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‘Η δομή τής καθημερινής ζωής

Ό  καθημερινή ζωή είναι ή ζωή χάΰε άνθρώπου. Τή ζ*1 κάθε 
άνθρωπος, χωρίς έξαίρεση, δποια κι iv  είναι ή θέση πού τοΟ Ιχει 
δοθεί άπό τή διαίρεση τής έργασίας σέ πνευματική καί χειρωνα- 
χτιχή. Έδώ, κανένας δέν ταυτίζεται μέ τήν είδολογική του δρα
στηριότητα, ώστε νά μπορεί νά άπαλλαγεϊ δλοχληρωτικά Απ’ δ,τι 
είναι καθημερινό. ’Αντίστοιχα, κανένας δέν είναι τόσο «χωρίς οΰ- 
σία», άκόμα χι iv  τά ένδιαφέροντά του στρέφονται χύρια πρός τήν 
καθημερινότητα, ώστε νά ζεϊ μόνο γ ι’ αότή.

Ή  καθημερινή ζωή είναι ή ζωή 81 ου τοϋ άνθρώπου. Αύτός δη
λαδή τή ζεϊ μέ δλες τίς πλευρές τής άτομιχότητας χαί τί)ς προσω
πικότητάς του. Σ’ αύαή «βρίσκονται iv  δράσει» δλες οί αίσθήσεις, 
οί διανοητικές καί πρακτικές Ικανότητες, τά συναισθήματα, τά πά
θη, οί ιδέες, οί ιδεολογίες του. Φυσικά, άπό τό γεγονός δτι δλες ot 
ίκανότητές του βρίσκονται «έν δράσει» συνεπάγεται δτι στίς περισ
σότερες περιπτώσεις αύτές δέν μποροΟν νά είναι δραστήριες στό μέ
γιστο τής Ιντασής τους. Ό  άνθρωπος τής καθημερινής ζωής άντι- 
δρά καί χαίρεται, είναι ένεργητικός καί παθητικός, στοργικός καί 
όρθολογικός, χωρίς νά Ιχει δμως οδτε τή δυνατότητα ο&τε τό χρό
νο νά άποροφηθεΐ δλοκληρωτικά σέ τοΟτο ή έκεΐνο, γιά νά τό έξαν- 
τλήσει στό μέγιστο τής Ιντασής του.

Ή  καθημερινή ζωή είναι έτερογενής σέ μεγάλο βοοθμό καί άπό 
διαφορετικές Απτικές' πρώτα άπ’ όλα, άπό τήν δπτική τοΟ περιε
χομένου καί τής σπουδαιότητας τών μορφών μας δραστηριότητας. 
Ή  όργάνωαη τής έργασίας καί τής ιδιωτικής ζωής, τών Απολαύ
σεων καί τής άνάπαυσης, ή άνθρώπινη δραστηριότητα καί οί έπα-



φές πού ϊχουν γίνβι όργανιχά κοινωνικές: δλα αύτά εΐναι Αναπό
σπαστο τμήμα τής καθημερινής ζωής.

Ό  σπουδαιότητΑ τους (δπω; τό περιεχόμενό τους) δέν είναι μό
νο έτερογενής Αλλά καί (εραρχική. Ή  συγκεκριμένη δμως μορφή 
τής Ιεραρχίας δέν είναι, σέ 4ντίθεση πρός τό δβδομένο τής έτερο- 
γένειας, αΐώνια καί Αμετάβλητη· αύτή Αλλάζει στ(ς διάφορες χοι- 
νωνικο · οικονομικές δομές. Έ τσι, γιά παράδειγμα, στίς προΐστορι- 
χές Ιποχές — άλλά καί σέ όρισμένες τάξεις ίργαζομένων (δπως 
λογουχάρη στούς χωρικούς τοΟ μεσαίωνα) πολύ καιρό Αργότερα — 
σ' οώτή τήν Ιεραρχία κυριάρχησε ή έργασία- δλη ή καθημερινή 
ζωή δομήθηκε σύμφωνα μέ τήν όργάνωση τής έργααίας χαί χάβε 
Αλλη μορφή δραστηριότητας ύποτάχτηχε σ’ αδτή. Στούς Ιλεύθερους 
πολίτες τής ’Αττικής, χατά τόν Ε ' π.Χ. αΙώνα, τήν κεντρική θέ
ση είχαν ή κοινωνική δραστηριότητα, ή σκέψη χαί ή Αναδημιουρ
γία, γύρω άπό τίς όποιες συγκεντρώθηκαν Ιεραρχιχά οί Αλλες μορ
φές δραστηριότητας. ,Ή  έτερογένεια, παράλληλα μέ τήν Ιεραρχική 
διάταξη (δηλαδή μέ τήν όργάνωση) τής καθημερινής ζωής, Ιπι- 
τρέπει τή γραμμιχή Ανάπτυξη τής παραγωγής χαί Αναπαραγωγής 
βχι μόνο στό στενότερο «χώρο τής παραγωγής» άλλά χαί στίς διά
φορά μορφές τών κοινωνικών Ιπαφών. Ή  έτερογένεια «Ιναι Α
ναγκαία γιατί έγγυΑται τό ήριμο ξετύλιγμα τής καθημερινότητας 
χαί ή αόβόρμητη Ιεραρχία είναι Αναγκαία γιά τήν ταυτόχρονη κί
νηση τών έτερογενών σφαιρών.

Ό  Ανθρωπος γεννιέται στήν καθημερινή ζωή. Σέ χάβε κοινωνία 
ή Ανάπτυξη τοΟ ΑΛρώπου βημαίν*ι πώς αύτός Ιδιοποιείται H a δοα 
βίναι ήδη ώραια, Ιτοιμα καί άηαραΐτψα γιά τήν καθημερινή 
ζωή τής δοσμένης χοιναηΊαί. 'Οποιος ζ«Ι αύτόνομα τήν καθημε
ρινή του ζωή είναι ώριμος.

Ό  Ανθρωπος πρέπει νά μάθει νά χειρίζεται, νά χειραγωγεί τά 
πράγματα (Ιδίως έκεΐνα πού (Ιναι Απαραίτητα στήν καθημερινή 
ζω ή). Πρέπ<ι νά μάθει νά πίνει άπό τό ποτήρι, νά χρησιμοποιεί 
μαχαίρι καί πηρούνι, γιά νά Αναφέρουμε τά πιό Απλά παροβιίγμα- 
τα πού ήδη δείχνουν καθαρά δτι 5ταν Ιδιοποιειοαχ τή χειραγώγη
ση τών αραγμάτων οημαΐνει ταυτόχρονα δτι Ιδιοποιείσαι τίς χοι- 
ηυνιχές σχέσεις (πραγματικά, δποιος μαθαίνει νά τρώει μόνο μέ 
τά χέρια δέν γίνεται ώριμος, Ιστω χι Αν μπορεΤ νά Ικανοποιήσω 
χαί μ* αύτό τόν τρόπο τίς ζωτικές του Ανάγχες). Ή  χειραγώγηση 
τών πραγμάτων ταυτίζεται μέ τήν Ιδιοποίηση τών κοινωνικών σχέ
σεων, Αν καί σ’ αύτή Εμπεριέχεται Αναπόφευκτα, «μέ τρόπο σύμ



φυτο», ή αύθόρμητη χυριαρχία τών φυσικών νόμων. Ό  συγκεκρι
μένη μορφή τής ύποταγής στήν ίξουσία (τής φύσης) μεσολαβεί- 
ται πάντα άπό κοινωνικές σχέσεις, Αλλά τό γεγονός τής ύποταγής 
εΓναι προορισμένο νά παραμένει.

Ά ν  ή Ιδιοποίηση τής χειραγώγησης τών πραγμάτων (καί κα- 
τά συνέπεια ή Ιδιοποίηση τής κυριαρχίας τής φύσης χαί τών χοι- 
νωνιχών μεσολαβήσεων) είναι 6 βρος γιά «νά γίνουμε ώριμοι», 
αύτό Ισχύει, ατό ΓΒιο μέτρο τουλάχιστο, χαί γιά τήν Λ/ιεοη Ιδιο
ποίηση τών μορφών τών χοινωνιχών έπαφών. Αύτή ή ιδιοποίηση, 
αύτό τό «γίγνεσθαι ώριμοι» συντελεΐται πάντα «δμΛδιχά» (σήμερα, 
χυρίως στήν οΐχογένεια, στό σχολείο, στίς μιχρές κοινότητες). Τέ- 
τιες δμάδες μεοοίαβονν στό Ατομο face to face τίς συνήθειες, τούς 
χανόνες, τήν ήθιχή πλατύτερων χοινωνιχών συνόλων. Στήν Αμάδα 
4 Ανθρωπος μαθαίνει τά στοιχεία τής καθημερινής ζωής (δτι πρέ
πει, γιά παράδειγμα, νά μάθει νά ένεργεί αύτόνομα' πώς πρέπει 
νά χαιρετάει, νά συμπεριφέρεται σέ όρισμένες καταστάσεις, χλπ.), 
άλλά, γιά νά γίνει ώριμος χαί γιά νά Αποκτήσουν «Αξία» ot κανό
νες πού Αφομοίωσε, είναι Απαραίτητο νά Ιδιοποιηθεί τίς Αξίες πλα
τύτερων χοινωνιχών συνόλων. Έ τσι, βγαίνοντας Από τήν όμάδα 
(Από τήν οίκογένεια, γιά παράδειγμα), πρέπει νά ξέρει νά βρΑ 
αύτόνομα σέ πλατύτερους κοινωνικούς χώρους, νά προσανατολίζε
ται σέ Ανθρώπινες σχέσεις πού δέν είναι πιά όμαδικές, νά κινείται 
οτήν κοινωνία χαί, ίπιπλέον, νά θέτει σέ λειτουργία τό κοινωνικό 
σύνολο. -

Ό  καθημερινή ζωή δέν βρίσκεται «Ιξω» Από τήν (στορία άλλά 
στό Ιδιο τό «έπίχεντρο» τών Ιστορικών γεγονότων, είναι ή Ιδια ή 
«ούσία» τοΟ χοινωνιχοΟ είναι. ΝΑ γιατί ό ΚινχινΑτος είναι σύμβο
λο. Ot μή καθημερινές μεγάλες πράξεις, γιά τίς όποιες διαβάζουμε 
στά βιβλία τής Ιστορίας, Ιχουν τήν καταγωγή τους στήν καθημερι
νή ζωή καί σ' αύτήν έπιστρέφουν. Κάθε Ιδιαίτερη μεγάλη Ιστορι
κή πράξη γίνεται κάτι τό Βιαίτερο, τό Ιστορικό, άκριβώς γιατί Α
σκεί Ακόμα καί στή συνέχεια τήν έπιροή της στήν ααίθημερινή ζωή. 
Όποιος Ιδιοποιείται τήν καθημερινότητα τοΟ χαιροΟ του Αφομοιώ
νει έπίσης (Ασυνείδητα) τό παρελθόν τής Ανθρωπότητας.

Ή  καθημερινή ζωή είναι ή ζωή τοΟ Ατόμου. Τό άνθρώπινο Ατο
μο είναι συγχρόνως ίνα Ιδιαίτερο καί Βνα εΙόοΧογιχό 6ν. Κατ’ αύ
τή τήν ϊννοια δέν ξεχωρίζει Από τά Αλλα ζωντανά πλάσματα. Μό
νο πού σ’ αύτό, ή Ιδιαιτερότητα δέν Ιχφράζει μόνο τό «μεμονωμέ
νο» Αλλά χαί τό «άτομιχό» του είναι. Σέ κάθε φύλλο δέντρου μπο-



ροΟν νά διαβαστοΟν οΐ οδσιώδεις Ιδιότητες ίλων τών φύλλων πού 
άνήκουν στό Ιδιο είδος, άλλά Ινας μεμονωμένος Ανθρωπος δέν μπο- 
ρεϊ ποτέ νά άντιπροσωπεύσει τήν οόσία τής Ανθρωπότητας.

Τί χαρακτηρίζει βύτή τήν κοινωνική (καί κοινωνιχά μεσολαβη- 
μένη) Ιδιαιτερότητα; Τό μοναδικό χαί τό άνεπανάληπτο είναι σ’ 
αότή θεμελιώδη όντολογικά γεγονότα. Ό ,τ ι είναι μοναδιχό χαί 
Ανεπανάληπτο γίνεται δμως ένα δλοένα χαί περιπλοκότερο σύνολο, 
πού βασίζεται στήν Ιδιοποίηση τής χοινωνικής πραγματικότητας 
χαί στίς πραγματικές Ικανότητες χειραγώγησης· σέ κάθε περίπτω
ση, ή Ιδιοποίηση περιέχει πάντα (άκόμα χαί στούς πιό πρωτόγο
νους Ανθρώπους) κάτι τό «μοναδικό». -

Τό Ατομο συνειδητοποιεί τίς Ανθρώπινες Ανάγκες σάν Ανάγκες 
τοΟ έ γ ώ .Τ ύ  «έγώ» πεινάει, τό «έγώ» πονάει (στό φυσιχό ή στό 
πνευματικό πεδίο), στό «έγώ» ξυπνοΟν τά συναισθήματα, τά πά
θη. Ή  θεμελιώδης δυναμική τής άνθρώπινης Ιδιαιτερότητας είναι 
ή Ικανοποίηση τών Αναγκών τοΟ «έγώ». ’Απ’ αύτή τήν όπτική είναι 
Αδιάφορο μέ ποιό μέτρο τό «έγώ» ταυτίζεται καθαυτό ή συνειδητά 
μέ τήν άντιπροσώπευση τοΟ είδους καί ποιό είναι τό περιεχόμενο 
τών Αναγκών του.

Κάθε γνώση τοΟ κόσμου, κάθε σχετικό μέ τόν κόσμο έρώτημα, 
πού πηγάζει Αμ*σα Από τό ένιαΐο έγώ, Από τίς Ανάγκες καί τά 
πάθη του, είναι ένα πρόβλημα τής ιδιαιτερότητας. Τέτιας φύσης 
είναι τά έρωτήματα δπως: «γιατί ζώ;», «ποιός είναι γιά μένα ό 
σκοπός τοΟ σύμπαντος;». Ή  τελεολογία τής ιδιαιτερότητας άναφέ- 
ρεται πάντα στά μεμονωμένα Ατομα.

Άκόμα καί τό «ειδολογικό» περιέχεται σέ κάθε Ανθρωπο, δήλα- 
δή σέ κάθε είδολογική δραστηριότητα, έστω κι Αν τό κίνητρό της 
είνα» Ιδιαίτερο. Έ τσι, γιά παράδειγμα, ή έργασία έχει συχνά Ι
διαίτερα κίνητρα, ένώ ή έργασιακή δραστηριότητα — σάν πραγ
ματική δραστηριότητα (δηλαδή κοινωνικά άναγκ'αία) — είναι 
πάντα είδολογιχή. Ή  πλειοψηφία τών συναισθημάτων καί τών πα
θών μπορεΤ νά θεωρηθεί σάν είδολογική, γιατί ή ΰπαρξη καί ιό 
περιεχόμενό τους μπορούν νά έχφράοονν καί νά μεταβιβάσουν 
τήν Ανθρώπινη ουοία. Δέν είναι τό συναίσθ*)μα ή τό πάιθος πού 
είναι συνήθως ιδιαίτερα, άλλά ή έκδήλωσή τους σέ σχέση μέ τό 
έγώ, πού Ικανοποιεί τίς.άνάγκες καί τήν τελεολογία του.

Ό  άνθρωπος, άκόμα jcai σάν μεμονωμένος, είναι ένα είδολογικό 
8ν, στό βαθμό πού είναι τό προϊόν, ή έκφραση τών κοινωνικών του 
σχέσεων, 4 κληρονόμος τής Ανθρώπινης Ανάπτυξης" παρόλ’ αύτά,
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τό είδος δέν Αντιπροσωπεύεται ποτέ άπό τό μεμονωμένο Ανθρωπο 
άλλά άπό τό σύνολο (φυλή, κράτος, τάξη, ϊθνος, Ανθρωπότητα) 
—  καί συχνά άπό τά σύνολα — , συνειδητό μέρος τοΟ 6ποίου είναι 
ό Ανθρωπος καί στό όποϊο διαμορφώνεται ή συνείδησή του.

Αέν χρησιμοποιώ έδώ τυχαία τή λέξη «συνείδηση». Ό  μεμονω
μένος άνθρωπος Ανήκει στήν άνθρωπότητα, πού «Ιναι έξαρχής τό 
άνώτερου βαθμοΟ κοινωνικό σύνολο, άφοΟ δέν διαμορφώθηκε Ακό
μα μιά ένοποιητική Ανθρωπότητα, ΑφοΟ ή Ιστορία δέν είναι άκόμα 
παγκόσμια Ιστορία (δέν μποροΟμε νά προχωρήσουμε έδώ στή δια
φορά Αμεσης καί Εμμεσης σχέσης μέ τήν Ανθρωπότητα). Γιά τόν 
Ανθρωπο μι&ς δοσμένης Ιστορικής έποχής τό είδος άντιπροσωπεύ·- 
ται πάντα Από τήν κοινωνία, «μέσα άπό τήν όποία» περνάει ή Ι
στορία τής άνθρωπότητας. Κάθε Ανθρωπος Εχει πάντα μιά συνει- 
δητή σχέση μ’ αύτή τήν κοινότητα’ έδώ διαμορφώθηκε ή κοινωνι
κή του «συνείδηση» καί παράλληλα συντελέστηκε ή διαμόρφωση 
τής άτομικής του «συνείδησης»' έδώ άναπτύχθηκε ή τελεολογία 
τής όμοιότητας μέ τό είδος, δπου δέν ρωτάει τό «έγώ», Αλλά πΑντα 
τό «έμεΐς».

Τό Ατομο (ή Ατομικότητα) περιέχει τόσο τήν Ιδιαιτερότητα 
δοο χαί τήν ε&ολογικότητα, πού λειτουργοΟν στόν Ανθρωπο συνει
δητά καί Ασυνείδητα./Αλλά τό Ατομο είναι μιΑ μεμονωμένη ύ
παρξη πού βρίσκεται σέ σχέση τόσο μέ τήν Ιδιαιτερότητα δσο χαί 
μέ τήν είδολογικότητά του: καί οί δύο γίνονται σ’ αύτόν συνειδη
τές. Τό κοινό στοιχείο σέ κάθε άτομικότητα είναι ή σχετικά έλεύ· 
ύερη (αύτόνομη) έπιλογή άνάμεσα σέ είδολογικότητα καί Ιδιαι
τερότητα, δπου τό «σχετικά» καί τό «έλεύθερη» πρέπει νά τονιστοΟν 
στό ίδιο μέτροΜ Πρέπει νά προσθέσουμε δτι ύπάρχουν διάφοροι 
βαθμοί Ατομικότητας. Τό μεμονωμένο Ατομο δέν είναι Από μόνο 
του ϊνα Ατομο καί, στίς συνθήκες τής κοινωνικής χειραγώγησης 
καί τής Αλλοτρίωσης, κομματιάζεται όλοένα περισσότερο «στούς ρό
λους του». Ή  άνάπτυξη ιού άτόμου έξαρτάται κύρια, Αν καί δχι 
Αποκλειστικά, άπό τήν πραγματική καί δυναμική τον έλευθερία.

Μέσα άπό τήν άνάπτυξη αύτής τής δυναμικότητας δημιουργεί- 
ται, σέ μεγαλύτερο ή μικρότερο μέτρο, ή ένότητα τοΟ άτόμου, τό 
«δέσιμο» Ιδιαιτερότητας καί είδολογικότητας στό Ατομο. ’Οσο πιό 
ένοποιητική είναι αύτή ή Ατομικότητα (καί ή ένότητα είναι, χω
ρίς Αμφιβολία, πάντοτε μόνο μιά τάση, λιγότερο ή περισσότερο δυ
νατή, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητή), τόσο περισσότερο ή «βου
βή συμβίωση» είδολογικότητας καί Ιδιαιτερότητας παύει νά χαρα-
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χτηρίζει όλόκληρη τή ζωή. Ή  κοινωνικό · οντολογική συνθήκη εί
ναι, σ’ αύτή τήν περίπτωση, τό χαλάρωμα τής σχέσης Ανάμεσα 
ιττήν χοινότητα, πού στηρίζει τό είδολογιχό, καί στό Ατομο πού, 
σάν Ατομο, διαθέτει ήδη Ενα όρισμένο περιθώριο χίνηοης γιά νά 
διαλέξω, μέσα οί βοσμένες δυνατότητες, την χοινότψα χαί τόν 
τρόπο ζωής του. Ή  συνέπεια d m  μιά χάποια άπόσταοη, ξεχινών- 
τας άπό τήν όποία ό Ανθρωπος μπορεί νά θέσει τή σχέση του μέ 
τήν κοινότητά του (καταγωγής ή έπιλογής) μέ τόν Ιδιο τρόπο πού 
ΑποκαθιστΑ μιά σχέση μέ τήν ΙδιαιτερότητΑ του σάν σχετιχό «δε
δομένο».

Άχόμα χαί σ’ αύτή τήν περίπτωση βμως, ή ένότητα τοΟ Ατόμου 
βρίσκεται μόνο σάν τάση, είναι δυναμιχή. Στήν χαθημερινή ζωή, 
γιά τή μεγάλη πλειοψηφία τών άιΛρώπων, Ιστω χι Αν δέν πρόκει- 
ται πάντα γιά τήν ίδια πλειοψηφία, έξακολουθεΐ νά Ισχύει ή 
βουβή ουμβίοΜη Ιδιαιτερότητας χαί είδολογικότητας, πού συνεχί
ζουν νά δροΟν μόνες τους χαί δέν γίνονται συνειδητά γνωστές. Τό 
«γεννημένοι στήν καθημερινότητα» σημαίνει τότε δτι ot Ανθρωποι 
Αποδέχονται σΑν δοσμένες χαί χρησιμοποιούν τή μιά πλάι στήν Αλ
λη τίς λειτουργίες τής καθημερινής ζωής.

Γενιχά, ot συγκρούσεις Ανάμεσα σέ Ιδιαιτερότητα χαί είδολογιχό- 
τητα δέν γίνονται άντιληπτές στήν χαθημερινή ζωή" ή μιά ύποτάα- 
σπαι στήν Αλλη χαί Αντίστροφα, «χωρίς λόγια». Αύτό δέν ση
μαίνει βμως —  χαί δώ ή συζήτηση θά πέσει σέ μιά διαφορά άρ- 
χής Ανάμεσα στή σύγχρονη χαί στήν προηγούμενη δομή τής κα
θημερινής ζωής γιά τήν Ανάπτυξη τής Ατομιχότητας — δτι ή Ι
διαιτερότητα ύποτάβσεται σέ μιά φυσική κοινότητα, πού στήν πραγ
ματικότητα δέν ύπάρχει πιά. Αύξάνονται, Αντίθετα, ot δυνατότητες 
τής Ιδιαιτερότητας νά ύποτάσσει τό είδολογιχό χαί νά χρησιμο
ποιεί τίς άνάγχες χαί τά συμφέροντα ένός δοσμένου χοινωνιχοΟ 
συνόλου γιά τούς σκοπούς τών συναισθημάτων, τών έπιθυμιών χαί 
τοΟ ίγωισμοΟ τού Ατόμου.

Σ’ αύτή τή δυνατότητα μιΑ; αύθόρμητης νίχης τής Ιδιαιτερό
τητας Ιχει τήν καταγωγή της ή ήθική σάν Ανάγκη τής κοινωνική; 
συμβίωσης. 01 Απαιτήσεις καί ot κανόνες τής ήθιχής είναι τό 
αίτημα γιά  μιά στροφή ένός εΙδολογικοΟ χοινωνιχοΟ συνόλου (χαί 
τής παράδοσης τής Ανθρώπινης Ανάπτυξης) πρός τό Ατομο, μέ 
σκοπό τήν ύποταγή τής Ιδιαιτερότητας στήν είδολογικότητά του 
χαί τήν έσωτερίχευση αύτής τής Απαίτησης. Σάν κίνητρο, ή ήθι
κή είναι Ατομική, δχι δμως πιά Ιδιαίτερη - Ατομική, ΑλλΑ μιΑ Από
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μΑς άποδεχτή Ελεύθερη (σχετικά) στάση πρός τή ζωή, τήν κοι
νωνία χαί τούς άνθρώπους.

Μιά Εκδήλωση τής ήθιχής «Ιναι τό βέτο, τό ταμπού' μιά άλλη 
«Ιναι 6 «Εξβυγενισμός» τών Απαιτήσεων τής ιδιαιτερότητας. Αύτό 
δέν 1βχύ«ι μόνο γιά τή ζωή τοΟ άτόμου άλλά χαί γιά τή ζωή τής 
Ανθρωπότητας. Όσο άποτελεσματικά χι Αν Επιδρά ή ήθιχή στόν 
«Εξβυγενισμό» τών άπαιτήσ«ων, δέν νοτερεϊ, ώοτόοο, ή άλλη λει
τουργία τής ήθιχής πού έμμένει μέχρι τόν ουσιαστικό Αποχαρα
κτηρισμό τής δομής τής ζωής άπό τή βονδή συμβίωση Ιδιαιτε
ρότητας χαί είδολογιχότψας.

Ή  καθημερινή ζωή «Ιναι πλούσια σέ Εναλλακτικές λύσεις χαί 
Επιλογές πού μποροΟν νά «Ιναι ήθιχά ΑδιΑφορες γιά δλα χαί γιά 
δλους (νά πάρω, γιά παράδειγμα, τό γεμάτο τράμ ή νά περιμένω 
τό Επόμβνο;) άλλά μποροΟν χαί νά αΙτιολογηθοΟν ήθιχά (γιά πα
ράδειγμα, νά παραχωρήσω τή θέση μου σέ μιά ήλιχιωμένη χυρία;). 
"Οοο πλατύτερος είναι i  ρόλος πού οέ μιά έηιλογή παίζει ή ηθι
κότητα, τό προοοκιιχό καθήκον, ή Ατομικότητα χαί ό χίνδυνος 
(αύτά τά πράγματα πάνε πάντα μαζί), τόσο περιοοότερο αύτός 

Ανυψώνεται πάνω Από τήν καθημερινότητα, τόσο λιγότερο μπο- 
ροΟμ« νά μιλάμε γιά  μιά χαθημερινή άπόφαση. Όσο πιό Ισχυρά 
6 άνθρωπος αΐτιολογεϊ τίς άποφάσεις του μέσω τής ήθιχής, δηλαδή 
μέσω τοΟ είδολογιχοΟ, τόσο πιό πολύ ή ίδιαιτερότητά του άνυψώ- 
νεται στή σφαίρα τοΟ είδους. .’Εδώ παύει ή βουβή συμβίωση Ιδιαι
τερότητας χαί είδολογικότητας. Ό  άνθρωπος, γιά νά μπορέσει νά 
χάνει Επιλογές, ύπερβαίνοντα; τήν καθημερινότητα Ιχει άνάγχη 
άπό τό νά «γνωρίζει τόν Εαυτό του», τό Εγώ του, νά γνωρίζει χαί 
νά άποδέχεται μέ πάθος τίς Απαιτήσεις τοΟ εϊδους. *0 Κάντ θέτει 
στήν χατηγοριχή προσταγή του τό τυπιχό χριτήριο αύτής τής συμ- 
περιφορ&ς. Στήν πραγματικότητα, ό άνθρωπος είναι άνίχανος νά 
Ενεργεί Ιτσι ώστε ή δράση του νά είναι παράδειγμα γιά δλους, στό 
βαθμό πού δρά πάντα σάν Ινα συγκεκριμένο άτομο σέ μιά συγκ«- 
χριμένη κατάσταση. Πάντως, μιά πράξη Εχει παραδειγματικό χα
ρακτήρα στό μέτρο πού Ανυψώνεται στό είδολογιχό.

’Εδώ χρειάζονται δύο περιορισμοί. ’Από τή μιά μεριά, άνυψώ- 
νομαι στό ειδολογικό δέν σημαίνει ποτέ δτι καταργώ τήν Ιδιαιτε
ρότητα. Είναι γνωστό πώς τά πάθη καί τά συναισθήματα, πού άνα- 
φέρονται στό Ιγώ (τό Ιδιαίτερο Εγώ), δέν Αφανίζονται άλλά «ά- 
πλούστατα» διοχετεύονται πρός τό Εξωτερικό, γίνονται κινητήριες 
δυνάμεις γιά τήν πραγμάτωση τοϋ είδολογιχοΟ ή, Επίσης, μπαίνουν

13



σέ διαθεσιμότητα — στό βαθμό πού γίνονται Ιμπόδιο στήν ήθικά 
αΐτιολογημένη πράξη — κατά τή διάρκεια τών Αντίστοιχων πρά
ξεων. Άπό τήν άλλη μεριά, μιά ήθική άπόφαση πρέπει πάντοτε 
νά θεωρείται, στήν ειδική πραγμάτωσή της, σάν μιά τάση. 01 
ήθικά αξιολογημένες Επιλογές καί πράξεις δέν μποροΟν νά δια- 
χωριστοΟν καθαρά καί μονοσήμαντα άπό τίς καθημερινές. Τό με
γαλύτερο μέρος τών κάθε τύπου πράξεων καί έπιλογών αξιολογεί
ται μέ Ετερογενή τρόπο. Ή  Ιδιαίτερη χαί ή ήθιχο - ειδολογική αΐ- 
τιολογία ένώνονται χαί Ιτσι ή ύπέρβαση τής Ιδιαιτερότητας δέν 
συντελεΐται τέλεια, οδτε χαί λείπει τελείως, άλλά τίς περισσότερες 
φορές πραγματοποιείται σέ μικρότερο ή σέ μεγαλύτερο βαθμό. Α 
νάμεσα στή σφαίρα τής ήθικής καί κείνη τής καθημερινότητας δέν 
ύπάρχει κανένα «σινικό τείχος». Μονάχα οί ήθικολόγοι χρησιμο- 
ποιοΟν «καθαρές» ήθικές αξιολογήσεις καί αύτοί τό κάνουν περισ
σότερο στή θεωρία παρά στήν πράξη.

Δέν μπορούμε νά μιλδμε γιά «σινικό τείχος» άκόμα καί μόνο άπό 
τό γεγονός δτι ή ήθιχή κληρονομιά τοΟ παρελθόντος τής άνθρωπό- 
τητας καί ot ήθικές άπαιτήσεις τής σημερινής Ιστορικής Εποχής 
Αποκαλύπτονται στόν Ανθρωπο άκόμα καί στίς συνηθισμένες χρή
σεις καί ατούς κανόνες τής καθημερινής ζωής, ή Ιδιοποίηση τών 
όποιων μπορεί νά γίνει τελείως αόθόρμητα, χωρίς καμιά ήθική 
αΐτιολόγηαη. Άκόμα καί Αν περιείχαν ήθικά κίνητρα, ή ύπέρβαση 
τής Ιδιαιτερότητας ή ή κατάργησή της δέν θά τά χαθιστοΟσε Α
ναγκαία' ή ύπαρξή τους δέν θά βρισκόταν σέ Αντίθεση μέ τή συμ
βίωση.

Οί άχραϊες ήθικές συγκρούσεις γεννιόνται δταν ιό ηθικό κί
νητρο γίνεται καθοριστικό: ή κινητήρια δύναμή τον, ό στόχος, 
τό Αντικείμενο, πρέπει νά Αντιμετωπίζονται οάν ϊνα μέσο γιά 
τήν άνύψωοη στό είδος. Ή  πιό τυπική, Αν καί δχι μοναδική, περί
πτωση τέτιας συμπεριφοράς βρίσκεται στήν προσφορά πρός τήν κοι
νότητα. Τό ήθικό κίνητρο βρίσκει, ώστόσο, Εκφραση άκόμα καί δ- 
ταν ή προσωπική μας συμπεριφορά άντιπρςσωπεύει τή «σωστή» 
συμπεριφορά το3 άνθρώπινου γένους (γιά παράδειγμα, ή στάση 
τών στωικών άπέναντι στό φυσικό θάνατο). Τό «iter»' είναι τό'Ακό
λουθο: ή ίπιλογή (ή άπόφαση) καί ή ονγκέντρωοη δλων τών δυ
νάμεων γιά τήν έκτέλεοη τής έπιλογής, τά συνειδητά καθήκοντα 
πού συνεπάγονται άπό τήν κατάσταση πού Επιλέχτηκε καί τίς συ-

1· Iter =  δρομολόγιο, πορ»(α (ο.τ.μ.). 
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νέπειές της. Ή  μιά ή ή άλλη φάση αύτοΟ τοΟ «iter» χαρακτηρίζει 
άκόμα καί τίς μισο - καθημερινές άποφάσεις, πού μ&ς Ανυψώνουν 
στό είδολογιχό χαί πού Αναστέλλουν μόνο μερικά, ή χαί καθόλου, 
τήν ιδιαιτερότητα. Έ τσι δροΟν, Επίσης, ή Επιλογή χαί ή Αποδοχή 
τών συνεπειών. Άλλά στήν χαθημερινή ζωή δέν μποροΟν νά συγ- 
χεντρωθοΟν δλες οΐ δυνάμεις σέ χάθε άπόφαση. Αύτό θά Ερχόταν 
σέ Αντίφαση πρός τή θεμελιώδη δομή τής καθημερινότητας. Οδτ* 
καί θά είχε Εννοια, άπό τή μ«ριά μας, νά άποδεχτοΟμ* συνειδητά 
τίς συνέπειες μιΑς Επιλογής πού δέν Εγινβ άπ’ ίλο τό άτομο. Έδώ, 
ή «άποδοχή» «Ιναι λιγότερο ή περισσότερο παθητική χαί συμδιβά- 
ζ«ται πολύ χαλά μ’ Ενα άρκβτά χαρακτηριστικό γιά τήν Ιδιαιτερό
τητα Ερώτημα: «γιατί θάπρεπε νά συμβεί άκριβώς σέ μένα;». *0 
ήρωας τής ήθιχής Επιλογής είναι ή ίδια ή μοίρα του χαί αύτό πού 
συμβαίνει μ’ αύτήν μπορεί νά συμβεΐ μόνο μ’ αΰτήν. Ή  κατάληξη 
τής ήθιχής ύπέρβασης τής καθημερινότητας είναι ή χάθαροη, 8- 
που ό Ανθρωπος συνειδητοποιεί τήν είδολογικότητα τής Ατομιχό- 
τητάς του.

Σέ δλες τίς σφαίρες τής άνθρώπινης δραστηριότητας, χαί δχι 
μόνο στήν ήθική Επιλογή, δέν ύπάρχει καμιά χαθαρή χαί αύστηρή 
όριοθττιχή γραμμή άνάμεσα στήν χαθημερινή χαί στή μή - καθη
μερινή συμπεριφορά (φυσικά, πρόκειται μόνο γιά τή συμπεριφορά 
πού Επιτρέπει τή συνειδητή άνύψωση στό «ίδος). Σκεφτεΐτε τήν 
πολιτική σφαίρα ή τίς Επιλογές τής «άγάπης - πάθος»· ή άγάπη 
βμως πού Ιγιν« συνήθεια μπορεί νά «βυθιστεί» πάλι στήν καθημε
ρινότητα1.

Μορφές ύπέρβασης τής καθημερινής ζωής πού δίνουν χώρο σέ 
άνιιχειμενοποιήοεις διαρχείας είναι ή τέχνη χαί ή έπιοτήμη. Γιά 
μιά βαθιά άνάλυση τού ζητήματος παραπέμπουμε στό εισαγωγικό 
κεφάλαιο τής «Αισθητικής» τοΟ Λούχατς. Σύμφωνα μέ τό Λούχατς, 
ή χαλλιτεχνιχή χαί ή Επιστημονική δημιουργία σπάζει τήν αυθόρ
μητη τάση τής καθημερινής σκέψης νά χατενθύνεται πρός τό 
Ιδιαίτερο έγώ: ή τέχνη τό κάνει στό μέτρο πού είναι ούσιαστιχά 
«ύτοσυνείδηση καί μνήμη τής Ανθρωπότητας’ οί κοινωνικές Επιστή- 
μβς στό βαθμό πού προχωρούν μεθοδικά, ξεκινώντας άπό τή σχε- 
τιχή τελεολογία, πρός τούς μεμονωμένους άνθρώπους' ot φυσικές 
Επιστήμες στό βαθμό πού προχωροβν, μεθοδικά, άντίθετα πρός τήν

1. ΤΑ «&>θ(ζ«ται· ίέν χρηοιμοποκίται tb& μέ ·χαχή» Ιννοια, άλλά μόνο 
γιά vd β*(£«ι τή ίιαφορί μπ«ξΰ χαθημιρινής χαί μή- καθημιρινής ζωής.
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Ανθρωπομορφιχή wop*ία. Ή  Επιστήμη χαί ή τέχνη ίέν μποροΟν 
νά διαχωριστοΟν μέ αύστηρά δρια Από τήν καθημερινή ζωή χαί 
σκέψη. Άκόμα χαί 6 Επιστήμονας χαί ό καλλιτέχνης ϊχουν, γιά 
παράδειγμα, μιά καθημερινή ζωή· έπιπλέον, τά ζητήματα πού χει
ρίζονται στίς Αντικειμενοποιήσεις τους μπαίνουν, Ανάμεσα στ’ Αλ
λα (φυσιχά, μόνο Ανάμεσα στ’ Αλλα), Από Λή ζ ωή· Άχόμα, ό χαλ- 
λιτέχνης χαί 6 ίπιβτήμονας Ιχουν χι αώτοί μιά Ιδιαιτιρότητα. πού 
μποροΟμε νά τή δοΟμ* στή δημιουργία, μέσα Από 6ρισμίνες μεσο
λαβήσεις (στήν τέχνη χαί «τίς χοινωνιχές Επιστήμες μέσα Από τή 
μεσολάβηση τής Ατομικότητας), χαί πού 7iaigvei, βέβαια, μέρος 
στήν Αντιχεψενοποίηση. Τέλος, χάθε σημαντικό Ιργο Επιστρέφει 
στήν καθημερινή ζωή χαί Επηρεάζει τήν καθημερινή ζωή χαί Αλ
λων Ανθρώπων.

Τό μέσο γιά νά ξεπεράσουμε μερικά ή 6λιχά τήν Ιδιαιτερότητα, 
γιά νά τήν Αποσπάσουμε άπό τήν καθημερινότητα χαί νά τήν Ανυ
ψώσουμε στό είδολογιχό, είναι ή όμογενοποίηση. Ξέρουμε ήβη βτι 
ή χαθημερινή ζωή είναι Ετερογενής χαί Απαιτεί τή συγκέντρωση 
βλων τών Ιχανοτήτων μας σέ πολλές κατευθύνσεις, άλλά σέ καμιά 
Ιδιαίτερα. 'Οπως λέει ό Λούχατς, στήν χαιθημερινότητα συμμετέχει 
•όλόχληρος ό Ανθρωπος·. Τ ί σημαίνει λοιπόν όμογενσποιοΟμε; 
Πρώτ’ Απ’ δλα δτι συγκεντρώνουμε τήν προσοχή μας σέ Ινα 
μοναδικό ζήτημα χαί «Αναστέλλουμε», ταυτόχρονα, χάθε Αλλη δρα
στηριότητα* σημαίνει Επίσης βτι ΕνεργοποιοΟμε, γιά νά λύσουμε 
αύτό τό πρόβλημα, δλη τήν άν&οώπινη τιροοακιιχάιψά μας. ’Ο
πως λέει ό Λούχατς πάλι, μετασχηματιζόμαστε σέ «Ακέραιους Αν
θρώπους». ΌμογενοποιοΟμε σημαίνει, τέλος, δτι δέν δροΟμε αύθαί- 
ρετα, Αλλά ίτσι ώστε ή ίδιαιτερότητά μας νά Αναλύεται στήν ειδο
λογική δραστηριότητα πού Επιλέξαμε συνειδητά, αύτόνομα χαί, χα- 
τά συνέπεια, σάν Ατομα.

Μόνο βταν ύπάρχουν χαί οί τρεις αύτοί παράγοντες μποροΟμε 
νά μιλδμε γιά δμογενοποίηση Ικανή νά μΑς Ανυψώσει Από τή σφαί
ρα τής Ιδιαιτερότητας σέ χείνη τής είδολογικότητας. Ή  συγκέν
τρωση σ’ Ενα μοναδικό καθήκον μάς συμφιλιώνει Ακόμα μέ τήν κα
θημερινότητα, τής δποίας είναι Αναπόσπαστο τμήμα. Ά ν  πρέπει 
νΑ μάθουμε, γιά παράδειγμα, μιά νέα κίνηση στήν Εργασία μας, 
δέν μποροΟμε νά σχεφτοΟμε «Αλλη», δπως, Αντίθετα, συμβαίνει βταν 
ΕκτελοΟμε κινήσεις πού ήδη κατέχουμε χαί πού γι’ αύτό τό λόγο 
Εχουν γίνει μηχανιχές. Σ’ αύτή τήν περίπτωση Αναστέλλουμε χάθε 
Αλλη δραστηριότητα. Ό ταν Εξετάζουμε κάποιον, ΑφαιροΟμε τίς



διάφορες Ιδιότητες τοΟ Ανθρώπου πού 6piaxrtai μπροστά μας χαί 
συγκεντρωνόμαστε σ’ Ινα μόνο έρώτημα: ζητβμε δηλαδή νά κα
θορίσουμε Αν αύτός είναι κατάλληλός νά έκτελέσει μιά κΑποια 
έργασία. Σ’ αύτή τήν περίπτωση βμως, ή συγχέ/τρωση, ή στιγ
μιαία όμογενοποίηση, δέν ΑσχίΙ πάνω μας post fcsta χαμιά έπί- 
δραση.

Είναι αύτονόητο δτι στίς 6μογ*νοποιήσ«ις πού σημειώσαμε δέν 
βρίσχεται «έν δράσει» ύλη ή προσωπικότητά μας χαί δτι ή συγχέν- 
τρωση δέν Ιχει τίποτα νΑ xAvti μέ τήν Αναστολή τής Ιδιαιτιρότη- 
τΑς μας. 01 έπιλογές μποροΟν δμως νά γίνουν Αχόμα χαί σ’ Ιναν 
«Ανώτερο» βαθμό. 'Α ν, γιΑ παράδειγμα, ένας χωρικός έργάζεται 
γιά πρώτη φορά σ’ Ινα έργοστάσιο χαί Αν στή 6άση τής ίχανότητας 
Ιδιοποίησης τών χινήσεων τής έργασίας πρέπ«ι νά Αποφασίσει γιΑ 
τήν χαταλληλότητά του γιά έργοστασιαχή ΐργασία, ώστε νά έγχα- 
ταλείψει τελείως τήν έπαρχία, αύτή ή δοκιμή Ασκεί Αναμφίβολα 
μιά έπιροή σέ δλη τή ζωή έκείνου τοΟ έργαζόμενου. Κατά τή διάρ- 
χιια  τέτιων δοκιμών μποροΟν νά προχύψουν Αχόμα χαί ήθικές συγ
κρούσεις. Ό λο σχεδόν τό έγώ μας βρίσκεται «έν δρΑσει» καί ή Α
πόφαση (Ιναι σχ(δόν έξ όλοκλήρου μιά λειτουργία τής Ατομικό- 
τητΑς μας. Αύτές ot Αποφάσεις Αλλάζουν λίγο πολύ ύλόχληρο τόν 
Ανθρωπο χαί δροΟν Αχόμα χαί post festa* ήδη έδώ έμφανίζεται, Αν 
χαί δέν έπιβάλλεται στήν πραγματικότητα, ή όμογενοποίηση στό 
είδος’ ή ύπέρβαση τής καθημερινής σφαίρας Αρχίζει, χωρίς δμως 
νά συντελεΐται όλοχληρωτιχά. Οί περισσότερες Αποφάσεις τής ζωής 
μας παίρνονται σ’ αύτό τό πεδίο, r

Ό  πλήρης Αναστολή τής Ιδιαιτερότητας, ό μετασχηματισμός σέ 
«Ακέραιους Ανθρώπους» είναι συνήθως μιά ίξαίρεοη. ’Ακόμα χαί 
στίς έποχές τών μεγάλων χοινωνιχών άναταραχών ή ζωή τοΟ μέ
σου Ατόμου δέν παρουσιάζει πολλές όριοθετιχές γραμμές αύτοΟ τοΟ 
τύπου. ’Αντίθετα, γιά μερικούς Ανθρώπους δέν ύπάρχει μόνο μία 
στιγμή όμογενοποίησης. Αύτή ή τελευταία έπαναλαμβάνεται χαί 
δέν είναι πολύ Ασυνήθιστη μονάχα σέ άνθρώπους πού χό κυρίαρχο 
τιάϋος τους στρέφεται 7ΐρός τό είδος καί πού παράλληλα Εχουν 
τήν Ικανότητα νά πραγματοποιούν χό πάϋος χους. Αύτοί είναι οί 
μεγάλοι ήθιχολόγοι, οί έπαναστάτες, οί καλλιτέχνες χαί οί έπιστή- 
μονες. Ώ ς πρός τόν έπαγγελματία έπαναστάτη, τό μεγάλο καλλι
τέχνη καί έπιστήμονα, πρέπει νά θυμίσουμε δτι δέν είναι μόνο 
τό κυρίαρχο πάθος του ΑλλΑ χαί ή κυρίαρχη έργαοία του, ή 
θεμελιώδης ίργαοιαχή τον δραστηριότητα πού Απαιτεί χαί Ιχει
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σάν συνέπ«α τήν Ανύψωση στό «ΐδος. Ό  μετασχηματισμός σέ «Α
κέραιους άνθρώπους» ένυπάρχει συν*πώς κατ’ Ανάγκη στό civet 
τους, στή θεμελιώδη δραστηριότητα τής ζωής τους.

’Αναμφίβολα, (νας καλλιτέχνης, Ενας Επιστήμονας, Ινας Επανα
στάτης, δέν ζεϊ κάθε στιγμή σέ μιά παρόμοια Ενταση. Αύτός Εχει 
μιά καθημερινή ζωή Ακριβώς δπως δλοι ΰ  Αλλοι καί ή Ιδιαιτερό- 
τητα «Ιναι Ισχυρή σ’ αότόν βπως καί σέ δλους τούς Αλλους Ανθρώ
πους. Ό  ΙδιαιτερότητΑ του παραμερίζεται μόνο στή δημιουργική 
δραστηριότητα χαί αύτός, μέ τή μ«σολάδηση τής άτομιχότητάς του, 
καταλήγει νά Αντιπρόσωποι τό ΑΛρώπινο «Ιδος χαί εισέρχεται 
σάν πρωταγωνιστής στήν Ιστορική διαδικασία. Ό  πολιτικός Αν
θρωπος, πού πρέπ«ι νά πείσει τίς μάζες χαί νά τίς παρασύρει στή 
δράση, πού πρέπει νά άσχήσει μιά Αποφασιστική Επιροή στοός συ
ναγωνιστές του Ενόψει ένός καθορισμένου σχοποΦ, πού πρέπει νά 
Επιλύσει περίπλοκες καταστάσεις προβλέποντας τίς συνέπειές τους, 
ύψώνεται πάνω Από τόν έαυτό του, Αφήνεται κατά κάποιο τρόπο 
νά μτταφερθεΐ Από μιά «Αόρατη» δύναμη, πού συχνά τή λένε προσ- 
δοχία, Αλλά πού στήν πραγματικότητα δέν είναι παρά ή Ανυψωτι
κή δύναμη τής Απόφασης πού Αρμόζει στό είδος. Ό  καλλιτέχνης 
φαίνεται νά δδηγεΐται άπό Ενα «Αόρατο» χέρι, μιά-καί στή δημι
ουργική του δραστηριότητα παράγει κάτι τό διαφορετικό Απ’ δ,τι 
σχόπευ* νά φτιάξει. Ό  καλλιτέχνης δδηγήθηκ* Από τή δύναμη 
τής Αντικειμενικότητας, πού Ελευθερώνει τή δημιουργία του Απ’ δ- 
σα «Ιναι Ιδιοτελή στίς προθέσεις του.

Δέν μποροΟμ· έδώ νά ΕξετΑσούμε λεπτομερειακά τή δομή τής 
καθημερινής ζωήί- ΘΑ άρκεστοΟμε νά τονίσουμε μερικές δψεις της 
πού ΑποκτοΟν Ιδιαίτερη σημασία στά ζητήματα γιά τά όποϊα θά 
μιλήσουμε στή συνέχεια.

