογικής 
του εξέλιξης, ό όρος « τρομοκράτης » είναι σήμερα μιά 
λέξη ούσιαστικά προπαγανδιστική. Δέν έχει τήν παραμι
κρή ούδέτερη άναγνωσιμότητα. Ξεμπερδεύει άπό κάθε 
λογικό έ’λεγχο τών πολιτικών καταστάσεων, τών αιτιών 
τους καί τών συνεπειών τους.

Στήν πραγματικότητα είναι μιά λέξη πού έχει καταν
τήσει ούσιαστικά τυπική. « Τρομοκράτης » δέν είναι πιά 
μιά λέξη πού δηλώνει έναν πολιτικό προσανατολισμό ή τή 
δυνατότητα της μίας ή της άλλης κατάστασης άλλά άπο- 
κλειστικά τή μορφή δράσης. Κι αύτό στή βάση τριών 
κριτηρίων. Γιά τήν κυρίαρχη γνώμη καί γ ι’ αύτούς πού 
προσπαθοΰν νά τή διαμορφώσουν, είναι « τρομοκρατική »
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πρώτα απ’ δλα μια μή κρατική θεαματική ενέργεια ή 
όποια προέρχεται -είτε αύτό είναι πραγματικότητα είτε 
μυθολογία- άπό παράνομα δίκτυα. Κατά δεύτερο λόγο, 
είναι μιά βίαιη ένέργεια πού εχει στόχο νά σκοτώσει η 
νά καταστρέφει. Τέλος, είναι μιά ενέργεια πού δέν κάνει 
διάκριση ανάμεσα σέ άμάχους καί μαχητές.

Αύτός ό φορμαλισμός δίνει τό χέρι του στον ηθικό 
φορμαλισμό του Κάντ. Αύτός είναι ό λόγος πού μιά ειδι
κός της « ηθικής φιλοσοφίας», δπως είναι ή Monique 
Canto1, πίστεψε δτι μπορούσε νά διακηρύξει πώς ή από
λυτη καταδίκη « τρομοκρατικών » ενεργειών, ή συμμετρι
κή έγκριση τών άντιποίνων, περιλαμβανομένων καί αύτών 
τοΰ Σαρόν στήν Παλαιστίνη, μποροΰν νά προηγηθοΰν ό- 
ποιουδήποτε ελέγχου της κατάστασης καί νά κάνουν άφαί
ρεση κάθε πραγματικής πολίτικης εκτίμησης. "Οταν πρό
κειται γιά τήν τρομοκρατία, μας εξήγησε αύτή ή νέου 
τύπου Σιδηρά Κυρία, τό νά εξηγείς σημαίνει να δικαιολο
γείς. Αρμόζει, ώς έκ τούτου, νά τιμωρείς αμέσως καί 
ανεξέλεγκτα. «Τρομοκρατική» καθορίζεται άπό έδώ κι 
εμπρός μιά ενέργεια πού άποτελεΐ τήν άρχετυπική μορφή 
τοΰ Κακοΰ. Εξάλλου, έτσι συνέλαβε άπό τήν αρχή δ 
Μπούς τήν πραγμάτωση της εκδίκησης: Τό Καλό (στήν 
πραγματικότητα ή κρατική τρομοκρατία κατά τών χω
ριών τών άγροτών καί κατά τών αρχαίων πόλεων της Κεν
τρικής ’Ασίας) ενάντια στο Κακό ( τή μή κρατική τρομο
κρατία κατά « δυτικών » κτιρίων).

Είναι σ’ αύτό τό σημείο, έκεΐ δπου κάθε όρθολογικότη-

1. Έ  Monique Canto είναι φιλελεύθερη Γαλλίδα φιλόσοφος, 
ειδική σέ ζητήματα πολίτικης ήθικης φιλοσοφίας. ( Σ.τ.μ .)
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τα κινδυνεύει νά καταρρεύσει ενώπιον τοϋ τεράστιου δγ- 
κου τών προπαγανδιστικών στοιχείων, έκεΐ ακριβώς πρέ
πει νά δώσουμε τή μεγαλύτερη προσοχή στις λεπτομέ
ρειες. Νά έξετάσουμε ιδιαίτερα τις έπιπτώσεις της ση- 
μαίνουσας αλυσίδας πού προκαλοΰνται μέ τδ πέρασμα 
άπο τδ έπίθετο « τρομοκρατική », πού προσδιορίζει τυπι
κά ορισμένες ενέργειες, στο ούσιαστικό « τρομοκρατία » ή 
« Ή  τρομοκρατία ». Είναι πράγματι ή στιγμή δπου ή 
μορφή γίνεται, τεχνηέντως, ούσία. Κι δπου καθίσταται 
δυνατή μιά έπίπτωση υποκειμένου ( απέναντι στήν « τρο
μοκρατία )) ύπάρχει ενα ((εμείς » πού εκδικείται), μιά 
έπίπτωση ετερότητας ( αύτή ή τρομοκρατία είναι ό ’Ά λ
λος τοΰ πολιτισμοΰ), ό « ίσλαμιστής » βάρβαρος καί τέλος 
μιά έπίπτωση περιοδολόγησης ( αρχίζει ό παρατεταμένος 
« πόλεμος κατά της τρομοκρατίας »).

/ Ιοιό είναι τό « εμείς » πον αντιμετωπίζει 
τήν « τρομοκρατία »;

Είναι φανερό δτι « ή τρομοκρατία » είναι μιά άνύπαρκτη 
ύπόσταση, ένα κενό ονομα. Άλλά αύτό τό κενό είναι πο
λύτιμο, γιατί μποροΰμε νά τό γεμίσουμε. Καί πρώτα πρώ
τα, δπως πάντα ( δπως γιά τον « Γερμαναρά » ή τον <( Ε 
βραίο ») μέ δ,τι νομίζουμε δτι ορθώνεται ενάντιά του ( ό 
« Γάλλος », ό « Άριος »). Στή συγκεκριμένη περίσταση: 

Απέναντι στήν τρομοκρατία ύπάρχει ένα « έμεΐς » πού 
αμύνεται. "Ας ποΰμε δτι πέρα άπό τό δνομα της Α μερι
κής -δνομα πού είναι άρκετό γιά τον άμερικανικό αύτο- 
κρατορικό πατριωτισμό άλλά καθόλου γιά τον άντιτρομο-
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κρατικό συνασπισμό, έκτος έάν « είμαστε ολοι ’Αμερικα
νοί », πράγμα πού άκόμα καί οί πεπεισμένοι άντιτρομο- 
κράτες άποφεύγουν νά τό δηλώνουν- βρήκαν γ ι’ αύτό τό 
((εμείς » πού άντιμετωπίζει τό κτήνος τρία ονόματα: ένα 
όνομα επικίνδυνο άλλά ισχυρό, « ή Δύση »· ενα ονομα ού- 
δέτερο, «οί κοινωνίες μας »' κι ένα ονομα πού νομιμο
ποιεί, « οί δημοκρατίες ».

"Οσον άφορα τό πρώτο ονομα, μέ λύπη μας διαπιστώ
νουμε ότι ή φιλοσοφία έχει προ πολλοΰ εκτεθεί, μέ την 
Παρακμή της Δύσης, τό μπέστ σέλερ τοϋ Spengler στις 
άρχές τοϋ 20οΰ αιώνα, ή άκόμα στις μέρες μας, μέ τό 
((Τέλος της δυτικής μεταφυσικής ». Άκόμα καί στήν άν- 
τίθεση της Δύσης ( της χριστιανικής; της έβραϊκής;) ά- 
πέναντι στήν « ίσλαμική τρομοκρατία » άκούει κανείς νά 
αντηχεί αύτή ή « δυτική » ιδιοποίηση της σκέψης πού δέν 
είναι τίποτα άλλο άπό τό πνευματικό χνάρι τεσσάρων 
αιώνων ίμπεριαλισμοΰ. Έν τώ μεταξύ, άς θυμίσουμε στή 
νεολαία ότι γιά δεκαετίες ή πολιτική χρήση της λέξης 
« Δύση)) ήταν περιορισμένη στούς κύκλους της ρατσιστι
κής Ά κρας Δεξιάς, σέ σημείο ώστε νά είναι τό ονομα 
μιας άπό τις πιο βίαιες μικροομάδες της. Νομίζουμε 
ότι ή πομπή άπό άποικιακές φρικαλεότητες σ’ ολόκληρο 
τον κόσμο, ή άγριότητα τών παγκόσμιων μακελειών, οί 
εθνικοαπελευθερωτικοί πόλεμοι στήν Ά σία, τή Μέση Α 
νατολή καί τήν Αφρική, ό ένοπλες έξεγέρσεις στή Λατι
νική Αμερική, ή οικουμενική άξία της Κινέζικης Ε π α 
νάστασης, ή πυρετώδης στειρότητα τοΰ κόσμου στον όποιο 
ζοΰμε άρκοΰν γ ι’ αύτούς πού βλέπουν τήν άντιπαράθεση 
τών ((δυτικών άξιών » στήν « τρομοκρατία » καί συμπε
ραίνουν ότι είναι κούφια ή λέξη « τρομοκρατία ».
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'Όταν μιλούν γιά τίς « κοινωνίες μας » καί διακηρύσσουν 
δτι « ή τρομοκρατία » θέλησε « νά τίς πλήξει κατάκαρδα » ή 
νά τίς « άποσταθεροποιήσει», θά παραδεχτεί κανείς δτι 
είτε θέλουν πάλι νά πουν, άλλά μέ τρόπο ντροπαλό, «ή 
Δύση » είτε άναφέρονται σέ ένα ύλικό πρότυπο, σέ μιά 
ορισμένη κατάσταση άντικειμενικοΰ πλούτου πού δέν έχει 
καμιά καθεαυτή άξία γιά τόν φιλόσοφο καί πού δέν θά 
μπορούσε νά θεμελιώσει καμιά συνεκτική άλληλεγγύη. 

"Αν δέν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε γιατί τό έγκλημα της 
Νέας Ύόρκης νά πλήττει τίς « κοινωνίες μας » ένώ καθόλου 
δέν τίς πλήττουν τά εκατομμύρια τών νεκρών άπό AIDS 
στήν ’Αφρική ή οί καταστροφικές γενοκτονίες στή Ρουάν
τα ; ’Απέναντι στήν υποτιθέμενη υπόσταση της « τρομο
κρατίας », δέν άποτελοΰν καθόλου ενα παρουσιάσιμο σύνο
λο οί « κοινωνίες μας », δπως ορίζεται μέ τρόπο έλαφρώς 
πρόστυχο ή έντελώς σχετική εύημερία τών πιο βολεμένων 
στον πλανήτη ( μειοψηφικών) άνθρώπινων ομάδων. ’Έστω 
κι άν ή Μονίκ Καντό, πάλι αύτή, θεωρεί σάν άνώτερο φιλο
σοφικά καί άπαραίτητο γιά τήν κατάσταση νά μάς θυμίσει 
δτι δέν είναι ηθικό σφάλμα νά είναι κάποιος πολύ πλούσιος. 
Δέν θά της κάνουμε καμιά παραχώρηση σ’ αύτό τό σημείο, 
παρ’ δλο τόν φορμαλιστικό της ζήλο, παρά μόνο μετά άπό 
έναν εξονυχιστικό καί συγκεκριμένο έλεγχο της προέλευ
σης τοϋ πλούτου. Γιατί θά μπορούσε κάλλιστα, κάθε πραγ
ματικά σημαντικός πλοΰτος νά είναι σήμερα άνακατεμέ- 
νος, άναγκαΐα, μέ κάποια άναμφισβήτητα έγκλήματα.

Παραμένει τό βασικό προπαγανδιστικό δνομα : Στόχος 
της « τρομοκρατίας » είναι οί δημοκρατίες οί όποιες στήν 
καρδιά τους έχουν αύτή τήν παραδειγματική δημοκρατία 
πού γνωρίζουμε δλοι, τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες της ’Αμε
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ρικής. 'Όπως θά σάς τό πει οποιοσδήποτε πατριώτης άπό 
κεΐ κάτω, “ we are a free country ” [ είμαστε έλεύθερη χώ
ρα], κι αύτό ακριβώς ήθελαν νά άκρωτηριάσουν οί φανα
τικοί Σαουδάραβες. Τελικά, ή συναινετική φόρμουλα είναι: 
« ή τρομοκρατία κατά της δημοκρατίας ». Μέσω αύτης της 
φόρμουλας δίνεται 6 χώρος πολιτικής εγγραφής τοϋ μαζι
κού έγκλήματος της Νέας Ύόρκης στή συντριπτική πλειο
νότητα τών συγχρόνων μας, θέλω νά πώ εδώ, σ’ αύτή τήν 
κουρασμένη « δημοκρατική » χώρα πού είναι ή Γ αλλία. 
Είναι αύτή ή φόρμουλα πού έξουδετερώνει τις άντιδράσεις 
και κερδίζει τή γενική υποστήριξη πού, έστω καί μέ δια
μαρτυρίες, δίνεται στον αμερικανικό πόλεμο. Είναι τελικά 
παραδεκτό δτι σέ κάθε περίπτωση οί δημοκρατίες, λόγω 
της υπεροχής τους, δταν ή « τρομοκρατία » τούς επιτίθεται, 
έχουν τό δικαίωμα νά εκδικηθούν. Μένει μόνο να μάθουμε 
ενάντια σέ ποιούς θά άσκηθοΰν αύτά τά θεμιτά άντίποινα.

/ /  « τρομοκρατία » : ονσία καί κατηγορούμενα

Θέτουμε εδώ μιά ακριβή φιλοσοφική διατύπωση: Κάθε 
ούσιαστικοποίηση ενός τυπικοΰ επιθέτου απαιτεί ένα ε
πικρατούν κατηγορούμενο. Έάν περνάτε άπό τό επίθετο 
« τρομοκρατική », πού προσδιορίζει μιά ενέργεια άπό τή 
μορφή της, στήν « τρομοκρατία », πού είναι ένα κενό ού- 
σιαστικό, δέν μπορεΐτε να ελπίζετε δτι θά « γεμίσετε » 
αύτό τό κενό μόνο μέ δ,τι βρίσκεται άπέναντί του (τή 
Δύση, τή Δημοκρατία κλπ.). Πρέπει επίσης νά τοΰ δώσε
τε κι ένα κατηγορούμενο ( δπως έπρεπε, τελικά, γύρω στό 
1914, ό Γερμαναράς νά είναι κτηνώδης ή -άντίθετα άπό τον
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στοχαστικό καί καρτεσιανό Γ άλλο- νά είναι παραδομένος 
σέ σκοτεινές ενστικτώδεις δυνάμεις, ενώ ό Εβραίος, γύρω 
στο 1933, οφειλε νά είναι κοσμοπολίτης καί χαμένος στίς 
αφαιρέσεις -  σέ αντίθεση μέ τόν Ά ριο  πού είναι δεμένος 
στη γη καί στο α ίμα). Σήμερα, τό υποτιθέμενο ούσιαστικό 
έρεισμα πού ονομάζουνε « ή τρομοκρατία » δέν μπορεΐ πα
ρά νά δεχτεί τό κατηγορούμενο « ίσλαμική ».

Ποιά είναι άκριβώς ή άξία αύτοϋ τοΰ κατηγορουμένου; 
Θά μπορούσε κανείς νά μείνει ικανοποιημένος λέγοντας 
δτι αύτό ήδη έχει φθαρεί άπό τη λειτουργία του, ή οποία 
είχε στόχο νά δώσει στήν « τρομοκρατία » οψη μέ ιστορικό 
χρώμα. Θεωρούμενο καθεαυτό, δέν είναι τίποτα άλλο παρά 
ή διαπίστωση δτι υπάρχει πολιτική χρήση της θρησκείας 
ώς έργαλείου, πράγμα πού είναι επίσης μιά πολύ παλιά 
« δυτική » ιστορία : Δέν χρονολογοΰνται άπό σήμερα οί 
διεστραμμένες συμμαχίες άνάμεσα στη σπάθα καί τό ρά
σο. Ή  διαπλοκή της θρησκείας μέ κάθε είδους, άκόμα καί 
πολυ βίαιες, πολιτικές διαδικασίες δέν είναι σέ κάθε πε
ρίπτωση μιά ιδιαιτερότητα τοΰ Ίσλάμ. Θά παρατηροΰ- 
σε κανείς δτι τόν καιρό -στήν Πολωνία γιά παράδειγμα- 
δπου ή θρησκεία ( έκείνη τή φορά ό καθολικισμός) έπαιζε 
έναν μεγάλο ρόλο στήν άντίσταση κατά τών κομμουνιστι
κών κρατών, τότε οί « δημοκρατίες » τό χαιρέτιζαν.

Στήν ιδιαίτερη περίπτωση τοΰ Μπίν Λάντεν -εάν δντως 
πρόκειται περί αύτοΰ, πράγμα πού κανείς μέχρι σήμερα 
δέν κατάφερε νά τό άποδείξει- ξέρουμε σίγουρα δτι αφε
τηρία είναι ενα σύνολο εξαιρετικά πολύπλοκων ελιγμών 
γύρω άπό τό πετρελαϊκό μάννα της Σαουδικής ’Αραβίας 
κι δτι τό συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ενας πολύ καλός 
’Αμερικάνος : Κάποιος γιά τόν όποιο αύτό πού έχει σημασία
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slvai ό πλούτος καί ή ισχύς καί πού δέν τον νοιάζουν καί 
πολύ τά μέσα πού θά χρησιμοποιήσει γιά τό σκοπό του. 
Ακριβώς όπως καί οί ανταγωνιστές του καί συνάδελφοί του 
στην εξουσία στην περιοχή. Γιατί συμφωνούν άπολύτως οί 
ηγεμόνες της Σαουδικής ’Αραβίας στό νά βασιλεύει ό τρό
μος στό όνομα ένός πούρου καί σκληρού Ίσλάμ, χωρίς απ’ 
όσο ξέρω νά ζητήσει ποτέ κανένας επίσημος « δημοκρά
της » νά ερθει μιά αρμάδα άπό Β-52 γιά νά τούς συντρίψει. 
Υποπτεύεται, λοιπόν, κανείς δτι γ ι’ αυτούς τούς δημοκρά
τες υπάρχει « ΐσλαμική τρομοκρατία » καί « ΐσλαμική τρο
μοκρατία ». Ή  πρώτη ύποστηρίζεται άπό τούς ’Αμερικα
νούς, καί συνεπώς είναι φίλη τών « κοινωνιών μας » καί της 
οφείλουμε, αν οχι θαυμασμό, τουλάχιστον ανοχή. "Ας σκε
πάσουμε τό πρόσωπό μας κι άς προσπεράσουμε. 'Η  δεύ
τερη, μέσα στούς δαιδαλώδεις υπολογισμούς της, έρχεται 
νά (( μας » χτυπήσει: Ά ρα  πρέπει νά τη στιγματίσουμε 
καί νά την εκμηδενίσουμε μέ βόμβες. Τελικά, το ζήτημα 
είναι νά ξέρεις που βρίσκεσαι άκριβώς τοποθετημένος σέ 
σχέση μέ τήν πρόσβαση στό πετρέλαιο.

Παρεμπιπτόντως, άς ύπογραμμίσουμε τήν προφητική 
δύναμη τοϋ Βάγκνερ πού στην Τετραλογία του έθεσε επί 
σκηνής τήν κατάρα πού ακολουθεί τον χρυσό τοΰ Ρήνου. 
Πράγματι είναι μιά άπό τις μεγάλες μοντέρνες κατάρες 
νά έχεις στό υπέδαφος σου τό ισοδύναμο αύτοΰ τοΰ χρυ- 
σοΰ. Τά διαμάντια της Νότιας ’Αφρικής, ό κασσίτερος της 
Βολιβίας, οί πολύτιμοι λίθοι τοΰ Κονγκό ή της Σιέρρα 
Λεόνε, τό πετρέλαιο της Μέσης ’Ανατολής ή της Άνγκό- 
λα : Τόσες καί τόσες χώρες πυρπολοΰνται ή χύνουν τό 
αίμα τους, γίνονται τό διακύβευμα κυνικών κι άρπακτικών 
υπολογισμών, μόνο καί μόνο γιατί τούς λείπει ή πλανητική
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διαχείριση τοΰ όρυκτοΰ πλούτου τους. Ά ς  σημειώσουμε 
παρεμπιπτόντως δτι « οί κοινωνίες μας », οί υποδειγμα
τικές « δημοκρατίες» μας φαίνεται νά μην ύφίστανται 
καμιά συνέπεια άπό αύτές τίς φρικαλέες καταστροφές. 

Έν πάση περιπτώσει, ό Μπίν Λάντεν δταν μιλάει σάν τόν 
θεό Βόταν επί μακρόν καί μέ κάπως μπερδεμένο τρόπο γιά 
τό πεπρωμένο καί τη θρησκεία, φαίνεται δτι περισσότερο 
έχει έγνοια νά μάθει πώς θά βουτήξει τόν μαΰρο χρυσό καί 
νά διαδεχτεί έτσι τήν ομάδα τών τωρινών Νιμπελοΰνγκεν, 
τίς πετρελαϊκές μοναρχίες τοΰ Κόλπου.

Είναι σημαντικό νά παρατηρήσουμε δτι ή πολιτική χρή
ση της θρησκείας ώς εργαλείου υπήρξε μιά σταθερή πρα
κτική τών ’ίδιων τών Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μιά άπό 
τίς μεγάλες σταθερές της πολιτικής τους έπί δεκαετίες. 
Λόγω τοΰ φόβου τους γιά τή σοβιετική έπιρροή, καταπο
λέμησαν οτιδήποτε έμοιαζε λίγο-πολύ μέ έκκοσμικευμένη 
πολιτική στον άραβικό κόσμο. Είτε έπρόκειτο γιά τόν Νάσ- 
σερ στήν Αίγυπτο ή γιά τό Μπάαθ στο ’Ιράκ ή τή Συρία, τό 
μόνο πού έκαναν ήταν νά τούς προκαλοΰν ολοένα σοβαρό
τερα προβλήματα, ύποστηρίζοντας ενάντιά τους άταλάν- 
τευτα τούς φανατικούς όπισθοδρομικούς της Σαουδικής 

’Αραβίας, τοΰ Κουβέιτ καί τοΰ Πακιστάν. Στήν ’Ινδονησία 
έβαλαν τό χέρι τους στήν έκρίζωση τοΰ προοδευτικού τρι- 
τοκοσμικοΰ καθεστώτος, ένθαρρύνοντας μιά νύχτα τοΰ 'Α
γίου Βαρθολομαίου ένάντια σέ πραγματικούς ή ύποτιθέμε- 
νους κομμουνιστές, πού άφησε πίσω της πεντακόσιους χι
λιάδες νεκρούς. 'Όλος ό κόσμος ξέρει δτι στήν Παλαιστίνη 
ή άνάπτυξη της Χαμάς θεωρήθηκε στήν άρχή άπό τίς ίσ- 
ραηλινές μυστικές υπηρεσίες σάν κάτι τό έξαιρετικό ενάν
τια στήν ήγεμονία της Φατάχ, της όποίας τό σύνθημα ήταν,
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«ς τό ξαναθυμίσουμε, ή εγκαθίδρυση μιας έκκοσμικευμέ- 
νης καί δημοκρατικής Παλαιστίνης καί πού στις γραμμές 
της βρίσκονταν πολλοί χριστιανοί. Τέλος, οί ίδιοι οί Τα- 
λιμπάν ήταν δημιούργημα άπο κοινοΰ τών Πακιστανών καί 
τών ’Αμερικανών ενάντια στη δυνατότητα ανόδου στην έ- 
ξουσία στην Καμπούλ όποιωνδήποτε έν δυνάμει συμμάχων 
είτε τών Ρώσων είτε τών Κινέζων ή τών Ίρανών. Τό σύνολο 
αύτών τών ελιγμών στερεί άπό τό κατηγορούμενο « ΐσλα- 
μιστές » όποιαδήποτε καταλληλότητα όταν πρόκειται νά 
υποδείξει τούς « τρομοκράτες » εχθρούς τών Η ΠΑ.

"Ας σημειώσουμε τό ειδικό καθεστώς αύτοΰ πού θά 
μπορούσαμε νά ονομάσουμε έργαλειοποίηση μιας έργα- 
λειοποίησης. 'Ορισμένες κλίκες πολιτικών, στη Μέση ’Α
νατολή ή άλλου, χρησιμοποιούν τή θρησκεία σάν εργαλείο 
μέ σκοπό νά έξυπηρετησουν τά δικά τους σχέδια (στήν 
πραγματικότητα: γιά νά έγκατασταθοΰν στήν εξουσία 
στή θέση άλλων κλικών πού γέρασαν ή δυσφημίστηκαν). 
Οί αμερικανικές κυβερνήσεις προσπαθούν τακτικά νά 
χρησιμοποιήσουν σάν εργαλείο αύτή τήν έργαλειοποίηση, 
μέ στόχο νά κρατήσουν τον έλεγχο της μίας ή της άλλης 
κατάστασης. Άλλά ή έργαλειοποίηση μιας έργαλειοποίη- 
σης είναι ένας λεπτός μηχανισμός. Εκτίθεται σέ βίαιες 
αποκλίσεις. ’Έτσι, οί ΗΠΑ (καί οί Γάλλοι πού ήταν τότε 
πολύ δραστήριοι) χρησιμοποίησαν σάν εργαλείο τον Σα- 
ντάμ Χουσεΐν πού χρησιμοποιοΰσε σάν εργαλείο τήν αντι
πολίτευση τών Σουνιτών καί τών Σιιτών κατά τοΰ γειτο
νικού ’Ιράν. Ό  στόχος τών «Δυτικών» ήταν νά συντρί
ψουν τή ραχοκοκαλιά της ιρανικής έπανάστασης, ένώ ό 
στόχος τοΰ Σαντάμ Χουσεΐν ήταν νά συγκροτηθεί σάν 
περιφερειακή μεγάλη δύναμη. Τό άποτέλεσμα ήταν: ένας
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τρομακτικός πόλεμος του είδους τοΰ πολέμου τοΰ 1914-18, 
μέ εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, μέ τό ιρανικό καθεστώς 
νά σταθεροποιείται καί τον Σαντάμ νά γίνεται ενα άνεξέ- 
λεγκτο πλάσμα καί στή συνέχεια ένας « τρομοκράτης » 
εχθρός. Καθώς ή ίδια ιστορία άναπαρήχθη μέ τούς Τα- 
λιμπάν, θά προτείναμε στά Κράτη σάν αξίωμα τό έξης: 
«Μή χρησιμοποιείτε σάν εργαλείο μιά έργαλειοποίηση 
παρά μόνο μέ πολλή προσοχή ». Προπαντός μήν τό κάνετε 
μέ την έργαλειοποίηση της θρησκείας, ένα υποκειμενικό 
προϊόν πού δέν είναι εύχρηστο άπό πονηρούς καί σκληρούς 
πολιτικούς.

Στήν πραγματικότητα, τό κατηγορούμενο « ίσλαμι- 
στης » κρύβει πίσω άπό « πολιτισμικές » κατηγορίες πού 
μπορεΐ κανείς άνετα νά χρησιμοποιήσει τις ύποκειμενικές 
τους δυνατότητες, διάφορες κρατικοπολιτικές επιχειρή
σεις, γενικά πολύ λίγο γουστόζικες, καί πού ύπάρχει λόγος 
νά μήν έ'ρχονται σέ κοινή γνώση. Γ ιά χίλιους δυο λόγους, 
είναι εύκολο στή Γαλλία νά αφυπνίσεις ένα είδος άντιαρα- 
βικοΰ μένους, τόσο μέ τή χυδαία καί μετααποικιακή μορφή 
πού τοΰ δίνει ή Ά κρα Δεξιά όσο καί κάτω άπό τήν πιο 
ίστορικιστική καί « ήθική » μορφή πού τοΰ δίνει ή μικρο
αστική τάξη τών διανοουμένων, τών φεμινιστριών ή τών 
σιωνιστών. Θά δοΰμε έ’τσι τις μέν νά χαίρονται πού βομ
βαρδίζεται ή Καμπούλ « γιά νά απελευθερωθούν οί Αφγα
νές γυναίκες », τον δέ νά λέει στον εαυτό του ότι παρ’ όλα 
αύτά τό ’Ισραήλ μπορεΐ νά έχει κέρδος άπό τήν ολη κα
τάσταση, ενώ ό τρίτος θά σκεφτεΐ ότι πάντοτε είναι καλό- 
δεχτη μιά σφαγή τών « άραπάδων ». 'Όλα τοΰτα βέβαια 
δεν έχουν άπολύτως τίποτα νά κάνουν μέ τό έγκλημα στή 
Νέα 'Υόρκη, ούτε μέ τις αιτίες του ούτε μέ τή μορφή του
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ούτε μέ τά πραγματικά του άποτελέσματα. "Ολα, δμως, 
αύτά, επικυρώνοντας τή συντακτική πρόταση « ΐσλαμική 
τρομοκρατία » στρατεύουν πίσω άπο τή σημαία της έκδι- 
κητικης σταυροφορίας διαφόρους ενθουσιασμούς καί προ
παντός αναρίθμητες αδράνειες.

’Άρα τό φιλοσοφικό μάθημα είναι τό άκόλουθο: "Οταν 
συνδέεται μέ μιά τυπική ούσία (δπως είναι κάθε εξαγωγή 
ούσιαστικοΰ άπό ένα τυπικό έπίθετο), ενα κατηγορούμενο 
δέν έχει άλλη σύσταση άπό τό νά δίνει ένα φαινομενικό 
περιεχόμενο στή μορφή. Στήν « ΐσλαμική τρομοκρατία », 
τό κατηγορούμενο « ΐσλαμική » δέν έχει άλλη λειτουργία 
άπό τό νά δώσει ένα φαινομενικό περιεχόμενο στή λέξη 
((τρομοκρατία », πού ή ίδια είναι κενή περιεχομένου (πο
λίτικου περιεχομένου στήν περίπτωσή μας). Πρόκειται 
γιά μιά τεχνητή ίστορικοποίηση πού άφήνει αύτό πού 
πραγματικά συνέβη (τό έγκλημα της Νέας Ύόρκης) έ
κτος σκέψεως. Γεγονός πού δέν άπαγορεύει άλλά επιβάλ
λει αύτό τό έκτος σκέψεως, στο όνομα τοϋ άσυνεποΰς φω
νήματος πού τό υποδεικνύει ( « ΐσλαμική τρομοκρατία »), 
νά γίνεται αφετηρία ενός είδους φενακισμένης ιστορίας 
της περιόδου πού άνοίγεται μπροστά μας.

Ποιός « πόλεμος » κατά τής τρομοκρατίας;

Αύτό πού έπέρχεται, μας λένε οί κυβερνώντες μας, είναι 
«ό πόλεμος τών δημοκρατιών κατά τής ίσλαμικής τρο
μοκρατίας ». Μιά παρατεταμένη καί σκληρή έποχή.

Άλλά γιατί « πόλεμος » ; Αύτή ή λέξη, δπως καί ή λέξη 
«τρομοκρατία» καί «ΐσλαμική», ένόψει της καταστά-
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σεως, είναι πολύ προβληματική. Θά ύποστηρίξουμε δτι ήί 
λέξη ((πόλεμος» είναι συμμετρική πρός τήν έξίσου εν-- 
τελώς τυπική χρήση της ακαθόριστης λέξης ((τρομο
κρατία ».

Έ χει σημασία νά συνειδητοποιήσουμε δτι άποτελεΐ και-; 
νοτομία ή χρήση της λέξης « πόλεμος » (πού εγινε αμέσως1 
στις δηλώσεις τών ’Αμερικανών υπευθύνων καί στή συνέ-! 
χεια άπό τούς υπηρέτες τους, κυβερνητικούς ή ομοφρονούν-1 
τες). Προηγουμένως, δταν οί κυβερνήσεις άνάγγελλαν δτι1 
καθήκον τους ήταν νά ((ξεριζώσουν τήν τρομοκρατία»,;; 
φρόντιζαν νά μή μιλούν γιά πόλεμο. Πώς πράγματι νά'| 
κηρύξεις πόλεμο ενάντια σέ κάποιους παραβατικούς πολί-| 
τες, σέ ορισμένους φανατικούς βομβιστές, σέ μιά συμμο-3 
ρία αναρχικών; Ή  λέξη «πόλεμος» παραεΐναι σοβαρή,ι 
καί προορισμένη αποκλειστικά γιά διαμάχες άνάμεσα σέί 
κράτη. ’Ακόμα καί στή διάρκεια τοΰ άτέρμονος καί βιαιό- ■ 
τατου άποικιακοΰ πολέμου κατά τών Άλγερινών πατριω-1 
τών, πού κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες,. 
οί γαλλικές κυβερνήσεις, άπό τον Μιττεράν ως τον ντε.' 
Γκώλ, μιλοΰσαν πάντοτε γιά «διατήρηση της τάξεως» 
καί γιά ((ειρήνευση ». ’Ακόμα καί σήμερα, ό Πούτιν γιά νά, 
ξεκαθαρίσει τούς λογαριασμούς του μέ τούς Τσετσένους , 
έθνικιστές, χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους μέ εκεί
νες τών Γάλλων στήν ’Αλγερία πριν άπό σαράντα χρόνια 
(συστηματικά βασανιστήρια, στρατόπεδα εγκλεισμού, ί- 
σοπέδωση χωριών, βιασμοί γυναικών κλπ.), προσέχει πο
λύ νά μήν πει δτι πρόκειται γιά πόλεμο. Είναι, λέει, μιά 
εκτεταμένη άστυνομική επιχείρηση, « θα παμε νά ψάξουμε 
τούς τρομοκράτες μέχρι τούς χεστρώνες » -σύμφωνα μέ 
τήν ίδια τή δική του έκφραση- κι άλλα τέτοια. Μέ μιά
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κουβέντα, στην « τρομοκρατία » οί κυβερνήσεις άντιπαρα- 
θέτουν την καταστολή, γενικά μέ τις πιο βίαιες καί τις πιο 
απαίσιες μορφές της, άλλά πάντα στό συμβολικό πεδίο της 
αστυνομίας.

Γιατί λοιπόν στήν περίπτωση πού μας απασχολεί νά 
πρόκειται γιά πόλεμο καί στό συμβολικό πεδίο, καί μά
λιστα προπαντός σ’ αύτό; Τό έγκλημα της Νέας Ύόρκης, 
οπως κάθε έγκλημα, προκαλεϊ τήν αστυνομική κινητοποί
ηση γιά νά βρεθούν καί νά δικαστούν οί φυσικοί καί ήθικοί 
αύτουργοί. Θά χρησιμοποιηθούν γ ι’αύτό, χωρίς καμιά άμ- 
φιβολία, οί φοβερές καί ελάχιστα ήθικές μέθοδοι τών 
μοντέρνων « υπηρεσιών » άσφαλειας. Ό  πόλεμος, δμως;

Ή  θέση πού υποστηρίζω είναι δτι ή αμερικανική αύ- 
τοκρατορική δύναμη, μέσα στήν παράσταση τοϋ έαυτοϋ 
της πού έφτιαξε ή ίδια, έχει τον πόλεμο σάν τήν προνο
μιούχα, καί μάλιστα τή μοναδική μορφή επιβεβαίωσης της 
ύπαρξής της. Διαπιστώνουμε εξάλλου δτι σήμερα ή ισχυ
ρή υποκειμενική ενότητα πού συμπαρασύρει τούς Α μερι
κανούς στήν έπιθυμία τους γιά έκδίκηση καί πόλεμο συγ
κροτείται άμεσα γύρω άπό τή σημαία καί τον στρατό.

Οί 'Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν ήγεμονική δύναμη μέ
σα σέ πολέμους καί μέσω πολέμων, άνάμεσα σέ έναν εσω
τερικό πόλεμο, τον λεγόμενο χωριστικό πόλεμο (τον πρώ
το καθαρά μοντέρνο πόλεμο άπό τά βιομηχανικά μέσα πού 
χρησιμοποιήθηκαν καί τον αριθμό τών νεκρών), μετά τούς 
δύο Παγκόσμιους πολέμους καί τέλος τήν άδιάκοπη αλλη
λουχία τοπικών πολέμων καί κάθε είδους στρατιωτικών 
επεμβάσεων, άπό τον πόλεμο της Κορέας έως τήν τωρινή 
επιδρομή στό ’Αφγανιστάν, περνώντας άπό τον Λίβανο, 
τον Κόλπο τών Χοίρων, τό Βιετνάμ, τή Λιβύη, τον Πανα
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μά, τή Γρενάδα, τον πόλεμο τοϋ Κόλπου, τή Σερβία, χωρίς 
νά υπολογίσουμε καί τήν άδιάκοπη υποστήριξη τοΰ ’Ισ
ραήλ στον χωρίς τέλος πόλεμό του ενάντια στους Παλαι
στινίους. Εννοείται δτι πρέπει νά προσθέσει κανείς δτι οί 
ΗΠΑ κέρδισαν τόν « Ψυχρό Πόλεμο » ενάντια στήν ΕΣΣΔ 
στο πεδίο τοΰ άνταγωνισμοΰ τών εξοπλισμών ( τό σχέδιο 
τοΰ « Πολέμου τών Άστρων » τοΰ Ρέηγκαν πίεσε ισχυρά 
τους Ρώσους καί τούς υποχρέωσε νά έγκαταλείψουν τή 
μάχη) καί σχεδιάζουν νά κάνουν τό ίδιο καί ενάντια στήν 
Κίνα, υπολογίζοντας νά άποθαρρύνουν κάθε σχέδιό της να 
γίνει πολύ μεγάλη δύναμη μέ τό νά επιβάλουν μιά εξαντλη
τική κούρσα εξοπλισμών (αύτό είναι τό μοναδικό νόημα 
πού έχει τό φαραωνικό σχέδιο γιά « μιά αντιπυραυλική 
θωράκιση »).

Αύτό πρέπει νά μας ύπενθυμίσει, στούς καιρούς αύτούς 
της οίκονομίστικης μονομανίας, δτι πραγματική ισχύς, σέ 
τελευταία άνάλυση, παραμένει ή στρατιωτική. Άκόμα καί 
ή ΕΣΣΔ, παρά τή φθορά πού είχε ύποστεΐ, δσο θεωροΰνταν 
(πρώτα πρώτα άπό τούς Αμερικανούς) σάν στρατιωτική 
Μεγάλη Δύναμη, συνέχιζε νά συνδιευθύνει τόν κόσμο. Οί 
ΗΠΑ έχουν σήμερα τό μονοπώλιο της επιθετικής προβο
λής τεράστιων δυνάμεων καταστροφής καί δέν διστάζουν 
καθόλου νά τίς χρησιμοποιούν. Βλέπουμε τίς συνέπειες, 
συμπεριλαμβανομένης της ιδέας πού ό άμερικανικός λαός 
έχει γιά τόν εαυτό του καί γ ι’ αύτό πού πρέπει νά κάνει.

"Ας ελπίσουμε δτι οί Εύρωπαΐοι -καί οί Κινέζοι- θά βγά
λουν άπό τήν περίσταση τό μάθημα πού επιβάλλεται: Γιά 
δποιον δέν φροντίζει έπιμελώς τίς ένοπλες δυνάμεις του, 
τό μόνο πού τοΰ ύπόσχονται είναι ή ύποδούλωση.

’Έχοντας έτσι σφυρηλατηθεΐ -πέρα άπό τή γενοκτονία
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τών Ινδιάνων καί τη δουλοκτητική εισαγωγή δεκάδων 
εκατομμυρίων μαύρων- μέσα στή συνεχή βαρβαρότητα 
τοϋ πολέμου, οί ΗΠΑ θεωρούν, πολύ φυσικά, δτι ή μόνη 
ανταπάντηση πού βρίσκεται στό ύψος τους είναι μιά θεα
ματική σκηνοθεσία της ίσχύος. Γιά νά πει κανείς τήν ά- 
λήθεια, λίγη σημασία έχει ποιος αντίπαλος έπιλέχθηκε, ό 
όποιος μπορεΐ νά μήν είναι καθόλου συνδεδεμένος μέ τό 
αρχικό έγκλημα. Ή  καθαρή ικανότητα νά έκμηδενίσεις τό 
ενα η τό άλλο θά τακτοποιήσει τό ζήτημα, ακόμα κι άν 
πρόκειται τελικά γιά μερικές χιλιάδες φτωχοδιάβολους ή 
γιά μιά « κυβέρνηση ))-φάντασμα. Έντέλει, οποιοσδήποτε 
πόλεμος μπορεΐ νά είναι κατάλληλος, φτάνει νά φανεί σ’ 
αύτόν συντριπτική ή νίκη.

’Έχουμε (καί θά έχουμε, εάν οί ΗΠΑ συνεχίσουν στή 
Σομαλία, στό ’Ιράκ κλπ.) τόν πόλεμο σάν άφηρημένη μορ
φή θεατρικής σύλληψης ενός άντιπάλου (της ((τρομοκρα
τίας ») πού είναι άπό τήν ίδια την ούσία του μή διακριτός 
καί άσύλληπτος. Είναι ό πόλεμος ενάντια στό τίποτα, ε
νάντια σέ δ,τι, άκριβώς, άπουσιάζει άπό κάθε πόλεμο.

Παρένθεση πάνω στον « άντιαμερικανισμο »

'Ορισμένοι « διανοούμενοι» έκριναν κατάλληλη τή στιγ
μή γιά νά στιγματίσουν τόν παρορμητικό « άντιαμερικα- 
νισμό », τοϋ οποίου θύματα υποτίθεται είναι οί Γάλλοι 
((διανοούμενοι». Γνωρίζουμε δτι σ’ αύτό τό είδος πολεμι
κής, οί διανοούμενοι-δημοσιογράφοι ονομάζουν « Γ άλλους 
διανοουμένους » τούς διανοουμένους-δημοσιογράφους πού 
δεν έχουν τήν ιδια γνώμη μ’ αύτούς. Έ τσ ι, έκφέρεται τόσο
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πιο πολύ ή λέξη « διανοούμενος » δσο περισσότερο απου
σιάζει ή διανοητικότητα. Χρειάζεται επίσης κάθε στρατό
πεδο νά αύτοανακηρυχθεϊ καταδιωγμένο καί μειοψηφικό, 
στο μέτρο πού δέν πρόκειται παρά γιά τούς γνωστούς γε- 
ροφλύαρους πού βλέπει κάνεις καθημερινά στήν τηλεόραση 
καί γιά τούς οποίους δέν μπορεΐ κανείς νά διαβάσει ενα 
περιοδικό χωρίς νά θαυμάσει εϊτε τη φάτσα τους εΐτε την 
εύγλωττία τους. ’Απολαύσαμε, έτσι, τό θέαμα τοϋ Jacques 
Julliard καί τοΰ Bemard-Henri Levy, πού είναι ιδιαίτερα 
φιλόπονοι άρθρογράφοι, νά παρουσιάζονται σάν μοναχικοί 
εκδικητές, κατάκοποι άπό την προσπάθεια νά διεξαγάγουν 
τον άγώνα τον καλόν ύπέρ της ελευθερίας καί της νεωτερι-; 
κότητας καί κατά της άποκρουστικης, δουλοκτητικής καί, 
άρχαϊκής ορδής τών « Γ άλλων διανοουμένων ».

Τό κεντρικό έπιχείρημα αυτών τών ηρώων της άδελφι- 
κης συμμαχίας μέ τά αμερικανικά βομβαρδιστικά συνο
ψίζεται στό έξης : "Οποιος είναι ένάντιος στις ΗΠΑ σ’ αύ- 
τη την υπόθεση, οπως καί σέ πολλές άλλες, είναι ένάντιος 
στην έλευθερία. Άπλούστατο. Μιά καί δέν νοιάζεται γιά 
πολλές λεπτότητες, ό Μπερνάρ-’Ανρί Λεβύ διακηρύσσει 
δτι ό άντιαμερικανισμός είναι φασισμός. "Οσον άφορα τον; 
Ζυλιάρ, πού είναι κυριολεκτικά βυθισμένος στό λυκόφως,: 
μιά κι έχει πάντα δίκιο, τό άξίωμά του είναι δτι οί « Γάλ
λοι διανοούμενοι » δέν άγαποΰν τήν έλευθερία.

Θά μποροΰσε κανείς νά άρκεστεΐ νά πει δτι ενας προσ- ■ 
ανατολισμός σκέψης πού μόνον ό Μπερνάρ-’Ανρί Λεβύ] 
δηλώνει δτι είναι « φασιστικός » θά άξιζε τουλάχιστον κά-; 
ποια προσοχή. Θά πρόσθετε έπίσης δτι εάν ή « έλευθερία »} 
είναι νά μοιάζεις διανοητικά καί πολιτικά στον Ζάκ Ζυ-; 
λιάρ, τότε σίγουρα θά άξιζε νά μήν είσαι έλεύθερος. j
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Έμεΐς θά άρκεστοΰμε νά ποΰμε τό έξης : Έάν υπάρχει 
μιά μοναδική αύτοκρατορική Μεγάλη Δύναμη πού είναι 
πάντα πεισμένη δτι τά πιο άγρια συμφέροντά της συμπί
πτουν μ έ  τό Καλό- έάν άληθεύει δτι οί ΗΠΑ δαπανοΰν 
κάθε χρόνο γιά τόν στρατιωτικό τους προϋπολογισμό πε
ρισσότερα άπό δσα ή Ρωσία, ή Κίνα, ή Γαλλία, ή ’Αγγλία 
καί ή Γερμανία μαζί- έάν αύτό τό κράτος πού έχει ριχτεί 
στη στρατιωτική υπερβολή δέν έχει άλλο δημόσιο είδωλο 
νά προσκυνά άπό τόν πλοΰτο, δέν έχει συμμάχους άλλά 
υπηρέτες καί δέν κοιτάζει τούς άλλους λαούς παρά εμπο
ρικά, άδιάφορα καί κυνικά- τότε ή στοιχειώδης ελευθερία 
αύτών τών κρατών, τών λαών, τών άτόμων εγκειται στο νά 
κάνουν τά πάντα, νά σκεφτοΰν τά πάντα γιά νά άποφύγουν, 
δσο είναι δυνατό, τίς έντολές, τίς έπεμβάσεις καί τίς πα
ρεμβάσεις αύτης της αύτοκρατορικης δύναμης.

Ό  δρος « άντιαμερικανισμός » δέν σημαίνει τίποτα. Ό  
αμερικανικός λαός έχει φέρει στήν άνθρωπότητα θαυμά
σιες άνακαλύψεις σέ δλα τά επίπεδα της ύπαρξης. Σήμε
ρα, δμως, δέν θά μποροΰσε νά έχει τήν παραμικρή πολι
τική ελευθερία, τήν παραμικρή άνεξαρτησία πνεύματος, 
χωρίς μιά σταθερή καί πεισματική πάλη ένάντια στο ίτη- 
perium τών ΗΠΑ.

Βεβαίως, μπορεΐ νά εχει κανείς σάν μοναδική του φι
λοδοξία νά θεωρείται άπό τούς αφέντες της Ούώσινγκτον 
σάν ό πιο ενθουσιώδης υπηρέτης τους. Μερικές φορές 
φαίνεται σάν νά ονειρεύεται ό Τόνυ Μπλαίρ ν’ άναπαυτεΐ 
μετά θάνατον ή γριά ’Αγγλία του μέ τό νά γίνει ή πεντη
κοστή πρώτη Πολιτεία τών ΗΠΑ. Θυμίζει αύτούς τούς 
υποτελείς « βασιλιάδες » της Ρώμης πού μερικές τραγω
δίες τοΰ Corneille δείχνουν πόσο ψοφοδεεΐς είναι: « ’Άχ,
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μή μου δημιουργείτε μπελάδες μ.ε τή \ρωμαϊκή\ Αημο-\ 
κρατία ! » λέει ό Πρυσίας, ό Πεταίν της Βιθυνίας στον έν] 
δυνάμει αντιστασιακό Νικομήδη. Ά ς  μας επιτρέψουν ναι 
είμαστε μέ τό μέρος τοΰ Νικομήδη καί νά θεωρούμε δτι ή· 
έλευθερία μας έχει σάν δρο αναπόφευκτο νά έχουμε μπε-.. 
λάδες, σοβαρούς μπελάδες μέ την άμερικανική « δημο-ϊ 
κρατία », δπως είχε ό ήρωας του Κορνέιγ μέ τη ρωμαϊκή j 
« Δημοκρατία ». Μπελάδες, θά έλεγε κανείς, « μέχρι θα-j 
νάτου ». Γιατί ή αμερικανική Δύναμη δέν είναι τίποτα! 
άλλο παρά ό θανατηφόρος εγγυητής της αηδιαστικής συσ-; 
σώρευσης πλούτου. Ό  άμερικανικός στρατός είναι τό op—1 
γανο της Ράτσας τών « δυτικών » αρχόντων ενάντια στους | 
απόκληρους ολόκληρης της γης. ι

Η  διαζευκτική  σύνθεση δύο μηδενισμών

Μπορούμε νά έπιστρέψουμε έκεΐ πού ξεκινήσαμε: στή: 
φιλοσοφία απέναντι στό συμβάν. Περάσαμε μέσα άπό' 
τό μεΐζον αύτό στάδιο κριτικής πού είναι πάντα ή καθαί
ρεση τών φωνημάτων. Ά πό τή συναινετική φράση <( ο πό-1 
λεμος τών δημοκρατιών κατά τής ίσλαμικής τρομοκρα
τίας » δέν άπέμεινε καί τίποτε πού νά έχει νόημα.

Τότε, ποιά είναι ή δική μας διατύπωση; Έμεΐς λέμε, 
δανειζόμενοι μέ χαρά μιά έννοια του Gilles Deleuze : Αύ
τό πού μαρτυρούν τό έγκλημα στή Νέα Ύόρκη καί οί 
πόλεμοι, οί όποιοι άκολούθησαν, είναι ή διαζευκτική σύν
θεση δυο μηδενισμών.

’Ά ς διασαφηνίσουμε αύτόν τόν άφορισμό.
'Υπάρχει σύνθεση γιατί οί πρωταγωνιστές δλων αύτών
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είναι κατά τή γνώμη μας του ίδιου είδους. Ναί, άπό τη μιά 
ό Μπίν Λάντεν ή οποιοσδήποτε κι αν είναι ό έντολέας τοΰ 
εγκλήματος και άπό την άλλη τά θεμέλια της άμερικανι- 
κης ύπερδύναμης άνήκουν στον ίδιο κόσμο, τον μηδενιστι- 
κό κόσμο τοΰ χρήματος, της τυφλής ισχύος, τοΰ κυνικοΰ 
ανταγωνισμού, τοΰ κρυμμένου χρυσοΰ τών πρώτων υλών, 
της πλήρους περιφρόνησης γιά τήν κοινή ζωή τών ανθρώ
πων, της άλαζονείας μιας αύτοπεποίθησης πού θεμελιώ
νεται στό κενό. Καί άκόμα της ήθικολογικης καί θρησκευ
τικής φλυαρίας πού κολλάνε σέ δλα αύτά: Τό Καλό, τό 
Κακό, ό Θεός χρησιμεύουν σάν ρητορικά στολίδια καί άπό 
τή μιά μεριά κι άπό τήν άλλη, σ’ αύτές τις κονταρομαχίες 
τής χρηματιστικής άγριότητας, σ’ αύτές τις συνωμοσίες 
γιά ήγεμονική έξουσία.

'Υπάρχει διάζευξη γιατί είναι άναπόφευκτα μέ τή μορ
φή τοΰ εγκλήματος πού αύτοί οί πρωταγωνιστές άναζη- 
τοΰν καί βρίσκουν ό ένας τον άλλο. Είτε πρόκειται γιά τό 
έγκλημα στή Νέα 'Υόρκη, ένα έγκλημα ιδιωτικό καί αύ- 
τοκτονικό πού τό μηχανεύτηκαν μυστικά, είτε γιά τό έγ
κλημα στήν Καμπούλ, τήν Κανταχάρ, τή Βαγδάτη κι άλ
λου, ένα έγκλημα κρατικό μέ τή μεγάλη αρωγή άναισθη- 
τοποιημένων μηχανισμών πού επιτρέπουν τό θάνατο τών 
άλλων καί τον « μηδενικό θάνατο » τών αυτουργών.