Τό κυρίαρχο χαρακτηριστικό τής καθημερινής ζωής είναι δ 
ανΰορμητιομός. Φυσικά, δέν είναι δλες οί δραστηριότητες αύθόρ- 
μητες στόν Μιο βαθμό καί ή Ιδια δραστηριότητα δέν είναι στό Γδιο 
μέτρο αύθόρμητη στίς διάφορες περιστάσεις, στίς διάφορες βαθμί
δες έπανΑληψης καί Ασκησης. Ό  αυθορμητισμός είναι, ώστόσο, ή 
χάση κάθε μορφής δραστηριότητας. Αύτός χαρακτηρίζει τόσο τά 
Ιδιαίτερα κίνητρα (καί τίς μορφές δραστηριότητας) δσο καί τίς εΐ- 
δολογικές δραστηριότητες. Ό  όμοιόμορφος ρυθμός, ή Επανάληψη, 
ή κανονικότητα τής καθημερινής ζωής (πού καταστρέφονται μό
λις ύπερβληθεϊ ή καθημερινότητα) δέν Αντιφάσκουν καθόλου μέ 
τόν αύθορμητισμό, άλλά άλληλοεπηρεάζονται. Ή  καθαρή καί Α
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πλή ιδιοποίηση συνηθειών, κοινωνικών Απαιτήσεων, μόδας —  πού 
είναι συνήθως μιΑ χωρίς σκέψεις Ιδιοποίηση — μπορεί νΑ γίνει 
μόνο στή βάση τοϋ αόθορμητισμοϋ. Ά ν , πράγματι, θέλαμε νΑ με- 
σολαβοϋμε σέ κάθε στιγμή κάθε μορφής δραβτηριότητΑς μας, δέν 
θά μπορούσαμε νά έκτελέσουμε ούτε Ενα ίλάχιστο τμήμα τών πρά
ξεων πού Απαιτεί ή καθημερινότητα καί ή παραγωγή καί Αναπαρα
γωγή τής Ανθρώπινης κοινωνικής ζωής θά γίνονταν Αδύνατες. Ό  
αύθορμητισμός δέν έκφρΑζεται δμως μόνο στήν Ιδιοποίηση τής συ
νηθισμένης συμπεριφοράς καί τοΟ ρυθμού ζωής, Αλλά Ακόμα καί 
στό γεγονός δτι αύτή ή Ιδιοποίηση συνοδεύεται Από έφήμερα κί
νητρα πού ξεπηδοϋν καί μετά βυθίζονται πΑλι στήν κα(Η)μ*ρινό- 
τητα. Στό μέσο δρο τών μορφών δραστηριότητας τής καθημερινής 
ζωής οί αιτιολογήσεις γίνονται τυπικές, δηλαδή: τΑ συνεχώς με- 
ταβαλλήιενα κίνητρα βρίσκονται Αρκετά μακριά Από τό νά έκφρά- 
ζουν τήν δλότητα, τήν ούσία τοΟ άτόμου. Αύτό Ισχύει καί γιΑ τήν 
πλειοψηφία τών πραγματικών κινήτρων, Αλλά σέ διαφορετικό βαθ
μό γιά τά «σιωπηλά».

Στήν καθημερινή ζωή οΐ Ανθρωποι ζοϋν στή βάση τής πιθανό
τητας, στό πεδίο της: Ανάμεσα στίς Ανθρώπινες δραστηριότητες καί 
τίς συνέπειές τους ύπάρχει Ινας δεσμός πιθανότητας. Ποτέ δέν μπο
ροΟν νά μετρηθοΟν ot δυνατές συνέπειες μιΑς πράξης μέ ίπιστημονι- 
κά Ακριβή τρόπο. Στήν πλουσιότητα τών καθημερινών δραστηριο
τήτων δέν ύπάρχει, Αλλωστε, χρόνος γιΑ Ινα τέτιο ύπολογισμό, 
πού δέν είναι κάν Αναγκαίος: μ ί τή βοήθεια μιΑς πιθανής Εκτίμη
σης μποροϋμί στό «μέσο δρο» τών περιπτώσεων νά προσδιορίσουμε 
μέ έπάρκεια τήν πράξη Ιτσι, ώστε νά πβτύχουμε τό στόχο πού 
σκοπεύουμε. Ot Ιννοιες «μέσος δρος» καί «έπάρκεια» είναι έδώ τό 
Ιδιο σημαντικές. Ή  πρώτη παραπέμπει στή δυνατότητα δτι σέ με
ρικές περιπτώσεις ή έκτίμηση άποδείχνεται λαθεμένη καί συνε
πώς δημιουργοϋνται οI καταστροφές τής καθημερινής ζωής. Στήν 
πιθανότητα Ανατρέχουμε πΑντα δταν διασχίζουμε ένα δρόμο: πραγ
ματικά, μ’ αύτή τήν πρΑξη δέν ύπολογίζουμε ποτέ τήν ταχύτητά 
μας ούτε κείνη τών αύτοκινήτων. Μέχρι τώρα δέν βρεθήκαμε πο
τέ κάτω άπό ένα αύτοκίνητο, Αλλά αύτό ύά μπορούσε νά συμβεΓ 
Αν βμως ϊπρεπε νΑ κάνουμε έξαντλητικούς ύπολογισμούς, δέν θά 
καταφέρναμε νά τόν περάσουμε. Στήν Ιννοια «έπάρκεια» περιέχε- 
ται συνεπώς ένα διπλό δριο: αύτή ύπονοεϊ δτι στήν καθημερινή 
ζωή μποροϋμε ήδη νά προσανατολιζόμαστε καί νά δροΟμ* μέ τή 
βοήθεια έκτιμήσεων πιθανότητας, ΑλλΑ δτι δέν είμαστε άχόμα Ικα
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νοί γιά κάτι χέχιο, κάτω Απ’ αύτό χό δριο, στή σφαίρα χής χ«θα- 
ρής πιθανότητας, χαί δτι, πάνω Απ’ αύτό χό βριο, στή σφαίρα τής 
Επιστημονικής Ακρίβειας, <5όν κάνουμε πιά Εκτιμήσεις. Φυσικά, έδ® 
ύπάρχει ό κίνδυνος τής πιθανής πράξης, πού δέν είναι βμως Ενας 
αύθόρμητα άποδεχτός χίνδυνος, άλλά Απαραίτητος χαί ΑναγχαΤος 
γιά νά ζήσουμε χαί Ακριβώς μ’ αύτό ξεχωρίζει άπό τούς — ήθι- 
χούς —  κινδύνους τής Ατομικότητας.

Ή  πιθανότητα πού χαρακτηρίζει τίς πράξεις τής καθημερινής 
ζωής άποχαλύπτει Ακόμα χαί τήν οίκονομιχή φύση αδτής τής 
ζωής. Κάθε κατηγορία δράσης χαί σκέψης μπαίνει στό προσκήνιο 
χαί λειτουργεί, μόνο στό μέτρο πού άπαηειτσ«, ώστε νά μή δια
κόπτεται ή καθημερινότητα* χαχά κανόνα, ή κατηγορία δέν δρ4 
μέ μεγαλύχερη βαθύτητα, Ιχταση χαί ϊνταση Απ’ αύτή πού άπαι- 
τεϊται, γιατί διαφορετικά θά Εσπαζε τήν αύστηρή «δομή» αδτής 
τής ζωής. Στίς περιπτώσεις πού, γιά παράδειγμα, ή Ινταση είναι 
ΐιεγαλύχερη, ή καθημερινή τάξη διασαλεύεται: χαί λίγο ένδιαφέρει 
Αν μάς κινεί «ρός τά «πάνω» χαί μ&ς άνυ<}*ί>νει στό είδος (πού δέν 
μπορεί, βέβαια, νά χαρακτηρίζει όλη τή ζωή μας), ή, Αντίθετα, 
μ4ς χινεϊ πρός τά «κάτω», μέχρι νά γίνουμε άνίκανοι νά ζοΟμε, 
δμοια βπως 6 ’Ομπλόμοφ.

Ή  καθημερινή σχέψη προσανατολίζεται στήν Εκτέλεση τών χα- 
θημ*ρινών δραστηριοτήτων* μ’ αύτή τήν Ιννοια, μποροΟμε νά μι- 
λβμε γιά Λμεοη ένότητα σκέψης χαί δράσης. Στήν χαθημερινή ζωή, 
οί Απαιτούμενες σκέψεις δέν Ανυψώνονται ποτέ ώς χό Επίπεδο χής 
θεωρίας, Ετσι βπως ή χαθημερινή δραστηριότητα δέν είναι άπό μό
νη της πράξη. Έ  πρακτική δραστηριότητα τοΟ μεμονωμένου άν
θρώπου φτάνει στό Επίπεδο τής πράξης μόνο στήν περίπτωση πού 
εΤναι μιά συνειδητή είδολογ'ική δραστηριότητα* στή βουβή συμβίω
ση Ιδιαιτερότητας χαί είδολογικότητας, στήν κα&τμερινή ζωή δη
λαδή, ή άτομιχή δραστηριότητα είναι μόνο μιά στιγμή τής πρά
ξης, δηλαδή τής σύνθετης δραστηριότητας τής Ανθρωπότητας πού, 
στηριζόμενη σ’ αύτό πού είναι ήδη δοσμένο, δημιουργεί χάτι τό 
καινούργιο, χωρίς ώστόσο νά μετασχηματίζει αύτό πού είναι δο
σμένο σέ κάτι τό καινούργιο.

Ή  Αμεση ένότητα σκέψης καί δράσης Επιβάλλει ώστε στήν κα
θημερινή ζωή νά μήν ύπάρχει καμιά διαφορά Ανάμεσα σ’ αύτό πού 
«ισχύει» καί σ’ αύτό πού είναι «Αληθινό»: αύτό πού φαίνεται νά 
Ισχύει είναι καί Αληθινό. Κατά συνέπεια, ή στάση τής καθημερι- 
νής ζωής είναι Απόλυτα πραγ’ΐατιατική.
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Είναι Γσως Απαραίτητο νά διασαφηνίσουμε περισσότερο τή δια
πίστωση δτι αότό πού φαίνεται πώς ισχύει είναι καί Αληθινό. Ή  
καθημερινή σκέψη άφθονε! Από θραύσματα σκέψεων, Από Αναγνω
ριστικό ύλικό, Ακόμα καί Από κρίσεις, πού δέν ΑσκοΟν καμιά έπι- 
ροή στή χειραγώγηση ιών πραγμάτων καί στίς πραγματο - υλικές 
Αντικειμενοποιήσεις μας, ΑλλΑ πού άναφέροηαι άποχλειοτιχά στόν 
χοινωνιχό μας προσανατολισμό. Στή χειραγώγηση τών πραγμά
των ή στίς πραγματο - υλιχές Αντικειμενοποιήσεις μας ή αδθόρμη- 
τη ταύτιση τοΟ «ίσχύοντος» μέ τό «Αληθινό» δέν είναι προβληματι
κή (τουλάχιστο στό πεδίο τής καθημερινής ζωής' δέν μιλΛμε έδώ 
γιΑ τήν έπιστήμη). ’Αλλά αύτή ή Ιλλειψη προβληματικότητας 
παύει, δταν αύτό πού «Ισχύει* μάς έπιτρέπει νά κινηθοΟμ* σ’ Ινα 
δοσμένο χώρο ή καί νά τόν θέσουμε σέ χίνηση: έδώ, αύτό πού Ι
σχύει είναι χαί άληθινό μόνο στό μέτρο πού έμεΓς, μέ τή βοήθειά 
του, μποροϋμ* νά συνεχίσουμε νά ζοΟμ* στήν καθημερινότητα, μέ 
δσο τό δυνατό λιγότερες προστριβές. Δέν μιλβμε έδώ γιά τήν 
αντικειμενική άλή&εια — πού είναι Ανεξάρτητη άπό τήν άτομι- 
χή μας δραστηριότητα —  τής σκέψης ή τής δοσμένης κρίσης. (Φυ
σικά, σ’ αύτή τήν περίπτωση, ή άτομική δραστηριότητα είναι σπά
νια χσ&αρά άτομική* τίς περισσότερες φορές αύτή είναι ή προβολή 
τών άπαιτήσεων καί τών συμφερόντων ίνός δοσμένου κοινωνικοΟ 
στρώματος ή τάξης.) ’Ακόμα καί Αντικειμενικά μή Αληθινές κρί
σεις καί σκέψεις μποροΟν νά ΑποκαλυφτοΟν δτι ισχύουν στήν κοι
νωνική δραστηριότητα, άν Αντιπροσωπεύουν τά συμφέροντα τής 
τάξης ή τοΟ στρώματος πού άνήκει τό άτομο καί άν τοΟ διευκολύ
νουν τόν προσανατολιομό ή τή δράση πού άνταποκρίνεται στίς κα
θημερινές Απαιτήσεις τής δοσμένης κοινωνικής τάξης' ή στρώμα
τος. Χωρίς άμφιβολία, μιά ένέργεια πού Ανταποκρίνεται ατά συμ
φέροντα μι&ς τάξης ή ένός στρώματος μπορεΤ νά Ανυψωθεί Ακόμα 
καί στό έπίπεδο τής πράξης, Αλλά, σ’ αύτή τήν περίπτωση, ξεπερ
νάει τή στάθμη τής καθημερινότητας· ή θεωρία τής καθημερινό
τητας γίνεται έδώ Ιδεολογία' αδτή γίνεται σχετικά αύτόνομη Από 
τήν καθημερινή πράξη, ϊχει μιά δική της ζωή καί δέν άναφέρε- 
ιαι έπομένως κύρια στήν καθημερινή δραστηριότητα, Αλλά στήν 
πράξη. Πρέπει, ώστόσο, νά έπαναλάβουμε δτι Ανάμεσα στήν κα
θημερινή δραστηριότητα καί στή μή - καθημερινή πράξη καί σκέψη 
δέν ύπάρχει κανένα «σινικό τείχος» καί τά περάσματα Από τόν ϊνα 
στόν άλλο τύπο είναι πολύ συχνά.

Ά π ’ δσα εΓπαμε συνάγεται δτι ή πίστη καί ή έμπιστοούνη παί
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ζουν στήν καθημερινή ζωή Ινα πολύ «ιό σημαντικό ρόλο Απ’ δ,τι 
οχίς Αλλες σφαίρες ζωής. Αύτό δέν σημαίνει καθόλου βτι ή πίστη 
καί ή Εμπιστοσύνη φτάνουν 48® σέ μιά μέγιστη Ιηαοη: ή θρησκευ
τική πίστη είναι συχνά πιό Ιντονη καί πιό Απόλυτη καί ή Εμπι- 
σΐοσύνη άποκτΛ στήν ήθική ή στήν πολιτική μιά πιό Ιντονη συναι
σθηματική σημασία. ’Αντίθετα, είναι Αλήθεια δτι ή πίστη καί ή 
ίμπιστοσύνη καλύπτουν στήν καθημερινή ζωή Ινα «πλατύτερο χώ- 
ρο», βτι στήν καθημερινότητα είναι Αναγκαία σέ μεγαλύτερο βαθ
μό ή σύνδεσή τους. Ot Ανθρωποι δέν μποροΟν νά Αποκτήσουν μιά 
Ιξαντλητική όλοκληρωτική δράση τής δλότητας, γιά καμιά πλευ
ρά τοΟ πραγματικοΟ: ή γνώση τών βασικών χαρακτηριστικών τής 
Αλήθειας δέν μπορεΐ συνεπώς νά λειτουργήσει χωρίς τήν Εμπιστοσύ- 
νη (ίμπιστοσύνη στήν Επιστημονική μας μέθοδο, στή γνώση τής 
πραγματικότητας, στίς Επιστημονικές κατακτήσεις τών Αλλων 
κλπ.). Στήν καθημερινότητα, δπου ή γνώση περιορίζεται στόν το
μέα πού Ανταποκρίνεται στή δραστηριότητα, ή «Εκταση» τής Εμπι
στοσύνης καί τής πίστης είναι πολύ πλαγιά. Στόν Αστρονόμο δέν 
Αρκεί νά πιστεύει δτι ή γή γυρίζει γύρω άπό τόν ήλιο, Αλλά στήν 
καθημερινή ζωή αύτή ή πίστη είναι κάτι παραπάνω άπό Επαρ- 
κής' στό γιατρό δέν Αρκεί νά πιστεύει στήν Αποτελεσματικότατα 
ένός φαρμάκου, Ενώ στόν Αρρωστο .Αρκεί (καί αύτό στή βάση τής 
άπλής Εμπιστοσύνης πρός τό γιατρό καί τήν ιατρική Επιστήμη 
πού, λίγο πολύ, στηρίζεται στήν Εμπειρία). Τά παραδείγματα έξη- 
γοΟν δτι δέν πρόκειται γιά Ασυμφιλίωτες Αντιφάσεις, ΑλλΑ γιά 
συμπεριφορές πού «συνδέονται» μεταξύ τους. *Οταν δ γιατρός κα
ταφεύγει στήν Εμπιστοσύνη (κάθε Αλλο παρά σπάνιο) Ενεργεί μέ
σα στή δομή τής καθημερινής ζωής. ’Αλλά Αν κάποιος, κάποτε, Αρ
χίσει νά σκέφτεται δτι μιά δεισιδαιμονί*~ιου ή μιά θέση τής κοι
νωνικής του δμάδας δέν μποροΟν νά γίνουν άποδεκτές γιατί βρί
σκονται σέ Αντίθεση μέ τήν Εμπειρία, καί Αν άρχίσει νά Εξετάζει 
αύτή τή δεισιδαιμονία κι αύτή τή θέση συγκρίνοντάς τες μέ τήν 
πραγματικότητα καί, τελικά, τίς Απορίψει, τότε αύτός ύπερβαίνει 
τή συνηθισμένη πορεία τής καθημερινής σκέψης, τουλάχιστο σ’ αύ- 
τή τήν περίπτωση.

Μέχρι τώρα μιλήσαμε γιά πίστη καί Εμπιστοσύνη χωρίς νά δεί
ξουμε σέ τί αύτά τά δύο συναισθήματα διαφέρουν, παρόλη τή συ
χνά κοινή λειτουργία τους. Χωρίς νά Αναλύσουμε τό ζήτημα, φτά
νει νά ποΟμε Εδώ δτι ή Εμπιστοσύνη είναι Ινα συναίσθημα δλου 
τοΟ Ατόμου καί είναι συνεπώς άποδεκτό στήν Εμπειρία, στήν ήθική
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καί στή θεωρία πολύ περισσότερο άπό χήν πίστη, πού βυθίζω πάν
τα τίς ρίζες χης στήν Ιδιαιτερότητα.

Στό βαθμό πού ή καθημερινή σκέψη είναι πραγματιστική, κάθε 
καθημερινή μας δραστηριότητα συνοδεύεται άπό μιά πίστη ή έμ  ̂
πιστοσύνη. Στήν άντικειμενοποίηση ή στή χειραγώγηση τών πραγ
μάτων δέν ύπάρχει θέση γιά τήν πίστη, γιατί σ’ αύτή τήν περί
πτωση είναι ή Βία ή έμπειρία πού ΰπαγορεύει τή διόρθωση τών 
σφαλιιάτων. Έξαρτάται άπό τήν όλότητα, άπό τήν Ατομικότητα 
τοΟ μεμονωμένου άνθρώπου, άπό τήν χοινωνιχή χατάστααη, τό 
ποιό συναίσθημα θά γίνει ούσιαστιχό γιά τήν χίνηση μέσα σέ μιά 
καθορισμένη σφαίρα. Ή  ένότητα «ίσχύοντος» χαί «άληθινοΟ» πα- 
ρουσιάζ«ται, ώστόσο, σέ προβληματική μορφή.

Είναι πολύ χαρακτηριστική τής καθημερινής σχέψης — μέ μορ
φές «προερχόμενες* άπό άλλους ή σάν άποτέλεσμα μιάς άτομιΧής 
έμπειρίας — ή «ύπεργενίχβυση». 01 χρίσεις πού θεμελιώνονται 
σ’ αύτή είναι δλες προσωρινές χρίσεις, πού ή πράξη έπικυρώνει 
ή τουλάχιστο δέν άμφισβητεϊ ώσότου, στηριζόμενοι σ’ αύτές, γίνου
με Ικανοί νά δράσουμε χαί νά προσανατολιστούμε. Στό βαθμό πού ή 
έμπιστοσύνη δένεται μέ μιά προσωρινή κρίση δέν είναι «χαχό» νά 
Εχουμε «μόνο» προσωρινές κρίσεις καί αύτές νά είναι ύπεργενι- 
κευμϊνες· μάλιστα, δπως είδαμε, δέν μποροΟμε νά Επιδιώκουμε νά 
ίχουμε πιό Ακριβείς χρίσεις ούτε στήν άρχή, ούχε χατά τή διάρκεια 
τής δράσης, 4ν δέν θέλουμε νά χάσουμε τήν Ικανότητα δράσης. 
Ό ταν βμως δέν πρόκειται πιά μόνο γιά τόν προσανατολισμό μας 
στήν καθημερινή ζωή, άλλά κρίνεται βλη μας ή προσωπικότητα, 
ή ήθιχή μας άχεραιότητα, ή άνώτερή μας άνάπτυξη, τότε πρέπει 
νά είμαστε Ικανοί νά Αλλάξουμε ή νά καταργήσουμε χάθε προσωρι
νή χρίση. Καί θά μπορέσουμε νά τό χάνουμε 4ν ή κρίση ζευγαρώ
νεται μέ τήν έμπιστοσύνη, ένώ, Αντίθετα, δέν θά μπορέσουμε νά έ
χουμε θετικό άποτέλεσμα άν αύτή είναι δεμένη μέ τήν πίστη. 01 
προσωρινές χρίσεις, πού βυθίζουν τίς ρίζες τους στήν Ιδιαιτερότη
τα χαί είναι, έπομένως, συνδεμένες μέ τήν πίστη, είναι προκατα- 
λήψβις1.

Ot προσωρινές χρίσεις (καί οί προκαταλήψεις) είναι Ιδιαίτερα 
μόνο παραδείγματα τής ύπεργενίκευσης. Πραγματικά, είναι χαρα
κτηριστική τής καθημερινής ζωής ή χοντροκομμένη χειραγώγηση

1. Γιά lup-.aoixtpa, πάνω ο* αύτό τ6 θέμα, παραπέμπουμ* οτδ Οοχίμιο 
a&rtfc συλλογής πού |χ«ι τίτλο <01 προχαταλήψιις».
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tov «άχόμου». Άντιδράμε σταθερά σέ καταστάσεις, άνταποκρινό- 
μασκ σέ μεμονωμένες άπαιτήσεις, λύνουμε μεμονωμένα προβλήμα
τα. Γιά νά μπορέσουμε νά άντιδράσουμε, πρέπει νά συγκεντρώσου - 
μ ί τό συντομότερο δυνατό αύτό πού «Ιναι μεμονωμένο χάτω άπό 
κάτι καθολικό, πρέπει νά τό διατάξουμε στήν πορεία τής καθημε
ρινής μας δραστηριότητας, \U λίγα λόγια, πρέπει νά ήγη&οϋμε 
τ·ϊ)ς ύπόθεσης. Δέν ϊχουμ* τό χρόνο νά κοσκινίσουμε τά πάντα ή 
Εστω μόνο τίς άποφασιστικές πλευρές τής μεμονωμένης ύπόθίσης: 
πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τό συντομότερο, άπό τήν όπτική ένός δο
σμένου καθήκοντος, τή θέση πού τοΟ ταιριάζει. Αύτό είναι δυνατό 
μόνο μέ τή βοήθεια τών διαφόρων μορφών ύπεργενίκευσης. Έ τσι, 
λογουχάρη, δέν μποροΟμε νά κάνουμε χωρίς τήν άναλογία. Ή  κα
θημερινή μας γνώση γιά τούς άνθρώπους, χωρίς τήν όποία δέν μπο
ροΟμε νά προσανατολιστοΟμε, λειτουργεί κύρια μέσω τής Αναλο
γίας· τοποθετοΟμε ϊνα δοσμένο άνθρωπο, πού θέλουμε νά τόν γνω
ρίσουμε στή σημαντική γιά μάς πλευρά του, σέ μιά κατηγορία πού 
γνωρίζουμε ήδη άπό τήν έμπειρία μας καί σ’ αύτή τή βάση προσα
νατολιζόμαστε. Μονάχα post festa, μετά τήν πράξη, είμαστε σέ 
θέση νά καταστρέψουμε τήν άναλογία καί νά γνωρίσουμε, νά Εκ
τιμήσουμε καί νά κατανοήσουμε τό μεμονωμένο φαινόμενο — στήν 
περίπτωσή μας τό δοσμένο &4ρωπο — στή συγκεκριμένη του δλό- 
τητα. Φυσικά, ή προσωρινή άναλογική κρίση μπορεί νά μετατρα- 
πεί καί σέ προκατάληψη: συμβαίνει νά μή θέλουμε νά πάρουμε 
ύπόψη μας τά άνοιχτά συγκρουόμενα μέ τήν κρίση μας γεγονότα, 
τόσο πολύ είμαστε φυλακισμένοι τής Ιδιας μας τής τυποποίησης. 
Συνεπώς, ή προσωρινή άναλογική κρίση είναι, στήν καθημερινή 
ζωή, άπλά άναπόφευκτη- Εκτίθεται Ετσι στόν κίνδυνο τής ίκτρά- 
χυνσης καί, άν στήν άρχή δέν βλάπτει νά μεταχειριζόμαστε χον
τροκομμένα δ,τι είναι μεμονωμένο, ή Εμμονή σέ μιά τέτια στάση 
μπορεί νά προκαλέσει άδιόρθωτα σφάλματα. ΜπορεΙ νά πρόκειται 
γιά Ενα ήθικό σφάλμα καί, σ’ αύτή τήν περίπτωση, ό προσανατο
λισμός στήν καθημερινή ζωή δέν «διαταράσσεται», άλλά μπορεί νά 
φτάσουμε άκόμα καί στίς λεγόμενες καταστροφές αύτής τής ζωής.

Έ τσι Εχουν τά πράγματα καί δσον άφορά τή λειτουργία τών 
προηγούμενων. Αύτή ή λειτουργία είναι περισσότερο σημαντική 
στή γνώση μιάς κατάστασης παρά στή γνώση τοΟ προσώπου. Εί
ναι Ενας δείκτης τής συμπεριφοράς μας, τής στάσης μας («άλλοι 
στή θέση μου θά ένεργοΟσαν μέ τοΟτο ή μέ τόν άλλο τρόπο»· «ύ- 
πάρχουν παραδείγματα», κλπ.). Ό ταν λείπει αύτή ή λειτουργία
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μετράμε συχνά δπως 4 γάιδαρος τοΟ Χότζα. Καί δώ Ακόμα, δέν 
ίχουμε Ινα «Αρνητικό» Από Αποψη Αρχής φαινόμενο. Αότό γίνεται 
Αρνητικό καί, μάλιστα, Αμεσα καταστροφικό μόνο δταν τό ίνβιαφέ- 
ρον μας γιά τά «προηγούμενα» μ4ς {μποδίζει νά Αντιλη^ΛοΟμε 
αύτό πού σέ μιά κατάσταση είναι νέο, μοναδικό, Ανεπανάληπτο.

Είναι άδιανόητη (uA καθημ^νή ζωή δπου λείπει ή μίμηοη. 
Ό ταν ιδιοποιούμαστε τό σύστημα τών ΗΜμων ποτέ δέν άκολου- 
θοΟμε μόνο τις «προδιαγραφές», Αλλά μιμούμαστε μερικά πρόσωπα. 
Ή  ίργασία καί οΐ κοινωνικές ίπαφίς θά ήταν Αδύνατες χωρίς μί
μηση. Τό ζήτημα είναι πάντα τό Ιδιο: Αν δηλαδή εΓμαστε Ικανοί 
νά Εξασφαλίσουμε, μέσα άπό τή μίμηση, π*δίο Ελεύθερων Ατο
μικών κινήσεων χαί, σέ Εξαιρετική περίπτωση, νά Εγκαχαλείψου- 
με χίς μιμητιχές συνήθειες χαί νά διαμορφώσουμε Ανέκδοτες στά
σεις. Φυσικά, στήν καθημερινή ζωή {^άρχουν τομείς καί χρόνοι 
δπου δέν χρειάζεται νά Εξατομικεύουμε τή μίμηση' «Επιπλέον, ot 
βαθμοί χαί ο! τύποι Εξατομίκευσης είναι Αναγκαστικά διαφορετικοί 
στίς διάφορες σφαίρες ζωής, Εποχές χαί καταστάσεις.

Έναν δχι μικρότερο ρόλο παίζει στήν καθημερινή ζωή τό νά 
δίνουμε τόν τόνο τόσο στή διαμόρφωση τοΟ προσωπικοΟ μας τύπου 
δραστηριότητας χαί σχέψης, δσο χαί στήν χρίση γιά τούς Αλλους, 
στήν Επικοινωνία χλπ. Ή  Εμφάνιση ένός ΑΛρώπου σ’ Ινα δοσμένο 
περιβάλλον «δίνει τόν τόνο», δημιουργεί μιά ειδική Ατμόσφαιρα πού 
διαρχεί πολύ, άκόμα χαί στή συνέχεια. ’Οποιος δέν καταφέρνει 
νά «δίνει Ινα τόνο», δέν Ιχει Ατομικότητα καί δποιος δέν είναι Ικα
νός νά ΑντιληφθεΓ αύτό τόν τόνο είναι Αναίσθητος σέ μιά Αποφα
σιστική πλευρά τών άνθρώπινων σχέσεων. Πάντως, τό νά παραμέ
νουμε φυλακισμένοι τοΟ τόνου 9ά ήταν πάλι μόνο Ινα είδος ύπερ- 
γενίκευσης, δουλεμένη βμως πιό πολύ στό πεδίο τών συγκινήσεων 
παρά τών κρίσεων, καί στήν δποία θά μποροΟσε κανείς νά δώσει τό 
ίνομα «συναισθηματική προκατάληψη».

Παρά τό «τυχαίο» μέ τό δποϊο Εκτίθενται ίδώ, δλες αύτές ot 
φάσεις πού χαρακτηρίζουν τή δομή τής καθημερινής συμπεριφο- 
ρ4ς καί σκέψης Αναγκαστικά είναι συνδεμένες μεταξύ τους. Αύ
τές Ιχουν κοινή τήν Ιδιότητα δτι κάνουν τόν Ανθρωπο Ικανό νά ζεϊ 
στήν καθημερινότητα. Ή  καθημερινή ζα>ή είναι άδιανόητη άν 
λείπουν ό αΜορμητιομός, 6 πραγματισμός, ή οΐχονομιχάιψα, ή 
αναλογία, id προηγούμενα, οΐ τιροοωρινές κρίσεις, οΐ ύηεργενι- 
χεύοεις, ή μίμηοη, 6 τόνος. Είναι πολύ σημαντικό δμως νά μήν 
Εκτραχύνονται ot Αναγκαίες δομικές μορφές τής καθημερινής σκέ
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ψης καί συμπεριφοράς μέχρι νά γίνουν άπόλντες χαί νά Αφήνουν, 
Αντίθετα, στό Ατομο Ινα περιθώριο έλιγμοϋ καί δυνατότητας Ανά
πτυξης. Ό ταν δέν συμβαίνει αύτό, ϊχουμε μπροστά μας τήν Αλ
λοτρίωση τής καθημερινής ζωής.

Χωρίς Αμφιβολία, ή άλλοτρίωοη είναι τέτια πάντα σέ σχέση 
μέ κάποιο πράγμα, είναι Αλλοτρίωση δσον Αφορά τίς συγκεκριμένες 
δυνατότητες ειδολογικής Ανάπτυξης τοϋ Ανθρώπου. Ή  μίμηση, γιά 
παράδειγμα, γίνεται προϊόν Αλλοτρίωσης μόνον δταν δέν Αφήνει 
χώρο στό Ατομο σέ μιά έποχή, δπως στή σύγχρονη έποχή, δπου ot 
διαμορφωμένες δυναμικότητες στόν Ανθρωπο Απαιτοϋν μιά πλατιά 
Ατομική πραγμάτωση.

’Ανάμεσα σέ ίλες τίς σφαίρες τής πραγματικότητας ή καθημε
ρινή ζωή προσαρμόζεται καλύτερα στήν άλλοτρίωοη. Σάν Αποτέλε
σμα τής «βουβής συμβίωσης» Ιδιαιτερότητας καί είδολογικότητας 
ή καθημερινή δραστηριότητα μπορεί νά είναι Ασυνείδητη είδολογι- 
χή δραστηριότητα παρόλο πού οί αιτιολογήσεις της είναι έφήμερες 
χαί Ιδιαίτερες- ή διαίρεση, δ διαχωρισμός ύπαρξης καί ούσίας φαί
νεται «φυσικός» στήν καθημερινότητα. Στήν έτερογενή διαδοχή 
καί σύνδεση τών καθημερινών δραστηριοτήτων δέν έκδηλώνεται 
Αναγκαστικά μιά ένοποιητική Ατομικότητα. Ό  Ανθρωπος, πού Ανα
λύεται στούς «ρόλους» του, μπορεί νΑ προσανατολιστεί καλά στήν 
καθημερινή ζωή χαί νά έρμηνεύσει θαυμάσια αύτούς τούς ρόλους. 
’Αλλά ή αύθόρμητη άποδοχή τών έθιμ'.κών κανόνων μπορεί σ’ έ
να κάποιο μέτρο νά γίνει κονφορμισμός Αν αύτός πού τούς Αποδέ
χεται είναι Ινας Ανθρωπος «χωρίς ούσία»· καί ή ιδιαιτερότητα πού 
προσδοκεΐ νά «ζήσει χαλά», χωρίς συγκρούσεις, ύποστηρίζει αύτό 
τόν κονφορμιομό μέ τήν πίστη της.

Παρόλ’ αύτά, ή δομή τής καθημερινής ζωής δέν είναι άναγχα- 
οτιχά άλλοτριωμένη. ΟΙ μορφές τής καθημερινής σκέψης καί συμ- 
περιφορΑς μποροΟν θαυμάσια νά έγγυηθοϋν στό Ατομο Ινα περιθώ
ριο έλιγμοΟ καί δυνατότητας Ανάπτυξης καί νά τού έπιτρέψουν — 
σάν συνειδητή ένότητα είδολογιχοΟ καί Ιδιαίτερου — νά συγκεν
τρώσει μέσα του τήν έμπειρία τής καθημερινότητας μέ τέτιο τρόπο, 
ώστε νά έκφράζεται στίς έτερογενεϊς μορφές τής καθημερινής δρα
στηριότητας σάν ένοποιητική ούσία καί νά Αντικειμενοποιεϊται. 
Στό μέτρο πού αύτό είναι δυνατό γιά τά Ατομα μι&ς δοσμένης ι
στορικής Ιποχής, πού ϊχουν φτάσει σ’ Ιναν είδικό βαθμό Ατομικό
τητας χαί, κατά συνέπεια, Ανάπτυξης τής δμοιομορφίας μέ τό εί
δος, ή ύπαρξη καί ή ούσία δέν χωρίζονται καί συνεπώς οί μορφές
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τής κα&ημερινής δραστηριότητας δέν είναι Αλλοτριωμένες. 'Οσο 
πιό Ιντονη είναι ή Αλλοτρίωση πού παράγεται Από τήν οίκονομι- 
κή δομή μι&ς δοσμένης κοινωνίας, τόσο πιό πλατιΑ είναι ή Αλλο
τρίωση πού ή καθημερινή ζωή φέρνει σέ άλλες σφαίρες.

Ή  Αλλοτρίωση ύπάρχει Από τότε πού προσδιορίστηκε Ινα ρήγ
μα Ανάμεσα στήν είδολογική Ανάπτυξη καί τίς δυνατότητες Ανά
πτυξης τοΟ μεμονωμένου Ανθρώπου, Ανάμεσα στήν ειδολογική πα
ραγωγή καί στή συνειδητή συμμετοχή τοΟ Ατόμου σ’ αύτή. Αύτό τό 
ρήγμα δέν είχε τό Ιδιο βάθος στίς διάφορες Ιστορικές έποχές καί 
στά διάφορα κοινωνικά στρώματα: έξαφανίστηκβ, γιά παράδειγ
μα, σχεδόν τελείως κατά τήν περίοδο Ακμής τής Αττικής πόλης 
καί κατά τή διάρκεια τής Ιταλικής ’Αναγέννησης1 βάθυνε σημαν
τικά στή σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία. Γιά τό μεμονωμένα 
Ατομο δέν ύπήρξε ποτέ Ακριβώς Αξεπέραστο: σέ κάθε Ιστορική έ 
ποχή ΐνας μικρότερος ή μεγαλύτερος Αριθμός προσώπων κατΑφερι 
νά τό ξεπεράσει μέσω τοΟ ταλέντου, χάρη στίς καταστάσεις καί 
στίς μεγάλες στιγμές πού προσφέρει ή Ιστορία' σέ δλους τούς Αλ
λους Ανθρώπους δμως, τό ρήγμα, είτε ρηχό είτε βαθύ, συνέχισε 
νά ύφίσταται.

Ή  σύγχρονη καπιταλιστική ΑνΑπτυξη ώθησε τήν Αντίφαση στά 
Ακρα. Κατά συνέπεια, ή δομή τής Αλλοτριωμένης καθημερινότητας 
Αρχισε νά έπεκτείνεται καί νά διεισδύει σέ σφαίρες δπου δέν είναι 
Αναγκαία καί, μάλιστα, παρεμποδίζει τόν προσανατολισμό τοΟ Αν
θρώπου. -

Αύτό δέν σημαίνει δτι ot κατηγορίες τής καθημερινότητας είναι 
ξένες πρός τή σφαίρα τής μή καθημερινότητας. Άρκεΐ νά ύπαινι- 
χτοΟμε τό ρόλο τών «προηγούμενων» στήν πολιτική δραστηριότη
τα, έκεΐνον τής Αναλογίας στήν Επιστημονική καί καλλιτεχνική 
δραστηριότητα, έκεΐνον τής μίμησης καί τοΟ τόνου στήν τέχνη.' 
Τώρα, 5ταν ή σύγχρονη έπιστήμη στηρίζεται σ’ Ινα πραγματιστι
κό θεμέλιο, ή καθημερινή ζωή «Αποροφδ», Αφομοιώνει τήν έπιστή
μη· καί δταν ή σύγχρονη τέχνη Αποφασίζει νΑ διαλέξει σΑν Αντι
κείμενό της ίφήμερα κίνητρα καί νΑ κΑνει Αφαίρεση Από τήν ού- 
σία τής Ανθρώπινης ζωής, Από τή σύνδεση καθημερινότητας καί ν 
μή καθημερινότητας, ή καθημερινή ζωή Αφομοιώνει καί τήν τέχνη. 
Ή  δομή πού στήν καθημερινή ζωή δέν είναι Αναγκαστικά ϊνα 
φαινόμενο Αλλοτρίωσης, γίνεται Ινα τέτιο ΑναγκαστικΑ στήν τέ
χνη, στήν έπιστήμη, στίς ήθικές καί πολιτικές Αποφάσεις. Ή  δομή
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τής καθημερινότητας άρχίζει νά Εκτείνεται «πρός τά πάνω» μόνί 
δταν είναι αύτή ή ίδια Αλλοτριωμένη.

Τό Επαναλαμβάνουμε, ή κα&ημερινή ζωή δέν είναι κατ’ άνάγκη 
Αλλοτριωμένη, έξαιτίας τής δομής της, άλλά μόνο σέ καθορισμένε; 
κοινωνικές περιστάσεις. Σέ κάθε ιστορική έποχή ύπήρξαν Αντι
προσωπευτικά πρόσωπα πού ή καθημερινή τους ζωή δέν είχε Εναν 
Αλλοτριωμένο χαρακτήρα. 'Αλλωστε, δταν ή Επιστημονική δομή 
τής κοινωνίας Θά Εξασφαλίσει τό τέλος τής Αλλοτρίωσης, αύτή ή 
δυνατότητα Θά δοθεί σέ κάθε άνθρωπο.

ΤοΟτο δέν σημαίνει δτι κάθε άνθρωπος Θά Εχει μιά ζωή πού Θά 
Αρμόζει στό είδος δσον Αφορά τις κυρίοφχες δραστηριότητές του, 
τήν Εργασία καί τίς διΑφορες Αντικειμενοποιήσεις. ’Εξανθρωπισμό; 
τής καθημερινής ζωής δέν σημαίνει δτι δλοι οί άνθρωποι θΑ είναι 
προικισμένοι μέ τό μυαλό τοΟ Πλάνκ, μέ τό χέρι τοϋ Μενούχιν καί 
μέ τίς πολιτικές ικανότητες τοΟ Λένιν. Είναι δμως Αλήθεια, δπω; 
λέει καί 6 Γκαΐτε, δτι κάθε άνθρωπος ΘΑ μπορεί νά είναι τέλειος 
Ακόμα καί στήν καθημερινότητα. Άλλά μέ ποιό τρόπο;

Ξέρουμε ήδη δτι στήν καθημερινή ζωή ύπάρχει μιά αυθόρμητη 
ιεραρχία πού καθορίζεται άπό τήν Ιστορική Εποχή (άπό τήν πα
ραγωγή, Από τή Θέση πού κατέχει τό άτομο στήν παραγωγή).

Αύτή ή αύθόρμητη Ιεραρχία παρέχει στήν Ατομικότητα Ενα πάν
τα διαφορετικό χώρο έλιγμοΟ. Μέ τή γέννηση τής άστικής κοινω
νίας αύτός δ χώρος Επεκτάθηκε, τουλάχιστον άπό άποψη Αρχής, 
Άπό τότε πού ή σχέση τοΟ Ανθρώπου μέ τήν τΑξη του ίγινε «τυ
χαία» (ΜΑρξ), αύξήθηκε γιΑ κΑθε άνθρωπο ή δυνατότητα νΑ 
δημιουργήσει μέσα οϊήν αυθόρμητη Ιεραρχία μιά συνειδητή Ιε
ραρχία, ντιαγορευμένη άπό τήν προσωπικότητά του. ΆλλΑ οί ί
διες κοινωνικές σχέσεις πού δημιούργησαν αύτή τή δυνατότητα, 
στήν ουσία Εμπόδισαν καί τήν άνάπτυξή της· στήν περίπτωση δ
μως τής συνολικής κατάργησης τής άλλοτρίωσης μποροΟμε νά ύ- 
πολογίζουμε στή μέγιστη ΑνΑπτυξή της. Τήν όργΑνωση τής Ιεραρ
χίας τής καθημερινότητας, πού γίνεται μέσω τής συνειδητής Ατο
μικότητας, μποροΟμε νΑ τήν ποΟμε, πΑλι σύμφωνα μέ τό ΓκαΙτε, 
«στΑση ζωής».

ΣτΑση ζωής δέν σημαίνει, λοιπόν, κατΑργηση τής αύθόρμητης 
Ιεραρχίας τής καθημερινότητας, άλλά μόνο δτι ή «βουβή συμβίω
ση» Ιδιαιτερότητας καί είδολογικότητας καταλήγει στήν δμοιότη- 
τα μέ τό είδος άπό τή συνειδητή στάση τοΟ άτόμου καί δτι αύτή ή 
στάση — πού είναι παράλληλα μιά ήϋική καί φιλοσοφική αύπο-
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χρέο>οη» και 6 πόδος τής προοωπικόιηιας γιά ιήν πραγμάτωόη 
xal τήν άπόλανοή της — «διατάσσει» τίς έτερογενεϊς ζωτικές δρα
στηριότητες. Ή  στάση ζωής, 4νώ διατηρεί τή δομή τής καθημερινό- 
τητας, έξασφαλίζει στόν καθένα μιά δική του ζωή, δπου πρέπει νά 
καταφέρει νά Ιδιοποιηθεί μέ τόν τρόπο του τήν πραγματικότητα, 
γιά νά άποτυπώσει έκεΐ τή σφραγίδα τής προσωπικότητάς του. Φυ
σικά, ή στάση ζωής είναι πάντα μιά τάση πού μπορεί νά πραγ- 
ματωθεϊ άλλοτε λιγότερο καί άλλοτε περισσότερο Ολοκληρωτικά. 
Αύτή είναι στάση ζωής γιατί άκριβώ; ή πραγμάτωσή της είναι 
ύπόθβση τής άνθρώπινης άτομικότητας καί δχι ένός είδικοΟ ταλέν-

Ή  στάση ζωής μπορεί νά γίνει μιά γενική κοινωνική δυνατό
τητα μόνο μετά τήν κατάργηση τής άλλοτρίωσης. Δέν είναι δμως 
άδύναιο νά ύπάρξει μιά στάση ζωής άκόμα καί δταν οί κοινωνικο - 
οικονομικές συνθήκες εύνοοϋν τήν άλλοτρίωση. Σ’ αύτή τήν περί
πτωση αύτή γίνεται άηιπροοωπεντιχή γιατί είναι μιά πρόκληση 
πρός τήν άπανθρωπιά (δπως στό στωικισμό καί στόν έπικουρισμό). 
«Νά βάλεις τάξη» στήν καθημερινότητα δέν είναι πιά ένα δποιο- 
δήποτε γεγονός: 6 άντιπροσωπευτικός, «προκλητικός», έξαιρετικός 
χαρακτήρας ένός τέτιου έγχειρήματος τό κάνει μιά ή&ιχή xal 
πολιτική πράξη.
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Ot προκαταλήψεις

Ή  προκατάληψη είναι μιά κατηγορία τής καθημερινής σκέψης 
καί συμπεριφορΑς. Είναι άλήθεια πώς οΐ προκαταλήψεις Ιπαιζαν 
πάντα Ινα σημαντικό ρόλο άκόμα καί σέ σφαίρες πού, λόγω τής 
καθολικότητάς τους, ύπερδαίνουν τήν καθημερινή ζωή' αύτές 8- 
μως δέν κατάγονται άπό τήν ούσία τέτιων σφαιρών, τών δποίων 
τήν άποτελεσματικότητα δέν αόξάνουν άλλά περιορίζουν, Εμποδί
ζοντας τή χρησιμοποίηση τών δοαμένων δυνατοτήτων. ’Οποιος δέν 
Αποδεσμεύεται άπό τίς καλλιτεχνικές, Επιστημονικές, πολιτικές προ
καταλήψεις του πέφτει συχνά σέ σφάλμα.

Είναι συνεπώς χρήσιμο νά πλησιάσουμε στήν κατανόηση τών 
προκαταλήψεων άπό τό πεδίο τής καθημερινής ζωής. Γι’ αύτή τή 
σφαίρα είναι τό ίδιο χαρακτηριστικά τόσο τά στιγμιαία Αποτελέ
σματα, οΐ Εφήμερες αΐτιολογήοεις, δσο καί δ σταθερός ρυθμός, ή 
Επανάληψη, ή αύστηρότητα τοΟ τρόπου ζωής. Ή  καθημερινή σκέ
ψη, Επειδή Ακριβώς είναι δεμένη μέ τήν Εμπειρία, είναι πραγμα
τιστική καί ταυτόχρονα ύπεργενική. Σάν «σκέψη» δέν ΕννοοΟμε 
Εδώ τή «θεωρία». Έ τσι, ή καθημερινή σκέψη συνεπάγεται πάντα 
καί μιά συμπεριφορά.:

Στήν ύπεργενίκευση τής καθημερινής σκέψης φτάνουμε μέ δυό 
διαφορετικούς τρόπους: είτε μέ τήν άποδοχή στερεοτύπων, Αναλο
γιών καί σταθερών σχημάτων, είτε μέ τήν Επιβολή τους άπό τό 
περιβάλλον στό όποίο Αναπτυσσόμαστε καί περνάει πολύς χρόνος 
πρίν κρατήσουμε μιά κριτική στάση πρός αύτούς, Αν δεχτοΟμε δτι 
κρατΑμε ποτέ μιά τέτια στάση. Αύτό έξαρτΑται Από τήν Εποχή καί 
Από τό Ατομο. Στίς πιό στατικές περιόδους περνοΟν συχνά πολλές 
γενιές χωρίς νά μποΟν στό Εδώλιο τά στερεότυπα συμπεριφορΑς καί
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σκέψης- σέ πιό δυναμικές έποχές τά στερεότυπα μποροΟν νά γίνουν 
περισσότερο άπό μιά φορά προβληματικά στό χώρο μι&ς μόνο γε
νιάς. Σέ άτομα πού τείνουν πρός τόν κονφορμιομό ή κριτική τών 
στερεότυπων είναι πιό σπάνια καί πιό νωθρή άπ’ δ,τι σέ πιό δυνα
μικά άτομα. Δέν ύποστηρίζουμε δμως δτι ή ύπεργενίκευση προέρ
χεται κατ’ άνάγκη άπό τήν παράδοση- μπορεί νά Ιχει τήν καταγω
γή της άκόμα καί στήν προσωπική έμπειρία’ καί ή κριτική στά
ση πρός τά παραδοσιακά στερεότυπα μπορεί νά περιέχει άκόμα 
καί προκαταλήψεις τοΟ συστήματος πού ύφίσταται τήν κριτική.

Στήν καθημερινή ζωή ή ύπεργενίκευση είναι άναπόφευκτη. Κά
θε δραστηριότητά μας βασίζεται σέ μιά έκτίμηση πιθανότητας. 
Πρέπει αέ σύντομο χρονικό διάστημα νά άναπτύξουμε τόσες έτερο- 
γενεΐς δραστηριότητες ώστε, άν θέλομε νά έξαρτοϋμε τή δραστηριό
τητά μας άπό έπιστημονικά θεμελιωμένες έννοιες, δέν θά μπορού
σαμε νά ζήσουμε.