Τό μαζικό έγκλημα ήταν τό ακριβές άνεστραμμένο 
αντίγραφο της αύτοκρατορικής βιαιότητας. Ράφτηκε πά
νω της σάν φόδρα, καί τό προσωπικό του, πραγματικό ή 
δανεισμένο ( ό Μπίν Λάντεν, οί Ταλιμπάν κλπ.), προέρχε
ται άμεσα άπό τά κρυφά μαγειρεία της άμερικανικής ή- 
γεμονίας, εκπαιδεύτηκε καί χρηματοδοτήθηκε άπ’ αύτήν 
καί δέν έπιθυμεΐ τίποτα άλλο άπό κάποια επίλεκτη θέση
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μέσα στο σύστημά του. Ή  θρησκεία δέν είναι σέ δλα αύτά' 
τίποτα άλλο παρά ενα δημαγωγικό λεξικό πού δέν άξίζει * 
τίποτα λιγότερο ή περισσότερο άπό τον λαϊκίστικο « αντί-· 
καπιταλισμό » τών φασιστών στη δεκαετία τοϋ ’30. Μι-·1 
λοΰν γιά τούς μουσουλμάνους « άπόκληρους » άλλά θέλουν; 
νά γίνουν Σαουδάραβες, δηλαδή ’Αμερικανοί δισεκατομ-, 
μυριοΰχοι, δπως άλλοτε είχαν συνεχώς στο στόμα τους τίς 
λέξεις Γερμανός « έργάτης » μόνο καί μόνο γιά νά γίνουν 
κρατικοί άντιπρόσωποι τών έμπορων κανονιών. ’Από τη' 
μεριά τοϋ Μπούς έχουνε μαζί τους τόν Θεό, τό Καλό, τή; 
Δημοκρατία κι έπίσης την ’Αμερική (πού είναι τό ίδιο; 
πράγμα) γιά νά κυνηγήσουν τό Κακό, ένώ, στην πραγμα
τικότητα, έκεΐνο πού θέλουν είναι νά υπενθυμίσουν σέ δλα; 
τά άνυπάκουα πλάσματα της αύτοκρατορίας δτι θά τούς 
κάνουν στάχτη αν φανταστοΰν δτι μποροΰν να δαγκώσουν 
τόν ’Αφέντη. Κι αν δέν είναι αύτοί οί ίδιοι ένοχοι, τότε! 
είναι οί συγγενείς τους. Τί διάβολο, πρόκειται γιά άερο-ί 
πορική βεντέτα ! Κι αν δέν είναι οί συγγενείς τους, είναι οί 
άνθρωποι στούς οποίους έμεναν αύτοί οί καταραμένοι. Κι 
άν δέν ήταν οί οικοδεσπότες τους, οποιοσδήποτε δυστυ
χισμένος τούς μοιάζει άόριστα θά βόλευε τήν κατάστασηί 

"Οπως τό δήλωσε κι ό υπουργός ’Άμυνας Ράμσφελντ, μ 5: 
αύτή τήν ειλικρίνεια τών αύτοκρατόρων πού πάνε κυνήγι 
τό ζήτημα είναι νά σκοτώσουμε δσο περισσότερο κόσμ''; 
μποροΰμε. Θά πρέπει νά λεχθεί δτι τούς πρόσφεραν χείρ" 
βοήθειας αύτοί οί μελιστάλαχτοι καθηγητές τών άμερί 
κανικών Πανεπιστημίων πού άναρωτιόντουσαν έάν δέν θ ' 
ήταν χρήσιμο, ένόψει τών περιστάσεων, νά χρησιμοποιώ, 
σουν βασανιστήρια. Πράγμα πού έκανε άλλους καθηγι 
τές, πιο λεπτούς, νά έχουν άντίρρηση καί νά προτείνουν δ
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ήταν άπό κάθε άποψη προτιμότερο νά ξαποστείλουν τούς 
ύποπτους σέ φιλικές χώρες δπου τά βασανιστήρια είναι 
επίσημη μέθοδος. Σύμφωνα μέ τις τελευταίες ειδήσεις, 
τούς στριμώχνουν, ναρκωμένους καί άλυσοδεμένους, γιά 
νά τούς μεταφέρουν σέ χιλιάδες κελιά πού χτίστηκαν βια
στικά στή βάση του Γκουαντάναμο : στό νησί της Κούβας. 
Πρέπει νά εκτιμήσετε τήν ειρωνεία !

"Οπως καί τό έ'γκλημα της Νέας Ύόρκης, έτσι κι ό α
μερικανικός πόλεμος είναι άποδεσμευμένος άπό κάθε δί
καιο, είναι άδιάφορος σέ κάθε πρόταγμα. Κι άπό τις δύο 
πλευρές πρόκειται γιά τυφλό χτύπημα μέ σκοπό νά άπο- 
δείξεις τή δύναμη κρούσης πού έχεις. Πρόκειται γιά μη- 
δενιστικά καί αιματηρά παιχνίδια ισχύος χωρίς σκοπιμό
τητα, χωρίς άλήθεια.

"Ολα τά τυπικά γνωρίσματα τοΰ εγκλήματος της Νέας 
Ύόρκης τό δείχνουν δτι είναι μηδενιστικό: ή ίεροποίηση 
τοΰ θανάτου, ή άπόλυτη αδιαφορία γιά τά θύματα, ή με
τατροπή σέ εργαλείο τοϋ έαυτοΰ τους καί τών άλλων... Ή  
μεγαλύτερη απόδειξη, δμως, είναι ή σιωπή, ή φοβερή σιω
πή τών αύτουργών καί δσων σχέδιασαν αύτό τό έγκλημα. 
Γιατί ή πολιτική βία πού δέν είναι μηδενιστική άλλά κα
ταφατική, απελευθερωτική, οχι μόνον υιοθετείται πάντα 
άπό κάποιον άλλά καί βρίσκει τήν ούσία της σ’ αύτή τήν 
υιοθέτηση. "Οταν οί πρώτοι πρώτοι άντιστασιακοί τό 
1941 σκοτώνουν έναν Γερμανό αξιωματικό ή άνατινάζουν 
μιά κολόνα ήλεκτρισμοΰ τά κάνουν γιά νά πουν: ((Είμα
στε εμείς οί αντιστασιακοί! Ή  άντίσταση υπάρχει καί θά 
συνεχίσει νά χτυπάει! » Τήν πράξη πρέπει νά τή συνο
δεύει, δσο επικίνδυνο κι άν είναι κάτι τέτοιο, ή προκήρυξη 
πού λέει ποιός κάνει τί. Ή  βία είναι Προκήρυγμα, άς μας
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έπιτραπεΐ ό νεολογισμός. Δέν εγινε τίποτα τέτοιο στήν] 
παρούσα περίπτωση. Ή  πράξη παραμένει χωρίς ονομα, 
ανώνυμη, δπως συμβαίνει μέ τά ονόματα συμμοριτών. Θάί 
δοϋμε έδώ τό άδιάψευστο σημείο ενός είδους φασιστικού 
μηδενισμού.

’Απέναντι του έχουμε τόν μηδενισμό στον όποιο ταιριά-ί 
ζει τό παλιό όνομα τοϋ « κεφαλαίου ». Das Kapital. Στή'ί 
εκτεταμένη του μορφή, δταν ή άγορά γίνεται πραγματικοί 
παγκόσμια. Στον δικό του φετιχισμό τοΰ φορμαλισμοΰ τηα 
έπικοινωνίας. Στήν ακραία του πολιτική φτώχεια: τγρ 
απουσία όποιουδήποτε άλλου προτάγματος άπό τή διαιώ» 
νιση, τή διαιώνιση της ήγεμονίας γιά τούς ’Αμερικανούς 
της πιο βολικής ύποτέλειας γιά τούς άλλους. ί

’Από δομική άποψη, αύτός ό μηδενισμός μπορεΐ να ά 
νομαστεΐ μηδενισμός δυνητικής ισότητας. ’Από τή μιά 
οί κυβερνήσεις πού τούς έξυπηρετεΐ οργανώνουν τερατά 
δεις ανισότητες, άκόμα καί μπροστά στο άπλό γεγον^ 
της ζωής. Έάν γεννηθείτε στήν ’Αφρική, θά ζήσετε ίσω 
τριάντα χρόνια, έάν γεννηθείτε στή Γαλλία, ογδόντα. Αΐ 
τός είναι ό σύγχρονος « δημοκρατικός » κόσμος. Ταυη 
χρονα, δμως (κι αύτό ακριβώς στηρίζει στίς συνείδησή 
τήν ίδια τή δημοκρατική φενάκη), υπάρχει μιά έξισωτΜΐ 
δογματική, αύτή της ισότητας μπροστά στά έμπορεύμΚ 
τα. Τό ίδιο προϊόν προτείνεται παντοΰ. Ή  σύγχρονη & 
μοκρατία, έξοπλισμένη μέ αύτή τήν καθολική έμπορευμ 
τική πρόταση, μπορεΐ νά διαμορφώσει μέσα σ’ αυτήν Ί 
υποκείμενο της άφηρημένης ισότητάς της : τόν καταναλί 
τή, αύτόν πού μπροστά στά εμπορεύματα είναι ύποτίθε'ϊ 
ταυτόσημος μέ όποιονδήποτε άλλον μέσα στον άφηρημ* 
ανθρώπινο χαρακτήρα του ώς άγοραστη. Τόν άνθρωπο ϋ

J
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άγορας. Σάν άνδρας (ή γυναίκα) είναι ό ’Ίδιος μέ κάθε 
άλλον, φτάνει νά ατενίζει τήν ίδια προθήκη εμπορευμά
των. Το άν εχει λιγότερα λεφτά άπο κάποιον άλλον, καί 
άρα εχει άνιση δυνατότητα άγορας, αύτό είναι μιά δευτε- 
ρεύουσα τυχαιότητα, καί εξάλλου γ ι’ αύτό δέν φταίει κα
νένας ( μήπως, πάλι, φταίει κι ό ίδιος εάν τό δούμε άπό 
πιο κοντά ;). Κατ’ άρχήν, οποιοσδήποτε μπορεΐ -δικαιω
ματικά- νά αγοράσει οτιδήποτε πουλιέται, είναι ίσος μέ 
όποιονδήποτε άλλον.

Έν τώ μεταξύ, αύτή ή ισότητα, δπως γνωρίζουμε, δέν 
είναι τίποτα άλλο παρά ματαίωση καί φθόνος. Είναι πάν
τως ή μόνη ισότητα στό δνομα της όποίας μπορούν νά 
μιλούν άπό κοινοί» καί οί « δυτικές )> κυβερνήσεις καί οί 
δισεκατομμυριοΰχοι « τρομοκράτες )>.

Άπό άποψη συγκυριακή, ό καπιταλιστικός μηδενισμός 
εχει φτάσει στό στάδιο της ανυπαρξίας κάθε κόσμου. Ναί, 
σήμερα δέν ύπάρχει κανένας κόσμος, υπάρχουν μονάχα 
μεμονωμένες καί άποκομμένες καταστάσεις. Δέν υπάρχει 
κόσμος, άπλούστατα γιατί οί περισσότεροι κάτοικοι τοϋ 
πλανήτη δέν δέχονται ούτε κάν τό δώρο ενός ονόματος, 
ενός άπλοΰ ονόματος. "Οταν ύπηρχαν ή ταξική κοινωνία, 
τά προλεταριακά κόμματα ή αύτά πού ύποτίθεται πώς 
ήταν τέτοια, ή ΕΣΣΔ, οί έθνικοαπελευθερωτικοί πόλεμοι, 
οποιοσδήποτε αγρότης όποιασδήποτε χώρας μπορούσε νά 
εχει ενα πολιτικό δνομα. "Οπως καί κάθε έργάτης της 
κάθε πόλης. Δέν θά ποΰμε δτι ήταν καλύτερη ή ύλική 
κατάστασή τους, σίγουρα οχι, ούτε δτι αύτός ό κόσμος 
ήταν θαυμάσιος. Ή  συμβολική τους κατάσταση, δμως, 
ύπηρχε κι ό κόσμος αύτός ήταν κόσμος. Σήμερα, εκτός 
άπό τούς μεγαλοαστούς καί τούς μικροαστούς τών αύτο-
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κρατορικών πόλεων πού αύτοανακηρύσσονται σέ « πολι
τισμό », δέν έχετε παρά μόνον άνώνυμους άποκλεισμένους.! 
« Αποκλεισμένος » είναι το όνομα γιά όποιον δέν έχει δ - ) 
νομα, δπως « άγορά » είναι τό ονομα ένός κόσμου πού δέν j 
είναι κόσμος. Στην πραγματικότητα, αν αφαιρέσεις αύ- 
τούς πού κάνουν νά ζεΐ ή σκέψη, μαζί καί ή πολιτική σκέ
ψη, μέσα σέ ιδιαίτερες μεμονωμένες καταστάσεις, δέν έ- ; 
χετε τίποτα άλλο έκτος άπό τον αμερικανικό στρατό.

Σ υμ π ερα σ μ α τικ ά : και ή  φ ιλοσ οφ ία ;

Έάν ή κατάσταση είναι δπως τη λέμε -ή  διαζευκτική 
σύνθεση δύο μηδενισμών-, τότε είναι φοβερή δπως τή 
βλέπουμε. ’Αναγγέλλει την έπανάληψη καταστροφών.

'Η φιλοσοφία, ώς έκ τούτου, έχει άποστολή νά υποδε
χτεί στή σκέψη δλα δσα βρίσκονται έκτος αύτης της σύν
θεσης. Ή  φιλοσοφία κάνει συνθήκη τοϋ δικού της γίγνε
σθαι ολα δσα συλλαμβάνει καταφατικά άπό ένα πραγμα
τικό σημείο καί τά ύψώνει σέ σύμβολο.

Άλλά γιά νά τό πετύχει αύτό πρέπει νά έρθει σέ ρήξη. 
μέ δ,τι τήν κάνει νά εισέρχεται στά κυκλώματα τοΰ μη- 
δενισμοΰ, δ,τι παρεμποδίζει καί εξαλείφει τήν καταφατι
κή της δύναμη. Πρέπει νά ξεπεράσουμε τό μηδενιστικό 
μοτίβο τοΰ « τέλους της δυτικής Μεταφυσικής ». Γενικό
τερα, πρέπει νά άποσπαστοΰμε άπό τήν καντιανή κληρο
νομιά, άπό τον συνεχή έλεγχο τών ορίων, άπό τήν κριτική 
μονομανία, άπό τήν περιοριστική μορφή τών κρίσεων. 
Γιατί μία μόνο σκέψη είναι εύρύτερη άπό όποιαδήποτε 
κρίση.
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Μέ μιά κουβέντα : Είναι ούσιώδες νά ερθουμε σέ ρήξη μέ 
χο παντοδύναμο σήμερα μοτίβο του πεπερασμένου. Προ
ερχόμενο τόσο άπό την κριτική [ καντιανή ] δσο καί άπό τήν 
ερμηνευτική παράδοση, καλόδεχτο τόσο άπό τούς θετικι- 
στές όσο και άπό τούς φαινομενολόγους, τό μοτίβο τοΰ πε
περασμένου είναι ή διακριτική μορφή μέ τήν οποία ή σκέψη 
αναδιπλώνεται έκ τών προτέρων στήν ταπεινότητα πού τήν 
υποχρεώνει νά τηρεί, σέ όλες τις περιστάσεις, ό άγριος 
σύγχρονος μηδενισμός.

Τό καθήκον της φιλοσοφίας είναι συνεπώς καθαρό : Νά 
άποκαταστήσει ορθολογικά τά άποθέματα καταφατικοΰ 
απείρου πού απαιτεί κάθε άπελευθερωτικό πρόταγμα. Ή  
φιλοσοφία δέν είναι καί ποτέ δέν ήταν αύτό πού διαθέτει 
άπό μόνο του τις πραγματικές μορφές της χειραφέτησης. 
Αύτό είναι ή πρωταρχική άποστολή αύτοΰ πού συμπυκνώ
νεται στήν πολιτική διαδικασία παραγωγής σκέψης. Εί
ναι, όμως, σάν τή σοφίτα όπου, σέ καιρούς δύσκολους, 
μαζεύουμε κάποια εφόδια, ταχτοποιούμε κάποια εργα
λεία. Κι άκονίζουμε κάποια μαχαίρια. Είναι αύτή πού 
προτείνει σέ όλες τις άλλες μορφές σκέψης μιά εύρεία 
παρακαταθήκη μέσων. Αύτή τή φορά, πρέπει νά στραφεί 
στην πλευρά της κατάφασης καί τοΰ άπειρου γιά νά έπι- 
λέξει καί νά μαζέψει τά εφόδιά της, τά εργαλεία της, τά 
μαχαίρια της.



Γ ~
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Μ ΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ πού χρησι
μοποιώ καί στον υπότιτλο σχετικά μέ τόν πόλεμο του 

ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας. Παραμένει ενεργό έπίσης σχετι
κά μέ τό εμπάργκο καί τούς άεροπορικούς βομβαρδισμούς 
στο ’Ιράκ- σχετικά μέ τίς μαζικές σφαγές στην ’Αφρική" 
σχετικά μέ τίς μεθόδους τοϋ κράτους τοΰ ’Ισραήλ απέναντι 
στούς Παλαιστινίους· έπίσης δταν πρόκειται γιά τόν άποι- 
κιακό πόλεμο τών Ρώσων κατά τών Τσετσένων ή γιά τίς 
επιχειρήσεις καταστολής τοΰ κινεζικοΰ κράτους στο Θιβέτ 
καί τό Σινκιάνγκ. Είναι τό έρώτημα τοΰ πολέμου στον 
σημερινό κόσμο, μετά τόν « ψυχρό πόλεμο ». Έν τώ μετα
ξύ, σ’ αύτό πού ονομάστηκε « σύγκρουση τοΰ Κοσόβου », 
έχει άποφευχθεΐ νά χρησιμοποιηθεί ή έννοια τοΰ πολέμου 
δπως καί τό ποιός βρίσκεται σέ πόλεμο. Γιά παράδειγμα, 
ή Γαλλία, της όποίας τά άεροπλάνα βομβάρδιζαν τό Βε
λιγράδι, βρισκόταν σέ πόλεμο μέ τή Σερβία; Ή  κυβέρνη
ση θά ορκιζόταν πώς οχι. Πράγμα πού άποδεικνύει δτι σέ 
ολη αύτή τήν υπόθεση πρέπει νά παρατηρήσουμε άπό κοντά 
τή γλώσσα πού χρησιμοποιήθηκε.

Γ ιά νά αρχίσουμε, άς παραθέσουμε, δπως ήταν, τή συν
αινετική θέαση τοΰ πολέμου κατά της Σερβίας στά περιο
δικά δλων τών πολιτικών απόψεων. "Η μάλλον, τή γενικό
τητα πού στηρίζει αύτή τή θέαση καί της όποίας ή έπέμβα- 
ση τοΰ ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας δέν είναι παρά ένα μόνο
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παράδειγμα ( έξαλλου, ακριβώς επειδή δέν είναι παρά μιά 
περίπτωση, ένας τύπος, αύτός ό πόλεμος δέν είναι πόλεμος 
γ ι’ αύτούς πού τούς μαγεύει).

'Ολοκληρωτικά συστήματα, δικτάτορες διψασμένοι γιά 
εξουσία, νέοι Χίτλερ, χτυποΰν κτηνωδώς άνυπεράσπιστα 
θύματα, ποδοπατώντας τά δικαιώματα του άνθρώπου. Πα- ! 
ρόλο πού κάθε μέρα τά ρεπορτάζ τών εφημερίδων κυριαρ- ! 
χοΰνται άπό αύτές τις φρικαλεότητες, οί δυτικές δυνάμεις, ; 
οί μόνες πού έχουν μιά ούσία δημοκρατική καί άνθρωπι- 
στική, διστάζουν, καθώς είναι άκόμα θύματα της άδρά- 
νειας πού επιφέρει τό συμφέρον τοΰ Κράτους. Εύτυχώς, 
ύπάρχει ή ολοένα πιο έπίμονη πίεση της κοινής γνώμης 
πού άντιπροσωπεύονται, προπαντός στή Γαλλία, άπό τούς 
φιλοσόφους-δημοσιογράφους τούς αρμόδιους νά μιλήσουν 
γιά τό Δίκαιο. 'Υποχωρώντας σ’ αύτή τήν άκατανίκητη 
ηθική πίεση, οί συνασπισμένες δημοκρατικές καί άνθρω- 
πιστικές στρατιές χτυποΰν άκούραστα τό Κτήνος. Ό  ήθι- 
κός πόλεμος κάνει νά σφίγγονται οί καρδιές τοΰ πλήθους ; 
τών θεατών άλλά ή δικαιοσύνη πρέπει νά επιβληθεί. 'Υ- ; 
πάρχουν άνήθικα ψεγάδια. Σύμφωνα μέ τά άνακοινωθέντα 
τών στρατηγών ( μόνο τέτοια ύπάρχουν πάντα στούς πο
λέμους ), τά ψεγάδια παραμένουν περιθωριακά. Μερικές ί 
δεκάδες δυστυχείς νεκροί έδώ κι έκεΐ. Πολύ λίγα πράγ- 
ματα. Τελικά, τά στρατεύματα τών δικαιωμάτων τοΰ αν- : 
θρώπου καταλαμβάνουν τό επίμαχο έδαφος, όποιο κι α ν ; 
ήταν αύτό. Διορίζουν έναν άνθύπατο τοΰ οποίου ή ήθική,| 
είναι άνωτέρα πάσης υποψίας. Παραμένουν έκεΐ τριάντα ή·> 
πενήντα χρόνια άλλά δέν έχει σημασία: Ή  κοινή γνώμη |
δέν νοιάζεται πιά γιά τίποτα, ή άνθρωπιστική καταιγίδα |

> i περασε. d
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Θά ήθελα νά χρησιμοποιήσω μιά μέθοδο της Σημαντι
κής γιά τήν αξιολόγηση αύτοΰ τοΰ μοντάζ. Νά εξετάσουμε 
τά ονόματα πού χρησιμοποιήθηκαν γιά νά δομηθεί ή κα
τάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβία εδώ και χρόνια καί 
τά όποια τη δόμησαν γύρω άπό τήν τριλογία τοΰ έγκλη- 
ματία, τοΰ θύματος καί της ανθρωπιστικής επέμβασης, 
δηλαδη τοΰ άπελευθερωτη πού ήρθε άπό τήν ώραία Δύση. 
Αύτά τα ονόματα προσπάθησαν νά κάνουν νά πιστέψουν 
άνθρωποι πολύ άπομακρυσμένοι, πράγμα πού πρέπει νά 
ειπωθεί, άπό κάθε ένδιαφέρον γιά τις γειτονικές αύτές 
χώρες, δτι ή ούσία της διαδικασίας άποσύνθεσης τοΰ γιου
γκοσλάβικου ομοσπονδιακού κράτους ήταν αύτή ή ((ηθι
κή » τριλογία. ’Ή , πάλι, δτι δφειλε ό καθένας νά γνωρίζει 
αύτή τήν κατάσταση, σύμφωνα μέ αύτή τήν ονομαστική 
δόμηση, καί νά ζητάει τήν έπέμβαση.

Πώς λειτούργησε ή αλυσίδα τών ονομάτων καί πώς 
εμοιαζε αύτο τό μοντάζ;

"Ας δοΰμε τά πράγματα πρώτα άπό τή μεριά τοΰ εγ
κληματία καί τοΰ εγκλήματος του. Ό  εγκληματίας δέν 
μπορεΐ νά είναι ένας δημοκράτης, γιατί -προπαντός στή 
Γαλλία, δπου άπό τά τέλη της δεκαετίας τοΰ ’70 ή δια
νοητική άντεπανάσταση κατασκευάστηκε πάνω σ’ αύτά τά 
φωνήματα- κάθε δράμα παίζεται στή σκηνή της άντίθε- 
σης άνάμεσα σέ δημοκρατία καί ολοκληρωτισμό, άνάμεσα 
σέ ελευθερία καί δικτατορία. Ά ρα ό Μιλόσεβιτς πρέπει 
νά παρουσιαστεί σάν ό τελευταίος τύραννος τών Βαλκα
νίων, μέ δλο τό συνηθισμένο φολκλόρ πού κληρονομήθηκε 
άπό τόν Τέν Τέν ( Το σκήπτρο τοϋ ’Οττοκάρ) : Ή  κακό- 
τατη κυρία Μιλόσεβιτς νά κρατάει τά νήματα στή σκιά, τό 
χρυσάφι νά αποθηκεύεται στήν Ελβετία, ή άγρια βλακεία
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τοΰ δυνάστη, οί μυστικές υπηρεσίες, ή αβέβαιη συνωμοσία 
τών συνταγματαρχών καί τά τοιαΰτα.

Βεβαίως, δέν βλέπουμε τόν Μιλόσεβιτς νά έ'χει κάποια 
διαφορετική ούσία άπό τόν Κροάτη Φράνκο Τούντζμαν, 
άπό τόν Βόσνιο Ίζετμπέκοβιτς ή τόν Ρώσο Μπόρις Γιέλ-5 
τσιν. Ούτε, τελικά, άπό όποιονδήποτε άρχηγό κράτους,! 

"Οπως όλοι οί συνάδελφοί του μετά τήν πτώση τών « σο
σιαλιστικών » Κρατών-Κομμάτων της Ευρώπης, έξελέγη' 
κανονικά, δπως καί αύτοί ( καί, γιά νά ποΰμε τήν άλήθεια,ί 
δπως κάθε άρχηγός κράτους) δέν άπολαύει της έμπιστο-» 
σύνης παρά μόνο τοΰ άμεσου περιβάλλοντος του, ιδιαίτερα! 
της οικογένειας του ( αύτή ήταν ή περίπτωση καί τοΰ Μιτ·8 
τεράν ή τοΰ Νίξον ή τοΰ Μάο δταν γέρασε, αύτή είναι i 
περίπτωση τοΰ Κλίντον ή τοΰ Σιράκ), δπως καί αύτο 
σφίγγει τή μέγκενη γύρω άπό τό λαιμό τών ΜΜΕ κι δπω< 
κι αύτοί, έχοντας παραιτηθεί άπό κάθε έσωτερική πολιτι*· 
κή προοπτική, συμπαρασυρόμενος άπό την κατάρρευσι 
τοΰ προγενέστερου κρατικοΰ συστήματος, ζητα νά δείξει 
εύπρόσδεκτο πρόσωπο τουλάχιστον πρός τήν πλευρά το! 
έθνικισμοΰ. Είναι, δμως, (λίγο) πιο ισχυρός άπό τοίι 
γείτονες καί ανταγωνιστές του Κροάτες, Βόσνιους, Μαυί 
ροβούνιους, Μακεδόνες, ’Αλβανούς... ’Έ τσι θά γίνει καί 
δακτυλοδεικτούμενος έγκληματίας, σέ άντίθεση μέ τοίι 
άλλους πού, έάν είχαν τήν εύκαιρία, θά έκαναν τά ίδια 
αύτόν.

Τό δτι τό έγκλημα είναι της ίδιας φύσεως μέ τίς δικ' 
τορίες άποτελεΐ μιά μείζονα θέση της πολίτικης σήμε| 
χωρίς αύτό νά σημαίνει δτι δέν είναι καί άπολύτως λα1 
μένη. Ά ν  έξετάσουμε μονάχα τή Γαλλία, δέν μπορεΐ 
πει κανείς δτι οί κυβερνήσεις της Τετάρτης Δημοκρατία!
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η εκείνες της αρχής της Πέμπτης επί ντε Γκώλ, ήταν 
ολοκληρωτικές δικτατορίες. Παρ’ δλα αύτά συσσώρευαν 
στήν ’Αλγερία άποτρόπαια εγκλήματα, συστηματικά βα
σανιστήρια, βιασμούς κατ’ εξακολούθηση, εκτοπίσεις καί 
πυρπόληση χωριών κλπ. Θά ήταν έξίσου σωστό νά καθί
σουν στο εδώλιο ένός ύποθετικοΰ δικαστηρίου τών δικαιω
μάτων τοϋ άνθρώπου τόσο οί στρατηγοί καί οί πολιτικοί 
αύτης της περιόδου δσο καί ό Π ινοσέτ ή οί μαχαιροβγάλ
τες τοϋ γιουγκοσλαβικοΰ έμφυλίου πολέμου. Γ ιά νά μήν 
πει κανείς τίποτα γιά τούς ’Αμερικανούς ηγέτες καί στρα
τιωτικούς πού κατέστρεψαν το Βιετνάμ.

Θά ήταν καλύτερο νά διακρίνουμε τις καταστάσεις πα
ρά τά καθεστώτα. Οί πόλεμοι είναι πάντα άγριοι άλλά οί 
εμφύλιοι καί οί άποικιακοί πόλεμοι είναι ιδιαίτερα φρι- 
κτοί. Δέν βλέπουμε πώς είναι λιγότερο φρικτοί εάν γίνον
ται άπό κοινοβούλια καί οχι άπό « δικτάτορες ». Τό γιου
γκοσλαβικό πρόβλημα είναι αύτό της κατάρρευσης ένός 
κράτους καί της αιματηρής διαίρεσης μιας χώρας σέ βάση 
έθνοτική, γλωσσική καί θρησκευτική κι όχι εκείνο τών 
κακουργημάτων τοΰ ολοκληρωτισμού.

Μετά τον εγκληματία, τό έγκλημα. Σήμερα, πρός χρή
ση τών πληθυσμών της « πολιτισμένης)) Δύσης δέν ύπάρ- 
χει αληθινό έγκλημα πού νά άξίζει άμεση στρατιωτική 
τιμωρία παρά μόνο έάν συγκρίνεται μέ τό ούσιαστικό 
Εγκλημα, τό χωρίς όρους ’Έγκλημα: την καταστροφή 
τών Εβραίων της Εύρώπης άπό τούς Ναζί. 'Ό πως ό νεό
πλουτος γραφειοκράτης Μιλόσεβιτς πρέπει νά είναι Χίτ- 
λερ (καί πριν άπ’ αύτόν ό Σαντάμ Χουσεΐν καί άκόμα πιο 
πίσω στήν αύτοκρατορική μνήμη ό Νάσσερ γιά τούς ’Αγ- 
Υλογάλλους τον καιρό της άθλιας έκστρατείας στό Σουέζ),
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τό ίδιο καί οί συνηθισμένες καί τρομακτικές σφαγές άμα
χων πού συμβαίνουν σέ κάθε εμφύλιο καί εδαφικό πόλεμο 
( Βιετνάμ, Βοσνία) ή σέ κάθε πόλεμο άποικιακοϋ τύπου 
( ’Αλγερία, Τσετσενία, Κόσοβο) οφείλουν νά είναι όπωσ«< 
δήποτε ρατσιστικές γενοκτονίες.

Αύτό πού χρησίμευσε σάν εφαλτήριο γιά τη συντακτική 
αύτή μετατροπή (πού είναι έπίσης καί μιά άποκρουστικί 
άπάλειψη της μοναδικότητας της καταστροφής τών 
βραίων άπό τούς Ναζί) είναι ή έκφραση « έθνοκάθαρση 
κάτω άπό τή σημαία της όποίας, καί σχεδόν άθώα, 
φονιάδες τών διαφόρων «εθνικών» πολιτοφυλακών 
πρώην Γιουγκοσλαβίας ξεκαθάριζαν τούς « εχθρούς » του 
στά εδάφη πού ύπέβλεπαν. Ξέρουμε δτι σ’ αύτή τήν 
ρίπτωση (ή τεχνική χρησιμοποιήθηκε άριστοτεχνικά άτ 
τούς Ίσραηλινούς στήν Παλαιστίνη άπό τό 1947), ή τρ«3 
μοκρατία καί ή καταστροφή πρέπει νά έχουν ονομα κα ί' 
είναι άπροσχημάτιστες γιά νά τρέψουν σέ φυγή τούς ά \| 
θρώπους. Αύτό τό κατάλαβαν άριστα οί Κροάτες, οί 
σνιοι κι οί Σέρβοι καί τό πραγματοποίησαν ο καθένας ' 
μπορούσε: Οί Σέρβοι, όντας άρχικά νικητές σέ μεγόΰ 
κλίμακα, δσο μπορούσαν, οί Κροάτες καλούτσικα, οί μΗ 
κροί Βόσνιοι σέ γωνίτσες δπου τούς ήταν δυνατό. Αύι 
είναι εξάλλου πού κάνουν σήμερα, παρά τήν κατοχή 
έπαρχίας καί τις ολοένα πιο ήθικολογικές διακηρύξεις ■ 
άνθύπατου Kouchner, οί ’Αλβανοί της πολιτοφυλακής 
Ού Τσέ Κά ενάντια σέ δ,τι άπέμεινε άπό τούς Σέρβους: 
τούς τσιγγάνους. Τσιγγάνοι, δμως, ούσιαστικά δέν εχο 
άπομείνει σχεδόν καθόλου σ’ αύτό τό « είρηνευμένο » 
σοβο. Άρκοϋν μερικοί φόνοι άρκετά άγριοι, κάποια καί 
στραμμένα σπίτια, μερικές γυναίκες βιασμένες καί φύ̂ Λ
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νε δλοι. Δέν έχουν τύχη οί τσιγγάνοι. Ό  Χίτλερ, όντως, 
είχε αποφασίσει νά « καθαρίσει)) την Εύρώπη άπο δαύ- 
τους.

"Ολα αύτά είναι βεβαίως βάρβαρα και παραπέμπουν 
στην παλιά κι αιματηρή αρπαγή άπο ένοπλες συμμορίες, 
δταν το κράτος άποσυντίθεται και πέφτει στά χέρια προ
σωρινών τυχοδιωκτών.

Γ ιά ενα χρονικό διάστημα στήν πρώην Γ ιουγκοσλαβία, 
μόλις διαλύθηκαν οί κανόνες τοΰ κράτους κι ήταν άκόμα 
αβέβαιοι οί νέοι κανόνες τοΰ παιχνιδιού, οί άχανεΐς εκτά
σεις γης, τά σπίτια, οί γυναίκες ήταν σάν δώρο γιά τά 
στρατεύματα τών πολιτοφυλάκων καί τά επιτελεία τους μέ 
τούς χοντροκέφαλους έθνικιστές πολιτικούς. Έ γινε πλιά
τσικο. Ό  καθένας άρπαζε κομμάτια γης σάν τιμάριά του, 
πυροβολοΰσε δ,τι έβλεπε, κατασκήνωνε σέ έγκαταλελειμ- 
μένες ιδιοκτησίες, συσσώρευε λάφυρα. Τί έχουν νά κάνουν 
δλα αύτά μέ τήν πολιτική γενοκτονίας τών ναζί; Ποιός 
δέν έχει καταγράψει στήν εθνική του 'Ιστορία παρόμοια 
ή καί χειρότερα ζοφερά επεισόδια καί μάλιστα οχι καί 
τόσο παλαιά; Τί είναι αύτή ή ηθική συνείδηση της Δύσης 
πού πιστεύει δτι βλέπει τήν άκατανόητη επιστροφή τοΰ 
Κακοΰ;

Είναι μοναδικό νά βλέπεις αύτούς πού σφυρηλάτησαν 
τήν ισχύ τους πυρπολώντας καί αίματοκυλίοντας ολόκλη
ρο τον πλανήτη, τούς Άγγλους πού άποδεκάτισαν τον 
πληθυσμό της ’Ιρλανδίας μέ τον λιμό κι έβαλαν τήν αύ- 
~οκρατορική τάξη μέ τά μπουντρούμια, τούς Γάλλους καί 
τούς Αμερικανούς πού έκαναν εμπόριο νέγρων καί τούς 
πολέμους της ’Ινδοκίνας καί της Αλγερίας, τούς Ισ πα
νούς πού διεξήγαγαν γενοκτονίες ολόκληρων λαών (άλη-
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θινές γενοκτονίες αύτή τή φορά: δέν έπέζησε ούτε ενα 
άπό τόν αρχικό ντόπιο πληθυσμό τών Άντιλλών.. . χω 
ρίς νά υπολογίσουμε τά σφαγεία του 1914-18 καί τοϋ 193° 
45, νά παριστάνουν αύτές τίς εύγενικές ψυχές, πού έχοντας' 
φτάσει σέ μιάν άλαζονική εύμάρεια, έκπλήσσονται, άγα 
νακτοΰν νά βλέπουν, έδώ κι έκεΐ, μικρά έθνη νά παίρνου 
καί αύτά τούς δρόμους της βίας καί της κατάκτησης, το' 
οποίους ακολούθησε ή δική τους 'Ιστορία. Θά έπρεπε μ*' 
πως νά καταλάβει κανείς δτι άφοΰ πρώτα έκαναν οί ίδι 
καριέρα στον πόλεμο καί τήν Αύτοκρατορία, είναι σήμα- ’ 
τικό γ ι’ αύτούς νά απαγορεύσουν διά παντός στους άλλοι 
νά έχουν τήν παραμικρή φιλοδοξία γιά ισχύ; Αύτό είν 
πού μαντεύω πίσω άπό τίς ασυναρτησίες περί ήθικ~ 
επεμβάσεων.

Ή  προπαγάνδα έπανέλαβε δτι ό « ολοκληρωτικός δι 
κτάτορας » έλεγε άσύστολα ψέματα, πράγμα γιά τό όποΐ 
δέν αμφιβάλλω. ’Αλλά τί νά πει κανείς γιά τούς άνθρ ' 
πους τοΰ ΝΑΤΟ; Είναι, παρ’ δλα αύτά, ένδιαφέρον νά δι 
βάσει κανείς σήμερα τίς αναφορές, οί όποιες είναι έπιτ 
λους ακριβείς ή πιο ακριβείς, συμπεριλαμβανομένων τώ' 
στρατιωτικών άναφορών. Τά «χειρουργικά πλήγματα>: 
Ή  βρετανική αεροπορία μας λέει σήμερα δτι έάν τό 40“ 
τών βομβών πού ρίχτηκαν στο Κόσοβο καί στή Σερβ\ 
έπεσαν στο στόχο τους, θά ήταν ήδη κάτι εξοχο. Μπορούν, 
νά μας ποΰν πάνω σέ τί ή πάνω σέ ποιούς έπεσαν οί ύ 
λοιπές; Ή  γενοκτονία τών ’Αλβανών τοΰ Κόσοβου; Ψί 
χνουνε νά βροΰν παντοΰ τούς άφαντους ομαδικούς τάφο; 
καί ή αναφορά της ΟΑΣΕ ανάγει τούς αριθμούς σέ όρισμ 
νες χιλιάδες νεκρούς, πράγμα πού σημαίνει, δπως δέν ά 
φιβάλλαμε : Έγιναν σφαγές ( κι ολοένα περισσότερες κ
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θώς ό Ού Τσέ Κά διεξήγαγε ανταρτοπόλεμο) άλλά τίπο
τα πού νά μοιάζει σέ μιά « έθνοκάθαρση ». Τό περίφημο 
<( σχέδιο έξόντωσης » πού άνακάλυψαν θριαμβευτικά οί 
Γερμανοί γιά νά ηρεμήσουν την ειρηνόφιλη κοινή γνώμη 
τους ; Τίποτα, ψευδής είδηση. Ή  ερευνά της ΟΑΣΕ δείχνει 
δτι τίποτα δέν ήταν αποφασισμένο κεντρικά ουτε σχεδια
σμένο. Ή  άλήθεια είναι δτι τά σέρβικά στρατεύματα, έ
χοντας άφεθεΐ μόνα τους (κι ύττηρχε λόγος γ ι’ αύτό: οί άν- 
θρωπιστές Σύμμαχοι έκαναν σοβαρή ζημιά στις επικοι
νωνίες τους), προέβησαν σέ σφαγές εδώ κι έκεΐ στά κου- 
τουρού, γιά νά διώξουν τούς ανθρώπους. Καί φτάνουμε έδώ 
στό πιο χοντρό ψέμα, πού είναι αντάξιο της πλύσης έγκε- 
φάλου τόν καιρό του πολέμου τοΰ 1914: "Ολα αύτά ελαβαν 
χώρα τελικά άφοΰ πρώτα είχαν αρχίσει οί βομβαρδισμοί 
τοΰ ΝΑΤΟ, οί όποιοι, συνεπώς, είναι καί οί άμεσοι υπεύ
θυνοι αύτης της καταστροφής. Προηγουμένως υπήρχε ενα 
είδος αιματηρού εμφυλίου πολέμου, δπως σέ τόσα μέρη τοΰ 
κόσμου. Δέν είναι δυνατόν πλέον νά άμφιβάλλει κανείς 
σήμερα : Τό σύνολο τών λόγων πού δόθηκαν γιά νά δικαιο
λογήσουν τούς βίαιους κι άτέρμονες βομβαρδισμούς κατά 
της Σερβίας καί τοΰ Κόσοβου ήταν γιγάντια ψέματα.

Τά τρία διαφημιστικά άξιώματα τοΰ ΝΑΤΟ ήταν:

1. Οί δημοκρατίες πλήττουν τις ολοκληρωτικές δικτατο
ρίες.

2. Ή  μνήμη της Σοά [της γενοκτονίας τών Εβραίων] 
πλήττει αύτούς πού κάνουν έθνοκάθαρση.

3. Τά στρατεύματα της ’Αλήθειας πλήττουν τό προπαγαν
διστικό ψέμα.

Καί τά τρία δέν είναι παρά φενακιστική ρητορική, κακο
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ραμμένο ροΰχο πάνω σέ μεταμφιεσμένα διακυβεύματα^ 
πού είναι έντελώς άλλης φύσεως.

Είναι, όμως, ευάλωτη κατασκευή ή ίδια ή ταυτότητα 
εκείνων πού βομβάρδιζαν. Ποιοί είναι, πράγματι, αύτοί οί 
Σύμμαχοι πού έχουν σάν πρώτο γνώρισμά τους το Δι«; 
καίωμα στο βομβαρδισμό; "Ας μελετήσουμε άλλη μια 
φορά τά ονόματα πού έφευρέθηκαν. ’Ισχυρίστηκαν οτι τα 
ΝΑΤΟ ήταν ό ένοπλος βραχίονας πρώτα τών δημοκρατιών,^ 
δεύτερον της κοινής γνώμης ολου του κόσμου (της « διε
θνούς κοινότητας »), τρίτον μιας νόμιμης δικαστικής ε
ξουσίας πού τούς κανόνες της τούς καθορίζει ή « φιλοσο
φία » τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καί ή οποία έχει τούς 1 
( ’Αμερικανούς) στρατιωτικούς σάν αστυνομία γιά νά| 
συλλαμβάνει τούς ενόχους καί, τέλος του Διεθνούς Ποινι- ] 
κοΰ Δικαστηρίου ώς ’Αρείου Πάγου. ■

Δέν πρόκειται παρά γιά σκανδαλώδη φενάκη. \
Πρώτα πρώτα, ή άπόφαση νά βομβαρδιστεί ή Σερβίαΐ 

δέν -ήταν καθόλου δημοκρατική. Άποφασίστηκε άπο ενα 
μυστικό κονκλάβιο τή στιγμή πού ό Μιλόσεβιτς άποδεχό- j 
ταν τις συμφωνίες τοΰ Ραμπουγιέ στήν ολότητά τους πλήν ’ 
ένός άρθρου πού κανένα έθνος δέν θά μπορούσε νά άποδε-’ 
χτεΐ ( νά τεθεί υπό νατοϊκή κατοχή!), άρθρο πού δέν προσ
τέθηκε παρά μόνο γιά νά οδηγήσει σέ πόλεμο. Οί ’Αμε
ρικανοί καί οί ’Άγγλοι ήθελαν πάση θυσία τήν επέμβαση, 
οπως θέλουν νά βομβαρδίζουν τό ’Ιράκ έπ’ άόριστον χωρίς 
κανενός είδους εντολή. Πρέπει νά τούς κάνουμε τήν παρα
χώρηση καί νά παραδεχτούμε δτι είναι συνεπείς εκπρό
σωποι της αυτοκρατορίας. Κατ’ αύτούς ό μόνος κανόνας 
είναι δτι πρέπει νά τιμωρηθεί δποιος δέν ύποτάσσεται. 
πλήρως. Δέν έχει τίποτα νά κάνει έδώ ή δημοκρατία. Ά - :
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κόμα περισσότερο πού τό ΝΑΤΟ είναι κατ’ αρχήν μιά 
καθαρά άμυντική στρατιωτική συμμαχία καί πρέπει νά 
βρει κάνεις δλα τά έρείσματα σέ δλους τους κανόνες γιά νά 
μετατραπει σέ οργανο έπίθεσης. Τέλος, δέν θά δει κανείς 
νά υπάρχει καμιά « δημοκρατία » στήν αηδιαστική πόζα 
του ύπερισχυροΰ μπροστά στον αδύναμο, δπως προκύπτει 
άπό τό δόγμα σύμφωνα μέ τό όποιο πρέπει νά έχουν « μη
δέν νεκρούς » άπό τή μεριά της Δύσης, ενώ θά μπορούσαν 
νά υπάρξουν οσοι νεκροί χρειάζονταν, καί παραπάνω άκό
μα, άπό τή μεριά τών Σέρβων. Αύτή ή δψη τών πραγμά
των φάνηκε νά έπιβεβαιώνεται δταν κανείς « δημοκρά
της » δέν κούνησε τό δακτυλάκι του γιά τούς Τσετσένους. 
Κι αύτό γιατί είναι άμφίβολο νά έχεις « μηδέν νεκρούς » 
όταν βομβαρδίζεται ή Μόσχα. 'Ολάκερη ή δημοκρατία 
αύτης της εκστρατείας ίσοδυναμεΐ μέ τό νά λές δτι πρέπει 
νά τσακίζεις τόν άδύναμο πού κλοτσάει, ενώ θά χτυπάς 
φιλικά τήν πλάτη τοΰ ίσχυροΰ πού οργιάζει.

Δεύτερον, δέν βλέπουμε καθόλου νά είναι αύτή ή εκ
στρατεία τό αποτέλεσμα της επιθυμίας ολου τοΰ κόσμου. 
Ή  έκφραση « διεθνής κοινότητα η άποτελει ενα άπό τά πιο 
χτυπητά παραδείγματα τοΰ πώς οί ισχυροί τοΰ σήμερα 
βλέπουν τόν έαυτό τους νά ενσαρκώνει τήν ολότητα δσων 
υπάρχουν. ’Ή δη ό ΟΗΕ δέν αντιπροσωπεύει καί μεγάλα 
πράγματα άλλά ούτε καί άπό κεΐ δέν πέρασαν κάν γιά 
νά πάρουν έγκριση νά βομβαρδίσουν τή Σερβία! Αύτή ή 
« διεθνής κοινότητα » στήν πραγματικότητα είναι τό ονο- 
μα τών ’Αμερικανών καί τών διαφόρων υπηρετών τους. 

'Ολόκληρα μεγάλα τμήματα της κοινής γνώμης, σύμφωνα 
μέ δημοσκοπήσεις πού εγιναν καθώς έπρεπε, ήταν άπρο- 
κάλυπτα εχθρικά σ’ αύτόν τόν πόλεμο. Οί Ρώσοι ήταν έ-
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χθρικοί, οί Κινέζοι, οί Λατινοαμερικάνοι, κι ένα μεγάλο* 
μέρος τών Εύρωπαίων, ιδιαίτερα οί ’Ιταλοί καί οί Έλλη-'i 
νες. ’Ακόμα καί στην περίπτωση τών Γερμανών, χρειά
στηκαν τή γλοιώδη συστράτευση τών Πρασίνων καί τα·..; 
επαναλαμβανόμενα υπουργικά ψέματα γιά νά μετακινή
σουν λίγο την εχθρική τους αδράνεια. Είναι άπάτη νά ονο
μάζεις τό ΝΑΤΟ, τούς στρατιωτικούς του καί τις κυβερνή 
σεις του σάν την « εκπροσώπηση », μέ όποιαδήποτε σήμα-· 
σία τοΰ δρου, μιας υποτιθέμενης « διεθνούς κοινότητας » .,

Τρίτον, ή δικαστική εξουσία πού εκπροσωπείται στο 
απολειφάδι της Χάγης είναι ξεκάθαρα ένας υπηρέτης τών 
αύτοκρατορικών στρατιωτικών προθέσεων. Τό είδαμε πο
λύ καλά δταν, στή διάρκεια τών βομβαρδισμών πού είχαν; 
σάν μόνο μεμπτό σημείο δτι κράτησαν λίγο περισσότερο' 
άπό ο,τι είχε προαναγγελθεί, αύτό τό « Δικαστήριο » έ
κρινε σωστό νά βγάλει ένταλμα γιά τόν Μιλόσεβιτς, μιά'ί 
ιστορία πού έγινε γιά νά έπιταχυνθοΰν τά πράγματα καί να-: 
δώσει μαλλί νά ξαίνουν οί ηθικολόγοι. Ή ταν μιά απόφαση 
πού όφείλεται ολοκληρωτικά σέ διαταγή τών στρατιωτι
κών τοΰ ΝΑΤΟ γιά τις άνάγκες της προπαγάνδας τους» 
Πώς συμβαίνει μέχρι σήμερα αύτό τό ίδιο <( αμερόληπτο >Χ, 
Δικαστήριο νά μήν τοϋ περάσει άπό τό μυαλό νά βγάλεί 
ένταλμα γιά τόν Πούτιν λόγου χάρη; Είναι πολύ δύσκολο- 
νά βρει κανείς μιά δικαιοσύνη πιο καιροσκοπική καί δου- 
λόφρονα. '?

Στήν πραγματικότητα, ή μόνη αύθεντική δικαιοσύνη ΘΑ' 
ήταν νά ζητήσουμε τή διάλυση τοΰ ΝΑΤΟ, τό όποιο είδα' 
με πώς είναι μιά ανεύθυνη διεθνής ένοπλη συμμορία πολ\ 
επικίνδυνη γιά τά δικαιώματα τών ανθρώπων καί τώ 
εθνών, καί νά άπαιτησουμε επίσης τή διάλυση τοΰ Διε
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θνοΰς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης πού είναι προφα
νές δτι δέν εχει καμιά αυτονομία κρίσης καί πού δέν θά 
έγκαλέσει καί δέν θά καταδικάσει ποτέ παρά μονάχα ε
κείνους πού οί ’Αμερικανοί θά κρίνουν δτι είναι χρήσιμο 
γιά τά ιδιαίτερα συμφέροντα τους νά έγκαλέσουν καί νά 
καταδικάσουν. Πού σημαίνει δτι πολύ σύντομα θά έγκα
λέσουν καί θά καταδικάσουν: δλους εκείνους πού προτεί
νουν μιά επαναστατική μεταμόρφωση της ύπάρχουσας 
τάξης πραγμάτων. Νά είσαστε σίγουροι δτι δέν θά τούς 
είναι καθόλου δύσκολο νά τούς κολλήσουν κατηγορίες γιά 
κάποια υπόθεση « δικαιωμάτων του ανθρώπου ». Τότε, οί 
’Αμερικανοί πεζοναύτες θά μπορούν νά τούς συλλάβουν, 
χωρίς νά παραλείψουν νά χτυπήσουν καί τούς άμαχους 
πληθυσμούς στά πέριξ, γιά νά τούς καταδικάσει τό Δικα
στήριο της Χάγης. ’Έ τσι επιβάλλει ή δημοκρατία.

Στήν πραγματικότητα, πρέπει νά κάνουμε την υλιστική 
ύπόθεση δτι κανένα κράτος δέν έστειλε ποτέ τον στρατό 
του κάπου μονάχα γιά  τά ώραΐα μάτια της ηθικής καί τοϋ 
Δικαίου. Τό νά κάνει κάποιος κάτι τέτοιο πιστευτό είναι 
υποχρέωση τοΰ προπαγανδιστη καί μόνον αύτοΰ. Είναι 
αλήθεια δτι υπάρχουν άνθρωποι πού πιστεύουν δτι οί Σύμ
μαχοι έκαναν τον πόλεμο κατά τοΰ Χίτλερ λόγω της γε
νοκτονίας τών Εβραίων. Είναι, δμως, άποδεδειγμένο οτι 
τούς έν λόγω Συμμάχους δέν τούς ένοιαζε καθόλου κάτι 
τέτοιο, ούτε άπό άποψη στρατηγικής ( ήθελαν νά φράξουν 
τό δρόμο στον γερμανικό επεκτατισμό, οχι στό ναζισμό) 
ούτε άπό άποψη τακτικής ( δέν διεξήγαγαν καμιά επιχεί
ρηση ενάντια στά στρατόπεδα εξόντωσης, παρόλο πού
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γνώριζαν τήν ύπαρξή τους). Μπορεΐ λοιπόν να ύπαρχο 
άνθρωποι πού πιστεύουν δτι βομβαρδίστηκε τό ΒελιγράΛ< 
γιά εβδομάδες ολόκληρες μόνο καί μόνο γιά νά γίνουν σ 
βαστά τά δικαιώματα τοΰ άνθρώπου στο Κόσοβο.

Έμεΐς δέν άνήκουμε σ’ αύτούς.
Ό  πόλεμος κατά της Σερβίας χρησίμευσε σάν τέστ, σ 

κλίμακα σχεδόν πραγματική, γιά τό συσχετισμό δυν 
μεων στον κόσμο μετά τήν κατάρρευση τοΰ σοβιετικ 
κράτους καί τό τέλος τοΰ Η 'υχροΰ Πολέμου. Τόν έπιδίωξ 
οί ’Αμερικανοί γιά νά ταπεινώσουν τή Ρωσία, άποφεύγο 
τας συνάμα μιάν άμεση άναμέτρηση μαζί της, καί γιά ■ 
προβοΰν σέ μιάν αύστηρή προειδοποίηση πρός τήν Κί 
(ποιος πιστεύει άκόμα δτι ή αμερικανική άεροπορία 
τέστρεψε τήν κινεζική πρεσβεία στο Βελιγράδι « κατά λ 
θος » ; Οί Κινέζοι πάντως δέν τό πιστεύουν). ’Έδειξε έπ. 
σης, άμέσως μετά τήν είσοδο σέ κυκλοφορία τοΰ εύρώ, ο 
οί Εύρωπαΐοι ήταν άνίκανοι νά διεξαγάγουν, άκόμα κ \ 
στήν περίμετρό τους, όποιαδήποτε άνεξάρτητη στρατιω " 
κή ένέργεια κάποιας σημαντικής κλίμακας. Ταυτόχρο' 
μετέτρεψε τό ΝΑΤΟ σέ στρατιωτικό μηχανισμό έπέμ{: 
σης σέ δλο τόν πλανήτη, τήν άστυνομία του στήν ύπηρεσ' 
της ύπάρχουσας αύτοκρατορικής τάξης πραγμάτων. "Μ 
προσέξουμε δτι μετά άπό αύτόν τόν πόλεμο κανείς πιά δ 
διακινδυνεύει νά κάνει τίς ΗΠΑ νά συνοφρυωθοΰν. Γι< 
δλος ό κόσμος είδε πόσο άνίσχυροι είναι οί Ρώσοι, πό 
ύποτελεΐς οί Εύρωπαΐοι καί πόσο προσεκτική σέ άκρ" 
βαθμό είναι ( προσωρινά;) ή Κίνα.

"Οσον άφορα τή Γαλλία, ή παρουσία της στίς γραμμ 
τών έπιτιθεμένων είχε τή μείζονα σημασία νά κάνει όρα 
σέ δλους τήν έπανένταξή της στο ΝΑΤΟ. Βλέπει κανείς
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σο εξαρτημένη άπό τη διαίρεση τοΰ κόσμου σέ δύο μπλοκ 
στη διάρκεια τοΰ Ψυχροΰ Πολέμου ήταν ή γκωλική « άνε- 
ξαρτησία ». Οί μικρές καί μεσαίες Δυνάμεις μπορούσαν 
τότε νά έχουν ένα περιθώριο σχετικών ελιγμών. Σήμερα, ή 
δουλικότητα είναι ύποχρεωτική. Κι όμως, πόση παγκό
σμια άπήχηση θά είχε μιά άρνηση της Γαλλίας νά πάρει 
μέρος στήν αστυνομική επιχείρηση τών ’Αμερικανών! 
φαίνεται ότι άν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ή ’Ισπανία κι ή 
’Ιταλία θά αισθάνονταν νά άποδεσμεύονται άπό τις υποχρε
ώσεις τους καί ή Ελλάδα θά μποροΰσε νά υλοποιήσει τήν 
εχθρική της στάση άπέναντι στον πόλεμο. Οί Γερμανοί θά 
τό ξανακοίταζαν τό ζήτημα. Μποροΰσε κανείς, δφειλε νά 
ξαποστείλει τούς ’Αμερικανούς στον παντοτινό συνέταιρό 
τους, τούς ’Άγγλους. Άλλά άς μήν ονειρευόμαστε. Φαίνε
ται ότι ή Γ αλλία έχει άνάγκη, γιά τήν άσφάλεια τών κε
φαλαίων της καί τών έπιχειρήσεών της πού βρίσκονται 
μακριά, νά έχει τήν κάλυψη της άμερικανικής στρατιωτι- 
κής μηχανής καί θά βουλιάξει άκόμα περισσότερο στή 
δουλική στάση της άπέναντι στό ΝΑΤΟ. Δέν μποροΰμε 
βεβαίως νά περιμένουμε τίποτα καλό σ’ αύτό τό σημείο 
άπό τήν άτλαντική παράδοση τοΰ Σοσιαλιστικού Κόμμα
τος ούτε άπό τήν άπάρνηση άπό τόν Σιράκ όποιουδήποτε 
πράγματος πού φάνταζε ύψηλό στήν παράδοση τοΰ γκω- 
λισμοΰ.

Θά βγάλει κανείς πάντως τό συμπέρασμα ότι παρ’ όλες 
τις ρητορείες γιά τήν παντοδυναμία της οικονομίας, τό νά 
έχεις στή διάθεση σου μιά ισχυρή στρατιωτική μηχανή 
παραμένει τό άλφα καί τό ώμέγα κάθε διεθνοΰς άξίωσης 
και έθνικής ελευθερίας. Ή  Εύρώπη δέν θά είναι τίποτα 
εαν δέν άποκτήσει στρατιωτικές δυνάμεις, ιδιαίτερα άε-
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ροναυτικές, εντελώς ανεξάρτητες άπό τό άμερικανικό ε
πιτελείο (άλλά γιά κάτι τέτοιο άπαιτεΐται έ'να κράτος πο
λύ πιο ενοποιημένο καί συγκροτημένο). Σ’ αύτό τό ζήτη-? 
μα οί ’Αμερικανοί ήδη έκαναν γνωστό ότι θά άντιτάξουν' 
ένα ντε φάκτο βέτο.

Ό  πόλεμος στη Σερβία ήταν μιά δοκιμασία ϊσχύος.1 
Π ρώτον, γιατί άνέδειξε τον υπάρχοντα συσχετισμό δυνά- 
μεων καί έπίσης γιατί έκδήλωσε (όπως άλλοτε πρώτα 
κατά τοϋ Χομεϊνί καί στή συνέχεια κατά τοΰ Σαντάμ 
Χουσεΐν) τήν άπόλυτη βούληση τών τωρινών αύτοκρατο-: 
ρικών δυνάμεων νά άπαγορεύσουν τήν οικοδόμηση νέων! 
περιφερειακών δυνάμεων, μιά οικοδόμηση πού άπό άμνη-, 
μονεύτων χρόνων μέχρι σήμερα συνεπάγεται τή δυνατό-'; 
τητα ή τήν πραγματικότητα τοΰ πολέμου. Ή  έπέμβαση': 
στή Σερβία έδειξε ότι, μέ εξαίρεση κάποιες χαμένες γω* 
νιές τοΰ κόσμου όπου μπορεΐ κανείς νά άλληλοσκοτωθεΐ με·, 
χειροτεχνικά μέσα γιά δεκαετίες χωρίς νά συγκινηθεΐ ή 
((ήθική », οί αύτοκρατορικοί, μέ ήγεσία τις ΗΠΑ κι οργα+ι 
νωμένοι στό ΝΑΤΟ, μέ τον ΟΗΕ σάν περιφρονημένη κά- 
λυψη, διαθέτουν τό μονοπώλιο τοΰ πολέμου κάτω άπό ττ$  
άκόλουθη μορφή: Δέν θά άφησουμε κανέναν νά κερδίσει 
έναν πόλεμο. Ενάντια στό ’Ιράν εξόπλισαν τό ’Ιράκ. ’Ε
νάντια στό ’Ιράκ έξοπλίζουν τον ΟΗΕ. ’Ενάντια στη Σερ ' 
βία στέλνουν τό ΝΑΤΟ. Σέ όλες τις περιπτώσεις, σημασί ; 
έχει νά μήν κερδίσει αύτός πού έχει φιλοδοξίες. Θά μπο* 
ροΰσε κανείς νά προβάλει τήν άντίρρηση οτι σάν νικητή 
πολέμων οί Δυτικοί, ιδιαίτερα οί ’Αμερικανοί, κατάφερ"^ 
νά σφυρηλατήσουν τήν πλανητική τους ισχύ. Πολυ σωστ" 
Αύτό σημαίνει άπλώς ότι κατάλαβαν τό μάθημα : Δέν θ 
άφησουμε κανέναν νά γίνει ισχυρός.
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Αύτό τό μάθημα ΐσοδυναμεΐ μέ ένα άλλο. Ή  λογική 
της ισχύος δέν ήταν ποτέ ή συνέπεια εύγενών άρχών, ά
κόμα κι δταν της αρέσει νά κάνει κάτι τέτοιο πιστευτό. 
Αύτό πού δέν είναι υποχρεωτικό είναι νά ύποδουλωθεΐ ή 
φιλοσοφία σ’ αύτό τό είδος προπαγάνδας.

Τό χειρότερο δέν είναι νά συνδέεις τή φιλοσοφία μέ 
παρακινδυνευμένες και αιματηρές επιχειρήσεις. Γιατί πα
ραμένει, άκόμα καί σ’ αύτή τήν περίπτωση, έστω κι άν 
βρίσκεται στήν άποκορύφωση τοΰ λάθους, μέ τή μεριά της 
έφευρετικότητας, μέ τή μεριά της μεγαλοφυ'ίας τών αδύ
ναμων, μέ τή μεριά της δύναμης που ερχεται. Τό χειρό
τερο είναι νά τή συνδέεις, άπλά καί καθαρά, μέ τήν αλα
ζονεία καί τήν ικανοποίηση πού νιώθει γιά τόν εαυτό του ό 
υπάρχων ’Αφέντης.

Υπάρχει πάντα μιά αύτοκρατορική τριάδα. Στήν πρώ
τη γραμμή βρίσκεται ό στρατιωτικός πού κατακτα. Στή 
δεύτερη, ό έμπορος πού άνοίγει τίς άγορές. Στήν τρίτη, ό 
ιεραπόστολος πού προσηλυτίζει. Είτε επιφορτίζεσαι νά 
προσηλυτίζεις στον Βασιλέα Χριστό ειτε κηρύττεις τά 
«δικαιώματα τοΰ ανθρώπου», τό νά βρίσκεσαι σ’ αύτή 
τ ψ  τρίτη θέση είναι εντελώς άνάξιο γιά εναν φιλόσοφο.
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Αντο τό κείμενο εχει άποσπαστεΐ από την άπομαγνητοφώ- 
νηση τής αρχής ενός σεμιναρίου παν εγινε στο Μπουένος 
’Άιρες, στο χώρο τής Alliance Frangaise, και μετά άπο πρόσ
κληση τον Gerardo Yoel. Τό σεμινάριο στο σύνολό τον άφο- 
ρονσε τό θέμα « κινηματογράφος και φιλοσοφία ». Σκόπενα 
νά δείξω με ποιό νόημα ό κινηματογράφος μπορεϊ νά σννι- 
στά φιλοσοφική κατάσταση. Υπήρξε επίσης ενα σχεδίασμα 
δσων άκολονθονν στη διάρκεια μιας φιλικής άντιπαράθεσης 
με τον Slavoj Zizek, μετά από πρόσκληση τον Γαλλικον ’Ιν
στιτούτου τής Βιέννης.

Τ Ι ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ; Τί είναι αύ- 
τό πού μας προτείνουν οί περιστάσεις καί για το 

οποίο κατάλληλος είναι ό φιλοσοφικός του ελεγχος; Σ ί
γουρα οχι τά πάντα. Σίγουρα οχι οποιοσδήποτε λόγος -  
δπως υποστηρίζει ό Guy Lardreau-, οχι όποιαδήποτε θέ
ση, πέρα από εκείνες της « μεγάλης πολίτικης ». Προτεί
νω τον άκόλουθο άφηρημένο ορισμό : Μια κατάσταση είναι 
φιλοσοφική ή προσφέρεται πρός μελέτην « για » τή φιλο
σοφία όταν έπιβάλλει την ύπαρξη μιας σχέσης ανάμεσα σε 
όρους οί όποιοι γενικά, ή σύμφωνα μέ τήν επικρατούσα 
γνώμη, δεν μπορούν νά έχουν σχέση. Μια φιλοσοφική κα
τάσταση είναι μια συνάντηση. Μια συνάντηση μεταξύ 
όρων πού είναι ούσιαστικά ξένοι ό ένας μέ τον άλλο.
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Θά δώσω τρία παραδείγματα.
Τό πρώτο παράδειγμα είναι, θά μπορούσα νά πώ, ήδ~' 

φιλοσοφικά προσχηματισμένο. Τό βρίσκουμε στο διάλογο 
του Πλάτωνα Γοργίας. Αύτός ό διάλογος εκθέτει τήν α
κραία βίαιη συνάντηση τοΰ Σωκράτη και τοΰ Καλλικλη. 
Καί ή συνάντηση αύτή δημιουργεί μιά φιλοσοφική κατά
σταση, πού είναι εξάλλου συγκροτημένη μέ εντελώς θεα 
τρικό τρόπο. Γ ια τί; Διότι δέν ύπάρχει κανένα κοινό μέτρτ 
άνάμεσα στη σκέψη τοΰ Σωκράτη καί τή σκέψη τοΰ Καλ 
λικλή. Είναι δύο σκέψεις ξένες ή μία πρός τήν άλλη. 'Η 
συζήτηση άνάμεσα στον Καλλικλή καί τόν Σωκράτη γράί 
φτηκε άπό τόν Πλάτωνα μέ τέτοιο τρόπο πού νά μας κά-;> 
νει νά καταλάβουμε δτι οί σκέψεις τους παραμένουν ασύμ
μετρες δπως ή διαγώνιος καί ή πλευρά ενός τετραγώνου^ 
Είναι αύτή ή συζήτηση μιά σχέση άνάμεσα σέ δρους πού 
στεροΰνται σχέσεως μεταξύ τους. Ό  Καλλικλής υποστη
ρίζει δτι τό δίκαιο είναι ή βία, δτι 6 ευτυχισμένος άνθρωπος 
είναι ό τύραννος, ό άνθρωπος πού επικρατεί πάνω στούς 
άλλους μέ τό δόλο καί τή βία. Ό  Σωκράτης υποστηρίζει δτι 
ό αληθινός άνθρωπος, ο όποιος ταυτίζεται μέ τόν εύτυχι- 
σμένο άνθρωπο, είναι ό Δίκαιος, μέ τή φιλοσοφική έννοια * 
τοΰ δρου. Άνάμεσα στή δικαιοσύνη ώς βία καί τή δικαιο
σύνη ώς σκέψη δέν έχετε άπλώς μιάν αντίθεση πού μπορεΐ 
κανείς νά τήν άντιμετωπίσει μέ επιχειρήματα τά όποια, 
ύπόκεινται σέ κοινό κανόνα. Έ χετε τήν έλλειψη όποιασδή- 
ποτε άληθινης σχέσης. Τότε ή συζήτηση παύει νά είναι· 
συζήτηση. Είναι άναμέτρηση. "Ολος ό κόσμος καταλαβαί
νει διαβάζοντας τό διάλογο δτι τό ζήτημα δέν είναι καθόλου 
νά πείσει ό ενας τόν άλλο, άλλά οτι θά ύπάρξει ένας νικητή# 
κι ένας νικημένος. Αύτό έξαλλου εξηγεί γιατί οί μέθοδοί!



Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ  -  Π Ε Ρ ΙΣ Τ Α Σ Ε ΙΣ  ΚΑΙ Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΑ " 3

τοϋ  Σωκράτη, σ’ αύτόν τό διάλογο, δέν είναι πιο θεμιτές 
απο εκείνες τοΰ Καλλικλη. "Οποιος άποδέχεται τό σκοπό 
αποδέχεται καί τά μέσα γιά νά τον πετύχει, καί τό ζήτημα 
έδώ είναι νά νικήσεις, νά νικήσεις ιδιαίτερα σύμφωνα μέ τό 
πνεύμα τών νεαρών πού παρακολουθούν τή σκηνή.

Τελικά ό Καλλικλής νικιέται. Δέν αναγνωρίζει καμιά 
ήττα άλλά σωπαίνει καί μένει στή γωνιά του. ’Ά ς σημειώ
σουμε δτι είναι νικημένος σέ μιά σκηνοθεσία τοΰ Πλάτω
να. Πιθανόν νά είναι έδώ μιά άπό τις σπάνιες περιπτώσεις 
δπου κάποιος στό στυλ τοΰ Καλλικλη είναι ό νικημένος. 
Τέτοιες χαρές προσφέρει τό θέατρο.

Απέναντι σ’ αύτή τήν κατάσταση τί είναι ή φιλοσοφία; 
Τό μοναδικό της καθήκον είναι νά μας δείξει δτι οφείλουμε 
νά έπιλέξουμε. ’Οφείλουμε νά έπιλέξουμε άνάμεσα στούς 
δύο τύπους σκέψης. ’Οφείλουμε νά έπιλέξουμε άν θά είμα
στε μέ τήν πλευρά τοΰ Σωκράτη ή μέ τή μεριά τοΰ Καλλι- 
κλή. Σ ’ αύτό τό παράδειγμα, ή φιλοσοφία βρίσκεται αντι
μέτωπη μέ τή σκέψη ώς επιλογή, μέ τή σκέψη ώς άπόφα
ση. Τό ιδιαίτερό της καθήκον είναι νά άποσαφηνίσει τήν 
επιλογή. Μποροΰμε τότε νά ποΰμε: Μιά φιλοσοφική κα
τάσταση είναι ή στιγμή δπου διασαφηνίζουμε μιάν έπιλο- 
γή. Μιά επιλογή ύπαρξης ή μιά έπιλογή σκέψης.

Δεύτερο παράδειγμα : ό θάνατος τοΰ μαθηματικού Α ρ
χιμήδη.

Ό  Αρχιμήδης είναι ένα άπό τά μεγαλύτερα πνεύματα 
πού γνώρισε ή άνθρωπότητα. Άκόμα καί σήμερα, τά μαθη
ματικά κείμενα τοΰ Αρχιμήδη είναι εκπληκτικά. Πρόκει
ται γιά κάποιον πού είχε ήδη στοχαστεί πάνω στό άπειρο: 
Πρακτικά, έφεΰρε τον άπειροστικό λογισμό είκοσι αιώνες 
πριν άπό τον Νεύτωνα. Είναι μιά έξαιρετική μεγαλοφυΐα.
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Ό  Αρχιμήδης ήταν ενας "Ελληνας της Σικελίας δταν 
Ρωμαίοι εισέβαλαν καί κατέλαβαν την Σικελία. Ό  Ά ρχι 
μήδης συμμετείχε στην αντίσταση, έφεΰρε νέες πολεμικέ 
μηχανές άλλά τελικά οί Ρωμαίοι νίκησαν.

Στην άρχή της ρωμαϊκής κατοχής, ό ’Αρχιμήδης ξα*ί 
νάρχισε τις δραστηριότητές του. Είχε τή συνήθεια νά σχε
διάζει γεωμετρικά σχήματα πάνω στήν άμμο. Μιά μέρ~1 
λοιπόν, πού καθόταν έτσι στήν ακροθαλασσιά καί σκεφτό 
ταν πάνω σέ περίπλοκα σχήματα, τά όποια ήταν χαραγμέ, 
να στην άμμουδιά, φτάνει ενας Ρωμαίος στρατιώτης, ενι 
είδος άγγελιοφόρου, πού τοϋ λέει δτι ό Ρωμαίος στρατη-ί 
γός Μάρκελλος θέλει νά τον δει. Οί Ρωμαίοι είχαν μεγάλη 
περιέργεια γιά τούς "Ελληνες σοφούς. Λιγάκι δπως ένα^’ 
διευθύνων σύμβουλος μιας πολυεθνικής εταιρείας καλλυν
τικών θά μποροΰσε νά είναι περίεργος γιά κάποιον όνο·»· 
μαστό φιλόσοφο. Ό  στρατηγός Μάρκελλος, λοιπόν, θέλει 
νά δει τον ’Αρχιμήδη. Μεταξύ μας, δέν νομίζω δτι μπο- , 
ρεΐ νά φανταστεί κανείς τον στρατηγό Μάρκελλο νά έντρυ- < 
φεΐ στά μαθηματικά. 'Απλώς, καί αύτό τιμα τήν περιέρ- 
γειά του, ήθελε νά δει μέ τί μοιάζει ένας αντιστασιακός 1 
σάν τον ’Αρχιμήδη. Γ ι’ αύτό στάλθηκε καί ό άγγελιοφό· 
ρος στήν άκρογιαλιά. Ό  ’Αρχιμήδης, δμως, μένει άκίνη- , 
τος. Ό  στρατιώτης επαναλαμβάνει: « Ό  στρατηγός Μάρ
κελλος θέλει νά σέ δει ». Ό  ’Αρχιμήδης συνεχίζει νά μήν 
άπαντα. Ό  Ρωμαίος στρατιώτης, ό όποιος κι αύτός δέν ; 
πρέπει νά πολυενδιαφερόταν γιά τά μαθηματικά, αδυνατεί 
νά καταλάβει δτι μπορεΐ κάποιος νά παραγνωρίζει μιά 
διαταγή τοΰ στρατηγού Μάρκελλου. « ’Αρχιμήδη! Ό  
στρατηγός θέλει νά σέ δ ε ι! » Ό  ’Αρχιμήδης σηκώνει λίγο 
τά μάτια καί λέει στον στρατιώτη: « Μή μου τους κύκλους
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γάοαττε, παράτα με νά λύσω τό πρόβλημα ». Κι ό στρα
τιώτης του λέει: « Ό  Μάρκελλος όμως θέλει νά σέ δ ε ι! Τί 
μου τσαμπουνάς τώρα εσύ μέ τη λύση σου; » Ό  ’Αρχι
μήδης ξαναρχίζει τούς υπολογισμούς του χωρίς νά απαν
τήσει. Μετά άπό λίγο, έντελώς έκτος έαυτοΰ, ό στρατιώ
της βγάζει τό σπαθί του καί χτυπά. Ό  ’Αρχιμήδης πέφτει 
νεκρός. Τό κορμί του σβήνει τό γεωμετρικό σχήμα πάνω 
στήν άμμο.

Γιατί πρόκειται έδώ γιά μιά φιλοσοφική κατάσταση; 
Διότι δείχνει τό έξης : ’Ανάμεσα στο δίκαιο του Κράτους 
καί τη δημιουργική σκέψη, προπαντός τήν καθαρή όντο
λογική σκέψη πού ένσαρκώνεται στά μαθηματικά, δέν 
ύπάρχει κοινό μέτρο. Δέν υπάρχει άληθινή συζήτηση. Τε
λικά, ή έξουσία είναι ή βία, ένώ ή δημιουργική σκέψη δέν 
γνωρίζει άλλες δεσμεύσεις άπό τούς έμμενεΐς κανόνες 
της. Ό  ’Αρχιμήδης, εντός τοϋ νόμου της σκέψης του, πα
ραμένει έκτος της δράσεως της εξουσίας. Ό  καθαυτό 
χρονος της λύσης του προβλήματος δέν μπορεΐ νά ένσω- 
ματώνει τις επείγουσες ανάγκες καί τις εγκλήσεις τών 
στρατιωτικών νικητών. Είναι γ ι’ αύτό τό λόγο πού τελικά 
θά άσκηθεϊ βία, επιβεβαιώνοντας δτι δέν υπάρχει κοινό 
μέτρο, κοινή χρονολογία, άνάμεσα στην έξουσία άπό την 
μιά πλευρά καί τις αλήθειες άπό την άλλη. Τις αλήθειες 
ώς δημιουργία.

Ά ς  υπενθυμίσουμε έν παρόδω δτι κατά τη διάρκεια της 
κατοχής τών προαστίων της Βιέννης άπό τον άμερικανικό 
στρατό, στο τέλος τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, 
ένας ’Αμερικανός στρατιώτης σκότωσε, χωρίς νά τον γνω
ρίζει ή νά τον έχει αναγνωρίσει, τη μεγαλύτερη μουσική 
μεγαλοφυΐα εκείνη την εποχή, τον συνθέτη Anton Webern.
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’Ήταν ατύχημα. Μια άτυχης φιλοσοφική κατάσταση. 
ποΰμε δτι άνάμεσα στήν εξουσία και τις άλήθειες ύπάρχ' 
μιά άπόσταση: ή απόσταση άνάμεσα στον Μάρκελλο κ; 
τον ’Αρχιμήδη. Μιά άπόσταση πού ό αγγελιοφόρος, εν 
στρατιώτης χωρίς αμφιβολία χοντροκέφαλος άλλά πε 
θαρχικός, δέν καταφέρνει νά διανύσει. Αύτή τή φορά,:·: 
φιλοσοφία έχει σάν άποστολή νά διασαφηνίσει αύτή 
άπόσταση. Πρέπει νά στοχαστεί και νά σκεφτεΐ μιάν 
πόσταση χωρίς μέτρο ή μιά άπόσταση πού τό μέτρο 
πρέπει νά τό εφεύρει ή ίδια ή φιλοσοφία.

Ό  πρώτος ορισμός μιας φιλοσοφικής κατάστασης 
ταν: ή διαδικασία νά διασαφηνιστεί ή επιλογή, ή άπό 
ση. Ό  δεύτερος ορισμός της φιλοσοφικής κατάστα 
είναι: ή διαδικασία νά διασαφηνιστεί ή άπόσταση άνά 
σα στήν έξουσία καί τις αλήθειες.

Τό τρίτο παράδειγμά μου είναι μιά ταινία. Είναι ζ  
εκπληκτικό φιλμ τοΰ Γιαπωνέζου Μιζογκούτσι. Έ - 
φίλμ πού ονομάζεται Οί σταυρωμένοι εραστές. Σίγου 
πρόκειται γιά ενα άπό τά πιο ωραία ερωτικά φιλμ 
γυρίστηκαν ποτέ.

Ή  ιστορία είναι στον πιο άκραΐο βαθμό κοινότο 
Βρισκόμαστε σέ εκείνες τις κλασικές γιαπωνέζικες έ 
χές πού ή πλαστική τους διάθεση, πάντα σέ μαυρόασπ 
φαίνεται νά είναι άνεξάντλητη. Μιά νεαρή γυναίκα ει 
παντρεμένη μέ τον ιδιοκτήτη ενός μικροΰ εργαστήριο- 
εναν καλό άνθρωπάκο πού ζεΐ άνετα κι είναι λίγο μ 
κρής, λίγο γυναικάς, χωρίς κακία άλλά πού εκείνη δέν 
άγαπα καί δέν τον ποθεί. Φτάνει ένας νεαρός άνδρας, εν 
ύπάλληλος, τον όποιο καί ερωτεύεται. Βεβαίως, σέ έκ8 
νους τούς κλασικούς καιρούς, πού τις γυναίκες τους,
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δυστυχία τους καί τήν καρτερία τους έχει εξυμνήσει ό 
Μιζογκούτσι, ή μοιχεία τιμωρείται μέ θάνατο: Οί συνένο
χο ι πρέπει να σταυρωθοΰν. Οί δύο έραστές καταλήγουν νά 
διΛφύγουν στήν ύπαιθρο. ’Έχουμε έδώ μιά καταπληκτική 
σκηνή φυγής μέσα στο δάσος, μέσα στον κόσμο μέ τά μο
νοπάτια, τις καλύβες, τις λίμνες καί τίς βάρκες. Ό  έρω
τας, θήραμα της ίδιας του της ισχύος πάνω σέ ένα ζευγάρι 
κυνηγημένο καί καταδιωκόμενο, τυλίγεται μέ μιά φύση 
αδιαφανή, δσο καί ποιητική. Έν τω μεταξύ ό καλός άν- 
θρωπάκος-σύζυγος προσπαθεί νά προστατέψει τούς δρα- 
πέτες. Οί σύζυγοι έχουν τήν υποχρέωση νά καταγγείλουν 
τίς μοιχαλίδες, θά καούν αν γίνουν μέ τή σειρά τους συν
ένοχοι, παρ’ δλα αύτά, ό σύζυγος -κι αύτδ άποδεικνύει 
πόσο βαθιά άγαπάει τή γυναίκα του- προσπαθεί νά κερδί
σει χρόνο. ’Ισχυρίζεται δτι ή γυναίκα του έφυγε στο χω
ριό, στους γονείς της... Πράγματι, ένας καλός σύζυγος. 

"Ενας πολύ όμορφος ήρωας ταινίας, μιά στιβαρή μετριό
τητα. Οί έραστές, δμως, καταδίδονται καί συλλαμβάνον- 
ται. Τούς οδηγούν στή σκηνή του μαρτυρίου.

Ξετυλίγονται τότε οί τελευταίες εικόνες τοΰ φιλμ πού 
συνιστοΰν μιά νέα βαθμίδα της φιλοσοφικής κατάστασης. 
Οί δύο εραστές είναι δεμένοι πλάτη πλάτη πάνω σέ ένα 
μουλάρι. Τό πλάνο εστιάζεται σ’ αύτή τήν εικόνα τών δύο 
δεμένων εραστών πού πορεύονται πρός έναν φρικτο θάνα
το κι είναι καί οί δυό τους σάν σέ έκσταση άλλά χωρίς κα
μιά άγωνία: Άχνοφαίνεται, απλώς, στά πρόσωπά τους 
ένα χαμόγελο, σάν νά έχουν οχυρωθεί πίσω άπό ένα χαμό
γελο. Ή  λέξη « χαμόγελο » έδώ λέγεται κατά προσέγγι
ση. Τά πρόσωπα δείχνουν δτι ό άνδρας κι ή γυναίκα βρί
σκονται βυθισμένοι στον έρωτά τους. Άλλά ή κινηματο
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γραφική σκέψη, άποτυπωμένη στο μαυρόασπρο μέ άπει 
ρες αποχρώσεις τών προσώπων, δέν έχει νά κάνει καθόλ 
μέ τη ρομαντική ιδέα της συγχώνευσης του έρωτα καί το 
θανάτου. Αύτοί οί « σταυρωμένοι εραστές » δέν έπιθύμ 
σαν ποτέ νά πεθάνουν. Το πλάνο λέει το αντίθετο : Ό  ερ 
τας είναι αύτό πού αντιστέκεται στο θάνατο.

Ό  Deleuze είπε, παραθέτοντας τον Malraux, σέ εν 
συνέδριο στο Femis, δτι ή τέχνη είναι αύτό πού άντιστέ 
κεται στον θάνατο. Έ ,  λοιπόν, ή τέχνη του Μιζογκούτ 
οχι μονάχα αντιστέκεται στο θάνατο, σ’ αύτά τά ύπέροχ 
πλάνα, άλλά και μας κάνει νά σκεφτοΰμε δτι ό ερωτ 
επίσης αντιστέκεται στο θάνατο. Γ ι’ αύτό, δπως τδ γν. 
ρίζουμε άπδ πάντα, δημιουργεΐται και μιά συνεργία άνά 
μεσα στον έρωτα καί τήν τέχνη.

Αύτό πού ονομάζω εδώ τό « χαμόγελο » τών έραστώ· 
μιά καί δέν βρίσκω κάτι καλύτερο, είναι μιά φιλοσοφικά 
κατάσταση. Γ ιατί; Διότι βρίσκουμε έδώ, γιά άλλη μ ι' 
φορά, κάτι τό άσύμμετρο, μιά σχέση χωρίς σχέση. Άνά, 
μεσα στο συμβάν τοϋ έρωτα, τό συγκλονισμό της ύπαρξ 
καί τούς συνηθισμένους κανόνες της ζωης, τούς νόμους τη 
πολιτείας, τούς νόμους του γάμου δέν υπάρχει κοινό μέτρ . 
Τί θά μάς πει, λοιπόν, επί τούτου ή φιλοσοφία; Θά μ“ 
π ε ι: « Πρέπει νά σκεφτοΰμε τδ συμβάν ». Πρέπει νά σκ- 
φτουμε τήν εξαίρεση. Πρέπει νά ξέρουμε τί νά που;· 
πάνω σέ δ,τι δέν είναι συνηθισμένο. Πρέπει νά σκεφτοΰ 
τήν αλλαγή της ζωης.

Μπορούμε τώρα νά συνοψίσουμε τά καθήκοντα της φΐ“ 
λοσοφίας σέ σχέση μέ τις καταστάσεις.

Πρώτον, είναι ή διασαφήνιση τών θεμελιακών έπιλ 
γών της σκέψης. Καί αύτή ή επιλογή γίνεται πάντοτε,«
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τελευταία ανάλυση » (δπως θά έλεγε ό Althusser), άνά
μεσα σέ ο,τι άποσκοπεΐ σέ συμφέρον καί σέ δ,τι οχι.

Δεύτερον, ή διασαφήνιση της άπόστασης άνάμεσα στη 
σκέψη καί την εξουσία, της άπόστασης άνάμεσα στο κρά
τος καί τις άλήθειες. Ή  καταμέτρηση αΰτης της άπόστα
σης. Τό νά γνωρίσουμε άν μπορούμε ή οχι νά τή διανύ- 
σουμε.

Τρίτον, ή διασαφήνιση της αξίας της εξαίρεσης, της 
άξίας τοϋ συμβάντος, της άξίας της ρήξης. Κι αύτό ενάν
τια στή συνέχεια της ζωής, ένάντια στον κοινωνικό συν
τηρητισμό.

Αύτά είναι τά τρία μεγάλα καθήκοντα της φιλοσοφίας : 
νά άσχοληθεΐ μέ τήν επιλογή, τήν άπόσταση καί τήν έξαί- 
ρεση. Ά πό τη στιγμή, τουλάχιστον, πού ή φιλοσοφία είναι 
κάτι πού λογαριάζει στή ζωή μας, πού είναι κάτι διαφο
ρετικό άπό μιά άκαδημαϊκή ειδικότητα. Άλλά άκόμα 
βαθύτερα, ή φιλοσοφία, άντιμέτωπη μέ τις περιστάσεις, 
άναζητα τό δεσμό άνάμεσα στούς τρεις τύπους καταστά
σεων. Τό δεσμό άνάμεσα στήν έπιλογή, τήν άπόσταση καί 
τήν εξαίρεση. Μιά φιλοσοφική έννοια, στό πνεύμα πού τήν 
εννοεί ό Ντελέζ, δηλαδή ώς δημιουργία, θεωρώ δτι είναι 
πάντα δ,τι δένει ένα πρόβλημα επιλογής ή άπόφασης, ένα 
πρόβλημα άπόστασης ή απόκλισης καί ενα πρόβλημα ε
ξαίρεσης ή συμβάντος.

Οί βαθύτερες φιλοσοφικές έννοιες μας λένε πάντα κάτι 
τέτοιο: « Έάν θέλετε ή ζωή σας νά έχει νόημα, πρέπει νά 
αποδεχτείτε τό συμβάν, νά μείνετε σέ άπόσταση άπό τήν 
εξουσία καί νά μείνετε σταθεροί στήν άπόφαση σας. » 
Πάντα αύτή τήν ιστορία μας άφηγεΐται ή φιλοσοφία κάτω 
άπό διάφορες μορφές. Νά είσαι στήν έξαίρεση, μέ τήν
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έννοια τοΰ συμβάντος, νά κρατάς άπόσταση άπό την έξου- 1 
σία καί νά δέχεσαι τίς συνέπειες, άκόμα καί τις άπόμα- 1 
κρες, άκόμα καί τίς δύσκολες, μιας άπόφασης. 1

'Η  φιλοσοφία, άν την κατανοούμε έτσι καί μονάχα έτσι, 3 
είναι όντως αύτό πού βοήθα νά αλλάξουμε τήν ύπαρξη. |  

"Ολος ό κόσμος επαναλαμβάνει τά λόγια τοΰ Rimbaud, |  
« ή αληθινή ζωή βρίσκεται άλλον)). Ή  φιλοσοφία δέν ά -j 
ξίζει μιά ώρα κόπο εάν δέν διατάσσεται σύμφωνα μ ’ αύ- ■ 
τό, δτι ή αληθινή ζωή είναι παρούσα. ’Απέναντι στις περι- ; 
στάσεις, ή άληθινή ζωή είναι παρούσα μέσα στήν επιλογή, 
μέσα στήν άπόσταση καί μέσα στο συμβάν.

Παρ’ δλα αύτά, άπό τήν πλευρά τών περιστάσεων, δέν 
πρέπει νά χάσουμε άπό τά μάτια μας δτι επιβάλλεται νά 
ξεδιαλέξουμε γιά νά φτάσουμε στή σκέψη της αληθινής 
ζωής. Νά ξεδιαλέξουμε, δπως είπαμε, μέ κριτήριο τήν 
άσυμμετρία.

Αύτό πού ενώνει τά τρία παραδείγματά μας είναι δτι 
θεμελιώνονται πάνω σέ μιά σχέση ανάμεσα σέ έτερογε- ; 
νεΐς ορούς: τον Καλλικλή καί τον Σωκράτη, τον Ρωμαίο 
στρατιώτη καί τον ’Αρχιμήδη, τούς εραστές καί τήν κοι- . 
νωνία. ;

Ή  φιλοσοφική σχέση μέ τήν κατάσταση είναι μιά σκη- , 
νοθεσία της ανέφικτης σχέσης, ή οποία είναι σάν τήν ίστο- ; 
ρία πού μας άφηγοΰνται. μας άφηγοΰνται τή συζήτηση! 
ανάμεσα στον Καλλικλη καί τον Σωκράτη, μας άφηγοΰν- j 
ται τό φόνο τοΰ ’Αρχιμήδη, μας άφηγοΰνται τήν ιστορία : 
τών σταυρωμένων εραστών.

Ά ρα  μας άφηγοΰνται μιά σχέση. Ή  άφήγηση, δμως, \ 
εγκαθιδρύει τό δτι αύτή ή σχέση δέν είναι σχέση, δτι αύτή , 
ή σχέση είναι άρνηση της σχέσης. ’Έτσι πού τελικά αύτό <
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πού μας άφηγοΰνται είναι μιά ρήξη: ή ρήξη του φυσικοΰ 
καί κοινωνικού κατεστημένου δεσμού. Καί σίγουρα γιά νά 
μας αφηγηθούν μιά ρήξη πρέπει νά μας αφηγηθούν μιά 
σχέση. Τελικά, δμως, ή άφήγηση είναι ή αφήγηση μιας 
ρήξης. Θά πρέπει νά διαλέξουμε άνάμεσα στον Καλλικλή 
καί τον Σωκράτη. Ά ρα, θά πρέπει νά έρθουμε σέ απόλυτη 
ρήξη μέ τον έναν άπό τούς δύο. Τό ίδιο ισχύει καί στο 
δεύτερο παράδειγμα· εάν είστε μέ τό μέρος του ’Αρχιμή
δη, δέν μπορεΐτε νά είστε καί μέ τό μέρος του Μάρκελλου. 
Κι αν ταξιδεύετε μέχρις εσχάτων μέ τούς εραστές, δέν θά 
είστε ποτέ μέ τήν πλευρά τοϋ συζυγικού κανόνα.

Θά μπορούσαμε, συνεπώς, νά ποΰμε δτι ή φιλοσοφία, ή 
όποία είναι σκέψη δχι αύτοϋ πού είναι άλλά αύτοΰ πού δέν 
είναι δ,τι είναι- πού είναι σκέψη οχι τών συμβολαίων άλλά 
της ρήξης τών συμβολαίων ή φιλοσοφία, λοιπόν, ένδιαφέ- 
ρεται αποκλειστικά γιά τις σχέσεις πού δέν είναι σχέσεις.

Ό  Πλάτων ήδη έλεγε δτι ή φιλοσοφία είναι εγρήγορ
ση. Καί ήξερε πολύ καλά οτι ή εγρήγορση προϋποθέτει 
μιά δύσκολη ρήξη μέ τον ύπνο. "Ηδη άπό τον Πλάτωνα 
κι εδώ καί γιά πάντα, ή φιλοσοφία ήταν ή σύλληψη μέσω 
της σκέψης αύτοΰ πού έρχεται σέ ρήξη μέ τον ύπνο της 
σκέψης.

Είναι θεμιτό, λοιπόν, νά σκεφτοΰμε δτι κάθε φορά πού 
υπάρχει μιά παράδοξη σχέση, μιά σχέση πού δέν είναι 
σχέση, μιά κατάσταση ρήξης, τότε μπορεϊ νά υπάρξει έκεϊ 
καί φιλοσοφία.

’Επιμένω σ’ αύτό τό σημείο : Δέν είναι επειδή υπάρχει 
<( κάτι» πού υπάρχει καί φιλοσοφία. Ή  φιλοσοφία δέν 
είναι καθόλου ό στοχασμός γιά οτιδήποτε. 'Υπάρχει φιλο
σοφία, μπορεϊ νά υπάρχει φιλοσοφία, επειδή υπάρχουν
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παράδοξες σχέσεις, επειδή υπάρχουν ρήξεις, επειδή ύπά 
χουν αποφάσεις, αποστάσεις και συμβάντα.

Θά άναρωτηθεΐ, συνεπώς, ο άναγνώστης σε σχέση 
τά δοκίμια πού άκολουθοϋν, έάν εχω ερείσματα νά φιλ 
σοφώ ξεκινώντας άπό τις περιστάσεις πού επισείω. Ειν 
παράδοξη καί φορέας μιας βίαιης ρήξης ή επίθεση τ 
’Αμερικανών κατά τοΰ ’Ιράκ; Τί νά πει κανείς γιά ' 
ιστορικό, περισσότερο πνευματικό παρά υλικό ζευγ 
πού σχηματίζουν ή Γερμανία καί ή Γαλλία ; 'Ένα θεω> 
σιακό παράδοξο; ’Ανάμεσα στην καταφατική άξία 
τέχνης καί ορισμένες σύγχρονες αΐσθητικίζουσες σοφι 
κές σχολές πού άποδομοΰν αύτή τήν κατάφαση πρός ο~ 
λος κάποιων επισφαλών έργων άποκλειστικά κριτικ; 
δέν υπάρχει κάτι πού ξεφεύγει άπό κάθε μέτρο; Καί 
« νόμος γιά τήν ίσλαμική μαντίλα » δέν υποδεικνύει 
πολλοί διανοούμενοι αύτης της χώρας έχουν χάσει ν. 
έννοια γιά τον κόσμο στον όποιο ισχυρίζονται ότι ζοΰν 

"Ας εξετάσουμε, πάνω σ’ αύτά τά διάφορα σημεία, 
επιχειρήματα μου.
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Λ ΕΙΠΕΙ ΕΝΑ ΠΑΡΟΝ»,  έλεγε ο Mallarme. Αύτό είναι 
. όλο τό πρόβλημά μας : Νά ταυτίσουμε, μέσα μας κι 

έξω μας, το άπειρο ενός παρόντος. Γιατί αύτό πού μας 
παρουσιάζεται σαν παρόν δεν είναι παρά ή άτέρμων στιγ
μή της άπουσίας, μια απόλαυση πού μπορεΐς νά την αγο
ράσεις καί νά τη μετρήσεις χιλιοστό χιλιοστό.

’Από πολύ παλιά, ό πόλεμος είναι ή ιστορική έπιβεβαίω- 
ση του παρόντος. Κι αύτό τουλάχιστον γιά τρεις λόγους.

Ή  τάξη του χρόνου. Πάντα λέγαμε «προπολεμικά», 
« μεταπολεμικά », σαν αύτό πού όριζε τις μορφές μακρας 
διάρκειας του πριν καί του μετά νά ήταν ή πολεμική στιγ
μή, τό καθαρό παρόν.

Ή  απόφαση. Κάτω από ύποπτες, μερικές φορές, είναι 
αλήθεια, μορφές, ό πόλεμος είναι αύτό πού αποφασίζει καί 
μ’ αύτή τήν έννοια αύτό πού προσδιορίζει τό παρόν της 
πολιτικής. Ή  μάχη, όπως τήν βλέπει ό Clausewitz, κάτω 
άπό τήν αύθεντία αύτοΰ πού ξέρει νά αποφασίζει μέ στα
θερότητα, είναι αύτό πού επαναφέρει στο παρόν του πο
λέμου. Ό  Carl Schmitt θά γενικεύσει αύτή τήν οπτική των 
πραγμάτων.

Ή  εξαίρεση. Ό  πόλεμος είναι ή άδελφική μοιρασιά της 
εξαίρεσης, προπαντός στή διανομή των εικόνων. Εντοπί
ζει τήν κοινότητα έξω άπό τον συνηθισμένο κανόνα. Τό νά 
μοιραστείς τον κίνδυνο είναι νά μοιραστείς τό ίδιο τό παρόν.
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Θά ήθελα λοιπόν νά υποστηρίξω δτι οί άμερικανικοί 
( οί « δυτικοί ») πόλεμοι πού ακολούθησαν τήν κατάρρευσή 
της ΕΣΣΔ, άπό τον πόλεμο τοΰ Κόλπου στήν προγραμμα
τισμένη εισβολή στό ’Ιράκ, περνώντας άπό τήν επίθεσή 
κατά της Σερβίας καί τήν επιδρομή κατά τοΰ 'Αφγανι
στάν, έχουν σάν χαρακτηριστικό άκριβώς τό γεγονός οτν 
δέν συνιστοΰν κανένα παρόν. Είναι πόλεμοι πού εχο'; 
στόχο νά προστατεύσουν, νά έξασφαλίσουν τή διάρκει' 
και γ ι’ αύτό τό λόγο άκριβώς νά καταστρέψουν δ,τι δέν 
είναι ομοιογενές πρός αύτή τή διάρκεια, σ’ αύτή τήν πρ~', 
στασία -  εκείνη της « δυτικής » άνεσης, της άπόλαυι 
πού μετριέται χιλιοστό χιλιοστό. Είναι πόλεμοι έξ όλ~* 
κλήρου άγονοι άπό τή σκοπιά της τάξης τοΰ χρόνου.

Ά ς  αρχίσουμε νά τούς έντοπίζουμε. Σέ ποιό σημείο 
γενικής ιστορίας τών πολέμιον βρισκόμαστε; Ζοΰμε όχ 
στον μεταπόλεμο ( τήν περίοδο μετά τον παγκόσμιο 
λεμο τοϋ 1939-45) άλλά στον μετα-μεταπόλεμο.

Ό  μεταπόλεμος λεγόταν μέ πολλούς τρόπους κι δλο* 
τους είναι ξεπερασμένοι. Μπορούσαμε νά λέμε: 'Υπάρχω 
ψυχρή άναμέτρηση τών δύο ύπερδυνάμεων, τών ΗΠΑ κ 
της ΕΣΣΔ. 'Η κατάρρευση στά μαλακά της ΕΣΣΔ (αΛ 
πού ονόμασα άλλου « σκοτεινή καταστροφή ») θέτει τεΓ' 
μα σ’ αύτή τή διαθεσιμότητα. Μπορούσαμε νά λέμε: 
πάρχει ή επαναστατική άπομόνωση της Κίνας πού είναι ’ 
πίσης ή άπόμακρή της αύρα. Ό  πραγματισμός 
Ντένγκ Χσιάο Πίνγκ δέν άφησε τίποτα στον τόπο του, 
ρά μόνο τήν εμπορική φρενίτιδα καί τή διαφθορά. Mitt 
ρούσαμε νά λέμε: Υπάρχουν οί έθνικοαπελευθερωτΐ' 
άγώνες, τό Βιετνάμ, ή Αλγερία, ή Παλαιστίνη, άγώ> 
πού φλόγιζαν τά νιάτα τοΰ κόσμου. Σήμερα κάθε έθνι*
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στική βία στερείται καθολικότητας. Μπορούσαμε, προ
παντός, να λέμε: 'Υπάρχει στά πνεύματα πού είναι δια
τεθειμένα γιά πολιτική δράση μιά ισχυρή διαλεκτική τοϋ 
πολέμου καί της επανάστασης. Τό παρόν ήταν ακριβώς 
αύτό : τό σημείο συμπύκνωσης της βίας τοΰ πολέμου πού 
δημιουργεί παρόν καί της βίας της επανάστασης πού χει
ραφετεί. Ό  Λένιν, καί στή συνέχεια ό Μάο, υπήρξαν τά 
μεγάλα κύρια ονόματα αύτης της συμπύκνωσης. « Ή  ε
ξέγερση είναι τέχνη ». « Ή  εξουσία βγαίνει άπό τήν κάννη 
τοΰ όπλου ». « Ειτε ό πόλεμος θά προκαλέσει επανάσταση 
ειτε ή επανάσταση θά εμποδίσει τον πόλεμο ». Αύτά είναι 
τά μείζονα αξιώματα ενός αιώνα ιστορίας της πολιτικής 
χειραφέτησης.

Πέρα άπό τίς συνηθισμένες μας αναφορές, ας μνημο
νεύσουμε έδώ, στά περιθώρια αύτοΰ τοΰ πλατύτατου ρεύ
ματος σκέψης, τήν πρακτική καί τή θεωρία τοΰ άνταρτο- 
πόλεμου, τον Τσέ Γκεβάρα καί τον Φιντέλ Κάστρο. ’Έστω 
καί μόνο γιά νά διαχωριστοΰμε άπό τά καθάρματα πού 
άπαιτοΰν σήμερα μέ κραυγές καί ούρλιαχτά νά υπάρξει 
κάποια « άνθρωπιστική » εκστρατεία ενάντια στο κουβα
νέζικο καθεστώς, εύχόμενοι ετσι νά ξαναγίνει τό νησί ε
πιτέλους αύτό πού ήτανε πριν πάρουν τήν εξουσία οί άν- 
τάρτες της Σιέρρα Μαέστρα, νά ξαναγίνει αύτό γιά τό 
όποιο φλέγονται άπό πόθο τοΰτα τά καθάρματα: τό μπορ- 
ντέλο τών Ηνωμένων Πολιτειών.

"Ο,τι κι άν είναι, έν πάση περιπτώσει, άπό τό 1917 ως 
τό 1976 ( τό θάνατο τοΰ Μάο ), ό πόλεμος καί ή έπανάστα- 
ση ήταν ή ύπερβατολογική άρχή τοΰ παρόντος.

Ά πό αύτό τό παρόν πού συνδέει τήν εντοπισμένη βία 
τοΰ πολέμου καί τό μακρινό γίγνεσθαι της χειραφέτησης,
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δεν απομένει τίποτα πού νά είναι τή στιγμή αύτή ενεργό-' 
ποιήσιμο. Ό  μεταπόλεμος τερματίστηκε, σίγουρα σέ κά
θε περίπτωση άπό τήν αρχή της δεκαετίας του ’90.

Παρ’ δλα αύτά, αύτό τό τέλος δεν συνιστα άπο μόνο του 
κανένα παρόν. Δεν υπήρξε ούτε επανάσταση ούτε καμιά 
πολιτική εφεύρεση ούτε ή δημιουργία όποιουδήποτε πράγ
ματος. Παντού : καταρρεύσεις, παλινόρθωση, απομίμηση* 
ένσωμάτωση. Ή  « δημοκρατία » ήρθε σάν ενα γενικά όχι, 
δημοφιλές συμπλήρωμα ψυχής των εμπόρων καί των άρ» 
πακτικών πολιτικάντηδων, των πωλητών καί των πουλη
μένων. * 

Σίγουρα ο πόλεμος του Κόλπου ανοίγει τήν εποχή τών 
πολέμων μετά τον μεταπόλεμο. Αύτή ή άρχή, όμως, δεν 
είναι τό παρόν της εποχής, τήν οποία άνοίγει. Κανένα πα-, 
ρόν δεν εθεσε τέρμα στον μεταπόλεμο πού πέθανε κορεΐ 
σμένος, φουσκωμένος, ανίσχυρος. ί 

Νά ’μαστέ λοιπόν σέ έναν μεταιχμιακό κόσμο, μετέωρά 
ανάμεσα σέ μια ανενεργό παλιά διαλεκτική μορφή (π ό 
λεμος καί / ή έπανάσταση) κι ένα πλαστό παρόν, έμπορικδ 
καί στρατιωτικό, πού ζητα νά προστατέψει τό μέλλον 
μέ τό νά μήν έχει παρόν καί διαγράφοντας άπό τό 
ρελθόν δ,τι ήταν παρόν μέσα σ’ αύτό τό παρελθόν.

Πόλεμος και ειρήνη

Τό γεγονός ότι δ αμερικανικός πόλεμος είναι ακατάλληλη 
γιά νά σηματοδοτήσει ένα παρόν όφείλεται στο οτι ή ιδ , 
ή κατηγορία του « πολέμου » είναι συσκοτισμένη σ’ αύτ. 
τον πόλεμο. Υπήρξε, υπάρχει ή θά ύπάρξει πόλεμος. ,
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George W. Bush χαρακτήρισε όλη τήν περίοδο πού άνοί- 
γεται μπροστά μας, μετά τδ μαζικό έγκλημα της 11ης 
Σεπτεμβρίου, σάν την περίοδο τοΰ «πολέμου κατά τής 
τρομοκρατίας ». Άλλά γιά τί πόλεμο πρόκειται;

Πρώτα πρώτα, ένα σοβαρδ σημείο είναι δτι αύτοί οί 
πόλεμοι ποτέ δεν κηρύσσονται. Βομβαρδίζουν άγρια άρ- 
χαΐες πρωτεύουσες ( τη Βαγδάτη, τήν Καμπούλ, τδ Βελι
γράδι... ) χωρίς νά έπισημάνουν ποτέ σέ κανέναν δτι τοΰ 
κηρύσσουν τον πόλεμο.