Ό  βαθμός ύπεργενίκευσης δέν είναι δμως πάντα 6 αύτός. Ή  αύ- 
στηρότητα τών μορφών σκέψης καί συμπεριφοράς τής καθημερινής 
ζωής «Ιναι μόνο σχετική, δηλαδή μπορεί άργά άργά, στήν έπόμενη 
δραστηριότητα, νά μεταβάλλεται καί είναι γεγονός δτι συνήθως 
μεταβάλλεται. Κάθε ύπεργενίκευση είναι μιά προσωρινή κρίση 
ή ένας κανόνας προσωρινής συμπεριφοράς στό βαθμό πού προη
γείται άπό τήν πιθανή δραστηριότητα καί τοΟτο, βέβαια, δέν ση
μαίνει δτι πρέπει νά βρε! τήν έπιβεβαίωσή της στήν άπειρη πορεία 
τής πράξης. Σέ άντίθεση πρός τίς καθημερινές κρίσεις, θεωροΟμ* 
τίς έπιστημονικές κρίσεις προσωρινές καί ύποθετικές μέχρι νά έ- 
παληθευτοΟν σάν άληθινές, σέ μιά δρισμένη βαθμίδα άνάπτυξης 
τής έπιστήμης. Έδώ ύπάρχει ένας ύπαινιγμός γιά τό διφορούμενο 
τής έννοιας πού έχουμε γιά τή «γνώση». Αύτό πού στήν έπιστήμη 
είναι μόνο μιά γνώμη, στήν καθημερινότητα μπορεί νά ισχύει σάν 
γνώση, γιατί γίνεται μέτρο τής δράσης μας καί μείς γινόμαστε έγ- 
γυητές τής ισχύος τής κρίσης στήν δποία θβμελιώθηκε ή γνώση. 
01 καθημερινές κρίσεις καί τά σχήματα συμπεριφοράς παραμένουν 
πάντα προσωρινά, άκριβώς έξαιτίας τοΟ «δοξαστικοΟ» χαρακτήρα 
τής καθημερινής γνώσης. Τό γεγονός τής «προσωρινότητας» δέν 
έρχεται δμως σέ άντίθεση μέ τή διαπίστωση δτι οί προσωρινές κρί
σεις άλλάζουν καί τροποποιοΟνται τόσο στήν κοινωνική δσο καί 
στήν άτομική δραστηριότητα: αύτές, πράγματι, διατηροΟν πάντα 
τό χαρακτήρα τους, δηλαδή τό γεγονός τής προσωρινότητας, κα
τά τήν τροποποίησή τους.
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Ά π ’ δλα αώτά μποροΟμε νά συμπεράνουμε βτι ot προσωρινές κρί- 
αεις δέν είναι στήν πλειοψηφία τους προκαταλήψεις. Ή  προκατά
ληψη είναι μιά ειδική μορφή προσωρινής κρίσης καί γιά νά κατα
νοήσουμε τήν καταγωγή της πρέπει νά πάρουμε ύπόψη ϊνα διά
χυτο χαρακτηριστικό τής καθ»}μερινής ζωής: τόν πραγματισμό. Ή  
καθημερινή ζωή χαρακτηρίζεται άπό τήν &μεαη ένότψα σκέψης 
καί δράσης. Δέν πρέπει, ώστόσο, νά ξεχνδμε δτι ή καθημερινή 
σκέψη δέν είναι ποτέ Θεωρία καί ή καθημερινή δράση δέν είναι 
ποτέ πράξη. Στή θεωρία καί στήν πράξη δεσπόζουν στόχοι καί πε
ριεχόμενα πού άντιπροσωπεύουν αύτό πού ταιριάζει στό είδος· ή 
θεωρία καί ή πράξη προωθούν τήν άνάπτυξη τοΟ «ίδολογικοΟ καί 
παράγουν κάτι τό νέο. Ή  καθημερινή ζωή μπορεί νά είναι πηγή 
καί σημείο έκκίνησης τής θεωρίας, δπως ύπήρξε καί τοΟ λεγόμενου 
«common sense»· μπορεί έπίσης νά παίρνει μέρος μέ τρόπο άσυνεί- 
δητο στήν πράξη, κύρια στήν έργασιακή δραστηριότητα, άλλά δέν 
μπορεί νά ταυτιστεί μαζί της.

Ή  άμεση ένότητα σκέψης καί δράσης έκφράζεται ίπίσης καί 
άπό τό γεγονός δτι στήν καθημερινή ζωή «άληθινό» καί «ίσχύον» 
ταυτίζονται. Ό ,τ ι μάς άποδείχνεται βτι Ισχύει, δ,τι είναι άποτελε- 
σματικό, δ,τι προσφέρει στόν άνθρωπο μιά άρχή προσανατολισμού 
καί δράσης στόν κόσμο, δ,τι δδηγεΤ στήν έπιτυχία καί στήν έπι- 
βράβευση, είναι καί άληθινό.- .

Άλλά δς γυρίσουμε στήν ύπεργενίκευση, πού μπορεί νά είναι 
σωστή ή λαθεμένη. Είναι σωστή, δταν άνταποκρίνεται στό στόχο 
τοϋ δποίου έπιδιώκεται ή πραγμάτωση· είναι λαθεμένη, δταν δέν 
έχουμε μιά έπικύρωσή της, δταν «άποτυχαίνουμε» στόν προσανα
τολισμό μας: τοδτες είναι ot «καταστροφές» τής καθημερινής ζωής.

’Ε κεί δπου τό θέμα είναι ή σχέση άνθρωπος - φύση —  στήν ύλι- 
κή άντικειμενοποίηση, στήν κατανάλωση ή, σέ πλατύτερη κλίμακα, 
στίς μορφές δραστηριότητας πού άγκαλιάζουν τήν παραγω γή καί 
τήν κατανάλωση —  ή σύμπτωση τοϋ Ισχύοντος μέ τό άληθινό δέν 
μπορεί μέ κανένα τρόπο νά γίνει προβληματική. Ά ν  γενικεύουμε 
;ιέ λαθεμένη μέθοδο, ή Γδια ή  δραστηριότητα είναι κείνη πού θά 
μάς διορθώσει: τό προϊόν πού παράγουμε είναι σκάρτο, άρρωσταί- 
νουμε ά π’ δ,τι φάγαμε, κλπ.- είμαστε δηλαδή άναγκασμένοι νά I-  
νεργήσουμε διαφορετικά, νά διατυπώσουμε μ ιά  νέα προσωρινή κρί
ση γ ιά  νά προσανατολιστοΟμε χωρίς λάθη.

Ό ταν τό θέμα είναι οί κοινωνικές σχέσεις, ή πραγματιστική 
δομή τής καθημερινής ζωής έπιφέρει πιό προβληματικά άποτελέ-
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σματα. 2Γ ένα δοσμένο κοινωνικό σύνολο 6 Ανθρωπος προσανατολί
ζεται κύρια — φυσικά !χι πάντα — στή βάση κανόνων, στερεό
τυπων καί, κατά συνέπεια, ύπεργενικεύσεων τής κοινωνικής τά
ξης, τοϋ Εθνους, κλπ. ’Ακριβώς ή ιδιοποίηση αύτών τών κανόνων 
τοΟ Εξασφαλίζει συνήθως τήν έπιτυχία. Έδώ βρίσκεται ή ρίζα 
τοΟ «κονφορμισμοΟ». Μιά κάποια δόση «κονφορμισμοΟ» είναι Ανα
πόφευκτη σέ κάθε άνθρωπο. ’Αλλά αύτή γίνεται καΛαρός κονφορ- 
μισμός, δταν τό άτομο δέν χρησιμοποιεί τά περιθώρια ΑτομικοΟ έ- 
λιγμοΟ, πού Αντικειμενικά ύπάρχουν στήν καθημερινή ζωή τής 
κοινωνίας του, καί δταν οΐ καθημερινές αιτιολογήσεις ίπεκτείνον- 
ται καί σέ μή καθημερινές μορφές δραστηριότητας, κύρια στίς π> 
λιτικές καί ήθικές Αποφάσεις, πού καταλήγουν νά χάνουν τό χα
ρακτήρα τους σάν Ατομικές Αποφάσεις. Αύτές ο[ δυό φαινομενικές 
μορφές τοΟ κονφορμισμοΟ συνήθως δροΟν συγχρόνως.

Ή  δυνατότητα, καί μάλιστα ή πιθανότητα, τής Επιτυχίας δίνει 
στήν Ενότητα ΑληθινοΟ καί Ισχύοντο; στίς κοινωνικές σχέσεις Ενα 
διαφορετικό περιεχόμενο Από κείνο πού Εχει στήν Εργασιακή δρα
στηριότητα. Ά π ’ αύτή τήν τελευταία ΑπαιτοΟμε, στό Επίπεδο τής 
καθημερινής ζωής, νά μάς ίγγυηθεΐ τή συμμετοχή στήν κοινωνική 
Αναπαραγωγή μέ τή μικρότερη δυνατή προσπάθεια: «μικρότερη 
προσπάθεια* σημαίνει Εδώ «κανονική Ανάγκη» τοϋ Ατόμου. Ό  ί
διος δ κανόνας, ό κανόνας τής «μικρότερης προσπάθειας», πού Α
παιτεί μιά χωρίς συγκρούσεις ταύτιση μέ τά συμφέροντα τοΟ κοι- 
νωνικοΟ μας συνόλου, μπορεί νά κάνει κάτι νά Εμφανιστεί σάν «ί- 
σχύον», Αποτελεσματικό, Ακόμα καί δταν στήν πραγματικότητα δέν 
είναι Αληθινό, βταν αύτός «κάνει οικονομία» σκέψης καί Ατομικών 
Αποφάσεων Ακόμα καί κεΓ δπου είναι δυνατές καί, μάλιστα, Αναγ
καίες· συνεπώς μπορεί νά κατέβει στό Επίπεδο μιάς λαθεμένης 
προσωρινής κρίσης. Τί είναι τότε μιά λαθεμένη προσωρινή κρίση; 
ΕΓναι μιά κρίση πού. μπορούμε νά διορθώσουμε μέσα άπό τήν Εμ
πειρία, τή σκέψη, τή γνώση καί τήν ήθική Επιλογή Αλλά πού δέν 
τή διορθώνουμε μόνο καί μόνο γιατί ή προφανής — μή ήθική — 
«ισχύς» της θά καταστρεφόταν.

01 προσωρινές κρίσεις, πού, Ενώ Αντικρούονται άπό τήν Επιστή
μη καί Από μιά καλά ζυγισμένη Εμπειρία, συνεχίζουν νά ύφίσταν- 
ται σέ πείσμα δλων τών Επιχειρημάτων τής λογικής, είναι προκα
ταλήψεις. Μέχρι Εδώ μποροΟμε σχεδόν νά συμπεράνουμε δτι &1 
προκαταλήψεις είναι — τουλάχιστον Ενμέρει — προϊόν τής καθη-
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■ieptviji ζω ής καί σκέψης. Ά ς  έξετάσουμε χώρα σύνχομα τίς άν- 
θρωπολογικές τους ρίζες.

Ό  τκιΰητ ιχύς  δεσμός μας μέ χίς προκαταλήψεις είναι πάνχα πο
λύ σταθερός. Ή  έλπίδα χοΟ διαφωτιστή δτι στό φώς τής όρθολογι- 
χότητας οί προκαταλήψεις θά  μπορέσουν νά καταργηθοΟν είναι 
συνεπώς άπατηλή. Σέ μ ιά  γνώμη, σέ μ ιά  Ιδέα, σέ μ ιά  πεποίθηση 
μποροΟμε νά δεθοΟμε μέσω δυο διαφορετικών συναισθημάτων: τήν 
πίστη χα ί χήν έμπιστοσύνη. Τό συναίσθημα τής προχαχάληψης εί
ναι ή πίσχη.

Ή  πίσχη χαί ή  έμπισχοσύνη διαχρίνονχαι άπό άνθρωπολογιχή, 
γνωσιολογική χα ί ήθική άποψη. Ot γναχηολσγικές χα ί ήθικές δ ια
φορές θεμελιώνονται σχίς άνθρωπολογικές.

Ά π ό  άνθρωπολογιχή άποψη ή πίσχη πη γάζει άπό τήν Ιδιαιχε- 
ρόχηχα, χίς άνάγχες χής όποίας Ικανοποιεί. ΚάΛε άνθρωπος είναι 
χαυχόχρονα Ινα  Ιδιαίχερο χα ί Ινα  είδολογιχό 8ν, δηλαδή «μεμο
νωμένος» άνθρωπος χα ί παράλληλα όργανιχό τμήμα τή ς άνθρωπό- 
χηχας, τής ά'Λρώπινης Ιστορίας. Κάθε άνθρωπος Ιχε ι χ ίνητρα —  
άν καί διαφορεχικοΟ βαθμοΟ —  πού άναφέροναι μόνο στόν έαυχό 
χου, στόχους πού ΙκανοποιοΟν μόνο χίς άνάγχες χου, άλλά είναι 
άναγκαβμένος νά παρεμβάλλεται σαφώς μέσω άντιχειμενικών 
δραστηριοτήτων (δπως ή έργασία) στή συνολική άνάπτυξη τής 
άνθρωπότητας καί, πέρα ά π ’ αύτό, μπορεί νά Ιχε ι χίνηχρα πού τεί
νουν στήν ένσάρκωση χοΟ είδολογιχοΟ, στόχους πού κατευθύνονται 
«πρός τά Ιςω». (Τέτια  χίνητρα είναι γ ιά  παράδειγμα τά  ήθιχά  
καί κείνοι ot στόχοι πού συνειδητά διατηροΟνται παρόντες στίς 
άξίες μιΑς πόλης - κράτους, μ ιδς τάξης, ένός κοινωνικοΟ στρώμα
τος, ένός Ιθνους.)

’Ιδιαίτερο δέν είναι συνήθως αύτό στό δποίο πιστεύει δ άνθρω
πος, άλλά ή σχέση χου μέ χά άνχικείμενα χής πίσχης καί ή  ά νάγ
κη πού ή πίσχη Ικανοποιεί. Τό ζήχημα αύχό ξεκαθαρίζεχαι καλά 
σχίς προκαταλήψεις: χά άντικείμεενα καί χά περιεχόμενα χών προ- 
καταλήψεών μας μποροΟν νά είναι ένχελώς καθολικά' μποροΟν νά 
άναφέρονται στήν δλότητα χής φύσης μας ή χής τάξης μας, σέ 
ήθικές ή θρησκευχικές θέσεις, κλπ. Ά λ λ ά  χά κίνηχρα χαί ot ά 
νάγχες πού χρέφουν χήν πίσχη καί, καχά συνέπεια, τήν προκατά
ληψή μας, ικανοποιούν όπωσδήποτβ τήν Ιδιαιτερότητά μας. Τ ίς  
περισσότερες φορές είναι, χωρίς άλλο, βολικό νά πιστεύουμε στίς 
προκαταλήψεις, πού μβς προστατεύουν άπό Ενδεχόμενες συγκρού
σεις κα! έπικυρώνουν τίς προηγούμενες πράξεις μας. Συχνά δμως
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είναι βολικό νά πιστεύουμε ατίς προκαταλήψεις άκόιμη χαί άντανα- 
κλαστικά, γ ιά  νά άποκτήσει ή ζω ή μας, πού δέν μπόρεσε νά προ
σεγγίσει τό στόχο της, Ενα «νόημα».

Σέ άντίθεση πρός τήν πίστη, ή Εμπιστοσύνη βυθίζει τίς ρίζες 
της στό άτομο. Τό άτομο Εχει μ ιά  περισσότερο ή  λιγότερο συνει
δητή σχέση μέ τήν ειδολογική του ούσία καί μέ τήν ίδιαιτερότητά 
του. Ά ν  Εχω Εμπιστοσύνη σ’ Εναν άνθρωπο ή σέ κάτι, είμαι έ γώ  
πού Εχω έμπιστοσύνη και συνεπώς δεσμεύομαι άκόμα καί σ’ αύτή 
τήν περίπτωση, δπως καί σέ κείνη τής πίστης. 01 άνάγκες τοΟ 
«Έγώ» πού δεσμεύεται δέν άπευθύνονται μόνο σ’ αύτό' ή  τελεολο- 
γία  του τό ύπερβαίνει. Τό έγώ κρατάει μ ιά  κάποια άπόσταση άπό 
τήν Ιδιαιτερότητά του καί Ετσι δίνει τή δυνατότητα —  πράγμα πο
λύ σημαντικό δσον άφορά τίς προκαταλήψεις —  μιάς άπομάκρυν- 
σης άπό τήν Γδια τήν κοινότητά του.

Αύτή ή άνθρωπολογική διαφορά προϋποθέτει καί μιά γνωσιολο- 
γική . Κάθε έμπιστοσύνη θεμελιώνεται στή γνώση. ΤοΟτο σημαί
νει δτι, στή σφαίρα τής καθημερινότητας, κάθε έμπιστοσύνη πού' 
συγκρούεται μέ τή σκέψη καί τήν έμπειρία καταστρέφεται. ’Αν
τίθετα, ή πίστη μπορεί νά συγκρουστεΐ μέ τή γνώση, νά άντιστα- 
θεϊ δηλαδή άκλόνητα στή γνώση καί στίς πιό Επιμελημένες Εμπει
ρίες.

Γενικά, μόνο post festa μπορεί κανείς νά άποφασίσει άν μ ιά  
κρίση ή μ ιά  συμπεριφορά ζευγαρώνεται μέ τήν πίστη ή μέ τήν Εμ
πιστοσύνη, άν σ’ αύτή τή σύνδεση κρατιέται Ενας ρόλος στήν Ιδιαι
τερότητα ή στήν ήθική Α τομικότητα.-Έ τσι, συχνά συμβαίνει μιά 
τυπική κοινωνική προκατάληψη νά μήν Εχει γιά  κάθε συστατικό 
τής κοινωνίας μ ιά  αύστηρή λειτουργία προκατάληψης’ συχνά εί
ναι μονάχα μ ιά  προσωρινή κρίση, πού μπορεί νά διατηρηθεί ώσό- 
του τό άτομο Ερθει άντιμέτωπο μέ άλήθειες πού τοΟ παρέμεναν 
κρυμμένες μέχρι Εκείνη τή στιγμή. Σ ’ αύτή τήν περίπτωση στερεί 
άπό τήν έμπιστοσύνη του τήν κρίση μέ τήν όποια ήταν μέχρι τό
τε συναισθηματικά δεμένο. Τό άν μ ιά κοινωνική προκατάληψη Ε
χει ή όχι τή λειτουργία μιάς άτομικής προκατάληψης αύτό μπορεί 
νά «άποδειχτεΐ» μόνο άπό τή σύγκριση μέ τά γεγονότα. Ά ν  ή πη 
γή  μιάς προκατάληψης είναι μιά δποιαδήποτε Εξουσία, ή «άπόδει- 
ξη» είναι περίπου αύτή: ΐξετάζουμε σέ ποιά βάση καί άπό ποιά ά-, 
ποψη ή ύπό συζήτηση Εξουσία Εφτασε στή λειτουργία της, καί ά ν 1 
πρέπει νά Εχου·ιε Εμπιστοσύνη ή μόνο πίστη στίς κρίσεις της.

Τό συναισθηματικό άπόθεμα, πού είναι χαρακτηριστικό τής πί-
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ατης, είναι πολύ διαφορετικά άπό κείνο τής Εμπιστοσύνης. ’Εδώ 
μπορούμε νά Αγνοήσουμε τό μεγαλύτερο μέρος του, γιατί στό θέμα 
μας είναι σημαντικό μόνο τό γεγονός 8τι στήν περίπτωση τής πί
στης τό ζευγάρι άγάπη - μίσος Spa συγχρόνως καί τό μίσος δέν 
Αναφέρεται μονάχα σ’ αύτό πού δέν πιστεύουμε άλλά καί σ’ αύ- 
τούς πού δέν πιστεύουν σ’ αύτό πού έμεϊς πιστεύουμε. Ή  ουναιο^η- 
μαχιχη μισαλλοδοξία είναι έπομένως μιά άναγκαία συνέπεια τής 
πίστης.

Τό συναισθηματικό ζευγάρι άγάπη - μίσος ύποδιαιρεί τίς προκα
ταλήψεις μας σέ δύο δμάδες, τή μιά θετική καί τήν άλλη άρνητι- 
κή, σέ προκαταλήψεις πού διαμορφώνουμε στή βάση τής διχής 
μας ζωής, τής δικής μας ήθικής, τής δικής μας κοινότητας, τών 
διχών μας Ιδεών καί σέ προκαταλήψεις πού άναφέρονται στούς 
«άλλους», ξένες καί άντίθετες πρός εμάς. Στή δεύτερη δμάδα ή 
προκατάληψη τείνει νά τοποθετηθεί στήν κλίμακα τών συναισθη
μάτων, «πρός τά κάτω». Αύτή δέν Ιπιτρέπει νά άναζητήσουμε τό 
Αριστοτελικό «σωστό μέτρο» καί λαθεύει δπωσδήποτε στό μέτρο, 
!χι μόνο γιά τήν ποσότητα, άλλά καί γιά τήν ποιότητα.

Ή  προκατάληψη μπορεί νά είναι άτομική ή κοινωνική. Ένας 
Ανθρωπος μπορεί νά Εχει τόσες προκαταλήψεις άναφορικά μ’ ?να 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή θεσμό, fikrx νά μήν είναι Απαραίτητο νά 
το·3 ϊχει μεταβιβαστεί τό περιεχόμενο τής προκατάληψης πιό μπρο
στά, άπό τήν κοινωνία. Ωστόσο, ή πλειοψηφία τών προκαταλή- 
ψεών μας Ιχει άμεσα ή ίμμεσα κοινωνικό χαρακτήρα. Αύτό ση
μαίνει δτι πηγάζουν άμεσα Από τό περιβάλλον μας ή δτι τίς ίφαρ- 
μόζουμε αύθόρμητα σέ συγκεκριμένες περιστάσεις μέσα Από μεσο
λαβήσεις.

01 κοινωνικές μας προκαταλήψεις μποροΟν νά είναι ή νά μήν 
είναι στερεότυπα. Κά&ε κυρίαρχη ή σχετικά γενική προκατάληψη 
Σχει, ώστόσο, κατά κανόνα Ινα στερεότυπο «πυρήνα», γύρω άπό 
τόν δποίο τοποθετοΟνται ot «ποικιλίες» πού μπορεί νά είναι τελείως 
Ατομικές. Τό γεγονός δτ·. ή διαμόρφωση μιάς προκατάληψης μπο- 
ρεί νά είναι περισσότερο ή λιγότερο Ατομική, δίν λέει Απολύτως 
τίποτα στήν Ατομικότητα τοΟ Ανθρώπου πού Ιχει προσβληθεί άπό 
μιά προκατάληψη.

Δέν ύπάρχει κανένας άμεσος δεσμός Ανάμεσα στή στερεοτυπία 
καί τήν Ινταση τών προκαταλήψεων. Αύτή ή τελευταία μπορεί νά 
φανεί άπό τό βαθμό μέ τόν όποϊο οΐ προκαταλήψεις μεταφέρονται 
στή δράση. Ό  G. W. AllpoTt δίνει τήν Ακόλουθη σειρά Αρνητικών
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προκαταλήψεων: μνησικακία, οχερεόχυπη όρθολογικόχηια καί συμ 
περιφορά (άπό χίς φυσικές βιαιότητες μέχρι τήν έξολόθρευση) 
Αύτή ή σειρά διαδοχής Επαληθεύεται στήν κοινωνική διάχυσ» 
τών προκαταλήψεων, Ιστω κι άν δέν είναι άναγκαστικό κάβε προ 
κατάληψη νά διατρέξει τέτιες φάσεις. Στό &ιομο ή σειρά διαδοχή* 
είναι τίς περισσότερες φορές άντίστροφη. Τό μικρό παιδί μαθαίνει 
πρώτα τούς στερεότυπους όρθολογισμούς καί τρόπους συμπεριφο
ράς τών ένηλίκων καί μόνο σέ μιά δεύτερη φάση άρχίζει νά δοκι· 
μάζει τή μνησικακία.

Ξεκινήσαμε άπό τή διαπίστωση δτι ή καθημερινή ζωή, στήι 
κοινωνική της διάσταση, παράγει προκαταλήψεις πού ή άνθρωπο
λογική βάση τους είναι ή Ιδιαιτερότητα καί τό «συνδετικό ύλικό> 
τους ή πίστη. ’Απ’ αύτό δέν συμπεραίνεχαι ώστόσο, ούτε άπό xd 
πράγμαχα οδχε λογικά, ή ύπαρξη ένός συσχήμαχος στερεότυπων 
κοινωνικών προκαταλήψεων. ’Αντίθετα, ή Ιδιαιτερότητα τοΟ άν- 
θρώπου είναι δεμένη στό σύστημα τών προκαταλήψεων γιατί στήν 
Γδια τήν κοινωνία — άν καί σέ διαφορετικά Ιπίπεδα —  κυριαρ
χούν συστήματα στερεότυπων κοινωνικών προκαταλήψεων καί στε
ρεότυπα συμπεριφοράς προσβλημένα άπό προκαταλήψεις.

ΠοΟ Ιχουν τήν καταγωγή τους αύτά τά συστήματα προκαταλή· 
ψεων; Στά κοινωνικά σύνολα δπου ζοΟν ο( άνθρωποι καί, κυρίως 
στίς τάξεις.

Έδώ δμως χρειάζεται μιά διευκρίνιση. Ot τυπικές ταξικές κρί
σεις, δηλαδή οΐ κρίσεις πού έκφράζουν τό πραγματικό σνμφέρο) 
μιδς τάξης (ή κοινωνικού στρώμαχος) καί σχό δποίο άναφέρεχαι 1 
πράζη χής δοσμένης τάξης (στρώμαχος ή Εθνους), πού σχή βάστ 
χους ή χάξη δρά, δέν είναι καθόλου προκαταλήψεις. Ό σο περισ 
σότερο μιά τάξη βρίσκεται «σέ κίνηση», δσο πλατύτερες είναι ο! 
δυνατότητές της γιά τήν πραγμάτωση μιάς πράξης, τόσο λιγότερο 
ot κρίσεις της είναι προκαταλήψεις. Ή  πολιτική δρασχηριόχηχα 
μέ χήν πλαχιά Ιννοια, ή δρασχηριόχηχα πού δδηγεϊ χό κίνημα έ
νός μεγάλου κοινωνικού συνόλου, μπορεί νά έχει έπιχυχία μόνον 
δταν σχηρίζεχαι σέ μιά μή προκαχειλημμένη σκέψη. 01 μεγάλοι 
πολιχικοί δέν είχαν ποχέ προκαχαλήψεις γιά χήν χάξη καί χό 1· 
θνος χους ή γιά χούς άνχιπάλους χους. Μόνο γ ι’ αύχό χό λόγο κα
τόρθωσαν νά δοΟν μέ σαφήνεια χί μπορούσε νά γίνει σέ μιά δρι· 
σμένη καχάσχαση, πώς ϊπρεπε νά καθοδηγήσουν μιά δοσμένη τά
ξη ή Εθνος γιά νά χό δδηγήσουν σχήν ΐπιχυχία. Μιά χυπική σχερεό· 
χυπη προκαχάληψη είναι έκείνη χής «άχολμίας»: άν Ινας πολιχιχό<
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κινείται μέ τήν πεποίθηση δτι 6 άντίπαλός του είναι άναγχαοτικά 
«Ατολμος», ή ήττα του είναι Αναπόφευκτη.

Ή  πολιτική σφαίρα, βπως χαί ή Επιστημονική, ύπερβαίνει συ
νεπώς τήν καθημερινότητα. Δέν είναι τυχαίο δτι Επιστρέφουμε 
έδώ στό σημείο Απ' δπου ξεκινήσαμε, δηλαδή στή διαπίστωση δτι 
ή προκατάληψη δέν Ανήκει Αναγκαστικά στή σφαίρα τής Επιστή
μης καί τής τέχνης, μολονότι ίνα μέρος τών προκαταλήι|*ων ά- 
ναπτύσσεται άκριβώς σ’ αύτές τίς σφαίρες. Ή  πηγή τών Επιστημο
νικών καί καλλιτεχνικών προκαταλήψεων είναι δ κονφορμισμός, 
γιά τόν δποίο μιλήσαμε στό κεφάλαιο γιά τήν καθημερινή ζωή. 
Ό  καλλιτέχνης ή δ Επιστήμονας άποδέχεται δρισμένες προκαταλή
ψεις γιά νά μπορέσει νά κινηθεί «μέ Επιτυχία», δηλαδή «άποτελε- 
3ματικά», στό κοινωνικό του σύνολο. Ή  Επιτυχία μιΑς Επιστήμης 
ί) μιΑς τέχνης, πού Ιχουν προσβληθεί Από προκαταλήψεις, Εχει 
θέση μόνο στή σφαίρα τής καθημερινότητας. Ό  προκατειλημμένος 
Επιστήμονας μπορεί νά κάνει καριέρα, άλλά δέν μπορεί νά προχω
ρήσει στήν Επιστημονική σφαίρα. Μιά άληθινά Επιτυχημένη Επι
στημονική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα, δηλαδή κάθε τι πού εί
ναι διαρκές καί προωθεί τήν ύπόθεση τής άνθρωπότητας, είναι 
πάντα Ελεύθερη άπό προκαταλήψεις. Παρόμοια, 6 μεγάλος πολι
τικός δέν μπορεί νά παραμένει δέσμιος προκαταλήψεων.

Συχνά ή κρίση μιΑς τάξης, ένός Εθνους, κλπ., δέν κρύβει καμιά 
;ινησικακία άναφορικά μέ τόν «άλλο». Ά ν  ρωτούσαμε τούς γαιο- 
κτήμον«ς τής κλασικής φεουδαρχίας γιά τίς Ιδιότητες τών δούλων 
τους, συχνά θά παίρναμε γιά άπάντηση Εντελώς θετικά στερεότυ
πα: Ιδιότητες δπως «πιστοί», «άφοσιωμένοι», «πρόθυμοι», «Εργατι
κοί», κλπ. Μιά ταξική κρίση ξέρει νά εΤναι άκόμα καί Ελαστική, 
δταν χρειάζεται. Ά ν  αύτή ή κρίση δέν καταφέρνει νά περιλάβει 
στό περιεχόμενό της τίς άλλαγές πού συμβαίνουν στή συμπεριφορά 
καί στό χαρακτήρα τού άντίθετου τμήματος, ή πράξη πού δημι- 
ουργείται στή βάση της είναι προορισμένη νά άποτύχει. Στά στε
ρεότυπα πού άναφέρονται σ’ αύτή τήν Ιδια, αύτή ζητάει Ενα τόσο 
Αντικειμενικό μέτρο, ώστε συχνά άπομακρύνεται Αξιοσημείωτα Α
πό τήν τάξη, τό Εθνος, κλπ., στό δνομα τών δποίων διαμορφώθηκε.

’Εδώ πρέπει νά διαχωρίσουμε τό σύστημα τών προκαταλήψεων 
άπό τήν ψευδή συνείδηση καί ιδεολογία. Ή  ψευδής συνείδηση (ή 
ψευδής ιδεολογία) είναι άλλο τόσο ποτισμένη άπό πραγματικές 
ύπεργενικεύσεις δσο καί τό σύστημα τών προκαταλήψεων. Αύτό δέν 
σημαίνει βμως δτι τά δυό φαινόμενα ταυτίζονται. Ή  ψευδής ίδεο-
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λογία μπορεί νά μετασχηματιστεί ο’ Ινα σύστημα προκαταλήψεων, 
παίρνοντας λιγότερο ή περισσότερο τά χαρακτηριστικά του, άλλά 
δέν πρέπει κατ’ άνάγκη καί πάντοτε νά τό κάνει στό Ιδιο μέτρο. 
Π ραγματικά , ή Ιδεολογία, στό βαθμό πού ε ίνα ι Εκφραση ουσια
στικώ ν ταξικώ ν πόθω ν πού α ΐτιολογονν τή συνολική κοινω νική  
πράξη, δέν ϊ γ ε ι  χαρακτήρα τιροκατάληψης, δσο άπλό, κακόβουλο, 
παραμορφωμένο καί άν είναι τό σύστημα τής σκέψης. Γιά τό ά
τομο είναι συνήθως πολύ δύσκολο νά άποδεχτεί αύτή τήν ιδεολο
γ ία  πού δέν άπευθύνεται στό ιδιαίτερο καί πού συχνά άπαιτεί μ ιά 
άσυνήθιστη ήθική δύναμη καί άτομική πρωτοβουλία. Ό τ α ν  ot 
γάλλοι έπαναστάτες Ιστησαν τά δδοφράγματα, πεισμένοι δτι, έν- 
σαρκώνοντας τούς άρχαίους ρωμαίους ήρωες, κλήθηκαν νά πραγ
ματώσουν τό «βασίλειο τοϋ λογικού», δέν μπορούσαν βέβαια νά 
πάρουν ύπόψη τους τίς οικονομικές καί κοινωνικές δυνάμεις, στήν 
ύπηρεσία των όποιων τέθηκαν άλλά, στήν πεζή  άστική κοινωνία 
οί κρίσεις τους άποκαλύφτηκαν προσωρινές. Παρόλο πού ή άστική 
τάξη δέν θά μπορούσε κάν νά έπιχειρήσει τό Ιστορικό - παγκόσμιο 
βήμα, άπό τό 6ποίο άρχισε ή άστική κυριαρχία, χωρίς έννοιολογι- 
κές καί συναισθηματικές ύπεργενικεύσεις, έκείνη ή ιδεολογία δέν 
ήταν Ινα σύστημα προκαταλήψεων: αύτή ήταν δεμένη μέ τήν πρά
ξη, μέ τό ειδολογικό καί δχι μέ τό ιδιαίτερο, μέ τήν έμπιστοσύνη 
καί δχι μέ τήν πίστη. Σ ’ αυτούς δμως πού post festa ύποστήριξαν 
δτι ή άστική κοινωνία πού δημιουργήθηκε ήταν, στήν ούσία, τό 
«βασίλειο τού λογικού», αύτή ή Ιδεολογία (πού δέν κινιόταν π ιά  
στήν άρχική  δυναμική γραμμή τής Ιστορικής - παγκόσμιας πρά
ξης) μετασχηματίστηκε σ’ Ινα σύστημα προκαταλήψεων. Γ ι’ αύτό 
τό λόγο 6 Μάρς μπόρεσε δίκαια νά ύποστηρίξει δτι αύτό πού στόν 
Έ λβέτιο ήταν άκόμα βαθύ καί γνήσιο, στό Μπένθαμ Ιγινε στεί
ρος ίδεολογισμός.

Ο! προκαταλήψεις είναι έπομένως προϊόντα τοϋ κοινωνικού συ
νόλου (ίθνους. στρώματος καί, κυρίως, τά ξη ς), πού προσπαθεί νά 
άνακαλύψει τίς πραγματικές του δυνατότητες κίνησης μέσα άπό 
χωρίς προκαταλήψει: ιδέες καί ίδεολογίες. Αύτές χρησιμεύουν γ ιά  
τό δυνάμωμα τοϋ δοσμένου συνόλου καί γιά  τήν έγγύηση τής 
σταθεράιηιας  καί τή ; σννοχής του.

Χωρίς νά προχωρήσουμε στήν έξέταση τών διαφόρων ειδών χα( 
μορφών προκατάληψης, θά περιοριστούμε νά σημειώσουμε μερικές 
χαρακτηριστικές φάσεις.

Ά κόμα καί στί; μή προκατειλημμένες ιδεολογίες ύπάρχει ϊν χ
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λιγότερο ή περισσότερο πυκνό «στρώμα» προκαταλήψεων. Ένώ γιά 
τήν ιστορική - παγκόσμια πράξη μιάς τάξης ή ένός Εθνους elvcu 
άποφασιστικό νά ΕκτιμηθοΟν σωστά στά θεμελιώδη σημεία του( 
ή κατάσταση, ot δυνάμεις καί τών δύο μερών καί ή δράση πού βα- 
σίζεται στήν άτομική πρωτοβουλία, ώστε νά είναι δυνατό νά ζη· 
τηθοΟν τά πάντα άπ’ αύτούς πού παίρνουν μέρος, άκόμα καί ή 
θυσία τής ζωής τους, στά λιγότερο θεμελιώδη σημεία, άντίθετα, 
παίζει Ενα δικό της ρόλο άχόμα χαί ή προκατάληψη, στό 6αθμ4 
πού κινητοποιεί, Ενόψει τοΟ στόχου, τήν Ιδια τήν Ιδιαιτερότητα. Έ  
προκατάληψη μπορεί νά προκαλέσει τήν «παντοδυναμία» ένός άρ- 
χηγοΟ καί τότε στήν Εμπιστοσύνη ύπεισέρχεται ή πίστη' άλλά μπο- 
ρεί έπίσης νά Εκφραστεί στήν άπόριψη τού ά/τιπάλου καί τότε 
άναγκαστικά δέν κινδυνεύει ή κατανόηση τών βασικών ζητημά
των. Χωρίς άμφιβολία, τό «στρώμα» τών προκαταλήψεων δέν εί
ναι χβώόλου άβλαβές γιά τήν πράξη ένός κοινωνικοί συνόλου. 
Στήν άρχή οΐ προκαταλήψεις μπορεί στ’ άλήθεια νά είναι άβλα- 
βεϊς, άλλά έπειτα, συχνά Εντείνονται μέχρι τέτιο σημείο, ώστε νά 
συσκοτίζουν τά θεμελιώδη προβλήματα καί ή δράση νά άποτυ- 
χαίνει.

Σπάνια ή άποτυχία άρχίζει άπό τήν πλευρά τής ιδεολογίας. Τίς 
περισσότερες φορές ξεπροβάλλει δταν ή οικονομική, πολιτική καί 
ιδεολογική συνοχή ένός δρώντος κοινωνικού συνόλου άρχίζει νά 
έξασθενίζει καί, γ ι’ αύτό τό λόγο, πρέπει νά Ενδυναμωθεί «τεχνη
τά»: γιά παράδειγμα, δταν ή Εθνική συνοχή Εξασθενίζει άπό τούς 
ταξικούς άγώνες, ή ταξική συνοχή άπό τήν κομματική πάλη, ή 
κομματική συνοχή άπό τή φραξιονιστική πάλη κλπ. Σ’ αύτή τήν 
περίπτωση, 6 πολλαπλασιασμός τών προκαταλήψεων μπορεί νά Ερ
θει αύθόρμητα, άλλά μπορεί Επίσης νά είναι καί τό άποτέλεσμα 
μιας πολιτικής χειραγώγησης. Ά π ’ δλα τοΟτα προκύπτει δτι 
άνάμεοα στή συνοχή καί τίς προκαταλήψεις ίνός κοινωνικού συ
νόλου δέν υπάρχει μιά άμεση σχέση. Ή  συνοχή καθαυτή δέν ά- 
παιτεϊ Ενα σύστημα προκαταλήψεων, τό Επιδιώχει μονάχα δταν 
ναρκοθετείται άπό τά μέσα.

Ή  πλειοψηφία, άν καί δχι τό σύνολο, τών προκαταλήψεων πα- 
ράγεται άπό τίς κυρίαρχες τάξεις, άκόμα καί δταν αύτές οΐ τάξεις 
άπαιτούν γ ι ' αύτές μιά κοσμοαντίληψη καί συμπεριφορά χωρίς 
προκαταλήψεις. Ό  λόγος είναι προφανέστατος: αύτές θέλουν νά 
Εγγυηθοδν τήν πιό πλεονεκτική γ ι’ αύτές συνοχή τής κοινωνικής 
δομής καί νά κινητοποιήσουν γΓ αύτό τό σκοπό άκόμα καί κοι
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νωνικά στρώματα χαί τάξεις, τά συμφέροντα τών όποίων «ίναι 
διαφορετικά, άχάμα χαί άντίθετα. Μέσα άπό τίς προκαταλήψεις 
οί κυρίαρχες τάξεις Απευθύνονται στήν Ιδιαιτερότητα, πού άφήν*- 
ται «δκολα νά χρησιμοποιηθεί έξαιτίας τοΟ συντηρητισμού της, 
έξαιτίας τής έπιθυμίας της νά ζεΐ βολικά, έξαιτίας τού κονφορμι- 
αμοΟ της ή άκόμα χαί έξαιτίας &νός άμεσου συμφέροντος, άντίθε- 
του στά πραγματιχά συμφέροντα τοΟ κοινωνικού της συνόλου χαί 
άντ(θετού στήν προσανατολισμένη πρός τό γένος πράξη. Ό  ούγ- 
γρος χωριχός πού Ιλαβε μέρος μέ ένθουσιααμό στόν πρώτο παγκό- 
σμιο πόλεμο χαί 6 γέρμανός έργάτης πού άφέθηκε νά τού χλέψει 
ψυχή χαί σώμα 6 Χίτλερ, χειραγωγήθηκαν μέσα άπό συστήματα 
προκαταλήψεων. Καί δχι τυχαϊα: τά συγχεχριμένα συμφέροντά 
τους, ή Ιδιαιτερότητά τους, χινητοποιήθηχαν ένάντια στήν ειδο
λογική ούσία μέ τέτιο τρόπο, ώστε αύτοί άποδέχτηχαν νά ύπηρε- 
τήσουν Ιδεατά 2 να χοινωνιχό σύνολο πού τά θεωρούσαν άνώτερο.

Έδώ πρέπει νά σημειώσουμε δτι ή άστιχή τάξη παράγει προκα
ταλήψεις σέ πλατύτερη κλίμακα άπ’ δλες τίς κοινωνικές τάξεις πού 
γνώρισε ή Ιστορία. Αύτό δέν όφείλεται μονάχα στίς πλουσιότερες 
τεχνικές δυνατότητες τής άστιχής τάξης, άλλά καί στήν προσπά- 
θειά της νά άσκήσει μιά ιδεολογική ήγεμονία, στήν άπόπειρα νά 
διαιωνίσει τήν άστιχή Ιδεολογία. Μπορεί νά φανεί παράδοξο τό δτι 
όρίζουμε έδώ σάν τή μεγαλύτερη «παραγωγό» προχαταλήψεων ά
κριβώς τήν τάξη πού πρωτάρχισε τήν πάλη ένάντια σ’ αύτές (έ- 
νάντια στίς δεμένες στό χοινωνιχό στρώμα, στίς Ορησχευτιχές πί- 
στεις, κλπ., προκαταλήψεις). Έ τσι, ένώ στή φεουδαρχική κοινω
νία δέν ήταν άπαραίτητο νά έπικυρωθεϊ ή διατήρηση τών φραγ
μών άνάμεσα στά κοινωνικά στρώματα μέσω συστημάτων προκα
ταλήψεων, αύτό έγινε άπόλυτα άναγκαίο στόν κόσμο τής τυπικής 
ισότητας καί έλευθερίας, άκριβώς γιατί ή έλευθερία καί ή Ισότητα 
ήταν τυπικές. Ή  συνοχή τής άστιχής κοινωνίας ήταν άπό τήν άρ- 
χή άσταθέστερη άπό τή συνοχή τής άρχαίας ή τής φεουδαρχικής 
κοινωνίας, γ ι’ αύτό καί οί λεγόμενες δμαδιχές (έθνιχές, φυλετικές) 
προκαταλήψεις έχαναν τήν έμφάνισή τους στήν Ιστορία άκριβώς 
μαζί μέ τήν άστιχή κοινωνία.

Ό  ύποβιβασμός καί ή περιφρόνηση τοΟ «άλλου» είναι πράγματα 
παλιά δσο κι ή Ιστορία. ’Αλλά πρίν άπό τή γέννηση τής άστικής 
κοινωνίας, τό νά κινητοποιούνται όλόκληρες κοινότητες ένάντια 
σέ άλλες διαμέσου προκαταλήψεων δέν ήταν τυπικό. ’Ιδιαίτερα, 
έκτός άπό μερικές έξαιρέσεις, δέν ήταν άναγκαίο νά κινητοποιηθεί
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δλόκληρη ή κοινωνία. Άντίθετα, τυπικός ήταν δ σεβασμός τοΟ Αν
τιπάλου: ot Ελληνες καί οΐ τρώες ΑλληλοεκχιμοΟνχαν τό Ιδιο μπο- 
ροΟμε νά ποΟμε καί γιά τίς μεγάλες φεουδαρχικές οικογένειες, 
παρόλο πού πολβμοΟσαν μεταξύ τους.

Τονίσαμε αΑτά τά δεδομένα μόνο καί μόνο γιά νά Ανασκευάβου- 
με τήν άποψη τής σύγχρονης κοινωνιολογίας σύμφωνα μέ τήν δ- 
ποία ή όμάόα οάν τέτια, ή δμαδική συνοχή σάν τέτια, είναι ή πη
γή τών προκαταλήψεων. Ή δη ή Εννοια «δμάδα» είναι πολύ Ακα
θόριστη καί συνεπώς Επιστημονικά Ανακριβής. Δέν μποροΟμ< νά 
πραγματευτοΟμ* τήν δμάδα καί τά κοινωνικά σύνολα μέ τό Ιδιο μέ
τρο, στή βάση άπλά τυπικών άναλογιών. 'Οπως ήδη είπαμε, τά 
κοινωνικά σύνολα είναι ή σημερινή πηγή τών κοινωνικά πιό δυνα
τών προκαταλήψεων καί αυτά τά σύνολα δέν θεμελιώνονται βέ
βαια σέ face to face σχέσεις. Ot μικρές όμάδες παράγουν καί με
ταβιβάζουν στό Ατομο μόνο ενα σύστημα Αρκετά Εφήμερων καί το
πικής Ισχύος προκαταλήψεων. Δέν παρΑγει λοιπόν κάθε δμάδα 
κοινωνικά τυπικές προκαταλήψεις. ’Επιπλέον, ή δμαδική συνοχή 
καί ο( προκαταλήψεις δέν βρίσκονται σέ μιά Αμεση σχέση μεταξύ 
τους. Υπάρχουν τέλος Ενεργητικές όμάδες χωρίς προκαταλήψεις. 
Μονάχα ή συγκεκριμένη Ιστορική Ανάλυση μπορεί νά προσδιορίσει 
πότε, πώς καί γιατί οΐ προκαταλήψεις παράγονται άπό τίς μεμο
νωμένες δμΑδες.

Ώ ς πρός τό περιεχόμενο μποροΟμε νΑ διακρίνουμε πολλά εΓδη 
προκαταλήψεων: ύπάρχουν ot κοινοτοπίες (τοΟ τύπου: «οI Ανθρω
ποι είναι κακοί καί είναι άδύνατο νά τούς κάνεις καλούς»), ot ή- 
θικές, καλλιτεχνικές, Επιστημονικές, πολιτικές, Εθνικές, φυλετικές 
κλπ. προκαχαλήψεις. * Οποιο δμως κι Αν είναι χό περιεχόμενό τους, 
ή σφαίρα τους είναι πΑντα ή καθημερινή ζωή. Αύτό πού Ιχω πεί 
ήδη γιΑ τίς Επιστημονικές, καλλιτεχνικές καί πολιτικές προκατα
λήψεις ισχύει καί γιΑ τίς ήθικές. 01 δμαδικές κοινοτοπίες καί τΑ 
δμαδικά στερεότυπα μποροΟν άντίθετα νΑ μήν Εχουν προκαταλή
ψεις ΑλλΑ, σέ Ανχίθεση πρός χίς προηγούμενες, δέν Εγκαχαλείπουν 
ποτέ χό πεδίο χής καθημερινής σκέψης.

ΜιΑ Ακόμα παραχήρηση γιά χίς «ήθικές» προκαταλήψεις: χό Α
μεσο d m  κείμενό τους είναι ή ήθική. Άλλά Wee ot προκαταλήψεις 
χαρακτηρίζονται Από μιΑ ήθική άνάληψη ΰέσης γιατί παρΑλληλα 
είναι καί λαθεμένες Αξιολογικές κρίσεις. Συχνά οί καλλιτεχνικές, 
Επιστημονικές, Εθνικές κλπ. προκαταλήψεις κατηγοροΟνται γιΑ «Α- 
νηθικότητα». Ή  ύποψία γιά Ανηθικότητα είναι σ’ αύτές τίς περι
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πτώσεις Ενα jιέσο γ«ά τή λογική έρμηνεία τοΟ συναισθήματος, πού 
προέρχεται άπό τήν προκατάληψη.

Είπαμε πιό πάνω δτι ή όμάδα σάν τέτια δέν elvai ή πηγή τών 
προκαταλήψεων. «'Ομαδικές προκαταλήψεις» είναι Εκείνες πού ά- 
νβφέρονται σέ μιά όμοιογενή όμάδα —  άνιξάρτητα άπό τό 4ν αύ
τή λόγω ούσιαστικών ή δευτερευόντων χαρακτηριστικών άνήκ*ι στό 
Ιδιο σύνολο πού μπορεί νά Ιχει πρωταρχικό ή δευτερεύοντα χαρα
κτήρα — , δηλαδή ot προκαταλήψεις πού άναφέρονται στά μίμο
νωμέ να συστατικά τής Αμάδας, Επειδή άκριβώς άνήκουν σ' αύτή. 
Ό  μετασχηματισμός όρισμένων έθνικών, θρησκευτικών κλπ. χαρα
κτηριστικών σέ στερεότυπα είναι σημαδεμένος άπό προκαταλήψεις, 
γιατί ή στερετυπία δέν άνταποκρίνεται στόν πραγματικό ρόλο πού 
6 δοσμένος λαός, ή δοσμένη θρησκεία κλπ. Έπαιξε (ή παίζει) στήν 
Ιστορία. Ή  στερεοτυπία σημαδεύεται έπίσης άπό προκαταλήψεις, 
δταν άπομονώνουμ* στερεότυπες Ιδιότητες άπό τή συγκεκριμένη Ι
στορική κατάσταση- έπίσης δταν αύτή δέν παίζει ϊναν άναλυτικό 
άλλά κανονιστικό ρόλο καί τέλος δταν άναζητ&με a priori στό ά
τομο τίς όμαδικές Ιδιότητες καί τίς θεωροΟμ* ούσιαστικές.

’Οποιος είναι δέσμιος προκαταλήψεων ύποτιμάει τή συμμετοχή 
σέ όμάδα αύτοΟ πού βρίσκεται έμπρός του καί τόν περιχαρακώνει 
σέ μιά όμαδική στερεοτυπία. Έτσι παραβλέπει τ(ς περισσότερες 
φορές τίς Ιδιότητες τοΟ άτόμου πού είναι διαφορετικές άπό κείνες 
τής όμάδας. ’Αλλωστε, κι άν άκόμα άντιληφθεΐ τέτιες Ιδιότητες, 
τίς καταχωρεί σάν κάτι πού ύπάρχει παρά τή συμμετοχή τοΟ άτό
μου στήν όμάδα. Ό  προκατειλημμένος άνθρωπος άποφεύγει πάντα 
νά διορθώνει τίς προσωρινές κρίσεις γιά μιά όμάδα μέ βάση τήν 
προσωπική του έμπειρία καί νά θέτει Ερωτήματα γιά τό βαθμό 
συμμετοχής σέ μιά όμάδα. Δέν τόν ένδιαφέρει άν αύτή ή συμμε
τοχή είναι τυχαία ή θεληματική, άν Εχει πρωταρχικό, δευτερεύον- 
τα ή τελείως άδιάφορο χαρακτήρα καί ποιός είναι ό άληθινός ρό
λος πού αύτή παίζει στό είναι καί τή συνείδηση τοΟ άτόμου. Ό  
προκατειλημμένος άνθρωπος δέν άφήνεται νά έντυπωσιαστεί άπό 
τίς ήθικές Ιδιότητες. Ά ν  είναι προκατειλημμένος ένάντια στούς 
μαύρους, κάθε μαύρος είναι γ ι’ αύτόν Ενας «άράπης». Γιατί θάπρε- 
πε νά ξεχωρίσει τό «μαΟρο μουσουλμάνο» άπό τόν καθηγητή Du
bois;

Ot συγκεκριμένες κοινωνικές προκαταλήψεις Εχουν, κατά Ενα 
μεγάλο βαθμό, Ιστορική προέλευση. Ωστόσο ή άνάπτυξη, ή κυριαρ
χία καί ή πτώση τών προκαταλήψεων καί τών συστημάτων στερεο
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τύπων δέν βαδίζουν παράλληλα: μέ τό πέρασμα τοΟ χρόνου, σχίς 
ίδιες προκαταλήψεις μποροΟν ν’ άνήκουν ένχελώς διαφορετικά συ
στήματα (άς σκεφτοΟμε μόνο τίς προκαταλήψεις γιά τούς διαμαρ- 
τυρόμενους) χαί χά Ιδια στερεότυπα μποροΟν νά έξαρτδνται άπό 
ένχελώς διαφορετικές προχαχαλήψεις.

Δέν χρειαζόταν χάν νά ποϋμ* —  γιαχί χό ζήτημα, δέν άφήνει 
περιθώρια άμφιβολίας — δχι ot συγκεκριμένες χοινωνιχές προκα
ταλήψεις Ιχουν πάντα έναν Ισχοριχό χαρακχήρα· μπορεί δμως κά
ποιος νά μάς ρωτήσει άν ή ύπαρξη προκαταλήψεων είναι γενικά 
Αναγκαία ή άν αύτή ή Ιδια είναι Ινα (σχοριχό χαί συνεπώς μετα
βατικό φαινόμενο. Ή  άπάνχηση σέ μιά χέχια έρώτηση δέν είναι τό- 
σο άπλή όσο Υποστηρίζει ό διαφωτιστικός δρθολογισμός καί δέν εί
ναι χάν μονοσήμαντη.

Είπαμε ήδη δχι ή άνθρωπολογιχή βάση τών προκαταλήψεων 
πρέπει νά άναζηχηθεϊ σχή δομή χής καθημερινής ζωής, σχήν κί
νηση χής Ιδιαιτερότητας, σχόν πραγματισμό της δσον άφορ& χίς 
κοινωνικές σχέσεις. Προσθέσαμε ίπίσης δτι, δχαν άπειλεΐται ή συ
νοχή χών κοινωνικών συνόλων, αύχά παράγουν πάντα προκαταλή- 
ψεις, ΙκανοποιοΟν χίς «άνάγχες» χής Ιδιαιχερόχηχας, δίνουν Ενα πε
ριεχόμενο σ' αύχές. 01 προχαχαλήψεις θά μποροΟσαν έπομένως νά 
έξαφανιστοΟν τελείως μέ τήν Εξαφάνιση χής Ιδιαιχερόχηχας χαί χά
θε κοινωνικοΟ συνόλου πού άπειλεΐχαι ή συνοχή του.

Κατά τή γνώμη μας είναι τελείως κατανοητή, δηλαδή δχι ού- 
τοπική, μιά κοινωνία δπου κάθε άνθρωπος θά μπορεί νά γίνει Ινα 
άτομο καί νά όργανώνει τή ζωή του Ιτσι, ώστε ή ιδιαιτερότητα νά 
μή δρ& πιά «άνεξάρχηχα» άπό χήν είδολογικόχηχα. Χωρίς άμφιβο- 
λία σ’ αύτή δέν θά Εξαφανίζονταν ot λαθεμένες προσωρινές κρίσεις, 
άλλά θά έξαφανιζόταν πάντως ή πιστή άγάπη γιά χέχιες κρίσεις 
καί ή έκτροπή τους σέ προκαταλήψεις. Είναι έπίσης δυνατή μιά 
κοινωνία —  μερικά παραδείγματα τής δποίας είχαμε ήδη στήν 
Ιστορία — πού δέν θά (χει άνάγκη άπό προχαχαλήψεις γιά νά έγ- 
γυηθεΐ χή συνοχή της καί αύτό θά συμβαίνει δσο περισσόχερο χό 
περιεχόμενο τής κοινωνικής της συνείδησης θά είναι ή Γδια ή άν- 
Θρωπότηχα, δηλαδή χό σχηριγμένο σχήν πιό πλατιά βάση κοινωνικό 
σύνολο, δπου ή συνείδηση πώς «είναι κάτι άλλο» δύσκολα θά μπο- 
ρεί νά γίνει δεκτή.

Παρόλ’ αύτά, Ιφόσον σέ μιά δυναμική κοινωνία, δπως είναι σή
μερα χάθε κοινωνία πού βασίζεται σχήν άπεριόριστη πρόοδο χής 
παραγωγής, ύπάρχουν πάντα συντηρητικές καί προοδευτικές δυνά
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μεις, έφόσον σέ κάθε μεμονωμένο άνθρωπο δόθηκε ή δυνατότητα νά 
γίνει άτομο, πράγμα πού 8έν σημαίνει δμως δτι κάθε μεμονωμένος 
άνθρωπος θά γίν*ι πραγματικά £να άτομο, είναι άναμφισβήτητο δ- 
χι οί προκαταλήψεις δέν θά μπορέσουν νά παραμεριστοΟν τελείως 
άπό τήν χοινωνιχή άνάπτυξη. θ ά  μποροΟν δμως νά ΕξαφανιστοΟν 
ή αυστηματοποίηση τών προκαταλήψεων, ή έχτροπή τους χαί, 
κυρίως, οί διακρίνεις τών δποίων είναι ή πηγή.

Άναφερθήκαμε Εδώ σέ μιά τέτια προοπτική δχι μόνο γιά λόγους 
θεωρητικής καί τυπικής τάξης άλλά καί γιατί αύτή Εχει τό βάρος 
της στήν Εκτίμηση τών διανοητικών προκαταλήψεων καί κείνων 
συμπεριφοράς τοΟ χαιροΟ μας.

Γενικά, ή προκατάληψη Εχει πάντα Ενα Αρνητικό ήθικό περιε
χόμενο. Αύτό δέν σημαίνει δτι δποιος βρίσκεται κάτω άπό τήν Ε- 
πιροή προκαταλήψεων πρέπει νά θεωρείται «πολύ Ελαφρύς» άπό 
ήθικής πλευράς. Μέχρι Ενα κάποιο σημείο, κάτω άπό Ενα βρισμέ
νο πρίσμα, δλοι οί άνθρωποι Εχουν προκαταλήψεις. 'Οταν διατυπώ
νουμε μιά Εκτίμηση πρέπει νά κοιτάμε άν ή όλόιψα  τοΟ άτόμου 
αίτιολογεΐται μέσω τής Ιδιαιτερότητας, δηλαδή μέσω τών προκατα
λήψεων. Είναι Επίσης πολύ σημαντικό νά Εξακριβώνουμε οέ τΐ 
άναφέρονται οί προκαταλήψεις του καί ποιός είναι 6 βαθμός Ιν- 
ταοής τους (οί προκαταλήψεις, πράγματι, μποροΟν νά είναι περισ
σότερο ή λιγότερο δικαιολογημένες άπό ήθική άποψη, περισσότε
ρο ή λιγότερο Επικίνδυνες, Επικίνδυνες γιά δλους ή γιά τό μεμο
νωμένο άνθρωπο). Πρέπει νά παίρνουμε ύπόψη αύτή τή διάσταση 
γιατί μ’ αύτή τίθεται τό πρόβλημα τών συνεπειών. Ή  Ενταση τής 
προκατάληψη; άποκαλύπτει τό άρνητικό ήθικό της περιεχόμενο 
στό πεδίο τών κινήτρων. Καί δέν μπορεί κανείς νά μήν άναλογιστεί 
καί τίς συνέπειες.

Ά ν  μία ή πολλές προκαταλήψεις δέν καθιστοΟν άκόμα «άνήθι- 
κο» τό άτομο, άν ή άνηθικότητα έξαρτ&ται μάλλον άπό τή σχέση 
άτόμου καί συνόλου, άπό τά χίνητρα καί τίς συνέπειες τής προκα
τάληψης, γιατί τότε νά ύποστηρίζουμε δτι ή προκατάληψη γενικά 
είναι πάντοτε ήθικά Αρνητική;

Γιά τόν άπλούστατο λόγο δτι χά&ε προκατάληψη καταργεί τήν 
αυτονομία τοϋ άν^ρώττου, περιορίζει δηλαδή τή σχετική του Ελευ
θερία έπιλογής, οτό 6α&μό πού παραμορφώνει καί περιστέλλει 
τήν πραγματική έναλλαχτιχή λύοη τον άτόμου.

Τί άπαιτεϊται γιά νά μπορεί τό άτομο νά κάνει σχετικά Ελεύ
θερα τίς Επιλογές του σέ δοσμένες συνθήκες; Άπαιτεϊται, άπό τή



μιά μεριά, ή καλύτερη δυνατή γνώση τών Εναλλακτικών λύσεων 
σέ σχέση μέ τίς συγκεκριμένες δυνατότητες χαί, άπό τήν άλλη με- 
ριά, ή σωστή άπειχόνιση τοΟ άξιοΐογικοΰ τους π ίρ ιεχομένου, 
δηλαδή iijc σχέσης άνάμεοα στίς έναλλα*τιχές λύσεις teat τίς 
άξΙες ττού εύνοονν οιό μέγιστο, οιΙς δοσμένες συνθήκες, τήν άν- 
ΰρώηινη άνάπτυξη. Αύτό προΟποθέτει τή δυνατότητα σχετικά εδ- 
χολης άνύψωσης τοΟ άνθρώπου ατό ίηίηεδο τής συμφωνίας μέ τό 
είδος του χαί παράλληλα τή διάθεση μιάς άριστης γνώσης τής 
κατάστασης χαί τών άνθρώπων (δηλαδή χαί τοΟ έαυτοΟ του άκό- 
μα). 'Οπως εΓδαμ*, ή προκατάληψη {μποδίζει αύτές τίς τρείς ρο
πές.

Δέν μποροΟμε συνεπώς νά άποχαλέσουμε «άνήθιχο» βποιον Ιχει 
προκαταλήψεις. ΜποροΟμε δμως νά Επιβεβαιώσουμε δτι στό μέτρο 
πού χό άτομο Εχει μιά προκατάληψη, Ελαττώνεται ή δυνατότητά 
του γιά μιά σωστή χαί Ιστοριχά θετική Επιλογή χαί περιορίζεται 
Επίσης ή δυνατότηχα πού Ιχει γιά νά Εξασφαλίσει μιά άνάπτυξη 
τής πραγματικότητας.

Ή  προκατάληψη περιορίζει τίς Εναλλακτικές λύσεις τοΟ άτόμου, 
πού ώστόσο είναι πάντα Ινα Υποκείμενο στήν Εναλλακτική λύση. 
Όσο διαδομένη καί γενική κι Αν είναι ή προκατάληψη, ή άπο
δοχή της άπό τό άτομο {ξαρτ&ται δπωσδήποτε άπό μιά σχετικά 
Ελεύθερη Επιλογή. Κάδε άτομο είναι νηεύ&ννο γιά τίς ηροχαια- 
λήψεις του. ’Αποφασίζω ύπέρ μι&ς προκατάληψης σημαίνει διαλέ
γω τόν πιό εύκολο δρόμο, «ζώ μέχρι τό βάθος» τήν Ιδιαιτερότητα, 
άγνοώ τίς άληθινές ήθικές συγκρούσεις, ξεπέφτω στήν άρετή τής 
σταθερότητας.

Ή  Ικανότητα ένός άνθρώπου νά άπελεοθερώσει τό μυαλό του 
άπό τίς προκαταλήψεις καί νά τό προσανατολίσει πρός τήν πραγ
ματικότητα είναι ί  δείκτης τής Γδιας του τής άτομικότητας, τής 
ούσίας του.

’Αλλά πώς νά καταστρέψουμε τίς προκαταλήψεις; Μήπως Υπάρ
χει καμιά συνταγή, κανένα σχήμα, καμιά συμβουλή πού μπορεί νά 
βοηθήσει; 'Ο χι βέβαια. Πολύ συχνά μόνο post festa Επαληθεύεται 
δτι μιά γνώμη ήταν προκατάληψη καί, Εξάλλου, δχι σπάνια άγνο- 
οΟνται ot άποφασιστικές Ιστορικές στιγμές δπου μή προκατειλημ
μένες σκέψεις μετατρέπονται σέ προκαταλήψεις. Έδώ, δπως καί σέ 
δλες τίς Επιλογές μας, βρισκόμαστε Ικθετοι στόν κίνδυνο.

Τό πιό γενικό χαί άποτελεσματιχό σχήμα συμπεριφοράς —  πού 
γιά πρώτη φορά τό Επεξεργάστηκαν οί στωιχοί —  Επιβάλ) ει τό
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συνεχή Ιλ*γχο τής Ιδιαιτερότητας καί τήν έπιλογή τού πιό δύ 
σκολου δρόμου. 'Οπως λέει 6 Γκαΐτε: «Κατ’ άρχάς μή χάνεις/τ< 
λογικό σου. /  Ely’ εύκολο νά πιστέψεις /  δπου τό πλήθος πιστεύει. ι 
'Εξυπνα πρέπει /  νά ψάξεις νά καταλάβεις. /  Τό δύσκολο είναι vd 
ξέρεις /  αύτό πού 6 λογικός άνθρωπος γνωρίζει».

Ό  G . W. Allport, στό The nature of prejudice (1964), στόν 
«προσβλημένο άπό προκαταλήψεις χαρακτήρα» Αντιτάσσει τό συμ 
βιΰαστικό χαρακτήρα. Πρέπει νά ποϋμε ίδώ δτι ot προχαταλή 
ψεις δέν είναι ζήτημα χαρακτήρα χαί δτι ή συμβιβαστικότητα δέν 
είναι μιά δομή τοΟ χαρακτήρα. ’Αλλά ύπάρχει κάτι παραπάνω: i  
συμβιβαστικότητα σάν Ιδανιχή συμπεριφορά δέν είναι άλλο παρά 
ή άρχή τοΟ φιλελευθερισμοί). Ούτε ή προσανατολισμένη πρός τήν 
καθημερινή δραστηριότητα Ιδιαιτερότητα, ούτε ή προσανατολισμέ
νη πρός τήν πράξη άτομικότητα μπορούν νά είναι «συμβιβαστικές! 
μέ τά Ιδανικά τους. Γινόμαστε έγγυητές τών στόχων καί τών Ιδα
νικών τής πίστης μας μέ τήν Ιδια Απολυτότητα πού ύποστηρίζουμε 
τά Ιδανικά καί τούς σκοπούς τής έμπιστοσύνης μας: καί στίς δύο 
περιπτώσεις εΐμαστέ πεισμένοι γιά τό άλάϋητο καί τήν άλήθεια 
τών Ιδεών μας.

01 «συμβιβαστικές» σκέψεις είναι παθητικές καί παντρεμένες 
πάντα μέ τό σκεπτικισμό. Υπάρχουν βέβαια καί καταστάσεις δπου 
ή συμβιβαστικότητα είναι Ενα θετικό γεγονός, άλλά είναι γεγονός 
Ιπίσης δτι αύτό τό έννοιολογικό σύστημα δέν μπορεί νά είναι Ιστο
ρικά Αποτελεσματικό.

Ά ν  γιά νά Απελευθερωθούμε Από τίς προκαταλήψεις άρχίσουμε 
νά Αμφισβητούμε δλες τίς κρίσεις μας, παράλληλα μ’ αύτές θά 
στερηθούμε καί τίς πεποιθήσεις μας. Ή  «φιλελεύθερη» συνταγή 
δίνει συνεπώς {να φάρμακο πού μαζί μέ τό Αρρωστημένο δργανο 
διαλύει χαί τό ύγιές.

θ ά  ΑναφερθοΟμε πάλι στό Γκαΐτε πού μέ μεγάλη όξύτητα Ιχει 
άναλύσει αύτό τό πρόβλημα: «Όταν Ακούω νΑ μιλούν γιΑ μεγα- 
λόθυμες Ιδέες Απορώ πάντα πώς ot Ανθρωποι σέρνονται Από τή μύ
τη μέ κούφια λόγια. ΜιΑ Ιδέα δέν μπορεί νΑ είναι μεγαλό^μη. 
Πρέπει νά είναι δυνατή, Ισχυρή, δλοκληρωμένη, γιά  νά μπορεί 
νά έχτελέσει τή θεία Αποστολή νά είναι παραγωγική. Άκόμα πε
ρισσότερο, δέν μπορεί νά είναι μεγαλόθυμη ή ίννοια, πού πρέπει 
νά έκτελέσει Ινα διαφορετικό καθήκον. Ή  μεγαλοθυμία πρέπει νά 
Αναζητιέται μονάχα στά συναισθήματα, τών δποίων είναι ή ζων- 
τανή ψυχή». Παρόλ’ αύτά, «ό τρόπος πού αισθανόμαστε είναι σπά



νια μεγαλόθυμος γιατί πηγάζει άμεσα άπό τό πρόσωπο, άπό τίς 
πιό κοντινές σχέσης καί άνάγχες του».

Καμιά Ιννοια καί καμιά Ιδέα δέν μποροΟν νά είναι μεγαλόΛι- 
<ΐίς· άπ’ αΐηή τήν άποψη δέν ύπάρχει κριτήριο πού νά τίς ξεχωρί
ζει άπό τήν προκατάληψη. Τό κριτήριο είναι νά ψάξουμε πάλι στή 
σχέση μέ τήν Ιδιαιτερότητα, γιατί ΐ  τρόπος νά αίσθανόμαστε με- 
γβλόθυμα δέν είναι άλλος παρά ή άνυψωμένη πέρα άπό τίς άνάγχες 
χαί τίς άπαιτήσεις τής Ιδιαιτερότητας «ψυχή».

Ά ν  οάν Λιομα Ιχουμε έμπισχοσύνη στίς Ιδέες καί τίς πεποιθή
σεις μας* άν είμαστε Ετοιμοι, στή βάση ένός συνεχοΟς έλέγχου τής 
κατάστασης, τής αύθεντίας χαί, τέλος, τών Ιδιων μας τών κινή
τρων, νά άναχαλοΟμ* αύτή τήν έμπισχοσύνη, γιατί ή γνώση χαί ή 
έμπειρία άντιφάσκουν συνεχώς μέ χίς Ιδέες μας* άν έπιλέγουμ* τό 
δύσχολο, χρατ&με τά μάτια μας άνοιχτά στίς συγκρούσεις καί δέν 
χάνου;ιε τήν Ικανότητα νά κρίνουμε συγκεκριμένα’ τότε «Γμαστε 
[κανοί νά άπελευθερωθοΟμε άπό τίς προκαταλήψεις χαί νά κατα
χτήσουμε πάλι μιά σχετική έλευθερία έπιλογής. ΜποροΟμε νά ά- 
παλλαγοΟμε άπό τίς προκαταλήψεις μόνο άν άναλαμβάνουμε τόν 
κίνδυνο τοΟ σφάλματος καί παραιτούμαστε άπό τό χωρίς κίνδυνο 
«άλάνθαστο», πού είναι χαρακτηριστικό τής άτολμης άτομικότητας.
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"Ατομο καί κοινότητα: 
πραγματική ή φαινομενική Αντίθεση;

Ή  άντίθεση άνάμεσα στό άτομο καί τήν κοινότητα είναι πραγ
ματική ή μονάχα φαινομενική; Σέ μιά τόσο γενικά διατυπωμένη 
Iρώτηση δέν μπορεί νά δοθεί μιά μονοσήμαντη άπάντηση. Ή  ά
πάντηση έξαρτάται άκριδώς άπό τήν ειδική φύση τοΟ ύπό έξέτα- 
ση άτόμου καί τής κοινωνίας καί παίρνει συνεπώς Ινα χαρακτήρα 
περιεχομένου."

Πρ£ν προχωρήσουμε ώστόσο στήν άνάλυση τής έρώτησης, είναι 
•χρήσιμο νά τήν άπαλλάξουμε άπό τρία προβλήματα μέ τά δποία 
συχνά τήν ταυτίζουν. Τό πρώτο άφορά τή σχέση άτόμου καί κοι
νωνίας, τό δεύτερο τή σχέση Ατόμου καί όμάόας καί τό τρίτο τή 
σχέση άτόμου καί μάζας. -

Ό  δεσμός Ιτομο - κοινωνία δέν διαφέρει άπό τό δεσμό άτομο - 
κοινότητα, δταν ή ίδια ή κοινωνία Ιχει χαρακτήρα κοινοτικό. Ot 
τελευταίες Ιστορικές κοινότητες αύτοΟ τοΟ τύπου ύπήρξαν οί φυ
λές καί τά γένη. Έ τσι, δσο πιό διαφοροποιημένη καί άρθρωμένη 
είναι ή ύπό ίξέταση κοινωνία τόσο λιγότερο αύτή μπορεί νά Ιχει 
h χ χαρακτήρα κοινοτικό. Ή δη στήν άρχαία πόλη καί στά «κρά
τη» τοΟ πρώτου μεσαίωνα, στίς Ιταλικές δημοκρατίες τής ’Αναγέν
νησης καί στίς καταστάσεις πού σκιαγράφησε ό Μάρξ σάν «δημο
κρατία τής μή - έλευθερίας», ή λειτουργία τής κοινότητας άναφέ- 
ρεται σ’ ϊνα μόνο κοινωνικό στρώμα, σέ μία μόνο τάξη τής κοι
νωνίας. Μέ τό σχηματισμό τών μεγάλων άστικών κρατών ίξαφα- 
νίστηκε καί αύτή άκόμα ή δυνατότητα. ’Απ’ αύτή τή στροφή άρ- 
χίζουν άμέσως νά Εμφανίζονται ot κοινωνικές θεωρίες. Στίς ούτο- 
πίες τοΟ Μούρ καί τοΟ Καμπανέλα όλόκληρη ή κοινωνία λειτουρ
γεί άκόμα σάν μιά κοινότητα’ στίς ούτοπίες τοΟ γαλλικού διαφω-
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τισμοΟ αύτή ή λειτουργία περιορίζεται. Ό λο τό ένίιαφέρον τών 
γάλλων ούτοπιστών, άπό τό Μορελύ δς τό Φουριέ, συγκεντρώνε
ται στή δυνατότητα δημιουργίας μιβς στηριζόμενης σέ καθορισμέ
νες κοινότητες κοινωνίας, στήν προσπάθεια ώστε ή σχέση άνάμε
σα στό Ατομο καί τήν κοινωνία στό σύνολό της νά μεσολαβεϊται 
άπό όργανικές κοινότητες. Ό  Ρουσσώ στό Κοινωνικό συμβόλαιο 
Αναλύει σέ βάθος τό γιατί ή σύγχρονη κρατική διάταξη δέν μπορεί 
νά είναι μιά κοινότητα καί στή Ν έα  ΈλοΧζα  σκιαγραφεί τό πρό
τυπο μιβς νέας «μικρής κοινότητας». "Αν ληφθοΟν ύπόψη ot πρόο
δοι τής Εκβιομηχάνισης στήν έποχή τών «βιομηχανικών κοινω
νιών», μονάχα αύτός ό τελευταίος τρόπος τοποθέτησης τοΟ προβλή
ματος μπορεί νά φανεί λογικός. Μέ κόπο καταφέρνουμε νά διανοη- 
θοΟμε — δταν συλλογιζόμαστε τό μέλλον τής Ανθρωπότητας —  δτι 
αύτή ή Γδια ή κοινωνία μπορεί νά γίνει μιά κοινότητα. ’Αντίθετα, 
πιό πλούσια σέ προοπτικές Εμφανίζεται ή είχόνα μιΑς Αρθρωμένης 
σέ όργανικές κοινότητες κοινωνικής δομής.

Έ  σχέση Ατομο - κοινότητα δέν μπορεί νά ταυτίζεται μέ τό δε
σμό Ατομο · δμάδα, γιατί αύτή ή δεύτερη σχέση θεμελιώνεται κα
τά μεγάλο μέρος στήν τύχη. ’Από τήν άποψη τής άτομικότητάς 
μου είναι τυχαίο τό δτι Εγώ γράφτηκα στό σχολεΤο τοΟ α ή τοΟ β το
μέα καί είναι άλλο τόσο τυχαίο δτι κατοικώ σέ μιά δοσμένη συνοι
κία, Εργάζομαι σ’ Ινα δοσμένο Εργοστάσιο, κλπ. Στό μέτρο πού τέτιοι 
παράγοντες παύουν νά είναι τυχαίοι καί ή δμάδα πού συμμετέχω 
βάζει τή σφραγίδα της στήν άτομικότητά μου, ^ότε οί δμάδες «μου» 
μετατρέπονται σέ κοινότητα. Κάθε δμάδα δέν μπορεΤ νά θεωρεί
ται κοινότητα, μπορεί δμως νά γίνει. Πέρα άπ’ αότά, τό άτομο 
μπορεί νά Ανήκει σέ διάφορες δμάδες, Εφόσον ή Ινταξη σέ μιά δ
μάδα χαρακτηρίζεται άπό μιά κοινότητα συμφερόντων καί στόχων 
καί άπό μιά κοινή δραστηριότητα. Τά Ενδιαφέροντα, οΐ στόχοι καί 
<λ δραστηριότητές μας μποροΟν ώστόσο νά είναι περισσότερο ή λι· 
γότερο σημαντικά. Συνεπώς, άνάμεσα στίς δμάδες «μας» δημιουρ- 
γεϊται μιά (εραρχία, Ανάλογη μέ τή σπουδαιότητα τών συμφερόν
των, τών στόχων καί τών δραστηριοτήτων. Αύτή ή (εραρχία δέν 
ύπάρχει γιά τίς κοινότητες. Στήν «κλασική» περίπτωση δ άνθρω
πος Ανήκει σέ μ ία  μόνο κοινότητα, Ενώ στίς «μή κλασικές» περι
πτώσεις Ανήκει σέ λ ίγ ε ς .  Στήν περίπτωση πού αύτός Ανήκει σέ 
πολλές κοινότητες, δ κοινοτικός χαρακτήρας τών δευτερευόντων 
καί τριτευόντων συνόλων γίνεται λιγότερο Εμφανής. Τέλος, κάθε1 
δμάδα δέν Ιχει μιά εΙδική καί σταθερή διάταξη άξιών' στίς περισ-
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σότ*ρες περιπτώσεις ή καταπάτηση τοΟ όμαδικοΟ συμφέροντος cl- 
vat μιά άπόπειρα κατά τών νόμων τής Αμάδας' πέρα άπ’ αύτό ύ- 
πάρχουν πλουραλιστικές χα£ άντιφατικές «ήθικές». 01 μαθητές 
μιάς τάξης πρέπ*ι νά είναι άπόλυτα άλληλέγγυοι μεταξύ τους ά- 
πέναντι ατούς μαθητές μιάς Αλλης τάξης, άλλά, άχόμα χαί σ’ αύ
τή τήν περίπτωση, ή Αμάδα γίνεται κοινότητα μόνο 4ν Ιχει Ενα 
σύστημα σχετικά συγχίχριμένων χαί Ισχυόντων κανόνων γιά 8λα 
τά μίλη τής δμάδας.

Τονίσαμε πιό πάνω τόν τυχαίο χαρακτήρα τής Ενταξης σέ μιά 
ί;ιάβα, σέ άντίθεση μέ τήν Ενταξη σέ μ(ά κοινότητα. Χρειάζεται 
βμως μ ά  διευκρίνιση. θ ά  μποροΟσε, πράγματι, νά μάς άντιταχθεΐ 
βτι τό νά γεννηθοΟμε στό χώρο μιβς κοινότητας είναι άκόμα λιγό- 
τερο άντιχείμενο Επιλογής άπό τό νά άνήχουμε σέ μιά σχολική 
τάξη. Είναι άλήθεια βτι ύπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι Ενταξης 
στήν κοινότητα καί μ’ αύτή τήν Εννοια τό τυχαίο  άποκτάει μιά νέα 
σημασία: μπορεί κάποιος νά είναι ένταγμένος σέ μιά δοσμένη κοι
νότητα Εξαιτίας μιάς έξω τερ ιχή ς  άναγκαιότητας' άλλά αύτή ή 
Ενταξη μπορεί Επίσης νά είναι τό άποτέλεσμα μιάς Ιοω τερ ιχη ς  
Αναγκαιότητας χι Επομένως ή συνέπεια μι4ς άτομιχής Επιλογής. 
Στήν περίπτωση τής «πόλης» ή τβν «κρατών» Επαληθεύεται ή πρώ
τη Απόθεση. Αύτές ot κοινωνίες δέν clvat άχόμα «καθαρές» κοινω
νίες: πραγματικά, σ’ αύτές δέν Εχει συμπληρωθεί ή διαδικασία 
πού 6 Μάρξ σκιαγραφεί σάν «ύπερνίκηση τών φυσικών φραγ
μών». 01 χοινότητές τους είναι «φυσικές» στό βαθμό πού δέν μπο- 
ροΟν νά είναι άντικείμενο μιάς Ελεύθερης Επιλογής' ή κοινωνική 
θέση τοΟ άτόμου, ot δυνατότητες άνάπτυξης τής άτομικότητάς του, 
ή διάταξη τών άξιών του είναι προσδιορισμένες άπό τή γέννησή 
του. Ένας νεαρός, πού γεννήθηκε άπό μιά οίκογένεια Ιπποτών 
τοΟ πρώτου μεσαίωνα, μπορεί νά άποφασίσει πάνω άπ’ ίλα, άλλά 
σπάνια, Ελεύθερα &ν θά γίνει Ιππότης ή παπάς' ή έπιλογή του δ- 
μως δέν μπορεί νά άφορά τή δουλεία τοΟ χωραφιοΟ ή τήν άστική 
ζωή' τέτιου είδους δυνατότητες ξανοίγονται μόνο δταν ή δοσμένη 
άπό τή φύση κοινότητα βρίσκεται ήδη σέ διάλυση. Αύτός δ δεσμός 
δέν είναι ώστόσο τυχαίος, άκριβώς γιατί ή ούσία του βρίσκεται στό 
γεγονός δτι τό άτομο δέν μπορεί νά «βγεί» άπό τήν κοινότητα καί 
δέν μπορεί νά τήν ύπερβεϊ. Μόνο μιά κοινωνία χωρίς «κράτη», ή 
«καθαρή» ταξική κοινωνία, ή άστική κοινωνία, καταργεί «ίς φυ
σικές κοινότητες σάν πρωταρχικά κοινωνική βύνολα. Μόνο Εδώ 
λοιπόν μπορεί νά θεσμοποιηθεϊ μιά «τυχαία» σχέση άνάμεσα στόν
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άνθρωπο χα£ τή θ*μελιώδη κοινότητά του καί έπομένως άνάμεσα 
σ’ αύτόν καί τήν τάξη του. Μονάχα Εδώ μπορεί λοιπόν νά κατα
κτήσει Ινα χώρο αύτή ή κίνηση πού Εκδηλώνεται στήν έπ ιλογή  
τής κοινότητάς μας, πού μδς Επιτρέπει δηλαδή Βχι νά γίνονμε  
άτομα μέοα άπό τήν  κοινότητα, άλλά άντίφετα νά έ π ά έξο υ μ ε  μ ιά  
κοινότητα ά χρ ώ ώ ς γ ια τ ί  ε ίμαστε άτομα. Ό  εύγενής πού τήν 
έποχή τής γαλλικής Επανάστασης υΙοθετεί Ινα άστικό βνομα, & 
άστός πού κάνει δικούς του τούς στόχους καί τά συμφέροντα τοΟ 
ΕργατικοΟ κινήματος είναι τά προϊόντα καί οί άντιπρόσωποι αύ- 
τών τών νέων δυνατοτήτων. Αύτή ή ίδια ή δυνατότητα τοΟ άτό
μου νά δημιουργήσει μιά οίκογένεια στή δάοη μ ια ς ά τομιχής έ
π ιλο γή ς  Ιγινε πραγματική μόνο διαμέσου τής άνάπτυξης αύτής 
τής «τυχαίας* σχέσης, διαμέσου τής διάλυσης τών φυσικών κοι
νοτήτων.

’Απ’ δλα αύτά συνάγεται δτι ή κοινωνική τάξη δέν είναι άναγ- 
καστικά μιά κοινότητα, μολονότι τά συμφέροντα καί ot λειτουργίες 
αΰτών πού άνήκουν στήν Γδια τάξη οόσιαστικά ταυτίζονται καί 
παρόλο πού στό άξιολογικό σύστημα τής τάξης δεσπόζουν ot κα
νόνες καί τά ήθη πού Εγγυώνται Ινα περιθώριο δράσης. Ή  Ινταξη 
σέ μιά τάξη μπορεί νά μετατραπεΐ σέ Ινταξη σέ μιά κοινότητα, 
δταν ή έπ ιλογή  γίνεται συνειδητά άπό τό ταξικό άτομο.

’Ακόμα μιά παρατήρηση γιά τή σχέση άνάμεσα στό άτομο καί 
τή μάζα, πού συχνά μπαίνει στό πρόβλημά μας άπό τήν πίσω πόρ
τα καί μέ λιγότερο δικαιολογημένο τρόπο άπ’ δ,τι στίς ίλλες πε
ριπτώσεις. Κοινωνία, τάξη, δμάδα, στρώμα, κοινότητα, κλπ., εί
ναι πράγματι κατηγορίες μι&ς όμογενοΰς οφαίρας τής κοινωνικής 
δομής, άλλά ή σχέση άνάμεσα στό άτομο καί τή μάζα «Ιναι μιά 
σχέση έτερογενής. Μάζα είναι Ινα σύνολο άνθρώπων πού κάνουν 
μιά δοσμένη ένέργεια καί μπορεΤ νά Εκφραστ«ϊ τό Ιδιο καλά τόσο 
μέσω τής κοινής δράσης δσο καί μέ μιά κοινή Εμφάνιση. Τά δύο 
συνδετικά μποροΟν νά είναι συμπτωματικά (γιά παράδειγμα, ή 
άντίδραση τών θεατών στή διάρκεια μιάς πυρκαγιάς σ’ Ινα θέα
τρο) , άλλά μποροΟν καί νά μήν είναι (γιά παράδειγμα, ή συμμε
τοχή σέ μιά κηδεία). Ή  κοινότητα συμφερόντων, στόχων καί λει
τουργιών δέν είναι τό ίδιο άπαραίτητη γιά τή μάζα δσο είναι γιά 
τίς δομημένες κοινωνικές όμάδες, γιά τίς όποιες, άντίθετα, δέν εί
ναι άπαραίτητες ή κοινή δράση ή ή κοινή έμφάνιση. Μιά κοινω
νική δμάδα δέν μπορεί ποτέ νά είναι μιά «μάζα», γιατί είναι πάν
τα άρθρωμένη καί κάθετα διαιρεμένη σέ στρώματα, Ινώ ή μάζα
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μπορεί νά μήν είναι οδτε ιό 2να οδχε τό άλλο ο τήν κοινή της δρά- 
οη. Φυσικά, αύτό μπορεί νά περικλείνει καί τήν άντ'θβτη περί
πτωση: δχι πολύ σπάνια ή μάζα συντίθεται άπό μιά «κοινότητα» 
μέ κοινά συμφέροντα καί στόχους καί μπορεί συνεπώς νά θεωρεί
ται όργανωμένη, δομημένη καί καθόλου συμπτωματική.

Μερικοί άντιτάσσουν άπλά τόν βχλο σάν «μάζα» πρός τήν κοι
νότητα, ύποστηρίζοντας δτι βχλος ύπ άρχει άκριβώς έκεί δπου δέν 
υπάρχει μιά κοινότητα. Ταυτίζουν Ενα τύπο πλήθους, 1 κείνο τό μή 
δομημένο καί συνεπώς «Οκολα χειραγωγούμενο, μέ τήν Ιννοια μά
ζα γενικά, καί τήν κοινότητα μέ τήν άποτελούμενη άπό άτομα δη
μοκρατική κοινότητα. Αύτή ή ταύτιση είναι δμως λαθεμένη άκό
μα κι 4ν είσάγεται μέ άξιέπαινες προθέσεις, ένάντιες στή χειρα
γώγηση* είναι έξίσου λαθεμένη, δταν ή μάζα άναπτύσσει τό άκό- 
λουθο «Ιδικό κριτήριο: οί πράξεις πού συντελοΟνται άπό τούς άν- 
θρώπους «μαζικά» (καί συνεπώς στό σύνολό τους) σάν άντίδρα- 
ση πρός ένα δοσμένο συμβάν τονίζουν στά άτομα άκριβώς τά χα
ρακτηριστικά, τούς στόχους καί τά συμφέροντα πού είναι ταυτόση
μα μέ κείνα τών άλλων καί έπιπλέον τούς παρέχουν μιά πραγμα
τική δικαιολογία. Φυσικά, αύτή δέν είναι άκόμα ή πλήρης κατάρ
γηση τής Ατομικότητας άλλά μονάχα ή προσωρινή άναστολή καί 
υποταγή τών έτερογενών προσπαθειών της. Δέν πρόκειται, χωρίς 
άλλο, γιά μιά άπεριόριστη δυνατότητα χειραγώγησης, γιατί ή 
προωθιρική δύναμη τής μαζικής δράσης, δταν τό πλήθος συντίθε
ται άπό πραγματικά άτομα, συνεχίζει νά δρ& μόνο μέχρις δτου 
δέν βρίσκει άντίσταση στό άτομο. Μπορούμε σίγουρα νά ποϋμί (άλ
λά αύτός ό περιορισμός είναι σημαντικός) δτι στίς μαζικές πράξεις 
οΐ πιθανότητες χειραγώγησης αύξάνονται, άν ή μάζα συντίθεται 
άπό λίγο έξελιγμένα άτομα ή (άλλά δέν είναι άναγκαστικά τό 
ίδιο πράγμα) άν είναι τμήμα μιάς μή δομημένης κοινότητας.

Μ’ αύτή τήν ϊννοια μιλάμε συχνά γιά «μαζική κοινωνία». Ό  
δρος μάζα χρησιμοποιείται έδώ σχηματικά. Μ’ αύτόν θέλουμε 
πράγματι νά ποΟμε δτι μιά δοσμένη κοινωνία εύνοεΐ άποκλειστικά
— ή σέ πρώτη γραμμή —  μιά έσωτερική διάταξη, δπου ούτε τό 
άτομο ούτε ή κοινότητα μποροΟν νά άναπτυχθοΟν καί ή κοινωνικό
τητα τοΟ άνθρώπου ίκφράζεται άπό τήν άρχή δμοια σάν νά δρ& 
πραγματικά μιά χειραγωγημένη μάζα καί νά δεσπόζει γενικά μιά 
προσανατολισμένη άπό ξένους στάση. «Μαζική κοινωνία» είναι λοι
πόν μιά εΙκόνα γιά τό χαρακτηρισμό μιβς κονφορμιστικής καί χει
ραγωγημένης κοινωνίας.
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Ή  κοινότητα είναι μιά δομημένη καί όργανωμένη ίμαδική ένό- 
τητα, πού διαθέτει μιά διάταξη όμογενών Αξιών καί στήν Αποία 
τό Ατομο Ανήκει άναγκαστικά: εΓτε «έκ γενετής» εΓτε μέσα Από 
μιά σχετικά αύτόνομη έπιλογή.

Ά ς  έπιστρέψουμε στό άρχικό έρώτημα: Ατομο καί κοινότητα: 
πραγματική ή φαινομενική Αντίθεση;

'Οταν οΐ κοινότητες ήταν άκόμα «φοβικές» καί ή κοινοτική G- 
παρξη τοΟ Ατόμου στή βάση τής «γέννησης» ήταν άκόμα’μιά δ- 
παρξη «Αναγκαστική», μιά τέτια έρώτηση δέν είχε νόημα. 'Οποιος 
Εχανε τήν κοινότητά του έχανε ταυτόχρονα τή συνθήκη ύπαρξης 
τής δραστηριότητάς του. Ή  πιό σκληρή τιμωρία ήταν τό διώξιμο 
Από τήν κοινότητα.

Φυσικά, Ακόμα καί 6ώ Ανάμεσα στό Ατομο καί τήν κοινότητά του 
μποροΟσαν νά φανοΟν, καί φάνηκαν πράγματι, σ ν γχ εχρ ιμ έ τες  άν- 
τιϋέο ε ις . Ό πω ς είναι γνωστό, ή έξορία (ό όστρακισμός, ή προ
γραφή) ήταν Ινα Αντίμετρο, πού υΐοθετήθηκε γιά μιά τέτιου εί
δους Αντίθεση ή ένα προληπτικό μέτρο γ ι’ αύτήν. Ή  άντίθεση 
μποροΟσε νά γεννηθεί γιά δύο λόγους, πού συχνά μπερδεύονταν 
μεταξύ τους: ή τό Ατομο άποκτοΟσε σπουδαιότητα καί δημοτικό
τητα πολύ μεγαλύτερη Από τού; συμπολίτες του, ώστε καί μόνο 
ή Οπαρξή του ΑπειλοΟσε τή σχετικά ήρεμη δραστηριότητα τής κοι
νότητας, ή Αντίθετα αύτό έθετε τούς Ιδιαίτερους στόχους καί τίς 
έπιτυχίες του, τά προσωπικά του συμφέροντα, πάνω Από τά συμ
φέροντα καί τούς στόχους τής κοινότητας καί ζητοΟσε νά τή χρη
σιμοποιήσει σάν ένα έργαλεΐο γιά νά πραγματοποιήσει τούς σκο
πούς του. Τό μέτρο τής κοινωνικής βλαβερότητας τοΟ άτόμου ήταν 
φυσικά διαφορετικό στά διάφορα πολιτικά καί οίκρνομικά συστή
ματα. Μερικές φορές ή άπέλαση μποροΟσε νά είναι καί δόικη· 
έδώ βρισκόταν δ κίνδυνος πού ot κοινότητες τόν συνειδητοποιοΟσαν 
λιγότερο ή περισσότερο. Ή  δυνατότητα τοΟ λάθους ή τής Αδικίας 
δέν έθετε δμως σέ Αμφισβήτηση τήν όρθότητα μιάς προληπτική; 
Αμυνας τής κοινότητας. '  ,

Στίς κοινωνίες - κοινότητες (μιλβμε πάντα γιά φυσικές κοινό
τητες) ή έξορία είναι ταυτόχρονα μιά άξιολογική κρίση. Ό  -διωγ
μένος δέν έχει ποτέ «δίκιο» οδτε καί δταν ή συγκεκριμένη πράξη 
Απέλασης είναι έκδηλα Αδικη. Ό  έξόριστος αίσθάνεται σάν ψάρι 
στή στεριά, σάν αΙώνιος ξένος (σκεφτεϊτε τόν ’Οβίδιο) ή έξεγείρε- 
ται ένάντια στήν κοινωνία του. Ή  έξέγερση δέν θά τοΟ συγχωρε- 
θεΐ ποτέ: καί δέν έχει σημασία Αν ή Απέλαση προκλήθηκε άπό
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τήν άνωτερότητα τοβ άτόμου, δπως στήν περίπτωση τοΟ Θεμιστο
κλή, ή, άντίθετα, δπως οτήν περίπτωση τοΟ ’Αλκιβιάδη, άπί5 τήν 
άπόπειρά του νά σφετεριστεί τήν κοινότητα γιά τά προσωπικά του 
συμφέροντα καί τούς σκοπούς του. 'ϊπώ είγματα τυπικής κάθαρ
σης τοΟ άτόμου τής φυσικής κοινότητας είναι δ Κοριολάνος καί δ 
’Ερρίκος IV πού πά«ι στήν Κανόσα.

’Ακόμα κι άν θεωρείται καλύτερος άπ’ αύχούς πού τόν Εξόρισαν, 
τό άτομο τής φυσικής κοινότητας Αναγνωρίζει τό δίκιο τους. Ό  
Σωκράτης, γιά παράδειγμα, άρνεϊται νά δραπετεύσει άπό τή φυ
λακή γιατί ξέρει δτι δέν πρέπει νά ξεφύγει άπό τούς νδμους τής 
κοινότητας πού τόν καταδίκασε σέ θάνατο.

Στίς περιόδους πού οί φυσικές κοινότητες διαλύονται, αύτή ή 
χωρίς άντιφάσεις άρμονία άτόμου καί κοινότητας καταστρέφεται 
όριστικά καί ήδη έδώ άρχίζουν νά παίζουν μιά όλοένα καί ση
μαντικότερη λειτουργία οί μή δοσμένες, δηλαδή αύτόνομα έπιλεγ- 
μένες, κοινότητες. Δέν τίθεται άκόμα τό πρόβλημα άν τό άτομο 
καί ή κοινότητα συνδέονται μεταξύ τους μέ μιά άναγκαστικά άν- 
τιθετική σχέση* συζητεϊται μόνο τό άν 6 άΛρωπος μπορεί νά Ερθει 
σέ σύγκρουση μέ μιά δοσμένη κοινότητα ή, πιό σωστά, άν αύτός 
μπορεί νά διαλέξει μόνος του, στό χώρο τών κοινοτήτων πού οί 
δεσμοί τους χαλαρώνουν καί πού οΐ άξιολογικές τους διατάξεις χά
νουν σέ Ενταση, μιά νέα κοινότητα πού νά άναπτύσσει καθορισμέ
νες καί θεσμοποιημένες άξίες. Ή  άντίθεση δέν βρίσκεται λοιπόν 
άνάμεσα στό άτομο καί τήν κοινότητα, άλλά άνάμεσα στό άτομο 
πού ποθεί μιά νέα κοινότητα καί τήν όλοένα περισσότερο δομικά 
διαλυόμενη παλιά κοινότητα. ’Από τήν ’Αθηναϊκή Ποικίλη Στοά, 
μέσα άπό τόν «Κήπο» τοΟ Επίκουρου, μέχρι τούς μαθητές τοΟ 
ΊησοΟ, συναντάμε παντού έλεύθερα ίπιλεγμένες άλλά σταθερές 
κοινότητες. ’Ανάλογη είναι ή κατάσταση καί στά αίρετικά κινή
ματα τοΟ μεσαίωνα δπου, δπως είναι γνωστό, οί κοινοτικοί δεσμοί 
ήταν πιό δυνατοί άπ’ δ,τι στήν έπίσημη Ικκλησία.

Τό ζήτημα τής άντίθεσης άτόμου καί κοινότητας τέθηκε μονάχα 
στήν «καθαρή κοινωνία», στήν άστική κοινωνία, έξαιτίας τοΟ «τυ
χαίου» τής σχέσης τοΟ άνθρώπου μέ τήν τάξη του. Έδώ ή ϊνταξη 
σέ μιά τάξη διαχωρίζεται άπό τήν Ενταξη σέ μιά κοινότητα* τό ά
τομο σάν άτομο ύποτάσσεται στούς νόμους κίνησης τών τάξεων* 
ό άν&ρωηος γ ίν ε τα ι Ένα κοινω νικό, άλλά δχ ι άναγχαοηκά  κα ί 
'ένα κοινοτικό tv .

Μέχρι τώρα μιλήσαμε γιά τίς φυσικές κοινότητες γενικά, γιά
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νά δείξουμε τήν Αντίθεσή τους πρός τήν άνάπτυξη πού Αρχίζει μέ 
τήν άστική κοινωνία. Τώρα δμως πρέπει νά είσαγάγουμε μερικές 
διακρίσεις, γιατί οί συγκεκριμένες μορφές τών φυσικών κοινοτήτων 
είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. ’Απ’ αύτή τή θέση είναι άρ- 
κετό νά ποΟμε βτι τό περιθώριο δράσης πού δίνεται άπό τέτιες κοι
νότητες στό άτομο καί τήν Ατομικότητα ποικίλλει ή, μέ άλλους 
δρους, δτι άτομα μέ διαφορετικούς βαθμούς άνάπτυξης βρίσκουν 
στίς ποικίλες κοινοτικές μορφές διαφορετικά περιθώρια δράσης. 
Ή  μεγαλύτερη Ελευθερία κίνησης γιά τό άτομο δέν προέρχεται ά
πό τή διάλυση τής κοινοτικής δομής, έφόσον αύτή ή Ελευθερία ίχει 
ήδη προδιαγραφεί στίς λειτουργοΟσες κοινότητες. Χωρίς νά εισ
χωρήσουμε σ’ αύτό τό πρόβλημα, θά περιοριστοΟμε νά άποκαλύψου- 
με δτι ύπάρχει μιά δλοκλήρωση Ανάμεσα στόν τύπο κοινότητας καί 
τήν άνάπτυξη τοΟ άτόμου. Γιά παράδειγμα, άν Ενα Εντελώς χειρα
γωγημένο καί μέ έλάχιατη «άτομικότητα» άτομο τοΟ καιροΟ μας 
διαβάσει τήν Π ο λιτε ία  τοΟ Πλάτωνα, θά πεί μέ φρίκη δτι τό 
άτομο είναι σ’ αύτήν τελείως ύποταγμένο στή λειτουργία πού τοΟ 
Ιχει δοθεί άπό τόν καταμερισμό τής έργααίας καί δτι δέν Ιχει κα
θόλου Ελευθερία. Στήν έποχή δμως τοΟ Πλάτωνα κανείς, ούτε κάν 
6 πιό λυσσασμένος Εχθρός του, ούτε κάν δ ’Αριστοτέλης, τόν κα
τηγόρησε Ιτσι. ’Εκείνη τήν έποχή, πράγματι, ή ζωή στό κράτος 
τοΟ Πλάτωνα δέν θά είχε σάν άποτέλεσμα τήν καταπίεση τής Ατο
μικότητας τοΟ άνθρώπου' τό άτομο Εκείνης τής έποχή; δέν ήταν 
τό άτομο τοΟ σήμερα καί μιά ύπάρχουσα άνάγκη μπορεί νά «κα
ταπιεστεί» μόνο in concrete). Μιά άνάλογη Αντίδραση μάς προκα- 
λεΐ καί τό διάβασμα τής Ο υτοπίας τοΟ Τόμας Μούρ, Ενώ στήν 
έποχή του δλοι ήταν πεισμένοι δτι στό νησί τής Ούτοπίας θά ύ- 
πήρχε ή πιό Απόλυτη έλευθερία. 01 κάτοικοι τής Ούτοπίας θά θεω- 
ροΟσαν, άπό μέρους τους, βλαβερή γιά τό Ατομο τήν έπιβολή μιάς 
θρησκείας Από τήν κοινότητα' Αλλά σέ μιά κοινότητα τοΟ 11ου 
αίώνα αύτή ή έπιβολή δέν θά φαινόταν σέ κανέναν σάν καταπίεση 
τής Ελευθερίας του.