Παρόμοια ήθη κάποτε θεωροΰνταν εγκληματικά, γιά 
οποίον ένεχόταν σ’ αύτά. 'Υπάρχει στο ποίημα τοΰ Ούγκώ 
Ratbert, στο πρώτο μέρος ( μέ τον έντελώς έπίκαιρο σή
μερα τίτλο ((Οί έντιμοι καί έλεύθεροι σύμβουλοι ») μιά 
σειρά άπο χαμερπεΐς κολακευτικούς λόγους πού απευθύ
νονται άπό διαφόρους αύλικούς στον ισχυρό της μέρας. 
Θά ελεγε κανείς δτι πρόκειται γιά μιά συνάθροιση μέ 
τον Glucksmann, τον Kouchner, τον Goupil, τον Bruckner 
πού είναι επιφορτισμένοι νά βροΰν εύγενεΐς λόγους, υψηλά 
ήθικά στολίδια, έντονα δημοκρατικά κίνητρα γιά λογαρια
σμό τών διαφόρων εγκλημάτων της άμερικανικής Δύνα
μης. 'Ένας απ’ αύτούς, ό ιερέας Afranus, είναι ιδιαίτερα 
γλυκερός. Καί αύτό γιατί είναι « μεγάλος θεολόγος στις 
περίτεχνες ερμηνείες και μεγάλος σοφός », «  ευλαβής, φι
λάνθρωπος, έλεήμων » πού « πρώτα επικαλείται τό άγιο 
πνεύμα και μετά καταπιάνεται με τά ζητήματα ». Μέ μιά 
κουβέντα, ένας τέλειος Nouveau Philosophe [ Νέος Φιλό
σοφος]. Ανάμεσα, λοιπόν, στις ηθικές δικαιολογίες μέ τίς 
όποιες καλύπτει τίς αύτοκρατορικές βιαιότητες τοΰ Ρατ- 
μπέρ, διαβάζω καί τό έξης :



ι3ο Π Ε Ρ ΙΣ Τ Α Σ Ε ΙΣ

« Μιά κι είναι οί ’Οθωμανοί εξω άπο τον κοινο τό νο 
χωρίς νά κηρύξουμε πόλεμο μπορούμε νά τούς επιτεθούμε 

Μπορούμε νά τό μεταγράψουμε: « Μιά καί οί Μο 
σουλμάνοι δέν είναι δημοκράτες » η « μιά καί οί όλοκλ 
ρωτικοί δέν είναι ανθρωπιστές», τό συμπέρασμα π 
βγαίνει είναι τό επιβεβλημένο.

Μιά καί ζοΰμε πια χωρίς διάκριση μέσα στον πόλε' 
τών δημοκρατιών ενάντια στην ίσλαμική τρομοκρατ? 
καί μάλιστα, άκόμα άπλούστερα, στον πόλεμο τοΰ (δ 
μοκρατικοΰ) Καλοΰ κατά τοΰ ( δικτατορικοΰ) Κακοΰ, 
πολεμικές έπιχειρήσεις, οί έκστρατεΐες, οί βομβαρδισ* 
πρέπει νά σημαίνουν έπισήμως μονάχα κάποιες αστυ- 
μικές επιδρομές κατά κακοποιών. ’Έτσι καί άλλιώς ! 
έκπλήσσει κανέναν πιά τό νά δολοφονούνται αρχηγοί κρ 
τών, οί γυναίκες τους, τά παιδιά τους καί τά έγγόνια τ
η νά έπικηρύσσεται τό κεφάλι τους όπως σε ενα ουεστε 
Μ’ αύτό τον τρόπο, έγκαθίσταται λίγο λίγο ή συνέχεια 
πολέμου, τοΰ οποίου ή κήρυξη άλλοτε φανέρωνε ότι α 
ήταν, άκριβώς, τό παρόν μιας άσυνέχειας. Αύτή ή συ* 
χεια πλέον καθιστά άσαφή τή διάκριση άνάμεσα σε 
λεμο καί ειρήνη.

Κι αύτό γίνεται γιατί είναι ολοένα καί πιο ασαφές 
ποιοι είναι οί πρωταγωνιστές τοΰ πολέμου. Οι « τρομοκρ 
τες )), τά « κράτη-παρίες», οί «δικτατορίες», οί «ισ 
μιστές » : Ποιές είναι πραγματικά αύτές οί ίδεολογΐ' 
οντότητες ; Ποιός τούς δίνει ταυτότητα, ποιός τις έγκα 

Υπήρχαν, κλασικά, δύο τύποι πολέμου. Ά πό τή 
μεριά, οί συμμετρικοί πόλεμοι άνάμεσα σέ συγκρίσι- 
αύτοκρατορικές δυνάμεις, όπως ήταν οί δύο παγκόσμ 
πόλεμοι τοΰ 20οΰ αιώνα ή όπως ήταν ό « Ψυχρός » Πο.
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μος ανάμεσα στις ΗΠΑ καί τήν ΕΣΣΔ. Ά πό τήν άλλη 
μεριά είναι οί ασύμμετροι πόλεμοι, ανάμεσα σέ μιά αύ- 
τοκρατορική δύναμη καί σέ λαϊκές δυνάμεις πού είναι, 
θεωρητικά, πολύ υποδεέστερες μέ ορούς στρατιωτικής 
ισχύος: είτε πόλεμοι άποικιακής κατάκτησης (ή κατά
χτηση της Αλγερίας, ό πόλεμος τοΰ Ρίφ ή ή εξόντωση 
τών ’Ινδιάνων στή Βόρεια Αμερική.. .)  εϊτε έθνικοαπε- 
λευθερωτικοί πόλεμοι ( Βιετνάμ, Αλγερία κλπ.).

Σήμερα μπορούμε νά μιλάμε γιά άσύμμετρους πολέ
μους άλλά χωρίς νά γίνεται ή πολιτική ταυτότητά τους 
πραγματικά άντικείμενο σκέψης. Ή  απόδειξη είναι τό 
γεγονός δτι επιχειρήσεις εισβολής καί κατοχής (τό Α φ 
γανιστάν, τό Κόσοβο, σύντομα καί τό ’Ιράκ) παρουσιά
ζονται καί δηλώνονται σάν άπελευθερώσεις κι αύτό πα- 
ρότι οί ντόπιοι πληθυσμοί δέν βλέπουν καθόλου έτσι τά 
πράγματα. Στήν πραγματικότητα ή έννοια τοΰ πολέμου 
δέν υποδεικνύει πιά παρά μόνο τή χρήση βίας πού άσκεΐ- 
ται σέ μεταβλητές άσυμμετρίες. Τό μόνο άμετάβλητο 
χαρακτηριστικό είναι ή άσυμμετρία: Δέν πλήττουν παρά 
μόνο τούς άδύναμους καί δποια σκιά δύναμης εμφανιστεί 
(μέ τήν άτομική βόμβα τών Βορειοκορεατών, τή Ρωσία 
τών άγριων άντιποίνων στήν Τσετσενία, τίς βιαιοπραγίες 
τών Κινέζων στο Θ ιβέτ) ενώ δέν βρίσκεται στήν ημερή
σια διάταξη ό πόλεμος πού θά διακινδύνευε νά ήταν πό
λεμος καί οχι μιά άστυνομοκρατούμενη ειρήνη ή ένας πό
λεμος/ειρήνη ( ό μή πόλεμος μετά τον μεταπόλεμο;).

Τελικά, οί αμερικανικοί πόλεμοι δέν συνθέτουν κανένα 
παρόν γιατί, καθώς είναι άποδεσμευμένοι πολιτικά άπό 
όποια δήποτε διαλεκτική, είτε έκείνη της διιμπεριαλιστι- 
κής άναμέτρησης είτε τοΰ σχήματος πόλεμος/έπανάστα-
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ση, στήν πραγματικότητα δέν ξεχωρίζουν άπό τή συνέχεια 
της « ειρήνης ». Μέ τήν έξης έννοια: της αμερικανικής η 
« δυτικής » ειρήνης, τοΰ δημοκρατικού μή πολέμου πού 
έχει σάν περιεχόμενο τήν ασφάλεια της άνεσης τών προ- 
αναφερόμενων « δημοκρατών » απέναντι στή βάρβαρη ε
πιθετικότητα τών φτωχών.

Πασιφισμός και κοινοβουλευτισμός: 6 ΟΗΕ

Αύτό τό χωρίς παρόν μείγμα πολέμου καί ειρήνης καθιστα 
άκόμα πιο καταγέλαστη τήν είρηνιστική παρόρμηση, το 
σύνθημα «οχι στον πόλεμο». Γιά νά ποΰμε, όμως, τήν 
αλήθεια, εξίσου καταγέλαστο γίνεται καί τό σύνθημα « οχι 
στον πασιφισμό ». Ό  Σιράκ, πού δέν τοΰ λείπει ή πόζα, 
προπαντός όταν δέν έχει παρά μόνο ρητορικές συνέπειες, 
δήλωσε δτι σέ άντίθεση μέ τούς Γερμανούς Πράσινους, ή 
Γαλλία δέν α ήταν μιά χώρα πασιφιστική». ’Αλίμονο! 
Αύτό συμβαίνει γιατί, μέ τή σειρά της, πιο συχνά είναι 
μιά χώρα συνθηκολόγα, πράγμα πού ετοιμάζεται ξανά νά 
τό κάνει, μόλις ριχτεί ή ντουφεκιά γιά τήν τιμή τών δπλων 
στό Συμβούλιο Άσφαλείας.

’Ακόμα πιο άδύναμη καί άπό τον πασιφισμό εϊναι ή 
ιδέα δτι ή έπίθεση κατά τοΰ ’Ιράκ θά ήταν θαυμάσια 
έφόσον γινόταν μέ τήν έγκριση τοΰ ΟΗΕ.

Ποιός είναι ό Ο Η Ε ; 'Υπήρξε γιά σαρανταπέντε χρόνια 
ό θεσμός ό έπιφορτισμένος νά μετριάζει τον Ψυχρό Πό
λεμο άνάμεσα στις ΗΠΑ καί τήν ΕΣΣΔ, μέ μιά κουβέντα,; 
επιφορτισμένος νά εξετάζει τούς δρους μέσα στούς ό- · 
ποιους αύτός ό πόλεμος θά παρέμενε ψυχρός καί δέν θά
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γίνονταν θερμός. Για νά τό πετύχει ό ΟΗΕ δεν δίστασε 
ποτέ νά μετατραπεϊ σέ διακυβέρνηση τοπικών πολέμων 
καί ιδιαίτερα άμερικανικών η εύρωπαϊκών πολέμων: γιά 
παράδειγμα στην Κορέα ή τό πρώην Βελγικό Κονγκό. 
Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, ό ΟΗΕ έχει επιφορτι
στεί νά δώσει σάρκα καί οστά στην πολύ παράξενη έννοια 
της « διεθνούς κοινότητας ». Αύτό τό όνομα υποδεικνύει 
πράγματι τό υποθετικό υποκείμενο της « δημοκρατικής » 
άνεσης του μετα-μεταπολέμου. Ό  ΟΗΕ είναι τό κοινοβού
λιο όπου ή καταμέτρηση των ψήφων κάνει νά ύπάρχει ή 
φενάκη αύτοΰ τοϋ υποτιθέμενου υποκειμένου. Ό  ένοπλος 
βραχίονας -ό όποιος είναι πολύ πραγματικός- αύτης της 
φενάκης είναι ό αμερικανικός στρατός καί κάποιοι εύκαι- 
ριακοί δορυφόροι του.

Ή  παρούσα περίσταση είναι αύτή μιας δύσκολης ρύθ
μισης πού πρέπει νά βρεθεί ανάμεσα στο άμερικανικό 
παιχνίδι ισχύος ( τό όποιο είναι τό οικονομικό καί στρα
τιωτικό Πραγματικό της «διεθνούς κοινότητας ») καί τό 
κοινοβουλευτικό παιχνίδι του ΟΗΕ (πού είναι ή υποκει
μενική της φενάκη). Ή  απόφαση έξαρταται άπό την ισχύ 
(ήταν ή άμερικανική κυβέρνηση καί ό βρετανικός κολαού
ζος της εκείνοι πού άποφάσισαν την εισβολή στο ’Ιράκ), 
άλλά ή φενάκη άπαιτεΐ με τή σειρά της μιά κοινοβουλευτι
κή ψήφο, στό Συμβούλιο Άσφαλείας ή τή Γενική Συνέλευ
ση του ΟΗΕ. Μέ τό νά έχει άποφασιστεΐ χωρίς νά έχει ψη
φιστεί, ή ετοιμαζόμενη επίθεση, στερούμενη μιας πλειο
ψηφικής ή κοινοβουλευτικής κάλυψης, φέρνει σέ δύσκολη 
θέση τό ύποθετικό υποκείμενο, τή συναίνεση του μετα- 
μεταπολέμου γύρω άπό « άξίες » : τά δικαιώματα τοΰ αν
θρώπου, τον άνθρωπισμό, τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις,
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τη δημοκρατική επέμβαση καί άλλα τέτοια φληναφήματα.
Τί συνιστα, λοιπόν, τήν ούσία της κοινοβουλευτικής φε

νάκης, της πολιτικής ώς άντιπροσωπευτικής εκπροσώπη
σης καί καταμέτρησης ψήφων; Ή  ύπαρξη, βεβαίως, μιας 
άντιπολίτευσης. Σήμερα, στον ΟΗΕ, ό Σιράκ κάνει να 
παίζει ή Γαλλία τον σωτήριο ρόλο της αντιπολίτευσης. 

Ή  άποστολή του είναι λιγότερο τό νά εμποδίσει τήν επί
θεση (ή γαλλική κυβέρνηση αποδέχεται τό παραμύθι τών 
« όπλων μαζικής καταστροφής », συντηρεί τή γελοία εκ
κρεμότητα τών « επιθεωρήσεων », θεωρεί ότι είναι μιά 
θαυμάσια υπόθεση εργασίας ή αποχώρηση τοϋ Σαντάμ 
Χουσειν άπό τήν εξουσία κλπ.) καί περισσότερο νά πα- 
ραστήσει τον σημαιοφόρο της κοινοβουλευτικής της νομι
μότητας. Μέ μιά κουβέντα: νά διασώσει, ενάντια στο 
οφθαλμοφανές πραγματικό, τήν καταπραϋντική ηθική φε
νάκη της « διεθνούς κοινότητας » πού ό Σιράκ τήν επονο
μάζει « πολυμέρεια ».

Ά ς  ποϋμε λοιπόν ότι ή Γαλλία εργάζεται γιά τήν κοι-ί, 
νοβουλευτικοποίηση της αμερικανικής ισχύος, μιά ισχύς1, 
γιά τήν οποία αναγνωρίζεται εξάλλου ότι είναι ή μόνη πού,· 
μπορεΐ νά άποφασίσει καί νά διεξαγάγει άποτελεσματικά 
έναν έπιθετικό πόλεμο. "Εναν πόλεμο πού άπό άποψη αρ
χών είναι άποκρουστικός άλλά τοΰ οποίου άμ,φισβητοΰν: 
μόνο τη διαδικασία νομιμοποίησης: Πρέπει οχι μόνο 
άποφασιστεΐ άπό αύτούς πού θά τον διεξαγάγουν άλλά κ"1 
νά ψηφιστεί επίσης άπό εκείνους πού δέν έχουν τά μέσα' 
τον κάνουν.

Γιατί ό κοινοβουλευτισμός -ή « μοντέρνα δημοκρ 
τία »- είναι άκριβώς αύτό : ή αντικατάσταση τών πολι·- ' 
κών άρχών, σύμφωνα μέ τίς όποιες πρέπει νά κριθοΰν
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καταστάσεις, άπο τον νομικό φετιχισμό τοΰ πλειοψηφικού 
άριθμοϋ. Ή  συναίνεση των ανίσχυρων πού επιφορτίζεται
μέ την προπαγάνδιση της γυμνής ισχύος.

77 φύση τής αμερικανικής Ισχνός

Ή  αμερικανική ισχύς, έχοντας άποσπαστεΐ κατά κάποιο 
τρόπο άπό τήν παρατεταμένη σύγκρουση μέ τήν ΕΣΣΔ 
-σύγκρουση πού έδινε τον κανόνα της άσκησής της- μου 
προκαλεΤ εντύπωση μέ τρία χαρακτηριστικά της.

Πρώτον, μέ τή συνεχιζόμενη έγκατάστασή της άπό 
πολύ καιρό (στήν πραγματικότητα, άπό τον καιρό του 
« πολέμου των άστρων » του Ρέηγκαν) σέ μιάν απόλυτη 
παράσταση της στρατιωτικής υπεροχής. Παρόλο πού ή 
φανερή της ήγεμονία είναι ολοκληρωτική καί αναμφισβή
τητη, δέν υπάρχει κανένα χαλάρωμα της έξοπλιστικής 
προσπάθειας. Ό  πολεμικός προϋπολογισμός των Η ΓΙΑ 
είναι υψηλότερος άπό αύτόν δλων των « Μεγάλων » Δυνά
μεων μαζί. "Ολα συμβαίνουν σάν νά εργάζονταν ο λες οί 
διαδοχικές κυβερνήσεις (άπό αύτή τήν άποψη ό Μπούς 
δεν κάνει τίποτα άλλο άπό τό νά διαχειρίζεται μιά κλη
ρονομιά ) ούτως ώστε νά πετύχουν μιά ποιοτική υπεροχή 
τέτοια πού νά καθιστά άδύνατο σέ όποιονδήποτε νά άνα- 
μετρηθεί καί μόνο μέ τήν άμερικανική ισχύ ή καί νά ελπί
ζει κάν οτι κάποτε θά μπορούσε νά φτάσει σέ κάτι τέτοιο. 
Υπάρχει εδώ μιά εντυπωσιακή αύτονομία τοΰ στρατιω
τικού παράγοντα πού συγκροτείται γύρω άπό τό μοτίβο 
μιας μή άναστρέψιμης δνσαναλογίας άνάμεσα στις ΗΠΑ 
*αί τον υπόλοιπο κόσμο.
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Δεύτερον, οφείλουμε νά εξετάσουμε τήν αύτόκεντρη α
νάπτυξη τών ΗΠΑ, τή διήθηση δλων δσα άφοροΰν τον υ
πόλοιπο κόσμο διαμέσου του εντελώς ιδιότυπου συστήμα
τος τών αμερικανικών συμφερόντων. Γιά τούς Αμερικα
νούς, ό κόσμος δέν έχει αντικειμενική ύπαρξη. Είναι μονά
χα ή σκηνή τών συμφερόντων τους, ένα διάσπαρτο συμπλή
ρωμα διαφόρων καταστάσεων πού εξετάζονται ανάλογα 
μέ τις απειλές ή τούς πόρους πού αύτές οί καταστάσεις 
άντιπροσωπεύουν γιά τήν αμερικανική άνεση (ή οποία, 
καιρό τώρα, ονομάζεται “American way o f life” [αμερι
κανικός τρόπος ζωής ] ή ‘‘‘’American dream ” [αμερικανικό 
όνειρο ] και πού ο κόσμος ολόκληρος παρακαλεΐται πολύ νά 
λαμβάνει ύπόψη του σάν νά ήταν ό ανώτατος σκοπός αύτοΰ 
τοΰ κόσμου γιά τή διαιώνιση τοΰ οποίου οφείλει νά εργά
ζεται). Ή  καταπληκτική άγνοια της πλειονότητας τών 
’Αμερικανών σχετικά μέ τά πιο στοιχειώδη δεδομένα της 
ζωής τών άλλων λαών, μιά άγνοια γιά τήν οποία μπορεΐ 
κανείς να δώσει άπειρα τρομερά παραδείγματα, στήν 
πραγματικότητα δέν είναι παρά ή συνέπεια τοΰ γεγονότος 
δτι γιά τούς ’Αμερικανούς ή ’Αμερική είναι ό σκοπός τοΰ 
κόσμου. Μιά συνέπεια πού ένας άριστοτελικός θά μπορού
σε νά υποστηρίξει: ’Εάν οί ΗΠΑ είναι τό υπέρτατο κινούν 
άκίνητο της δραστηριότητας τοΰ υπόλοιπου κόσμου, ή 
στροφή πρός τις ΗΠΑ είναι δ,τι μπορεΐ νά γεμίσει τή 
σκέψη. Πράγμα πού διακηρύσσουν οί Εύρωπαΐοι καί ι
διαίτερα οί Γ άλλοι μπράβοι τους, γιά τούς οποίους ή ’Α
μερική είναι ή « μεγάλη δημοκρατία », ή άσπίδα τών ελευ
θεριών μας ή, δπως ελεγαν πάντα οί ’Αμερικανοί (δλοι 
τους, άκόμα καί οί αναμφισβήτητα προοδευτικοί), τό υ
πόδειγμα ενός “ free country ” [ελεύθερη χώρα].
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Τέλος, πρέπει νά εξετάσουμε τή φύση του αμερικανικού 
επεμβατισμού. Πράγματι, δέν είναι κλασικού αύτοκρατο- 
ρικοϋ τύπου. Μιά αυτοκρατορία φροντίζει τίς περιοχές 
πού κατέχει, ρυθμίζει τά προβλήματα εδαφικής διοίκη
σης, εξετάζει τά ζητήματα της διαφορας τών ηθών, δη
μιουργεί υποδομές, καθορίζει μέ άκρίβεια τίς σχέσεις μέ 
τή μητρόπολη κλπ. Τίποτα τέτοιο δέν συμβαίνει μέ τίς 
αμερικανικές έπεμβάσεις πού βολεύονται μέ την πιο φρι
καλέα καί παρατεταμένη αταξία ( δπως στήν Παλαιστίνη, 
το ’Αφγανιστάν, τήν ’Αφρική, αύριο στο ’Ιράκ), φτάνει νά 
« έξασφαλιστεϊ » αύτό πού άποτέλεσε τό κίνητρο τών βομ
βαρδισμών καί τών εισβολών.

Μήπως αύτό σημαίνει δτι οί ΗΠΑ είναι μόνον τό δευ- 
τερεϋον, έν πάση περιπτώσει μή κεντρικό, κομμάτι μιας 
υπερεθνικής συστημικής διάταξης, σάν αύτή πού ό Negri 
υποδεικνύει μέ τό όνομα « Αυτοκρατορία » ; Πιστεύω δτι 
είναι έντελώς αστήρικτη αύτή ή κατασκευή, πού όπως 
πάντα εχει σάν μοναδικό της προορισμό νά κάνει νά εμφα
νιστούν, ένάντια σ’ αύτή τή συστημική δύναμη, οΐ λαμπρές 
υποσχέσεις του συντακτικοΰ « πλήθους ». "Οπως ξέρουμε, 
γιά τον σπινοζικό Νέγκρι υπάρχει μονάχα μιά ιστορική 
υπόσταση [substantia], ούτως ώστε καί ή καπιταλιστική 
Αύτοκρατορία νά είναι επίσης ή σκηνή γιά ένα χωρίς 
προηγούμενο ξεδίπλωμα του κομμουνισμού. Γεγονός πού 
έχει τό πλεονέκτημα νά έπιτρέπει σέ κάποιον νά πιστεύει 
δτι δσο χειρότερα πανε τά πράγματα τόσο τό καλύτερο ή 
νά παίρνει τίς πομφόλυγες τών διαδηλώσεων πού οργανώ
νονται στούς τόπους συνάντησης τών ισχυρών σάν τούς 
φάρους της « δημιουργίας » καί της « πολύμορφης έφευρε- 
τικότητας)) τών νέων προλετάριων μικροαστών.
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Στήν πραγματικότητα, οί ΗΠΑ είναι μια ιμπεριαλιστι
κή δύναμη χωρίς αύτοκρατορία, μιά ηγεμονία χωρίς εδα
φική επικράτεια ή γραμμή μετώπου. Προτείνω νά ονομά
σουμε τή σχέση της ’Αμερικής μέ τον κόσμο μέ τον δρο 
« ζωνοποίηση » : Κάθε σημείο του κόσμου μπορεΐ νά θε
ωρηθεί άπό τήν άμερικανική κυβέρνηση σάν ζώνη ζωτικού 
συμφέροντος ή σάν ζώνη πλήρους έλλειψης ένδιαφέροντος, 
άνάλογα μέ τις διακυμάνσεις της άντίληψής τους γιά τή 
<( δημοκρατική » τους άνεση. Μπορεΐ κάποιοι νά πεθαίνουν 
κατά μάζες χωρίς νά συνοφρυωθεί ή ’Αμερική (αύτό συμ
βαίνει χρόνια τώρα μέ τό AIDS στήν ’Αφρική) ή, άντιθέτως, 
μπορεΐ νά ύποστοΰν τή συσσώρευση καταμεσής στήν έρη
μο μιας κολοσσιαίας στρατιάς ( στό ’Ιράκ σήμερα). Αύτή ή 
ζωνοποίηση κάνει τήν αμερικανική στρατιωτική επέμβαση 
νά μοιάζει περισσότερο μέ τή « ράτσια η [ επιδρομή] παρά 
μέ τον αποικιακό τύπο έπέμβασης. Πρόκειται γιά εύρύ-' 
τατης έκτασης επιδρομές, ιδιαίτερα βίαιες άλλά καί δσο 
τό δυνατόν πιο σύντομες. Νά πας νά σκοτώσεις μαζικά .■' 
τούς ανθρώπους, νά τούς γεμίσεις τρόμο, νά τούς συντρί- 
ψεις μέ τήν τελευταία λέξη στρατιωτικού ύλικοΰ καί μετά ; 
νά γυρίσεις σπίτι σου νά άπολαύσεις τήν άνεση πού ύπερ- 
ασπίστηκες τόσο καλά σέ μιά ζώνη προσωρινά « στρατη
γικής σημασίας»: Αύτή τήν ιδέα έχουν σχηματίσει ο ί : 
ΗΠΑ γιά τήν ισχύ τους καί τή χρήση της. ,!

Θά έχουμε σίγουρα τήν εύκαιρία νά φέρουμε στό επί-:· 
πεδο της έννοιας αύτή τή διαπίστωση: Ή  μεταφυσική! 
της αμερικανικής ισχύος είναι μιά μεταφυσική του άπε-' 
ριορίστου. Οί μεγάλες θεωρίες περί αύτοκρατορίας στόν; 
19ο αιώνα ήταν πάντα θεωρίες της μοιρασιάς, της μοιρα-ί 
σιας τοΰ κόσμου, τοΰ καθορισμού συνόρων. Γιά τις ΗΠΑ,;
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δεν υπάρχουν δρια. Είναι αύτό πού οί σύμβουλοι του Νίξον, 
γιά τούς οποίους μιλούσε ή ανάλυση τοΰ Chomsky, διακή
ρυσσαν όνομάζοντάς το « ή πολιτική τον τρελού» : Οί 
ΗΠΑ πρέπει νά έπιβάλουν στον υπόλοιπο κόσμο τήν πε
ποίθηση δτι αύτές, οί ΗΠΑ, είναι, ακριβώς, ικανές γιά τά 
πάντα, καί ιδιαίτερα γιά καθετί πού δεν είναι ούτε ορθο
λογικό ούτε προβλέψιμο. 'Η  δυσανάλογα μεγάλη βιαιότη
τα των επεμβάσεων στοχεύει στο νά άντιληφθεΐ ό αντίπα
λος δτι ή αμερικανική άπάντηση μπορεΐ νά είναι τελείως 
άσχετη πρός τό άρχικό διακύβευμα. Θά κρίνει έτσι δτι τον 
συμφέρει νά παραχωρήσει στήν « τρελή » Δύναμη τή δια
χείριση της άμφισβητούμενης ζώνης γιά ενα χρονικό διά
στημα.

'Η σχεδιαζόμενη εισβολή στο ’Ιράκ άποτελεΐ μία μορ
φή αύτης της τρέλας. Επιβεβαιώνει δτι γιά τις αμερικα
νικές κυβερνήσεις δεν υπάρχουν ούτε χώρες ούτε κράτη 
ούτε λαοί. 'Υπάρχουν μόνο ζώνες, δπου είναι λογικό γιά 
τις ΗΠΑ νά καταστρέψουν τά πάντα έάν αμφισβητηθεί, 
μέσα σ’ αύτες τις ζώνες, στον ελάχιστο βαθμό, ή ( κατά τά 
άλλα κενή) ιδέα της άμερικανικής άνεσης.

5Απεικόνιση τοΰ πολέμου

Πανεπιστήμιο τοϋ Παρισιού VII Jussieu, άμφιθέατρο 44 
(26 Μαρτίου 2003)

Γιά νά σκεφτείς πάνω σέ έναν πόλεμο, είναι χρήσιμο νά 
στοχαστείς πάνω σέ δ,τι δείχνουν, πάνω στις εικόνες του 
που κυκλοφοροϋν. Γιατί καί ή (μή) επίδειξη άποτελεΐ
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μέρος τοΰ πολέμου. Ό  έλεγχος της εικόνας έχει στρατιω
τική λειτουργία, κάτι μεταξύ πληροφόρησης, δηλητηρία
σης καί προπαγάνδας. Μάς άναγγέλλουν, σάν νά ήταν κά- 
ποια καλή τεχνική « διαφάνειας », δτι αύτή τή φορά οί 
δημοσιογράφοι είναι ενσωματωμένοι στις αμερικανικές 
μάχιμες μονάδες. Αύτή ή « ένσωμάτωση » δέν μάς λέει > 
τίποτα πού νά άξίζει κάτι.

Πρέπει νά ποΰμε δτι, σέ κάθε περίπτωση, ή εικόνα 
είναι σίγουρα ό πιο εύτελής τρόπος γιά νά κατανοήσει * 
κάνεις έ'ναν πόλεμο. Ά ς  θυμηθοΰμε δτι οί πιο φημισμένες I 
φωτογραφίες τοϋ τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, όπως 
εκείνη τών Σοβιετικών στο Βερολίνο πάνω στή στέγη τοΰ 1 
Ράιχσταγκ, ήταν τό άποτέλεσμα στημένης πόζας.

Σέ καιρό πολέμου, μποροΰμε νά διακρίνουμε τρεις τύ- \ 
πους άπεικονιστικής άναπαράστασης πού ρυθμίζονται άπό 
τον τρόπο πού μπαίνουν σέ κυκλοφορία.

1. Τίς εικόνες πού δείχνουν καί τά δύο αντίπαλα στρατό
πεδα, εικόνες « άνοιχτης διαθεσιμότητας ».

2. Τίς εικόνες πού δείχνει τό ενα. μόνο άπό τά αντίπαλα 
στρατόπεδα.

3. Τίς εικόνες πού δέν δείχνει κανένας.

"Ας πάρουμε τό παράδειγμα τών εικόνων τοΰ πρώτου βομ- 
βαρδισμοΰ της Βαγδάτης. ’Ανήκουν στον πρώτο τύπο, του
λάχιστον δταν πρόκειται γιά ένα γενικό πλάνο, γιατί επι
σημαίνουν απλώς δτι ό πόλεμος άρχισε, μιά αρχή πού τή . 
διεκδικοΰν καί τά δύο στρατόπεδα. Αύτοί οί καπνοί, αύτοί 
οί σκοτεινιασμένοι ορίζοντες, αύτοί οί ύπόκωφοι θόρυβοι ,, 
εκρήξεων, δλα αύτά καλοΰν τον καθέναν στήν επικείμενη ’ 
μάχη.
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Άλλες εικόνες διανέμονται μόνο καί μόνο γιατί μπορούν 
νά έχουν δύο άντιφατικές μεταξύ τους ερμηνείες. Αύτό 
συμβαίνει, ιδιαίτερα, μέ τις φρικαλέες εικόνες, αύτές μέ 
τά σκόρπια πάνω στο έδαφος πτώματα ή έκεΐνες μέ τούς 
αιχμαλώτους άλυσοδεμένους, μέ κουκοΰλες στό κεφάλι 
καί εξευτελισμένους. Μιλούν γιά τη νίκη καί μπορούν νά 
χρησιμεύσουν σάν προειδοποίηση πρός τό στρατόπεδο τών 
υποτιθέμενων νικημένων. Μπορούν νά μιλήσουν γιά τη 
βαρβαρότητα καί τή σκληρότητα τών υποτιθέμενων νικη
τών καί νά χρησιμεύσουν γιά τήν ανθρωπιστική προπαγάν
δα τοΰ αντίπαλου στρατοπέδου.

Σέ δλες τις περιπτώσεις εικόνων ανοιχτής διαθεσι
μότητας, βρίσκονται έκεΐ γιατί τούς λείπει τό νόημα είτε 
λόγω έλλειψής του (ή εικόνα, άόριστη καί φορτισμένη 
ταυτόχρονα, δέν λέει τίποτα άλλο άπό αύτό πού ξέρει δλος 
ό κόσμος, δτι ό πόλεμος άρχισε, δτι υπάρχουν βομβαρδι
σμοί κλπ.) είτε λόγω άμφισημίας (ή εικόνα είναι επαμφο
τερίζουσα δπως είναι, άπό τήν ίδια τήν ούσία του, το θέμα 
τών θυμάτων).

Οί εικόνες τοϋ δεύτερου τύπου δέν έχουν ενδιαφέρον καί 
δέν είναι κάν «ορατές» παρά μόνο γιατί προωθούνται 
ανοιχτά γιά νά εξυπηρετήσουν τό ένα άπό τά στρατόπεδα. 
Γιά παράδειγμα, ή εικόνα τών ερειπίων μιας κατοικίας 
αμάχων στή Βαγδάτη. Τό νά ξέρουμε δτι πρόκειται γιά τή 
Βαγδάτη έξαρταται οχι άμεσα άπό τήν εικόνα άλλά άπό 
τό πρωτόκολλο επίδειξής της (στή συγκεκριμένη περί
πτωση άπό τις υπηρεσίες τοΰ μπααθικοΰ καθεστώτος.) 
Αύτό άπό μόνο του κάνει τήν εικόνα νά έχει σάν υποτιθέ
μενο νόημα: οί Αμερικανοί καταστρέφουν στά τυφλά τις 
λαϊκές συνοικίες. Κι εδώ, τό νόημα της καθαυτό εικόνας,
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άν άποκοπεΐ άπό τό πλαίσιο κυκλοφορίας της, απουσιάζει. 
Τό ΐδιο συμβαίνει άν δείτε μιά μικρή ομάδα υποτιθέμε
νων Ίρακινών νά χαιρέτα ενα αμερικανικό τάνκς. Ποιοί 
είναι αύτοί οί άνθρωποι, είναι ελεύθεροι νά κάνουν ο,τι 
κάνουν καί τί αντιπροσωπεύουν; Μυστήριο. Τό μόνο σί* 
γουρο πράγμα είναι πώς ή εικόνα βρίσκεται στήν ύπηρε11 
σία τοΰ αμερικανικού ίσχυρισμοΰ ότι βρίσκονται στο Ι 
ράκ όχι σάν στρατός εισβολής καί κατοχής άλλά σ~ 
στρατός απελευθέρωσης.

"Οσον άφορα τώρα τις εικόνες τρίτου τύπου, αύτές δ' 
τις βλέπουμε ή τις βλέπουμε κατά τύχη. Φανταζόμασ 
πάντα τήν ύπαρξή τους άλλά δεν βρίσκονται σέ κανένβ| 
άπό τά κατάλληλα πρωτόκολλα επίδειξης των δύο άντέ 
παλών στρατοπέδων. Στήν πραγματικότητα υπάρχει συ 
ενοχή, διαπλοκή τών δύο στρατοπέδων πού θεωρούν αύτ" 
τις παραστάσεις άχρηστες ή καί ζημιογόνες. ’Έτσι οί ε\ 
κόνες της καταστροφής τοΰ ίρακινοΰ στρατοΰ πού τό εΐ^ 
βάλει στά πόδια μέσα στήν έρημο, στη διάρκεια του πρΛ 
του πολέμου τοΰ Κόλπου, δεν παρουσιάστηκαν, κατ’ ά 
χήν, άπό κανέναν. Οί Ίρακινοί δεν ήθελαν νά βγάλουν 
φόρα τήν έκταση της ήττας τους. Άλλά καί οί ίδιοι 

’Αμερικανοί καθόλου δεν ήθελαν νά κυκλοφορήσουν οί ε\ 
κόνες τών πτωμάτων πού είχαν έκραγεΐ σέ χίλια κομμ 
τια άπό βόμβες κενοΰ ή πού άπανθρακώθηκαν άπό τις έ„ 
πρηστικές βόμβες. Στήν πραγματικότητα αύτές οί είκόν 
-όπως κι έκεΐνες, πού αύτή τή φορά δεν ήταν καθόλου φρ 
κτές, της συναδέλφωσης Γάλλων καί Γερμανών στρατί ! 
τών στή διάρκεια τοΰ πολέμου τοΰ 1914-18 καί τις όποΐ 
καταδίκαζαν οί στρατηγοί καί τών δύο στρατοπέδων- έτΐ 
βεβαιώνουν τί πραγματικά μοιράζεται σέ έναν πόλεμο,
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είναι αύτό πού πλήττει εξίσου καί τά δύο στρατόπεδα ή τίς 
δύο κοινές γνώμες : ό θάνατος, τό παράλογο, τό μοίρασμα 
της εξαίρεσης... Γ ι’ αύτό καί οί συγκεκριμένες εικόνες, 
σύμφωνα μέ τή λογική του πολέμου, παραμένουν άόρατες.

"Ολα αύτά επισημαίνουν δτι ή εικόνα δέν άνοίγει στή 
σκέψη καμιά πρόσβαση στίς καταστάσεις πολέμου. "Οταν 
ό Baudrillard εξάγει άπό τό γεγονός δτι δέν είδαμε τίποτα 
άπό τον πόλεμο τοΰ Κόλπου δτι αύτός ήταν ανύπαρκτος 
μέσα στον κόσμο -μιά καί ισχυρίζεται δτι αύτός ό κόσμος 
είναι ό κόσμος της εικονικής /  δυνητικής πραγματικότητας 
καί της εικόνας- θέτει σάν κριτήριο της νεωτερικότητας 
μιά αιώνια κοινοτοπία : Έφόσον δ,τι μεταδίδεται δημόσια 
γιά τόν πόλεμο άποτελεΐ μέρος τοΰ πολέμου, άρα δέν μπο- 
ροΰμε μέ άφετηρία κάτι τέτοιο νά σκεφτοΰμε τί είναι πραγ
ματικό σέ εναν πόλεμο. Ά πό αύτή τήν άποψη, άνάμεσα 
στίς εικόνες τοΰ πολέμου τοΰ Κόλπου ή τήν απουσία τους 
καί τόν λόγο τοΰ Περικλή πού δικαιολογεί τόν Πελοποννη- 
σιακό πόλεμο δέν υπάρχει καμιά διαφορά άρχής, κανένα 
όριο μεταξύ τοΰ έν ένεργεία καί τοΰ πραγματικοΰ. Πράγ
μα πού δέν σημαίνει δτι αύτοί οί πόλεμοι δέν υπάρχουν.

Πρέπει νά ξεκινήσουμε μέ θάρρος άπό τήν ιδέα δτι σέ 
έναν πόλεμο δέν βλέπουμε τίποτα. Καί δτι, συνεπώς, τόσο 
η ύπαρξή του δσο καί ή στάση πού παίρνουμε άπέναντι σέ 
αύτή τήν ύπαρξη άνάγονται σέ άφηρημένες αποφάσεις, σέ 
πολιτικά αξιώματα. ’Εάν δέν βλέπουμε τίποτα, τότε πρέ
πει νά σκεφτοΰμε χωρίς νά βλέπουμε, γεγονός πού επιτρέ
πει, καμιά φορά, νά δοΰμε καί κάτι, άπροσδόκητα ή παρά 
τά οσα δείχνουν.

Πράγματι, στίς εικόνες τύπου 1 ή τύπου 2, δηλαδή σέ 
εικόνες είτε χωρίς σημασία είτε προπαγανδιστικές, μπο-
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ρεΐ νά συ μ βει νά ξεφύγει ένα στοιχείο άπό τον έλεγχο πού 
επιβάλλει τό πρωτόκολλο της κυκλοφορίας τους. 'Υπάρχει 
ενα έμμενές πλεόνασμα της εικόνας σέ σχέση μέ τον ίδιο 
τον προορισμό της.

Γιά παράδειγμα, ή εικόνα της άμερικανικής σημαίας 
πού στήθηκε, μετά άπό πολλές μέρες μαχών, σέ ένα μικρό' 
λιμάνι τοΰ Ιράκ. Αύτή ή εικόνα έχει δύο χαρακτηριστικά. 
Πρώτον, σημαίνει δτι τό λιμάνι κατελήφθη άπό τόν στρα
τό εισβολής, ενώ τή στιγμή μετάδοσης της εικόνας οί 

Ίρακινοί κατείχαν άκόμα σέ μεγάλη έκταση αύτό τό λιμά
νι. Κάτι τέτοιο άνήκει τυπικά στά ψέματα της εικόνας 
τύπου 2. Άκόμα σημαντικότερο δμως άπό τή δημόσιό- λ 
γραφική άπάτη είναι αύτό πού καλύπτει: Ή  εικόνα είναι, 
πραγματικά, πολιτικά στρεβλή γιατί δείχνει δτι βρισκό
μαστε μπροστά σε έναν κατακτητικό πόλεμο, έναν πόλεμο 
κατοχής, καί οχι σέ έναν άπελευθερωτικό πόλεμο, δπως 
ισχυρίζονταν δτι έκαναν. Συμπερασματικά μποροΰμε νά 
πούμε : Αύτή ή εικόνα είναι πραγματική ώς εσωτερικό λά
θος τοΰ προπαγανδιστικοΰ της προορισμού. Ή  εικόνα κα
τέχει ένα άθέλητο θραΰσμα αλήθειας, ξεπερνώντας πλεο- 
νασματικά τό πρωτόκολλο επίδειξής της.

Άλλο παράδειγμα : ή γενικευμένη μετάδοση της πρώ
της παρέμβασης τοΰ Σαντάμ Χουσεΐν, μόλις ξέσπασε ή 
σύρραξη. Ή  καθολική υποδοχή αύτης της ομιλίας τήν 
καθιστα τυπικό παράδειγμα εικόνας τύπου 1. Παρ’ δλα 
αύτά, δίνει τό άμεσο αίσθημα μιας φθαρμένης έξουσίας, 
ενός ήγέτη εντελώς ανίκανου νά δείξει, άπέναντι στήν 
εισβολή τών ξένων, κάποια πραγματική πατριωτική ενερ
γητικότητα.

Έάν στό πρώτο παράδειγμα, ή χειρονομία (τό στήσιμο
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της αμερικανικής σημαίας σέ μιά ίρακινή πόλη) άποτε- 
λουσε ενα έμμενές πλεόνασμα πού ξεπερνοΰσε τη λειτουρ
γία μιας εικόνας τύπου 2, στο δεύτερο, ή αδράνεια της 
εικόνας (καί της ομιλίας πού διαβάστηκε σέ θλιβερό καί 
ηττοπαθή τόνο) συνιστα ενα έλλειμμα σέ σχέση μέ τή 
λειτουργία της ώς εικόνας τύπου 1: νά παγιώσει γιά τό 
κοινό δλων τών χωρών τήν εικόνα της αποφασιστικότητας 
τών πρωταγωνιστών τοϋ πολέμου. Θά έλεγε κανείς δτι 
παραδόξως μοιάζει μέ εικόνα τύπου 2, κατασκευασμένη 
άπό τούς ’Αμερικανούς. Αύτή ή άβεβαιότητα στον τύπο 
δημιουργεί μιά έπίπτωση αλήθειας.

Βλέπουμε δτι, άφοΰ πρώτα καθοριστεί κατά αξιωμα
τικό τρόπο μιά θέση απέναντι στον πόλεμο, τό πρωτόκολ
λο ανάγνωσης τών εικόνων πρέπει νά διατυπωθεί οχι σέ 
σχέση μέ τή βεβαιότητα της λειτουργίας τους (τύπος 1, 2 
ή 3) άλλά σέ σχέση μέ δ,τι μπορεΐ κανείς νά διαβάσει 
στήν εικόνα καί τό όποιο υπάρχει ώς πλεόνασμα ή ώς 
'έλλειμμά, της, ενάντια στο πρωτόκολλο επίδειξης άπό τό 
όποιο προέρχονται αύτές οί εικόνες.

Τό παράδοξο αποτέλεσμα είναι, συχνά, μιά κατα
σκευασμένη εικόνα νά είναι πιο πραγματική άπό μιά ρεα
λιστική εικόνα. Αύτό όφείλεται στο δτι ή άξία μιας εικό
νας πολέμου δέν βρίσκεται σέ καμιά περίπτωση στήν 
αντιπροσωπευτική της άρετή. Ή  άξία της έγκειται σέ 
δ,τι μέσα σ’ αύτή τήν εικόνα διαψεύδει ή αποκαλύπτει 
τό πρωτόκολλο της κυκλοφορίας της. Γεγονός πού συνδέει 
τήν εικόνα μέ τά διάφορα πολιτικά άξιώματα σύμφωνα μέ 
τά όποια σκέφτεται κανείς καί διεξάγει τόν πόλεμο.
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’Αμερικανική μοναξιά
Ή·'

Πρέπει νά καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει, καμιά αντίφαση' 
άνάμεσα στη διπλωματική καί τήν πολεμική ιστορία τών 
ΗΠΑ, άνάμεσα στον άπομονωτισμδ καί τον επεμβατισμό. 
Πρέπει νά ποϋμε δτι ό άπομονωτισμός βρίσκεται στο': 
έσωτερικό τοΰ επεμβατισμού, ενώ ή εντόπια άρχή τοδ; 
συμφέροντος (της άνεσης) επικρατεί πάνω σέ όποιαδή* 
ποτε άλλη θεώρηση. Οί ΗΠΑ είναι πραγματικά μιά μο* 
ναχική δύναμη, γεγονός πού τις καθιστά άνίκανες νά δη*.| 
μιουργήσουν μιά αύτοκρατορία. Αύτός είναι επίσης ό λό
γος γιά τον όποιο ή σχέση τους μέ τις καταστάσεις, δπως; 
διηθείται μέσα άπο αύτή τήν πικρή μοναξιά, αύτή τή μή 
κατανόηση τοΰ τί συμβαίνει άλλοΰ αλλιώς, γίνεται πολύ 
γρήγορα μιά βίαιη άφαίρεση.

Τό γεγονός δτι οί ΗΠΑ έριξαν χωρίς δισταγμό τήν ά- , 
τομική βόμβα στή Χιροσίμα παραμένει ένα συμβάν-πρό- 
τυπο. Ό  πόλεμος γιά τούς ’Αμερικανούς (πού σχεδόν πάν
τα βρίσκονται σέ πόλεμο) δεν έχει πιά τίποτα τό φεου
δαρχικό, τό ίπποτικό, έστω καί μέ τρόπο έμμεσο. Δέν είναι 
κάν μιά διαλεκτική αναμέτρηση, μιά πάλη σώμα μέ σώμα | 
μέ έναν άντίπαλο πού έχει ταυτότητα καί πού άόριστα τον ■ 
σέβεσαι. Είναι, άντιθέτως -καί ή ατομική βόμβα πού επε- ί 
σε πάνω σέ δεκάδες χιλιάδες Γιαπωνέζους άμαχους το ; 
συμβολίζει τρομακτικά- ή στιγμή οπού υπάρχει ή άσυμ- · 
μετρία, τό σημείο δπου ή γυμνή ισχύς άσκεΐτήν καταστρο- ν 
φική της δύναμη πάνω σέ άνώνυμα υποδεέστερα δντα.

Ό  ΟΗΕ θά έπρεπε σίγουρα νά στείλει έπιθεωρητές, καί J 
μάλιστα πολλούς, στις ΗΠΑ. Γιατί είναι οί ΗΠΑ πού οχι ■ 
μόνο διαθέτουν τεράστιες ποσότητες δπλων μαζικής κα



Ο Α Μ Ε ΡΙΚ Α Ν ΙΚ Ο Σ Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ  ΚΑΤΑ Τ Ο Υ  ΙΡΑΚ U7

ταστροφής άλλά καί μέχρι σήμερα είναι τό μόνο κράτος 
πού τόλμησε νά τά χρησιμοποιήσει σέ μεγάλη κλίμακα 
καί απειλεί κατά καιρούς νά τό ξανακάνει.

Αύτό όφείλεται στό γεγονός δτι ή μορφή αύτή της α
περιόριστης ισχύος, ή μιας δύναμης πού δέν έχει κανένα 
κοινό μέτρο μέ άλλη δύναμη, παρουσιάζει αύτό τό μειο
νέκτημα δτι γ ι’ αύτήν κάθε εμπόδιο, άκόμα καί κάθε πρό
δηλη έξωτερικότητα πού έχει την τάση νά θέσει ένα δριο, 
πρέπει νά εκμηδενιστεί καί νά μή διεκδικεΐ κάν νά υπάρ
χει. Κατά μία έννοια, τό χρέος τών Ίρακινών, κατά τούς 
εισβολείς, ήταν νά άποδεχτοΰν τό στρατιωτικό καί πολι
τικό μή είναι τους. Τό ιδανικό θά ήταν νά μετατραποϋν σέ 
μιά άμορφη μάζα, τρομοκρατημένοι άπό τό άπεριόριστο 
της ισχύος, καί νά περιμένουν νά ύποδεχτοΰν τούς άπελευ- 
θερωτές τους μέ χαρά καί άστερόεσσες σημαιοΰλες. Γ ι’ 
αύτό καί ή άντίσταση της πολιτοφυλακής τοϋ Μπάαθ στον 
Νότο, δσο περιορισμένη κι αν ήταν, άφησε έμβρόντητους 
όχι μόνο τούς ’Αμερικανούς άλλά καί δλους τούς σχολια
στές πού έχουν σάν δεύτερη φύση τους τή δουλικότητα 
απέναντι στήν προστάτιδα <( δημοκρατία ».

Αύτή ή μορφή θά προκαλοΰσε τό ενδιαφέρον τοΰ Hegel. 
Γιατί είναι διακριτή άπό τή διαλεκτική τοΰ άφέντη καί 
τοΰ δούλου. Δέν πρόκειται γιά μιά μάχη δπου εκείνος πού 
ύποχωρεΐ καί γίνεται ό σκλάβος τοΰ άλλου είναι αύτός πού 
φοβαται τό θάνατο. Έδώ, ή δύναμη πού τήν κυβερνάει ή 
παράσταση τοΰ άπεριόριστου χαρακτήρα της σχετίζεται 
μέ τον άλλο άποδίδοντάς του τό κατηγορούμενο της ανυ
παρξίας. Έδώ μας βοηθάει πολύ ή θεολογία: Δαιμονο- 
ποιημένος, συγκρινόμενος μιά γιά πάντα μέ δλες τις ιστο
ρικές μορφές τοΰ Κακοΰ ( ό Σαντάμ Χουσείν, δπως καί ό
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Μιλόσεβιτς, είναι ό Χίτλερ, είναι ό Στάλιν, είναι ό Δαίμο
νας ), ό αντίπαλος πέφτει στο Μή Ό ν, τό όποιο έχει ανα
γορευτεί πάντοτε άπό ολους τούς ιερωμένους σάν ή ούσία 
τοΰ Κακοΰ. Ό  πόλεμος μπορεΐ νά καταστρέψει τά πάντα,. 
άφοΰ δλοι αύτοί τούς οποίους καταστρέφει δέν έχουν βε
βαιωμένο είναι, δέν έχουν καν τό δικαίωμα ύπαρξης άπέ- r 
ναντι στην καλή δύναμη, δπως δέν έχει τό Κακό γιά τόν 
Θεό.

Αύτό εξηγεί γιατί μποροΰν νά άντικαταστήσουν τόν . 
πόλεμο μέ μιά δολοφονία ή καί τό δτι τελικά ό πόλεμός^ 
τους δέν είναι τίποτα άλλο άπό μιά συλλογή άδιευκρίνι- 
στων φονικών. Έ τσ ι, άπό τήν αρχή, στόχος τών βομβαρ- ■ 
δισμών είναι νά σκοτωθεί ό Σαντάμ Χουσεΐν καί ή οίκο- 
γένειά του ή προηγουμένως ό Όσάμα μπίν Λάντεν κι ή 
γενιά του ή ό Μιλόσεβιτς κι ή γυναίκα του, δπως γίνονταν, 
στίς αρχαϊκές βεντέτες. Ξέρουμε δτι οί Ίσραηλινοί, πάντα 
σέ αρμονία μέ τούς ’Αμερικανούς δασκάλους τους (καί 
μαθητές τους), έχουν εξοικειωθεί άπό καιρό μέ τόν χυδαίο 
φόνο κάθε Παλαιστινίου πού δέν τούς αρέσει -κι είναι 
πολλοί οί Παλαιστίνιοι πού δέν τούς άρέσουν- χρησιμο
ποιώντας τόν μάλλον κυνικό δρο « στόχος δολοφονίας ». 

'Η  θεολογία πού περιβάλλει τό άμερικανικό δόγμα της 
ισχύος προωθεί μέ τό ονομα « πόλεμος » τή γενίκευση 
τοΰ στόχου δολοφονίας.

Οί ΗΠΑ έφεΰραν τή σχέση βίας μέ ο,τι υποτίθεται πώς 
δέν υπάρχει. Ό  Πλάτων θά είχε άφιερώσει στο θέμα κά»; 
ποιον λεπτολόγο διάλογο: Πώς πρέπει νά σκεφτοΰμε τή 
διαλεκτική τοΰ Ενός καί τοΰ άνύπαρκτου; Μποροΰμε, · 
δμως, νά άναφερθοΰμε επί τούτου στον διάλογο Παρμενί
δης. Οί ΗΠΑ είναι τό “Εν πού δέν έχει έτερον. Καί ό
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-τρόπος ύπαρξης τοΰ Ενός είναι ή καταστροφή τοΰ ετέρου, 
μιά καταστροφή πού δέν είναι καταστροφή άλλά άπελευ- 
θέρωση, άφοΰ τό έτερον δέν ύπάρχει. Νά απελευθερώσουν 
τούς Ίρακινούς άπό τον ισχυρισμό τους δτι ύπάρχουν, νά 
τούς επαναφέρουν στήν εύτυχία της ανυπαρξίας τους : ιδού 
ή πνευματική ούσία τοΰ άμερικανικοΰ πολέμου.

I ίρ'ιν άπό τήν Όρέστεια τοϋ Αισχύλον

Κατά βάθος οί ’Αμερικανοί θεωρούν δτι νομιμοποιούνται 
στίς παράλογες επιθέσεις τους ( ’Αφγανιστάν, ’Ιράκ, Σο
μαλία, ’ίσως ’Ιράν.. .)  άπό τό δικαίωμα πού αναγνωρίζουν 
στον εαυτό τους καί μόνο νά εκδικούνται. Τό άποτέλεσμα 
είναι, κατά μία έννοια, άκόμα καί ό ΟΗΕ νά άναγνωρίζει 
αύτό τό δικαίωμα, δταν δηλώνει, μετά τό έγκλημα της 
11ης Σεπτεμβρίου, δτι οί ΗΠΑ βρίσκονταν « σέ κατάστα
ση νομίμου άμννης ».

Οί ΗΠΑ τρέφουν ιστορικά μιά κουλτούρα της εκδίκη
σης. ’Ασκοΰν άσταμάτητα μιά πολύ ιδιαίτερη διαλεκτική 
τοΰ νόμου καί της εκδίκησης, τήν οποία μποροΰμε νά τήν 
συνοψίσουμε ώς έξης: Ό  νόμος οργανώνει τήν εκδίκηση 
έτσι ώστε εάν ό νόμος έξασθενησει, νά μπορεΐ νά τον ξε- 
περάσει ή εκδίκηση, μιά καί είναι ή άληθινή ούσία τοΰ 
νόμου.

Αύτή ή διαλεκτική βρίσκεται στή βάση της διατήρησης 
ή της έπαναφορας της θανατικής ποινής σ’ αύτή τή χώρα, 
καθώς καί ή γιγάντια έκταση τοΰ άληθινά κολασμένου 
συστήματος φυλακών.

Τό ούέστερν είναι ή μορφολογική οργάνωση στον κινη
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ματογράφο αύτης της διαλεκτικής της εκδίκησης- Ά πο τή 
μιά, στο ονομα του νόμου τό έγκλημα πρέπει να τιμωρη- i 
θεΐ, χρειάζεται μιά δίκη, δρκος πάνω στη Βίβλο κλπ. ’ 

Άλλά από την άλλη, ό νόμος είναι πάντα ανεπαρκής άπέ- > 
ναντι στά τόσο φοβερά εγκλήματα τών τόσο διεστραμμέ- ί 
νων κακών (σάν τον Σαντάμ Χουσείν ή τον Μιλόσεβιτς) 
ώστε νά χρειάζεται νά έπέμβει, γιά νά βοηθήσει τδ νόμο,. 
ενας μοναχικός τιμωρός (ή μορφή τοΰ Ενός χωρίς έτε- , 
ρον), μέ τον ίδιο τρόπο πού οί Αμερικανοί καί ό Βρετανός 
λακές τους οφείλουν νά έπέμβουν γιά νά βοηθήσουν τον ■ 
ανίσχυρο ΟΗΕ. Αύτός ό τιμωρός, δπως καί οί Αμερικα
νοί πολεμιστές, θά σκοτώσει στή διάρκεια της ταινίας πε
ρισσότερους δύστυχους ανθρώπους άπό τον κακό, πριν ί 
φτάσει στην τελική μονομαχία δπου μέ τό αλάθητο κόλτ 
του θά τον διαπεράσει μέ σφαίρες πέρα γιά πέρα. Οί κα
ταστροφές, δμως, αύτές πού είναι ή οδός της εκδίκησης 
άποκαθιστοΰν τό νόμο στήν ούσία του, ή οποία είναι άκρι- 
βώς νά υπάρξει εκδίκηση με κάθε τίμημα.

Ό  τύπος ανθρώπου -καί προβλήματος- πού γεννιέται 
άπό αύτή τήν οπτική τών πραγμάτων, έχει μεγαλοφυως 
παρουσιαστεί, αναλυθεί καί έξιδανικευτεΐ άπό τό άμερι- ■ 
κανικό μυθιστόρημα. Είναι ούσιώδες γιά νά καταλάβει 
κανείς τό τί συμβαίνει νά διαβάσει λόγου χάρη τον Μπίλλν 
Μπάντ τοΰ Melville, τήν ’Αρκούδα τοΰ Faulkner καί τον j 
Βροχοποιό τοΰ Russell Banks.

Στήν Αμερική ό νόμος υποτάσσεται σέ μιά οπτική 
άποκατάστασης της τάξης (τό “ Law and Order ” [Νόμος 
καί Τάξη] πρέπει νά διαβαστεί: “ Law as Order ” [ό No- ■ 
μος ώς Τάξη]) πού άπαιτεΐ πάνω άπό δλα νά πληρωθεί το 
τίμημα. ’'Ετσι ή εκδίκηση θεμελιώνει το νόμο μέ τή δια-



Ο Α Μ ΕΡΙΚ Α Ν ΙΚ Ο Σ Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ  ΚΑΤΑ Τ Ο Υ  ΙΡΑΚ

μεσολάβηση της τάξης. ’Αντίθετα, δπως ξέρουμε, στην 
Όρέστεια τοΰ Αισχύλου ό νόμος (ή δικαιοσύνη, ή δημόσια 
καί μέ επιχειρήματα δίκη) έρχεται νά αντικαταστήσει 
τήν εκδίκηση ούτως ώστε ή τάξη νά είναι αύτή της ειρήνης 
μεταξύ τών πολιτών καί οχι τοΰ πολέμου.

Ή  άμερικανική τάξη δμως είναι ή τάξη τοΰ πολέμου, 
εμφύλιου (ανταγωνισμός δλων μέ δλους) καί στο εξωτε
ρικό ( έπεμβατική ζωνοποίηση τοΰ κόσμου γιά νά παγιω- 
θεΐ ή απομόνωση της ύπερδύναμης). 'Υπάρχει, λοιπόν, 
στήν εσώτατη υποκειμενική ούσία τών ΗΠΑ κάτι προγε
νέστερο τοΰ Αισχύλου, κάτι μή ελληνικό.

Μια προτεσταντική Βίβλος πού δέν έχει φιλτραριστεί 
διαμέσου της ελληνικής φιλοσοφίας : Αύτή είναι ή αμερι
κανική αντίληψη περί νόμου. Ή  ’Αμερική μάς έπιβάλλει 
σήμερα τήν πλανητική της βεντέτα. Θά της άντιτάξουμε, 
αναπόφευκτα, τό συνδυασμό πού πρότεινε ό ’Απόστολος 
Παΰλος καί πού λέει: Σίγουρα, ό νόμος δέν είναι τίποτα 
χωρίς τήν υποκειμενική άποφασιστικότητα. ’Αλλά άκόμα 
λιγότερο κι άπό τό τίποτα είναι ή άστόχαστη εκδίκηση, ή 
υποκειμενικότητα τοΰ θύματος πού τιμωρεί.

Γιά μας αύτό πού ύπάρχει είναι ή πολιτική, ή οποία 
είναι ή διαδικασία μιας δικαιοσύνης χωρίς νόμο καί χωρίς 
εκδίκηση. Ή  πολιτική έπιτέλους άποδεσμευμένη άπό κάθε 
ηθικολογία, τόσο αντικειμενική ( ό νόμος) δσο καί υποκει
μενική (τό τίμημα πού άπαιτοΰν τά θύματα). 'Η ορθολο
γική, σκεπτόμενη πολιτική πού δημιουργεί δυνατότητες. 
Ή  «κομμουνιστική» πολιτική μέ τήν πρωταρχική σημα
σία τοΰ δρου.
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Κενό καί άπειρο

Μασσαλία, αίθουσα τοΰ δημοτικού συμβουλίου 
(3 ’Απριλίου 2003)

Υπάρχει μιά έντυπωσιακή άντίθεση άνάμεσα στήν παρά-? 
στάση άπεριόριστης ισχύος καί τό ολοένα πιο έκδηλο κενοί 
τοϋ περιεχομένου της. Τώρα πού συνεχίζει νά συντελειτα& 
ή καταστροφή τοΰ ’Ιράκ -ώς κράτους, ώς χώρας καί & 
λαοΰ- είναι χρήσιμο νά διερωτηθοΰμε: Στό όνομα τίνο 
συμβαίνουν αύτά; Κι άκόμα περισσότερο γιατί λίγο λίγ' 
ύπουλα, αισχρά, ή δημοσιογραφική προπαγάνδα στή χώρ 
μας, καί ή οποία γιά ένα διάστημα είχε χάσει τό δρόμί 
της δταν ό Σιράκ έκανε τον κόκορα (τον είχαν ψηφίσει, « 
μήν τό ξεχνάμε, τόν Μάιο τοΰ 2002), συσπειρώνεται πά~ 
γύρω άπό τό τετελεσμένο γεγονός του πολέμου, τήν ήλίθι. 
« νίκη » τών Γιάνκηδων.

Ναί, στό ονομα τίνος; Τί προτείνουν στον κόσμο 
ΗΠΑ; Είναι ολοφάνερη ή ανικανότητά τους νά δημιουρ· 
σουν νέες άξίες ή νά ύπεραξιώσουν τις παλιές (οπως 
έλεγε ό Νίτσε). Τό Καλό τοΰ Μπούς υποδεικνύει τό βίαι 
κενό τοΰ συντηρητισμοΰ. Άκόμα καί ή « πρόταση » τώ' 
ίσλαμιστών, γιά τήν οποία μίλησα άλλου δείχνοντας 
συνενοχή της μέ τήν άμερικανική κενότητα, άκόμα 
αύτή, τουλάχιστον άρθρώνεται πάνω στό ομοίωμα μι" 
υπερβατικότητας καί πάνω σέ κανόνες πού είναι κατανο ” 
τοί άπό έκείνους πού οί δημαγωγοί της ιρανικής έπαν ‘ 
στάσης ονόμαζαν « άπόκληρους ». Απέναντι σ’ αύτό ή 8 ' 
τική « έλευθερία » δέν είναι παρά τό δέλεαρ μιας άνυπ 
φορης πολυτέλειας.
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Αύτή είναι ή συντελούμενη καταστροφή τοϋ απεριόρι
στου : Είναι σάν τό πλαστό άπειρο του οποίου υπάρχει 
μόνο τό περιτύλιγμα της ισχύος.

Ή  ισχύς ώς τό κενό της ’Ιδέας : Αύτή είναι ή άρχή πού 
διέπει τις καταστροφές πού ετοιμάζονται.

Διαφωτισμός και πειθαρχία

Ποιό είναι λοιπόν τά κύριο καθήκον της σκέψης καί της 
δράσης; "Ας ποΰμε δτι είναι ή παραγωγή τοΰ διαχωρι
σμού άπο τήν απεριόριστη ισχύ.

'Υπάρχει μια μείζων διαφορά μέ τήν προηγούμενη πε
ρίοδο, τή μεταπολεμική. Στον μεταπόλεμο υπήρχε τό προ- 
διαχωρισμένο, ένας συγκροτημένος διαχωρισμός, μέ τή 
μορφή τοΰ σοσιαλισμοΰ, τοΰ σοσιαλιστικού στρατοπέδου, 
τοΰ μαρξισμοΰ, της επανάστασης, της εργατικής τάξης... 
Μπορεΐ κάλλιστα νά ήσασταν αντίθετος στήν ΕΣΣΔ, στον 
σταλινισμό ή καί στον λενινισμό, μπορούσατε κάλλιστα νά 
διακηρύσσετε μιά « έπανίδρυση » τοΰ μαρξισμοΰ, νά κά
νετε κοινωνιολογικές άναλύσεις γιά τίς « μεταλλάξεις » 
της έργατικής τάξης, νά θέλετε ένα « κόμμα νέου τύπου », 
παντα, δμως, βρισκόσασταν μέσα στο στοιχείο ενός προ- 
σχηματισμένου διαχωρισμού άπό τήν αύτοκρατορική ι
σχύ. Τό γεγονός ήταν δτι δέν εμπαινε σέ αμφιβολία ή 
ύπαρξη, σέ παγκόσμια κλίμακα, μιας άλλης δυνατότητας 
της πολιτικής, άκόμα καί τοΰ κράτους.

Σήμερα, άντιθέτως, τό τί είναι πολιτικά δυνατό πρέπει 
να αποδείξει τή δυνατότητά του. Δέν πρόκειται πιά γιά 
διαφωνίες γύρω άπό τούς όρους πραγμάτωσης ενός έ-
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φικτοϋ άλλά γιά τή δημιουργία τοΰ ϊδιου τοϋ δυνατοϋ. 
Πράγμα πού πρέπει νά ομολογήσουμε δτι δέν μπορεΐ νά 
γίνει παρά μέ το ύλικό αύτοΰ πού κοινώς θεωρείται εντε
λώς αδύνατο.

ΙΥ αύτό ό διαχωρισμός άπο τήν άξίωση μιας άπεριό- 
ριστης ισχύος παίρνει τή μορφή μιας καθαρής δημιουρ
γίας.

'Υπάρχει ένα ιστορικό παράδειγμα μιας τέτοιας δη
μιουργίας : Ό  18ος αιώνας, δταν οί Γάλλοι, οί Ά γγλοι καί ί 
στη συνέχεια οί Γερμανοί φιλόσοφοι μπόρεσαν νά δη-« 
μιουργήσουν τούς δρους ενός ριζικού διαχωρισμού της σκέ- ? 
ψης άπο τήν άπειρη άξίωση της θρησκείας. Μέ μιά κου-' 
βέντα, το παράδειγμα τοϋ Διαφωτισμού.

Ά ς  πούμε δτι γιά νά στηριχτεί ό πειραματισμός μιας ί 
νέας ιδέας της πολιτικής, ή φιλοσοφία είναι έπιφορτισμένη j 
νά εφεύρει τον Διαφωτισμό πού της λείπει. "Εναν Διαφω- s 
τισμδ πού θά διαχωρίζεται άπο τδ « δημοκρατικό » άπε- | 
ριόριστο τής ισχύος. "Εναν Διαφωτισμό πού θά διεκδικεΐ ; 
τήν καθαυτό άπειρη άλλά θετική κατάφαση σέ μια έντε^ ,! 
λώς αύτόνομη άνάπτυξη της πολιτικής ως πρακτικής/ :;s 
σκέψης, ένάντια στο άρνητικό άπειρο τής κρατικής ισχύος 
καί τής διεθνούς κοινοβουλευτικοποίησής της, πράγματα * 
πού δέν καλύπτουν, κάτω άπό διάφορα είδη δυτικής άνε-ϊ 
σης, τίποτα άλλο άπό τό κενό τής ’Ιδέας. Θά διεκδικεΐ μια 
πολιτική πού, δπως είναι αύτονόητο, θά βρίσκεται μέσα.ί 
στο Φώς καθώς θά εχει άποδεσμευτεΐ άπό τις πανουργίες 
τοϋ άριθμοΰ καί τής εκπροσώπησης. Μιά πολιτική πού < 
μ’ αύτό τό νόημα θά είναι θεμελιακά μή « δημοκρατική »,: 
μή κομματική καί άρα καθολικά πραγματοποιήσιμη άπό > 
δλους, εδώ καί τώρα. Πού δέν θά δίνει λογαριασμό σέ'
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κανέναν έξω άπό τόν εαυτό της καί θά προσηλώνει την 
προσοχή της στην ίδια της τη διαδικασία καί μόνο.

"Ενα άπό τά κύρια μαθήματα τών δύο επεισοδίων πού ό 
Σιράκ ήταν ό αθέλητος ήρωάς τους -ή  άπάτη της εκλογής 
του άπό τή χρεοκοπημένη ’Αριστερά στίς 5 Μαΐου 2002 
καί ή αντιπολιτευτική πιστολιά γιά τήν τιμή τών δπλων 
στον ΟΗΕ πριν άπό τήν έκρηξη τοϋ πολέμου- είναι δτι τό 
κοινοβουλευτικό μοντέλο της δημοκρατίας, στο όποιο έγώ 
προσωπικά, άπό τόν Μάη τοΰ ’68, δέν άποδίδω τήν παρα
μικρή άξία (((Οί έκλογές είναι παγίδα γιά νά μας πιά- 
σουνε μαλάκες »), άποδεικνύεται άντικειμενικά δτι είναι 
φθαρμένο μέχρι τό μεδούλι καί είναι ανίκανο νά δώσει 
μορφή σέ όποιαδήποτε αρχή. Μποροΰμε νά ποΰμε δτι ή 
κρατική δημοκρατία δέν είναι παρά ένα έκ καθέδρας επι
χείρημα ενάντια σέ κάθε κάπως σοβαρή οργάνωση πού 
παλεύει γιά τή χειραφέτηση.

Είναι, δμως, άλήθεια δτι καί τό μπολσεβίκικο μοντέλο 
της έξουσίας, άν έννοοΰμε μ’ αύτό τή « σιδερένια πειθαρ
χία », έφαγε τά ψωμιά του. Έξαντλήθηκε σέ μιά κρατική 
τρομοκρατία πού στήν ΕΣΣΔ κούρασε άκόμα κι αύτούς 
πού τήν είχαν άναλάβει.

Ό  Διαφωτισμός, τά στοιχεία τοΰ οποίου συλλέγουμε 
άργά, φωτίζει τήν εφεύρεση μιας όδοΰ πού δέν θά είναι 
ούτε ή κρατική δημοκρατία ( ό κοινοβουλευτισμός, τά κόμ
ματα στον πληθυντικό) ούτε ή κρατική γραφειοκρατία (ό 
σοσιαλισμός, τό Κόμμα στον ενικό).

Τό δύσκολο ζήτημα είναι αύτό της πειθαρχίας. Πώς 
συγκροτείται δταν δέν είναι ούτε ή πειθαρχία τών κομμά
των ούτε τοΰ Κόμματος, ούτε ή συναίνεση στήν ύπεράσπι- 
ση της άνεσης; Μποροΰμε νά ποΰμε δτι είναι μιά πειθαρ
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χία τοϋ πραγματικού. Πρέπει νά υποστηρίξουμε δτι αύτοί 
πού δέν έχουν τίποτα, ούτε στρατιωτικά ούτε οικονομικά, 
δέν έχουν άλλη δύναμη άπό τήν ολική τους πειθαρχία στή 
δράση καί στή σκέψη καί ή οποία -όπως στά μαθηματικά- 
είναι ταυτόσημη μέ τήν ολική έλευθερία, τήν άπόλυτη δη
μιουργία. Σημασία έχει, μόνον, αύτή ή πειθαρχία νά έπι- 
βάλλεται οχι άπέναντι σέ μορφές ένός μηχανισμού (γιατί 
τότε παραμένουμε σέ μιά κρατική πειθαρχία, πράγμα πού 
σήμερα σημαίνει δτι μένουμε μέσα στήν καταστροφή τοΰ 
άπεριόριστου) άλλά άπέναντι σέ ενα πραγματικό πρόβλη
μα πού πρέπει νά λυθεί ( οπως, έξάλλου, καί στά μαθημα
τικά ). Αύτό είναι τό πραγματικό περιεχόμενο κάθε έμπει- 
ρίας πού είναι δεμένη μέ τή θεωρησιακή προώθηση τοΰ 
Διαφωτισμοΰ. 'Όσο περιορισμένη κι άν είναι, ή δράση 
γίνεται άπειρη μέσω μιας σκέψης πού λύνει, μέ οργανω
μένο τρόπο, ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόβλημα, δπου 
ενα άπροσδόκητο δυνατό άποσπαται άπό τήν ύλη τοΰ άδύ- 
νατου. Κι έδώ πάλι τό μαθηματικό παράδειγμα έχει τήν 
άξία του: Ή  άνάδυση μιας έντελώς νέας καί μεγάλης 
σημασίας θεωρίας γίνεται μέ τή συγκέντρωση της σκέψης 
πάνω σέ ενα πρόβλημα, τοΰ οποίου ή διατύπωση μπορεΐ νά 
φαίνεται έντελώς ιδιόρρυθμη, άκόμα καί εξαιρετικά στενή.

Κάθε πρόωρη διάταση τών προοπτικών διαλύει τήν 
πειθαρχία της σκέψης, τή δύναμη διαχωρισμοΰ της άπό 
τή « δημοκρατική » σοφιστεία.

Ή  έπιμονή στή λύση ένός προβλήματος καί, μέ αφετη
ρία τις άρχές πού φωτίζουν τή λύση του, ή οργάνωση ένός 
δεμένου λαϊκοΰ άποσπάσματος (κι άκόμα, άς τολμήσουμε 
νά ξανανακαλύψουμε τό δνομα, ένός προλεταριακοΰ άπο
σπάσματος), αύτή είναι ή μοναδική οδός της άπειρης κα
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τάφασης, ενάντια στο άρνητικό απεριόριστο της μηδενι- 
στικης άνεσης καί της ματαιόδοξης καί σκληρης ισχύος 
της. Αύτή είναι ή μόνη πειθαρχία πού ξεπερνάει τό σύνορο 
πού θέλει νά μάς επιβάλει τό « δημοκρατικό » δόγμα. 
Αύτό τό δόγμα πού, κάτω άπό τό ένδυμα της φιλελεύθερης 
ηθικολογίας του, δέν είναι παρά διαφθορά του πνεύματος, 
μηδενιστική άπάρνηση, ηττοπαθής άποδοχή μιας απόλαυ
σης μετρημένης χιλιοστόμετρο χιλιοστόμετρο.

'Όπως πάλι ό Ούγκώ λέει, άναφερόμενος στην κατα
στροφική ικανότητα της ισχύος, γιά τήν οποία διεισδυτικά 
σημειώνει δτι στην πραγματικότητα δέν είναι παρά α ή 
μανία τής μαύρης άνημποριας », καί ονομάζοντας « ζωή » 
κάθε σκέψη πού αντέχει νά συνεχίζεται « εκεί που Αρχίζει 
τό πραγματικό ».

Ή  αδιάφθορη ζωή βρίσκεται εξω άπό τό σύνορό σου.
Αύτή ή « αδιάφθορη ζωή » είναι τό άλλο ονομα αύτοϋ 

που γιά κάποιο καιρό θά μας λείψει: τοΰ παρόντος.



5Επίμετρο

Τί νά ποΰμε μετά άπό πολλούς μήνες; ’Άν συνεχίζαμε] 
αύτό τό ημερολόγιο θά ήταν τό ημερολόγιο τοΰ σπαραγ*' 
μοΰ, τοΰ διαμελισμοΰ, της οδύνης τοΰ ’Ιράκ. Είναι εντελώς 
επιβεβαιωμένο δτι οί δυνάμεις κατοχής δέν έχουν τή* 
παραμικρή έγνοια νά ύπάρξει κάποια τάξη, η πραγματικΛ 
έπιβίωση ενός λαοΰ κι ενός κράτους.

Τό αξίωμα -αύτό τοΰ « πολέμου κατά της τρομοκρα
τίας »- είναι τό έξης: Καλύτερα νά έχεις μιά αίματηρ ν 
καί δαπανηρή αναρχία παρά ένα κράτος πού, ενώ βρίσκε ; 
ται σέ μιά στρατηγική ζώνη, δέν θά είναι υποτελες ή θα 
πάψει νά είναι υποτελές. 1

Ή  στρατιωτικής εισαγωγής « δημοκρατία » δεν υπάρ
χει. καί δέν θά υπάρξει. Στήν καλύτερη περίπτωση θα 
έχουμε μιά οπισθοδρόμηση στον κοινοτισμο σε σιιτικ', 
πλαίσια, πράγμα πού δέν μπορεΐ νά έπιβληθεΐ διαρκώ 
ούτε στους Κούρδους ούτε σέ δ,τι έχει άπομείνει άπο vrtf 
άπό καιρό έκκοσμικευμένη ίρακινή αστική τάξη γύρω απ; 
τή Βαγδάτη. i

Μαθαίνουμε έπίσης λίγο λίγο τήν έκταση της παράλ'; 
γης βίας στή διάρκεια της ίδιας της στρατιωτικής δράση ' 
συμπεριλαμβανομένης της εισόδου στή Βαγδάτη, μιά « α, 
πελευθέρωση» πού πληρώθηκε μέ πυροβολισμούς στ,, 
τυφλά πάνω σέ καθετί πού κινούνταν. Φαίνεται δτι ύπηρ 
ξαν χιλιάδες άμαχοι νεκροί.
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Σ’ αύτό ανταπαντούν σήμερα οί χωρίς κανέναν κανόνα 
ένοπλες επιθέσεις, οί χωρίς υπογραφή σφαγές, τό κομμά- 
τιασμα τών σωμάτων μέ τις βόμβες αύτοκτονίας, τό σκο
τεινό περιβάλλον τών συνωμοσιών καί τών δπλων. Άλλά 
καί ορισμένες οργανωμένες καί διακριτές αντάρτικες έ- 
νέργειες κατα τών στρατευμάτων κατοχής. Ενέργειες πού 
είναι βεβαίως θεμιτές : Άφοϋ ό άμερικανικός πόλεμος δέν 
ανταπαντούσε σέ καμιά απειλή καί δέν ήταν καμιά μορφή 
αντεπίθεσης, δέν μπορεΐ νά θεωρηθεί παρά σάν έπιδρομή 
καί εισβολή. Ά ρα άπό τό ίδιο τό φυσικό δίκαιο, τό στοι
χειώδες δίκαιο τών ανθρώπων, κηρύσσουν τήν αντίσταση 
ενάντιά του. Γιά τον ’ίδιο λόγο είναι αθέμιτη καί ονομάζεται 
σωστά « κυβέρνηση ανδρεικέλων » ή αρχή πού έγκατέστη- 
σε ό κατακτητής, καί δικαίως φέρουν τό ονομα του « συνερ
γάτη » ολοι έκεΐνοι οί Ίρακινοί πού τίθενται στήν υπηρεσία 
τοΰ βασιλείου τών δυτικών στρατιωτικών ή θέτουν τήν πένα 
τους καί τις εκπομπές τους στή δουλική υπηρεσία της.

Είναι επίσης ντροπή νά επαναλαμβάνει κανείς τήν προ
παγάνδα σύμφωνα μέ την οποία « ξένοι » είναι άνακατε- 
μένοι σ’ αύτή τήν αντίσταση, χωρίς νά υπογραμμίζει δτι 
άκριβώς τά ίδια έ'λεγε καί ή προπαγάνδα τών ναζί καί του 
Πεταίν ένάντια στούς Πολωνούς, τούς Ιταλούς, τούς ’Ι
σπανούς πού ή διεθνιστική τους πεποίθηση τούς όδηγοΰσε 
νά παίξουν, στη Γαλλία, έναν κρίσιμο στρατιωτικό ρόλο 
στήν Αντίσταση. Αύτό σημαίνει δτι μποροΰμε νά περι
μένουμε πολλά πράγματα άπό τήν αντίσταση στό ’Ιράκ; 

Ό χ ι. Οί λόγοι πού είναι τόσο μικρή ή ελπίδα είναι ευρύτε
ροι καί, στήν πραγματικότητα, ξεπερνοΰν τό ίδιο τό ’Ιράκ. 

Άφοροΰν τό γίγνεσθαι τών διαφόρων μορφών πολιτικής 
της χειραφέτησης στή μεταλεν ινιστική καί μεταμαοϊκή



Π Ε Ρ ΙΣ Τ Α Σ Ε ΙΣ , 2

ακολουθία. 'Ένα γίγνεσθαι, πού παραμένει πειραματικό 
παντού καί πρακτικά είναι άκόμα άόρατο στή Μέση ’Α
νατολή, δπως τό δείχνει επίσης τό γεγονός δτι είναι τόσο 
δύσκολο, πέρα άπό τή διατύπωση αρχών, νά άναληφθεΐ 
πραγματική δράση γιά ενα θετικό μέλλον της Παλαιστίνης.

Τό καθολικής σημασίας ζήτημα πού θέτει τό ίρακινό 
χάος δέν είναι κυρίως τό ζήτημα της αμερικανικής ισχύος, 
τοΰ ελέγχου τοΰ πετρελαίου, τής ίσραηλινής δολιότητας, 
τής καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, δσο κι αν χρειά
ζονται γιά δλα αύτά, πέρα άπό τή διακήρυξη αρχών, καί 
άναλύσεις δσο τό δυνατόν πιο λεπτές.

Τό ζήτημα είναι κυρίως αύτό τής πολιτικής. Μιλοΰσα 
γιά τόν Διαφωτισμό, γιά τήν εφεύρεση ενός νέου Διαφω- 
τισμοΰ τοΰ καιροΰ μας, ενάντια στο άπεριόριστο καί ύπέρ 
τοΰ πραγματικοΰ απείρου. Ποιά είναι ή σφαιρική έννοια 
γιά μιά πολιτική κατάλληλη σ’ αύτή τήν έφεύρεση;

Στήν προηγούμενη άκολουθία, λέγαμε ένάντια στον ιμ
περιαλισμό : ό διεθνισμός. Κι ενάντια στή « δημοκρατία », 
λέγαμε : ή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου.

Σήμερα δέν έχουν κάποια υπόσταση ούτε τό πρόταγμα 
μιας Διεθνοΰς ούτε αύτό μιας νέας κρατικής μορφής πού 
μέ τή δικτατορία της θά συγκεντροποιοΰσε μιά αποφα
σιστική μετάβαση. Τό πρώτο, γιατί βρισκόμαστε μέσα 
στην άπαίτηση μιας πολιτικής χωρίς Κόμμα καί δλες οί 
Διεθνείς ήταν στήν πραγματικότητα συγκεντρωτικές ο
μοσπονδίες κομμάτων. Τό δεύτερο, γιατί τά κράτη μέ 
δικτατορία τοΰ προλεταριάτου δέν στήριξαν καθόλου αύτό 
πού ήταν τό θεωρητικό τους γίγνεσθαι: τό σβήσιμο τοΰ 
Κράτους καθαυτό. Εντελώς άντίθετα, εγιναν, πριν καταρ- 
ρεύσουν, κράτη τρομοκράτες.
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Τό άποτέλεσμα είναι νά μην εχει συγκροτηθεί πραγμα
τικά τό πλαίσιο μιας αποτελεσματικής διεθνούς δράσης -  
γιά παράδειγμα σέ σχέση μέ τό Ιράκ. Τό δείχνει τό γε
γονός δτι, παρά τις τεράστιες διαδηλώσεις κατά τοΰ πο
λέμου, 6 πόλεμος στη συνέχεια επικράτησε καί κατάφερε 
νά χωρίσει τις έξεγερμένες συνειδήσεις άπό κάθε δημόσια 
ίσχά

Είναι ενα καθαρά πολιτικό καθήκον νά εφεύρουμε, μες 
στη φωτιά τοπικών έμπειριών καί τη σύλληψή τους στη 
σκέψη, τις νέες αντιλήψεις δπου θά βρει δλη τη δύναμή της 
ή ριζοσπαστική κριτική, στό μέν έσωτερικό της εκλογικής 
δημοκρατίας, στό δέ έξωτερικό της « διεθνούς κοινότη
τας ». Έκεΐ, συνεπώς, θά μπορέσει νά άναπτυχθεΐ, μέ τή 
μιά κατάσταση νά άκολουθεΐ τήν άλλη, ενας νέος διεθνι
σμός ( σίγουρα οχι ή εναλλακτική παγκοσμιοποίηση, αύ- 
τός ό ανήσυχος ρεφορμισμός). Έ κεΐ θά μπορέσει νά ά
ναπτυχθεΐ μιά οξυδερκής αντίληψη τών λαϊκών πολιτι
κών τόπων καί της αποκέντρωσής τους, δηλαδή μιά νέα 
αντίληψη της δημοκρατίας (σίγουρα οχι τό «κοινωνικό 
κίνημα », αύτή ή αντίστροφη οψη της εκλογικής « δημο
κρατίας ))).

Μπορεΐ ή φιλοσοφία νά συνοδεύσει αύτή τήν εφεύρεση; 
Χωρίς καμιά άμφιβολία. Καί πιστεύω δτι μπορεΐ νά τό 
κάνει μέ δύο τρόπους.

Ό  πρώτος είναι όντολογικός. Πρέπει νά σκεφτοΰμε ταυ
τόχρονα καί τή μακρας διάρκειας σταθερότητα τών κατα
πιεστικών μηχανισμών ( των κρατών καί τών οικονομιών) 
καί αύτό πού τούς προκαλεΐ ρωγμές, άνοίγοντας τή δυνα
τότητα διαφορετικής πρακτικής / σκέψης. Μπορεΐ αύτό νά 
ονομαστεί: τό είναι καί τό συμβάν.
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Ό  δεύτερος είναι λογικός. Πρέπει νά σκεφτοΰμε τή ση- 1 
μασία τοπικών εμπειριών, αύτοΰ πού εμφανίζεται σέ ένα 
σημείο τοΰ κόσμου, έτσι ώστε νά βροΰμε τήν ταυτότητα σ’ 
αύτή τήν έμφάνιση μιας νέας βαθμίδας τοΰ καθολικοΰ (σέ 
σχέση μέ τόν κόσμο πού έξετάζουμε). Αύτό θά μποροΰσε 
να ονομαστεί : οι Λογικές τών κόσμων.

'Όσο άφηρημένο κι άν φαίνεται αύτό τό πρόγραμμα, σ’ 
αύτή τήν τοποθέτηση σέ νέους όρους της συσχέτισης τοΰ 
είναι, τοΰ έμφανίζεσθαι καί « αύτοΰ-πού-έπέρχεται», ή 
φιλοσοφία μπορεΐ νά έπιτελέσει τήν αποστολή της υποδο
χής καί της διανοητικής διευκόλυνσης τών ένεργειών της 
πολιτικής.



II
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ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
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Ά ς  μή νομίζει κάνεις δτι είμαι πιο οπορτουνιστής άπό οσο 
είμαι. Υπάρχουν άξιόπιστοι άνθρωποι πού μπορούν νά δώ
σουν μαρτυρία γιά τή στράτευσή μου στήν υπόθεση μιας 
γαλλογερμανικης συγχώνευσης πολλά χρόνια πριν τό θέμα 
τεθεί, άόριστα, στήν ημερήσια διάταξη, μέ άφορμή τό ’Ιράκ, 
άπό τήν τρομαγμένη αιδημοσύνη τοϋ Σιράκ και τον Σρέ- 
ντερ, δταν σαγηνεύτηκε κακήν κακώς άπό τον βομβαρδιστι
κό ανδρισμό τοϋ Μπούς.

Ή  άλήθεια είναι, παρ’ δλα αυτά, δτι μετά άπό αύτές τις 
ντροπές, πολλαπλασιάστηκαν οί δημόσιες εύκαιρίες δπου πα
ρουσιάζεται μιά τέτοια πεποίθηση. 'Η  πιο πρόσφατη, άπό 
δπου προέρχεται και ή ομιλία πού θά διαβάσετε, υπήρξε ή 
άναγκαιότητα σέ διάφορες χώρες δπου βρίσκονταν πρε
σβείες τής Γερμανίας καί τής Γαλλίας νά οργανωθεί ο εορ
τασμός τής παλιάς γαλλογερμανικης συνθήκης. Στήν ’Αρ
γεντινή., αύτές οί πρεσβείες, καθώς και τά γλωσσικά καί 
πολιτιστικά όργανα τών δύο χωρών, τό ’Ινστιτούτο Goethe 
καί ή Alliance Frangaise, κατέφυγαν στις υπηρεσίες μου, 
γεγονός γιά τό όποιο και τούς εύχαριστώ. Μπροστά σέ 
ένα κοινό πού παραδόξως ήταν πολυάριθμο, παρουσία τών 
δύο πρεσβευτών και τών διευθυντών τών προαναφερθέντων 
ιδρυμάτων, έκφράστηκα ώς έξης στις 18 Νοεμβρίου 2003.
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Θ Α ΗΘΕΛΑ να σάς πώ αρχίζοντας ότι είμαι εύτυχής 
πού ομιλώ έδώ, άπόψε, γιά τά άλληλένδετα πνευμα

τικά πεπρωμένα της Γερμανίας καί της Γαλλίας. Γιατί 
εύτυχής; Γιατί πιστεύω δτι, στον σύγχρονο κόσμο, τό 
ζήτημα τών σχέσεων της Γαλλίας καί της Γερμανίας είναι 
ένα ζήτημα καί άποφασιστικής σημασίας καί περίπλοκο. 

’Αποφασιστικής σημασίας, βεβαίως, γιά τούς Γερμανούς 
καί τούς Γ άλλους. Άλλά έπίσης, ίσως, καί οχι τόσο μα
κροπρόθεσμα δσο πιστεύει κανείς, αποφασιστικής σημα
σίας καί γιά τίς μορφές τής ισχύος, τόσο κατά τήν ύλική 
τάξη δσο καί κατά τήν τάξη τής σκέψης, γεγονός πού ση
μαίνει δτι οί συνέπειές τους άφοροΰν ολόκληρο τόν κόσμο.

Έδώ, λοιπόν, στήν Αργεντινή, στο Μπουένος Ά ιρες. 
Πράγμα πού δέν είναι οπουδήποτε σέ σχέση μέ τό ζήτημα 
πού μάς άπασχολεΐ. "Οσο παράξενο κι αν φαίνεται, αύτό 
τό ((έδώ » έχει μεγάλη σημασία δσον άφορα τή γαλλογερ
μανική πνευματική συζήτηση. « Έδώ » μέ τήν έννοια της 
αμερικανικής ηπείρου, ειδικότερα μέ τήν έννοια της Λα
τινικής Αμερικής καί άκόμα ειδικότερα μέ τήν έννοια τής 

Αργεντινής. 'Υπάρχει στή χώρα σας μιά πνευματική, πο
λιτιστική, δημιουργική δραστηριότητα άληθινά έξαιρετι- 
κή. 'Υπάρχει μιά συγκεκριμένη ζωντάνια τής τέχνης καί 
της σκέψης, άπό τό χώρο τοϋ κινηματογράφου ώς τή φι
λοσοφία, περνώντας άπό τό θέατρο, τή μουσική, τή ζωγρα
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φική. Αύτή ή ζωντάνια έπεκτείνεται, άν κρίνω άπό τον 
αριθμό σας απόψε, άκόμα καί στις συζητήσεις πάνω στό 
πνευματικό πεπρωμένο της Γαλλίας καί της Γερμανίας.

Οί ’Αργεντινοί, πού ή χώρα τους βρέθηκε στό χείλος 
της κατάρρευσης, έδειξαν στον κόσμο ολόκληρο ότι άκόμα 
καί στη φοβερότερη κρίση, άκόμα καί στην πιο δύσκολη 
οδύνη, δέν έγκαταλείπουν καθόλου τή δημιουργία καί τή 
σκέψη. Υπάρχει έδώ, όπως διαπιστώνω, μιά επιθυμία 
πνευματικής αντίστασης. Τό γαλλογερμανικό ζήτημα, 
λοιπόν, σήμερα είναι καί αύτό έπίσης, θεμελιακά, ένα 
ζήτημα πνευματικής άντίστασης, άντίστασης της σκέψης, 
καί ταυτόχρονα ένα ζήτημα πολιτικής οικοδόμησης. Είναι 
αλήθεια οτι έάν ή Γερμανία καί ή Γαλλία προχωρήσουν 
πρός τήν ένωση, τή δημιουργία, τή δράση, τότε θά συνε
χίσει καίτό πνευματικό πεπρωμένο της Εύρώπης. Ή  ’Αρ
γεντινή, βεβαίως, είναι έντελώς πρωτότυπη τόσο σάν έν
νοια όσο καί σάν τόπος. Μέ τον έντελώς πρωτότυπο, ό
μως, τρόπο της είναι έπίσης καί ή κληρονόμος τοΰ πνευ
ματικού πεπρωμένου της Εύρώπης. Τήν ένδιαφέρει συνε
πώς, μέ τον πιο άμεσο τρόπο, τό τί έπέρχεται στή Γ ερμα
νία καί τή Γαλλία.

’Επιτρέψτε μου νά τά ξαναπώ ολα αύτά διαφορετικά, 
σάν μιά παραλλαγή. Θά στηριχτώ σέ ένα κείμενο, κάποτε 
πολύ διάσημο καί σήμερα δυστυχώς πολύ ξεχασμένο, ενα 
κείμενο τοΰ Λένιν. Ό  τίτλος αύτοΰ τοΰ κειμένου ήταν: Οί 
τρεις πήγες και τά τρία συστατικά μέρη τοϋ μαρξισμού. 

Ό  Λένιν έλεγε: Οί τρεις πηγές τοΰ μαρξισμοΰ είναι ή 
γερμανική φιλοσοφία, ή γαλλική επαναστατική σκέψη 
καί ή αγγλική πολιτική οικονομία.

’Ά ς άφήσουμε στήν άκρη τον μαρξισμό κι άς θέσουμε τό
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ερώτημα: Που βρισκόμαστε σήμερα σέ σχέση μέ τίς 1 
τρεις αύτές πηγές;

"Οσον άφορα τήν αγγλική ή τήν αμερικανική οικονομία, I 
όπως τδ ξέρετε, απ’ αύτήν έχουμε χορτάσει. Έάν πιστέ
ψουμε τίς εφημερίδες καί τίς ομιλίες, ή οικονομία είναι τδ 9 
μόνο πού υπάρχει. Ά πό τίς τρεις αύτές πηγές, λοιπόν, ή i  
υγεία τής τελευταίας είναι εγγυημένη. Γιά νά πούμε την I  
αλήθεια, τδ πνεύμα της πνευματικής αντίστασης σήμερα, 1 
πρέπει νά τδ τονίσουμε, είναι λίγο-πολύ τδ πνεύμα τής αν
τίστασης στήν πλανητική οικονομία. Δέν θά πώ δτι, συνε
πώς, αύτδ είναι τδ πνεύμα τής αντίστασης τής Γαλλίας καί 
τής Γερμανίας στήν ’Αγγλία καί τίς Ηνωμένες Πολιτείες. 
Κάτι τέτοιο θά ήταν μιά εκδοχή τής κατάστασης αληθινά 
εύτελης καί εύρωπαιοκεντρική. Τδ πνεύμα, δμως, τής αν
τίστασης, σήμερα, έπικεντρώνεται σέ δ,τι δέν είναι άνα- 
γώγιμο στον πλανητικό θρίαμβο τής αγγλοσαξονικής οι
κονομίας. Τδ ερώτημα, ώς έκ τούτου, στήν ερμηνεία τοϋ 
κειμένου τοΰ Λένιν γίνεται τδ έξης: Ποΰ βρισκόμαστε 
σήμερα στή φιλοσοφία, μέσα στή μεγάλη γερμανική της 
παράδοση, καί ποΰ βρισκόμαστε στήν κριτική καί επανα
στατική σκέψη μέσα στή μεγάλη γαλλική της παράδοση, 
σέ ποιό σημείο βρισκόμαστε δσον άφορα τίς δύο πρώτες 
πηγές ; Κι άκόμα βαθύτερα, σέ ποιό σημείο βρισκόμαστε 
στή βαθύτερη σχέση άνάμεσά τους ; Έδώ άκριβώς τδ γαλ- 
λογερμανικό ζήτημα άποκτά δλο του τδ εύρος.

Θά ελεγα δτι υπάρχει, δτι πρέπει νά υπάρχει, μιά νέα 
γαλλογερμανική στιγμή. Καί επιτρέψτε μου νά στραφώ 
απόψε πρδς τούς δύο πρεσβευτές τής Γερμανίας καί τής 
Γαλλίας, οί όποιοι μας κάνουν τή μεγάλη τιμή νά είναι 
παρόντες έδώ, αύτή τή βραδιά. Νά στραφώ έπίσης πρδς
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τούς συμβούλους τους, να στραφώ πρός τις διευθύντριες 
καί τούς διευθυντές τοϋ ’Ινστιτούτου Γκαίτε καί της Allian
ce Frangaise. Επιτρέψτε μου να τούς πώ εύχαριστώ. Εύ- 
χαριστώ πού δημιουργήσατε εδώ, στο Μπουένος Ά ιρες, 
ενα είδος θραύσματος! Τό θραύσμα μιας τεράστιας καί 
δύσκολης οικοδομής, της οικοδόμησης μιας νέας γαλλο- 
γερμανικης στιγμής. Γιατί αύτή ή νέα γαλλογερμανική 
στιγμή, πού την άπαρχή της ή τό σχεδίασμα τοΰ γίγνε
σθαι της βλέπουμε εδώ κι έκεΐ, είναι μιά στιγμή της παγ
κόσμιας πνευματικής αντίστασης. Μιας αντίστασης πού 
άντιτίθεται στή βάρβαρη βασιλεία της καθαρής οικονο
μίας, ή οποία στηρίζει τήν πολιτική τοΰ πολέμου καί συν
τηρεί τήν καταστροφή τών συνειδήσεων.

"Ας στοχαστοΰμε λιγάκι πάνω στο τί είναι μιά γαλλο
γερμανική στιγμή.

Πιστεύω δτι υπάρχουν στήν 'Ιστορία τρία είδη γαλλο- 
γερμανικών στιγμών. Οί μεγάλες στιγμές είναι τό 1815, 
τό 1870, τό 1914, τό 1940. « Μεγάλες » μέ τήν έννοια δτι 
είναι φοβερές. Ή  στιγμή τοΰ 1914 π.χ. ενα συμβάν κυριο
λεκτικά ιδρυτικό γιά τον 20ό αιώνα. Μιά στιγμή δπου ή 
Γαλλία καί ή Γερμανία, μέσα στις αμείλικτες μάχες τους, 
κατεστρεψαν πρακτικά τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Λιγάκι 
δπως ή ’Αθήνα καί ή Σπάρτη, στή διάρκεια τοΰ Πελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου, είχαν καταστρέψει τον ελληνικό πολι
τισμό. Δέν θά κρίνω εδώ, προπαντός μπροστά στους πρε
σβευτές μας, τό ζήτημα ποιά ήταν ή Σπάρτη καί ποιά ή 

’Αθήνα τό 1914! Έχοντας πει τό παραπάνω, πρέπει νά 
είναι κάποιος μανιώδης εραστής της ήρωικής σφαγής 
γιά νά νοσταλγεί αύτό τό είδος γαλλογερμανικών στιγμών.

Τό δεύτερο είδος γαλλογερμανικών στιγμών, γαλλο-



Π Ε Ρ ΙΣ Τ Α Σ Ε ΙΣ ,

γερμανικών δεσμών, είναι οί μεγάλες έμπορικές, οίκον 
μικές, βιομηχανικές, αγροτικές ανταλλαγές. "Ο,τι περι
λαμβάνεται άπό τό κάρβουνο καί τό ατσάλι ως τήν ήλε' 
κτρονική καί τούς πυραύλους, περνώντας άπό τον άραβό-ί 
σιτο καί τήν μπίρα. "Ο,τι κινείται καί ενεργοποιείται άπο* 
τό ισχυρό χρηματιστικό κεφάλαιο καί πού κατέληξε να 
δημιουργήσει τό ύπέροχο ενιαίο μας νόμισμα, τό εύρώ. Τό 
ξέρετε χωρίς άμφιβολία καί είναι όντως σημαντικό, έστω* 
καί άν δέν θεωρούμε τήν οικονομία σάν τό άλφα καί τοί 
ώμέγα τοϋ πεπρωμένου τών λαών: Δέν ύπάρχουν σήμερα· 
στον κόσμο μεγάλες χώρες τόσο συνδεδεμένες μέσω τών] 
ύλικών άνταλλαγών όσο ή Γαλλία καί ή Γερμανία. Έμεΐς ·ι 
οΐ Γερμανοί καί οί Γάλλοι είμαστε, σέ κάθε περίπτωση, · 
άδερφοί μέσω τοΰ εμπορεύματος.

Σέ σχέση μέ ό,τι εχει νά κάνει μέ τήν άγγλική καί 
άμερικανική πολιτική οικονομία, τήν τρίτη συστατική πη
γή της μαρξιστικής σκέψης κατά τον Λένιν, μποροΰμε να 
ποΰμε δτι ή Γ ερμανία καί ή Γ αλλία συνιστοΰν ήδη κατά 
κάποιον τρόπο μιά ένότητα.

Είναι σημαντικό νά άναρωτηθοΰμε εάν τό μέσον αύτης 
της γαλλογερμανικής οικονομικής ενότητας μπορεΐ καί 
οφείλει νά είναι ή άγγλική γλώσσα. Χρειάζεται πάντα 
μιά ύλική βάση σέ δλες τις διαδικασίες άλλά τοΰτο δέν 
δημιουργεί καί μιά νέα πνευματικότητα, δέν δημιουργεί τή 
δυνατότητα μιας πολιτισμικής άνανέωσης τοΰ εύρωπαικοΰ 
χώρου καί μέσω αύτοΰ, τελικά, δλου τοΰ πλανήτη. Μέ μιά 
κουβέντα, τοΰτο δέν δημιουργεί μιά νέα γλώσσα, εννοών
τας έδώ τή « γλώσσα » μέ τό εύρύτερο νόημά της, ώς αύτό 
πού άποτελεΐ τον φορέα μιας ικανότητας γιά πρωτότυπη 
σκέψη. Κι ή άπόδειξη είναι δτι δέν είναι καινούργια ή
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γλώσσα της οικονομικής ενότητας : Είναι ενα είδος αγγλι
κής αργκό, μιά διάλεκτος πού άγγλίζει.

Ά ρα  πρέπει νά άναφερθοϋμε καί στο τρίτο είδος γαλλο- 
γερμανικών στιγμών, υστέρα άπό εκείνες τών πολέμων καί 
τών μεγάλων ύλικών άνταλλαγών. Πρόκειται γιά τίς πνευ
ματικές, πολιτιστικές, υποκειμενικές ανταλλαγές. Πρό
κειται γιά την ιστορία, κατά βάθος, τοϋ γερμανικοΰ θαυ- 
μασμοΰ άπέναντι στη γαλλική σαφήνεια, τή γαλλική έλα- 
φράδα. "Ενας θαυμασμός πού πάει άπό τόν Γ καίτε έως τόν 
Μπρέχτ, περνώντας άπό τόν Νίτσε καί πολλούς άλλους. 
Είναι, δμως, καί ή ιστορία της γοητείας πού νιώθουν οί 
Γ άλλοι γιά τή γερμανική βαθύτητα, τό γερμανικό δραμα. 
Μιά γοητεία πού τήν παρατηροΰμε ήδη στον Baudelaire 
καί πού προχωράει ως τούς πιο πρόσφατους στοχαστές 
μας, τόν Jacques Derrida, τόν Maurice Blanchot καί τόσους 
άλλους. Υπάρχει ενας αληθινός γαλλογερμανικός χώρος, 
τοΰ οποίου έπιχειρήθηκε κάποτε νά περιγράφει ή ιστορία 
άλλά πού παραμένει άκόμα σχεδόν αινιγματικός στήν έν
τασή του καί στο μέγεθος του. Ξέρουμε π.χ. δτι ενα άρι- 
στούργημα της γαλλικής λογοτεχνίας, 'Ο Ανιψιός τον Ρα- 
μώ τοΰ Diderot, εγινε γνωστό στήν Εύρώπη μέσω της με
τάφρασής του στά γερμανικά άπό τόν Γ καίτε. Ξέρουμε δτι 
τό πρόσωπο τοΰ Άνιψιοΰ εγινε στή Φαινομενολογία τον 
Πνεύματος τοΰ Χέγκελ αύτό πού ό Ντελέζ ονομάζει « έν- 
νοιακό πρόσωπο », τό κύριο ονομα μιας άπό τίς μορφές της 
καθολικής συνείδησης, τή στιγμή πού τό βιβλίο τοΰ Ντι- 
ντερό παρέμενε άγνωστο στή Γαλλία. Ξέρουμε δμως καί 
αντίστροφα δτι μετά τίς τρομερές άβύσσους τοΰ Δευτέρου 
Παγκοσμίου πολέμου, ό Νίτσε, ό Βάγκνερ, ό Χάιντεγκερ, 
πού εκπορνεύτηκαν μέ διαφόρους τρόπους άπό τό ναζισμό,
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βρήκαν καταφύγιο καί μαθητές στη Γαλλία. Έγιναν, κατά 
κάποιο τρόπο, γερμανόφωνοι Γ άλλοι καλλιτέχνες καί σττκ 
χαστές. "Οπως κι ό Ντιντερό είχε γίνει, γιά κάποιο διά-, 
στημα, ένας γαλλόφωνος Γερμανός συγγραφέας. Αύτή εί
ναι ή βαθύτερη πνευματική μας ιστορία.