Βέβαια, μελετώντας τήν ιστορική άνάπτυξη τής άτομικότητας 
δέν πρέπει νά άναχωροΟμε άπό τό μέοο άτομο μι&ς Εποχής, άλλά 
νά άναλύουμε τή μέγιστη δυνατότητα πού παρεΓχε ή Εποχή στήν 
άνάπτυξη τή; άτομικότητας. Αύτή ή μέγιστη δυνατότητα μπορεί 
νά ΑνιχνευτεΙ στά λεγόμενα άντιτιροοοηευτιχά  άτομα, δηλαδή στά 
Ατομα πού πάντα άπστελοΟν Εξαιρέσεις, πραγματώνοντας άκριβώς 
ατό μέγιστο τίς δοσμένες δυνατότητες. Ό  διαχωρισμός είναι τόσο
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πιό σημαντικός δσο πιό πλατιά καί βαθιά είναι ή άλλοτρίωοη πού 
δεσπόζει σέ μιά κοινωνία, δσο πιό ριζικά ΑποσπΑται ή ύπαρξη τοΟ 
μέσου Ανθρώπου άπό τήν Ανθρώπινη ούσία. Είναι συνεπώς πάρα 
πολύ σημαντικός αύτός ό διαχωρισμός γιά τή μελέτη τών Ατόμων 
τής καπιταλιστικής κοινωνίας. Στήν Ανάλυση τής Αστικής Ατομι
κότητας έκφράζονται δυό Αντίθετες όπτικές. Ή  μιά ύποστηρίζει 
δτι ή Αληθινή καί πραγματική Ατομικότητα δημιουργήθηκε Από 
τήν Αστική κοινωνία χαί κάθε Αλλη κοινωνία μόνο τήν κατάργη
σή της μπορεί νά Ιχει σάν Αποτέλεσμα (Ιτσι σκέφτονται οί φιλε
λεύθεροι) - ή Αλλη Επιβεβαιώνει δτι ή τυπική Αστική Ισότητα, ό 
κονφορμισμός πού προέρχεται Απ’ αυτήν χαί, κυρίως, ή χειραγώ
γηση Ιχουν κιόλας καταργήσει τήν Ατομική πρωτοβουλία, τήν έ- 
πέκταση τής Ατομικότητας καί συνεπώς τήν Ιδια τή δυνατότητα 
τής Ανάπτυξης τών «μεγάλων άντρών», τών Αληθινά έλεύθερων 
Ατόμων (Ιτσι σκέφτονται ot ρομαντικοί). Ά ν  κοιτάξουμε κατά- 
ματα τήν πραγματικότητα, θά δοΟμε δτι καί ot δύο Αναλύσεις εί
ναι Αληθινές, Αν καί σέ διαφορετικά πεδία. Έ  άστιχή κοινωνία Α
νάπτυξε πραγματικά τήν Ατομικότητα, δπως προκύπτει μέ μεγάλη 
σαφήνεια άπό τήν ’Αναγέννηση, δηλαδή Από τήν Ιστορική στιγμή 
δπου Αρχισε αύτή ή Ανάπτυξη. Στή συνέχεια ή Ατομικότητα έμ- 
πλουτίστηκε μέ τελείως καινούργια χαρακτηριστικά, δηλαδή μέ 
τήν ύποκειμενικότητα καί τήν «Εσωτερικότητα» πού Αποδείχνον
ται μέ τή μεγάλη Ανθηση έκείνων τών σεισμογράφων τους πού εί
ναι ή μουσική καί ή λυρική ποίηση. Μονάχα ή άστική κοινωνία 
έπέτρεψε στό Ατομο νά φτάσει στίς πιό ψηλές κορυφές (σκεφτεΐτε, 
γιά παράδειγμα, τό Ναπολέοντα). 'Ωστόσο — καί δώ παρεμβαί
νει ή μερική άλήθεια τής ρομαντικής κριτικής —  ύπήρξε ή Μια 
ή άστική κοινωνία πού κατάργησε αύτή τήν πλατύτερη δυνατότητα
— ρίχνοντας τό Ατομο κάτω άπό τήν τάξη του καί ύποτάσσοντάς 
το στούς οίκονομικούς νόμους σάν σέ φυσικούς νόμους — καί πού 
μετέτρεψε τά έλεύθερα Ατομα σέ σκλάβους τής Αλλοτρίωσης σέ τέ- 
τιο βαθμό, ώστε άπό τά πράγματα  νά Ιχουν κατέβει σ’ Ινα έπίπεδο 
πολύ πιό χαμηλό άπό κείνο πού βρίσκονταν τά Ατομα σέ προηγού
μενες έποχές. Στόν περασμένο αιώνα αύτή ή δεύτερη τΑση δυνά
μωνε δλο καί περισσότερο, ώστε σήμερα τά άντιπροσωπευτικά Α
τομα νά είναι κυρίως τέτια δταν Ακριβώς άηορίπχονν  τόν Γδιο τόν 
κόσμο τους, Αναζητώντας μιά νέα προοπτική γιά τήν Ανθρώπινη 
Ανάπτυξη.

Ή  διαμόρφωση τοΟ ΑστιχοΟ κόσμου Ιφερε μαζί της μιΑ Αλλα
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γή άρχής στή διάταξη τών ήθικών άξιών — καί τών χοινωνιχών 
άξιών γενικά —  χα( ταυτόχρονα άλλαξε τή στάση πρός αύτή τή 
διάταξη. Στίς φυσικές κοινότητες κυριαρχοΟσε μιά οταύερή δ ιά 
ταξη  άξιώ ν , μιά άξιολογική Ιεραρχία πού άντιπροσωπευόταν άπό 
τίς κοινότητες χαί πού χάθε Ατομο τήν Ιδιοποιούνταν (σχήν άρχαία 
χοινωνία, γιά παράδειγμα, δέν άμφισβητιόταν ποτέ δτι ή σοφία, 
τό θάρρος, ή μετριοφροσύνη χαί ή δικαιοσύνη ήταν ot «κύριες ά- 
ρετές»). Βέβαια, άκόμα χαί σ’ αύτές ύπήρχε Ενα περιθώριο έλιγ
μοΟ, μιά άτομική Επιλογή. Ή  άνάπτυξη τής αύτονομίας τοΟ άτό
μου μετριόταν άπό τήν Ικανότητά του νά Εκτιμάει τήν άτομική 
περίπτωση, πού ήταν άντικείμενο τής κρίσης του, καί νά Εφαρμό
ζει τίς δοσμένες άξίες — πού άνταποκρίνονταν στήν άτομικότητά 
του — στή συγκεκριμένη κατάσταση πού ήταν άντικείμενο τής ά- 
πόφασής του. Ή  άνάπτυξη τής άστικής κοινωνίας ίφερε μαζί της 
χαί τή διάλυση τών σταθερών άξιολογιχών διατάξεων. Σ’ αύτήν, 
τό χρέος τοΟ άτόμου δέν συνίσταται πιά μονάχα στήν Εφαρμογή 
μι&ς δοσμένης άξιολογικής διάταξης σέ κάθε συγκεκριμένη πράξη 
(μολονότι χαί αύτό είναι άναγκαΐο) άλλά καί στό νά Επιλέγει τίς 
άξίες χαί νά οίχοδομεΐ άπό μόνο του, μέσα σ’ Ενα πλατύτερο ή στε
νότερο χώρο, μιά δική του άξιολογιχή Ιεραρχία. 01 δυνατότητες 
πού Ιχει τό άτομο γιά τήν Επιλογή τών άξιών αύξάνουν (τσι πολύ. 
Πρέπει δμως νά Επαναλάβουμε δτι στήν (δια τήν άστιχή κοινωνία 
τά συμφέροντα, τά ίθιμα ή καί άπλά ot κοινωνικές πεποιθήσεις 
τών τάξεων, πού δέν είναι συνδεμένα μέ τούς πίνακες τών ήθικών 
άξιών, Εχουν τήν τάση νά ΕπιτελοΟν μιά ύπερβολικά άποφασιστική 
καί μονοσήμαντη άξιολογική λειτουργία. Άπό δώ καί ή Ιδιαίτερη 
Εξάπλωση τοΟ κονφορμισμοΟ.

Ά ς  Επιστρέφουμε τώρα στή σχέση άτόμου καί κοινότητας. Ά π ’ 
δλα δσα είπαμε συνάγεται Βτι ή Ενταξη οέ μ ία  κοινότητα δέν  
είνα ι ίπιοχρεω τική. Στήν άστική κοινωνία, πράγματι, 6 άνθρωπος 
δέν γεννιέται σέ μιά κοινότητα, ή άτομική του ούσία δέν προσδιο
ρίζεται άπό τήν κοινωνική του ύπαρξη· συχνά, μάλιστα, τό άστιχό 
άτομο μεγαλώνει καί ζεϊ δλη τή ζωή του χωρίς νά άνήκει σέ κα
μιά κοινότητα. Τά άστιχά άτομα στήν πλειοψηφία τους ΘεωροΟν 
Ιδανική — τουλάχιστο γιά μιά δρισμένη περίοδο — άκριβώς αύτή 
τή χωρίς κοινότητες ζωή, πού τήν Εξιδανικεύουν σάν «προσωπική 
έλευθερία». Ή  «άπελευθέρωση» άπό τήν κοινωνία τούς Επιτρέπει 
νά μετατρέπουν καθαρά τά άτομικά συμφέροντα σέ κινητήρια δύ
ναμη τής άτομιχής δράσης. Άναπτύ3σεται ϊτσι S άτομιχισμός χ*ί



ή αύτοσυνείδησή του, γ ι’ αύτό καί τό λεγόμενο «κοινό συμφέρον» 
ΐί]ς κοινωνίας — συνεπώς ή πρόοδος — πραγματώνεται διαμέσου 
τής Ικανοποίησης τών Ατομικών συμφερόντων. Στόν Ατομικισμό 
%αί στήν αύτοαυνείδηαή του, δηλαδή στή «θεωρία τοΟ έγωισμοΟ», 
ή Απουσία κοινότητας έξυψώνεται σέ άρχή.

Ό λ α  αύτά δέν σημαίνουν δτι τό άτομο στήν Αστική κοινωνία 
δέν Εχει Αναγκαστικά καμιά κοινότητα. ’Αντίθετα. Μόνο πού άλ- 
λάζιι τή σχέση του μέ τήν κοινότητα. Ά ν  αύτό άνήκει άκριβώς 
3έ μιά κοινότητα, πρόκειται γιά μιά διαμορφω μένη κα ί έλΐύ& ΐρα  
έΛ ΐλεγμένη  κοινότητα. 01 άστοί έπαναστάτες, ot πληβείοι ίπανα- 
οτάτες, δημιούργησαν πολλές τέτιες κοινότητες κατά τή διάρ
κεια τής γαλλικής έπανάστασης, γιά παράδειγμα. Πολύ σύντομα 
οί έργάτες Αρχίζουν νά χτίζουν τούς δικούς τους αντάνομους κοι
νοτικούς όργανισμούς, σκοπός τών όποιων ήταν ή συνέχιση τής 
πάλης ένάντια στήν Εκμετάλλευση μέχρι τή νίκη. Ό  έργάτης, πού 
συνειδητοποιεί τήν τάξη του καί δημιουργεί μιά κοινότητα γιά τήν 
χατάργηση αύτΐ)ς τής ταξικής ύπαρξης καί τήν άντικατάσταση 
τί]ς ύπάρχουσας τάξης καί τών άξιών μέ μιά νέα τάξη πραγμάτων, 
Αντιπροσωπεύει δλα δσα ή άστική κοινωνία Ιδωσε γιά τήν άνά- 
πτύξη τής άτομικότητας.

Μπορεί τό άτομο νά Επιλέγει πάντα μιά κοινότητα; Καί μιά ό- 
ποιαδήποτε κοινότητα; Ή  Απάντηση στό πρώτο {ρώτημα δέν μπο- 
ρεϊ παρά νά είναι Αρνητική. Φτάνει νά φέρουμε στή μνήμη μας 
τά όνόματα καλλιτεχνών δπως ό ΣοΟμπερτ, 6 Σούμαν, ό Μπετόβεν: 
δλόκληρος ό μουσικός τους κόσμος ήταν γεμάτος άπό νοσταλγία 
γιά μιά κοινότητα πού Ιχασαν ή πού δέν βρήκαν. Φυσικά, αύτή 
ή δυνατότητα πρέπει πάντα νά έκτιμάται Από τήν όπτική τοΟ ά
τόμου. Γιά νά Απαντήσουμε στό δεύτερο έρώτημα πού Ιχει κεντρικό 
χαρακτήρα στήν Ιποχή μας, πρέπει νά Ανατρέξουμε στήν Ιννοια 
«Αξία».

Δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι κατά τά μέσα τοΟ 19ου αΙώνα ό Α
στικός άτομικια^ός είχε «τελειώσει τήν πορεία του». Αύτό σημαί
νει βτι Από τότε γινόταν δλο καί πιό προβληματική ή Αφελής πί
στη δτι τό άτομο μποροΟσε δήθεν νά Αναπτυχθεί ίλεύθερα χωρίς 
κοινότητα καί δτι τό Ατομικό συμφέρον ήταν Ενας καλός όδηγός 
γιά τήν άτομική έλευθερία. Μετά τό τέλος τοΟ αιώνα, στήν Ασφά
λεια γιά τόν έαυτό ύπεισέρχεται ή Απελπισία' ή Ελλειψη μι Ας 
κοινότητας γίνεται Αντιληπτή άπό τό άτομο σάν Απομόνωση, σάν 
δυστυχία' αύτή είναι ή ύποκειμενικά Αντανακλώμενη είκόνα τοΟ
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άντικειμενικοΟ f t  γονότος πώς ή άνάπτυξη τής προσωπικότητα; 
στήν άστική κοινωνία είναι ήδη άδύνατη άκόμα καί γιά τά Αντι
προσωπευτικά Ατομα. Παράλληλα Αναπτύσσεται — δλοένα πλα
τύτερα — τό έργατικό κίνημα καί οί διανοούμενοι πού προακολ- 
λοΟνται σ’ αύτό ξαναβρίσκουν στίς έργατικίς κοινότητες τό νόημα 
τής ζωής τους. ’Εκείνο πού τούς κινεί δέν είναι ό «φόβος τής έλευ- 
θερίας», άλλά ή «άναζήτησή» της. Τό ίπαναστατικό κίνημα τοΟ 
αΙώνα μας καί κύρια ή νικηφόρα όκτωβριανή έπανάσταση άφήνει 
Ανεξίτηλα, Ασβηστα σημάδια ατούς καλύτερους διανοούμενους. Στήν 
άπαίτηση γιά μιά κοινοτική ζωή, πού θά ένεργοποιεί τό άτομο, 
Ερχεται νά προστεθεί τό α ίτημα  γ ιά  μ ιά νέα κοινω νία δπου χό 
άτομο Λί μττορεϊ νά γ ίν ε ι Sva κοινοτικό δν.

Σήμερα, τρία διαφορετικοΟ χαρακτήρα καί τύπου Ιστορικά 
φαινόμενα άσκοΟν άρνητική Επίδραση στήν άνα ζήτηση τής 
κοινότητας, πού ύφίσταται Επειτα πάλι μιά έπίδραση: ή προ
σωπολατρία στό σοσιαλισμό, ό φασισμός καί ή χειραγώγηση 
άπό τίς όμάδες έξουσίας στόν καπιταλισμό. Καί, άν δέν μπο
ροΟμε άπ’ αύτή τή θέση νά άναλύσουμε τίς διαφορές τους, μποροΟ- 
μ* ώστόσο νά ξέρουμε δτι αύτές ύπάρχουν. Δέν πρέπει νά ξεχνά
με δτι άκριβώς άπ’ αύτά τά φαινόμενα πηγάζει δ σύγχρονος σκε
πτικισμός πρός τήν κοινότητα πού δδηγεί στό έρώτημα: τιοιά κοι
νότητα πρέπει νά έπιλέξει δ άνθρωπος;

Ό πω ς ήδη είπαμε, πρέπει νά άνατρέξουμε έδώ στήν Εννοια «ά- 
ξ(α». ’Εμείς θεωροϋμε σάν άξία άντικειμενική, δηλαδή άνεξάρτητη 
άπό τήν άνθρώπινη κρίση, τό σύνολο τών σχέσεων, προϊόντων, πρά
ξεων, κοινωνικών Ιδεών -κλπ., πού εννοούν την άνάπτυξη τής άν- 
ϋρώ ττινης ονοίας οέ μ ιά όριομένη φάοη άνάπτνξης τής Ιοτοριχής 
διαόιχαοίας.

’Αλλά τί είναι ή «άνθρώπινη ούσία»; Ή  σκέψη τοΟ Μάρξ, δπως 
«Ερμηνεύεται» άπό τό νεαρό ούγγρο φιλόσοφο Γκεόργκη Μάρκους, 
μπορεί νά μ&ς ύπαγορεύσει τήν Απάντηση. Ή  άνθρώπινη ούσία εί
ναι ή έργασιακή δραστηριότητα (άντικειμενοποίηση), ή κοινωνι
κότητα, ή καθολικότητα, ή αύτοσυνείδηση, ή έλευθερία. Αύτές οί 
ούσιαστικές Ιδιότητες ύπάρχουν «δυνάμει» στήν ίδια τή γένεση τοΟ 
άνθρώπου, ατό γίγνεσθαι του καί πραγματώνονται στήν άπειρη δια
δικασία τής άνθρώπινης άνάπτυξης.

Οί σχέσεις, τά προϊόντα, οί πράξεις καί οί κοινωνικές Ιδέες, πού 
Εξασφαλίζουν στόν Ανθρωπο μεγαλύτερες δυνατότητες άντικειμε- 
νοποίησης, πού δλοκληρώνουν τήν δλότητά του, πού διαμορφώνουν
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καί Αναπτύσσουν συνεχώς καθολικότιρα τή συνείδησή του καί αύ- 
ξάνουν τήν Ελευθερία του, είναι άξίες θετικοΟ περιεχομένου. Ό λ α  
ίσα Εμποδίζουν αύτή τήν άνάπτυξη πρέπει, άντίθετα, νά ΘεωροΟν- 
ται σάν άρνητικά, Ιστω χι άν ή πλειοψηφία τής κοινωνίας τά θεω
ρεί θετικά.

Αύτές ot άξίες, στό βαθμό πού Επαληθεύονται σέ έτερογενείς 
σφαίρες, μποροΟν άχίμα χα( νά άντιφάσκουν μεταξύ τους. 'Ορισμέ
νες κοινωνικές καταστάσεις άναπτύσσουν μιά άξία, <νώ καταστρέ
φουν μιά άλλη, προωθοΟν μιά άξία σέ σχέση μέ δλόκληρη τήν άν- 
θρωπότητα, Ενώ μπλοκάρουν τήν Εξάπλωσή της στά μεμονωμένα 
ϊτομα. Στήν έπιλογή μι£ς κοινότητας πρέπει λοιπόν νά Ιχουμε 
πάντοτε μπροστά στά μάτια μας τήν όλάιητα: αύτό πού δεσπόζει 
σ’ ϊνα μή άντιφατιχό άξιολογιχό σύστημα χαί τίς πιθανές του συνέ
πειες γιά τήν άνάπτυξη τής ούσίας τής άξίας. Στήν ύπόθεσή μας, 
αύτή ή τελευταία άνάπτυξη δέν εΤναι άλλη άπό τήν άνάπτυξη τής 
άνθρώπινης ούσίας. Γιά νά προσδιορίσουμε τό άξιολογιχό περιε
χόμενο μιάς χοινότητας πρέπει συνεπώς νά καθορίσουμε τή σχέση 
της μέ τήν άνθρώπινη ούσία καί νά διαπιστώσουμε άν αύτή — 
συγκρινόμενη μέ τίς άλλες κοινότητες (χαί μέ κείνες πού είναι πι
θανές) — άναπτύσσει καλύτερα αύτή τήν άνθρώπινη ούσία, πώς 
χαί σέ ποιό μέτρο.

Δέν θέλουμε νά ποΟμε δτι μιά σχετικά εύνοϊκή πρός τήν άνάπτυ
ξη τής άνθρώπινης ούσίας κοινότητα άναπτύσσει μονοσήμαντα καί 
τίς [χανότητες τών άτόμων. Στό βαθμό πού ή είδολογιχή καί ή ά- 
•ομική άνάπτυξη δέν είναι άναγκαστικά παράλληλες, γιατί στήν 
πλειοψηφία τών Ιστορικών έποχών άνάμεσά τους ύπάρχει ϊνα κά
ποιο σχίσμα, ή παραλληλία είναι δυνατή μόνο δταν ή Ινταξη στήν 
κοινότητα είναι θεμελιωμένη στήν αύτόνομη έπιλογή τοΟ άτόμου. 
"Ας σκεφτοΟμε, γιά παράδειγμα, τήν Επαναστατική τρομοκρατία 
τών γιακωβίνιχων χοινοτήτων, πού ύπήρξε άναγχαία γιά τήν ά
νάπτυξη τοΟ άξιολογιχοΟ τους περιεχομένου, άλλά πού ταυτόχρονα 
κατέστρεψε ήθιχά πολλά άτομα πού είχαν συμμετάσχει αύθόρμητα 
χαί μ’ Ινα πάθος άνάλογο έκείνου τοΟ παγκόσμιου - ΙστορικβΟ κα
θήκοντος. Έ  άνάπτυξη τοΟ άτόμου γίνεται έδώ προβληματική, άπό 
τίς άντιφάσεις μέσα στίς άξίες τής δοσμένης κοινότητας. Άλλά μιά 
παράλληλη άνάπτυξη άποκλείεται έπίσης καί άπό μιά άλλη άπο
ψη: γιά είδιχούς Ιστορικούς σκοπούς ο( όργανωμένες κοινότητες ύ- 
πολογίζουν πολύ σέ καθορισμένες ίκ α νό ιψ ες  τών άτόμων. Κατά 
συνέπεια τά άτομα, πού ο( ίμφυτες κλίσεις τους ταιριάζουν χαλΰ-
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τερα στούς σκοπούς τής κοινότητας, είναι άξιοσημείωτα «ιό πλεο
νεκτικά ώς πρός τήν άνάπτυξη τής άτομικότητάς τους άπό τούς 
άνθρώπους πού οΐ έμφυτες ίκανότητές τους βρίσκονται πιό μακριά 
άπ’ αύτούς τούς σκοπούς.

Ή  έπιλογή τής κοινότητας μπορεί συνεπώς νά έχει κατά βάθος 
δυό λογικά κίνητρα: τό άντικειμενικό Αξιολογικό περιεχόμενο τής 
κοινότητας (οί εύνοίκές πρός τήν άνθρώπινη ούσία ροπές της) καί 
ή πρόθεση άνάπτυξης τής άτομικότητας μέσα στήν κοινότητα καί 
διαμέσου αύτής. Τ ό  πρώτο κίνητρο προηγείτα ι πάντα άπό τό δεύ
τερο. Κ αί αύτή ή πρωτοπορία δέν είναι άπλό άξίωμα, δέν έμπίπτει 
στήν κατηγορία τοΟ «χρέους», άλλά πη γά ζει άπό χήν Ιδια τήν 
οχ'οία τής άτομιχάτητας.

Ή  άνθρώπινη άτομικότητα δέν είναι, πράγματι, μόνο κάτι τό 
«μεμονωμένο». Κάθε άνθρωπος είναι άτομικότητα, Ιδιαιτερότητα 
καί είδολογικότητα. Ή  δραστηριότητά του είναι ταυτόχρονα Ιδιαί
τερη καί ειδολογική. Ό  μεμονωμένος άνθρωπος δρά πάντα άνάλο- 
γα  μέ τά κοινωνικά άναπτυγμένα ένστικτα καί τίς άνάγκες του πού 
άναφέρονται δμως καί στό έγώ του καί, άνάλογα μέ τήν προοπτι
κή τους, Αντιλαμβάνεται, θέτει έρωτήματα στήν πραγματικότητα 
καί δίνει άπαντήσεις' άλλά ταυτόχρονα δρά σάν μέλος τοΟ άνθρώ- 
πινου είδους καί τά συναισθήματα καί οί άνάγκες του έχουν έπί- 
σης καί ?ναν ειδολογικό χαρακτήρα. Κάθε άνθρωπος βρίσκεται, 
σάν Ιδιαίτερο - μεμονωμένο δν, σέ μιά ουνειδητή  σχέση μέ τήν el- 
δολογική του ούσία. Σ’ αύτή τή συνειδητή σχέση δ,τι γ ι ’ αύτόν εί
ναι ειδολογικό Αντιπροσωπεύεται άπό κάτι έξω άπ’ αύτόν, κυρίως 
άπό τήν κοινότητα, δπως καί άπό τά ήθη καί τίς ήθικές άπαιτή- 
σεις τής κοινωνίας στό σύνολό της, άπό τούς άφηρημένους ήθικούς 
κανόνες, κλπ. Ό  Ανθρωπος, στή συνολική κοινωνική του δραστη
ριότητα, «κινείται» συνέχεια άνάμίσα στήν ϊδιαιτερότητά του καί 
τήν έξύψωσή της στήν είδολογικότητα. Ή  συντήρηση αύτής τής 
κίνησης γίνεται άπέ τήν ήθική. Ό  Ανθρωπος γίνετα ι άτομο στό 
μέτρο πού πραγματώνει στό έγώ του μιά σύνθεση, μετασχηματίζει 
συνειδητά τούς σκοπούς καί τίς προσπάθειες πού άρμόζουν στό γέ 
νος σέ προσωπικούς και Ιδιαίτερους σκοπούς καί προσπάθειες, «κοι
νωνικοποιεί» τήν ίδιαιτερότητά του. Χαρακτηριστικό τής άτομικής 
ούσίας είναι ή άπόσιαοη: άπόσταση άπό τήν Ιδιαιτερότητά της κα{ 
παράλληλα άπόσταση άπό τό κοινωνικό τη : σύνολο. Αύτή ή έλεύ- 
®εΡΤ) ΤΛ^3Τ/ Ι1̂  τήν κοινότητα έκδηλώνεται ήδη —  άνάλογα βέβαια 
μέ τό βαθμό Ανάπτυξης τοϋ άτόμου —  στίς φυσικές κοινότητες
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(σκεφτείτε τή σχέση τοΟ Σωκράτη μέ χήν ’Αθήνα) χαί Αναπτύο- 
σετα* Ιπειτα δλοένα περισσότερο, ξεκινώντας άπό τήν έποχή τής 
διάλυσής τους.

Ά ν  ή έλεύθερη σχέση μέ τήν χοινότητα — καί συν*πώς ή έπι- 
λογή της — είναι χαρακτηριστική τής Ατομικής ούσίας, τό άξιο- 
λσγικό περιεχόμενο τοΟ άτόμου έχδηλώνεται οέ πρώ τη  γραμμή  
στό Αξιολογικό περιεχόμενο τής έπιλεγμένης κοινότητας. 'Οπως 
θέλαμε νά Αποδείξουμε, id πρω τεία  του ά η ιχ ε ιμ εν ικ ο ν  ά ξ  ιολογ ι- 
χον περιεχομένου βρίοχουν τήν  έπιχνρω οή τους μέοω τής Ίδιας 
τής άτομικότητας, χαί γίνεται έπίσης σαφές βτι μιά χοινότητα μέ 
ριζιχά άρνητιχό άξιολογιχό περιεχόμενο δέν Αναπτύσσει ποτέ τήν 
Ατομικότητα, γιατί δέν Αναπτύσσει χάν τήν άξία στό άτομο, οδτε 
Αχόμα χαί στήν περίπτωση πού τό άτομο αισθάνεται άνετα χαί πι
στεύει βτι 6ρήκ* ϊνα χώρο γιά νά άναπτύξει τίς Ικανότητές του. Σέ 
μία χοινότητα μέ άρνητιχό άξιολογιχό περιεχόμενο μπορεί νά «ύ- 
δοκιμήσει μονάχα ή Ιδιαιτερότητα.

Ή  Ιστορική Ιπικύρωση αύχής τής θέσης παρέχεται άπό τίς φα
σιστικές κοινότητες. Σ’ αύτές τίς κοινότητες, χαί στή μυθολογία 
τους, μέ τήν άρνηση τής σχ«τιχά έλεύθερη; έπιλογής τής κοινό
τητας χάνεται μιά θεμελιώδης κατάχτηση τής άνθρώπινης Ιστο
ρίας. Σ’ έναν κόσμο πού άπό αιώνες τώρα δέν ύπήρχαν πιά φυσικές 
κοινότητες, ό φασισμός δημιούργησε ιό μόϋο τής φ υοιχής κοινό
τητας, τό μύθο τής φυλής καί τοΟ αΓματος. Μέ τήν κατάργηση τής 
έλεύθερης έπιλογής τής κοινότητας, αύτός δ μύθος άποκαλύπτει 
τόν Ιδιο τό χαρακτήρα του, άποδείχνει βτι οΐ σκοποί καί τά περιε- 
χόμβνα τών φασιστικών κοινοτήτων είναι στήν δλότητά τους τόσο 
Αρνητικά, ώστε δέν μπορεί πιά νά διατηρείτε οδτε κάγ ή φαινομε
νικότητα τής έλεύθερη; έπιλογής. Καί άκριβώς γ ι’ αύτό δ φασι
στικός μύθος καί ή πράξη του κατέστρεψαν μιά άπό τίς θεμίλιώ- 
δεις άξίες τής Ατομικότητας: τήν άπόσταβη, γιά τήν δποία πιό 
πάνω μιλήσαμε, άπό τήν ιδιαιτερότητα καί άπό τό κοινωνικό σύ
νολο. Ή  σχέση δλικής ένσωμάτωσης στό σύνολο έπέφερε κατ’ ά
νάγκη τήν άχαλίνωτη Απόλαυση τής ζωής, τήν έπικράτηση τών 
ιδιαίτερων συναισθημάτων. Στίς φασιστικές κοινότητες τό άτομο 
ϊχ ι μόνο δέν πραγματώθηκε, άλλά διαλύθηκε σέ μιά Ιδιαιτερότητα 
πού 6ιώθηκ< ξέφρενα καί σέ μιά είδολογική ψβυτο - ουσία πού ύ- 
ποτάχτηκε χωρίς βρους σέ ψευτο - ειδολογικές Απαιτήσεις.

Ά ν  Αναζητήσουμε Ινα άντίθετο παράδειγμα στόν αιώνα μας, ή 
σκέψη μας πηγαίνει αύθόρμητα στήν κοινότητα πού περιέγραψε δ
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Mtx.-tpi'vxo στό Π α ιδα γω γ ικό  7ΐοίημα, δπου δέν μιλάει γιά  τις 
ίξα:ρ£-.:κές χαί συμπτωματικές ιδιότητες μιάς κοινότητας νεαρών 
άλλά γιά  τό Γδιο τό πρότυπο μιάς σοσιαλιστικής άνθρώπινι;» κοι- 
νότντας, γ ιά  τίς σύμφυτες στό σοσιαλισμό δυναμικότητες. Λέν σκο- 

νά άναλύσουμε έδώ τά λεπτομερειακά χαραχτηριστιχά 
α^τής της κοινότητας, για τί τό Εχει ήδη κάνει δ Λούκατς σ’ ϊνα 
δοκίμιό του («Ή  σοβιετική φιλολογία»), άλλά μάς φαίνεται χρή 
σιμο νά Υπογραμμίσουμε μερικά ούσιαστικά σημεία, θ ά  άναφερ&οΟ- 
;ιε, κυρίως, στή δυνατότητα Ελεύθερης Επιλογής δσον άφορί αύτή 
τήν κοινότητα, δπου μπορεί νά μπεϊ χα ί νά βγεί δποιος θέλει, θ ά  
μιλήσουμε Επίσης γ ιά  τούς στόχους τής κολεκτίβας. Ή  συλλογική 
ύπαρξη δέν είναι αύτοσκοπός, β·πως δέν είναι καί ή έκπαιδευτική 
διαδικασία. Αύτές είναι, πράγματι, τό άποτέλεσμα τής πραγμάτω
σης συγκεκριμένων στόχων πού Εθεσε ή κοινωνία στό σύνολό της, 
άκόμα καί δταν ή  οχέοη Ανάμεσα οτήν κολεχτίβα χα ί τήν χσινω -  
νία στό σύνολό της είνα ι χά&ε &λλο παρά οχέοη χω ρ ίς  προβλήμα
τα κα ί συγκρούσεις. ( Έ  σχέση άνάμεσα στήν κολεκτίβα τοΟ Μα- 
καρένκο καί τήν όλότητα τής σοβιετικές κοινωνίας στηρίζεται ά
κριβώς σέ μ ιά άποδεκτή συμφωνία τάσεων.) ’ Ας παρατηρήσουμ», 
τέλος, όλόκληρη τή  δομή τής κολεκτίβας: σ’ αύτή δρά Ενα σύνολο 
ήθικών κανόνων πού κρίνει αύστηρά κάθί πράξη πού Εχει τήν κα
ταγω γή της στήν Ιδιαιτερότητα καί τείνει νά καταστρέψει τίς συ
νολικές άξίες τής κολεκτίβας χωρίς, ώστόσο, νά στιγματίζει γ ιά  
πάντα τό άτομο πού διέπραξε τό γεγονός, δημιουργώντας Ετσι τή 
δυνατότητα μ ιδς συνεχοΟς ήθικής άναγέννησης. Συγχρόνως, αύτή 
ή δομή προσφέρει στό άτομο τήν πιό πλατιά δυνατότητα νά ίργα- 
νώσει, μέσα σ’ Ενα χώρο ήθικά θετικών άξιών, πολύ διαφορετικές 
Ιεραρχίες άτομικών άξιών καί νά άναπτύξει πολύ διαφορετικούς 
τρόπους συμπεριφοράς. Συμπερασματικά, Εδώ Εχουμε μιά τόσο έ- 
τερογενή καί πλούσια σέ δυνατότητες δράσης όργάνωση τής κολε
χτίβας, ώστε ό καδένας  νά μπορεί νά άναπτύσσει σ’ αύτήν τίς φυ
σικές του Ικανότητες.

Έ χ ε ι  λοιπόν Εννοια νά μιλάμε γιά  άντίθεση άτόμου καί κοινό
τητας;

Δέν θυμηθήκαμε τυχαία δυό άντίθετους τύπους κοινότητας, στόν 
πρώτο άπό τούς όποιους δ άνθρωπος δέν καταφέρνει νά γίνει άτο
μο καί δέν μπορεΓ Επομένως νά κάνει άλλο άπό τό νά προστατεύει 
τήν άτσμικότητά τον άπό τήν Ιδια  τήν κοινότητα, Ινώ στό δεύτερο 
ό άνθρωπος βρίσκει καλύτερες συνθήκες γ ιά  τήν άνάπτυξη τής ά-
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Μμικότητάς του. ΕΓπαμε ήδη βτι δταν στήν κοινωνία του ύπάρχει 
μιά κοινότητα μ’ Ινα θετικό Αξιολογικέ περιεχόμενο, 6 Ανθρωπος 
8έν μπορεί νά μήν έπιλέξει αύτή τήν κοινότητα, βπου μποροΟν νά 
Αναπτυχθούν στό μέγιστο <Λ Ικανότητες καί ή άτομικότητά του. Τί 
νά κάνει δμως, δταν ή κοινωνία δέν διαθέτει μιά κοινότητα μέ θε
τικό Αξιολογικό περιεχόμενο;

Ό  φέροοσα Αξίες ούσία είναι ή Ιδια ή Ανθρώπινη Ιστορία πού 
ίέν άντικειμενοποιείται μονάχα σέ κοινότητες. Δοσμένου, Αλλά μή 
ΑπΛεκτοΟ, δτι σέ μιΑ κοινωνία δέν Αναπτύσσεται Ισ τω  μ ία  κοι
νότητα μ* {να θετικό Αξιολογικό περιεχόμενο, οι Αξίες ΘΑ μποροΟ- 
σαν πάντα νά πραγματωθοΟν σέ πολλές Αλλες Αντικειμενοποιήσεις: 
στήν τέχνη, στήν έπιστήμη, στήν παραγωγή, κλπ. ’Αλλωστε, Α
κόμα καί Αν δέν μποροΟσε τό Ατομο νΑ δημιουργήσει Αξίες σέ κα
μιά Απ’ αύτές τίς σφαίρες, ΘΑ μποροΟσε πΑντα νά έπιλέξει Αλλες 
θετικές δυνατότητες: γιά παράδειγμα, στίς Αντικειμενοποιήσεις, 
ττόν Ιδανικό κόσμο καί στούς κανόνες περασμένων έποχών- θά μπο
ροΟσε νά έπιλέξει αύτές τίς Αξίες καί νά τίς προβάλει στό μέλλον. 
Τό γεγονός δτι μ* αύτή τήν έπιλογή ίρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν 
κοινότητα τοΟ καιροΟ του καί, γενικά, μέ τήν έποχή του, δέν τό 
Ιμποδίζει νά έπιλέξει —  {στω καί μόνο Ιδεατά —  μιά κοινότητα: 
τήν κοινότητα αύτών πού στό παρελθόν παρήγαγαν αύτές τίς Αξίες, 
τή μεταφέρουσα αύτές τίς Αξίες στό μέλλον κοινότητα. Χ ω ρ ίς  αύ
τή τήν Ιδανική κοινότητα δ έν  ε ίνα ι νοητό Ένα — άληΦινά έλεό- 
9ερο — ϋχομο μ έ  δ ε τικό  Α ξιολογικό περιεχόμενο . Μόνον δποιος 
άπαρνεΐται τήν Ανθρωπότητα, κι Ιτσι Ακριβώς καί τήν πραγμάτω
ση τής Αξίας, δέν έπιλέγει μιά κοινότητα* δποιος έπιλέγει μιά Α
ξία καί Αγωνίζεται νά τήν πραγματώσει (εΤναι άδιαχώριστα αύτά 
τά δύο πράγματα) έπιλέγει παράλληλα, μέ τήν πλατιά (ννοια, καί 
μιΑ κοινότητα.

Υποθέσαμε δτι ύπάρχουν κοινωνίες δπου δέν ύπάρχει καμιά δυ
νατότητα Ανάπτυξης γιά κοινότητες πού δέν Ιχουν Ινα θετικό Α
ξιολογικό περιεχόμενο, άλλά δέν μπορέσαμε νά συναινέσουμε σ’ αύ
τό. Αύτές ot κοινωνίες δέν ύπάρχουν. Φυσικά, δέν είναι μικρής 
σημασίας τό Αν μιά θετικής Αξίας κοινότητα είναι δεμένη όργανι- 
κά ή μονάχα κατ’ ίξαίρεση σέ μιά έποχή, τό Αν κινείται πρός τήν 
κατεύθυνση τής κύριας τάσης Ανάπτυξης ή, Αντίθετα, ΙνΑντια στό 
ρεΟμα, τό Αν Ιχει Ινα πλατύ κύκλο έπιροής (πολιτικής γιά παρά
δειγμα) ή είναι περιορισμένη σ’ Ινα μικρό φιλικό κύκλο. Σέ 
όποιαδήποχε μορφή, πλατιά ή περιορισμένη, ύπάρχει δπωσδήποτε
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μιά δυνατότητα καί κάθε Ατομο τή d u x i tx e i  γιά τόν έαυτό του; 
Ό  Ανθρωπος, σάν είδολογικό δν, μπορεί νά γνωρίσει σωστά τόν έΐ 
αυτό του καί τόν κόσμο μόνο Αν καθρεφτίζεται σέ Αλλους Ανθρώ
πους.

Ή  Αντίσταση πού άσκεί 4 Ανθρωπος Απέναντι σέ μιΑ κοινότητα 
μέ Αρνητικό Αξιολογικό περιεχόμενο δέν είναι τόσο Αντίσταση τοΟ 
«Ατόμου» πρός τήν «κοινότητα», βσο μάλλον Αντίσταση τοΟ Ατόι 
μου πρός μιά 6ριομένη χοινά ιητα , στήν δποία Αντιτίθεται στό δνο- 
μα Αξιών πού ένσαρκώνονται στό παρόν — Ισως μόνο σχετικά — 
Από μιά άλλη κοινότητα, ή στό ίνομα τών Ιδανικών Αξιών μιβς 
κοινότητας πού ύπήρξε στό παρελθόν ή πού διεκδικ*ίται γιά τό 
μέλλον.

Στό πεδίο τών Αρχών (Ιναι έπομένω; δυνατό νά δημιουργηθ·! 
σέ κάθε έποχή μιά κοινότητα μέ θ>τικό περιεχόμενο, Αλλά (καί 
αύτός ό περιορισμός (Ιναι σημαντικός) 6 χι γ ιά  κάθε  Ανθρωπο. 
Υπάρχουν έποχές δπου ή δημιουργία μι4ς κοινότητας καί συν·· 
πώς ή άνάπτυξη τής άτομικότητας Απαιτεί τόσο έξαιριτικές Ικανό
τητες καί τέτια Ανάλωση πνευματικών καί ήθικών έν*ργειών, ώστε 
μόνο τά άντιπροσωπίυτικά Ατομα μποροΟν νΑ έπιτύχουν αύτό τό 
Ιργο. Ή  λεγόμίνη «μαζική κοινωνία» Ικανοποιεί τίς Αρνητικές 
συνθήκες πού Αναφέραμ* έδώ. 'Οπως είδαμε, αύτή καθιστά Αδύ
νατη έκβίνη τήν Ατομική έπιλογή χωρίς τήν όποία «Ιναι Αδιανόητη 
κάθε κοινότητα, κυρίως μετά τήν Ιστορική στιγμή δπου ή έπιλογή 
τής κοινότητας ϊγινε προκαταρκτικός δρος γιά τή συμμετοχή στήν 
Ιδια τήν κοινότητα. Έ  χειραγωγημένη κοινωνική όμάδα δέν μπο- 
ρεί νά λειτουργεί γιά πολύ σάν κοινότητα, γιατί Από ύποκείμενο 
μετασχηματίζεται σέ Απλό Αντικείμενο. Σέ τέτιες Αμάδες ή Αναζή
τηση καί ή διαμόρφωση τής κοινότητας (πού ταυτίζονται μέ τήν 
Αναζήτηση τής Ατομικότητας καί μέ τήν Απαίτηση τής Ατομικής 
ΑνΑπτυξης) γίνονται δλο καί πιό ίξαιρετικά, σπάνια ήρωικά γε
γονότα.

Ό  κοινωνία στό σύνολό της, σάν όλόχψ α, μπορεί νά μήν είναι 
μιά κοινότητα. Έξαρτάται ωστόσο Από τήν κοινωνική δλότητα, ξε
κινώντας Από τήν οίκονομική δομή, Αν θά διαμορφωθούν κοινότητες 
μ’ Ινα θετικό Αξιολογικό περιεχόμενο καί Αν θά δοθεί αύτή ή 
δυνατότητα μονάχα στά Αντιπροσωπ<υτικά Ατομα ή (τουλάχιστο 
στό πεδίο τών Αρχών) σέ δ ία  τά συστατικά τής κοινωνίας. Τπο- 
δείχνοντας τή σοσιαλιστική προοπτική, ύποθέτουμε μιά κοινωνία ή 
δομή τής όποίας θά έξασφαλίζει σέ κάθε Ανθρωπο αύτή τή δυνατό-



τηχα, μία κοινωνία χτισμένη σέ κοινότητες όργανωμένων Ατόμων 
πού άναπτύσαουν βετιχές Αξίες. Καί, Αν κανείς μΑς ρωτήσει τί πρέ
πει νά χάνουμε hie ct nunc, άπανατβμε δτι πρέπει νά όργανώσου- 
με κοινότητες πού δ σκοπός τους βά είναι ή Αρχή ή ή έπιτάχυνση 
τί}ς κοινωνικές πορείας πού είναι Ικανή νά δδηγήσει στήν πραγ
μάτωση αύτής τής κοινωνίας.





Ό  ρόλος

01  προνποϋέοεις τον ρόΧού οτή δομή τής χα δη μερ ιγη ς ζω ής

Ή  λειτουργία τού ρόλου δέν Ιρχεται αχό φώ; τυχαία, άπό χό χί- 
ποχα, άλλά είναι χό άποτέλεσμα πολυάριθμων παραγόντων τής κα
θημερινής ζωής, πού είναι ήδη δοσμένοι πρ£ν άπό τήν Εκδήλωσή 
-ου καί πού ύφίστανται άκόμα καί Επειτα άπό τήν Εξαφάνισή χου. 
Όταν Εξετάζουμε χήν κατηγορία χοΟ ρόλου σέ «καθαρή», άφηρη- 
,ιένη μορφή, στήν κλασική φαινομενική χου μορφή, δέν μποροϋμε 
νά παραβλέπουμε δχι σχήν κοινωνική Οπαρξη τοΟ άνθρώπου ύπάρ- 
χουν ποικίλα συσχαχιχά τής στάσης πού ταιριάζει στό ρόλο, χαί 
μάλισχα πιό παλιά άπό χόν Γδιο χό ρόλο. ’Ανάμεσα σχίς μορφές συμ
περιφοράς πού χαιριάζουν καί σέ κείνες πού δέν χαιριάζουν σχό 
ρόλο δέν ύπάρχει χαμιά πολύ καθορισμένη διαχωρισχική γραμμή.

Άπό ποιους παράγονχες χής καθημερινής ζωής ξεπηδάει ή λει
τουργία τοΟ ρόλου; Χωρίς τή μίμηση δέν μπορεί νά ύπάρξει οδτε 
καί ή πιό στοιχειώδης κοινωνική συμβίωση. 'Η άνθρώπινη μίμη
ση διαφέρει άπό κείνη τών ζώων άκόμα καί στίς πιό πρωτόγονες 
μορφές της, Εφόσον δ άνθρωπος ξέρει νά μιμείται δχι μόνο μεμο
νωμένες στιγμές ή λειτουργίες, άλλά άχόμα καί όλικούς τρόπου; 
συμπεριφοράς καί δράση;. Ακριβώς στή μίμηση θεμελιώνεται ή 
ιδιοποίηση χών ρόλων, γιαχί χωρίς τήν Ενεργό μίμηση μιάς δλι- 
χής συμπεριφοράς δέν 0 i  ύπήρχε άνάληψη ρόλων. Παρόλ’ αύτά, 
άχόμα χαί δώ, δ τόνος πέφχει στόν δρο «Ενεργός», γιατί μιά άν
θρώπινη μίμηση, δσο χι άν είναι μηχανική, είναι πάντα μιά Ενερ
γός Ιδιοποίηση. Ό  άνθρωπος δέν μπορεί νά Αλλοτριωθεί τελείως 
ούτε καί σ’ αύτή τήν πλευρά τή; φύση; του.
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Ή  μίμηση παρουσιάζεται κυρίως σάν μίμηση συνηθειών. Ά π ό  
τή γέννησή του ό άνθρωπος παρεμβάλλεται σέ δλες τίς φάσεις τής 
κοινωνικής Ανάπτυξης, σ’ Εναν «δμορφο χαί φτιαγμένο» κόσμο, σέ 
μιά δομή δοσμένων συνηθειών, πού πρέπει νά Ιδιοποιηθεί μαζί μέ 
τ ίς έμπειρίες τής Εργασίας. Ά π ό  ϊνα  τέτιο δρόμο δ άνθρωπος ίδιο- 
ποιείται τήν άνθρώπινη ιστορία, «εισέρχεται» στήν ίστορία, γίνε
ται Ικανός νά προσανατολιστεί σ’ αύτό τό πλαίσιο. Σ τίς θεμελιώδεις 
σφαίρες τής πραγματικότητας σχηματίζονται διάφορες δομές συνη
θειών. Ό  άνθρωπος δέν Εξοικειώνεται μέ τά  μεμονωμένα ήθη ξε
χωριστά, άλλά τά «μαθαίνει» πάντα σάν μ ιά  σχετική όλότητα, σάν 
Ινα σύστημα, σάν μ ιά δομή. Ό  δομικός χαρακτήρας τών ήθών, ή 
δομημένη σωστή τοποθέτηση τών διαφόρων άντιδράσεων (πού εί
ναι τόσο πιό περίπλοκη δσο πιό άναπτυγμένη είναι ή κοινωνία) 
είναι μιά άπό τίς προϋποθέσεις τού ρόλου. Χωρίς συστήματα συνη
θειών, κατά κάποιο τρόπο τυποποιημένων, ή κοινωνία δέν θά μπο- 
ροΟσε νά λειτουργήσει. Αύτά άκριβώς συνιστοΟν τό θεμέλιο τοΟ 
συστήματος τών άνθρώπινων «Εξαρτημένων άντανακλαστικών», πού 
Επιτρέπει στά μέλη τής κοινωνίας νά αύτοματοποιήσουν τό μεγα
λύτερο μέρος τών πράξεων τους, νά ένεργοΰν (δχι άχόμα άλλά 
ήδη) ένστικτωδώς, δηλαδή νά συγκεντρώνουν τή σκέψη τους, τήν 
ήθική του; δύναμη, κλπ., στά σημεία δπου πρέπει νά Αντιμετωπι
στούν νέα καθήκοντα. Ά ν  Επρεπε νά σκεφτοΟμε πολύ πρίν άποφα- 
σίσουμε νά χαιρετίσουμε, ν’ άνάψουμε τό φώς στό σκοτάδι, νά άγο- 
ράσουμε τά  είδη διατροφής, δέν θά μάς Εμενε π ιά  καιρός δχι μόνο 
γ ιά  τίς Ελεύθερες άσχολίες μας, άλλά καί γιά  τή δουλειά μας 
άκόμα. "Ενας όρισμένος άριθμός μηχανικώ ν άντιδράαεων πού δί
νονται στό ρόλο είναι συνεπώς Αναγκαίος στήν κοινωνική ζω ή, ά
κόμα καί δταν δέν πρόκειται γ ιά  μ ιά λβιτουργία ρόλου.