Θά πώ, λοιπόν, εδώ, γιά νά παίξω τό παιχνίδι τών 
εθνικοτήτων, δτι ό πρεσβευτής μου, οί σύμβουλοί του, ~ 
Alliance Frangaise κι εγώ ό ίδιος είμαστε σαφείς καί έλα-, 
φροί έπειδή είμαστε Γ άλλοι; Καί δτι ό κ. πρεσβευτής της, 
Γερμανίας, οί σύμβουλοί του, τό ’Ινστιτούτο Γκαΐτε καί ό 
φίλος μου 6 Gemot Kamecke είναι όραματιστές μέ βάθος 
επειδή είναι Γερμανοί; Είναι επικίνδυνη τέχνη ή ψυχολο
γία τών λαών καί, φυσικά, είναι πάντα δυνατό νά τήν άντι- 
στρέψεις. Γιατί ή γαλλογερμανική πνευματικότητα πού 
υπάρχει μέσα στο αίνιγμά της άποδέχεται επίσης δια
σταυρούμενα πεπρωμένα. Προπαντός, δμως, σκέφτομαι 
δτι ή κατάσταση είναι νέα. Σκέφτομαι δτι οί γαλλογερμα- 
νικές σχέσεις μπορούν καί οφείλουν νά είσέλθουν σέ μιά 
νέα πολιτική καί ύλική έποχή. Καί δτι συνεπώς, ή διαλε
κτική τοϋ δεσμού δημιουργίας καί σκέψης άνάμεσα στή 
Γ αλλία καί τή Γ ερμανία μπορεΐ καί οφείλει νά μετασχη
ματιστεί. Καί θά ήθελα νά πώ πρός ποιά κατεύθυνση, 
άν οχι σύμφωνα μέ ποιούς νόμους της οικονομίας καί 
της πολιτικής, τουλάχιστον σύμφωνα μέ τή δική μου επι
θυμία.

"Οπως ξέρετε, μετά τήν έποχή τών μεγάλων γαλλογερ
μανικών πολέμων, τήν οποία θύμισα προ ολίγου, έχουμε 
ενα μεγάλο διάστημα μισοΰ αιώνα ειρήνης μέσα στο εύ- 
ρωπαϊκό πλαίσιο.

Ό  φιλοσοφικός στοχασμός πάνω στο πλαίσιο μέσα στο
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όποιο εξελίσσονται τά πράγματα είναι πάντοτε ούσιώδης. 
Τί μπορούμε να ποΰμε γ ι’ αύτό το πλαίσιο σήμερα;

Σίγουρα ή Εύρώπη είναι ενα αναγκαίο πλαίσιο, είναι 
ενα μεγάλο δεδομένο της 'Ιστορίας μας. Παρ’ δλα αύτά, 
έάν ιδωθεί σάν πλαίσιο δυνατότητας πνευματικών παρεμ
βάσεων, γιά μας πού ψάχνουμε τό νέο μέσα στη σκέψη, ή 
Εύρώπη παραμένει πολύ στενό πλαίσιο.

Κατ’ άρχήν, ή Εύρώπη αφήνει στό περιθώριο πολυά
ριθμους μαχητές της δικιας μας πνευματικής άντίστασης 
μέσα στον κόσμο. Π.χ. τούς ’Αργεντινούς πού έχουν δλες 
τις προϋποθέσεις -τουλάχιστον δσο καί οί Τοΰρκοι φίλοι 
μας- γιά νά μποροϋν νά καταθέσουν ύποψηφιότητα νά 
γίνουν μέλη της Εύρώπης, αν καταλαβαίνουμε τό εύρω- 
παϊκό πλαίσιο σάν κάτι άλλο άπό δ,τι δταν τό δοΰμε μέ 
μόνα τά δεδομένα της οικονομικής γεωγραφίας.

Εξάλλου ή Εύρώπη είναι ύποταγμένη μέ κυρίαρχο τρό
πο στη δυναμική της άγορας καί εχει ένταχθεΐ μέσα σέ 
ενα γραφειοκρατικό οικοδόμημα μεγάλης πολυπλοκότη- 
τας. Σέ τελευταία άνάλυση, δπως πρέπει νά διαπιστώσου
με, τό ευρωπαϊκό πλαίσιο παραμένει χωρίς κάποια άλη- 
θινή λαϊκή ορμή, δηλαδή χωρίς υποκειμενική δύναμη. 'Υ
πάρχει, άναμφισβήτητα, ένα αντικειμενικό βάρος της Εύ
ρώπης μέσα στον κόσμο άλλά τό υποκειμενικό βάρος αυ
τής της Εύρώπης δέν βρίσκεται στό υψος τών έφοδίων 
ισχύος της. Καί είναι αύτή ή υποκειμενικότητα, φυσικά, 
πού μας ένδιαφέρει, πού άναζητοΰμε. Ή  άπουσία, δμως, 
αύτης της υποκειμενικότητας σέ μιά οικοδόμηση πού προ
οδεύει, άναπτύσσεται, έπεκτείνεται, αύτή ή άπουσία υπο
κειμενικότητας βρίσκεται άντιμέτωπη μέ μιά νέα παγκό
σμια κατάσταση.
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Σήμερα ζοΰμε μετά τη χωρίς μάχη κατάρρευση τοϋ 
σοβιετικού συστήματος, ζουμε μετά τήν καταπληκτική ' 
συνέπεια αύτης της κατάρρευσης, πού ήταν ή πτώση του ; 
Τείχους τοΰ Βερολίνου καί ή συγκρότηση, σάν συνέπεια 
τούτου, μιας νέας Γερμανίας. Μετά άπο δλα αύτά τί έχου- ■ 
μ ε ; Τί έχουμε πού νά είναι γιά μάς κόσμος;

’Έχουμε, από τή μιά μεριά, τήν ήγεμονία τών Ήνωμέ- ■ 
νων Πολιτειών της ’Αμερικής, μιά ήγεμονία πού μέ τδ 
λιτδ πνεΰμα, τδ όποιο χαρακτηρίζει τον γαλλικό κλασικι- 
σμό, θά τή χαρακτήριζα « ενίοτε ολίγον βίαιη ». Καί υστέ
ρα, άπό τήν άλλη μεριά, έχουμε τά μεγάλα ανθρώπινα ■ 
σύνολα πού ανέρχονται άργά σέ ισχύ μέσα άπό φοβερές 
προσπάθειες, τίς φοβερές προσπάθειες πού οί δικές μας 
παλαιότερες χώρες τίς είχαν γνωρίσει άλλοτε καί πού απο
τέλεσμά τους ήταν κι ενα τμήμα της ισχύος τους: πόλεμοι, 
έμφύλιοι πόλεμοι, σκληρή έργασία, φτώχεια, δεσποτι- 
σμός, καταστροφή της Φύσης. Ναί, μέσα απ’ δλα αύτά 
περνοΰν αύτές οί χώρες, αύτές οί μεγάλες χώρες οί όποιες 
ορθώνονται σάν γίγαντες πού είναι άκόμα σκυμμένοι: ή 
Κίνα, ή ’Ινδία, ή γειτονική σας Βραζιλία, ή Νότια ’Αφρι
κή... Τότε, λοιπόν, τί είμαστε; Τί είμαστε έμεΐς οί Εύ- 
ρωπαΐοι; Τί είμαστε ύποκειμενικά μέσα σ’ αύτή τή νέα 
μορφή τοΰ κόσμου; Ποιός είναι ό ρόλος μας ; Ποιά είναι ή 
ιστορική μας λειτουργία;

Είμαι πεπεισμένος δτι, γιά νά είναι ή ύπαρξή μας στή 
σκέψη, ή πνευματική μας ύπαρξη, στο ύψος δλων δσα 
προετοιμάζονται, δλου αύτοΰ τοΰ μεταδυτικοΰ κόσμου ? 
πού γεννιέται μέσα στήν ισχύ, τήν προσπάθεια καί τήν .· 
οδύνη, χρειάζεται μιά δημιουργική χειρονομία. Μιά χει
ρονομία πού θά άναλαμβάνει καί θά άνυψώνει τή μακρά
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μας 'Ιστορία. Χρειάζεται μιά εντυπωσιακή καινοτομία, 
χρειάζεται μιά τέτοια ιστορική απόφαση σάν εκείνες πού 
μπορούν νά πυρακτώσουν την ύποκειμενικότητά μας και 
προπαντός νά δημιουργήσουν νέες δυνατότητες.

Είμαι πεπεισμένος ότι αύτή ή απόφαση πρέπει νά είναι 
ή απόφαση γιά την ένωση της Γερμανίας καί της Γαλλίας 
σέ ενα νέο σύνολο. Διστάζω νά πώ σέ ένα νέο κράτος, γιατί 
πέρα άπό αύτή τήν ένωση στοχεύουμε σέ κάτι περισσότε
ρο καί καλύτερο άπό τήν παλιά μορφή τοΰ κράτους. "Ας 
ποΰμε δτι ή ένωση θά δημιουργήσει μιά νέα μορφή, έναν 
νέο χώρο.

Ναί, ένα είδος υλικής καί πνευματικής ένωσης της 
Γ αλλίας καί τής Γ ερμανίας βρίσκεται στήν ήμερήσια διά
ταξη. Ή  στιγμή φτάνει, καί μάλιστα έχει ήδη φτάσει γιά 
νά σκεφτοΰμε τό έξης : Δέν άρκεΐ ή Γερμανία καί ή Γαλ
λία, ή δ,τι ονομάζουμε σήμερα Γερμανία καί Γαλλία, νά 
προσεγγίσουν ή μία τήν άλλη. Ή  Γερμανία καί ή Γαλλία 
οφείλουν καί θά οφείλουν νά διεισδύσουν ή μία μέσα στήν 
άλλη.

Θά σας πώ τί εύχομαι φιλοσοφικά: Νά επιθυμήσουν 
μιά μέρα ή Γαλλία καί ή Γερμανία, ενώπιον δλου τοΰ 
κόσμου, νά είναι μία καί μόνη δύναμη. Κατά τή γνώμη 
μου, δχι μιά δύναμη πού θά κλείνεται ή θά άναδιπλώνεται 
στον εαυτό της άλλά μιά δύναμη αύτοΰ πού είναι άνοικτό, 
ή δύναμη αύτοΰ πού προτείνεται σέ δλους.

Τί είναι ή Γαλλία; Ά ς  μιλήσουμε λίγο γιά τή Γαλλία 
πριν άποφασίσουμε τήν έξαφάνισή τη ς ! Τήν εξαφάνισή 
της μέσα στο γαλλογερμανικό άνοιγμα. Ό  Louis Althus
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ser, ένας άπό τούς δασκάλους μου, μου ελεγε μιά μέρ 
δταν ήμουν πολύ νέος: « Ή  Γαλλία είναι μιά χώρα π 
εχει συντρίβει άπό τήν υπερβολικά μακρά 'Ιστορία της » 
Πιστεύω ότι είχε δίκιο καί ότι έχει άκόμα περισσότε 
δίκιο σήμερα. Ή  Γαλλία έχει μιά τόσο μακρά 'Ιστορί 
ώστε τώρα, σάν τον καθέναν πού είναι πολύ ήλικιωμένοςΓ 
νά έχει μιά βεβαιότητα γιά την ϊδια την ύπαρξή της πα* 
παραεϊναι ήσυχη. 'Η  Γαλλία ενοχλεί συχνά τις άλλες χω : 
ρες μέ τήν έκταση καί τήν ηρεμία αύτης της βεβαιότητ< 

Υπάρχει καί θά υπάρχει γιά πάντα. "Ισως, όμως, νά μ·';· _ 
αναρωτιέται εάν αύτή ή έπιβίωση είναι πραγματικά μ ι' 
ύπαρξη. Ή  Γαλλία πιστεύει συχνά δτι ενσαρκώνει στά»; 
μάτια τοΰ κόσμου τό σύνολο τών άφηρημένων άρχών άλλά 
της συμβαίνει νά ξεχνάει συχνά τις συγκεκριμένες αρχές.’; 

Ή  Γαλλία μοιάζει μέ ένα κουρασμένο μεγαλείο κι αύτό to  
κουρασμένο μεγαλείο κρυφά προσδοκά μιά καινούργια 
γέννηση.

Θά ήθελα πολύ νά συγκρίνω τή Γαλλία μέ τήν πόλη πού ‘ 
ονομαζόταν Orsena, σέ ενα πανέμορφο βιβλίο, τό όποιο - 
άναμφίβολα ορισμένοι άπό σάς γνωρίζετε, τό βιβλίο τοΰ 
Julien Gracq Ή  ακτή τών Σνρτεων. Στήν ’Ακτή τών ; 
Σΰρτεων, ο Ζυλιέν Γκράκ μάς δείχνει μέ έναν υπέροχο , 
τρόπο μιά κοιμισμένη πολιτεία πού συνεχίζει νά διατη- ; 
ρεΐται ύπαρκτή άλλά ή οποία, σιωπηλά, προσδοκά, στήν ; 
πραγματικότητα, μιάν εισβολή, τήν καταστροφή, τήν ά- ; 
κύρωση. Επιτέλους νά συμβεΐ κάτι καινούργιο ! Έ στω  κι 
αν αύτό τό καινούργιο είναι τρομερό! ’Έστω κι αν αύτό τό , 
καινούργιο είναι ό θάνατος! "Οπως τό λέει στό τέλος ό 
γέρος Danielo, ό όποιος είχε συνωμοτήσει γιά νά μπει σέ 
πόλεμο ή Orsena, παρόλο πού ξέρει δτι αύτός ό πόλεμος
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είναι έκ τών προτέρων χαμένος : « "Αν μιά βάρκα σαπίζει 
ar’ ακρογιάλι και κάποιος τή ρίξει στά κύματα, . . .θά 
μπορούσε νά κατηγορηθεΐ ότι δέν τόν ενοιαζε ό χαμός 
της άλλά καθόλου δτι δέν τόν ενοιαζε ό προορισμός της ».

Θά έλεγα δτι τό νά επιθυμώ την ένωση της Γερμανίας 
και της Γαλλίας είναι κάτι σάν νά έριχνα στά κύματα τη 
σάπια βάρκα της παλαιας γαλατικής μου χώρας; Ά χ !  
Ή  περίπτωση της Γαλλίας είναι άναμφίβολα λιγότερο 
ρομαντική, ή σταθερότητά της είναι πιο χωριάτικη. Τό 
πρόβλημα, όμως, είναι της ιδίας φύσεως. "Ας χρησιμο
ποιήσουμε μιά λίγο κοινότοπη έκφραση. Γιά τη Γαλλία 
μπορεΐ νά πει κανείς ό,τι λένε καί γιά ορισμένα φροΰτα : 
’Ακόμα κρατανε πολύ καλά, μά είναι λίγο παραγινωμένα.

Τί νά πει κανείς τώρα γιά τη Γερμανία; Επιτρέψτε 
μου, κύριε πρεσβευτά, νά μιλήσω γ ι’ αύτην άπό τά έξω. 

Ή  Γερμανία είναι μιά χώρα πού τη στοιχειώνει άπό πάν
τα τό βάσανο της ταυτότητάς της. ’Ίσως νά είναι καί μιά 
άπό τίς όμοιότητές της μέ τήν ’Αργεντινή πού μας υπο
δέχεται σήμερα. Τό ζήτημα, τό βάσανο τοϋ ζητήματος 
της ταυτότητας. Ή  Γερμανία είναι ή χώρα πού αναρω
τιέται διαρκώς, φανερά ή κρυφά, γιά τό τί είναι ή Γ ερμα
νία. Δέν είναι τυχαίο ότι 6 Χάιντεγκερ, ένας τόσο Γερμα
νός στοχαστής, είπε ότι κάθε ύποκείμενο είναι τό όν μέσα 
στο όποιο τίθεται ζήτημα γιά τό είναι του. Ή  Γερμανία 
είναι ή χώρα στην όποία τίθεται τό ζήτημα της Γ ερμανίας. 
Καί γ ι’ αύτό ή Γ ερμανία είναι τό άκριβώς άντίθετο της 
Γαλλίας. "Οσο ή Γαλλία είναι σίγουρη γιά τόν εαυτό της 
καί γιά δ,τι προτείνει, βεβαιώνει καί κάνει νά υπάρχει, 
τόσο ή Γ ερμανία είναι άβέβαιη.

Ή  Γερμανία πάντα δίστασε, ταλαντεύτηκε, άνάμεσα
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σέ δύο αντίθετες μορφές ιστορικής ύπαρξης. Ά πο τή μιά 
μεριά, ένα είδος ύπουπαρξης. "Οταν π.χ. ήταν διαιρεμένη 
σέ πριγκιπάτα, τή στιγμή πού τά άλλα μεγάλα εύρωπαϊκά 
κράτη είχαν άπό καιρό προχωρήσει πρός τή συγκεντρο- 
ποίηση. Επίσης, δμως, άναμφίβολα, καί σ’ αύτό τό μακρύ 
διάστημα του Ψυχρού Πολέμου, δταν οί δύο Γερμανίες έ- 
πρεπε νά συμπεριφέρονται σάν τούς δύο καλύτερους μα
θητές τών δύο τάξεων, της τάξης τών Ηνωμένων Πολι
τειών καί της τάξης της Σοβιετικής "Ενωσης. Άλλά άπό 
τήν άλλη μεριά βρίσκουμε μιά μυθολογική ύπερύπαρξη 
της Γ ερμανίας. "Οταν π.χ. ή Γ ερμανία σκέφτεται δτι εί
ναι ή νέα 'Ελλάδα. ’Ή , άκόμα χειρότερα, δταν βάζει σάν 
στόχο, καταστρέφοντας γ ι’ αύτό ολόκληρη την Εύρώπη, νά 
δημιουργήσει ένα χιλιόχρονο Ράιχ.

’Εάν ή Γ αλλία είναι ένα κουρασμένο μεγαλείο, θά έλεγα 
πρόθυμα δτι ή Γερμανία είναι ένα φθαρμένο ζήτημα. 
Φθαρμένο άπό την υπερβολική εναλλαγή άνάμεσα στην 
ύπουπαρξη καί τήν ύπερύπαρξη.

Ά ρα, ή στιγμή έχει έρθει, πιστεύω, νά άνταλλάξουμε τά 
κατηγορούμενά μας. Καί έτσι νά θέσουμε τέρμα σ’ αύτή 
τήν κόπωση καί σ’ αύτό τό βάσανο. Νά χαθεί ή Γαλλία, 
δωρίζοντας στή Γερμανία τήν ιστορική της βεβαιότητα. 
Νά χαθεί ή Γ ερμανία, δωρίζοντας στή Γ αλλία τή μεγαλο- 
φυΐα της πειθαρχημένης ανησυχίας. Θά δημιουργηθεΐ έτσι 
ενα νέο πολιτικό σύνολο, βεβαίως, άλλά προπαντός, δπως 
τό βλέπω εγώ, θά δημιουργηθεΐ τό έρεισμα μιας νέας δια
λεκτικής της σκέψης. Καί τούτο, δπως τό πιστεύω, θά είναι 
στο ύψος τοΰ κόσμου μας.

Προσωπικά δέν πιστεύω δτι βρίσκεται στο ύψος τοϋ 
κόσμου μας καί δσων τρομερών γίνονται μιά ετερόκλητη
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Εύρώπη, χωρίς αληθινό υποκειμενικό έρεισμα. Αύτή ή 
χωρίς αμφιβολία αναγκαία οικοδόμηση, συνδέει μεταξύ 
τους διάσπαρτα κομμάτια άλλα δεν νοιάζεται σχεδόν κα
θόλου για την έσωτερικότητά τους καί για τήν πνευματική 
τους στερεότητα. Κι οΰτε βρίσκονται στο ύψος τοΰ κόσμου 
μας αύτά τα απαρχαιωμένα καί περιορισμένα πράγματα, 
έτσι όπως έγιναν ή Γαλλία καί οί Γάλλοι, ή Γερμανία και 
οί Γερμανοί, οί παλιές κουρασμένες μορφές, τα παλιά 
φθαρμένα ζητήματα, οί εθνικισμοί. ’Οφείλουμε, έμεΐς οί 
σύγχρονοι τοΰ τρομερού κόσμου πού δημιουργεΐται τώρα, 
να θέσουμε τέρμα στην κίνηση τοΰ εκκρεμούς πού ταλαν
τεύεται άνάμεσα στην οικοδόμηση ενός υποκειμενικά α
δρανούς καί ανίσχυρου γραφειοκρατικού χώρου καί τη νο
σταλγία των εθνικών μεγαλείων πού εξάντλησαν πιά τις 
αρετές τους.

Μέσα σ’ αύτό τό πλαίσιο, ή απόφαση για την όποία 
μιλάω καί της όποίας τούς δρόμους άγνοώ άλλα πού γνω
ρίζω ότι πρέπει να έρθει, ή άπόφαση γιά μια νέα μορφή 
της γαλλογερμανικής ένωσης, είναι μιά θεμιτή άπόφαση. 
Δεν άντιφάσκει μέ καμιά άλλη οικοδόμηση, τό άντίθετο. 
Καί φέρνει στον κόσμο ένα νέο νόημα τοΰ δυνατοΰ.

Πρέπει νά μέ καταλάβετε καλά : "Οταν μιλάω γιά μιά 
πραγματική δύναμη πού θά άποκτηθεΐ μέ τή συνένωση 
της Γ αλλίας μέ τή Γ ερμανία, δεν σκέφτομαι καθόλου τή 
δημιουργία ενός νέου συνόρου, μιας νέας περίφραξης, δεν 
σκέφτομαι έναν κλειστό χώρο. Σκέφτομαι μιά νέα μορφή, 
μιά εφεύρεση πού θά είναι ταυτόχρονα υπερεθνική καί 
συνάμα καταφατική. Μιά μορφή αύτοΰ πού θά μπορούσε 
νά είναι κάτι τό άνοικτό στον κόσμο πού έρχεται. Κάτι πού 
είναι άνοικτό σέ όλους, όπως ή ζωή. Μιά άνοικτή καινό-
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τομία, μιά ένότητα άλλα μια ενότητα πού είναι εκτεθει
μένη στο ίδιο τό άνοιγμά της.

Ό  μεγάλος Γερμανός ποιητής Rilke, ό όποιος είναι 
επίσης καί λίγο Γάλλος, μίλησε με υπέροχο τρόπο για 
τό άνοικτό, στην ’Όγδοη Ε λεγεία  τον Ντουίνο, καί νομί
ζω ότι είναι χρήσιμο, μια καί συμβάλλουμε έδώ στήν ’Αρ
γεντινή στή δημιουργία μιας γαλλογερμανικής στιγμής, 
νομίζω λοιπόν οτι είναι χρήσιμο νά άκουστεΐ ή άρχή της 
ογδοης έλεγείας του Ρίλκε στις τρεις γλώσσες πού μας 
ενώνουν σήμερα : στή γερμανική γλώσσα, τή γλώσσα του 
ποιήματος στο πρωτότυπο, στή γαλλική μετάφραση καί 
στή μετάφραση στήν ισπανική γλώσσα. Επιτρέψτε μου 
αυτή τήν ποιητική στιγμή της γαλλογερμανικής οικοδό
μησης. Καί πρώτα πρώτα, στα γερμανικά.

( Ό  αναγνώστης πρέπει νά φανταστεί έδώ τήν ανάγνωση 
στα γερμανικά τής ογδοης έλεγείας με ταυτόχρονη μετά
φραση στα ισπανικά ).

Ή  σειρά μου τώρα. Θα διαβάσω τήν αρκετά άπομακρυ- 
σμένη άπό τό κείμενο άλλά εμπνευσμένη μετάφραση της 
Maximine, μιά μετάφραση πού δημοσιεύτηκε τό 1991 στις 
εκδόσεις Actes Sud:

Μέ όλα τά μάτια τους βλέπουν τά πλάσματα 
το Ανοικτό. Και μόνο τά δικά μας μάτια 
λες κι είναι ανάποδα, στραμμένα στον εαυτό τους, 
σάν παγίδες τριγύρω στήν ελεύθερη έξοδό τους.

"Ο,τι υπάρχει έξω έκεϊ τό γνωρίζουμε μόνο 
άπό τον ζώου τήν όψη. ’Αφον ήδη τό μικρό παιδί
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το αναγκάζουμε άπ τήν άλλη νά στραφεί, ώστε νά βλέπει 
πίσω τον κόσμο των μορφών κι δχι νά κοιτάζει τό ’Ανοικτό, 
τόσο βαθύ που φαίνεται στών ζώων τήν δψη. ’Ελεύθερο από 

θάνατο.
Αύτόν μόνον έμεΐς βλέπουμε. ’Ενώ τό ελεύθερο ζώο 
εχει διαρκώς πίσω τον τη φθορά καί μπρός τον τον Θεό 
κι όταν προχωρεί, τότε προχωρεί αιώνια 
έ'τσι καθώς τρέχουν κι οι πηγές.
Έμεΐς ποτέ δέν έχουμε, ούτε γιά μιά μονάχα μέρα, 
τον άγνό Χώρο μπροστά μας, εκεί όπου τά λουλούδια 
ατέλειωτα φυτρώνουν. Γιά μάς υπάρχει πάντα Κόσμος 
και ποτέ τό Πουθενά τό δίχως ’Άρνηση: τό Άγνό, 
τό Αφύλακτο, που τό ανασαίνουμε κι απέραντα τό 

γνωρίζουμε
κι έτσι δέν τό ποθούμε. Σάν παιδί χάνεται κάποιος μέσα 

σ ’ Αύτόν 
Τον θηλασμό και συνταράζεται.1

Είμαι εύτυχής, τό ομολογώ, νά ακούω ποιητικά αύτές τις 
τρεις γλώσσες, απόψε, χωρίς τη διαμεσολάβηση της αγ
γλικής.

Σέ σχέση μέ δ,τι ονομάζει « τό ανοικτό », σ’ αύτη την 
έλεγεία, ό Ρίλκε του αποδίδει ποιητικά τρεις μορφές. 
Τρία κρίσιμα παραδείγματα αύτοΰ πού, κατά τη γνώμη 
του, έχει άποσπαστεΐ άπό τό κλείσιμο του κόσμου. Γ ιατί 
τό ανοικτό είναι ό χώρος, ό όποιος εχει ελεύθερα άφεθεΐ σέ 
δ,τι είναι καί πού δέν είναι, δπως τό παρελθόν, πάντα

1. ’Από τη μετάφραση τοϋ Δ. Γκότση, Rilke, Οί Έλεγεΐες του 
Ντονίνο, εκδόσεις 'Αρμός, 2000. (Σ.τ.μ.)
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πίσω μας. ’Ή , πού δεν είναι, επίσης, πάντοτε μπροστά 
μας, δπως ή πυκνή οικοδόμηση τοΰ κόσμου. Τα τρία αύτά 
παραδείγματα είναι τό ζώο, τό παιδί καί ό ερωτευμένος. 
Αύτές οί μεγάλες μορφές τοΰ ζώου, τοΰ παιδιοΰ καί τοΰ 
ερωτευμένου οργανώνουν την πιο κρυφή κίνηση της έλε- 
γείας τοΰ Ρίλκε, αύτοΰ τοΰ μεγάλου Γερμανοΰ πού έγραφε 
ποιήματα επίσης καί στα γαλλικά.

"Ας μοΰ χρησιμεύσει σαν οδηγός τό ποίημα τοΰ Ρίλκε 
πρός αύτό πού επιθυμώ νά γίνει μιά μέρα ή ένωση της 
Γερμανίας καί της Γαλλίας. Γιά νά δημιουργήσει αύτή ή 
ένωση όχι τόσο ένα νέο κράτος ή νέα βιομηχανικά συγκρο
τήματα, πράγμα πού είναι σίγουρα αναγκαίο, αλλά γιά νά 
δημιουργήσει ένα νέο παιδί, ένα νέο ζώο καί έναν νέο έ
ρωτα.

Πρώτον, ένα νέο ζώο. "Ενα νέο ιστορικό ζώο πού δεν 
θά είναι ακριβώς ένα έθνος άλλά ταυτόχρονα δεν θά είναι 
άλλο από ένα έθνος. Πού θά εντοπίζεται ανάμεσα στο 
έθνος καί τήν πλήρη άπόσυρση της παλιας εθνικής παρά
δοσης. Δεν θά είναι άκριβώς μιά χώρα άλλά ταυτόχρονα 
δεν θά είναι άλλο από μιά χώρα. Πού δεν θά είναι παγκο- 
σμιοποιημένο άλλά ούτε άκριβώς άντιπαγκοσμιοποιημέ- 
νο ή εναλλακτικά παγκοσμιοπαιημένο. 'Ένα πρωτότυπο 
σύνολο, άρα ένα τέρας. Σ ’ αύτό τό σημείο μποροΰμε νά 
άναφερθοΰμε στον Γάλλο φιλόσοφο Ζίλ Ντελέζ. Ό  Ζίλ 
Ντελέζ εξηγεί πολύ καλά ότι όταν δύο πολύ διαφορετικά, 
πολύ άνομοιογενη πράγματα συναρθρωθοΰν τό ένα στο άλ
λο, συναρμοστοΰν τό ένα στο άλλο, τότε έχουμε μιά ριζική 
καινοτομία πού δεν είναι ούτε τό ένα ούτε τό άλλο άλλά τό 
τέρας τών δύο. ’Απόψε, κάνω τήν εύχή ένώπιόν σας νά 
γίνουμε ικανοί νά δημιουργήσουμε επιτέλους τό τέρας της
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Γαλλίας καί της Γερμανίας, προορισμένο για δλο τον κό
σμο, ανοικτό σέ όλο τον κόσμο.

"Ενα νέο παιδί, επίσης. Θά είναι ενα νέο παιδί γιατί θα 
πρόκειται για κάτι πού θά οφειλε φυσικά νά εκπαιδεύσει 
τον εαυτό του, νά μεγαλώσει, νά άνατραφεΐ. "Ενα παιδί πού 
δεν θά βρισκόταν κάτω άπό την πειθαρχία του παρελθόν
τος, του παρελθόντος της Γερμανίας πού έχει φθαρεί άπό 
τά τόσο πολλά ζητήματα, του παρελθόντος της Γαλλίας 
πού έχει κουραστεί άπό τις τόσο πολλές βεβαιότητες. "Ενα 
παιδί πού θά επρεπε νά εφεύρει τη δική του έκπαίδευση.

Είμαστε παλαιές χώρες, σέ άντίθεση άναμφίβολα μέ 
τούς οικοδεσπότες μας απόψε, αυτή την Αργεντινή πού 
εντελώς φυσικά είναι άκόμα μιά παιδική μορφή της 'Ι 
στορίας, πού κολυμπάει, άνήσυχη άλλά άκούραστη μέσα 
στά νερά της παιδικής ηλικίας της 'Ιστορίας. Είμαστε 
παλαιές χώρες, ίσως, όμως, έάν τά βρίσκαμε μαζί, εάν 
ενώναμε τις προχωρημένες ήλικίες μας, πιθανόν καί νά 
γινόμαστε τό παιδί πού εμπεριέχει αύτός ό γέροντας. Ά - 
ναστρέφοντας τό ρεύμα του χρόνου, θά μεταμορφώναμε τή 
μεγάλη ιστορική συντριβή πού μας βαραίνει σέ κάτι τό 
άθώο καί καινοτόμο. Πιστεύω πραγματικά ότι αύτό τό 
πρωτότυπο καί καινοτόμο μπορεΐ νά είναι ένα νέο ιστορι
κό παιδί, όπως μπορεΐ νά είναι καί ένα νέο ιστορικό ζώο.

Καί τέλος ένας νέος έρωτας, ένας νέος έρωτας λόγω της 
ικανότητας μιας τέτοιου είδους άπόφασης άνάμεσα σέ 
λαούς πού σήμερα, σάν λαοί, επιμένουν νά άγνοοϋνται 
μεταξύ τους σέ μεγάλο βαθμό, νά άγνοοϋνται μεταξύ τους 
ύπερβολικά, νά βρίσκονται σέ μιά μεγάλη άδιαφορία ό έ
νας γιά τον άλλο, μέ κάποιες ένδοξες έξαιρέσεις πού πα
ραμένουν, όμως, έξαιρέσεις· μιά τέτοιου είδους άπόφαση
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δέν μπορεΐ παρά νά δημιουργήσει νέες δυνατότητες σέ 6,τι 
άφορα τούς δεσμούς καί τη φιλία ανάμεσα στούς λαούς.

Έ χε ι μεγάλη σημασία, σέ έναν έρωτα ή σέ μιά φιλία, νά 
ξέρουμε αν είμαστε το ίδιο πράγμα ή δχι. "Αν ζοΰμε μέσα 
στη διαφορά ή αν ζοΰμε μέσα στην άπόφαση της μη δια
φοράς. Μέ την άπόφαση της ένωσης κάτι θα αναταράζον
ταν. Θά ξέραμε οτι είμαστε «οί ίδ ιο ι», θά έπρόκειτο νά 
μάθουμε καί νά ζοΰμε αύτό τό στοιχείο τοΰ ίδιου. Αύτή ή 
έρωτική έκμάθηση θά πρότεινε στούς δύο λαούς έναν νέο 
τρόπο νά συσχετίζεται ό ένας μέ τον άλλο.

Βεβαίως, αύτό τό νέο ζώο, αύτό τό νέο παιδί, αύτός ό 
νέος έρωτας, δεν είναι δυνατόν νά φανταστεί κανείς ότι θά 
μείνουν κλεισμένοι πίσω άπό ένα τείχος. Κατά βάθος θά 
έπρόκειτο άπλώς γιά ένα χνάρι πάνω στήν έπιφάνεια της 
γης, καί πρώτα πρώτα πάνω στήν επιφάνεια της Εύρώ- 
πης. Αύτό τό γαλλογερμανικό σύνολο πού ονειρεύομαι εί
ναι σάν μιά γραμμή πού πρέπει νά σχεδιάσουμε κι οχι σάν 
κάποιο φρούριο πού πρέπει νά χτίσουμε. 'Όλος ό κόσμος 
μπορεΐ νά διαβεΐ τή γραμμή, όλος ό κόσμος μπορεΐ νά 
άκολουθήσει μέ τό δάχτυλό του τή γραμμή απ’ άκρου 
εις άκρον. Παρ’ όλα αυτά, όλος ό κόσμος πρέπει επίσης 
νά τή δει, νά δει σ’ αύτήν τή νέα ύπαρξη. Είναι μιά έγγρα
φή, ένα χάραγμα, τό χάραγμα ενός τόπου σκέψης. Είναι τό 
χάραγμα πού αίρει, μέ τήν έννοια τοΰ « aufheben », μέ τήν 
έννοια τοΰ « ύπερβαίνειν », πού ξεπερνάει τις διαφωνίες 
μας καί τις συμφωνίες μας. Πού δείχνει τί είναι φθαρμένο 
στις συμφωνίες μας, τί είναι άρχαϊκό στις διαφωνίες μας.

Αύτή ή ιδέα τοΰ χαράγματος, μιας νέας γραμμής πού 
θά άγκάλιαζε τούς δύο λαούς, τις ιστορίες τους καί τά αν
τίθετα κατηγορούμενά τους μέ κάνει φυσικά νά σκεφτώ
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δτι είναι, σαν τή γραμμή της δικαιοσύνης πού πρόκειται νά 
χαράξουμε γύρω μας. Εξάλλου, στην ογδοη έλεγεία πού έν 
μέρει άκούσατε, ό Ρίλκε λέει γιά το ζώο, μία άπό τις μορ
φές του άνοικτοΰ, δτι είναι α χωρίς τέλος, χωρίς σύνορο, 
χωρίς βλέμμα πρός τον εαυτό τον, διαυγές » καί μιλάει 
σχετικά μ’ αύτό, σχετικά μέ το ανοικτό, γιά κάτι « πέρα 
άπό τον κύκλο ».

Σκέφτομαι, βέβαια, τότε τον Μπρέχτ, σκέφτομαι τό 
μεγάλο θεατρικό έργο του Μπρέχτ πού τιτλοφορείται Ο 
κύκλος με τήν κιμωλία, ένα έργο πάνω στη δικαιοσύνη. Ό  
Μπρέχτ επίσης είναι λίγο Γ άλλος. Επιτρέψτε μου, άγα- 
πητοί φίλοι Γερμανοί, αύτές τις διαδοχικές προσαρτήσεις 
πού είναι προπαρασκευαστικές γιά τήν ένωσή μας. Είναι 
λοιπόν Γάλλος μέ μιά συγκεκριμένη έννοια. Έάν κοιτά
ξουμε τό κείμενο του έργου Μέσα στή ζούγκλα των πόλε
ων, ένα άπό τά έντελώς πρώτα έργα του Μπρέχτ, θά 
βρούμε ολόκληρα άποσπάσματα άπό τον Rimbaud, ενσω
ματωμένα καθαρά καί ξάστερα μέσα στή φρεσκάδα της 
γερμανικής γλώσσας, σάν νά είχαν γεννηθεί έκεΐ. Ό  νεα
ρός Μπρέχτ είναι κυριολεκτικά γητευμένος άπό τή μορφή 
του Ρεμπώ. Λέει έπίσης σέ πολλές εύκαιρίες δτι τό ιδα
νικό του γιά τή γραφή είναι ή γραφή τών άνθρώπων τοΰ 
γαλλικού 18ου αιώνα. Είναι, εξάλλου, μιά παλαιά γερμα
νική ιδέα δτι ή γραφή τοΰ γαλλικού 18ου αιώνα δημιουργεί 
μιά διαφάνεια καί μιά ζωντάνια πού ποτέ δέν θά μπορεΐ 
νά κατακτήσει ένας Γερμανός. Τήν ίδια στιγμή έμεΐς οί 
Γάλλοι σκεφτόμαστε δτι πάντα θά μας μείνει άπρόσιτο 
κάτι άπό τό θεωρησιακό βάθος τών Γερμανών.
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Ή  πρόταση είναι κατά βάθος νά τά άνταλλάξουμε ολα 
αύτά, νά τά συνενώσουμε. Νά εισαγάγουμε το γερμανικό 
βάθος στή γαλλική διαυγή ταχύτητα καί νά εισαγάγουμε 
τή ζωντάνια της γαλλικής κριτικής στή γερμανική πει
θαρχία. Τότε, μέ μιά μυστηριώδη μετασχηματιστική χη
μεία, οί δύο πρεσβευτές μας πού είναι έδώ παρόντες θά 
γίνουν ενα καί θά υπάρξουν σέ δλες τις χώρες του κόσμου ή 
γαλλογερμανική Alliance καί ’Ινστιτούτα Γκαΐτε-Ντιντε- 
ρό! Μ’ αύτή τήν έννοια θά έχουμε τό αληθινό εύρωπαϊκό 
χάραγμα ή τό χάραγμα όσων μπορεΐ ή Εύρώπη νά άνα- 
πτύξει γύρω άπό αύτό τό χνάρι, αύτό τό άνοιγμα. Θά είναι 
τό ανοικτό σέ όλη τή γη χάραγμα ενός νέου κύκλου μέ τήν 
κιμωλία. Ελπίζω  οτι θά τό κάνουμε χωρίς πρόκληση αλ
λά καί χωρίς αδυναμία, μέ μιά χειρονομία πού είναι τε
λικά μιά πνευματική χειρονομία χωρίς τήν οποία δέν υ
πάρχει τίποτα. Μιά σίγουρη καί φιλική πνευματική χει
ρονομία πού θά μπορούσαμε νά τήν ονομάσουμε τό χά
ραγμα στήν Εύρώπη του κύκλου μέ τή γαλλογερμανική 
κιμωλία.

Εύχαριστώ.
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Μιά πολύ πιο εκτεταμένη εκδοχή αύτον τον κειμένου και με 
διαφορετικό πνεύμα είχε παρουσιαστεί τό 2001 στή Βενετία 
στο πλαίσιο τον συμποσίου «Τό ζήτημα τής Τέχνης στήν 
Τρίτη Χιλιετία » που οργάνωσε τό GERMS υπό τή διεύθυνση 
του Ciro Bruni. Μιά άκόμα πιο εκτεταμένη εκδοχή και //’ ένα 
ύφος, χωρίς άμφιβολία, έντονα στραμμένο πρός τό σαρκα
σμό, έχει δημοσιευτεί τό 2002 άπό τις εκδόσεις τον GERMS 

στά πρακτικά τον εν λόγοι συμποσίου, πρακτικά πον είχαν 
τον τίτλο Ούτοπία 3. ί ί  παρούσα εκδοχή, πιο μετριασμένη 
και απαλλαγμένη άπό τή ρητορική τής Αυτοκρατορίας (πον 
είναι πιά υπερβολικά συνδεμένη με τό μπέστ σέλλερ τον 
Νέγκρι), είναι τό άποτέλεσμα, στο πιο ουσιαστικό της μέ
ρος, μιας παρέμβασης στο Drawing Center τής Νέας Ύόρ- 
κης, μετά άπό πρόσκληση τής διευθύντριάς τον Catherine 
de Zegher, γιά τήν κνκλοφορία τον τεύχους 22 τού περιοδι
κού Lacanian Ink πον διευθύνει ή Josefina Ayerza, ενός τεύ
χους στο όποιο εμφανιζόταν ή μετάφραση στά άγγλικά τοϋ 
μικροϋ μου βιβλίου D’un desastre obscur [ Περ'ι μίας αδιευ
κρίνιστης καταστροφής], πον δημοσιεύτηκε στά γαλλικά τό 
1991 στις εκδόσεις L ’Aube. Είναι πιθανό νά ύπάρξονν κι 
άλλες εκδοχές άκόμα. Πρόκειται γιά work in progress [ εργον 
έν προόδω].



Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και εφεύρεση απαι
τεί νά έγκαταλείψουμε τις απολαύσεις τοΰ περιθω

ρίου, του πλάγιου, της επ άπειρον άποδόμησης, τοΰ θραύ
σματος, της τρεμάμενης έκθεσης στη θνητότητα, τοΰ πε
περασμένου καί του σώματος. ’Οφείλουμε, καί άρα μπο
ρούμε, νά διακηρύξουμε στην τέχνη την ύπαρξη αύτοΰ πού 
γιά τον φουκαρά τον αιώνα πού αρχίζει τώρα δεν ύπάρχει 
π ιά : της μνημειώδους οικοδόμησης, τοΰ προτάγματος, 
της δημιουργικής δύναμης τών αδύναμων, της άνατροπης 
τών κατεστημένων δυνάμεων.

Πρέπει νά άντιταχτοΰμε σέ δλους εκείνους πού δέν θέ
λουν τίποτα άλλο άπό τό νά τελειώσουν μαζί μέ τήν ορδή 
τών τελευταίων ανθρώπων, εξαντλημένοι, παρασιτώντας 
στην κολασμένη τους ((ταπεινότητα». Τό τέλος της τέ
χνης, της μεταφυσικής, τής παράστασης, τής μίμησης, 
τής υπερβατικότητας, τοΰ έργου, τοΰ πνεύματος: άρκετά 
πιά μ’ όλα τοΰτα! "Ας κηρύξουμε μεμιάς τό Τέλος κάθε 
τέλους, τή δυνατότητα νά αρχίσουν δλα δσα είναι δπως κι 
δλα δσα ήταν καί δσα θά είναι.

Ή  άποστολή τής τέχνης, σέ δλες της τις μορφές, είναι 
νά άναλάβει ξανά, ενάντια στήν τωρινή της κατάπτωση σέ 
μιά χωρίς συνοχή πολλαπλότητα, τήν άνηθικη, άσυγκρά- 
τητη καί -άν τό πετύχει- τή ριζικά απάνθρωπη ενεργη
τικότητα της, τήν ένεργητικότητα τής κατάφασης.

igo
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"Ας διακηρύξουμε ξανά τα καλλιτεχνικά δικαιώματα 
πού έχει άπέναντι στην ανθρωπότητα ή άπάνθρωπη αλή
θεια. "Ας δεχτούμε ξανά νά μας διαπεράσει μιά αλήθεια 
(ή ένα κάλλος: είναι τό ίδιο πράγμα) παρά νά διαφεν
τεύουμε κάπως καλύτερα τούς έλάσσονες τρόπους της 
έκφρασής μας.

Τό ζήτημα είναι νά καταφάσκουμε. Καί γ ι’ αύτό τούτο 
τό σχεδίασμα άφορα ένα μανιφέστο τοΰ καταφατισμοΰ.

II  κυριαρχία τοΰ ρομαντικού φορμαλισμού

Προτείνουμε νά άποκαλοΰμε μεταμοντέρνα -γιατί όχι 
κάθε παράσταση της καλλιτεχνικής παραγωγής πού φέρει 
τό σημάδι της θεαματικής έκθεσης των επιθυμιών, των 
φαντασιώσεων καί τών τρόμων. Τό σημάδι της κατάργη
σης τοΰ καθολικού. Τό σημάδι της πλήρους προβολής τών 
ιδιοτυπιών. Τό σημάδι της ιστορικής εξίσωσης τών μορ
φικών μέσων.

Ναί, έτσι είναι: Μποροΰμε νά άποκαλοΰμε « μεταμο
ντέρνο » ό,τι μαρτυρα μιά ιδιότροπη καί απεριόριστη κυ
ριαρχία τής ιδιοτυπίας. 'Υπάρχουν δύο τύποι ιδιοτυπίας : 
ή κοινοτική, έθνοτική, γλωσσική, θρησκευτική, σεξουαλική 
κ.ο.κ. ιδιοτυπία. Καί ή βιογραφική ιδιοτυπία, τό Έ γώ  
όπως αύτό φαντάζεται ότι μπορεΐ καί οφείλει « νά εκφρα
στεί ».

Ή  θέση μου είναι ότι τά μεταμοντέρνα προϊόντα άντι- 
προσωπεύουν τήν τελευταία μορφή υποδούλωσης της τέ
χνης στήν ιδιοτυπία. Θά κάνουμε διάκριση, λοιπόν, μετα
ξύ τών έθνοτικών καί κοινοτικών προϊόντων, συμπεριλαμ-
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βανομένης της σεξουαλικής υποδιαίρεσής τους άπο τη μιά 
και τών προϊόντων του εγώ άπό την άλλη.

Τά προϊόντα μέ τη μεγαλύτερη ζήτηση άπό τούς γευ- 
σιγνώστες τοΰ εμπορίου είναι έκεΐνα πού συνδυάζουν έπι- 
τήδεια τις δύο ποικιλίες: Μέσα σέ ένα άναγνωρίσιμο έ- 
θνοτικό καί σεξουαλικό πλαίσιο, έχουν έναν εγωτισμό όσο 
τό δυνατόν πιο παιγνιώδη.

Δέν καταγγέλλουμε κανέναν, ό καθένας μπορεΐ νά ά- 
ναγνωρίσει τούς δικούς του.

’Ιδού, λοιπόν, ή δική μας διάγνωση: Έάν τά ξαναδοϋμε 
άπό μιά πιο μακριά ιστορική προοπτική, θά λέγαμε οτιτά 
μεταμοντέρνα προϊόντα, δπως είναι σφηνωμένα στήν ιδέα 
της εκφραστικής άξίας τοΰ σώματος καί δπως κυριαρ- 
χοΰνται άπό τήν πόζα καί τή χειρονομία καί οχι τή συν
εκτικότητα, είναι ή ύλική μορφή μιας άπλής καί ξεκάθα
ρης υποτροπής τοΰ ρομαντισμοΰ.

Αύτό τό ζήτημα γιά μας άποκτά ύψιστη σπουδαιότητα. 
Μέσα άπό τήν τεράστια ποσότητα άναφορών πού έπιφέρει 
καί πού οί μελλοντικοί καταφατιστές θά συλλέξουν καί θά 
έκδώσουν, άς μοΰ έπιτραπεΐ νά άπομονώσω ναρκισσιστικά 
ένα άπό τά δικά μου κείμενα. Στο πρώτο κεφάλαιο τοΰ 
βιβλίου μέ τον τίτλο Petit manuel d ’inesthetique [Μικρό 
εγχειρίδιο μή αισθητικής], πρότεινα πράγματι τή διάκρι
ση τριών ούσιωδών διατάξεων στή σχέση τέχνης καί φι
λοσοφίας. Ή  πρώτη, τήν ονόμαζα « διδακτική », διατείνε
ται δτι πρέπει νά ύποταχθεΐ ή καλλιτεχνική δραστηριότη
τα στήν εξωτερική επιταγή της ’Ιδέας, μέ τρόπο πλατω
νικό ή σταλινικό. Ή  δεύτερη -τήν ονόμαζα « κλασική »- 
έγκαθιστα την τέχνη μέσα στο φυσικό βασίλειο τών εύχά- 
ριστων μορφών καί της άποδίδει, μέ τον τρόπο τοΰ Ά ρι-
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στοτέλη ή τοΰ Λουδοβίκου τοΰ 14ου, μιά πρακτική αρετή 
μετριασμοΰ τών παθών κι οχι μιά αποστολή αλήθειας. 'Η 
τρίτη, τέλος, ή « ρομαντική », βλέπει, άντιθέτως, στήν τέ
χνη τή μόνη ελεύθερη μορφή πού κατέρχεται άπό τήν άπει
ρη ’Ιδέα στο αισθητό καί άπαιτεΐ, συνεπώς, νά προσκυνά ή 
φιλοσοφία τήν τέχνη, μέ τον τρόπο τοΰ Χάιντεγκερ καί 
ορισμένων φασισμών.

'Υποστήριζα ότι ό 20ός αιώνας δεν καινοτόμησε άληθινά 
σέ σχέση μέ τό άποφασιστικό αύτό δέσιμο της υλικής 
χειρονομίας μέ τήν ίδεατότητα, ότι δεν πρότεινε πραγμα
τικά κάποια νέα μορφή της τέχνης σάν ανεξάρτητη σκέψη. 
’Ιδού τί γράφει τό κείμενο :

« Οί πρωτοπορίες δεν ήταν άλλο άπό μιά άπεγνωσμένη 
καί άσταθή άναζήτηση ενός διαμεσολαβητικοϋ σχήματος, 
ενός σχήματος διδακτικο-ρομαντικού. Ή ταν διδακτικές 
λόγω τής επιθυμίας τους νά βάλουν τέλος στήν τέχνη, 
μέσω τής καταγγελίας τον άλλοτριωμένου και μή αυθεν
τικού χαρακτήρα της. Ή ταν, επίσης, και ρομαντικές, λό
γω τής πεποίθησής τους δτι ή τέχνη έ'πρεπε νά άναγεννη- 
θεΐ άμέσως σάν άπολντότητα, σάν άκέραιη συνείδηση τών 
ίδιων τών λειτουργιών της, σάν άμεσα άναγνώσιμη άλή- 
θεια τοΰ εαυτού της. Θεωρούμενες ώς μιά πρόταση ενός 
διδακτικό-ρομαντικού σχήματος, οί πρωτοπορίες ήταν 
πριν άπ’ ολα άντικλασικές ».

Κατέληγα λίγο πιο κάτω ώς έξης :
(( Ή  συνολική κατάσταση είναι τελικά ή ακόλουθη: ό 

κορεσμός τών τριών κληρονομημένων σχημάτων [ πρόκει
ται, λοιπόν, γιά τον διδακτισμό, τον κλασικισμό καί τό 
ρομαντισμό], τό κλείσιμο κάθε αποτελέσματος τοΰ μονα
δικού σχήματος που έπιχειρήθηκε σ ’ αύτό τον αιώνα, καί
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τό οποίο στήν πραγματικότητα ήταν ενα συνθετικό σχή
μα, ό διδακτικο-ρομαντισμός ».

Είμαι πεπεισμένος δτι τδ έπερχόμενο <( έμεΐς)), αύτό 
τών καταφατιστών τών απαρχών αύτοΰ τοΰ αιώνα, δέν θά 
νιώσει καθόλου τον πειρασμό νά έπανέλθει σ’ αύτή τήν 
κρίση. Μέ άφετηρία αύτή τήν κρίση θά σχεδιάσει τό πε
ρίγραμμα της δίκης του οριστικής κατάφασης στις τέχνες.

Βεβαίως, οί καταφατιστές θά υπερασπίσουν τήν ολότη
τα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής ένάντια στις 
παροΰσες άντιδραστικές επιθέσεις. Θά περιφρονησουμε 
δλους εκείνους πού έπιχειροΰν νά χρησιμοποιήσουν τις προ
σωρινές θεωρητικές αδυναμίες γιά νά επιβάλουν την παλιν
όρθωση της άκαδημαϊκης κληρονομιάς ή καί κάτι χειρότε
ρο. ’Αλλά δέν τίθεται ζήτημα γιά τό πρόβλημα πού συμμε
ριζόμαστε : Ή  κυριαρχία πάνω στις τέχνες όλων τών μορ
φών της έγωτικης ή κοινοτικής έκφραστικότητας δέν είναι 
παρά ένας υποβαθμισμένος διδακτικο-ρομαντισμός, ένα 
είδος άβανγκαρντισμοΰ χωρίς πρωτοπορία. ’Από μιάν ά
ποψη, είναι τό ταίρι τοΰ άναγεννώμενου άκαδημαϊσμοΰ. Ό  
άκαδημαϊσμός προτείνει ένα βίαιο τεχνολογικό έφφέ καί 
τό μεγαλειώδες διακοσμητικό στοιχείο καί κυριαρχεί στον 
χολλυγουντιανό κινηματογράφο, δπως καί σέ ορισμένους 
τομείς της άρχιτεκτονικης καί στήν έπιχρωμάτιση μέ πολ
λαπλά μέσα. Οί καλλιτέχνες, δμως, τοΰ μεταμοντέρνου 
κυκλώματος δέν τούς άντιτάσσουν τίποτα άλλο παρά εναν 
φτωχό άντικλασικισμό, μέ μόνο εφόδιο τήν άπόφανση τοΰ 
Σπινόζα α Δέν ξέρουμε τό τ ί  μπορεΐ ενα σώμα )>. Μέ τά 
λειψά αύτά εφόδια, πολλοί άπ’ αύτούς (ή πλειοψηφία;) 
συνεχίζουν νά ψάχνουν σέ έναν παροξυσμό ιδιοτυπίας, είτε 
είναι αύτή έθνοτική είτε έγωτική, νά βροΰν ταυτόχρονα καί
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τήν κατάφαση της έρείπωσης της κλασικής αντίληψης της 
τέχνης καί την άπολυτοποιημένη κατάφαση της υποκειμε
νικής έκφρασης, ιδιωτικής ή δημόσιας. 'Όμως, το μοτίβο 
της έκφρασης, οποίοι κι αν είναι οί τρόποι της, προκαλεΐ 
στην καλλιτεχνική χειρονομία έναν κορεσμό ρομαντισμού, 
του οποίου οί μόνες γνωστές έκδοχές είναι ό πένθιμος ρο
μαντισμός καί ό παιγνιώδης ρομαντισμός, ανάλογα μέ τό 
εάν μιλάει κανείς γιά τό σκυθρωπό τέλος του άνθρώπινου ή 
εάν ισχυρίζεται ότι τό γιορτάζει καί έκρήγνυται.

Δέν μπορούμε νά καταλάβουμε τί μας πνίγει καί μας 
απελπίζει εάν δέν επανερχόμαστε άκούραστα στο γεγονός 
ότι ό κόσμος μας δέν είναι καθόλου ό κόσμος της δημοκρα
τίας άλλά εκείνος του αύτοκρατορικοΰ συντηρητισμού μέ 
δημοκρατική φρασεολογία.

Τί νά πει κανείς γιά τον σημερινό κόσμο ; Μιά μοναχική 
δύναμη, της όποίας ό στρατός της άπό μόνος του τρομο
κρατεί ολόκληρο τον πλανήτη, έπιβάλλει τό νόμο της στήν 
κυκλοφορία τών κεφαλαίων καί των εικόνων καί έπιτάσσει 
στον καθέναν τό Καθήκον καί τό Δίκαιο, μέ τήν πιο ακραία 
βιαιότητα. Άπό πίσω της τρέχουν λακέδες καί άνταγω- 
νιστές, Εύρωπαΐοι, Ρώσοι, Κινέζοι... Μερικές φορές, δια
φωνώντας γιά τά μέσα, δέν παύουν νά έκφράζουν τήν κατά 
βάθος συμφωνία τους. Γιατί δέν έχουν καμιά άλλη ιδέα 
περί κόσμου νά προβάλουν σάν αξία.

Αύτό πού ονομάζουν « τρομοκρατία » καί πού άντιτίθε- 
ται μέ τον πιο βίαιο τρόπο στήν ήγεμονία αύτή της βίαιης 
Δύσης, ή οποία έχει σάν πνευματικό της στολίδι τή « δη
μοκρατία », στήν πραγματικότητα άποτελεΐ οργανικό της 
τμήμα. Μερικοί μηδενιστές έγκληματίες σκότωσαν στά 
τυφλά χιλιάδες κατοίκους της Νέας 'Υόρκης. Αύτό τό μα
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ζικό έγκλημα είναι σίγουρα συνοδό σημείο της σύγχρονης 
παθολογίας. Είναι μία έν ψυχρώ σκηνοθεσία ένός τετριμ
μένου μοτίβου: τό ξέσπασμα του θεόπνευστου βαρβάρου 
κατά τοΰ άποκρουστικοϋ εκπροσώπου της αύτοκρατορίας. 

Ό  αμερικανικός στρατός καί οί «τρομοκράτες » ξαναπαί- 
ζουν τήν παλιά καί αιματηρή ιστορική σκηνή του περικυ- 
κλωμένου άπό βαρβάρους πολιτισμού.

Άρκεΐ, ωστόσο, νά θυμηθούμε τή Ρώμη γιά νά μάθουμε 
πώς μιά μοναχική Δύναμη, ή οποία ένσαρκώνει στά μάτια 
της τον πολιτισμό, κάνει χρήση της τέχνης πρός δύο κατευ
θύνσεις. Ά πό τή μιά μεριά, προτείνει στον λαό, σάν όπιο 
γιά τήν παθητικότητά του, ένα είδος θορυβώδους δοξολο
γίας της ίδιας της δύναμής της, ενα μεθύσι άντιπροσωπευ- 
τικό, νοσηρό καί επαναληπτικό. Είναι τά θεάματα στήν 
αρένα πού τό ακριβές ισοδύναμό τους σήμερα μάς τό προ
τείνουν ό έπαγγελματικός άθλητισμός καί ή πολιτισμική 
βιομηχανία, μουσική καί κινηματογραφική. Αύτό τό είδος 
διασκέδασης χρησιμοποιείται εντατικά. Οί μάρτυρες κι οί 
μονομάχοι της αρένας έχουν τό άντίστοιχό τους σήμερα στο 
εμπόριο τών ντοπαρισμένων άθλητών καί στους κολοσ
σιαίους προϋπολογισμούς τών μαζικών μέσων. Ή  τέχνη 
αύτή είναι ή τέχνη τοΰ κιτς πού χρησιμοποιεί τήν πένθιμη 
ισχύ της Αύτοκρατορίας σάν ύλικό γιά ολοένα πιο άλληγο- 
ρικά καί πομπώδη θεάματα καί μυθοπλασίες. Ό  φυσικός 
ήρωας αύτης της τέχνης είναι ό Φονιάς, ό βασανιστής serial 
killer. Μέ μιά κουβέντα, ό διεστραμμένος μονομάχος.

Ά πό τήν άλλη, μιά ισχνή εκλέπτυνση, επεξεργασμένη 
μέ φορμαλιστική υπερβολή, προσπαθεί νά άντιτάξει στο 
κιτς της μαζικότητας τήν επιτηδευμένη διακριτή θέση της 
καί τήν εξεζητημένη διαστροφή διαφόρων ανθρώπων πού
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χωρίς νά πολυυποφέρουν, ύποκρίνονται δτι άποσύρονται 
άπό τη γενική κυκλοφορία. Αύτή ή τέχνη είναι ρομαντικά 
σκυθρωπή καί εξαγγέλλει τήν αδυναμία καί τήν απόσυρση 
σάν μηδενιστική άπόλαυση. Άναφέρεται πρόθυμα στά 
μεγάλα δάση, τά αιώνια χιόνια, τά σώματα πού έχουν 
χαλαρώσει χάρη σέ κάποια άνατολίτικη ή ιθαγενή σοφία. 
’Αλλά καί αύτή ή τέχνη άνήκει στο λυκόφως όσο καί ή 
τέχνη τοΰ κίτς, όπως ταιριάζανε τά βούκινα της άρένας 
καί τά άπολαυστικά στήν αίσχρότητά τους έπιγράμματα 
τοΰ Μαρτιάλη. "Η άκόμα όπως ταιριάζουν ή φανταχτερή 
ρητορεία τών στρατηγών καί τό άσκητικό κήρυγμα τών 
χριστιανών τών κατακομβών.

Ή  ποικιλόμορφη θρηνωδία ολόκληρων τμημάτων της 
σύγχρονης τέχνης προέρχεται άπό τό γεγονός δτι συνι- 
στοΰν, σέ πλήρη συμμετρία μέ τήν άκαδημαϊκή τέχνη τοΰ 
μαζικοΰ εμπορίου εικόνων, έναν ρομαντικό φορμαλισμό.

Είναι φορμαλισμός καθώς μία καί μόνη μορφική ιδέα, 
μία χειρονομία, μία θανατηφόρα χειροτεχνία θεωρείται 
δτι άρκοΰν γιά νά στηρίξουν κάτι διαφορετικό άπό τήν εμ
πορική σειρά.

Είναι ρομαντικός αύτός ό φορμαλισμός γιατί κάθε φο
ρά χρησιμοποιείται έπαγγελματικά, αν καί ολοένα πιο 
πολύ ανώνυμα, τό μοτίβο της άνήκουστης έκφρασης, της 
σκηνοθεσίας τών έθνοτικών καί έγωτικών ιδιοτυπιών πού 
ύποτίθεται πώς είναι ύπέροχα μοναδική. Είναι ρομαντικός 
γιατί ή ένεργητικότητα τοΰ σώματος θεωρείται σωτήρια, 
σέ άντίθεση μέ τήν έννοιακή άποσάρκωση. Μ’ αύτό τον 
τρόπο επιστρέφουν, αύτή τή φορά χωρίς θαύματα, στην 
πλήξη της άκριβοΰς χειρονομίας, είτε στο άλυσόδεμα της 
τέχνης στον λυτρωτικό λόγο είτε στήν τέχνη σάν έκθεση
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της πάσχουσας καί άκτινοβολούσας Σάρκας, την τέχνη 
σάν σαρκική εγκατάσταση τοΰ πεπερασμένου.

Ή  αλήθεια είναι δτι ό ρομαντικός φορμαλισμός άποτε- 
λοΰσε πάντα τον καλλιτεχνικό προσανατολισμό πού ταί
ριαζε στις κατεστημένες καί ετοιμοθάνατες κυριαρχίες. 
Τό ίδιο συμβαίνει καί στούς καιρούς μας: 'Υπάρχει ενα 
μοναδικό καί πολύμορφο δόγμα (ό οικονομικός φιλελευ
θερισμός καί ή πολιτική τών εκλογών) πού ένσωματώνει 
γιά πρώτη φορά σχεδόν τήν ολότητα του ανθρώπινου εί
δους στή διανομή τού πλούτου του καί τοΰ καταναγκασμού 
του. Ναί, οί καιροί μας είναι αύτοίτοΰ μοναδικού δόγματος 
καί της συναίνεσης πού σχηματίζεται γύρω του κάτω άπό 
τό παράξενο δνομα της « δημοκρατίας ». "Ομως, κάθε μο
ναδικό δόγμα αύτοΰ τοΰ είδους είναι άπελπισμένο, μηδε- 
νιστικό, μιά καί δεν προτείνει στήν ανθρώπινη πολλαπλό
τητα τίποτα άλλο άπό τήν παράλογη διαιώνιση της χυ
δαίας παρούσας τάξης πραγμάτων. 'Η  καλλιτεχνική υπο
κειμενικότητα πού αύτό τό δόγμα συνεπάγεται είναι αύτή 
τοΰ μηδενισμού καί της χυδαιότητας τούτης. Πρόκειται 
γιά τήν τυποποίηση της ύπέρτατης άπελπισίας τοΰ σώμα
τος πού ρίχνεται στήν άπόλαυση τοΰ Μοναδικοΰ. ’Ή δη ό 
Λένιν είχε παρατηρήσει δτι σέ περιόδους πού ή έπαναστα- 
τική καί κριτική πολιτική δραστηριότητα είναι πολύ άδύ- 
ναμη, αύτό πού ή θλιβερή άλαζονεία τών ιμπεριαλισμών 
παράγει είναι ένας συνδυασμός μυστικισμοΰ καί πορνο
γραφίας. Αύτό μάς συμβαίνει σήμερα μέ τή μορφή τοΰ 
φορμαλιστικοΰ ρομαντικοΰ βιταλισμοΰ. ’Έχουμε τό καθο
λικό σέξ καί τήν άνατολίτικη σοφία. Μιά θιβετιανή πορνο
γραφία, ιδού τί θά άνταποκρινόταν στις εύχές αύτοΰ τοΰ 
αιώνα πού καθυστερεί νά άνακαλύψει μιά γέννηση.
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Κατάφαση στον μεγάλο 20ο αιώνα

Άπό πολύ καιρό τώρα διάφοροι καλλιτέχνες σκέφτηκαν 
ότι είναι επιταγή της στιγμής ή πεισματική καταστροφή 
τοΰ ρομαντικού σχήματος και όλων τών νατουραλιστικών 
καί βιταλιστικών μέσων προσέλκυσης πού διαθέτει. Οί 
καταφατιστές διεκδικοΰν τή μοναδικότητα μιας κριτικής 
γενεαλογίας. Σέ όλες τις τέχνες, στον 20ό αιώνα, γιγάντιοι 
καλλιτέχνες προσπάθησαν νά κατανικήσουν τήν κυριαρχία 
της ρομαντικής εκφραστικότητας καί νά προικίσουν τήν 
τέχνη μέ τήν άναγκαία της ψυχρότητα, μέ τήν ίδια έννοια 
πού ό Μαλλαρμέ ζητούσε νά έπέλθει ή ποιητική ’Ιδέα, 
ψυχρή άπό λήθη καί άπό απουσία χρησιμότητας, σάν ένας 

Αστερισμός. Αύτοί οί καλλιτέχνες, συχνά άπομονωμένοι, 
συνέθεσαν αργά μορφές πού μόνο σήμερα είναι άναγνώ- 
σιμες. Διατήρησαν τή βούληση μιας τέχνης-σκέψης πού 
δέν άνεχόταν ούτε τό πεπερασμένο ούτε τή σάρκα ούτε τή 
λύτρωση. Μιά τέχνη πού είχε άλλεργία τόσο άπέναντι 
στήν σκοταδιστική ύπνωση οσο καί στήν πορνογραφική 
άνοησία τών πανηγυριώτικων περφόρμανς. Μιά τέχνη πού 
δέν ήταν ούτε αύτή τοΰ Βούδα ούτε εκείνη μιας επιθυμίας 
πού στριμωχνόταν άνάμεσα στο λαϊκό πανηγύρι καί τό 
νεκροτομείο. Μιά τέχνη πού άπέκλειε ούσιαστικά τό ρο
μαντισμό. Μιά τέχνη πού θά μπορούσε νά ίσοδυναμεΐ μέ 
ό,τι ό ποιητής Alvaro de Campos, τό ετερώνυμο τοΰ Fer
nando Pessoa, ονόμαζε « μαθηματικά τοΰ είναι ».

Ή  τέχνη τοΰ 20οΰ αιώνα μέ τή μεγαλύτερη ένταση καί 
άλήθεια προσπάθησε νά δείξει ότι ισχύει, όπως πάλι ό 

Άλβαρο ντέ Κάμπος λέει, πώς « τό διώνυμο τον Νεύτωνα 
είναι εξίσου ώραϊο με τήν ’Αφροδίτη τής Μήλου ». Θέλει
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νά πει μ’ αύτό δτι προσπάθησε νά συλλάβει το πραγματικό 
μέ την ίδια απρόσωπη αύστηρότητα πού έχουν τά μαθη
ματικά. Μπορούμε νά κατονομάσουμε κάποιους ήρωες αυ
τής της προσπάθειας, ή οποία άντιτάχτηκε σταθερά στούς 
διαδοχικούς νεορομαντισμούς, όπως ήταν αύτός τών ύπερ- 
ρεαλιστών ή, χειρότερα ακόμα, τών καταστασιακών, γιά 
νά μήν πούμε τίποτα γιά τούς σύγχρονους λάτρεις του σώ
ματος καί τούς βιταλιστές. Ό  κατάλογος -περιοριζόμαστε 
στούς πεθαμένους- είναι αύθαίρετος, δείχνει μόνο τήν έκ- 
δηλη απουσία περιγράμματος αύτοΰ πού σκιαγραφεΐται 
πάνω στον νεκρό ούρανό τοΰ αιώνα, τοΰ άστερισμοΰ μας, 
τοΰ καταφατικοΰ άστερισμοΰ.

'Υπάρχουν οί μεγάλοι καταφατιστές, οί καλύτεροι, αύτοί 
πού δεν είχαν ανάγκη νά ξέρουν ότι είναι κάτι τέτοιο : αύτοί 
πού ξετύλιξαν μονάχοι τους μιά ολόκληρη μορφοπλασία, 
τόσο σύμφωνα μέ τήν άρχή της όσο καί στήν έκτέλεσή της. 
Ό  Πεσσόα γιά τήν ποίηση, ό Picasso γιά τή ζωγραφική, ό 
Schoenberg γιά τή μουσική, ό Μπρέχτ γιά τό θέατρο, ό 
Zadkine γιά τή γλυπτική, ό Chaplin γιά τον κινηματογρά
φο, ό Faulkner γιά τό μυθιστόρημα, ό Cunningham γιά τό 
χορό...

Σίγουρα, όμως, δεν θά ξεχάσουμε τον Stevens πού έπι- 
βεβαιώνει τή δυνατότητα πού έχει τό ποίημα νά συλλαμ
βάνει τό είναι τοΰ φαίνεσθαι- τον Mandelstam πού συλ
λαμβάνει ο,τι άποτελει σημείο ιερό μέσα στήν απεραντο
σύνη τοΰ πτώματος τοΰ Χρόνου’ τον Celan πού έπιβεβαιώ- 
νει τη διαποιητική δυνατότητα τοΰ ποιήματος « μετά τό 

’Άουσβιτς ».
Θά τιμήσουμε τον Berg πού επιβεβαιώνει τήν ακέραιη 

δυνατότητα της όπερας πέρα άπό τον προφανή θάνατό της
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καί τον Bartok πού συνεχίζει τήν πειραματική, αντιστικτι- 
κή καί ρυθμική δύναμη τοΰ κουαρτέτου εγχόρδων. ’Ή  τον 
Messiaen πού επιβεβαιώνει τήν ένσωμάτωση της αθώας 
θεωρησιακής ζωής, μέσω λεπτεπίλεπτων ηχητικών μα
ζών καί διαπλοκής τών χρόνων, σέ ένα είδος ήχητικής 
βραδύτητας, καί τον Webern καθώς οίκοδομεΐ τή μυστική 
αξία τών εκλεπτυσμένων σιωπών.

Θά υμνήσουμε τήν κατάφαση του Malevitch ή του Mon
drian στήν όντολογική βεβαιότητα τών γεωμετριών, καί 
τοΰ Kupka ή τοΰ Rothko στήν ισχύ τών μεγάλων καί καθά
ριων άντιθέσεων τοΰ έπαρκοΰς χρώματος -  ώ, τί ύφάσματα 
της ψυχής! Θά ποΰμε ότι έχουμε μέ τον Kandinsky τή 
νομιμότητα της σύνδεσης τών σημείων ! Καί μέ τον Pollock 
τον άναβρασμό πού φτάνει στήν άπειρη χειρονομία !

Θά σέ χαιρετίσουμε, Pirandello, μέ τή γόνιμη άπόφαση 
της διπλοπροσωπίας, τήν ικανότητα γιά τήν άλήθεια τοΰ 
άπατηλοΰ! Καί τον Claudel έπίσης, μιά γλώσσα πού ά- 
νακινεΐ τή συντηρητική άπουσία ικανοποίησης μέχρι τήν 
κορυφή τοΰ ούρανοΰ.

Είδωλολατρικά έντομα τοΰ Richier, κολοσσιαίες μη- 
τρότητες τοΰ Moore, άγνά σημεία τοΰ Brancusi!

Κι άλλες άκόμα καταφάσεις: τό τυλιγμένο με έφήμε- 
ρες ολοκληρώσεις όραμα της Woolf, ή εύλογία τοΰ πρωινοΰ 
της Mansfield, ή άσκητική έμμονή στήν επιθυμία ύπαρξης 
τοΰ Beckett. Καί σύ, άδερφικέ μας Malraux, πού πιάνεις 
τήν 'Ιστορία στά δίχτυα τοΰ ρητορικοΰ έορτασμοΰ της.

Ό  Mumau, ή αποκάλυψη της δύναμης τοΰ ονείρου πού 
πιάνεται άπό τή σύνδεση τοΰ πλάνου μέ τό φωτισμό. Ό  
Welles μέ τις περίπλοκες ποιητικές άλληλοσυνδέσεις της 
ορατότητας...
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Ά ς  σταματήσουμε αύτή τήν άσκηση, που είναι παρά
λογη μονάχα μέχρι νά φτάσει στο σημείο πού υποδεικνύει 
δτι τίποτα στον κατάλογο αύτδ δέν έρχεται νά έγγραφεΐ σέ 
μιά άναγνωρισμένη καταχώριση σέ σχολές καί δτι ή ιδιο
τυπία τών έργων μεταφέρει, πρδς διάσπαρτες κατευθύν
σεις, τήν έπιθυμία αύτοϋ πού θά είχε, επιτέλους, ενάντια 
σέ κάθε ρομαντισμό καί ενώπιον ένδς ζοφερού αιώνα, τή 
μορφή μιας γήινης κατάφασης.

Νά διακηρύξουμε τις προτάσεις τον καταφατισμον

Κατονομάζοντας δ,τι μάς συγκινεΐ καί δ,τι θά μπορούσε 
νά μάς εξυπηρετήσει, δέν θέλουμε νά διανείμουμε βρα
βεία. Θέλουμε νά κάνουμε αντιληπτή τή γενεαλογία μιας 
άξιωματικής θεωρίας. Μιας αξιωματικής θεωρίας πού 
θέτει τδ έξης: Στήν Αύγή του αιώνα, πρέπει νά άποδώ- 
σουμε ξανά τήν καλλιτεχνική βούληση στήν άσώματη αύ- 
στηρότητά της, στήν άντιρομαντική της ψυχρότητα, στις 
λειτουργίες της άφαίρεσης μέσω τών οποίων βρίσκεται 
έγγύτερα σ’ αύτό τό άνεικονικό πραγματικό πού είναι ή 
μόνη αιτία της τέχνης. Μιά άφαίρεση μέ τήν οποία εξα
λείφει κάθε κυριαρχία της μερικότητας πάνω στο πραγ
ματικό πού συναντάει καί τό όποιο προορίζει γιά δλους. 
Μιά άφαίρεση πού είναι ή μοντέρνα μέθοδος της ολοκλη
ρωμένης κατάφασης του καθολικού.

’Αξιωματική θεωρία, λοιπόν, μιας τέχνης πού δέν είναι 
ούτε έθνοτική ούτε έγωτική. Μιά τέχνη έκτος τόπου, φι
λόδοξη άλλά καί απρόσωπη, τόσο γυμνή γιά τήν οικουμε
νική σκέψη δσο ήταν ή γραμμή μέ τήν οποία χάραξαν, πριν
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άπό τριάντα χιλιάδες χρόνια, στη σκιά ένός σπηλαίου τό 
άχρονο σημείο τοΰ βίσονα καί τοΰ τίγρη. Καί τό όποιο, 
μέσα σ’ αύτή τήν ίδια τή γυμνότητά του, καταφάσκει γιά 
πάντα στο μή άνθρώπινο τοΰ Κάλλους.

Ή  καταφατική αξιωματική θεωρία εκφέρει μονάχα 
τούς έλάχιστους όρους, πού είναι άκόμα εντελώς άφηρη- 
μένοι άλλά έχουν άπό καιρό ενεργητικά κατανεμηθεΐ στον 
άστερισμό τών καλλιτεχνών τοΰ αιώνα, ό όποιος άκόμα 
δεν σκιαγραφήθηκε, όρους ώστε ή τέχνη νά είναι άνυπό- 
ταχτη στήν αύτοκρατορική ισχύ καί συνάμα νά ξεπερνάει 
τή ρομαντική διπλοπροσωπία τοΰ πένθιμου καί τοΰ παι
γνιώδους. Μιά διπλοπροσωπία πού ό Βίκτωρ Ούγκώ, πα
ρόλο πού μιλοΰσε στο όνομά της, τήν είχε πολύ σωστά 
ονομάσει ύψηλή καί ταυτόχρονα γκροτέσκα. Γιατ'ι ή τέχνη 
σήμερα, όταν δεν είναι κίτς, είναι άκριβώς αύτό : Τό ύψη- 
λόν πού άποκταται βίαια μέ τά μέσα τοΰ γκροτέσκου. Ή  
στείρα γκριμάτσα μιας άπιαστης ίεροποίησης. Ό  άπο- 
κρουστικός μορφασμός τοΰ Έγώ.

’Ενάντια σ’ αύτά τά βιαστικά μπογιατίσματα μιας ά- 
νεπαρκοΰς άφοσίωσης στο μή άνθρώπινο τοΰ άληθινοΰ, 
προσπαθούμε νά άποκαταστήσουμε τά δικαιώματα μιας 
ανεξάρτητης κατάφασης.

1. Ή  τέχνη δεν είναι ή μεγαλειώδης κάθοδος τοΰ άπειρου 
στήν πεπερασμένη χυδαιότητα τοΰ σώματος καί τοΰ σέξ. 

’Αντίθετα, είναι ή παραγωγή μιας άπειρης υποκειμενικής 
σειράς, μέ τό πεπερασμένο μέσο μιας υλικής αφαίρεσης.

Βεβαιώνουμε δτι στήν τέχνη δεν υπάρχουν παρά έ'ργα. Κι 
ενα εργο είναι πάντα πεπερασμένο, ολοκληρωμένο, δσο ολο
κληρωμένο είναι δυνατόν. 'Ο μύθος τής άεργίας είναι μετα-
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ρομαντικός, είναι ή πλήξη τον πεπερασμένου στο όνομα τοΰ 
ασαφούς απείρου. Τό ϊδιον τής τέχνης είναι νά έπάγει μιά 
άπειρη υποκειμενική δυνατότητα προσκολλημένη στο πεπε
ρασμένο τού έργου. Αυτό μάς κάνει νά σκεφτόμαστε ακόμα, 
σύμφωνα μέ μιά άναδημιονργημένη υποκειμενικότητα, μέ 
αφετηρία τον Αισχύλο ή τον Αουκρήτιο. Ή  ιδέα τού εφήμε
ρου θεωρείται καινούργια αλλά δέν είναι άλλο άπό τήν ευ
θυγράμμιση τής τέχνης στήν κυκλοφορία τών διαφόρων κα
ταναλώσιμων εδώδιμων προϊόντων, στή φθορά τών προϊόν
των που είναι τό υλικό θεμέλιο τής Αυτοκρατορίας. Νά αν
τιστέκεσαι στήν Αυτοκρατορία σημαίνει νά καταφάσκεις 
στο έργο, ενώ θά άποφεύγεις ταυτόχρονα τό κοινότοπο εγ
κώμιο τής ισχύος της. Νά καταφάσκεις στήν ισχυρή απου
σία ισχύος τού έργου, στήν εύθραυστη και άμείλικτη μονα- 
δικότητά του.

2. Ή  τέχνη δέν θά μπορούσε νά είναι έκφραση της μερι- 
κότητας, είτε αύτη είναι έθνοτική είτε έγωτική. Είναι ή 
απρόσωπη παραγωγή μιας άλήθειας πού απευθύνεται σέ 
όλους.

Τό σχήμα τής έκφρασης υποθέτει δτι ό καθένας ώς καλλι
τέχνης είναι κάποια άνείπωτη μοναδικότητα. "Οπως λένε 
σήμερα: « Θέλω νά είμαι ό εαυτός μου» -  ή, σέ εκδοχή 
φυλής: « Θέλουμε νά δημιουργήσουμε, νά ξαναδημιουργή- 
σονμε, τή δική μας κουλτούρα». Τό δυστύχημα είναι δτι 
αυτή ή βούληση είναι προσχηματισμένη και δτι « ό εαυτός 
μου» πού σχηματίζεται έτσι δέν διακρίνεται σέ τίποτα άπό 
το « ολος ο κοσμος ». Τό ίδιο και οί « κουλτούρες » δέν είναι 
τίποτα άλλο άπό επιδιορθωμένα προϊόντα, άνακυκλωμένες 
παλιατζούρες. Κι δλα απελπιστικά στον μέσο δρο. Άλλά οί



3ο ΣΧ ΕΔΙΑ ΣΜ Α Ε Ν Ο Σ  Μ Α Ν Ι Φ Ε Σ Τ Ο Υ  Ε Ν Ο Σ  Κ Α Τ Α Φ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ  205

κατεστημένες δυνάμεις άγαποϋν ακριβώς μόνο τις στατιστι
κές και τις δημοσκοπήσεις, γιατί ξέρουν δτι τίποτα δέν είναι 
πιο αθώο κι ανίκανο όσο ένας μέσος όρος. Ξέρουν δτι ό κα
θένας, ό οποιοσδήποτε, δέν είναι παρά ένα ζώο πού μπορεΐ νά 
άνταλλαγεΐ με όποιοδήποτε άλλο. Βεβαιώνουμε δτι αύτό το 
ζώο, μέ τήν καλλιτεχνική εργασία, μπορεΐ νά φτάσει νά γίνει 
ό φοβερός φορέας μιας καθολικής άπεύθυνσης. Τό ανθρώπινο 
ζώο δέν είναι καθόλου ή αιτία άλλά μόνον ό τόπος ή ένας άπο 
τούς τόπους. Ο καλλιτέχνης ώς άτομο δέν είναι παρά ζώσα 
ύλη δανεισμένη σέ ένα υποκείμενο, τό όποιο, επειδή είναι, στή 
μορφή τού έργου τέχνης, ένα εύαίσθητο υποκείμενο, έχει ά- 
νάγκη μιά τέτοια ύλη. Άλλά άπό τή στιγμή πού έχει διατεθεί 
τό έργο-ύποκείμενο, άπό κεΐ και πέρα μπορούμε νά ξεχάσον- 
με έντελώ>ς τον μεταβατικό ατομικό του φορέα. Μόνο τό έργο 
είναι καταφατικό. 'Ο καλλιτέχνης είναι τό ούδέτερο στοιχείο 
αύτής τής κατάφασης.

3. Ή  αλήθεια, της όποίας τη διαδικασία άποτελεΐ ή τέχνη, 
είναι πάντα ή αλήθεια τοΰ αΐσθητοΰ ώς αΐσθητοΰ. Που 
σημαίνει: Είναι ή μετατροπή τοΰ αΐσθητοΰ σέ συμβάν 
της ’Ιδέας.

Αύτό πού μέσα στις διαδικασίες άλήθειας διαφοροποιεί 
στή μοναδικότητά της τήν τέχνη είναι δτι τό υποκείμενο τής 
άλήθειας σ’ αυτήν άποσπαται άπό τό αισθητό. Αντίστοιχα 
στήν επιστήμη τό υποκείμενο τής αλήθειας άποσπαται άπό 
τήν ισχύ τοΰ γράμματος, στήν πολιτική άπό τήν άπειρη 
πηγή τοΰ συλλογικού καί στον έρωτα άπό τό φύλο ώς δια
φοροποίηση. Ή  τέχνη καθιστά συμβάν αύτό που είναι ή 
κορύφωση τον δεδομένου, τό άδιαφοροποίητο αισθητηριακό, 
καί σέ τούτο συνίσταται ή ’Ιδέα, στή μετατροπή αυτού πού
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υπάρχει εδώ σέ εκείνο που θά έπέλθει σύμφωνα με τον ι
διαίτερο πεπερασμένο χαρακτήρα του. Ή  ιδέα, στήν τέχνη, 
επιβάλλεται με τό μετασχηματισμό τοΰ προφανούς σέ μιά 
απίθανη προσταγή. Γιά παράδειγμα, ή ζωγραφική είναι 
αύτό που σέ υποχρεώνει νά δεις σάν νά ήταν σχεδόν άδύνατο 
νά δεις αυτό που κατά τά άλλα είναι προφανώς ορατό. Ή  
τέχνη βεβαιώνει δτι στο σημείο άκριβώς μιας άδυνατότη- 
τας νά αισθανθείς βρίσκεται, αισθητή στο αισθητηριακό 
αποτέλεσμα τοΰ έργου, ή 'Ιδέα.

4. ’Αναγκαία υπάρχει μιά πολλαπλότητα τεχνών, άλλά 
δεν μπορούμε νά φανταστούμε καμιά συνολικοποίηση αύ- 
της της πολλαπλότητας, οποίες κι αν είναι δυνατόν νά 
φανταστούμε δτι είναι οί περιοχές δπου οί τέχνες άλληλο- 
τέμνονται.

Αύτό όφείλεται μονάχα στο γεγονός δτι ή μετατροπή τοΰ 
προφανούς σέ προσταγή κατανέμεται μέσα στο αισθητό. 
Τίποτα, δμως, δεν ενώνει τό αισθητό παρά μόνο τό ατομικό 
ζωώδες υποκείμενο και τά όργανά του. 'Αλλά αύτή ή εμπει
ρική ένωση είναι άδιάφορη δσον αφορά τήν τέχνη, ή οποία 
επεξεργάζεται τό αισθητό άπό περιοχή σέ περιοχή και πα
ράγει τό δικό της καθολικό μή εμπειρικό και μή οργανικό 
υποκείμενο. Βεβαιώνουμε δτι τό προβαλλόμενο άπό πολλά 
μέσα μοτίβο μιας πολυαισθητηριακής τέχνης είναι ένα μα
τ ίβο χωρίς αληθινό πεπρωμένο. Δέν κάνει τίποτα άλλο άπό 
το νά προβάλλει πάνω στήν τέχνη τήν αισχρή ένοποίηση του 
εμπορίου, τό χρηματικό ισοδύναμο δλων τών προϊόντων.

5. Κάθε τέχνη έχει προέλθει άπό μιά μή καθαρή μορφή κι 
ή διαδικασία κάθαρσης αύτης της μή καθαρότητας συνθέ
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τει τήν ιστορία τόσο της καλλιτεχνικής αλήθειας δσο καί 
της έξασθένησής της.

Ή  μορφή είναι αύτό πού προικίζει την αισθητή προφάνεια 
με έναν νέο κλονισμό όντως ώστε νά διαλύεται ή προφάνειά 
της και νά μεταβάλλεται σε ενα εύθραυστο δέον-γενέσθαι. 
Πάντοτε είναι στήν άρχή μή καθαρή, έφόσον είναι μετέωρη 
ανάμεσα στήν άρχική προφάνεια και τον κλονισμό της, ανά
μεσα στήν άναγνώριση και τήν παραγνώριση. Αύτό συμβαί
νει γιά μεγάλο χρονικό διάστημα με τήν άναπαράσταση: 
Τοϋτο δώ είναι ενα βόδι αλλά όχι άκριβώς και προπαντός 
πρέπει άληθινά νά τό δεις γιά νά τό πιστέψεις. Γι αύτό ή 
τέχνη μοχθεί νά καθαρίσει τό άκάθαρτο, νά δοθεί ολοένα πιο 
ολοκληρωμένα στο καθήκον της νά κάνει κάτι ορατό, ενάντια 
σέ κάθε προφάνεια τον όρατοϋ.

6. Τά υποκείμενα μιας καλλιτεχνικής αλήθειας είναι τά 
εργα πού τη συνθέτουν.

'Εάν κάτι τέτοιο δέν σννέβαινε, τότε υποκείμενα θά έπρε- 
πε νά είναι οί δημιουργοί και οί προφάνειές τους ή οί εκφρά
σεις τους. Καί άρα δέν θά υπήρχε γιά τήν τέχνη κανένα δέον, 
καμιά καθολικότητα. Δέν θά ύπήρχε τίποτα έκτος άπό τήν 
άντανάκλαση τών έγωτικών ή έθνοτικών μερικοτήτων. Τό 
μόνο αληθινό υποκείμενο είναι αύτό πού επέρχεται: τό έργο 
άπό τό όποιο έπικρέμαται ή προφάνεια. Τό καταφατικό 
υποκείμενο τής μή προφάνειας είναι τό έργο και μόνο αύτό.

7. Αύτή ή σύνθεση είναι ενας άπειρος σχηματισμός, ό 
όποιος μέσα στο καλλιτεχνικό πλαίσιο της στιγμής άπο- 
τελεΐ μιά ειδολογική ολότητα.

"Ομιλούμε εδώ γιά υποκείμενα τά όποια εγκαινιάστηκαν
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άπό ένα συμβάν τής ιστορικής τέχνης, τον συμπλέγματος που 
συνθέτουν τά έργα μιας καινοτόμου σειράς. Αύτό συμβαίνει 
μέ τά σειραϊκά έργα στή μουσική ή μέ τό κλασικό ύφος 
στήν περίοδο άνάμεσα στον Χάυδν και τον Μπετόβεν ή στά 
λίγα χρόνια πού ό κυβισμός είναι ζωντανός ή τό μεταρομαντι- 
κό ποίημα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Υπάρχουν ύποκει- 
μενικές συλλογές ή άστερισμο'ι έργων πού τούς ονομάζουμε 
σχηματισμούς καί οί όποιοι είναι ή πραγματική μορφή τών 
καλλιτεχνικών άληθειών. ΓΈνας σχηματισμός είναι αύτό που 
δέν μπορούσε νά κατονομαστεί ή νά υπολογιστεί στήν προγε
νέστερη κατάσταση τής υπό εξέταση τέχνης. Είναι αύτό πού 
τής συμβαίνει χωρίς πρόβλεψη καί χωρίς κατηγόρημα. Γ ι’ 
αύτό καί είναι ειδολογική ή ολότητα πού παράγεται μ ’ αύτό 
τον τρόπο: Επιβεβαιώνει, σέ μιά δεδομένη στιγμή, τήν τέ
χνη ώς καθαρό καθολικό είδος πού ξεφεύγει άπό κάθε προγε
νέστερη ταξινόμηση.

8. Τό πραγματικό της τέχνης είναι ή ιδεατή μη καθαρό
τητα ώς έμμενής διαδικασία της κάθαρσής της. Μέ άλλα 
λόγια: Ή  τέχνη έχει σάν πρώτη υλη τό ενδεχόμενο συμ
βάν μιας μορφής. Ή  τέχνη είναι ή δευτερογενής διαμόρ
φωση της έλευσης μιας μορφής άκόμα άμορφης.

Τό λεχθέν δέν κάνει τίποτα άλλο άπό τό νά διατυπώσει 
ξανά όσα προηγήθηκαν κάτω άπό μιάν άλλη οπτική γωνία. 
Στήν άρχή, αύτό πού υπάρχει είναι μιά μη καθαρή μορφική 
ιδέα πού μεταβάλλει μιά προφάνεια τής αντίληψης ή τής 
εσωτερικής διαίσθησης σέ πρόβλημα, σέ προσταγή. Στή 
συνέχεια, υπάρχει ή έκλέπτυνση τής μη καθαρότητας, ή ά- 
πόσπαση τής ολοένα και πιο κενής μορφής. Γ ι’ αύτό μπο
ρούμε νά πούμε δτι τό γίγνεσθαι ενός καλλιτεχνικού σχήμα-
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τισμοϋ ή μιας αλήθειας συντελεϊται με τή όεντεαογενή δια
μόρφωση που εξαλείφει τή μή καθαρότητα μέσα άπό τήν 
άκάθαρτη μορφή, που εξαλείφει τό άμορφο ή κάνει μορφή 
τό ϊδιο τό άμορφο. Μέχρι νά φτάσει στο σημείο δπσυ τίποτα 
τό πραγματικό δεν παραμένει, γιατί λείπει ή προφάνεια, 
λείπει ή μή καθαρότητα. "Οταν ενας σχηματισμός χάνει 
τήν καταφατική τον δύναμη, ολοκληρώνεται.

9. Ή  μόνη αξιωματική αρχή της σύγχρονης τέχνης είναι 
νά μήν είναι « δυτική ». Αύτο σημαίνει δτι δεν ύποχρεοΰ- 
ται νά είναι δημοκρατική, εάν δημοκρατική σημαίνει: 
σύμφωνη μέ τή δυτική ιδέα περί πολιτικής ελευθερίας.

Εισερχόμαστε τώρα στήν παρούσα κατάσταση. Ναί, τό 
μοναδικό πρόβλημα είναι νά ξέρονμε εάν ή καλλιτεχνική 
προσταγή μπορεΐ νά άποσπαστεΐ άπό τή δυτική προσταγή, 
ή οποία είναι αύτή τής κυκλοφορίας καί τής επικοινωνίας. 
Ή  δυτική δημοκρατία, πράγματι, είναι κυκλοφορία και επι
κοινωνία. Ή  αληθινή τέχνη, άρα, είναι αύτό πού διακόπτει 
τήν κυκλοφορία και δεν θέτει τίποτα σέ επικοινωνία. ’Ακί
νητη και μή έπικοινωνήσιμη, νά ή τέχνη πού έχουμε άνάγκη, 
αύτή πού μόνη απευθύνεται σέ ολονς, χωρίς νά κυκλοφορεί 
σέ κάποιο προκατασκευασμένο κύκλωμα καί πού δεν επι
κοινωνεί μέ κανέναν ιδιαίτερα. Ή  τέχνη οφείλει νά αύξάνει 
στον καθέναν τά μή δημοκρατικά εφόδια τής ελευθερίας τον.

10. Μιά μή δυτική τέχνη είναι ύποχρεωτικά μιά άφηρημέ- 
νη τέχνη μέ τήν έξης έννοια: Κάνει αφαίρεση κάθε μερι- 
κότητας καί μορφοποιεΐ αύτή τή χειρονομία αφαίρεσης.

Γιά νά παλέψουμε ενάντια στήν εκφραστικότητα, ενάν
τια στον ρομαντικό φορμαλισμό, τό μόνο μέσο πού ύπάρχει
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είναι ή δυναμική τής αφαίρεσης. Είναι ενας πολύ παλιός 
κανόνας άλλα αναγκαίος ιδιαίτερα στήν κατάστασή μας. 

"Ολα ανάγονται σέ τούτο: στήν εφεύρεση μιας καινούργιας 
αισθητής αφαίρεσης. Είναι αλήθεια δτι δέν ξέρουμε πώς νά 
τό κάνουμε. Μπορεΐ νά μας τό διδάξει τουλάχιστον ή άσκηση 
τής επιστήμης και Ιδιαίτερα τών μαθηματικών. 5Εξάλλου 
αυτός είναι ό δρόμος που άκολουθησαν οί άνθρωποι της 
Αναγέννησης δπως και οί ζωγράφοι τών άρχών τοΰ αιώνα: 
Στράφηκαν στή γεωμετρία. Και έμεΐς επίσης πρέπει νά 
στραφούμε στή γεωμετρία που άλλαξε πολύ. Γιατί είναι 
πολυ λιγότερο υποκατάσταση τών μορφών άπό τό σχήμα 
τους καί περισσότερο λογική τών κρυμμένων σταθερών μέ
σα σέ κάθε παραμόρφωση. 'Οφείλουμε νά επιβεβαιώσουμε 
στήν τέχνη τήν ιδέα τών νοητών παραμορφώσεων.

11. Ή  αφαίρεση της τέχνης πού υπάρχει καί αύτης πού 
ερχεται δέν λαμβάνει ύπόψη της κανένα ιδιαίτερο κοινό. 
Αύτη ή τέχνη είναι δεμένη μέ εναν προλεταριακό άριστο- 
κρατισμό: Κάνει ο,τι λέει χωρίς την παραδοχή κανενός.

Βεβαιώνουμε δτι πρέπει νά εγκαταλείπουμε δλες τις κοι
νωνιολογικές και θεσμικές εικασίες γιά τό κοινό τών τεχνών. 
Ή  κοινών ιολογία, ακόμα και ή κριτική εκδοχή της, δέν είναι 
παρά ή βοηθός τής δημοκρατίας τής Δύσης. Ή  τέχνη δέν 
υποχρεώνεται νά νοιάζεται γιά τήν πελατεία της. Είναι ά
καμπτη γιά δλους κι αυτή ή άπενθυνση δέν εχει καμιά εμπει
ρική σημασία. Ή  τέχνη γίνεται, λέει αυτό πού κάνει, κάνει 
αύτό που λέει, σύμφωνα με τή δική της πειθαρχία καί χωρίς 
νά λαμβάνει ύπόψη της τά ενδιαφέροντα όποιουδήποτε. Αυτό 
είναι που εγώ ονομάζω προλεταριακό άριστοκρατισμό: εναν 
άριστοκρατισμο έκθετο στήν κρίση δλων. Ό  μεγάλος Γάλλος
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σκηνοθέτης Antoine Vitez όριζε τήν τέχνη τον θεάτρου μέ μιά 
ωραία έκφραση. ’Έλεγε δτι είναι «ελιτίστικη γιά δλους>λ 
Μέ τον δρο « προλεταριακά » ονομάζουμε αύτό που στον κα- 
θέναν, μέσω τής πειθαρχίας τής εργασίας, ανήκει άπό κοινού 
στήν ειδολογική ανθρωπότητα. Μέ τον δρο « αριστοκρατι
κό» ονομάζουμε αυτό που άφαιρεϊται, στον καθέναν, άπό 
κάθε αποτίμηση στή βάση τοϋ μέσου όρου, τής πλειοψηφίας, 
τής ομοιότητας ή τής μίμησης.

12. Ή  τέχνη πού υπάρχει καί αυτή πού έρχεται οφείλει νά 
είναι τόσο στέρεα δεμένη δσο μιά απόδειξη, τόσο άπροσ- 
δόκητη δσο μιά νυχτερινή επιδρομή καί σε τέτοιο υψος 
δσο ένα άστέρι.

Νά τ ί στηρίζουν ώς άφαίρεση αυτές οί τρεις εικόνες.
Τό έπερχόμενο έργο πρέπει νά είναι τόσο στέρεα δεμένο 

δσο μιά άπόδειξη, γιατί οφείλει νά άντιτάξει στήν αέναη 
έμπορενματική κινητικότητα τοϋ αντοκρατορικοΰ κόσμον 
μιά αρχή άλύγιστης συνέπειας. Τό έπερχόμενο εργο άπο- 
κρούει τούς σχετικισμούς και τις ύποπτες άμφιβολίες. ’Εξ
ερευνά μέχρι τέλους τήν κατάφασή του.

Τό έπερχόμενο εργο πρέπει νά είναι τόσο απροσδόκητο 
δσο μιά νυχτερινή επιδρομή, γιατί συνιστα ενα συμβάν ενός 
πραγματικού, τό όποιο άγνοοΰνταν μέχρι τότε. Αύτό τό πραγ
ματικό, αύτό τό κομμάτι πραγματικού, τό έπιβάλλει βίαια σ’ 
αυτόν που συλλαμβάνει τό εργο. Δέν τό κυκλοφορεί, δέν τό 
θέτει σέ επικοινωνία. Τό επιβάλλει, αναγκαστικά, μέ μιά 
δόση τρομοκρατίας.

Τό έπερχόμενο εργο πρέπει νά βρίσκεται σέ τέτοιο ύψος 
δσο ενα άστέρι, γιατί επιθυμεί τήν άχρονη ψυχρότητα τής 
έφενρεμένης του μορφής. Δέν είναι αδελφικό, σωματικό, δέν
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εγκαθίσταται στη χλιαρότητα τής μοιρασιάς. Το έπερχόμε- 
νο έργο τέχνης κοιτάζει άφ’ ύψηλοϋ το αύτοκρατορικό εμ
πόριο.

Σήμερα ή δυσκολία τής τέχνης βρίσκεται στο γεγονός δτι 
υπάρχουν τρεις προσταγές και όχι μόνο μία. Ύπάρχει ή προσ
ταγή τής συνέπειας, ή λογική προσταγή, αυτή τών μαθημα
τικών τοΰ είναι. Υπάρχει ή προσταγή τής έκπληξης, ή προσ
ταγή τοΰ πραγματικού ή τής εξαίρεσης. Και τέλος υπάρχει ή 
προσταγή τής εξύψωσης, ή προσταγή τοΰ συμβόλου ή τής 
απόστασης.

Συχνά, ή ύποδοχή τών έργων γίνεται σύμφωνα μέ μία ή 
δύο άπό τις τρεις προσταγές. Τό μεγάλο, δμως, πρόβλημα 
τής μορφής, σήμερα, είναι νά δεθοΰν πραγματικά σέ κόμπο 
καί οί τρεις προσταγές. Αύτό θά κριθεΐ άπό τό έπερχόμενο 
έργο.

Θά άφήσουμε τις τρεις τελευταίες προτάσεις στην κατα
ληκτική τους γυμνότητα.

13. Γίνεται τέχνη σήμερα μονάχα εάν ξεκινήσει κανείς άπό 
αύτό πού γιά την Επικοινωνία (τά μέσα καί τό εμπόριο) 
δεν ύπάρχει ή σχεδόν δεν ύπάρχει. Ή  τέχνη οϊκοδομεΐ 
άφηρημένα την ορατότητα αύτης της ανυπαρξίας. Αύτό 
επιτάσσει σέ όλες τις τέχνες ή μορφική αρχή: τήν ικανό
τητα νά κάνουν όρατό σέ όλους αύτό τό όποιο, γιά τά μέσα 
καί τό εμπόριο καί συνεπώς γιά ολους, άλλά άπό άλλη 
άποψη, δεν ύπάρχει.

14. Πεπεισμένη οτι έλέγχει όλη τήν έκταση τοΰ όρατου 
καί τοΰ άκουστοΰ, μέσω τών εμπορικών νόμων της κύκλο-
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φορίας καί τών δημοκρατικών νόμων της επικοινωνίας, ή 
σύγχρονη εξουσία δεν εχει πια ανάγκη τη λογοκρισία. 
Λ έει: « "Ολα είναι δυνατά ». Πράγμα πού σημαίνει έπί- 
σης δτι τίποτα δεν είναι δυνατό. Ή  εγκατάλειψη σ’ αύτή 
τήν έγκριση της απόλαυσης είναι καταστροφή γιά κάθε 
τέχνη-σκέψη δπως καί γιά κάθε σκέψη. ’Οφείλουμε νά 
είμαστε οί αμείλικτοι λογοκριτές του εαυτού μας.

15. Καλύτερα νά μήν κάνεις τίποτα άπό τό νά δουλεύεις 
τυπικά γιά τήν ορατότητα αύτοΰ πού ή Δύση διακηρύσσει 
οτι υπάρχει.





Η ΜΑΝΤΙΛΑ

IV



Ηέφημερί&χ Le Monde δημοσίευσε ένα μεγάλο άπόσπασμα αύτοϋ 
του κείμενου στό φύλλο μέ ημερομηνία 2 2 /23  Φεβρουάριου 2004.



1. Κάποιοι συμπαθείς δημοκράτες καί δημοκράτισσες υ
ποστήριξαν μιά μέρα δτι χρειαζόταν ένας νόμος γιά νά 
άπαγορευτεΐ κάθε μαντίλα στά μαλλιά τών κοριτσιών. 
Στο σχολείο αρχικά, άλλου στή συνέχεια, παντού άν είναι 
δυνατόν. Μά τί λέω ένας νόμος ; 'Ένας Νόμος μέ νί κεφα
λαίο ! Ό  Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ενας πολιτικός 
μέ τεράστιους περιορισμούς άλλά παρά ταΰτα πλοίο άβύ- 
θιστο. Εκλεγμένος δπως στά ολοκληρωτικά καθεστώτα 
άπό τό 82% τών ψηφοφόρων, ανάμεσα στούς οποίους βρί
σκονταν κι δλοι οί σοσιαλιστές, άνθρωποι άπό όπου στρα- 
τολογοϋνται πολλοί άπό τούς/τις έν λόγω δημοκράτες/ 
σες, πέταξε τό σκούφο του συμφωνώντας: "Ενας νόμος, 
ναί, ένας Νόμος ένάντια στις λίγες χιλιάδες τών κοριτσιών 
πού βάζουν τήν έν λόγω μαντίλα στά μαλλιά τους. Οί πα- 
λιομαδημένες, οί ψωριάρες ! Πού είναι έπιπλέον καί μου- 
σουλμάνες! ’Έτσι, γιά άλλη μιά φορά, συνεχίζοντας τή 
γραμμή της συνθηκολόγησης τοΰ Σεντάν, τοΰ Πεταίν, 
τοΰ πολέμου της Αλγερίας, τών κατεργαριών τοΰ Μιττε- 
ράν, τών άθλιων νόμων ένάντια στούς έργάτες πού δεν 
έχουν άδεια παραμονής, ή Γαλλία έξέπληξε τον κόσμο. 
Μετά τήν τραγωδία, ή φάρσα.

2. Ναί, ή Γαλλία έπιτέλους βρήκε ένα πρόβλημα άντάξιό 
τη ς : τή μαντίλα πάνω στο κεφάλι κάποιων κοριτσιών.

2Ι7
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Μπορεΐ νά πει κανείς δτι σταμάτησε έτσι ή παρακμή αυ
τής της χώρας. Ή  μουσουλμανική εισβολή, πού τή διέγνω- 
σε άπό καιρό ό Λεπέν, έπιβεβαιώθηκε σήμερα άπδ τούς 
άνμφισβήτητους διανοούμενους καί βρήκε τον δάσκαλό 
της. Ή  μάχη του Πουατιέ ήταν μικροπράγματα καί ό Κά
ρολος Μαρτέλλος ένας δευτεροκλασάτος. 'Ο Σιράκ, οί σο
σιαλιστές, οί φεμινίστριες καί οί διανοούμενοι τοΰ Δια
φωτισμού πού προσβλήθηκαν άπο ίσλαμοφοβία, θά κερδί
σουν τή μάχη της μαντίλας. Ά πό τό Πουατιέ στή μαντίλα, 
ύπάρχει ή συνέπεια καί ή πρόοδος είναι σημαντική.