Τό ίδιο Ισχύει γ ιά  τήν Ιδιοποίηση τής ή θική ; δ ιάταξη; τών 
άξιών. Ούτε καί δ πιό αύτόνομος, δ ήθικά πιό συνειδητό; Ανθρωπος, 
μπορεί νά σταθμίζει ήθικά κάθε βήμα, κάθε πράξη. Υ πάρχουν 
πάντα στήν άνθρώπινη ζω ή κρίσιμες στιγμές δπου τά προβλήματα 
τής ήθικής έπιλογής γίνονται πιό λεπτά. Ά π ό  τή μιά μεριά αύτά 
τά  προβλήματα θέτονται πάντα μέσα σέ μιά διάταξη ήδη Ιδιοποιη
μένων κοινωνικών άξιών (δέν Ενδιαφέρει άν ή ήθική βάση γίνεται 
ή  δχι Αποδεκτή Από τό μεμονωμένο άνθρωπο) ,  Αλλά, Από τήν άλ
λη μεριά, δέν μποροΟν νά άναπαράγονται σέ κάθε στιγμή. Έ τσ ι, 
γ ιά  παράδειγμα, ύπάρχουν Αποφάσεις πού οΐ Επιπτώσεις τους εί
ναι λιγότερο ή περισσότερο Αναγκαστικές Από τήν άποψη τοΟ ύπο-
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κειμένου. Καί, κατά συνέπεια, Αν αύτός πού «έρμηνεύει Ινα ρόλο» 
αποδεχτεί Ινα ήδη διαμορφωμένο άξιολογιχό σύστημα, τοΟτο δέν 
σημαίνει δτι ή λειτουργία του γίνεται κατ’ άνάγκη ένας ρόλος.

’Ιδιαίτερες φαινομενικές μορφές τοΟ συστήματος συνηθειών καί, 
κατά κάποιο τρόπο, τοΟ άξιολογικοϋ συστήματος είναι ή παράδοση 
χαί ή μόδα. Έ  παράδοση είναι περισσότερο σημαντική σέ μιά προ
σανατολισμένη πρός τό παρελθόν κοινωνική δομή, ή μόδα σέ μιά 
προσανατολισμένη πρός τό μέλλον. Ot προκαπιταλιστικές κοινωνίες 
ήταν άναγκαατικά προσανατολισμένες πρός τό παρελθόν' άπό δώ, 
δχι μόνο μιά σχετική σταθερότητα τοΟ συστήματος συνηθειών, άλ
λά καί ή συμμόρφωση 8λων στή συμπεριφορά τής προηγούμενης 
γενιΑς. 01 γιοί μιμοΟνταν τούς πατεράδες, οί έγγονοί τούς παποϋ- 
δες, σέ δλες τίς σημαντικές σφαίρες τής ζωής, άπό τήν ήθική ώς 
τήν παραγωγή. Άπό δώ προερχόταν καί τό κύρος τών ήλικιωμέ- 
νων προσώπων, ϊφόσον ή ήλικία ήταν φορέας άξιών. 01 ήλικιωμέ- 
νοι γνώριζαν καλύτερα άπ’ δλους τίς έμπειρίες τού παρελθόντος καί 
ήξεραν νά τίς κοσκινίζουν μέ τόν πιό χρήοιμο τρόπο. Μέ τή γέν
νηση τής άστικής κοινωνίας, άπό τήν ’Αναγέννηση άκόμα, στό σύ
στημα τής άνθρώπινης συμβίωσης Αρχιζε δλοένα καί περισσότερο 
ν’ άποκτΑ Αξία δ προσανατολισμός πρός τό μέλλον.

Ή  δυνατότητα τής Απεριόριστης παραγωγής γεννάει στόν Αν
θρωπο τήν άνάγκη ν’ άλλάξει, ν’ άνανεωθεϊ, νά μετασχηματιστεί. 
Αύτή ή άνάγκη νεωτερισμοΟ είναι μία άπό τίς μεγαλύτερες κατα
κτήσεις τοΟ άνθρώπινου γένους. 'Ωστόσο, μέ τήν άνάπτυξη τής άλ- 
λστρίωσης, κι αύτή άκόμα ή κατάκτηση μετατρέπεται στό άντίθε- 
τό της. Ό  προσανατολισμός πρός τό μέλλον γίνεται μόδα. Τά συ
στήματα τών κοινωνικών λειτουργιών παγιώνονται, οί τρόποι συμ- 
περιφορ&ς γίνονται ρόλοι καί ό προσανατολισμό; πρός τό μέλλον 
μετατρέπεται σέ άνάγκη τοΟ «νά μή μείνουμε πίσω ώς πρός τή 
μόδα». Όποιος θέλει νά παίξει καλά τό ρόλο του δέν μπορεί νά 
πάει πιό μπροστά άπό τή μόδα, πρέπει νά μένει άπό πίσω της, νά 
όποτάσσεται στήν αυθαιρεσία της, τόσο στό σύστημα συνηθειών δ
σο καί στήν ένδυμασία καί στήν αισθητική σφαίρα (έπίπλωση, 
καλλιτεχνική αίσθηση, κλπ.). Ώ  μόδα είναι συνεπώς ή Αλλοτριω
μένη φαινομενική μορφή τοΟ προσανατολισμού πρός τό μέλλον. ’Α
νάμεσα στή μόδα καί τήν κατηγορία τοΟ ρόλου ύπάρχει μιά σχέ
ση άναγκαιότητας. Αύτό δέν σημαίνει δτι στήν πιό έξελιγμένη φά
ση τοΟ καπιταλισμοΟ δ προσανατολισμός πρός τό παρελθόν έξαφα- 
νίζεται τελείως- κάθε άλλο- στά κοινωνικά στρώματα, δπου τό κε
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φάλαιο διεισδύει μέ σχετικά μικρότερο μέτρο, μπορεί νά είναι ά
κόμα χαί κυρίαρχος' σχεφτείχε, γιά παράδειγμα, τούς χωριχούς, 
ϊσχω κι άν 4 προσανατολισμέ; πρός τό παρελθόν βρίσκεται σέ κα
τάπτωση. ’Αλλωστε, στήν παγίωση τών τρόπων συμπεριφοράς, στό 
μετασχηματισμό τους σέ ρόλους, 6 προσανατολισμός πρός τό παρελ
θόν δέν άφανίζεχαι, άλλά παίζει μιά δευχερεύουσα λειτουργία.

Έξαρτ&ται άπό τήν ούσία τής άνθρώπινης κοινωνίας τό άν ot 
δημ&οια έκτελούμενες πράξεις έπηρεάζονται άπ’ αύτή τή δημοσιό
τητα. Μπροστά στό κοινό ή συνολική συμπεριφορά τοΟ άνθρωπον» 
μετασχηματίζεται, γίνεται μιά στάση, άκόμα χαί μιά «πόζα», χι 
ϊνας άπό τούς λόγους είναι^δτι 6 άνθρωπος αισθάνεται, μέ τήν πα
ρουσία τοΟ χοινοΟ, δτι πρέπει νά άντιπροσωπεύσει τήν άνθρωπότη- 
τα, νιώθει βτι πρέπει νά δώσει ένα παράδειγμα. Ό  άνθρωπος πού 
πάνω στήν άγχόνη ύμνεϊ τήν πατρίδα, αύτός πού στό κρεβάτι τοΟ 
θανάτου παραδίνει τήν ήθική του κληρονομιά στήν οίκογένεια, τό 
παιδί πού λέει τήν άλήθεια στό δάσκαλο, δλοι αύχοί ύπερβαίνουν 
τήν προσωπικότητά τους. Άπό τήν άλλη μεριά, δημόσια, τά πράγ
ματα τά βλέπει κανείς μέ διαφορετικό μάτι. 'Οποιος διαπράτχει Ι- 
να σφάλμα, τό συνειδητοποιεί πιό εύκολα μπροστά στό κοινό, καί 
δχι γιά λόγους καιροσκοπισμού, άλλά γιατί τό κοινό δρΛ σάν κα- 
ταλύτης. Αύτό δέν σημαίνει ώστόσο δτι ot άνθρωποι Ερμηνεύουν Ι- 
να ρόλο δημόσια, ένώ ιδιωτικά είναι πιό «ειλικρινείς». ’Οποιος έγ- 
καταλείπεται στό φόβο τοΟ θανάτου δέν είναι «πιό ειλικρινής» άπ* 
αύτόν πού τόν περιμένει ήρεμα' δποιος ύπερασπίζεται τά λάθη του 
δέν είναι «πιό ειλικρινής» άπ’ αύτόν πού τά άναγνωρίζει, κλπ. Αέν 
είναι άλλωστε άνάγκη νά είναι πάντα πραγματικά παρούσα ή κοι
νότητα. ’Οποιος είναι δεμένος στούς κανόνες τής κοινότητας τή 
θεωρεί παρούσα άχόμα καί δταν είναι τελείως μόνος. Ό  έπανα- 
στάτης πού δολοφονείται, ένώ δέν ύπάρχει κοινό, συμπεριφέρεται 
στίς περισσότερες περιπτώσεις μέ εύγένεια καί άξιοπρέπεια. Ή  
κοινότητα είναι πάντα παρούσα στό μυαλό του. Μπορεί μήπως νά 
πει χανεί; δτι αύτός 6 άνθρωπος «έρμηνεύει ένα ρόλο» μπροστά 
στόν Ιδιο τόν έαυτό του; Ό χ ι  βέΰαια. Τό νά κρατήσεις μιά σχά
ση άπέναντι σ’ ένα χοινό δέν σημαίνει άχόμα νά άποδέχεσαι καί 
νά έρμηνεύεις ϊνα ρόλο. Αύτή ή πράξη δμως είναι μιά προϋπόθε
ση τής άποδοχής. Στό βαθμό πού ή άνθρώπινη συμπεριφορά άπο- 
ουντίθεχαι σέ κλισέ, σχό βαθμό πού ή αύχόνομη προσωπικότητα 
χοΟ άνθρώπου χάνεχαι σέ χέχια κλισέ, ή διαφορά βαθμ£3 καί ϊν- 
χασης άνάμεσα σχήν «Ιδιωτική» καί «δημόσια» στάση μετατρέπε-
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tch σέ άνχίθεηη. Τότε, μπροστά σέ κοινό, 6 Ανθρωπος βρίσκεται 
πραγματικά νά «ποζάρει», νά Ερμηνεύει Ενα ρόλο, νά Εκφράζει 
ψυχολογικές καταστάσεις, Ιδέες, κρίσεις, πού ίσως δέν Εχουν τί
ποτα νά κάνουν μέ τίς ψυχολογικές του καταστάσεις, χίς Ιδέες, τίς 
κρίσεις του. Έ να  τυπικό παράδειγμα Εχουμε άπό τό τυποποιημέ
νο χαμόγελο, άπό τή μόνιμη αισιοδοξία. Άκόμα καί χό πιό άπελ- 
πισμένο άτομο χαμογελάει άναγκαστικά, φαίνεται «αίσιόβοξο», εύ- 
διάθεχο, γιατί Ετσι τό θέλει χό κοινό. Ή  διαίρεση τής προσωπικό
τητας τοΟ κλόουν γίνεται Ενας γενικός κοινωνικός κανόνας.

Ή  ένότητα πού έκδηλώνεχαι σχή διαφορά, σχήν έσωχερική καί 
Εξωτερική διαλεκχική αύτοΟ χοΟ φαινομένου δέν είναι σημαντική 
μόνο σχή σχέση «ΙβιωτικοΟ* καί «δημόσιου». Πράγματι αύτή Απο
καλύπτεται σέ πολλές άλλες πλευρές τής προσωπικότητας, γιατί 
6 πλοΟιος τής άνθρώπινης ψυχής πηγάζει άπό τή σύνθεχη όλόχη- 
τα τών κοινωνικών σχέσεων. Άλλά δέν ύπάρχει άτομο (ή κοινό
τητα) πού γνωρίζει καί μπορεί νά γνωρίσει τό άλλο άτομο σέ δλες 
ι ί(  πλευρές του. Τά άτομα (καί οί κοινότηχες) μποροΟν νά γνωρί
ζουν καί νά καταλαβαίνουν μόνο μεμονωμένες πλευρές τής προσω
πικότητας, τής άτομικής ούσίας. Δέν Εχουμε, ώσχόσο, Εδώ μιά ά· 
ναγκαία άντίθεση άνάμεσα σέ «Εσωτερική ούσία» καί «Εξωτερική 
Εμφάνιση». Κάθε άνθρωπος, μέσω τών κοινωνικών (καI Ατομικών) 
Εμπειριών του, μπορεί νά Αποκτήσει μιά γνώση τέτια, ώστε νά τοΟ 
Επιτρέπει νά καθορίσει Αν Ινας Ανθρωπος Εκδήλωσε τόν Εαυτό του 
σέ μιά σημαντική, άποφασισχική πράξη, άν δηλαδή όρισμένες πρά
ξεις Ενός Ατόμου λένε κάτι τό ούσιαστικό γιά τήν άνθρώπινη ούσία 
του. Καί μπορεί Ετσι νά διαπιστώσει άν εΙ«αι δυνατό νά συνάγει 
άπό μιά μεμονωμένη πράξη τήν ούσία δλου τοΟ άνθρώπου, τόν τρό
πο του νά άνταπεξέρχεται σέ καταστάσεις άκελπισίας. Φυσικά, 6έν 
θά μπορεί, παρά πολύ σπάνια, νά φτάσει σ' Ενα Λογικό συμπέρα
σμα, γ ι’ αύτό καί κύρια θά δουλέψει μέ τή ί;αί&3ηση. Ή  γνώση 
τών άνθρώπων μπορεί νά Μηγήσει σέ πλάν/;, ι.λλά μόνο στό μέτρο 
πού δποιαδήποτε γνώση μπορεί νά δδηγήσει σέ τέχ.ο άποτέλεσμα, 
γιατί, πράγματι, κάθε γνώση κλείνει μέσα της τή δυνατότητα τοΟ 
σφάλματος. Παρόλη τή διαφορά άνάμεσα σέ ούσία καί φαινόν *νο, 
στόν Ανθρωπο, μποροΟμε πάνχα νά συμπεράνουμε κάτι τό «Εσωτερι
κό» άπό τό «Εξωτερικό».

Ό  άνάπτυξη τών στερεότυπων π:ριέπλεςε τ.ολύ τή \ ζ  < ν 
άνθρώπων. Ά ν  κάποιος παίζε,ι !να ρόλο είναι π<Λύ -  'ιανο αύ·χί 4 
μήν Ερθει καθόλου στό φώς σε ,ιιά πράξη τοι< *χί ο π> ~y.\



οόσίας too νά μή μ*γαλών« Από τίς κοινωνικές σχέσίΐς. Στή διά
ταξη τών ρόλων οί κοινωνικές σχέσιις ύποβιβάζονται όλοένα π«· 
ρισσότ«ρο, πιρνώντας άπό τό ποιοτικό σιό ποσοτικό. Έ νας Ανθρω
πος μποριΐ κάλλιστα νά έρμηνίύίΐ πάρα πολλούς ρόλους καί νά (I- 
vou ώστόσο φτωχός στήν ούσία του. Ή  γνώση τών άνθρώπων γίν*- 
ται σονιπώς δύσκολη δχι μόνο γιατί ή ποικιλία τοΟ «έξωτιριχοΟ» 
άποκρύπτιι τό «έσωκρικό», άλλά άχόμα γιατί αύτό τό τελευταίο 
φτωχαίν». Βρισκόμαστε, άχόμα χαί δώ, στό χώρο τί]ς χαρακτη
ριστικής Αλλοτρίωσης τών άνθρώπων. Ot ρόλοι, δμως, δέν μποροΟν 
νά έξαντλήσουν τήν όλότητα τών τρόπων συμπεριφοράς, Ιτσι δπως 
ή άλλοτρίωση δέν (Ιναι ποτέ άπόλοτη. Κατ’ αύτή τήν Ιννοια, ή 
γνώση τών άνθρώπων (Ιναι πολύ δύσκολη, μά δχι καί Αδύνατη.

Στή συμπεριφορά πού ταιριάζει στό ρόλο άποχτάει μεγάλη ση
μασία μιά άλλη βψη τής διαφοράς έξωτερικοΟ χαί έσωτερικοΟ: σέ 
διάφορ(ς καταστάσεις, δποο ό άνθρωπος £πιλύ<ι διαφορετικά προ
βλήματα, γ«ννιόνται σ’ αύτόν κατά τρόπο πραγματικό χαί Αναγ
καίο Αξίες, νέ<ς άπό φορά σέ φορά. Άπό τή στιγμή πού χάποιος 
άντιμτιωπίζίΐ καθήκοντα, ένεργοποιοΟνται σ’ αύτόν βρισμένες δυ
ναμικές Αξίες πού, χωρίς αύτό τό σύνολο τών καθηκόντων, θά (μί
ναν γιά πάντα άπλϊς δυνατότητες, δέν θά ύπήρχαν δηλαδή ποτέ. 
Ά ν  !π«ιτα, άφοΟ Ικτελέσει Ινα χαθ!}χον, τό άτομο προετοιμάζε- 
ται νά έχπληρώσει Ινα άλλο, δέν πρέπει νά άλλάξει μονάχα τό 
ρόλο, άλλά τό Ιδιο του τό (Ιναι στό μέτρο πού τό νέο καθήκον ά- 
παιτεϊ νέ*ς Ιδιότητες. Ά ν  Ινας τύραννος γίνιι μ«τά τήν πτώση του 
άν<χτιχός χαί ύπομονετικός, δέν (Ιναι άναγκαίο νά ύποθέσουμε βτι 
στή μιά ή στήν άλλη κατάσταση ή χαί στίς δύο αύτός έρμήνευσε 
τόν χαλύτ(ρο ρόλο, άλλά (Ιναι ίπίσης θιμιτό νά ύποθέσουμε βτι 
αύτός Αναλογίστηκε τή ζωή του, πέρασ« μιά κρίση χαί, συνεπώς, 
Ιπειτα άλλαξε. Ό  μ(τασχηματισμός τής ούσίας δέν (Ιναι ποτέ Ισος 
μέ τό μηδέν, έφόσον προσδιορίζ(ται μιά άλλαγή λ«τουργίας. Εί
ναι Ινα στοιχειώδες δεδομένο γεγονός βτι, Ικπληρώνοντας διάφορα 
καθήκοντα, τό άτομο άναπτύσσει διάφορες Ικανότητες καί μπορεΤ 
άκόμα καί νά άνατρέψει τή στάση βλόκληρου τοΟ ήθικοΟ του (Ιναι. 
Τό «Ισωτερικό» τοΟ Ανθρώπου Αλλάζει, έπομένως, σέ Αμοιβαία σχέ
ση μέ τό «έξωτερικό» του. Άλλά, στό μέτρο πού οί τρόποι συμπε
ριφοράς γίνονται πάγιοι ρόλοι, ot άλλαγές (Ιναι μόνο φ α ιν ο μ ι
κές (ώστόσο αύτή ή φαινομενικότητα δέν (Ιναι ποτέ άπ«ριόριστη, 
Απόλυτη). Ή  πολλαπλότητα καί ή ποικιλία τών ρόλων άπαιτεί 
άπό τόν άνθρωπο μιά πολλαπλή άνάπτυξη τών τεχνικών Ικανοτή
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των του, τών Ικανοτήτων του χειραγώγησης τών πραγμάτων. Καί 
άχριβώς έδώ ή Αλλοτρίωοη σημαίνει δτι 6 Ιμπλουτισμός τών τε
χνικών χαί χειριστιχών Ικανοτήτων δέν γίνεται καθόλου Εμπλου
τισμός δλόκληρου τοΟ άνθρώπου (τής χοινωνιχο - ηθικής του ού- 
βίας): δηλαδή — γιά νά έπιστρέψουμε στό πρόβλημα πού άνΑύ- 
σαμε — ή ποιχιλία τών ρόλων δέν άσκεΤ άχόμα ίνα μετασχημα- 
τισμό τοΟ άνθρώπου. Αύτό τό φαινόμενο γίνεται πολύ φανερό στήν 
'Α νάκριση  τοΟ Πέτερ Βάις. Ό  συγγραφέας σκιαγραφεί μιά 6μά- 
5α φασιστών, «γραφειοκρατών τοΟ θανάτου», πού Ιχτέλεσαν τίς 
«ύπηρεσίες» τους στούς Θαλάμους άερίων τοΟ Άουσβιτς. Τά Γδια 
άτομα είναι σήμερα, χωρίς τίποτα νά άλλάξει στό είναι τους, Ιμ- 
ποροι, Ιμπειροι βιομήχανοι, κλπ. *0 συγγραφέας ύπογραμμίζει μέ 
δύναμη τό πόσο λίγο άλλαξαν αύτά τά άτομα, πού χωρίς χαμιά 
κρίση είδαν τή φρίκη τοΟ φασιομοΟ, λές χαί γ ι’ αύτούς άλλάζω ά- 
πασχόληση σημαίνει μονάχα «άλλάζω ρόλο». Όσο περισσότερο 
διαμορφώνονται πάγιοι ρόλοι, τόσο λιγότερο 6 άνθρωπος μπορεί νά 
φτάαει στό Οψος τοΟ Ιστορικού του προορισμοΟ, τόσο περισσότερο 
παραμένει παιδικός.

Στό μέτρο πού ot τρόποι συμπεριφοράς πού ταιριάζουν στό ρόλο 
έχτείνονται, άλλάζει άκόμα χαί ή λειτουργία τοΟ καθήκοντος στήν 
καθημερινή ζωή. Στό καθί)κον ίκδηλώνεται ή στάση τοΟ άνθρώ
που πρός τά «συγκεκριμένα χαθήχοντά» του, πρός τίς ύποχρεώσεις 
του, πού μπορεί νά είναι οΐχονομιχές, πολιτιχές, ήθικές, κλπ. Μορ
φές έπιταχτιχών Ιντολών, δπως «πρέπει νά είμαι στό γραφείο στίς 
όχτώ», «πρέπει νά φερθώ τίμια», «πρέπει νά παντρευτώ αύτό τό 
κορίτσι», άλλά άκόμα χαί «πρέπει νά πλύνω τά δόντια μου», χλπ., 
είναι πολύ γνωστές σέ δλους μας σάν Ιχφράσεις φυσιολογικών γε
γονότων τής ζωής. Ά λλο τόσο γνωστό είναι δτι τό καθ!)κον πολύ 
συχνά συνδέεται μέ ίρισμένους άντιπροσωπευτικούς τύπους. Γιά 
παράδειγμα, «πρέπει νά φέρομαι δπως άρμόζει σ’ ίνα χύριο», «πρέ
πει νά είμαι (χανός σάν καλός καπετάνιος» χλπ. Αύτές ot ειδικές 
περιπτώσεις καθήκοντος μποροΟν νά χατευθύνονται σέ μιά μόνο 
πραγματικότητα ή σ’ ίνα μόνο συμφέρον, άλλά άχόμα χαί σέ κα
θολικούς τρόπους συμπεριφοράς. Έ τσι, γιά παράδειγμα, δταν λέω: 
«πρέπει νά φέρομαι δπως άρμόζει σ’ ίναν χύριο ή σ’ Ιναν καπετά
νιο» δέν άναφέρομαι μονάχα σέ μιά πλευρά τής συμπεριφοράς, άλ
λά στό σύνολό της. Παρόλ’ αύτά, ή αύτονομία τοΟ άνθρώπου, ή δυ
νατότητά του έπιλογής, ή έλευθερία του στό σύστημα τών καθη
κόντων, έκδηλώνονται μόνο άν σέ δλα αύτά περιέχεται καί τό ή-
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θικό καθήκον. Ά ν  χό καθήκον πού άναφέρεται σέ σύνολα συμπε
ριφοράς γίνει Αποκλειστικό, αύτά καταπιέζει χαί περιορίζει χό ή
θικό χαθήκον χι Ετσι Εξαφανίζεται ή αύτονομία, ή άληθινή ήθική 
αύτονομία, ή Ελευθερία χοΟ Ανθρώπου. 'Ωστόσο, μέσα σέ μή Αλλο
τριωμένες ή ένμέρει Αλλοτριωμένες κοινωνικές σχέσεις, χό ήθικό 
καθήκον δχι μόνο δέν  καταπιέζετα ι άλλά, άντίθετα, προΟποτίθε- 
ται Αμεσα. Έ τσι, γιά παράδειγμα, χό θεμελιώδες πάθος σχή ζωή 
τής Αντιγόνης προκύπτει άπό χό γεγονός δχι αόχή πρέπει νά »ί- 
ναι μιά καλή άδελφή, δχι δηλαδή χό χρέος της άναφέρεται σχή 
συμπεριφορά «είμαι άδελφή>. Τώρα, βχαν, παρόλες χίς άπειλές 
χοΟ Κρέονχα, ή Άνχιγόνη Επιλέγει αύτόνομα τήν πίστη στήν ήθι
κή παράδοση, είναι αύτή ή Ιδια πού άποφαοίζει μέ ποιό τρόπο μπο- 
ρεί νά Εκπληρώσει χό καθήκον «είμαι άδελφή». Άλλά, μόλις ο! 
χρόποι συμπεριφοράς παγιωθοΟν σέ ρόλους, είναι πιά άδύναχο νά 
θέσεις Ερωχήμαχα μέ τό «πώς». Είμαι Ενας καμαριέρης, χατά συ
νέπεια συμπεριφέρομαι δπως πρέπει νά συμπεριφέρεχαι Ινας κα
μαριέρης- είμαι μιά μηχέρα, συνεπώς κάνω δ,τι πρέπει νά κάνει 
μιά μητέρα, κλπ. Τά στερεότυπα προδιαγράφουν μέ άχρίβεια δ,τι 
πρέπει νά κάνει μιά μητέρα ή Ενας καμαριέρης καί, μόλις ot ήθι
κές πλευρές τοΟ καθήκοντος άτροφήσουν, δέν μπορώ πιά νά ρωτή
σω τόν Εαυτό μου άν Αρκεί, σάν περιεχόμενο τής ζωής μου, νά 
Εκτελώ μέ άχρίβεια τά καθήκοντα τοΟ είμαι καμαριέρης. Τό καθή
κον γίνεται μιά καθαρά Εξωτερική άπαίτηση, ή συμπεριφορά μου 
μιά άπλή προσαρμογή. Φυσικά, ο[ διασυνδέσεις άνάμεσα σχούς 
ποικίλους χώρους καθηκόντων είναι, οτήγ πραγματικότητα, πολύ 
πιό περίπλοκίς. Δέν είναι μονάχα τά ήθο& καθήκοντα καί κείνα 
πού κατάγονται άπό σύνολα συμπεριφοράς άλλά, Επίσης, γιά πα
ράδειγμα, είναι χαί τά πολιτικά καθήκοντα καί xetva τά σύμφυ
τα σέ όρισμένα σύνολα συμπεριφοράς, πού συνδέονται μεταξύ τους 
άπό πολυάριθμες διαστρωματώσεις συστατικών πού άνήκουν σέ άλ
λους χώρους. Έ τσι, γιά παράδειγ’ΐα, είναι γελοίο νά λές δτι 6 Ερ
γάτης πού άπεργεί δρά Ενάντια ατό καθήκον τοΟ ρόλου του σάν 
Εργάτη, μολονότι ή Εργασία άνήκει στήν Εννοια Εργάτης. Μέ τήν 
άρνηση, τήν Αποδοκιμασία καί χήν άναχροπή χοΟ ρόλου πού τοΟ 
προδιαγράφει χό Αφεντικό, αόχός γίνεται Ενας συνειδητός Εργάχης.

Ή  άρνηση χοδ ρόλου είναι χαρακχηρισχιχή αύτών πού αίσθά- 
νονχαι άσχημα σέ καχαστάσεις άλλοχρίωσης. Άλλά, στό μέτρο πού 
Ενας άνθρωπος δέν συρικνώνει άπόλυτα δλο του τό είναι κάτω ά
πό τό ρόλο πού αύτός Ερμηνεύει, ή σύγκρουση τών καθηκόντων el-
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vxi Αναπόφευκτη" σχή δοσμένη περίπτωση, ή ήθ·.χή σύγκρουση 
ίκδηλύθηχε μέ μιά Ιδιαίτερη μορφή. Γι’ αύτό τό λόγο οί ύποστη- 
ρ-.κτές τής θεωρίας τών ρόλων είναι Θανάσιμοι ΙχΘροί κάΡε σύγ
κρουσης. Γι* αδτούς, ot συγκρούσεις είναι «όργανωτιχλ λάθη», «λει- 
:ουργικές διαταραχές», πού πρέπει νά έξαλειφθοΟν' άλλο; τίς 4ρί- 
ζουν σάν ψυχικές διαταραχές, «κόμπλεξ». Ή  σύγκρουση, Αν:ϊθε- 
τα, είναι ή έξέγερση τών ύγιών Ανθρώπινων Ιπιθυμιών ίνάντ-.α στόν 
κονφορμιαμό, είναι μιά συνειδητή ή Ασυνείδητη μορφή ήθικής Ανά
τασης. (Προφανώς, αύτές ot διαπιστώσεις δέν Αν*φέρ3νται σέ κά
θε είδους σύγκρουση.)

Τό χαθήκον, στήν Απόλυτη μορφή του, περιγράφει πάντοτε, μέ 
τρόπο έννοιολογιχά κατανοητό, τή σχέση τοΟ Ανθρώπου μέ τό συγ
κεκριμένο του καθήκον. Τό συγκβκριμένο καθήκον, πού έχδηλώνε- 
ται στό Απόλυτο καθήκον, μπορεί Αλλά δέν πρέπει νά είναι «Ανίυ 
δρων» ό σκοπός τοΟ Ανθρώπου. Άκόμα καί τό ίδανιχά κρύόε: μέαχ 
του κάτι σάν Απαίτηση, μόνο πού αύτός δ χαρακτήρας Απαίτησης 
συχνά δέν Αφήνεται νά καθοριστεί έννοωλογιχά. Γ·.ά παράδειγμα, 
πολλά παιδιά λένε: «θάθελα νάμουνα ό ’Ιούλιος Καίσαρας», χω
ρίς νά μποροΟν νά όρίσουν μέ Ακρίβεια ποιά χαρακτηριστικά, ποιές 
Αρετές, κλπ., τής μορφής τοΟ Καϊσαρα τούς γοητεύουν. Ταυτόχρο
να, τό Ιδανικό είναι πάντα καί ίνας σκοπός. Καί φάσεις τοΟ Γδανι- 
κοΟ είναι παροΟσες στή συμπεριφορά πού ταιριάζει στό ρόλο. Ά ν  
κάποιος θέλει νά Αποκτήσει τό ρόλο τοΟ καμαριέρη ή, Αντίθετα, 
βρίσκει ευχαρίστηση στό ρόλο τοΟ άρραβωνιασμένου, αύτός δέν 
φαίνεται καθόλου νά συγκρίνεται μέ τήν Αφηρηίμένη Ιννοια «κα
μαριέρης» ή «Αρραβωνιαστικός», μέ τήν όλότητα τών Αφηρημένων 
δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων καί τών συνηθειών πού ταιριάζουν 
σ’ αύτές τίς Ιννοιες. Αύτός θά έπιλέξει σάν Ιδανικό του Ινα συγκε
κριμένο καμαριέρη ή Αρραβωνιαστικό καί θά Αποκτήσει τή συμ
περιφορά πού ταιριάζει στό ρόλο πού τόν ένδιαφέρει, μιμούμενος 
τό Ιδανικό του. Ή  Αλλοτρίωση σάν στερεοτυπία δέν έκδηλώνεται 
στό καθαρό καί Απλό γεγονός δτι ot άνθρωποι Ιπιλέγουν συγκεκρι
μένα Ιδανικά καί τά μιμοΟνται. Αύτή είναι μιά Αναγκαία φάση 
στήν Ανάπτυξη τής Ανθρώπινης προσωπικότητας. Ή  Αλλοτρίωση 
έκδηλώνεται μάλλον στόν τύπο τού ίδανικοΟ πού έπιλέγεται, στήν 
αύτονομία καί στήν έλευθερία μέ τήν όποια πραγματοποιείται ή 
έπιλογή. Μιλάμε γιά τό Αν στήν κοινωνία, στό ίσωτεριχό ένός συ
νόλου συμπεριφορών, ύπάρχουν διάφορες προσωπικότητες γιά νά 
χρησιμοποιηθοΟν σάν ιδανικά καί άν δημιουργοΟνται πραγματικά
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άνθρώπινες προσωπικότητες μέσα άπό τήν Ιδιοποίηση τής συμπε
ριφοράς τους. Ά ν , y ti παράδειγμα, τό Χόλυγουντ κάθε χρόνο 
ξεφουρνίζει τήν «Ιδανική γυναίκα» καί τήν προπαγανδίζει στίς 
ταινίες του, άν δλες ot κοπέλες θέλουν σ' Ινα δοσμένο χρόνο νά εί
ναι βπως ή «Ιδανική γυναίκα» καί βλοι ot άντρες ψάχνουν νά δροΟν 
αύτόν άκριβώς τόν τύπο, τό άτομο, ή άτομική. προσωπικότητα, δέν 
θά μπορέσει βέβαια νά άναπτυχθεϊ μέ τήν έπιλογή αύτοΟ τοΟ Ιδα- 
νικοΟ. Τό Ιδανικό γίνεται Ιμπόρευμα καί 6 άνθρωπος ίχ ι Ινας δη
μιουργός, άλλά Ινας καταναλωτής Ιδανικών. Ή  έπιλογή τοΟ Ιδα- 
νικοΟ δέν είναι πιά Ινας βαθμός άνάπτυξης τής προσωπικότητας 
(πού θά μποροΟσε άκόμα καί νά Αποδοκιμάσει τό Ιδανικό) άλλά 
Ινα στήριγμα πού τοποθετήθηκε τελείως άπό τά Ιξω καί άντικα- 
θίσταται, Ανεξάρτητα άπό τή θέληση καί τήν προσωπικότητα τοΟ 
μεμονωμένου Ανθρώπου, μέ νέα έξωτερικά στηρίγματα. Καί στό 
βαθμό πού τό Ιδανικό είναι στή συνέχεια πάντα Ινας σκοπός, δ άν
θρωπος δέχεται τούς ίμορφους, έτοιμους καί πάντοτε τυχαίους ώς 
πρός τήν άνθρώπινη ούσία του σκοπούς. Αύτό σημαίνει βτι άκόμα 
καί τά Ιδανικά πού ταιριάζουν σέ ρόλους δδηγοΟν μόνο στό νά φτω
χαίνουν καί νά άδυνατίζουν τόν άνθρωπο. Αύτά παραπέμπουν πάλι 
μόνο σέ μιά χειραγωγημένη καί μηχανοποιημένη κατεύθυνση τής 
συμπεριφοράς. Μπορεί βέβαια νά μάθει κανείς άπό όποιονδήποτε 
τορναδόρο δλες τίς δυνατές κινήσεις καί τά πάντα γύρω άπό τήν 
έργασία στόν τόρνο, άλλά κανείς δέν μπορεί νά μάθει τόν άκρι- 
βή τρόπο νά κάνει κόρτε άπό Ιναν τυχαίο κορτάκια.

Γιά νά καταλήξουμ* σ’ αύτό τό σημείο, μποροΟμ* νά ποΟμε δτι 
ot μορφές τής συπεριφοράς, ot μέθοδοι καί τά γνωστικά καί ήθικά 
περιεχόμενα πού ταιριάζουν στή λειτουργία τοΟ ρόλου είναι ήδη 
δοσμένα πρίν άπό τήν έκδήλωαή του. Ό λες αύτές ot λειτουργίες
—  μίμηση, συνήθεια, σύστημα τών «έξαρτημένων Αντανακλαστι
κών», παράδοση, προσανατολισμός πρός τό μέλλον, δημοσιότητα, 
διαφοροποίηση έσωτερικοΟ καί έξωτερικοΟ, άλλαγή τής προσωπι
κότητας, άνάπτυξη διαφόρων Ικανοτήτων άνάλογα μ ϊ τίς περι
στάσεις, καθήκον χαί Ιδανικό —  έκδηλώνονται σέ Αλλοτριωμένη 
μορφή. Ά ς  προσπαθήσουμε τώρα νά έξετάσουμ* τήν κατηγορία 
τοΟ ρόλου άπό τό έσωτερικό: σέ μιά πρώτη φάση, στό άντικειμε- 
νικό πεδίο, δσον Αφορά τή θέση του στό σύστημα τών κοινωνικών 
σχέσεων- σέ μιά δεύτερη φάση, στό ύποκειμενικό πεδίο, δσον ά- 
φορβ τό δεσμό του μέ τόν άνθρώπινο ρόλο.
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"Ατομο Hal ρόλος

Είπαμε ήδη δτι ή στάση τοΟ Ατό|ΐου πρός τόν ή τούς ρόλους του 
μπορεί νά «Ιναι έξαιρετικά ποικίλη. 01 ποικιλίες είναι σχεδόν Α
νεξάντλητες. Ά ν  ξεπεράσουμ* δμως τίς μεταβατικές μορφές, μπο
ροΟμε νά ξεχωρίσουμε τέσσερις θεμελιώδεις στάσεις: 1. ταύτιση' 
2. Απόσταση μέ άποδοχή τών κανόνων τοΟ παιχνιδιοΟ (Ιμμεση 
ταύτιση)' 3. Απόσταση μέ Ιντονη Αρνηση τών κανόνων τοΟ παι- 
χνιδιοΟ (κρυφή Αντίθεση)' 4. Αρνηση τοΟ ρόλου.

Ή  πλήρης ταύτιση μέ τό ρόλο ή μέ τούς ρόλους είναι Ακριβώς 
ή Αμεση μορφή έκδήλωσης τής Αλλοτρίωσης. Σ’ αύτή τήν πε
ρίπτωση φτάνουμε στήν Απώλεια τής συνέχειας τοΟ χαρακτήρα, 
στήν πλήρη Ατροφία, στόν Αφανισμό τής προσωπικότητας. Έ να 
τυπικό παράδειγμα, λογοτεχνικό, μάς δίνει δ Πέερ Γκύντ πού, 
μετά άπό μιά πολύ πλούσια σέ περιπέτειες καί φαινομενικά πολυ
ποίκιλη ζωή, έπιστρέφει σπίτι του, ύποχρεωμένος νά Αναγνωρίσει 
δτι είναι μιά άπλή στιμμένη λεμονόκουπα. Ή  λεμονόκουπα εΓναι 
ot διάφοροι ρόλοι, τό Ανθρώπινο ζουμί πού λείπει είναι ή προσω
πικότητα πού χάθηκε.

*0 Ανθρωπος πού ζεϊ στήν «Ιμμεση ταύτιση» δέν ταυτίζεται, Αν
τίθετα, μέ τό ρόλο του. Καταλαβαίνει τούς ρόλους καί τήν κοινω
νική τους λειτουργία. Έ χε ι συνεπώς μιά προσωπικότητα, πού δέν 
έξ&φανίζεται. ’Αλλά, έφόσον ή διατήρηση τής προσωπικότητάς 
του έξαρτάται Από τήν Αποδοχή καί τήν ίπεξεργασία τής πραγμα
τικότητας (καί δσο πιό κακή είναι αύτή τόσο πιό εύχάριστα αύ
τός τήν Αποδέχεται), αύτή ή προσωπικότητα γίνεται δαιμονική, 
Ανήθικη. Κανένας δέν τόν γνωρίζει, Αλλά αύτός γνωρίζει τούς 
πάντες καί τούς κρατάει στή χούφτα του, σάν τόν ΤαρτοΟφο πού 
σέρνει άπό τή μύτη τούς γενναίους άστούς, πού ϊγιναν Ανίκανοι νά 
κοιτάξουν πίσω άπό τούς ρόλους. Πρέπει ώστόσο νά ποΟμε, καί νά 
ύπογραμμίσου;ιε μέ δλη μας τή δύναμη, δτι αύτοί ot δαιμονισμένοι 
παίχτες, πού ζοΟν Ιμμεσα, δέν μποροΟν νά άποφύγουν στό τέλος 
τή χρεοκοπία τους, δσο πολλοί κι άν είναι αύτοί πού ϊσυραν άπό 
τή μύτη, δσο πολλές κι Αν είναι ot ψυχές πού κατάφεραν νά παρα
πλανήσουν καί νά κυριαρχήσουν πάνω τους. Έ τσι τουλάχιστον 
λένε ή τέχνη καί ή Ιστορία. Ένας τέτιος Ανθρωπος μπορεί νά ί- 
ξαπατήσει βσο κόσμο θέλει, άλλά στό τέλος μπαίνει στή σκηνή 
κάποιος άλλος πού Αδειάζει πάνω του τό περίστροφο. Άπό δώ προ
κύπτει δτι βλοι ο! τυχοδιώκτες τής λογοτεχνίας καί τής Ιστορίας,
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δηλαδή τής ζωής, συμμερίζονται χήν προκατάληψη χής σύγχρονη 
άστικής φιλοσοφίας. Αύτοί ύποαιμοΟν τόν κοσμάκη πού Ερμηνεύει 
τούς ρόλους χους σέ χέτιο σημείο, ώστε νά ΘεωροΟν χό φβχιχισμό 
άπόλυτο καί νά πιστεύουν δχι μποροΟν νά χειραγωγήσουν τούς Αν
θρώπους πέρα γιά πέρα. Στήν πραγματικότητα, άποκαλύπχεχαι σχό 
χέλος δχι ot άνθρωπο» δέν μποροΟν νά χειραγωγηθοΟν πέρα γιά πέ
ρα, δχι ύπάρχει Ενα όριακό σημείο δπου τά άτομα παύουν νά είναι 
άνχικείμενα καί γίνονχαι ύποκείμενα, δχι ύπάρχει Ενα σημείο πέ
ρα άπό χό δποϊο είναι άδύναχο νά παραπλανήσεις άτομα καί λαούς. 
Αύχό χό όριακό σημείο ποικίλλει άνάλογα μέ χά άχομα καί τούς 
λαούς: φτάνει νά συγκρίνουμε, λογουχάρη, τόν Ιταλικό μέ τό γερ
μανικό φασισμό. Τό δριαικό σημείο μεχαιοπίζεχαι Επίσης καί ά
νάλογα μέ χίς χάξεις: δ μικροααχός είναι ήθικά πιό τρωτός (φυ
σικά, μόνο γιά δ,χι άφορά χό μέσο δρο χής τάξης) άπό χόν έργά- 
χη, κλπ. Ό πω ς καί νά είναι πάνχως τά πράγματα, πάνχα ύπάρχει 
Ενα δριακό σημείο.

Ή  θεμελιώβης δομή χοΟ άνθρώπου πού ζεΐ σχήν «κρυφή Αντί
θεση» είναι τυπικά άνάλογη μέ τήν προηγούμενη: αύχός παίζει 
σέ μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό χούς ρόλους πού τοΟ θέτει δ κό
σμος, χωρίς ώστόσο νά Αποποιείται τήν άνθρώπινη ούσία του, σχό 
βαθμό πού διαχωρίζει χήν προσωπικόχηχά χου άπό χούς ρόλους. 
Ώς πρός τό περιεχόμενο καί τήν ήθική, δμως, ή δομή αύχοΟ πού 
ζεΐ σχήν «κρυφή άνχίθεση» είναι ριζικά διαφορεχική άπό τήν προη
γούμενη: αύχός Εναντιώνεται Εντονα στόν κόσμο πού ζεϊ, δέν πε- 
ριφρονεϊ τούς άνθρώπους πού μέ άφέλεια Ερμηνεύουν τούς διάφο
ρους ρόλους, άλλά τόν κόσμο, πού τούς Επιβάλλει χέχιους ρόλους. 
Αύχός είναι Ενας ήθικολόγος. Στηρίζεται στούς ήθικούς κανόνες πε
ρασμένων Εποχών, ή, άντίθεχα, Εχει μιά ούτοπισχική Ιδέα γιά χούς 
ήθικούς κανόνες μελλοντικών Εποχών. Δέν αίσθάνεχαι άνετα στήν 
πραγματικότητα, ύποφέρει, πάσχει γιά τούς ρόλους πού είναι ύπο- 
χρεωμένος νά Ερμηνεύσει, θά  ήθελε νά άποκαλυφχεί, νά ξεφύγει 
άπό χήν άφάνεια, νά Ερθει σ’ έπαφή μέ τόν κόσμο, νά δημιουργή
σει σχέσεις, Εστω καί Εφήμερες. Δέν είναι πιά Ενας κονφορμιστής, 
άλλά δέν είναι άκόμα Ενας Επαναστάτης. Μιά στάση αύτοΟ χοΟ τύ
που είναι πολύ συχνή άνάμεσα στούς καλύτερους άστούς διανοού
μενους. Γιά νά δώσουμε μιά πιό συγκεκριμένη είκόνα, παραθέτου
με Ενα άρκετά σημαντικό κείμενο Ενός γνωστοΟ οδγγρου ποιητή, 
τοΟ Άρπαντ Τότ: «Είμαι κακός; Ψυχρός, στεγνός καί κρύος;/ 
Συγχώρα με. Ά ν  τό μποροΟσα / θάθελα χωρίς τσιγγουνιά νά δώ

82



σω /  δλο τό φώς, δλη τή ζεστασιά τοΟ κόσμου. /  Κάστρα, δάφνες, 
τίτλους. /  Τή χειμωνιάτικη άκτή μέ τούς μενεξέδες. /  Ή , τουλάχι
στο, ποΟ καί ποΟ /  μιά εύτυχιαμένη ώρα μαζί. /  Άλλά τώρα είναι 
τόσο δύσκολο./Δέν μπορώ νά λέω ψέματα, οΟτε μιά μαργαρίτα 
δέν μπορώ νά κλέψω./Μάχες σκληρές καί σκοτεινές/ είμαι ά- 
ναγκαομένος νά δώσω. /  Είναι τοΟτες ot μέρες τοΟ άντίχριστου. /  
Τό χυδαίο, βρώμικο χρυσάφι τοΟ κόσμου λαμπιρίζει. /  Μηδενικά 
πού ξεφωνίζουν, κατεργάρηδες μέ βρώμικα νύχια /  μπαίνουν στό 
βασίλειο τών ούρανών. /  Άλλά έγώ μέσα μου άγωνίζομαι καί κα
νείς δέν ξέρει /  ποιές θύελλες ξεσποΟν στίς νύχτες τής σιωπής μου. 
/  Δέν είμαι Ανυπόμονος, θ ά  Ερθει /  δ καιρός μι Ας Αρμονικής μου
σικής. /  Νά είσαι ύπομονετική. Κράτησε, δσο μπορεΤς, /  τό λιμά
νι μου, τό Ανθισμένο καταφύγιο. /  Τώρα φοράω μιά μάσκα, κρύα 
είναι καί ψυχρή,/ μά θά τή σκίσω./Γίνε γλυκιά ώσότου αύτή, 
πλημμυρισμένη άπό δάκρυα, /  θά θρυμματιστεί στό στήθος σου /  καί 
σύ, θά μέ νανουρίζεις στά Αγαπημένα σου γόνατα, /  μέχρι τό τέ
λος».

Σ’ αδτόν πού Αρνιέται τούς ρόλους (καί είναι ή τέταρτη στά
ση) ή κατηγορία τής άπόστασης έξαφανίζεται, Αλλά σ’ ίνα Ανώ
τερο έπίπεδο. Αύτός δέν Απομακρύνεται πιά άπό τό ρόλο, δέν ζη
τάει πιά νά διατηρήσει τήν προσωπικότητά του άνεξάρτητα άπό 
τούς ρόλους, άλλά προσπαθεί νά πραγματώσει τήν προσωπικότη
τά του. ’Οποιος άρνιέται τούς ρόλους είναι ίνας στασιαστής, δέν εί
ναι πάντα ίνας έπαναστάτης. Υπάρχουν, ώστόοο, καθαρά Ιδιωτι
κές Αρνήσεις ρόλων. Σ’ αύτή τήν περίπτωση, αύτός πού Αρνιέται 
ίέν νιάζεται νά μάθει Αν ot ρόλοι είναι ή δέν είναι δεσμευτικοί 
γιά τούς Αλλους. Σέ μερικές έποχές αύτές ot Αρνήσεις μποροΟν νά 
γίνουν μόδα. Ό  Μπέρναρ Σώ περιέγραψε πολλούς άπ’ αότούς τούς 
Ιδιόρυθμους τύπους δπως γιά παράδειγμα τόν κ. Τρέφιους πού άρ- 
νιέται νά κλάψει δημόσια γιά τό θάνατο τής γυναίκας του, γιατί 
Ακριβώς αύτό τό κλάμα περιμένει δ κόσμος Απ’ αύτόν. Ή  Αναμο
νή έπηρεάζει, Αλλωστε, μέ τρόπο άρνητιχό  τά ίδιόρυθμα πρόσωπα, 
πού κάνουν πάντα τό Αντίθετο άπ’ 8,τι περιμένει κανείς. (Ό  ίδιος 
6 Σώ Απόδειξε πώς αύτή ή στάση είναι μιά πολυτέλεια, στό βαθμό 
πού Ιχει άνάγκη άπό Ινα Ανάλογο κεφάλαιο.) Αναμφίβολα, ή Α
τομική Αρνηση τών ρόλων δέν μετατρέπεται κατ’ άνάγκη στίς πα
ραξενιές ένός Ιδιόρυθμου, Ιστω κι άν ύπάρχει πάντα αύτή ή πιθα
νότητα: στήν πραγματικότητα δέν ύπάρχει κανένας ήθικο-κοινω
νικός κανόνας μέ τόν όποιο μπορεί κανείς νά μετρήσει τό ήθικό
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περιεχόμενο στήν πραγμάτωση τής προσωπικότητας. Αύτή ή τε
λευταία παραμένει, χατά συνέπεια, προβληματική.