3. Σέ μιά μεγαλειώδη υπόθεση αρμόζουν επιχειρήματα 
νέου τύπου. Παραδείγματος χάρη: Ή  μαντίλα πρέπει νά 
απαγορευτεί γιατί άποτελεΐ σημάδι της έξουσίας τών αρ
σενικών ( τοΰ πατέρα, τοΰ μεγάλου άδελφοΰ) πάνω σ’ αυτά 
τά κορίτσια καί τις γυναίκες. Θά ύποστοΰν άποκλεισμό, 
συνεπώς, αύτές πού πεισματικά επιμένουν νά τή φοροΰν. 
Συμπερασματικά: Αύτά τά κορίτσια καί οί γυναίκες είναι 
καταπιεσμένες. Ά ρα  θά τιμωρηθούν. Είναι λιγάκι σάν νά 
λέμε: « Αύτή ή γυναίκα βιάστηκε, πρέπει νά φυλακι
στεί ». Ή  μαντίλα είναι τόσο σημαντική πού άξίζει μιά 
λογική μέ ανανεωμένα άξιώματα.

4. ’Ή , άντιθέτως: Είναι αύτές πού θέλουν νά φοράνε ε
λεύθερα αύτή τήν καταραμένη μαντίλα, οί άντάρτισσες, οί 
παλιοβρόμες ! Ά ρα, θά τιμωρηθοΰν. Περιμένετε : Μά δέν 
είναι ένα σημάδι μιας καταπίεσης άπό τούς αρσενικούς; 
Δέν φταίνε γιά τίποτα ό πατέρας κι ό μεγάλος αδελφός; 

Ά πο ποΰ προκύπτει, λοιπόν, δτι πρέπει νά απαγορεύσουμε
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αύτή τή μαντίλα; Α πό τό ότι είναι έπιδεικτικά θρησκευ
τικό σημάδι. Αύτές οί παλιοβρόμες επιδεικνύουν την π ί
στη τους. Νά μπούνε στη γωνία, εμπρός !

5. "Η φταίνε ό πατέρας κι ό μεγάλος αδελφός καί πρέπει 
νά τραβήξουμε φεμινιστικά τη μαντίλα. "Η φταίει τό ίδιο 
τό κορίτσι σύμφωνα μέ την πίστη του καί πρέπει νά του 
βγάλουμε έκκοσμικευτικά τη μαντίλα. Ξέσκεπο τό κεφά
λι ! Παντοΰ ! "Ολος ό κόσμος, όπως λέγανε κάποτε -ακό
μα καί οί μη μουσουλμάνες τό λέγανε- άς βγει « έν χρώ ».

6. Ή  σημερινή Δημοκρατία : Κάτω τά καπέλα !

7. Σημειώστε καλά ότι ό πατέρας κι ό μεγάλος άδελφός 
του κοριτσιού μέ τή μαντίλα δεν είναι άπλοι συγγενικοί 
κομπάρσοι. Τό ψιθυρίζουν συχνά, καμιά φορά τό διακη
ρύσσουν : Ό  πατέρας είναι ενας αποκτηνωμένος εργάτης, 
ένας φουκαράς πού ήρθε κατευθείαν « άπό τήν ’Αραπιά » 
γιά νά μπει στις άλυσίδες του εργοστασίου της Ρενώ. 

'Ένας τύπος αρχαϊκός. Αλλά βλάκας. Ό  μεγάλος άδελφός 
είναι σκατοντηλερ. Μοντέρνος. Αλλά διεφθαρμένος. Τά 
προάστια των κακούργων. Οί επικίνδυνες τάξεις.

8. Ή  μουσουλμανική θρησκεία προσθέτει στά ελαττώμα
τα των άλλων θρησκειών καί τό έξης σοβαρότατο : Είναι, 
στή χώρα αύτη, ή θρησκεία τών φτωχών.

9. Ή  μαντίλα, όταν ιδωθεί άπό αύτή τήν οπτική γωνία: 
Φτωχοί πού καταπιέζουν φτωχούς κάτω άπό τόν οφθαλμό



220 Π Ε Ρ ΙΣ Τ Α Σ Ε ΙΣ , 2

ενός φτωχού ΘεοΟ. « ’Αηδιαστικό! » λέει ό μικροαστός 
πού ή άνεσή του δεν πιστεύει πια σέ τίποτα άλλο έξω άπό 
τή διαιώνισή της.

10. Κάποιος πού ξέρει άπό τέτοια πράγματα καί μέ τον 
όποιο άντιλέγαμε γιά τη μαντίλα, εδώ κι άρκετά χρόνια 
έλεγε: « Λοιπόν, θά ήθελες νά είναι τά μαλλιά ένα σεξουα
λικό σύμβολο καί γ ι’ αύτό τό λόγο νά κρυφτοϋν; » Έ γώ  
δεν θέλω τίποτα. ’Αλλά, τελικά, άς θυμηθοΰμε τον Bau
delaire :

Ώ  χαίτη όλόσγονρη ώς τον αυχένα ανταριασμένη!
Ώ  βόστρυχοι! ~Ω μοσκοβολιά γεμάτη ραθνμιά!
’Έκσταση ! ’Απόψε γιά νά πλημμυρίσω τήν παστάδα 
Τή σκοτεινή απ’ τις θύμησες, μέσα στήν κόμη αυτήν 

'Οπου κοιμούνται, σάν ενα μαντίλι θά τή σείσω !

( μετάφραση: Κλέων Παράσχος) 

Διάβολε! Μιά φαντασμαγορία μουσουλμάνου!

11. Γνώρισα την έποχή δπου, δταν μιά γυναίκα έλυνε τά 
μαλλιά της ( ώ ! τί γλυκιά ή άνέγγιχτη πτώση τους πάνω 
στούς ώμους τη ς!), αύτό σήμαινε την ερωτική της συμ
φωνία. ’ Ηταν κάτι τέτοιο μιά έπίθεση στην έκκοσμίκευ- 
ση; Μιά φυλάκιση της θηλυκότητας; "Ισως, ίσως...

12. Ά ς  φανταστούμε έναν λυκειάρχη πού τον άκολου- 
θεΐ ένας ουλαμός επιθεωρητών οπλισμένων μέ μεζούρες, 
ψαλίδια, νομικούς κώδικες: Ετοιμάζονται νά εξετάσουν 
μπροστά στις πόρτες τοΰ ιδρύματος εάν οί μαντίλες, τά
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εβραϊκά καπελάκια καί τά άλλα καλύμματα της κεφαλής 
είναι « επιδεικτικά » ή όχι. Τί συμβαίνει μ’ αύτήν τή μαν
τίλα πού είναι μεγάλη σάν γραμματόσημο κι είναι κρεμα
σμένη πάνω στήν κοτσίδα; Μ’ αύτό τό εβραϊκό καπελάκι 
μεγέθους ενός νομίσματος δύο εύρώ; "Υποπτον, πολύ ύ
ποπτον. Τό μικροσκοπικό θά μπορούσε πολύ καλά νά ήταν 
ή επίδειξη του μεγάλου. Μά τί βλέπω έδώ; Προσοχή! 

'Ένα ύψηλό καπέλο! ’Αλίμονο! Ό  Μαλλαρμέ, δταν τον 
ρώτησαν γιά τό ψηλό καπέλο, είχε π ε ι: « "Οποιος φόρεσε 
κάτι τέτοιο δέν μπορεΐ νά τό βγάλει πιά. Ο κόσμος μπορεΐ 
νά χάλαγε, τό καπέλο ποτέ ». Επίδειξη αιωνιότητας.

13. Ή  έκκοσμίκευση. Μιά αρχή άνοξίδωτη! Τό λύκειο 
πριν άπό τρείς-τέσσερις δεκαετίες: ’Απαγορευόταν νά 
συνυπάρχουν τά δύο φύλα στήν ΐδια τάξη, συμβούλευαν 
τά κορίτσια νά μη φορούν παντελόνια, κατηχητικό, ελεη
μοσύνες. Ή  επίσημη θεία μετάληψη, τά αγόρια μέ λευκές 
στολές, τά κορίτσια μέ τούλινα πέπλα. Αύτό ήταν ολόκλη
ρο πέπλο, οχι μιά μαντίλα. Καί θέλετε νά θεωρήσω εγκλη
ματική αύτή τή μαντίλα; Αύτό τό σημάδι μιας άπόστα- 
σης, μιας μετακίνησης, ενός μπερδέματος στο χρόνο; 
Πρέπει νά άποβάλουμε αύτές τις δεσποινίδες έπειδή 
μπερδεύουν εύχάριστα τό χθες μέ τό σήμερα; ’Άντε, ά- 
φήστε νά δουλεύει τό καπιταλιστικό γουδοχέρι. "Οποιες 
καί αν είναι οί παλινωδίες, οί μεταστροφές, ό έρχομός 
εργατών άπό μακριά θά διαλύσει καί θά άντικαταστήσει 
τούς νεκρούς θεούς τών θρησκειών μέ τον παχύσαρκο Μο- 
λώχ τοΰ έμπορεύματος.

14. Εξάλλου, μήπως δέν είναι τό εμπόριο ή αληθινή θρη
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σκεία των μαζών; Δίπλα της, οι πεπεισμένοι μουσουλμά
νοι δεν μοιάζουν μέ ασκητική μειονότητα ; Δέν είναι επι
δεικτικό σημάδι αύτης της θρησκείας πού σέ υποβαθμί
ζει, το γεγονός δτι μπορούμε νά διαβάζουμε πάνω σέ 
παντελόνια, στις μπασκέτες, στά μπλουζάκια : Nike, Che- 
vignon, Lacoste... Δέν είναι πολύ πιο αισχρό νά είσαι στο 
σχολείο ή γυναίκα-σάντουιτς ενός τράστ παρά ή πιστή ενός 
Θεοΰ; Γιά νά χτυπήσουμε στο κέντρο τό στόχο, γιά νά 
δοΰμε τήν δλη εικόνα, ξέρουμε τί χρειάζεται: ενας νόμος 
ενάντια στις μάρκες. Εμπρός, πιάσε δουλειά, Σιράκ. "Ας 
άπαγορεύσουμε χωρίς συμβιβασμούς τά έπιδεικτικά ση
μάδια του Κεφαλαίου.

15. Μά τί, τέλος πάντων; Είναι υποχρεωτικό νά πηγαίνουν 
στο σχολείο γυμνές ; Μέ τό μπούτι υποχρεωτικά στή θέα; 
Τό ίδιο καί γιά τό βυζί; Μέ στολισμένο τον άφαλό στον 
αέρα ; Στήν πισίνα μιας επαρχιακής πόλης, ορισμένες ώ
ρες προορίζονταν μόνο γιά γυναίκες. ΙΥ  αύτό καί υπήρχαν 
μπάνια καί γελάκια άπό εύσεβεΐς γυναίκες πού συνήθως 
ήταν μαντιλωμένες. Ό  δήμαρχος έβαλε τέρμα, μέ τό έξης 
ισχυρό επιχείρημα: « Δέν πρέπει νά κρύβεται τό σώμα 
τών γυναικών άπό τά βλέμματα ». Μά τί νά γίνει, λοιπόν! 
Ξεβρακωθείτε δλες ! Καί ν’ άρχίσουν τά πηδηματάκια !

16. "Ας μέ διαφωτίσουν. Ποιά είναι ακριβώς ή δημοκρα
τική καί φεμινιστική όρθολογικότητα γιά τό τί δείχνου
με άπό τό σώμα καί τί οχι, σέ διάφορους τόπους καί 
διάφορες εποχές; Ά πό δσο ξέρω, στις μέρες μας ακόμα, 
καί δχι μόνο στά σχολεία, δέν δείχνουν τό άκρο του στή
θους ούτε τις τρίχες του έφηβαίου ούτε τό πέος. Θά έ'πρεπε
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λοιπόν νά εξοργιστώ πού αύτά τά μέρη τοϋ σώματος 
« κρύβονται άπο τά βλέμματα » ; Θά έπρεπε νά υποπτευ
τώ τούς συζύγους, τούς εραστές, τούς μεγαλύτερους άδελ- 
φούς; Μέχρι πρότινος στις έπαρχίες μας, και στις μέρες 
μας άκόμα στη Σικελία κι άλλου, οί χήρες φορούν μαύρες 
σάρπες, σκούρες κάλτσες, πέπλα. Δέν είναι άνάγκη γ ι’ 
αύτό τό λόγο νά πρόκειται γιά καμιά χήρα ΐσλαμιστη 
τρομοκράτη.

17. Βλέπω, δμως, δτι ύπάρχει μιά τάση νά γίνει υποχρε
ωτικό τό γυμνό. Οί δημοσιογράφοι της Liberation χαιρέ
τιζαν πάντοτε τον ερχομό της μίνι φούστας σάν τό άλά- 
θητο σημείο τής επικείμενης πτώσης τών ολοκληρωτι
σμών. Τό χελιδόνι τών κοντών ρούχων φέρνει τήν άνοιξη 
τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου. Κάθε υπερβολική κάλυ
ψη τοΰ σώματος είναι ύποπτη. Ή  μάχη τών γυμνόστηθων 
στις άκρογιαλιές κερδήθηκε μέ νόκ-άουτ. Δέν μπορεΐ κά
νεις νά πουλήσει, δέν ξέρει κανείς νά πουλήσει αύτοκίνητα, 
καναρίνια στο κλουβί, μπετονιέρες ή μπικουτί παρά μο
ναχά σέ γυναίκες εξαιρετικά γυμνωμένες. Ό  Brassens, 
πού θεωροΰσε τον έαυτό του, έδώ καί είκοσι χρόνια, « τον 
πορνογράφο τοΰ φωνογράφου », σήμερα μοιάζει νά είναι 
πιο ντροπαλός άπό άρουραΐο της κολυμπήθρας. Καί ποΰ 
είσαστε άκόμα ! Οί έν λόγω άρουραΐοι σήμερα απαιτούν 
ολοένα περισσότερο τό δικαίωμα τών παπάδων τους στο 
γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων.

18. Έχουμε περάσει άπό τό φεμινιστικό σύνθημα «τό 
σώμα μου μου ανήκει» στο πορνικό σύνθημα « τό σώμα 
μου άνήκει σέ δλους ». Ή  ιδιοκτησία, ένδόμυχη στο πρώ



2 24 Π Ε ΡΙΣΤ Α ΣΕ ΙΣ,  2

το σύνθημα, οδήγησε, σάν κακός σύμβουλος, στο δεύτερο. 
Είναι συνεπέστατο νά πας άπό τήν ιδιοκτησία στο ξεπού
λημα.

19. Είναι περίεργη ή λύσσα πού έχουν τόσες κυρίες φεμι
νίστριες ( στο περιοδικό Elle π .χ .) γιά μερικά κορίτσια μέ 
μαντίλα, και μάλιστα σέ τέτοιο σημείο πού νά ικετεύουν 
τον φουκαρα Πρόεδρο Σιράκ, τον εκλεγμένο μέ τό σοβιε
τικό ποσοστό του 82%, νά τά τιμωρήσει αύστηρά μέ τό 
Νόμο, τή στιγμή πού τό γυναικείο σώμα εκπορνεύεται 
παντού, παντού πουλιέται ή πιο εξευτελιστική πορνογρα
φία, και δίνονται συμβουλές σεξουαλικής επίδειξης τών 
σωμάτων σε ολοσέλιδα τών περιοδικών γιά έφηβους.

20. Υπάρχει μία καί μήνη εξήγηση: Μιά κοπέλα οφείλει 
νά δείχνει αύτό πού πουλάει. ’Οφείλει νά εκθέτει τό εμπό
ρευμά της. ’Οφείλει νά δείχνει δτι άπό έδώ κι εμπρός ή 
κυκλοφορία τών γυναικών υπακούει στο γενικευμένο μο
ντέλο και οχι στήν περιορισμένη ανταλλαγή. Κάτω οί γε- 
νειοφόροι πατεράδες καί μεγάλοι άδελφοί! Ζήτω ή πλα
νητική αγορά! Τό μοντέλο είναι τό top model.

21. Πιστεύαμε δτι είχαμε καταλάβει πώς είναι απαρα
βίαστο γυναικείο δικαίωμα νά γδύνεται μιά γυναίκα μο
νάχα μπροστά σέ εκείνον (ή έκείνη) πού διάλεξε γιά νά 
κάνει κάτι τέτοιο. Ό χ ι, δμως. Είναι έπιτακτικό νά ξεγυ
μνώνεται άνά πάσα στιγμή. "Οποιος φυλάσσει κρυμμένο 
αύτο πού βάζει στήν αγορά δέν είναι νομιμόφρων έ'μπορος.

22. Σχετικά μέ τις γενειάδες. Γνωρίζουμε δτι ό Luc Ferry,
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ό πλουμιστός υπουργός, σχεδίαζε νά πάρει μέτρα κατα
στολής ενάντια στις γενειάδες των μεγάλων αδελφών. Εί
ναι μια σωστή έξισωτική άποψη: Έάν αναγκάζουμε τά 
κορίτσια νά δείχνουν τά μαλλιά τους, γιατί νά μήν αναγ
κάσουμε καί τά αγόρια νά κόψουν τις τρίχες τους; Άπό 
τή στιγμή, μάλιστα, πού ή τριχοφυΐα είναι κρατική υπό
θεση... Τό συνδικαλιστικό κέρδος δέν θά ήταν άμελητέο : 
μιά ολόκληρη νέα ιεραρχία, οί Μπαρμπέρηδες των Σχο
λείων, οί Μπαρμπεπιστάτες, που θα στήνονταν στις αυ
λές, μέ πάντα έτοιμο τον άφρό ξυρίσματος. Τό ξεμαντί- 
λωμα των κοριτσιών δέν μας υπόσχεται τίποτα τό τόσο 
ζουμερό. Θά είναι οί Ξεμαντιλωτές ; Οί Ξεγυμνωτές ; Τό 
Συνδικάτο των Στριπτηζέρ ; ’Ό χι, αλήθεια, είναι άδύνατο. 
Κρίμα.

23. Θά υποστηρίξουνε τό έξης, πού είναι αρκετά περίερ
γο : Ό  νόμος γιά τή μαντίλα είναι ένας νόμος καθαρά κα
πιταλιστικός. Διατάζει νά είναι ή θηλυκότητα πάντα εκτε
θειμένη. Μέ άλλα λόγια, ότι είναι υποχρεωτική ή κυκλο
φορία του γυναικείου σώματος κατά τό έμπορευματικό 
πρότυπο. Απαγορεύει στο θέμα αύτό -καί μάλιστα σέ κο
ρίτσια σέ έφηβική ήλικία, τό πιο εύαίσθητο έλασμα ολό
κληρου του υποκειμενικοί) σύμπαντος- κάθε περίσκεψη.

24. ’Εδώ καί πολύ καιρό, διακρίνει κανείς στις ταινίες καί 
τις δηλώσεις μιας διάσημης κινηματογραφίστριας ένα α
ληθινό μίσος κατά του ερωτισμού, μιά άγρια σεξουαλική 
άδιαφορία, έναν πουριτανισμό νεκροθάφτη. Κι όλα τοΰτα 
καμουφλαρισμένα, καθώς πρέπει στις μέρες μας, μέ προ
βοκάτσιες πού κυλουν σταγόνα σταγόνα. Βγάζοντας κή
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ρυγμα ενάντια στή μαντίλα, αύτή ή κινηματογραφίστρια 
έλεγε ούσιαστικά τά εξής : « Τότε λοιπόν θά κάνουμε καί 
τό λοβό του αύτιοΰ μιά νέα έρωτογόνο ζώνη ί » Καί γιατί 
οχι, άγαπητή κινηματογραφίστρια του σέξ; 'Η δημιουρ
γία ή ή άναδημιουργία μιας ερωτογόνου ζώνης, ιδού επι
τέλους ένα καλό νέο γιά μας τούς έρωτομανεΐς !

25. Λένε λίγο-πολύ παντού δτι ή μαντίλα είναι τό ανυπό
φορο σύμβολο τοΰ ελέγχου της γυναικείας σεξουαλικότη
τας. Γιατί τό λέτε, μήπως φαντάζεστε δτι στις μέρες μας, 
στις δικές μας κοινωνίες, ή γυναικεία σεξουαλικότητα δέν 
είναι ελεγχόμενη; Αύτή ή άφέλεια θά έκανε τον Foucault 
νά σκάσει στά γέλια. Ποτέ δέν έχουν φροντίσει τόσο λε
πτομερειακά τή γυναικεία σεξουαλικότητα, ποτέ δέν έδω
σαν τόσες σοφές συμβουλές, ποτέ δέν μας βομβάρδισαν 
μέ τόσες διακρίσεις ποιά είναι ή καλή καί ποιά ή κακή 
χρήση της. Ή  απόλαυση έγινε μιά ζοφερή υποχρέωση. 'Η  
γενική έκθεση τών μερών τοΰ σώματος πού ύποτίθεται δτι 
είναι διεγερτικά εγινε ένα καθήκον πιο άκαμπτο άπό τήν 
κατηγορική προσταγή τοΰ Κάντ. Έν τώ μεταξύ, άπό πολύ 
καιρό τώρα, 6 Lacan έχει άποδείξει τήν ισομορφία άνά- 
μεσα στο « Γυναΐκες άπολαΰστε! » τών εφημερίδων μας 
καί στήν προσταγή τών γιαγιάδων μας « Μήν απολαμβά
νετε ! ». Ό  έμπορευματικός έλεγχος είναι πιο σταθερός, 
πιο σίγουρος, πιο μαζικός άπό δ,τι ήταν ποτέ ό πατριαρ
χικός έλεγχος. Ή  γενικευμένη έκπορνευτική κυκλοφορία 
είναι πιο γρήγορη κι άξιόπιστη άπό τούς γεμάτους δυσκο
λίες οικογενειακούς εγκλεισμούς πού ή δυσχέρειά τους 
έκανε νά γελάει ό κόσμος γιά αιώνες, άπό τήν άρχαία 
ελληνική κωμωδία ως τον Μολιέρο.
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26. Στη νομαδική θεώρηση τοΰ κόσμου όπου χαίρονται γιά 
την αδιάκοπη κυκλοφορία καί ανταλλαγή τών σωμάτων, 
είναι σαφές δτι τό πιο ελεύθερο πράγμα τοΰ κόσμου πρέ
πει νά θεωρείται τό νόμισμα : Αύτό είναι πού κυκλοφορεί 
πιο πολύ.

27. Ή  μαμά καί ή πουτάνα. Σέ ορισμένες χώρες φτιά
χνουν άντιδραστικούς νόμους ύπέρ της μαμας καί κατα 
της πουτάνας, σέ άλλες πάλι, προοδευτικούς νόμους ύπέρ 
της πουτάνας καί κατά της μαμας. Παρ’ δλα αύτα θα 
έπρεπε νά ζητηθεί μιά έναλλακτική λύση.

28. Αύτό δέν σημαίνει πάντα δτι γίνεται μέ ενα « ούτε τό 
ένα ούτε τό άλλο », πού στήν πραγματικότητα δέν κάνει 
τίποτα άλλο άπό τό νά διαιωνίζει σέ ούδέτερο έδαφος ( στο 
κέντρο, ίσως δπως ο Bayrou) αύτό πού ισχυρίζεται δτι 
αμφισβητεί. Είναι θλιβερό νά λές « ούτε μαμά ούτε που
τάνα ». Τό ίδιο καί τό σύνθημα «ούτε πουτάνα ούτε ύπο- 
ταγμένη », πού έπιπλέον είναι καί παράλογο : Μιά « που
τάνα » δέν είναι -καί μάλιστα πόσο πολύ!- γενικά ύπο- 
ταγμένη; Κάποτε τις άποκαλούσανε « σεβάσμιες ». Τελι
κά, δημόσιες υποταγμένες. "Οσον άφορά πάλι τις « υπο
ταγμένες », ίσως δέν είναι τίποτα άλλο άπό ιδιωτικές 
πουτάνες.

29. Επανερχόμαστε πάντα : Ό  εχθρός της σκέψης σήμε
ρα είναι ή ιδιοκτησία, τό έμπόριο τόσο τών πραγμάτων 
δσο καί τών ψυχών καί οχι ή πίστη. Θά έ'λεγε κανείς μά
λιστα δτι αύτό πού λείπει περισσότερο είναι ή (πολιτική) 
πίστη. Ή  «άνοδος τών φονταμενταλισμών» δέν είναι
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τίποτα άλλο άπό τον καθρέφτη μέσα στον όποιο οί δια
βόητοι Δυτικοί βλέπουν μέ φρίκη τά αποτελέσματα της 
καταστροφής των συνειδήσεων πού οί ίδιοι κατευθύνουν. 
Καί ιδιαίτερα τήν έρείπωση της πολιτικής σκέψης πού 
επιχειρούν νά οργανώσουν παντού, άλλοτε μέ τό κάλυμμα 
μιας χωρίς σημασία δημοκρατίας καί άλλοτε μέ τή μεγά
λη βοήθεια των άνθρωπιστών αλεξιπτωτιστών. Μέσα σ’ 
αύτές τις συνθήκες, ή έκκοσμίκευση, ή οποία καμώνεται 
ότι ύπηρετεΐ τις γνώσεις, δέν είναι παρά ενας σχολικός 
κανόνας σεβασμού του άνταγωνισμοΰ, προσαρμογής στους 
((δυτικούς » κανόνες καί έχθρότητας απέναντι σέ κάθε πε
ποίθηση. Είναι τό σχολείο του cool καταναλωτή, του soft 
έμπορίου, του ελεύθερου ιδιοκτήτη καί του χωρίς αύταπά- 
τες ψηφοφόρου.

30. Οί θρησκείες βρίσκονται σέ τέτοια άχρηστία μετά τό 
θάνατο του Θεου πού αντί να άλληλοεξοντωθοΰν, όπως 
πάντοτε τό έ'καναν κατά διαταγή τών θεών τους (οί όποιοι 
γίνονταν τόσο πιο λυσσασμένοι δσο ήταν τό ’Ίδιο στο χώ
ρο τής υπερβατικότητας), υποχρεώθηκαν να καταλύουν 
νά άλληλοβοηθοΰνται. Στήν ’Αρχιεπισκοπή δέν αρέσει νά 
γαργαλοΰν τό τζαμί. 'Ο ιμάμης, ό πάστορας, ό παπάς συν
αντιούνται σέ μελαγχολικά διαβούλια. ’Ακόμα κι ό ραβί- 
νος τά βρίσκει μέ τον Πάπα. Πολύ περισσότερο άπό τον 
πόλεμο τών θρησκειών καί τών πολιτισμών -αύτή τή φαν
τασμαγορία πού κρύβει τις συνωμοσίες τών εξουσιών καί 
τών πετροδολαρίων- πιστεύω δτι υπάρχει μιά Διεθνής 
τών ετοιμοθάνατων credo.

31. Γ ι’ αύτό τό λόγο, παρόλο πού είναι προφανώς άντιμου-
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σουλμανικός, ό Νόμος γιά τή μαντίλα προκαλεΐ πικρίες 
στούς βουλευτές της Δεξιάς, οί όποιοι χρωστούν μέρος 
τών εσόδων τους στούς καθολικούς ψηφοφόρους της από
μακρης έπαρχίας. Σάν άντάλλαγμα, βρήκαν νά ζητήσουν 
τήν απαγόρευση τών σημαδιών πού επιδεικνύουν... πολι
τική ! Αύτό κι αν είναι! 'Υπάρχουν τέτοια σημάδια; Μπο
ρεΐ νά πιστεύει κανείς, άκόμα καί στο πιο άπόμακρο σκο- 
ταδιστικό χωριό, ότι θά γίνει στούς καιρούς μας, άκόμα καί 
στά τρομερά γκέτο τών μεγαλουπόλεων, μιά μεγάλης κλί
μακας κατάσχεση σφυροδρέπανων; Δέν νομίζω ότι βλέ
πουμε παντού, στά διαλείμματα στις σχολικές αύλές, ένα 
θέαμα μέ επιδεικτικούς Στάλιν καί μαντίλες μέ τυπωμένο 
τό πρόσωπο τοΰ Μεγάλου Τιμονιέρη. Λυπαμαι πολύ γ ι’ 
αύτό, άλλά έτσι είναι. Έ γώ  ό ίδιος έχω πάει μερικές φορές 
νά μιλήσω στο μεγάλο δημόσιο σεμινάριό μου φορώντας 
μιά κονκάρδα, άλλοτε μέ τον μεγάλο Λένιν κι άλλοτε μέ τον 
αγαπημένο μου Μάο. Έ ,  λοιπόν, κανένας δέν τό πρόσεξε !

32. Ποτέ δέν θά έκστασιαστοΰμε άρκετά μπροστά στή 
διαδρομή αύτοΰ τοΰ ιδιαίτερου φεμινισμού πού ενώ ξεκί
νησε γιά νά είναι οί γυναίκες ελεύθερες, υποστηρίζει σή
μερα ότι αύτή ή « έλευθερία » είναι τόσο ύποχρεωτική 
ώστε νά απαιτεί νά άποβάλλονται τά κορίτσια (καί κανένα 
άγόρι!) άπό τό σχολείο άποκλειστικά λόγω της ενδυμα
σίας τους. Εκπληκτικό!

33. 'Όλα τά ϊδιόλεκτα τών κοινωνικών συναναστροφών γιά 
τις ((κοινότητες » καί τή μεταφυσική άλλά καί ή μανια
σμένη μάχη άνάμεσα στή « Δημοκρατία » καί τούς « κοι
νοτισμούς » δέν είναι παρά σαχλαμάρες. ’Ά ς άφήσουν τούς
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ανθρώπους νά ζήσουν δπως θέλουν η όπως μπορούν, νά 
τρώνε δ,τι έχουν συνηθίσει νά τρώνε, νά φοράνε τουρμπά
νια, κελεμπίες, πέπλα, μίνι φούστες ή κλακέτες, νά προσ
κυνούνε κάθε μιά ώρα κάποιους κουρασμένους θεούς, νά 
φωτογραφίζουν ο ενας τον άλλο κάνοντας βαθιές μετάνοιες 
ή νά μιλούν γραφικές διαλέκτους. Αύτό τό είδος « διαφο
ρών » πού δέν έχει κανένα καθολικό αντίκτυπο δέν θέτει 
έμπόδια στη σκέψη ούτε καί τήν υποστηρίζει. ’Ά ρα δέν 
ύπάρχει κανένας λόγος ούτε νά τις σεβόμαστε ούτε νά τις 
εξευτελίζουμε. Τό γεγονός δτι ό « ’Ά λλος)) -όπως λένε 
μετά τον Levinas οί έρασιτέχνες της διακριτικής θεολογίας 
καί της μεταφερόμενης ηθικής- ζεΐ κάπως διαφορετικά, 
αύτό είναι μιά διαπίστωση πού δέν μας τρώει τό ψωμί.

34. Άκόμα περισσότερο πού ή ποικιλομορφία τών εθίμων 
καί τών πεποιθήσεων είναι μιά μαρτυρία επιβίωσης τοϋ 
χαρακτήρα μπαρόκ τοΰ άνθρώπινου ζώου, κάτι πού προσ
ελκύει τήν προσοχή μας, δπως τό κάνουν οί γαλάζιοι πα
παγάλοι ή οί φάλαινες, γιατί ή ποικιλόμορφη δύναμη της 
ζωής μας προκαλει τό ενδιαφέρον καί μας γοητεύει.

35. "Οσον άφορά τό γεγονός δτι τά ανθρώπινα ζώα όμαδο- 
ποιοΰνται ανάλογα μέ τήν καταγωγή, αύτό είναι μιά φυ
σική καί αναπόφευκτη συνέπεια τών συνθηκών τοΰ έρχο- 
μοΰ τους, πού συνήθως είναι άθλιες. Δέν υπάρχει παρά μόνο 
ό ξάδερφος ή ό συγχωριανός πού μπορεΐ, θέλει-δέν θέλει, 
νά σας ύποδεχτεΐ στο σπίτι του στο Saint-Ouen-PAumone. 
Τό δτι ό Κινέζος πάει έκεΐ δπου ύπάρχουν ήδη Κινέζοι 
πρέπει νά είσαι άμβλύνους γιά νά χρειάζεται νά τό τυπο
ποιήσεις. Έκτος έάν έπιστρέψουμε στις ντιρεκτίβες πού
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έδινε εδώ καί τριάντα χρόνια τό Γαλλικό Κομμουνιστικό 
Κόμμα: ίση κατανομή του βάρους πού άποτελοΰν οί με
τανάστες σέ δλους τούς Δήμους τών προαστίων τών μεγα- 
λουπόλεων, είτε ανήκουν στή Δεξιά είτε στήν ’Αριστερά. 
Τούς « Άραβες », έλεγαν αύτοί οί διεθνιστές καί προλε
τάριοι σύντροφοι, «τούς ’Άραβες τούς ξεφορτώνονται δ
λους στά δικά μας δημαρχεία ! ».

36. Σήμερα, γιά νά συγκρατήσουμε τούς κοινοτισμούς καί 
γιά νά έπαγρυπνοϋμε ώστε νά προωθείται ή ένσωμάτωση 
τών μουσουλμάνων, θά έπρεπε νά παμε ακόμα πιο μακριά 
άπό δσο πηγε τό μακαρίτικο τό Γαλλικό Κ.Κ. Ά ς  απαι
τήσουμε, λοιπόν, νά είναι άνά αστικό οικιακό συγκρότημα 
δύο τό πολύ μαροκινές οικογένειες, άπό τις όποιες μόνον ή 
μία νά είναι πολυμελής, μία καί μόνο μετριοπαθής οικο
γένεια άπό τό Μαλί, ένας Τούρκος εργένης κι ένας κατά τό 
ήμισυ ’Ινδός Ταμίλ.

37. Τό μοναδικό πρόβλημα πού υπάρχει σχετικά μέ αύτές 
τις « πολιτισμικές διαφορές » καί αύτούς τούς « κοινοτι
σμούς » δέν είναι σίγουρα ή κοινωνική τους ύπαρξη, ή κα
τοικία τους, ή δουλειά τους, ή οικογένεια ή τό σχολείο. 
Είναι δτι τά δνόματά τους είναι μάταια εκεί δπου τίθεται 
ζήτημα αλήθειας, είτε είναι αλήθεια τέχνης, επιστήμης, 
έρωτα είτε, προπαντός, άλήθεια πολίτικης. Τό δτι ή ζωή 
μου ώς άνθρώπινου ζώου είναι ζυμωμένη μέ ιδιοτυπίες, 
αύτό είναι νόμος τών πραγμάτων. Τό δτι οί κατηγορίες 
αύτης της ιδιοτυπίας ισχυρίζονται δτι είναι καθολικές, 
άφορώντας έτσι στά σοβαρά τό 'Υποκείμενο, νά κάτι πού 
συνήθως είναι καταστροφικό. Αύτό, δμως, πού εχει σημα
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σία είναι ό διαχωρισμός τών κατηγορουμένων. Μπορώ νά 
ασχολούμαι με τά μαθηματικά φορώντας μιά κίτρινη κι
λότα ιππασίας, όπως καί μπορώ νά δρώ πολιτικά μέ μιά 
πολιτική εξω άπό τήν εκλογική « δημοκρατία )> έχοντας 
μαλλιά μέ κόμμωση ράστα. Ούτε τό θεώρημα είναι κίτρινο 
(ή μή κίτρινο) ούτε τό σύνθημα πού μας ενώνει έχει κο- 
τσιδάκια. 'Όπως έξαλλου καί τό νά λείπουν τά κοτσιδάκια 
δέν τό άφορα.

38. Καί αντίστροφα : Μιά αλήθεια, πολιτική ή όποιουδή- 
ποτε άλλου τύπου, αναγνωρίζεται άπό τό έξης : άπό τό ότι 
ή αρχή της όποίας είναι μιά ιδιαίτερη βαθμίδα, δέν έχει, ή 
ίδια, καμιά ιδιαιτερότητα. ’Έχει άπολύτως τήν ίδια άξία 
γιά όποιονδήποτε έχει πρόσβαση στήν κατάσταση γιά τήν 
όποία έκφωνεΐται αύτή ή βαθμίδα. Γ ι’ αύτό καί οί πολι
τικοί άκτιβιστές, όπως κι εκείνοι πού άποδεικνύουν ένα 
θεώρημα ή φαντάζονται ένα θεατρικό εργο ή ζοϋν τή μα
γεία ένός έρωτα, όλοι τους δημιουργούν μιά μοναδική σκέ
ψη πού τή μοιράζονται ξεκινώντας άπό εντελώς διάσπαρ
τα σωματικά καί ψυχικά έρείσματα. Ή  έθνοτική, ψυχο
λογική, θρησκευτική, γλωσσική, σεξουαλική ιδιαιτερότη
τα ούτε ύπεισέρχεται σάν τέτοια στή διαδικασία μιας 
άλήθειας ούτε καί άποτελει εμπόδιο σ’ αύτήν. "Οπως τό 
έλεγε ήδη ό απόστολος Παύλος πριν τό έπαναλάβει κι ό 
Saint-Just: Ά πό τή στιγμή πού διακυβεύεται μιά αλή
θεια, δέν εχει σημασία ή ιδιαιτερότητα.

39. Το ότι τό σχολείο άπειλεΐται πολύ, όπως λένε, άπό μιά 
τόσο άσήμαντη ιδιαιτερότητα σάν τή μαντίλα κάποιων 
κοριτσιών μάς κάνει νά υποπτευόμαστε ότι δέν πρόκειται
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καθόλου γιά κάποια αλήθεια. Π ρόκειται μονάχα γιά ευτε
λείς καί συντηρητικές γνώμες. Μήπως δέν είδαμε πολι
τικούς καί διανοούμενους νά δι,αβεβαιώνουν ότι τό σχολείο 
υπάρχει πρωταρχικά γιά « νά διαμορφώνει πολίτες )>; 
Πολύ ζοφερό πρόγραμμα. Στις μέρες μας, ό « πολίτης » 
δέν είναι τίποτα άλλο παρά ένας πικρόχολος κυνηγός α
πολαύσεων, γαντζωμένος σέ ένα πολιτικό σύστημα άπό τό 
όποιο εχει άποκλειστεΐ καθετί πού μοιάζει μέ άλήθεια.

40. Δέν απασχολεί κανέναν άπό τούς πάνω ή τούς κάτω τό 
γεγονός οτι πολλά κορίτσια άλγερινης, μαροκινής, τυνη
σιακής καταγωγής, μέ σφιγτο8εμένο τό μαντίλι, αυστηρό 
πρόσωπο, πεσμένα μέ τά μούτρα στη δουλειά, συναποτε- 
λοϋν μαζί μέ κάποιους Κινέζους βιδωμένους στο οικογε
νειακό τους σύμπαν τούς πρώτους καί καλύτερους μαθη
τές της τάξης; Στις μέρες μας άπαιτεΐται μεγάλη αύτα- 
πάρνηση. Θά μπορούσε ό Νόμος τοΰ σοβιετικού Σιράκ νά 
καταλήξει στον παταγώδη άποκλεισμό κάποιων έξαιρετι- 
κων μαθητών.

41. (( Ή  άπόλαυση χωρίς έμπόδια », αύτη ή άνοησία της 
έποχής του Μάη τοΰ ’68, δέν κατάφερε ποτέ νά κάνει νά 
δουλέψει στο φούλ ό κινητήρας τών γνώσεων. Κάποια 
δόση εθελοντικού άσκητισμοΰ, τον βαθύτερο λόγο τον ξέ
ρουμε άπό τον καιρό τοΰ Φρόυντ, γειτνιάζει μέ την έκπαί- 
δευση καί τουλάχιστον μέ κάποια άδρά τμήματα πραγμα
τικών άληθειών. Έ τσ ι, παρ’ ολα αύτά, μιά μαντίλα μπο
ρεΐ νά είναι χρήσιμη. Έ κεΐ πού λείπει κιχ εντελώς ό πα
τριωτισμός, αύτό τό δυνατό άλκοόλ της έκμάθησης, κάθε 
ιδεαλισμός, άκόμα καί τιποτένιος, είναι καλόδεχτος. Του
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λάχιστον γιά εκείνους πού υποθέτουν δτι τδ σχολείο εί
ναι άλλο πράγμα άπδ τη « διαμόρφωση » πολιτών-κατα- 
ναλωτών.

42. Οί αξιωματικές αρχές τών εχθρών της μαντίλας είναι: 
« "Ας χαθεί το σχολείο καλύτερα παρά ή έκκοσμίκευσή 
μου)), « καλύτερα μιά ασκεπής αναλφάβητη παρά μιά με
γαλοφυής μαντιλωμένη ».

43. Στήν πραγματικότητα ό Νόμος κατά της μαντίλας δέν 
έκφράζει παρά έ'να πράγμα: τδ φόβο. Οί Δυτικοί γενικά 
καί ειδικά οί Γάλλοι δέν είναι τίποτα άλλο παρά ένας 
σωρδς φοβητσιάρηδων πού φρίττουν. Τί φοβούνται; Τούς 
βαρβάρους, δπως πάντα. Στο εσωτερικό, « τούς νέους τών 
προαστίων »- στο εξωτερικό, τούς « ΐσλαμιστές τρομοκρά
τες ». Γιατί φοβούνται; Γιατί είναι ένοχοι άλλά αύτοαπο- 
καλοΰνται άθώοι. ’Ένοχοι γιατί άπδ τή δεκαετία τοΰ ’80 
έχουν άπαρνηθεΐ κι έχουν προσπαθήσει νά εκμηδενίσουν 
κάθε πολιτική χειραφέτησης, κάθε έπαναστατική λογική, 
κάθε αληθινή βεβαίωση κάποιου πράγματος πού είναι άλ
λο άπ’ αύτδ πού υπάρχει. Είναι ένοχοι γιατί γραπώνονται 
στά άθλια προνόμιά τους. ’Ένοχοι γιατί δέν είναι τίποτα 
άλλο άπό γερασμένα παιδιά πού παίζουν μέ ο,τι άγορά- 
ζουν. ’Έ , ναί, λοιπόν, « σέ μιά παιδική ηλικία πού παρα- 
τράβηξε τούς κάνανε νά γεράσουν ». ’Έτσι φοβούνται έπί- 
σης οτιδήποτε είναι έλαφρώς λιγότερο γέρικο άπ’ αύτούς. 
Γιά παράδειγμα, μιά πεισματάρα δεσποινίδα μέ μαντίλα.

44. Άλλά πάνω απ’ δλα οί Δυτικοί γενικά και ειδικά οί 
Γ άλλοι φοβούνται τδ θάνατο. Δέν τούς πέρνα κάν άπδ τη
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φαντασία ότι θά μπορούσε μιά Ιδέα  νά αξίζει τόσο ώστε 
νά πάρεις κάποια ρίσκα γ ι’ αύτήν. « Μηδενικός θάνατος », 
αύτή είναι ή σπουδαιότερη επιθυμία τους. Κι όμως, βλέ
πουν παντού σέ δλο τον κόσμο εκατομμύρια ανθρώπους 
πού δέν έχουν κανένα λόγο νά φοβούνται τό θάνατο. Άνά- 
μεσά τους είναι πολλοί πού καθημερινά πεθαίνουν στο 
δνομα μιας ’Ιδέας. Αύτό είναι γιά τον « πολιτισμένο » ή 
πηγή ενός εσώτερου τρόμου.

45. Γνωρίζω καλά δτι οί ’Ιδέες γιά τις όποιες δέχεται 
κανείς σήμερα νά πεθάνει δέν αξίζουν καί άκριβά. Πεπει
σμένος δτι εδώ καί πολύ καιρό οί θεοί έχουν κηρύξει 
πτώχευση, λυπούμαι πού νέοι καί νέες κάνουν τά κορμιά 
τους χίλια κομμάτια σέ φρικαλέες σφαγές μέ τήν πένθιμη 
επίκληση αύτοΰ πού δέν ύπάρχει πιά καιρό τώρα. Γνωρι- 
ζω επιπλέον δτι αύτοί οί τρομεροί « μάρτυρες » χρησιμο
ποιούνται σάν εργαλεία άπό συνωμότες πού δύσκολα μπο
ρεΐ νά τούς ξεχωρίσεις άπό εκείνους πού ύποτίθεται δτι 
θέλουν νά εξοντώσουν. Ποτέ δέν θά κουραστεί κανείς νά 
επαναλαμβάνει δτι ό Μπίν Λάντεν είναι δημιούργημα τών 
αμερικανικών μυστικών ύπηρεσιών. Δέν είμαι άφελής γιά 
νά πιστέψω στην καθαρότητα ή στο μεγαλείο ή έστω στήν 
όποιαδήποτε άποτελεσματικότητα αύτών τών αύτοκτονι- 
κών σκοτωμών.

46. Εκείνο, δμως, πού λέω, είναι δτι πληρώνεται αύτό τό 
φρικτό τίμημα λόγω της συστηματικής καταστροφής κάθε 
πολιτικής όρθολογικότητας άπό τούς κυρίαρχους της Δύ
σης, ένα εγχείρημα πού εγινε σέ μεγάλο βαθμό δυνατό 
χάρη στη συνενοχή διανοουμένων καί ανθρώπων τοΰ λαοΰ.



236 Π Ε Ρ ΙΣ Τ Α Σ Ε ΙΣ , 2

Θέλατε λυσσαλέα νά διαλύσετε άκόμα και την ανάμνηση 
της ’Ιδέας της επανάστασης; Νά ξεριζώσετε κάθε χρήση, 
άκόμα καί άλληγορική, της λέξης <( εργάτης » ; Μη δια
μαρτύρεστε λοιπόν γιά τό άποτέλεσμα. Σφίξτε τά δόντια 
καί σκοτώστε τούς φτωχούς. "Η βάλτε τούς φίλους σας 
τούς Άμερικάνους νά τούς σκοτώσουν.

47. ’Έχουμε τούς πολέμους πού μας αξίζουν. Σ ’ αύτόν τον 
κόσμο πού τον διαπέρνα ό φόβος, οί μεγάλοι συμμορίτες 
βομβαρδίζουν χωρίς οίκτο χώρες πού έχουν χύσει καί την 
τελευταία ρανίδα τοΰ αίματός τους. Οί ενδιάμεσοι συμμο
ρίτες πραγματοποιούν τη δολοφονία προεπιλεγμένων στό
χων, σκοτώνοντας οσους τούς ενοχλούν. Οί εντελώς άσή- 
μαντοι μικροσυμμορίτες φτιάχνουν νόμους ενάντια στις 
μαντίλες.

48. Θά πει κανείς οτι αύτό είναι λιγότερο σοβαρό. Ναί, 
βεβαίως, σίγουρα. Είναι λιγότερο σοβαρό. Μπροστά στο 
μακαρίτικο τό Δικαστήριο της 'Ιστορίας θά βροΰν έλα- 
φρυντικά: « Σπεσιαλίστας τών κομμώσεων, δέν έπαιξε 
παρά έναν μικρό ρόλο στην δλη υπόθεση ».

49. Παρηγορηθήκατε;
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Ό  A M IN  ΜΠΑΝΤΙΟΥ γεννήθηκε τό 1937 στο 
Μαρόκο.

Ώ ς  φιλόσοφος ανέπτυξε ζωηρό ενδιαφέρον 
για τά μαθηματικά και τήν τυπική λογική.

Ώ ς  συγγραφέας είναι δύσκολο νά τα ξινο 
μηθεί. Ξεκίνησε στά μέσα τής  δεκαετίας του 
I9 6 0  δημοσ ιεύοντα ς μυθισ τορήματα , τά 
όττοΐα ακριβέστερα θά ττεριγράφονταν ώς 
« εκτετα μένα  ποιητικά π εζά» . Στή συνέχεια 
εγκαταλείπει τή  λογοτεχνία τή ς  « μ υ θ ο π λ α 
σ ία ς »  γιά νά άφοσιωθέϊ στή λογική και τή 
φιλοσοφία.

Τήν Ιδ ια  εποχή ή πολιτική καταλαμβάνει 
μεγάλο μέρος τή ς  ζωής του και τή ς  κριτικής 
σκέψης του. Λαμβάνει ενεργό μέρος στά γ ε
γονότα του Μάη του ’68, παθιασμένος άπό τή 
μαοϊκή Κίνα, και άσχολεΐται επίσης μέ τ'ις διά
φ ορες μορφές τοϋ εργατικού κινήματος.

Διατηρούσε φ ιλικές σχέσεις μέ τον  A nto ine 
Vitez, ό όποιος σκηνοθέτησε τήν  Echarpe 
rouge. ’Έχει γράψει πολλά δοκίμια γιά τό  θέα
τρο πού δημοσίευσε στο Rhapsodie p o u r le 
theatre και στο Beckett, I ’increvable desir.

Είναι επίσης διευθυντής προγράμματος στο 
College In ternationa l de Philosophie. To πο
λύπλευρο φιλοσοφικό έργο του συμπυκνώνε
ται στο βιβλίο του L ’Etre et iivenem ent, πού 
κυκλοφόρησε τό 1988.

Τά τελευταία χρόνια έχει εντείνει τή  θεατρι
κή του δραστηριότητα. Ά π ό  τό  1994, πού ανέ
βηκε στο Φεστιβάλ τή ς  ’Αβινιόν τό  έργο του 
Ahm ed le subtil ou Scapir 84, συνεργάζεται μέ 
τον  Christian Schiaretti καί τήν  Com edie de 
Reims.



Α κολούθησ αν o i παραστάσεις Ahm ed  
philosophe, Ahmed se fache και τέλος, Les 
Citrouilles, ττοϋ βασίζεται στούς Βατράχους 
τοΰ ’Αριστοφάνη.

Επιστρέφει το  1997 στό χώρο τής  μυθιστο
ρηματικής πρόζας μέ τό βιβλίο Calme bloc ici- 
bas, τό  όποιο έχει ώς σημείο εκκίνησης τους 
"Αθλιους ιού  Οϋγκώ.

Δ ίδαξε έττι τριάντα χρόνια, ώς λέκτορας καί 
στή συνέχεια ώς καθηγητής, στό Πανεπιστή
μιο Paris-VIII (π ειραματικό  πανεπιστήμιο πού 
ιδρύθηκε αμέσως μετά τον  Μάη τοϋ ’6 8 ). 
Σήμερα είναι διευθυντής τοϋ Τμήματος Φ ιλο
σοφίας τή ς  Ecole Norm ale Superieure.

Βιβλία φ ιλοσοφίας:

Le Concept de modele, 1969 
The'orie du sujet, 1982 
Peut-on penser la politique ?, 1985 
L ’Etre et levenement, 1988 
Manifeste p o u r la philosophie, 1989 
Le Nombre des nombres, 1990 
Conditions, 1992
L ’Ethique. Essaisur la conscience du Mai, 1993 
Deleuze, la clameur de ie tre , 1997 
Saint-Paul. La fondation de I ’universalisme, 

1997 ( ’Απόστολος Παύλος ή Ή  ίδρυση τής 
οίκουμενικότητας -  ετοιμάζεται στις εκδό
σεις ’Ά γ ρ α )

Abrege de metapolitique, 1998 
Court tra ite  d ’ontologie transitoire, 1998 
Petit manuel d ’inesthe'tique, 1998 
Le Siecle, 2005
Logiques des mondes, ετοιμάζεται.

ΕΡΓΟ Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο Υ  

ASGERJORN 

Παρίσι, 1959.
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ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η Φ ΙΛΟ ΣΟ Φ ΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η ; Τίποτα, έτσι 

άκούγεται άπό παντοϋ. Άντιθέτω ς, λέει ό Alain Badiou, ή 

φιλοσοφία δέν παύει νά συναντιέται μέ τήν πολιτική, σέ συναν

τήσεις πού αίτοτελοϋν επίσης τις «περιστάσεις» αύτές πού σχη

ματίζουν καί τόν παρόντα τόμο. Ό  Μπαντιού υπενθυμίζει δτι γιά 

τον φιλόσοφο μιά περίσταση δέν είναι αναγκαστικά αύτό πού 

απασχολεί τά πρωτοσέλιδα τών εφημερίδων. Άντιθέτω ς, είναι 

αύτό πού κρίνει τή σπουδαιότητα τών έπερχομένων. Μέ άλλα 

λόγια, εϊτε πρόκειται, δπως συμβαίνει έδώ, γιά τις εκλογές 

Σ ιράκ/ Λεττέν, γιά τήν Μη Σεπτεμβρίου, γιά τούς «ανθρωπιστι
κούς»  βομβαρδισμούς στή Σερβία, γιά τον πόλεμο στό Ιρ ά κ , γιά 

τή διαμάχη γιά τή μαντίλα, γιά τή σύγχρονη τέχνη, γιά τις σχέσεις 

τής Γερμανίας μέ τή Γαλλία, τό φιλοσοφεϊν συνίσταται στή διαύ- 

γαση τής άπόστασης άνάμεσα στή σκέψη και τήν εξουσία (ή  

γνώση τοϋ εάν μπορούμε νά διασχίσουμε αύτή τήν απόσταση), 

στον έντοπισμό τής αξίας τής εξαίρεσης (ή  γνώση τοϋ έάν τό 

συμβάν οδηγεί στή ρ ή ξη ). Σέ τελευταία άνάλυση, νά φιλοσοφείς 
σημαίνει να διαλέγεις.
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