Ό  Επαναστάτης πού «άρνιέται τούς ρόλους» δέν περιορίζεται ατό 
νά μή τούς Ερμηνεύει, άλλά άντιτίθεται άκριβώς στό οίχονομιχό 
χαί πολιτικό θεμέλιο όρισμένων λειτουργιών ρόλου χαί άγωνίζε- 
ται γιά τήν Εξάλειψη τής κοινωνίας άπό τήν δποία παράχθηχαν 
συνήθειες καί ίθιμα πού παγιώθηκαν σέ ρόλους. Φροντίζει ώστε ή 
άρνηση χάθε συμπεριφοράς, πού ταιριάζει στό ρόλο, νά μήν ταυτί
ζεται μέ τήν άρνηση δποιουδήποτε συστήματος συνηθειών μετα
σχηματισμένων σέ ρόλους. Φτάνει νά σχεφτοΟμε τό Λένιν, πού 
ήταν ίνας λυσσασμένος Εχθρός δποιουδήποτε κλισέ συμπεριφοράς, 
χωρίς ώστόσο νά σταματάει νά μάχεται ίνεργητιχά γιά τήν προ
άσπιση μερικών στοιχειωδών κανόνων τής παράδοσης, μολονότι στά 
κλισέ συμπεριφοράς έχφράζονται συχνά, σέ φετιχισμένη χαί άλ- 
λοτριωμένη μορφή, άχριβώς τέτιοι κανόνες. '

Προφανώς, κυρίως στίς λιγότερο δυναμικές Ιστορικές περιόδους, 
ή στάση πρός τούς ρόλους τείνει, στό μέσο δρο τών άνθρώπων, νά 
παρουσιαστεί σάν ταύτιση, σάν άπώλεια τοΟ έαυτοΟ στήν Αντιπα
ράθεση ή στήν Εναλλαγή τών ρόλων πού Ερμηνεύονται. Τό συμφέ
ρον είναι δώ πάντα τό πιό άφηρημένο γενιχό κίνητρο: τό βλέπει 
χανείς καθαρά στίς περιπτώσεις σύγκρουσης, άλλά σέ λανθάνουσα 
κατάσταση δρά σέ χάθε περίπτωση. Τό πιό συγχεχριμένο γενιχό 
κίνητρο στήν άνθρώπινη κοινωνικότητα βρίσκεται στήν Απαίτηση 
αύτή ή κοινωνικότητα νά πραγματώνεται σέ Εξωτερικές Επαφές, 
σέ σχέσεις άνθρώπινες. Λέχτηχε στήν άρχή αύτοΟ τοΟ δοκιμίου 
δτι ό Εξελιγμένος καπιταλισμός άλλοτριώνει δλες τ(ς άνθρώπινες 
σχέσεις, παγιώνει σέ ρόλου; δλα τά συστήματα συνηθειών, τούς 
τρόπους συμπεριφοράς, κλπ., τόσο πολύ, ώστε ζωτικά Αναφαίρετα 
γεγονότα τής άνθρώπινης συνύπαρξης δπως ή μίμηση, τά θεμε
λιώδη στερεότυπα, ή στάση πρός τήν παράδοση, τά ϊθιμα, κλπ., 
παρουσιάζονται μέ τή μορφή ρόλων. Στό μέσο δρο τών άνθρώπων 
είναι άδύνατο, στό πεδίο τών άρχών χαί στό πεδίο τής πράξης, 
νά ξεχωρίσεις τίς δομές τή; Ισχύουσας ή τής σχετικά Ισχύουσας 
μίμησης άπό τή λειτουργία της ώς ρόλου. Γιά νά γίνει μιά τέτια 
διάκριση χρειάζεται μεγάλη όξύνοια χαί μιά έξαιρετιχή ήθική δύ
ναμη. Στίς Επαναστατικές περιόδους αύτές οΐ δυνατότητες άνα- 
πτύσσονται ξαφνικά, άλλά οΐ περίοδοι τών όξυμένων Επαναστατι
κών κρίσεων είναι σχετιχά σύντομες σέ σχέση μέ τή συνολική ά
νάπτυξη τοΟ καπιταλισμοί). *Οσο πιό άναπτυγμένος είναι 6 καπι
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ταλισμός, τόσο περισσότερο βρίσκονται σέ λανθάνουσα κατάσταση 
τά φαινόμενα κρίσης του, καί τόσο πιό ήρωική γίνεται άκόμα καί 
μιά μέση στωική συμπεριφορά πού άπομακρύνεται άπό τό ρόλο.

Ά ν  ή στάση ταύτισης μέ τούς ρόλους πρέπβι νά συνδέεται μέ 
τήν άλλοτρίωοη, αύτό δέν σημαίνιι βτι σέ κάθε περίπτωση ύπάρ- 
χ «  μιά άμεση σχέση άνάμεσα στό βοΛμό τής ταύτισης καί στό βα
θμό τής Αλλοτρίωσης. Αύτή ή σχέση καταλήγει ίδκολα στό συσχε
τισμέ άνάμεσα στίς συγκεκριμένες δυνατότητες τοΟ προσώπου καί 
τούς συγκεκριμένα δοσμένους ρόλους. Έ τσι, ύπάρχουν δυνατότη
τες τοΟ προσώπου πού μποροΟν ν* άλλάξουν — Ιστω καί σέ περιο
ρισμένο μέτρο — σέ καθορισμένους ρόλους. Σέ τέτιες περιπτώσεις 
ή άλλοτρίωοη είναι, προφανώς, μικρότερη άπ’ δσο δταν ot δοσμέ
νοι ρόλοι ή τό Ισχύον σύστημα τών ρόλων έναντιώνονται άπό κά
βε άποψη στίς προσωπικές δυνατότητες τοΟ άνθρώπου. Αναλογι
κά, τά συνειδητά ή άσυνείδητα ψυχολογικά αίτια τής ταύτισης 
μποροΟν νά είναι τελείως διαφορετικά καί νά άσκήσουν μιά διαφο
ρετική έπιροή στήν άνάπτυξη ή στήν όπισθοδρόμηαη τής προσωπι
κότητας. Ένας ρόλος, γιά παράδειγμα, μπορεί νά γίνει άποδεκτός 
έξαιτίας μιΟς έσωτερικής ύποχρέωσης καί νά είναι άντικειμενικά 
κονφορμιβτνκός· άπό τήν άλλη μεριά, μιά κίνηση μπορεί νά είναι 
πράγματι κονφορμιστική, άλλά, βταν έμφανίζεται στή συνείδηση 
σάν μή κονφορμιστική, φτωχαίνει τήν προσωπικότητα σέ σχετικά 
μικρότερο βαθμό. Ό λ α  έξαρτώνται πάλι άπό τό κοινωνικό καί 
ήθικό περιεχόμενο τών δοσμένων ρόλων. Άλλά, Αναμφίβολα, ή 
προσωπικότητα Ιχει Ακόμα μικρότερες δυνατότητες νά άναπτυχθεΐ 
άν προσαρμόζεται πλήρως <πά συνειδητά κίνητρα τής άποδοχής 
τών ρόλων καί άν αύτά τά κίνητρα είναι άμεση Ικφραοη τής χει
ραγωγημένης κοινής γνώμης.

Έδώ πρέπει νά κάνουμε πάλι μιά διάκριση. Ή  διαφορά άνάμε
σα στήν άποδοχή τών ρόλων λόγω καθήκοντος ή διαμέσου χειρα
γώγησης δέν άνταποκρίνεται στή διαφορά πού ύπάρχει άνάμεσα 
σέ συνείδηση καί αύθορμητισμό. Ή  συνείδηση καί ό αυθορμητισμός 
παρουσιάζουν, πράγματι, μορφές Αλλοτριωμένες καί μορφές μή άλ- 
λοτριωμένες (άν άφήσουμε κατά μέρος τίς πολλές ένδιάμεσες μορ
φές) . ΈκεΙ δπου ή διαδικασία μετασχηματισμοΟ τών τρόπων συμ
περιφοράς σέ ρόλους βρίσκεται ήδη σ’ Ινα προχωρημένο στάδιο 
δέν Ιχουμε μιά άπλή άντίθεση άνάμεσα σέ συνείδηση καί αύθορ- 
μητισμό, άλλά άντίθετα άνάμεσα σέ μή άλλοτριωμένη καί άλλο- 
τριωμένη συνείδηση, άνάμεσα σέ μή άλλοτριωμένο καί άλλοτριω-
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μένο αύθορμητισμό. Τό πρόβλημα βρίσκεται πάντα στή βαθύτητα 
μέ τήν όποία ή συνείδηση χαί 6 αύθορμητισμός είναι Ικανοί νά 
διβισδύσουν στήν πραγματικότητα, στό βαθμό μέ τόν δποϊο πηγά
ζουν άπό τήν ούσία τής προσωπικότητας, στό βαθμό μέ τόν δποϊο 
αύτή ή τρίτη διάσταση (ή βαθύτητα) προσδιορίζει τίς πράξεις. 
Μαθαίνω νά γνωρίζω τήν έπιφάνεια μιάς κατάστασης τής πρα
γματικότητας, «ύπολογίζω» μέ βάση αύτήν, προβλέπω μέ τή βοή- 
θ*ιά της, άποφασίζω στά είκοσί μου χρόνια πόσα θά μπορώ νά κερ
δίζω δεκαπέντε χρόνια άργότερα σέ μιά δοσμένη κοινωνική θέση, 
πότε θά πρέπει νά παντρευτώ, πόσα παιδιά θάναι καλύτερα νά 
κάνω, κλπ.: δλα το&τα είναι συνείδηση, ναί, άλλά στή φετιχισμέ- 
νη γελοιογραφική μορφή της. Παρόμοια, ό άνθρωπος πού τά δέχε
ται βλα χωρίς σκέψη, Ιτσι δπως τοΟ προσφέρονται, πού ζεΐ τήν ή- 
μέρα του σύμφωνα μέ τήν άρχή «δσα πάνε καί δσα ϊρθουν» είναι 
ή φετιχισμένη γελοιογραφία τοΟ αύθορμητισμοΟ. Ό  άληθινός αύ- 
θορμητισμός είναι πάντα μιά Ικδήλωση τής προσωπικότητας καί 
συνεπώς μιά πράξη έλευθερίας' ή άληθινή συνείδηση είναι προσ
πάθεια Ιρευνας τών άντικειμενικών δεσμών τής πραγματικότητας 
καί κατά συνέπεια είναι κι αύτή μιά πράξη Ελευθερίας. Ό  δημι
ουργικός αύθορμητισμός βρίσκεται πάνω άπό τήν κονφορμιστική 
συνείδηση, ή δημιουργική συνείδηση βρίσκεται πάνω άπό τό δη
μιουργικό αυθορμητισμό" γ ι’ αύτό, ή δημιουργική συνείδηση ξε
περνάει πάντα τά στοιχεία τοΟ αύθορμητισμοΟ.

Ά π ό  τά παραπάνω συνάγεται δτι είναι τελείως λαθεμένο νά 
ύποστηρίζεται δτι 6 δείκτης ένός ψυχο - κοινωνικού status καί ή 
Ικανότητα έρμηνείας ένός ρόλου σχετίζονται. Αύτό δέν σημαίνει 
άπλά άποδοχή τού status quo  τών πιό χειραγωγημένων κοινωνιών, 
άλλά ύποδηλώνει δρια πού δέν ισχύουν ούτε καί σ’ αύτές άκόμα.

Ά π ό  τή μιά μεριά, δέν είναι άλήθεια δτι 2νας χαρακτήρας εί
ναι τόσο πιό κοινωνικός δσο πιό μαλακός φαίνεται, δσο περισσότε
ρους ρόλους μπορεί νά έρμηνεύσει ταυτόχρονα καί σέ διαδοχικές 
στιγμές. Τ ά  άτομα πού δέν διατίθενται άδιάφορα σέ κάθε ρόλο 
είναι χωρίς έξαίρεση άληθινές προσωπικότητες, φορείς νέων κοι
νωνικών τάσεων καί ιδεών. Ά λ λά  άπ’ αύτό συνάγεται, άπό τήν άλ
λη μεριά, δτι ή μεγαλύτερη ή μικρότερη σκληρότητα ή μαλακό- 
τητα ένός χαρακτήρα δέν είναι μόνο πρόβλημα τής ψυχολογίας. 
Προφανώς, ό χαρακτήρας έχει ένα ψυχολογικό περιεχόμενο, άλλά 
έπίσης, στό ίδιο τουλάχιστο μέτρο, Ιχε ι καί μ ιά  ήθική άξία. Έ 
νας σκληρός ή λίγο μαλακός χαρακτήρας είναι συχνά τέτιος γιατί



δέν μπορεΐ νά είναι μαλακός, για τί βλέπει στήν εύλυγισία μόνο 
έλλειψη τιμιότητας χαί άνηθικότητα. Γ ιατί τά παιδιά δέν «κλί
νουν» τό ίδιο στό ρόλο τοΟ χαφ ιέ βσο σέ κείνον τοΟ άρχιληστή; Ά ν  
Απαντήσετε πώς είναι ή γενική  περιφρόνηση που τά άποτρέπει, 
τότε είναι προφανές βτι ό δείκτης ένός ψυχο - κοινωνικού status 
καί ή  Ικανότητα έρμηνείας ένός ρόλου δέν σχετίζονται. Ά λ λά  ύ- 
πάρχει καί συνέχεια. Σ ’ Ενα κολλέγιο, βπου συνήθως βασανίζον
ται ot «καινούργιοι», ύπάρχουν μαθητές πού δέν θέλουν νά π ά 
ρουν μέρος σ’ αύτό τό π α ιχν ίδ ι, 6στω κι άν, έξαιτίας αύτοΟ, ή  κοι
νότητα τούς περιφρονήσει καί τούς βάλει στό περιθώριο. Συχνά 
βμως, δποιος ξέρει νά Αντιστέκεται σέ μ ιά  τέτια  προγραφή γίνε
ται πιό έξουσιαστής άπό τούς άλλους συντρόφους του. Καί γιατί 
λοιπόν, δταν κάποιος ύποστηρίζει πώς βποιος δέν Αποδέχεται κα
θορισμένους ρόλους καί δέν είναι διαθέσιμος γ ιά  δλους τούς ρόλους 
θά καταλήξει, ήλικιωμένος π ιά , στούς Αποδιοπομπαίους, στούς ά- 
πβκλει-σμένους, γ ια τί μ ιά  τέτια διαβεβαίωση #ά πρέπει νά Ισχύει 
σάν αΙώνια Αλήθεια, σάν ψυχοκοινωνικό σύνδρομο, άντί σάν αιτία 
περιφρόνησης;

Ή  περιοριοιιχόττ)τα τον ρόλου

Μιλήσαμε άρκετές φορές μέχρι τώρα γ ιά  τήν περιοριστικότη- 
τα  τών ρόλων. Ό  άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο άπό τήν δλό- 
τητα  τών ρόλων του, κύρια για τί αύτοί δέν είναι ά λ λ ϊ παρά ot 
παγιωμένες σέ κλισέ μορφές τών κοινωνικών του σχέσεων καί, έ- 
πιπλέον, για τί δέν έξαντλοΟν τήν άνθρώπινη συμπεριφορά στήν δ- 
λότητά της. 'Ο π ω ς δέν ύπάρχει καμιά τελείως Αλλοτριωμένη κοι
νωνική σχέση, έτσι δέν ύπάρχουν καί Ανθρώπινε; συμπεριφορές 
Απόλυτα παγιω μένες σέ ρόλους^,

01 λειτουργίες τών ρόλων είναι περιοριστικές κύρια 4πό τή συ
νολική κοινωνική άποψη. Ά κόμ α καί στίς π:ό χειραγωγημένε; 
κοινωνίες ύπάρχει καί Ανανεώνεται πάντα ή «Αρνηση ιών ρόλων», 
ύπάρχουν ot έκκεντρικοί, ot στασιαστές καί ot ΐπαν^στάτες. Ά κ ό 
μα καί ot πιό χειραγω γημένε; κοινωνίες βρίθουν Από Ανθρώπου; 
πού ζοΟν στήν «κριχρή Αντίθεση*.

Ά ν  καί περιορίζουμε τήν ϊρευνά μ ι ;  στήν Αντικειμενικά κυνι- 
κή συμπεριφορά, άν Αναλύσουμε αύτούς πού, Αποδεχόμενοι τούς



ρόλους, ταυτίζονται μαζί τους, θά συναντήσουμε πάλι αύτή τήν πε- 
ριοριστιχότητα.

ΣκεφτεΤτε τόν καμαριέρη τοΟ Σάρτρ. Αύτός Ερμηνεύει χάθ« μέ
ρα, άπό τό πρωί Ας τό βράδι, τό ρόλο τοΟ καμαριέρη. ’Αλλά τί 
συμβαίνει —  χαί «Ινα; μιά Εντελώς καθημερινή ύπόθεση — τή 
μέρα πού αισθάνεται άδιάθετη άκριβώς ή κοπέλα ή ή ήλιχιωμένη 
κυρία πού αύτός ύπηρετεΐ; Πώς θά άντιδράσει σ’ αύτή τήν άνα- 
πάντεχη κατάσταση; Βέβαια, στίς «προϋποθέσεις» τοΟ ρόλου του 
σάν καμαριέρη δέν ύπάρχει καμιά προδιαγραφή ή συνταγή μέ βά
ση τήν όποία αύτός πρέπει νά βοηθήσει Ενα συγκεκριμένο άνθρώ- 
πινο πλάσμα πού Εχει άνάγκη άπό μιά συγκεκριμένη βοήθεια καί, 
στήν περίπτωση πού ύπάρχει μιά χάποια Ενδειξη, αύτή δέν δια
σαφηνίζει τόν τρόπο πού θά παρασχεθεί αύτή ή βοήθεια. Ό  κα
μαριέρης δέν θά συμπεριφερθεΐ συνεπώς σύμφωνα μέ τά άναμενό- 
μενα τοΟ ρόλου, θ ά  ήταν γελοίο νά πούμε δτι θά Ερμηνεύσει τό 
ρόλο τοΟ γιατροΟ, τοΟ νοσοκόμου, τοΟ φίλου, κλπ. Έδώ θά μποΟν 
σέ δράση, ο( πιό γενικές χαί άμεσες άνθρώπινες Ιδιότητες, δπως ή 
καλωσύνη, ό άλτρουιαμός, ή Ικανότητα συνταύτιοης, κατανόησης 
μι&ς κατάστασης, ή όξυδέρκεια' ή άλλιώς, σέ άντίθετη περίπτωση, 
ή άδιαφορία, ό Εγωισμός, ή άνικανότητα, χλπ. Είναι φανερό δτι 
ο( Ιδιότητες πού θεωρήσαμε Εδώ σάν πρωταρχικές δέν περιορίζον
ται γενικά σέ προκαθορισμένους, Ιδιαίτερους ρόλους* δέν δροΟν 
στό περιθώριο τού ρόλου, άλλά είναι χαρακτηριστικές δλου τοΟ 
άνθρώπου, τοΟ άτόμου. Σέ άναπάντεχες, νέες καταστάσεις δπου τά 
στερεότυπα λειτουργοΟν δύσχολα ή δέν λειτουργοΟν καθόλου, πάν
τοτε άποχαθίσταται ή Ενότητα τοΟ προσώπου: δ άνθρωπος Εμφα
νίζεται ξαφνικά δ,τι πραγματικά είναι. *0 Χέλμερ τοΟ Ίψεν, λο- 
γουχάρη, παίζει σί δλη του τή ζωή Ενα διπλό ρόλο: είναι Ενας 
σκληρός, Εγωιστή; ύπάλληλος, άλλά παράλληλα είναι Ενας τρυ
φερός, άξιαγάπητος σύζυγος, Ενα; παραδειγματικό; οίχογενειάρ- 
χη;. Μόλις δμως άντιμετωπίσει μιά άναπάντεχη άντιφατική κα
τάσταση, χάνει άμέσως τό ταίριασμά του μέ τό ρόλο καί άποδεί- 
χνεται, άκόμα χαί ώς πρός τή γυναίκα του, Εγωιστή;, χοντροκομμέ
νος, κτηνώδης. Μετά τή σύγκρουση, μάταια θά” θελήσει νά ξανα- 
βρεΤ τό «ρόλο» του. Ή  Νόρα τόν Εμαθε, δέν τόν πιστεύει πιά.

Όσο πιό άντιφατική χαί, ταυτόχρονα, άναπάντεχη είναι μιά 
κατάσταση, τόσο λιγότερο μποροΟμε νά συμπεριφερόμαστε σύμφω
να μ’ Ενα ρόλο. Γι’ αύτό τό λόγο, πολλές φορές μέχρι τώρα ύπο- 
γρά)ΐμισα δτι τό ταίριασμα μέ τούς ρόλους άρχίζει νά σβήνει άπό
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τή συνολιχή κοινωνική όπτιχή, μόλις προσδιοριστεί μιά δυναμική 
κβ£ άντιφατιχή έπαναστατιχή ίατοριχή χατάσταση.

'Οπως χαί ή Απώλεια τής προσωπικότητας, ϊτσι χαί τό σπάσι- 
μο τής συνέχειας τοΟ χαραχχήρα είναι, φυσιχά, μόνο μιά τάση. 
'Οβο πιό φετιχιομένη είναι ή άνθρώπινη συμπεριφορά, τόσο λι- 
γότερο οί διάφοροι ρόλοι τή σφραγίζουν χαί άφήνουν πάνω της 
Γχνη, μέ άποτέλεσμα νά παραμένει ό άνθρωπος παιδιχός άχόμα 
χαί σέ ώριμη ήλιχία. Δέν πρέπει ώστόσο νά πιστεύουμε δτι ύπάρ- 
χει ένας Αλλοτριωμένος κόσμος δπου ot ρόλοι δέν άφήνουν χανένα 
Ιχνος, γιατί, άν χαί αύτό μπορεϊ νά ήχήσει παράδοξα, ήδη ή πε
ρίπτωση χάποιος νά έχει άναλάβει χαί νά έρμηνεύει στά τυφλά κα
θορισμένους ρόλους, μετράει στό παθητικό του: ή έξάντληση, ή ή- 
θιχή κενότητα είναι χι αύτές Ενα Ανθρώπινο περιεχόμενο, έστω 
χαί άρνητιχό. Άχόμα χαί στό χαραχτήρα, χάθε άρνηση είναι ταυ
τόχρονα μιά έπισφράγιση.

Υπενθυμίσαμε πιό πρίν βτι τό παιδί δέν άναγνωρίζει τόν έαυτό 
του άπλά κα£ μόνο ατούς ρόλους τών άλλων, άλλά άκόμα καί σ’ 
αύτόν πού είναι άλλότριος, στόν άλλο γενικά. Υποστηρίξαμε έπί- 
σης βτι τό παιδί δέν Ιδιοποιείται άπλά χαί μόνο τούς ρόλους, άλλά 
άχόμα χαί τούς τρόπους συμπεριφοράς χαί ιχει μιά όξεία αίσθηση 
τής ένότητας τοΟ προσώπου. Ά ν  στή ζωή τών ώρίμων αύτή ή 
αίσθηση έξαφανίζεται λ£γο λίγο, καί τόσο πιό ριζιχά δσο πιό χει
ραγωγημένη είναι μιά κοινωνία, τά Αναμενόμενα περιορίζονται ά
πό τά πράγματα δλο καί περισσότερο σέ άναμενόμενα ρόλων, άλ
λά δέν ταυτίζονται ποτέ πλήρως μ’ αύτά. ΆρχεΙ νά σχεφτοΟμε, 
γιά παράδειγμα, ίνα μονάχα στοιχειώδες γεγονός, δπως είναι ή 
ίχλογή συντρόφου στίς σεξουαλικές ή γαμήλιες σχέσεις. Ot άμε- 
ρικάνοι κοινωνιολόγοι συχνά παραπονιόνται γιά τή συχνότητα μέ 
τήν δποία αύτή ή άποφασιστική σφαίρα τής ζωής χειραγωγείται 
καί γιά τήν έπιροή πού άσχεϊται κατά τήν έκλογή τοΟ συντρόφου 
άπό τά σχήματα τών έπικυρωμένων ρόλων, μέ άποτέλεσμα ή πλειο- 
ψηφία νά έκλέγει πάρα πολύ συχνά τή γυναίκα ή τόν άντρα πού 
άνταποκρίνεται περισσότερο στήν «Ιδανική» είχόνα, δηλαδή στήν 
εικόνα πού τελευταία διαφημίζεται στά φίλμς ή στήν τηλεόραση, 
μέ άλλα λόγια, στή γυναίκα ή στόν άντρα πού έρμηνεύει μ ϊ τόν 
καλύτερο τρόπο αύτό τό ρόλο. Καί τοΟτο ισχύει τόσο γιά τίς έξω- 
τερικές Ιδιότητες (Ιδανικό όμορφιάς) δσο χαί γιά τίς Εσωτερικές. 
’Αλλά γιά νά διαλέξει Ενας άπό τούς πολλούς άντρες, ή γυναίκες, 
πού άνταποχρίνονται στό Ιδανιχό, Ακριβώς αύτόν ή έχείνον, τόν ίνα



καί δχι τόν Αλλο, δέν ΑρχεΤ μόνο ή διαφήμιση. Είναι Αδύνατο νά 
μήν ύπάρχει Ακόμα χαί άνόμισα στά στερεότυπα μιά Ατομική Ι
διότητα, μιά Ατομική παραλλαγή πού είναι έλκτική γιά Ιναν Αν
θρωπο, ένώ γιά τούς Αλλους δέν (ίναι' χαί (ίναι Αλλο τόσο Αδύ
νατο νά είναι αύτή ή άτβμική παραλλαγή μονάχα Εξωτερική, χαί 
νά μήν είναι παράλληλα ϊσωτερική. Κάποτε, μιά γυναίκα μοΟ εί
πε: «’Εμείς άγαπάμε τούς άντρες δχι γιά τή στάση πού κραιτοΟν 
άπέναντί μας, άλλά γιά τή σχέση πού Ιχουν μέ τόν κόσμο». Προ
φανώς, σ’ αύαά τά λόγια δέν ύπήρχε Αναμενόμενο ρόλου. ’Αλλά 
άκόμα χαί στήν περίπτωση πού τέτια άναμενόμενα ύπάρχουν, Α
ποκλείεται ot μορφές συμπεριφοράς μέσα στό ρόλο νά «ίναι Αδιά
φορες πρός τά συναισθήματα (δσο άναιμιχά χι Αν «ίναι) ή τίς 4- 
πιλογές (δσο μηχανοποιημένες χι Αν είναι).

’Οπως είπαμε, στίς συμπεριφορές πού ταιριάζουν σέ ρόλους ot 
Ανθρωποι άντιδροΟν μέ 6άση τούς χανόνες τοΟ παιχνιδιοΟ. Δέν πρέ
πει νά ξεχνάμε δμως δτι δέν ύπάρχει χαμιά συμπεριφορά τόσο 
πολύ παγιωμένη, ώστε σ’ αύτή —  συχνά ή σπάνια —  νά μήν έπε- 
νεργεϊ τουλάχιστον ή συνείδηση τής προσωπιχής ύπευθυνότητας. 
Ή  συνείδηση χαί ot τύψεις συνείδησης δέν περιορίζονται ποτέ μο
νάχα στό σεβασμό ή τήν κατάργηση τών χανόνων τοΟ παιχνιδιοΟ, 
στό θέμα τής νίκης ή τής ήττας. Κάθε ψυχικά φυσιολογικός Αν
θρωπος μπορεί νά ξεχωρίσει, χαί ξεχωρίζει, τήν πραγματική ζωή 
άπό τό παιχνίδι. ’Εδώ βαδίζει πάνω στή διαχωριστιχή γραμμή 
άνάμεσα στήν κοινωνική χαί τήν παθολογική σχιζοφρένεια’ μ’ αύ
τή τήν τελευταία χάνεται άκριβώς ή Ικανότητα νά διακρίνει άνά
μεσα σέ παιχνίδι καί ζωή, άνάμεσα σέ φαντασία χα £ πραγματι
κότητα. Πολλοί κοινωνικοί ψυχολόγοι δέν άναγνωρίζουν αύτό τό 
στοιχειώδες γεγονός, γιατί φτάνουν στήν άνάλυση τής συμπεριφο
ράς τοΟ ψυχικά φυσιολογικοΟ άνθρώπου άπό τή μ«λέτη τών παθο
λογικών φαινομένων καί Ερμηνεύουν τήν άναλογία σάν ταυτότητα.

Last but not least: ή διαμόρφωση κλισέ πού άναλογοΟν σέ ρό
λους δέν είναι ή ίδια στίς διάφορες κοινωνικές τάξεις, Επειδή εί
ναι διαφορετική ή οικονομική τους κατάσταση. Στό φετιχισμό τών 
άνθρώπινων συμπεριφορών είναι πιό Εκτεθειμένοι ot μικροαστοί, ot 
ύπάλληλοι, ot managers καί ot μικροί καπιταλιστές. Λιγότερο Εκ
τεθειμένοι σ’ αύτόν είναι ή Εργατική καί ή μεγαλοαστική τάξη. 
Γιά τήν Εργατική τάξη είναι άποφασιστικό τό γεγονός δτι ή έργα- 
σιαχή διαδικασία, Επειδή είναι Αλλοτριωμένη καί μηχανική, δέν 
προσφέρεται στή διαμόρφωση Ιδιαίτερων κλισέ σύμφωνα μέ καθο
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ρισμένους ρόλους. Μπορ*ΐ κανιίς νά έρμην*ύσ*ι τό ρόλο τοΟ θυρω- 
ροΟ ξ«νοδοχ«ίου ή τοΟ «ίδιώδους έπιχ*ιρηματία», άλλά δέν μπορ»! 
νά παίξιι τό ρόλο τοΟ «ΙίανιχοΟ τορναδόρου», γιατί στόν τόρνο 
πρέπιι νά 6ουλέψ«ις, καί νά δουλέψ«ις μέ κινήσ*ις δσο τό δυνατό 
Απλές χαί οίχονομιχίς. Όλ«ς αύτές ο( χινήσιις ίξαρτώνται άπό 
τό κομμάτι χαί άπό τό έργαλίΤο τής δουλ*ιΑς, άλλά δχι Αμ*σα 
Από τίς κοινωνικές σχίσιις. Οί μ*γ αλοαστοί —  πού ot μορφές συμ- 
πιριφορΛς τους στήν καθημιρινή δραστηριότητα 6ά μποροΟσαν νά 
γίνουν κλισέ —  (ίναι άναγκααμένοι νά μήν άχολουθοΟν καθορι
σμένους ρόλους ίξαιτίας τών πάντα νέων χαταστάσιων πού δημι- 
ουργοΟνται Από τήν ίσωτιριχή καί δκθνή πάλη τών τάξιων. Ά ν  
άντιδροΟσαν σύμφωνα μέ καθορισμένους ρόλους, ή μ«γαλοαστιχή 
τάξη δέν θά ύπήρχ» Από καιρό τώρα.

Στά πιό ππυχημένα άμ*ρικάνικα άστυνομικά μυθιστορήματα 
βρίσκουμ* αύτή τήν κατάσταβη: Ιγιν« χάβιοιο έγκλημα' πρέπιι νά 
6ρ«θ*1 δ δράστης. 01 χαρακτήρες τών ήθοποιών δέν προσφέρουν 
κανένα στήριγμα γιά τήν άνακάλυψη τοΟ δράστη. Γιατί; Γιατί στό 
μυθιστόρημα δέν ύπάρχουν χαρακτήρις ή προσωπιχότητις χαί χα- 
τά συνέπ·ια, Από λόγους Αρχής ό καθένας θά μποροϋ« νά διαπρά- 
ξ*ι τό Ιγχλημα. Ή  πλοκή προχύπτ*ι άπό τό γίγονός δτι τή μιά 
ύποπτ*υόμαστ* τόν Ινα, τήν Αλλη τόν Αλλο, μέχρις δτου 6 ιύφυής 
ντέντ«κτι6 θά Αναχαλύψ*ι τά Γχνη τοΟ ΑληθινοΟ δολοφόνου. Ό  
(Αφυής ντέντιχτιβ «Ιναι 4 μόνος πού βρίσκεται Εξω χαί πάνω άπό 
τόν χόαμο τών κατηγορουμένων. Αύτός μποριΐ νά πα£ζ*ι μέ τούς 
Ανθρώπους χαί στό τέλος κ*ρδίζ«. Έτσι θά ήταν τά πράγματα χαί 
σ’ Ιναν άπόλυτα χιιραγωγημένο κόσμο, Αν ύπήρχ» τέτιος.

Άλλά «ή καρδιά μας, 4φόσον ποθ*1 άκόμα, δέν «Ιναι τυποποιη
μένο καρτίλάκι γιά άρχ«ιοθήχη»...





Ή  θέση τής ήΟικής στό μαρξισμό

Κάθι σημαντικό κίνημα τής κοινωνίας βρίσκεται, άργά ή γρή
γορα, Αντιμέτωπο μέ τά χεντριχά ζητήματα τής ήθιχής. Στό μέ
τρο πού δέν θεμελιώνεται στόν καθαρό αυθορμητισμό άλλά μεταδί
δει ατούς όπαβούς του μιά θεωρία ή μιά ιδεολογία χαί, συνεπώς, 
μιά προοπτική, στό μέτρο πού Απαιτεί άπ’ αύτούς μιά συν«ιδητή 
Ινταξη, πρέπει νά πάρει Αρνητική ή θετική θέση Απέναντι στήν 
ήθιχή παράδοση. Ή  διαπίστωση βτι ίνα σημαντιχό κίνημα δέν 
μπορεί νά άποφεύγει γιά πολύ νά πάρει θέση άπέναντι στήν ήθι- 
χή δέν σημαίνει άχόμα βτι ή (ντααη τοΟ κινήματος χαI ή δύναμη 
μέ τήν βποία αύτό παρασύρει τούς άνθρώπους έξαρτώνται άμεσα 
άπό τήν Επεξεργασία μιάς ήθιχής. Τό ζήτημα γίνεται σαφέστερο 
άν Εξετάσουμε τήν άνάπτυξη τών σοσιαλιστικών κινημάτων. Ό  
μαρξισμός ύπάρχει χαί δρά περισσότερο άπό Ιναν αίώνα τώρα' 
παρασύρει μαζί του μεγάλες Ανθρώπινες μάζες χαί είναι, περισ
σότερο ή λιγότερο, μέ διάφορους χαρακτηρισμούς, ή φιλοσοφική 
Αντίληψη πολιτικών κινημάτων πού μετασχηματίζουν τόν χόσμο. 
Τά προβλήματα βμως τής ήθνχής δέν γνώρισαν, οδτε καί ατούς 
μεγαλύτερους έχπρόσωπους τοΟ μαρξιαμοΟ, μιά Ιπεξεργασία πού 
νά μήν περιοριζόταν σέ Απλούς άφοριομούς. 'Ωστόσο, ή ήθιχή Ιχει 
μιά βχι δευτερεύουβα θέση στό μαρξιχό σύστημα. Σήμερα, είναι 
έπιτακτική ή άνάγκη νά έξηγήσουμε τήν ύπαρξη αύτής τής λευ
κής σελίδας.

Ή  Ιλλειψη Επεξεργασίας μιΑς ήθιχής άπό μέρους ένός χινήμα- 
ματος Ιστορικής - παγκόιμιας σημασίας δέν σημαίνει, χωρίς Αμφι
βολία, βτι αύτό δέν Ιχει μιά ήθιχή ή Ιναν έθόμιχό κώδικα. Αύτά 
τά στοιχεία συνδέονται χατά κάποιο τρόπο μεταξύ τους. Ή  ήθιχή
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χαί δ κώδικας ένός κινήματος παρέχουν, μέ τά περιεχόμενα καί 
τίς λειτουργίες τους, μιά λιγότερο ή περισσότερο σαφή άπάντηαη 
στό θέμα μας.

Ό  κώδικας καί ή ήθική μποροΟν νά βρίσκονται σέ μιά Αντίστρο
φη σχέση. Ά ν  ή έπιλογή καί ή δράση καθοδηγοΟνται άπό σταθε
ρούς κώδικες, ή βεβαιότητα  τής Ανθρώπινης έπιλογής είναι σχε
τικά πλατιά καί τό ήθικό περιεχόμενό της δέν είναι προβληματικό 
γιά τόν άνθρωπο. Ταυτόχρονα βμως, ή έπιλογή είναι λιγότερο ά- 
τομική, λιγότερο δεμένη μέ τόν προσωπικό κίνδυνο' δέν είναι δυ
ναμική καί κατά συνέπεια είναι άνίκανη νά προχωρήσει πρός τήν 
Ιρευνα τοΟ «καινούργιου». Ή  βεβαιότητα τής υΙοθετημένης έπιλο
γής σέ μιά συγκεκριμένη κατάσταση δέν δυναμώνει δπωσδήποτ* 
άπό τήν ήθική: μάλιστα, ή ύπόδειξη τών ήθικών άντιφάσεων μιάς 
δοσμένης κατάστασης μπορεί νά είναι άκόμα καί βλαβερή, έφόσον 
συνειδητοποιείται ό έναλλακτικός χαρακτήρας τής κατάστασης καί 
ή άτομική περίπτωση τής έπιλογής. Ή  ήθική δίνει μιά Απάντηση 
(ποτέ δμως μιά συγκεκριμένη ουμδονλή) στό έρώτημα γιά τό ή

θικό περιεχόμενο καί τίς δυνατότητες τής κατάστασης.
Έ να  κίνημα έπεξεργάζεται μιά ήθική, καθιστά δυνατή τήν έ- 

πεξεργασία τών ήθικών πλευρών τής θεωρίας του, μόνον δταν τά 
ήθικά του ένδιαφέροντα συγγενεύουν περισσότερο μέ τήν ήθική 
παρά μέ τήν κωδικοποιημένη δράση. Τά ήθικά του ένδιαφέροντα, 
βμως, έξαρτώνται σέ μεγάλο βαθμό καί άπό άλλους παράγοντες, 
θά  άναφέρουμε μερικούς.

α. Ό  έπεξεργασία μιάς ήθικής είναι δυνατή μόνο άπό τά κινή
ματα πού δέν θεωροΟνται άπόλντα, άλλά μονάχα σάν σχετικοί πα
ράγοντες στό σύστημα άλλων κινημάτων τής κοινωνίας καί τής 
Ιστορίας.

β. Ή  έπεξεργασία μιάς ήθικής είναι δυνατή καί άναγκαία τή 
στιγμή πού δ αύθορμητισμός ή ή συνείδηση τοΟ αύθορμητισμοΟ μέ 
τήν δποία- άναπτύσσεται Ινα κίνημα διακόπτεται. *Οταν ή Ιστο
ρία —  καί στό χώρο της τό δοσμένο κίνημα — προχωράει χωρίς 
άπότομες δονήσεις, ή ιδεολογία ευθυγραμμίζεται μέ τόν αόθορμη- 
τισμό, πού ύποτιμάει τή ση»ιασία τής Ανθρώπινης έπιλογής καί έ- 
πεξεργάζεται άντίστοιχα Ινα τύπο γραφειοκρατικής συμπεριφοράς. 
Γι’ αίττό τό λόγο ή ήθική —  Βπως άλλωστε καί ή θεωρία —  πη
γάζει σέ πρώτο πλάνο, άπό τή μιά μεριά, στίς περιόδους έπανα- 
στατικής κρίσης, δηλαδή στίς θετικές περιόδους, καί. άπό τήν άλ
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λη στίς άρνητικές κρίσιμες περιόδους, δταν γεννιόνται νέες Αν
τιφάσεις.

γ. Ή  έπεξεργασία μιδ,ς ήθικής είναι δυνατή χαί Αναγκαία, δταν 
;ii*r σέ μιά χοινωνία Αναπτύσσεται ή Ατομική πράξη χαί μ.* αύτή 
δυναμώνει 6 ρόλος τής άτομιχής έπιλογής- χυρίως δταν τά Ατομα 
βρίακονται μαζιχά σέ καταστάσεις δπου δ έθιμικός κώδικας βέν 
άφήνει χαμιά δυνατότητα δράσης.

δ. Γιά τήν έπεξεργασία τής ήθιχής ένός xtνήματος είναι τέλος 
Απαραίτητες ή συνείδηση, ή αύτογνωσία χαί ή αύτοκριτιχή. Δέν 
πρόκειται έδώ γιά μιά μορφή ΙστοριχοΟ σχετικιβμοΟ, Αλλά μάλλον 
γιά μιά συνειδητή Αντιπαράθεση μέ τίς Αντιφάσεις τοΟ χινήματος 
πού παρουσιάζονται στά Ατομα άχόμα χαί μέ τή μορφή ήθιχών 
ίντιφάβεων.

Ot βροι «δυνατή» χαί «άναγχαία» πού χρησιμοποιήσαμε παρα
πάνω δέν είναι ποιοτιχά ταυτόσημοι. Πράγματι, ή «Αναγκαιότη
τα» είναι άπεριόριστη, ένώ ή δυνατότητα είναι άντικείμβνο μιΑς 
έναλλαχτιχής λύσης.

Στήν άνάπτυξη τοΟ μαρξιστιχοΟ σοσιαλισμοΟ (χαί αύτό Ισχύει 
άχόμα περισσότερο γιά τά μή μαρξιστικά σοσιαλιστιχά χινήματα) 
ot τέσσερις συνθήχες πού δρίσαμε δέν παρουσιάζονται ταυτόχρονα.

Στήν άνάπτυξη τού μαρξιστιχοΟ σοσιαλισμοΟ μποροΟμε νά ξε
χωρίσουμε χατά προσέγγιση μεριχές φάσεις:

α. έπεξεργασία τής θεωρίας τοΟ Μάρξ, έπαναστάσεις τοΟ 1848, 
έποχή τής I  ΔιεθνοΟς· 

β. έποχή τής II  ΔιεθνοΟς, δηλαδή δ μαρξισμός τής χλασιχής 
σοσιαλδημοκρατίας· 

γ. άναγέννηση τής μαρξιχής θεωρίας γιά τήν έπανάσταβη, άπό 
τήν άρχή τοΟ 20οΟ αΐώνα μέ τή δημιουργία τής σοβιετικής κοι
νωνίας (Λένιν καί 6 λενινισμός, Ρόζα Λούξεμπουργκ, Ζωρές, 
Γκράμσι, 'Ιστορία  χα ί ταξική  συνείδηση  τοΟ Λούχατς — άπό 
μιά όπ«κή — Πάνεχεκ καί Ό το  Μπάουερ)' 

δ. έποχή τοΟ θενκιστικο - χειραγωγητιχοΟ μαρξισμοΟ χαί τής 
προσωπολατρίας·

ε. ρεύματα πού άντιτίθενται στήν περασμένη περίοδο, χυρίως 
ιτήν τελευταία δεκαετία χαί προσπάθειες γιά μιά δεύτερη άνα
γέννηση τοΟ μαρξισμοΟ.

Κατά τή γνώμη μας, ή «δπόσχεση» καί μαζί τό αίτημα γιά μιά
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μαρξιστική ήθιχή ήρβαν στό προσκήνιο σέ τρείς περιόδους: στόν 
καιρό τοΟ Μάρξ, στή φάση τής Επαναστατικής Ανάληψης τοΟ μχρ- 
ξισμοΟ χαί, τέλος, στίς μέρες μας.

Ά ν  παρατηρήσουμε τούς παράγοντες πού εύνοοΟν τήν Επε
ξεργασία μιΑς ήθιχής, μποροΟμε εύκολα νά καταλάβουμε γιατί 
αύτή ή δυνατότητα δέν ύπήρξε ούτε τόν καιρό τής I I  ΔιεθνοΟς 
οδτε τόν χαιρό τής προσωπολατρίας. Κατά τά τέλη τοΟ 19ου αίώ
να τό Εργατικό κίνημα Απομονώθηκ* άπό τό σύνολο τής κοινω
νίας χαί κύρια ποντάριζε στόν αύθορμητιαμό χαί στούς otxoνο
μικούς παράγοντες' μ’ αύτή τήν Ιννοια ή πράξη —  Ιδιαίτερα τά 
Ατομικά της κίνητρα —  καί ή Ετερογένεια τών άξιολογιικών συ
στημάτων τοΟ ΕργατικοΟ κινήματος δέν μποροΟσαν νά μήν πα
ραμείνουν Ιξω άπό τή θεωρητική του παρατήρηση. "Ewt, ή ή- 
Λκή Ερμηνευόταν μονοσήμαντα σάν μιά ταξική ήθική καί, ώς 
Επί τό πλεΐστον, σάν Ενα κλειστό χαί χωρίς βρους σύστημα πού 
προερχόταν Αμεσα Από τίς Ανάγχες χαί τά συμφέροντα καί πού 
στήριζε τίς αιτιολογήσεις του στή βιολογία. Άπό Ενα τέτιο δρόμο 
φτάβαμε σ’ Ενα Χόλμπαχ ίλοχληρωμένο μέ Δαρβίνο καί λησμονή- 
θηκε τό σημείο Εκκίνησης τοΟ Μάρξ. Έ να  χαρακτηριστικό παρά
δειγμα μ£ς παρέχεται Από τήν ήθική τοΟ Κάουτσκι, άλλά μπο
ροΟμε Επίσης νά ΑναφερθοΟμε καί στή μελέτη τοΟ Λαφάργκ πάνω 
στή γένεση τών ήθικών Εννοιών. Ό  Ιδιος 6 Ένγκελς σέ μερικά 
κεφάλαια τοΟ ‘Α η ι  - Ν ιν ρ ιν γ χ  δέν κάνει τίποτ’ Αλλο παρά νά 
Εφαρμόζει τή διαφωτιστική θεωρία γιά τόν Εγωισμό στήν ταξική 
άνάλυση. Ή  Εξελικτική άνάπτυξη αύτής τής περιόδου, πού πέρασε 
χωρίς μεγάλες άναταραχές, δέν Εθεσε ποτέ τό Εργατικό κίνημα Αν
τιμέτωπο μέ τά κενά τής ήθιχής του.

Στήν περίοδο τής προσωπολατρίας 6 μαρξισμός υΙοθέτησε σχε
δόν Εξ όλοκλήρου τήν Ερμηνεία τής ήθικής πού παρείχαν 4 Κά- 
ουτσκι καί ό Πλεχάνοφ καί μετά τήν δλοκλήρωσε μέ τόν τρόπο 
του. Συνδύασε, πράγματι, τό θετικισμό τους μ ϊ μιά μορφή βολον- 
ταριαμοΟ χαί τά Ενωσε βλα σέ ύπερβολικά οχληρούς χαί αύστη- 
ρούς χώδιχες. Αύτό τό «πάντρεμα» προήλθε άπό τίς Ιδιαιτερότη
τες τοΟ κινήματος. Ένώ διαρκοΟσε, χαί μάλιστα χειροτέρευε σχε
τικά μέ τήν περίοδο τής I I  ΔιεθνοΟς^ 4 παράγοντας τής Απομόνω
σης, περιοριζόταν παραπέρα ή δυνατότητα τής πραγματικής πρά
ξης, στό Εσωτερικό τοΟ κινήματος. Σ’ αύτό Ερχόταν νά Ενωθεί Ενας 
κολεκτιβιχός άταβισμός, 6 αύθορμητισμός τοΟ όποιου δέν ΕπιτελοΟ- 
σε χαμιά λειτουργία. Τό πεδίο δράσης τοΟ Ατόμου είχε μειωθεί στό



ίλάχιστο καί τό n tp ιεχόμενο τών πράξεών του προβιαγραφόταν ά
πό Ινα πολύ αύστηρό κώδικα.

Στήν πρώτη είκοσιπιενταετία τοΟ αΙώνα μας τέθηκε βίαια ή ά- 
νάγκη μιάς ήθικί)ς σάν Αποτέλεσμα τής Επαναστατικής κατάστα
σης χαί τής Ιδιας τής κρίσης τί)ς σοσιαλδημοκρατίας. Ό  Αένιν χαί 
δ Ζωρές αίσθάνθηχαν μέ τή μεγαλύτερη Ινταοη μιά τέτια άνάγχη 
χαί δχ ι τυχαία: αότοί δέν ήθελαν πράγματι, Ιστω κα( Αν βρίσκον
ταν σέ συνθήκες χαί μορφές τελείως διαφορετικές, νά άπομονωθεΤ 
τό Ιργατιχό κίνημα άπό τά προβλήματα χαί τίς συγκρούσεις τής 
κοινωνίας στό σύνολό της. Τό Τ Ι  νά κάνονμε; τοΟ Aiwv θέτει 
προγραμματικά τήν κατηγορία τής πράξης στή θέση πού τής άνή- 
χει καί παίρνει ύπόψη τό ρόλο χάΰβ Αχόμου στήν έπεξεργααία χαί 
στήν πραγματοποίηση τών Επιλογών.

Δέν μποροΟμ* νά δώσουμε έδώ μιά άνάλυση τής περιόδου πού 
άνβφερόμαστε. θ ά  περιοριστοΟμε νά διαπιστώσουμε βτι, παρά τήν 
Αρχή γιά τήν δποία μιλήσαμε, ή έπεξεργασία μιάς μαρξιστικής 
ήθικής δέν Ιγιν* Ινα κεντρικό ζήτημα. Στή θεωρία, δίπλα στίς 
κατηγορίες τής πράξης καί τής έπιλογής, γεννήθηκαν, χωρίς Αμ
φιβολία, καί άλλες σημαντικές κατηγορίες καί προβλήματα: β κοι
νωνικός ρόλος καί ή ήθική τής βίας, οί ήθικές άντιθέσεις Ανάμεσα 
σέ αυθορμητισμό καί συνείδηση, ή σχέση μέ τήν ήθική παράδοση 
(πρόβλημα τής άξίας), κλπ. ’Αναλύθηκε, Ιπιπλέον, ή θέση τοΟ 
Μάρξ γιά τό Φόυερμπαχ δσον Αφορά τή σχέση μεταξύ «παιδαγω- 
γοβ» καί «παιδαγωγούμε νου» μέ τήν παραπέρα διευκρίνηση βτι, 
στό βαθμό πού ot Ιδιοι ot άνθρωποι μετασχηματίζουν τίς περιστά
σεις, δηλαδή τήν κοινωνία, ύπάρχει σχεδόν πάντα ή δυνατότητα, 
Αν καί βχι ή Αναγκαιότητα, δημιουργίας παραμορφώσεων. Δέχτη
κε τέλος βτι δ μετασχηματισμός τής κοινωνίας είναι μόνο Ινα μέσο 
γιά νά έξανθρωπιστεί ή ζωή καί πώς αύτό τό Ιργο δέν μπορεί νά 
συντελεστεί ξαφνικά, άλλά μόνο μέσα άπό μιά ΐιαρκή ίπανάστα- 
ση, κλπ. Αύτές ot διάφορες θέσεις βμως δέν συγχωνεύτηκαν (πα
ρά μόνο περιστασιακά καί βχι πλήρως) σέ μιά Ινοποιημένη Αντί
ληψη! βχι γιατί δέν ύπήρχε «χρόνος» άλλά γιατί δέν ήταν αύτή 
ή «άπαίτηση τής στιγμής».

’Από πολλές άναλύσεις —  θυμίζω μόνο έκείνη τοΟ ΜαρκοΟζε — 
προκύπτει βτι ot {παραστάσεις τής άρχής τοΟ αίώνα ύπήρξαν βλες 
«Επαναστάσεις τής πείνας». Εατάκτηση τής ίξουσίας, κατάργηση 
τής Ιξαθλίωσης καί τής καταπίεσης, δργάνωση τής οίκονομίας: 
αύτές ήταν ot «Απαιτήσεις τής στιγμής». Τά ήθικά προβλήματα I-
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λαβαν Ενα περιθωριακό χαρακτήρα, σάν ήθικές στιγμή πού περιέ 
χονταν σέ κείνες χίς «άπαιτήσεις», σάν άξίες πού μέ τό περιεχόμε 
νό τους χαρακτηρίζουν τήν προοπτική  καί μ’ αύτό τόν τρόπο αίτιο- 
λογοΒν, άνάμεσα στ’ άλλα, τή δράση.

Έ  σημερινή κατάσταση είναι ούσιαστικά διαφορετική. Κυρίω< 
τά τραγικά καί τρομερά συμβάντα τής μόλις προηγούμενης περιό
δου έκαναν κατανοητό τό τί μπορεί νά συμβεΐ δταν άπό τήν πολι
τική καί τήν οίκονομία άπομονώνονται τά ήθικά κίνητρα, δταν 1 
πολιτική καί ή οίκονομία θεωροΟνται σάν έξαιρέσεις στήν προσ
πάθεια έξανθρωπισμοΟ τής ζωής, δταν σέ κάθε έπίπεδο τής πρα
γματικότητας έμποδίζεται ή άτομική έπιλογή καί καταπιέζεται 1 
προσωπική ύπευΛ»νότητα. ’Επιπλέον, οΐ καλά χειραγωγημένες κοι
νωνικές διατάξεις τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής, πού παρέχουν 
μιά σχετικά άποδεκτή καί ουνεχ&ς αύξάνουσα εύημερία, άπαιτοΟν 
νά ξαναδιατυπωθεΤ τό έρώτημα: «τί νά κάνουμε;». Σήμερα δέν 
πρόκειται πιά γιά τό νά δημιουργήσουμε τίς προϋποθέσεις τής έ- 
ξανθρωπισμένης ζωής, γιά νά γεννηθεί κατόπιν  μιά πραγματικά 
άνθρώπινη ζωή· ή δημιουργία μι&ς άνθρώπινης ζωής είναι σήμε
ρα 6 άμεσος άντικειμενικός μας σκοπός. Ή  συνείδηση γιά τήν ά· 
ναγκαιότητα μιΟς έξανΛρωπιομένης ζωής είναι παρούσα στού< 
άνΟρώπους μόνο δυναμικά, δπως άκριβώς τήν έποχή τών έπαναβτά- 
σεων τής έξαθλίωσης ήταν παρούσα ή συνείδηση τής Αναγκαιό
τητας γιά τήν κατάργηση τής πείνας. Ό  Λασάλ είχε μιλήσει γιά 
τήν «καταραμένη έλλειψη άναγκδν» τών έργατώ/. Σήμερα ή «κα
ταραμένη έλλειψη άναγκών» είναι προβληματική δσον άφορβ τό 
σύνολο τής ζω ής. Ή  σύγχρονη ταξική συνείδηση πρέπει νά ύπο- 
κινήσει καί νά διατυπώσει αύτή τήν άπαίτηση, γιά νά γίνει μιά 
δύναμη πού θά μετασχηματίζει τόν κόσμο. Ή  άνάπτυξη δμως αύ- 
τής τής νέας άπαίτησης είναι πολύ σύνθετη· Ιτσι ή ήθική κατα
λαμβάνει μιά κεντρική λειτουργία έφόσον συνειδητοποίησα τής  
νέας άπαίτησης σημαίνει ταυτόχρονα οννειδητοτιοίηοη τής Αξίας  
κα ί τής η θικής συμπεριφοράς. Ό  Μάρξ έλεγε πώς ot άνθρωποι, 
άλλάζοντας τόν κόαμο, άλλάζουν καί τούς έαυτούς τους. Χωρίς νά 
παρανοοΟμε τή σκέψη τοΟ Μάρξ μποροΟμε νά ποΟμε βτι άλλάζου- 
με τόν κόσμο μόνο στό μέτρο πού, σ’ αύτή τήν άλλαγή, καταφέρ
νουμε νά άλλάξουμε τούς έαυτούς μας.

1. Ετόν αΐώνα μας ot ίργάτις Μν «Ιναι πιά ·χατιραμ*νοι χ»ρίς 4νίγχ*ς· 
μί τήν Ιννοια τοΟ AaoiX.
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Επιστρέφουμε Ετσι αέ μιά άπό τίς άρχικές μας θέσεις: ή ήθική 
Ιχει μιά δική της, δχι δευτερεύουσα ΰέση  στή μαρξική σκέψη, θά  
προσπαθήσουμε νά έξηγήσουμε σύντομα γιά τί πρόκειται.

Είναι σέ δλους γνωστό δτι γιά τό Μάρξ ή κοινωνία είναι πράξη, 
ένότητα είναι καί συνείδησης καί δτι οί δυνατότητες δράσης τοΟ 
άνθρώπου σ’ αύτήν αύξάνονται άπό τό βαθμό ύποταγής τής φύσης, 
άπό τό βαθμό «ύπερνίκησης τών φυσικών φραγμών». Ή  άνθρωπό- 
τητα αύτοδημιουργείται μέ τήν Ολη ένός προΟπάρχοντος κόσμου- 
ή Ιστορία τής άΛρωπότητας είναι ιστορία τής γέννησης καί τής 
άνάπτυξης τής Ελευθερίας' οί άνθρωποι μετατρέπουν άδιάκοπα καί 
σέ αύξάνοντα βαψό τή φυσική άναγκαιότητα σέ δική τους έλευ
θερία, χωρίς ώστόσο νά καταπιέζουν τήν άναγκαία - φυσική τους 
ούσία. ’Ετσι δ Μάρξ συμπεραίνει λογικά τήν Ιδέα τοΟ σύμφυτου. 
Τά άνθρώπινα κίνητρα είναι πάντοτε de facto σύμφυτα: οί άν
θρωποι δμως δέν τό συνειδητοποιοΟν αύτό —  τουλάχιστον δχι τε
λείως — . Στό μέτρο πού ή άνθρωπότητα (καί κατά συνέπεια οί με
μονωμένοι άνθρωποι) συνειδητοποιεί αύτό τό σύμφυτο, τήν έναλ- 
λακτικότητα καί τή δύναμη ηού προέρχονται άπ’ αύτό, αύξάνει 
καί ή συνείδηση τής έλευ& ερίας. Σ’ αύτή τή σκέψη περιέχονται 
τά πιό γενικά χαρακτηριστικά τής μαρξικής ήθικής. Ή  ή&ική ε Ι- 
να» πάντοτε σύμφυτη x a l ή άνΰρωπότητα  — σάν έλεύΰερη  άν&ρω- 
πάτητα  — μπορεϊ yd φ τύσε ι στήν αυτοσυνείδηση μόνο μέσα άπό 
τή συνείδηση τοϋ σύμφυτου τής ή&ιχής. Αύτό σημαίνει Εκδήλωση 
τής κοσμικότητας καί τής σταθερής αότοδημιουργίας τοΟ άτόμου. 
’Εδώ, κατά τή γνώμη μου, . βρίσκεται ή άντίθεση ά ρχής  άνάμε
σα στή μαρξική ήθική καί τή θρησκευτική ήθική, παρά τό γεγο
νός βτι, στήν κρίση βσον άφορΛ τίς μεμονωμένες άξίες, αύτές μπο- 
ρεί νά καταλήξουν σέ άντίθετα, παρόμοια ή ταυτόσημα συμπερά
σματα.

Στό Μάρξ, δ βαθμός «ύπερνίκησης τών φυσικών φραγμών» (πού 
είναι άκριβώς τό άποτέλεσμα τών άνθρώπινων άντικειμενικών στό
χων) δείχνει τό περιθώριο κίνησης τής άνθρωπότητας καί, στό Ε
σωτερικό της, τό περιθώριο κίνησης έθνών, τάξεων, κοινωνικών 
στρωμάτων καί άτόμων. Αύτό τό περιθώριο κίνησης μπορεί νά εί
ναι περισσότερο ή λιγότερο πλατύ, άλλά πάντα περιέχει 4ναΜα- 
χ τ ιχ έ ς  λύσεις καί μόνο άφοΟ Επιλέξει μεταξύ πολλών Εναλλακτι
κών λύσεων φτάνει κανείς στό άποτέλεσμα. "Η  σχετική  αύτονο- 
μ ία  τής άνθρώπινης δράσης είναι, κατά τή γνώμη μου, τό δεύτε
ρο πόρισμα τής μαρξικής ήθικής.



Γιά τό Ιτομο, σχετική αύτονομία σημαίνti  δυό 8ιαφορ*τικά πρά
γματα. Άπό τή μιά μεριά, «Ιναι δυνατότητα καί παράλληλα Ινα 
αίτημα τό νά δίνει τό άτομο Ιν«ργητικά μορφή στό πεπρωμένο του 
χα ί —  άμεσα ή Ιμμ«σα —  ατό πιπρωμένο τοΟ κοινωνικοΟ του βυ
νόλου, ίλης τής άνθρωπότητας. Άπό τήν άλλη, «Ιναι μιά δυνατό
τητα καί παράλληλα Ινα αίτημα τό νά παίρν*ι τό άτομο ύπόψη 
του δλα βσα «Ιναι άναγκΟΙα, χα ί έπομένως Ιδιαίτερα τά γιγονότα 
στά δποΐα, δταν τό «Ιτσι - άκριβώς - «Ιναι» τους δέν «Ιναι καλομ*- 
λ«τημένο, κάθ« tveργός συμπ«ριφορά έκφυλίζ«ται σέ χ«νή ήθιχότη- 
τα ή οέ στ«ίρα φαντασίωση. Ή  συμπ«ριφορά τοΟ Προμηθέα χαί τοΟ 
’Επίκουρου συμβολίζουν γιά τό Μάρξ τήν άνάληψη μι Ας γόνιμης 
στάσης άπέναντι στίς έναλλακτικές λύσεις.

Στήν άντίληψη τοϋ Μάρξ, λοιπόν, ή ήθιχή «Ιναι ή σχέση τοΟ ά
τόμου μέ τίς συγκεκριμένες π«ριστάσ«ις χαί δυνατότητές του. Γι’ 
αύτό τό λόγο δ Μάρξ άπωθοΟα* πάντα μέ περιφρόνηση δποιον 
ζητοΟσ« νά π«ριγράψ«ι τίς ίδι«ς τίς π«ριστάσ«ις μέ ήθικούς δρους. 
Καί διαμαρτυρόταν Ενεργητικά ένάντια σέ δποιον ταύτιζ» τίς Ιν- 
νοι«ς «καπιταλιστής» καί «Ιργάτης» μέ κείνες τοΟ «καχοΟ» χαί τοΟ 
«χαλοΟ» χαί ένάντια σέ δποιον παρουσίαζ» τήν χοινωνία τοΟ μέλ
λοντος άξιαλογώντας τη μέ ήθικές χατηγορ(«ς. Χωρίς άμφιβολία, 
αύτό δέν σημαίν«ι δπ ό Μάρξ ήταν άντΙΘ«τος στίς ά ξ ίε ς  ή στή 
ουοοώρενοη άξιώ ν . Κατά τήν Εκτίμησή του, οί κοινωνικές καί άν- 
θρωπολογικές άξίες δέν είναι αύτές καθαυτές ήθικές άξίες' μπορεί 
νά «ίναι «ύρύτερ«ς ή πιό π«ριορισμέν«ς, άλλά πάντα «Ιναι έτερογ*- 
ν«1ς, ώς πρός τήν ήθιχή, άξίες. Έ  ήθιχή Εκδηλώνεται στή οχέοη  
μ’ αύτές, στήν έπιλογή ή τήν άπόριψη τών άξιών, πού «ύνοοΟν τήν 
άνάπτυξη τής άνθρώπινης ούσίας, στήν Ιμπιστοσύνη στήν προο
πτική πού Ιπιλέχτηκε, στή μορφή αύτής τής Εμπιστοσύνης, κλπ. 
Σ’ Ινα τέτιο πεδίο χαθορίζ«ται ή κατηγορία τοΟ γεννημένου πρίν 
τήν ώρα του (παναστάτη (βλέπε τή σχ«τική μέ τό Φράντς φόν 
Ζίκινγκβν τοΟ Λασάλ άλληλογραφία τοβ Μάρξ): τό άνθρώπινο με
γαλείο τής δράσης δέν ύπαδηλώνεται έδώ άικό τό καθαρό κίνητρο 
ή άπό τό άπλό άποτέλεσμα άλλά, άντίθετα, άπό τό γεγονός δτι ό 
ήρωας κάνει δική του καί μάχ«ται γιά μιά ύπόθ«ση, δπου Ινσαρ- 
κώνονται καί άντιπροσωπ«ύονται συνειδητά δλες ot άνθρώπινες ά
ξίες, πού αύτός δέν μπορ«ΐ βέβαια νά πραγματώσει στίς δοσμένες 
συΛήκις, άλλά πού «ίσέρχονται ώστόσο σέ μιά έξανθρωπισμένη 
προοπτική άνάπτυξης τοΟ άνθρώπου.

Ά π ’ δλ’ αύτά συνάγεται δτι στό Μάρξ ή ήθιχή  δ έν  Ι χ ε ι  μ ιά  δ ι-

10 0



*ή της Ιόιαίχερη σφαίρα. £χ<&όν κάθε άνθρώπινη πράξη Ιχει 
μιά ήθική όιάσιαοη, άλλά καμιά δέν Ιχ »  μιά καθαρά ήθική 
ση. Ή  ήθική ύπσνοεΐ τήν Α τχιχειμενυιή  σχέση  τοΟ άτόμου μέ τό 
γένος (σχέση δπου «Ιναι παρόν Ινα άξιολογικό περιεχόμενο) * τή 
στάψη στήν όποία Εκφράζεται μιά τέτια σχέση (τό βα(ψώ συνεί
δησης, μέ τόν όποιο τό άτομο δέχεται τό (Ιδολογικό, τό βαθμό μέ 
τόν imoXo ύποτάσσεται σ’ αύτό ή Ιδιαιτερότητά του, τό μέτρο μέ τό 
6ποΖο ή ήθική γίνεται αΙτία τών πράξεών του) · τήν ήθική σύνεση 
(δηλαδή τό μέτρο μέ τό δποίο τό άτομο άναγνωρίζει τίς συγκρού
σεις τών άξιολογιχών περιεχομένων, μπορεί νά κρίνει καί νά Ε- 
πιλϊγ«ι στίς δοσμένες καταστάσεις, μπορεί νά Εφαρμόζει τίς άρχές 
του χωρίς νά ύποτάσσεται στίς περιστάσεις)' τή δύναμη καί τή 
σταθερότητα τοΟ χαρακτήρα.

Ό  Ιίάρξ άνακαλύπτει τήν άλλοχρίωση  άκόμα καί στήν ήθική. 
Μιά ήθική πού τοποθετείται σάν αύτόνομη σφαίρα (Ιναι Αλλοτριω
μένη ήθική. Τά άξιώματά της άντιτάσσονται Ανυποχώρητα στήν 
Ιδιαιτερότητα" ή ήθική συνθλίβει τό άτομο (άν καί πολλές φορές 
τό ύποτάσσει αύθόρμητα) Ιτσι δπως Ικαναν τό δίκαιο καί τό κρά
τος (βλέπ« στήν Α γ ί α  ο ΐχογένε ια  τή μαρξική άνάλυση τοΟ 
Fleur de M arie). ’Αλλά ή ήθική (Γναι Εξίσου Αλλοτριωμένη άκόμα 
καί στήν περίπτωση καί στό βαθμό πού τά συμφέροντα Ινός $οαμέ- 
νου κοινωνικοΟ συνόλου (καί κυρίως μι&ς τάξης) γίνονται «φυσι
κά» ήθικά άξιώματα γιά τά άτομα πού συμμετέχουν σ’ αύτό τό 
σύνολο (τάξη). *0 κομμουνισμός πρέπει νά όδηγήσει σ’ Ινα ση
μείο δπου νά πάψ*ι νά ύφίσταται Ινας τέτιος ταξικός προσδιορι
σμός, Ιτσι δχπι ή αΐτιολόγηση μιάς δοσμένης έπιλογής, πού άρ- 
μόζει στό γένος, νά ξεχωρίζεται άπό τή συμβίωση μέ τά Ιδιαίτε
ρα συμφέροντα τών συγκεκριμένων κοινωνικών συνόλων καί νά 
μετατρέπεται σέ μιά Αμεση ένότητα μέ τήν εΙδολογική ούσία, μέ 
τήν Ανθρωπότητα. Ή  άνάπτυξη τής «Ιδολογικής ούσίας, ό Εξαν
θρωπισμός τού άνθρώπινου π«ριβάλλοντος καταργεί Ιτσι τήν ήθική 
Αλλοτρίωση- κατακτά» στό άτομο Ινα εύρύτερο περιθώριο κίνη
σης, δπου ή έπιλογή πού έχτελεϊται στό ήθικό καί δχι στό άφηρη- 
μίνα ήθικό έπίπεδο γίνεται δυνβαή γιά δλους.

ΆφοΟ διευκρινίσαμε μέ λίγα λόγια ποιά είναι ή θέση τής ήθι
κής στό μαρξικό σύστημα, δφείλουμε νά ξεκαθαρίσουμε γιατί μι- 
λήσαμ< γιά ήθική τών σοσιαλιστικών χινημάχο*» καί δχι άπλά γιά 
μιά μαρξιστική ήθική. Δέν θά μποροΟσε κάποιος νά Επεξεργαστεί 
αύτή τήν ήθική στή βάση τής φιλοσοφικής θεωρίας τοΟ Ηάρξ; Δέν
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θά μπορούσε Ινας «μαρξολόγος» νά παρασκευάσει μιά μαρξιστική 
ήθική;

Κάθ* φιλόσοφος, σέ μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, (Ιναι Αναγ
κασμένος νά ζεϊ προσωπικά τίς σκέψεις του. Ά ν  βιωθούν προσω
πικά, αύτές οί σκέψεις δέν elvai φιλοσοφικές σκέψεις. Τό ίδιο μπο
ροΟμε νά πούμε γιά τήν ήθική, κυρίως γιά τή μαρξιστική ήθική, 
πού δέν (Ιναι Αλλο παρά πράξη χαί μπορεί νά ύπάρξει μόνον βπου 
μέ τόν ίνα ή τόν άλλο τρόπο πραγματώ νετα ι. Μιά Επεξεργασμένη 
στή βάση τών άρχών τοΟ Μάρξ ήθική, πού περιορίζεται νά άντιτί- 
θεται παθητικά σ’ ίνα χειραγωγημένο κόσμο, μπορεί, βλο χαί πε
ρισσότερο, νά (Ιναι Εκφραση τής «δυστυχισμένης συνείδησης» μιας 
βρισμένης Εποχής. Άλλά ή μαρξική ήθική είναι ή ήθική συνει- 
δητοποίηση τοΟ κινήματος, πού Εξα^ρωπίζει τόν Εαυτό του (καί, 
μ’ αύτό τόν τρόπο, δλη τήν άνθρωπότητα). Κατά συνέπεια, ή Ε
πεξεργασία αύτής τής ήθωιής δέν έξαρτάται μονάχα άπό τήν άχριβή 
Ερμηνεία τών κειμένων τοΟ Μάρξ, άλλά άπό τήν ά ν ώ η ν ξη  ένός 
κινήματος, πού ή ή&ιχή τον ε ίνα ι ά χρ ιβ ώ ς αύτή ή ή δ ιχή . IV αυ
τούς πού ζητοΟν σήμερα νά γεμίσουν τή «λευκή σελίδα», γιά τήν 
βποία μιλήσαμε πιό πάνω, άνοίγει μιά μονάχα προοπτική: ή προ
οπτική μι&ς νέας συνάντησης άνάμεσα στή δράση ένός μαζιχοΟ Ε
παναστατικό» κινήματος (καί τή δράση Επίσης πού Εξανθρωπίζει 
τό ίδιο και μετασχηματίζει τόν κόσμο) καί τή μαρξική θεωρία. Ή  
άνάγκη γιά μιά μαρξιστική ήθική πηγάζει άπό τήν «καταραμένη 
Ελλειψη άναγκών», άλλά ή μαρξική ήθική μπορεί νά άναπτυχθεΐ 
γόνιμα μόνο μέ τήν κατάργηση αύτής τής «καταραμένης Ελλει
ψης άναγκών».

ΕΓχαμε πεί στήν άρχή βτι Ενα κίνημα μπορεί νά Επεξεργαστεί 
μιά ήθική μόνον βταν δέν θεωρείται άπόλυτο, μόνον βταν άποχω- 
ριστεϊ τή συνείδηση τοΟ αύθορμητισμοΟ του, δταν τό πεδίο τής ά- 
τομικής πράξης μ(γαλώνει στό χώρο του, βταν αύτό μπορεί νά δια
θέτει συνειδητά αύτοσυνείδηση καί αύτοκριτική. Είπαμε βμως δτι 
άκόμα κι βταν λείπουν αύτοί ot παράγοντες, Ενα κίνημα θά μπο
ρούσε ν’ άναπτυχθεϊ, νά Ιχει Επιτυχίες, ν’ αύξάνει τήν Επιροή του 
στίς μάζες (σκεφτεΐτε τήν περίοδο τής II  Διεθνούς). Παρόλ’ αύτά 
ίνα κίνημα, πού προτίθεται νά μετασχηματίσει τήν κοινωνία μέ τή 
μαρξιστική Εννοια, δέν μπορεί σήμερα νά άγνοεί αύτούς τούς παρά
γοντες. Ή  συζήτηση δέν γίνεται πιά μόνο γιά τά άξιώματα τής 
ήθικής, ή μιΛς μαρξιστικής ήθικής, άλλά γίνεται γιά τά Γδια τά 
καθολικά άξιώματα τοΟ μαρξικοΟ κομμουνιστικού κινήματος.
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*Η μαρξιστική θεωρία γιά τήν έκανάσταση 
καί ή έκανάσταση τής καθημερινής ζωής

Ή  Εννοια «χαθ»ιμ«ρινή ζωή» τά τελευταία «Γχολ χρό
νια οέ διάφορους μαρξιστές διανοητές σχετικά Ανεξάρτητους ό Ε- 
νας άπό τόν άλλο. ΆρχεΙ νά άναφέρουμε τούς Λεφέβρ, Λούχατς 
χαί Κόαιχ. Αύτό τό φαινόμενο —  δπως χάθε έμπλουτισμός τοΟ έν- 
νοιολογιχοΟ μηχανιαμοΟ τοΟ μαρξισμοΟ — tlvai άντανάχλαση μιάς 
Αντίδρασης στά νέα προβλήματα, πού .προκάλεαε ή έπ^ινοοστατιχή 
πράξη, άχόμα χι δταν ot μεμονωμένοι συγγραφείς δέν τό Ιχουν συ
νειδητοποιήσει. *Η νέα βψη τής έπαναστατιχής πράξης παρουσιά
στηκε τόσο στόν καπιταλιστικό δσο χαϊ στό σοσιαλιστικό κόσμο. 
Στόν πρώτο συνδέθηκε μέ τό ξαφνικό κλείσιμο τής γεμάτης αισιο
δοξία χαί αόταπάτες έποχής, πού άχολούθησε τή συντριβή τοΟ ψχ· 
σισμοΟ χαί μέ τό γεγονός δτι αύτή ή συντριβή δέν δημιούργησε 
μιά προσανατολισμένη πρός τ’ άριστερά νέα Εύρώπη. Άχόμα πε
ρισσότερο: πέραοε ή έποχή, πού ό Τόμας Μάν άπσκαλοΟσε <ο( δ- 
μορφοι ήθικοί καιροί», δπου ή κοινή πάλη ΐνάντια στήν καταπίεση 
καί τήν ύπερβολική Απανθρωπιά Ενωνε τούς άνθρώπους σέ μιά 
κοινότητα άμεσων χαί ήθιχών Αντικειμενικών -στόχων δίνοντας ζωή 
σέ τόσα σπουδαία παραδείγματα ήρωισμοΟ καί Αλληλεγγύης. Έ  
νέα άστική «γραμμή» άναχαίνισε, χαί, μάλιστα, σταθεροποίησε τόν 
κόσμο τής άστικής καθημερινότητας' ή νέα φάση Ανάπτυξης τής 
βιομηχανίας προκάλεσε τήν αύταπάτη δτι ο( κοινωνικές δυνάμεις, 
πού στό παρελθόν έκτιμοΟνταν -σάν έπαναοτατικές —  σέ πρώτη 
θέση ή έργατική τάξη — , ένσωματώνονταν στό καπιταλιστικό σύ
στημα καί Αποδέχονταν τίς μορφές Αλλοτριωμένης ζωής πού τούς 
πρόσφερ* ή κοινωνία, παράλληλα μέ τήν χαλυτέρευση τοΟ πε
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ριεχομένου τής ζωής καί μέ μιά μεγαλύτερη Ικανοποίηση τών Α
ναγκών. Ή  σχετική καί προσωρινή Επιτυχία τής χειραγώγησης 
τών άναγκών καί τής γνώμης είχε σάν άποτέλεσμα νά άποδοθεΐ 
μιά κεντρική σημασία στήν κριτική τής καθημερινής ζωής καί 
σκέψης. Στό σοσιαλιστικό κόσμο τό ίδιο πρόβλημα τέθηκε μέ όξύ- 
τητα στήν περίοδο πού άκολούθΐ)οε τό θάνατο τοΟ Στάλιν, μέ ά
ποτέλεσμα ή άπλή κατάργηση τής σταλινικής βίας νά είναι ή ά- 
ναγκαία άλλά καθόλου καί ή Ικανή συνθήκη γιά τήν άπόδοση 
μιάς συγκεκριμένης καί έξαΛρωπισμένης μορφής στή ζωή. ’Ακό
μα καί στίς χώρες όπου αύτή ή έκκαιθάριση (γινε μέ μεγαλύτερη 
συνέπεια, τό πρόβλημα τοΟ δημιουργικοΟ ρόλου τοΟ σοσιαλιστι- 
κοΟ τρόπου ζωής, γιά παράδειγμα, παρέμεινε τό Ιδιο άλυτο.

Είναι μιά άλήθεια Αναμφισβήτητη —  πού συχνά τονίζεται — 
δτι γιά τό Μάρξ ή Επανάσταση δέν συνίσταται μόνο στήν κατάχτη
ση τής Εξουσίας άπό τό προλεταριάτο, Εφόσον ή άρνητιχή κατάρ
γηση τής άτομικής Ιδιοκτησίας είναι ό προκαταρκτικός μόνον δ- 
ρος γιά τήν κατάργηση τής άλλστρίωσης, δηλαδή γιά τή θετική 
κατάργηση τής άτομικής Ιδιοκτησίας. Είναι Επίσης μιά Αναμφι
σβήτητη άλήθεια —  πού συχνά τονίζεται — δτι ό μεμονωμένος 
άνθρωπος, βυθισμένος στήν καθημερινή ζωή, θεωρεί τό γύρω κό
σμο σάν Ενα «ώραίο καί Ετοιμο δεδομένο»' δτι αύτός Ιδιοποιείται 
αύθόρμητα τό σύστημα Εθίμων καί χειραγωγήσεων αύτοΟ τοΟ γύ
ρω κόσμου* δτι ή πράξη του είναι πραγματιστική, τείνει δηλαδή 
νά καρπωθεΐ τήν Επιτυχία σέ κάθε δραστηριότητα' δτι ot Εννοιές 
του είναι ύπεργενικευμένες' δτι ή γνώση του —  μετρημένη μέ τό 
φιλοσοφικό μέτρο — είναι άπλή γνώμη. Είναι Επιπλέον άλήθεια 
δτι ή καθημερινή ζωή συντίθεται άπό Ετερογενείς δραστηριότητες 
καί δτι αύτοί <Λ τύποι δραστηριότητας δέν άναφέρονται ποτέ Αμε
σα σέ όλόκληρη τήν άνθρώπινη πράξη. ’Αποδεχόμενοι αύτά τά 
πραγματικά δεδομένα σάν δομικά καί παίρνοντάς τα σάν θεμέλιο, 
θά προσπαθήσουμε τώρα νά βροΟμε Αν ή καθημερινή ζωή είναι ά- 
ναγκαστικά Αλλοτριωμένη: Αν δηλαδή είναι δυνατός Ενας ριζι
κός μετασχηματισμός τής καθημερινής ζωής χωρίς ν’ Αλλάξει ή 
βασική δομή της.

Γιά νά μπορέσουν ot μεμονωμένοι Ανθρωποι νά Αναπαράγουν τήν 
κοινωνία είναι Αναγκαίο νά Αναπαράγουν τούς ίδιους τούς Εαυτούς 
τους σάν Ατομα. Ή  καθιγμερινή ζωή είναι τό σύνολο τών δραστη
ριοτήτων πού σέ κάθε Εποχή χαρακτηρίζουν τή δυνατότητα τής 
μεμονωμένης άναπαραγωγής σάν παράγοντα τής κοινωνικής ζωής.
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Καμιά κοινωνία δέν μπορεί νά ύπάρξει χωρίς τήν άτομική άνα- 
παραγωγή χαί κανένα άτομο δέν μπορεί νά ύπάρξει χωρίς τήν ά- 
πλή αύτοαναπαραγωγή του. Σέ χάθε κοινωνία ύπάρχει συνεπώς 
μιά καθημερινή ζωή: χωρίς αύτήν, ή κοινωνία δέν ύπάρχει. Ταυ
τόχρονα, κάθε άτομο — δποια κι άν είναι ή θέση του στόν κοινω
νικό καταμερισμό τής έργασίας —  έχει μιά δική του καθημερινή 
ζωή.

Στήν προηγούμενη Ιστορική έποχή ύπήρχε στόν πολιτισμό —  άν 
καί μί δρισμίνους περιορισμούς —  μόνο ή καθημερινή ζωή, στό 
βαθμό πού ή διαδικασία διατήρησης τοΟ είδους δέν είχε άκόμα χω
ριστεί, ή μόλις είχε χωριστεί, άπό κείνη τής διατήρησης τοΟ άτό
μου. 01 μεγάλες άντικειμενοποιήσεις τής κοινωνίας στό σύνολό 
της: ή έργασία σάν θεμελιώδης δραστηριότητα άπαραίτητη γιά 
τήν άναπαραγωγή τής κοινωνίας, ή έπιστήμη, ή πολιτική, τό δί
καιο, ή θρησκεία, ή φιλοσοφία καί ή τέχνη, άποκόπηκαν άπό τήν 
καθημερινή ζωή σάν Αποτέλεσμα τής άνάπτυξης τής άτομικής Ι
διοκτησίας, τής άλλοτρίωσης. Ό  χωρισμός τών ειδολογικών άντι- 
κειμενοποιήσεων άπό τήν καθημερινή ζωή άντανακλά Ιτσι δύο 
διαδικασίες πού συνδέονται μεταξύ τους στήν Ιστορική χρονολογι
κή πορεία, χωρίς δμως καί νά συνδέονται Αμοιβαία γιά λόγους Αρ
χής. Στήν πρώτη διαδικασία ή άμεση σχέση μέ τήν είδολογικότη- 
τα Ιγινε σχετικά αύιόνομη. Αύτή ή διαδικασία φαίνεται Ιστορικά 
δριστική καί άμετάκλητη. Ό  δεύτερη είναι τό σχίσμα άνάμεσα 
στήν άνάπτυξη τής είδολογικής ούσίας καί τήν άνάπτυξη τοΟ με
μονωμένου άνθρώπου χαί συνεπώς τό γεγονός βτι ή διαδικασία συν- 
τελέστηκε μέ τή μορφή χής &λλσιρΙωσης. Είναι Αναμφισβήτητο 
δτι τό νά σκιαγραφήσουμε μιά Ιστορική προοπτική, δπου ή καθη
μερινή ζωή θά περιλάμβανε πάλι μέσα της τίς άμεσες είδολογικές 
Αντικειμενοποιήσεις, θά ΙσοδυναμοΟσε μέ μιά Αντιδραστική ούτοπία. 
Άπό τήν άλλη μεριά, τό νά ΑποδεχτοΟμε τήν έναλλακτική λύση 
ένός μέλλοντος πού θά διατηρεί τό status quo, δπου δηλαδή ή Α
ποξένωση άνάμεσα στήν καθημερινή ζωή καί τίς άμεσες Αντικειμε
νοποιήσεις θά παραμείνει όριστική, θά σήμαινε δτι παραιτούμαστε 
Από τή θεωρία τής Επανάστασης. Σ’ αύτό τείνει άλλωστε —  χω
ρίς νά τό συνειδητοποιεί έννοιολογικά —  κάβε τεχνοκρατική άντί- 
ληψη τοΟ κόαμου, πού προσβοκεΐ δτι τό μέλλον τής Ανθρωπότητας 
θά άποφαοίζεται μονάχα άπό τήν άνάπτυξη τών παραγωγικών Ι
κανοτήτων, άπό τίς προόδους τής έπιστήμης καί άπό τήν αύξανό- 
μενη Ικανοποίηση τών καθημερινών άνθρώπινων άναγκών. Παρόλ’
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αύτά, πρέπει νά κρίνουμε σάν ούτοπική έκείνη τήν ίπαναστατική 
άπαίτηση πού ζητάει τήν κατάργηση τοΟ σχίσματος μέ τήν άνύ- 
ψωση τοΟ συνόλου τής καθημερινής ζωής στή σφαίρα τών άμεσα 
ειδολογικών άντικειμβνοποιήσεων καί δραστηριοτήτων. Ποτέ δέν 
θά ύπάρξει — ούτε καί άπό θέση άρχής — μ*ά κοινωνία στήν ό
ποια τά μεμονωμένα άτομα δέν θά πρέπει νά Αναπαράγονται καί 
δπου αύτή ή άναπαρβγωγή δέν θά Απαιτεί Ινα μεγαλύτερο ή μι
κρότερο τμήμα τής δραστηριότητας τών άτόμων. Ποτέ δέν θά ύ- 
πάρξει — δέν θά μπορέσει ποτέ νά ύπάρξει — μιά κοινωνία στήν 
όποίχ τά άτομα θά μποροΟν νά θεμελιώνουν φιλοσοφικά δλες τίς 
δρχστηριότητες πού συνδέονται μέ τή δική τους ύπόσταση καί τή 
δική τους κίνηση μέσα σέ συστήματα δοσμένων Απαιτήσεων. 01 
άνθρωποι δέν είναι χαί δέν θά είναι ποτέ Ικανοί —  Ιστω χαί μό
νο ατό φυσικό πεδίο — νά ζοΟν μέ τρόπο ώστε νά θέτουν ύπό συ
ζήτηση 81α δσα δέχονται σάν ώραΐα καί Ιτοιμα, ϊτσι Oxru νά μήν 
πρέπει νά Αποφασίζουν σ' Ινα τμήμα τής "καθημερινής τους ζωής 
στή βάση ύπεργενικευμένων κατηγοριών, Αναλογιών, παρορμή- 
σεων. Κατά τή γνώμη μου, ή ούσία τής Αλλοτρίωσης τής καθημε
ρινής ζωής δέν είναι έξαρχής σύμφυτη στή σκέψη χαί στίς μορφές 
δραστηριότητας τοΟ χαθημερινοΟ κόσμου, Αλλά βρίσχεται οτή οχέ
οη ηού ιχ ε ι  τό fitομο μ αύτές τΙς μορφές δραστηριότητας. Αύτή 
ή ούσία δέν βρίσκβται στό γεγονός δτι αύτό [τό 4το|ΐο] είναι ή βέν 
είναι Ικανό νά Ιεραρχήσει αύτόνομα καί νά συνθέσει δρισμένες μορ
φές δραστηριότητας, άλλά στή σχέση πού τό μεμονωμένο άτομο 
Ιχει μέ δ,τι δέν είναι καθημερινό, δηλαδή μέ τίς διάφορες είβο- 
λογιχές Αντικειμενοποιήσεις.

Ή  Ανθρωπότητα Ιχει Ιπεξεργαστεΐ στήν προϊστορία της —  του
λάχιστον σάν τάση — δλες τίς Αξίες πού μποροΟν νά χρησιμεύ
σουν σάν βάση γιά τήν «Αληθινή Ιστορία» της. Ά ν  μελετήσουμε 
τήν ιστορία τής Ανθρωπότητας μποροΟμε νά βγάλουμε τό συμπέρα
σμα δτι ή συμπεριφορά τοΟ ύποκειμένου τής καθημερινής ζωής, 
δηλαδή τοΟ Ατόμου πού ζεΐ τήν καθημερινή ζωή, μπορεί νά είναι 
ποικιλόμορφη, θά  σημειώσουμε έδώ τίς δύο βασικές μορφές: τήν 
ϊδιαιτερότητα καί τήν άτομικότητα. Ξέρουμε δμως καλά δτι πρό
κειται γιά δυό Ακραίες μορφές καί δτι οί Ινίιάμεσες είναι πολυά
ριθμες.

«Ή συνειδητή ζωτική δραστηριότητα ξεχωρίζει κατηγορηματι
κά τόν άνθρωπο άπό τή ζωτική δραστηριότητα τοΟ ζώου. Ακρι
βώς γ ι’ αύτό [δ άνθρωπος] είναι Ινα είδολογικό δν. Ή  μάλλον,
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είναι Ινα συνειδητό Sv, δηλαδή Ιχει γιά άντικείμενο τήν Ιδια του 
τή ζωή, έπειδή άχριβώς είναι Ινα είδολογιχό δν. Μονάχα γι’ αύ
τό τό λόγο ή δραατηριότητά του είναι έλεύθερη δραστηριότητα. Ή  
Αποξενωμένη έργααία Ανατρέπει τά πράγματα σέ τοΟτο: βτι δ άν
θρωπος, άχριβώς έπειδή είναι Ινα συνειδητό δν, χάνει τή ζωτιχή 
του δραστηριότητα, τήν ούοία του, μόνο ενα μέσο γιά τήν ύπαρ
ξή του.»'

Ή  συνειδητότητα λοιπόν τοΟ άνθρώπου, δηλαδή ή Ιδιαίτερη 
φύση του σάν είδολογιχό δν, γίνεται στό μέσο δρο τών χοινωνιχών 
άτόμων, έξαιτίας τής άλλοτρίωσης, μόνο Ινα μίσο πού χάνει τήν 
ούσία έργαλείο τής ύπαρξης. Αύτό άχριβώς είναι τό Ιδιαίτερο, Αλ
λοτριωμένο άτομο. Ό  σκοπός τοΟ Ιδιαίτερου άτόμου είναι ή αότο- 
συντήρησή του" ταυτίζεται αύθόρμητα μέ χάθε σύστημα έθίμων 
χαί άπαιτήσεων πού χάνουν τήν άπλή συντήρησή του δυνατή χαί 
χωρίς συγκρούσεις, «άνετη». Δέν είναι ώστόσο άναγχαΐο χά9ε άν
θρωπος χωρίς έξαίρεση χαί μέ τόν ίδιο τρόπο νά πραγματοποιεί 
αύτή τήν Αλλαγή σχοποΟ μέ μέσο. Υπάρχουν πάντα —  χαί μπο
ροΟν νά ύπάρξουν —  άνθρωποι πού χαταχτοΟν μαχόμενοι τή δυ
νατότητα νά ΘεωροΟν τούς (αυτούς τους —  τήν άτομιχή τους ού
σία — σάν χάτι τό ειδολογικό' πού τή μεταχειρίζονται σάν ειδολο
γική ούσία χαί κατά συνέπεια ΘεωροΟν τούς (αυτούς τους — άπό 
τήν άποψη τής όμοιότητας μέ τό είδος, τοΟ βαθμοΟ είδοίογιχής 
Ανάπτυξης πού σέ μιά δοσμένη έποχή έπιτεύχτηχ* — σάν dvti- 
χείμενο- πού δέν ταυτίζονται «άνευ βρων» μέ τίς άνάγχες τής ύ
παρξής τους χαί δέν χάνουν τίς ούσιαστιχίς τους δυνάμεις μέσο 
τής ύπαρξής τους. ’Ονομάζουμε άτομο Εκείνο τό μεμονωμένο άν- 
Φρωπο γιά τόν όποιο ή ζωή του γίνεται συνειδητά άντικείμενο, 
άφοΰ αύτός είναι συνειδητά ίνα είδολογβχό δν.

Τό άτομο, άχριβώς έπειδή Ιχει μιά συνειδητή σχέση μέ τό εί
δος, είναι (κανό νά «διατάξει» στή βάση αύτής τής συνειδητής σχέ
σης άκόμα καί τήν καθημερινή του ζωή σέ δοσμένες, φυσιχά, πε
ριστάσεις χαί δυνατότητες. Τό άτομο είναι αύτό πού «συνθέτει» μέ
σα του τήν τυχαία μοναδιχότητα τής άτομιχότητάς του μέ τήν χα- 
θολιχή εΒολογιχότητχ τοΟ είδους.

Ή  Εκφραση «συνθέτει» είναι πολύ σημαντική. Είναι γνωστό πώς 
χάθε μεμονωμένος άνθρωπος είναι μαζί μοναδικός χαί χβώολιχός - 
είδολογιχός. Μόνο πού ή σχέση τοΟ Ιδιαίτερου άΛρώπου τόσο μέ

1. Μάρξ, «ΟΙχονομιχΙ χαί φιλοοοφιχά χειρόγραφα».
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τή μοναδικότητα δσο καί μέ τίς άντικειμ*νοποιημένες μορφές τής 
ειδολογικής καθολικότητας (στό άμ«σο περιβάλλον, στήν κοινότη
τα, στίς άπαιτήσεις του) μοιάζει σάν σχέση μέ «ύπερβατικά διδο- 
μένα». ’Αρχίζει νά γίνεται άτομο έκιΐ δπου παύει αύτή ή ήμι - υ
περβατικότητα, καί μάλιστα ώιό όνο άπόψεις. Μόνο τό γεγονός 
δτι έγώ δέν είμαι Ικανοποιημένος άπό τή «μοίρα» μου, ή μόνο τό 
γεγονός βτι έγώ δέν είμαι Ικανοποιημένος άπό τόν έαυτό μου, δέν 
μέ όδηγεί κατ’ άνάγχη νά γίνω άτομο. Ή  κατάργηση τής ήμι - υ
περβατικότητας είναι μιά όλοχλήρωοη άνάμεσα στό άτομο καί τόν 
κόσμο του. Κάθε μεμονωμένος άνθρωπος διαμορφώνει τόν κό
σμο του κι <Ό3ΐ άκριβώς καί τόν έαυτό του. Ό  μ«τοοσχηματισμός τοΟ 
κόσμου καί τοΟ έαυτοΟ του —  ή πραγμάτωση τής βύνθκης καί τών 
δύο παραγόντων — δέν είναι, ώστόσο, τό κίνητρο κάθε άτόμου. 
Μόνον δταν έκτελώ τίς πράξεις μου μέ τήν αιτιολογία δτι πρέπει 
νά μ*τασχηματίσω έμένα τόν Ιδιο καί τόν κόσμο μου, δτι πρέπει νά 
άντικειμενοποιήσω τίς Ικανότητές μου, μόνον δταν «έξαντλώ» δ
λες τίς ειδολογικές Ικανότητες καί συμπεριφορές μου, πού άναπτύ- 
χτηκαν σέ προσιτές γιά μένα σφαίρες, μόνο τότ« διατρέχω τό δρό
μο πού μέ δδηγεϊ νά γίνω άτομο.

Κάθε μεμονωμένος άνθρωπος Ιχει μιά συνείδηση τοΟ έγώ του 
ϊτσι δπως Ιχ«ι συνείδηση αύτοΟ πού ταιριάζει στό είδος του. Τώ
ρα, μονάχα τό άτομο κατέχει μιά αδτοσυνείδηση. Ό  αδτοσυνείδηση 
είναι άκριβώς ή συνείδηση τοΟ έγώ μεσολββημένη άπό τή συνείδη
ση αύτοΟ πού ταιριάζει στό είδος. 'Οποιος Ιχει μιά αδτοσυνείδηση 
δέν ταυτίζεται αόθόρμητα μέ τόν έαυτό του, άπομακρΰνεται άπ’ 
αύτόν καί, κατά συνέπεια, άπό τά Ιδιαίτερα κίνητρα, στάσεις καί 
δεδομένα του. Δέν «καλλιεργεί» μόνο καί σέ πρώτη γραμμή τίς 
δοσμένες πραγματικότητες πού τόν βοηθοΟν νά προσανατολίζεται 
καλύτερα καί πιό άποτελεσματικά στό άμεσο περιβάλλον του (β- 
πως άντίθετα κάνει 4 ιδιαίτερος άνθρωπος), άλλά άκόμα καί τίς 
πραγματικότητες πού θεωρεί έγκυρότερες, πού άνταποκρίνονται 
καλύτερα στήν Ιεραρχία τών άξιών του πού τίς έπέλεζε μέσα άπό 
τίς ειδολογικές άντικ«ιμενσποιήσεις καί τό σύστημα τών κοινωνι
κών άπαιτήσ«ων.

Στήν προϊστορία τής άΛρωπότητας, γιά νά μπορέσει 6 μεμονω
μένος άνθρωπος νά ζήσει τήν καθημερινή του ζωή, άρκοναε Ινας 
θεμελιωμένος στήν Ιδιαιτερότητα τρόπος ζωής. ’Αλλά γιά νά μπο
ρέσει νά γίνει άτομο ήταν πάντοτε άναγκασμένος νά ύπερβαίνει 
δ,τι ήταν άπλά καί καθαρά καθημερινό’ ή συνειδητή σχέση μέ τό
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έγώ καί μέ τό σύνολο δέν μποροΟσε νά περιχαρακωθεί στό πλαίσιο 
τής καθημερινής ζωής. Αύτό δέν σημαίνει βμως βτι ή Ατομικότητα 
δέν Ιπαιξε ποτέ κάποιο ρόλο —  χαί μερικές φορές Ιναν κατηγο
ρηματικά ύποδειγματικό ρόλο — στήν όργάνωση τής καθημερινής 
ζωής. Τό Ατομο όργανώνει τήν καθημερινή ζωή του Ακριβώς Ιτσι, 
ώστε νΑ Αποτυπώνει άκόμα καί πάνω σ’ αύτήν τή σφραγίδα τής 
άτομτκότητάς του, πού είναι τό Αποτέλεσμα τής σύνεσης αύτοΟ πού 
ταιριάζει στό είδος μέ τό Ατομικό. Σύμφωνα μέ τίς δυνατότητες 
πού δόθηκαν Από τόν κοινωνικό καταμερισμό τής έργασίας, μέσα 
στά πλαίσια τοΟ τρόπου ζωής, Από τό σύστημα τών έγκυρων Αξιών, 
τό Ατομο Αναπτύσσει μιΑ συνειδητή - δημιουργική σχέση μέ τίς συν
θήκες ζωής πού θά όρίσουμε, μαζί μέ τό Γχαΐτε, σάν «στάση 
ζωής».

Περιγράψαμε Ιτσι τήν καθημερινή ζωή τοΟ Ατόμου μέ τήν κα
τηγορία τής «στάσης ζωής» καί είδαμε βτι ή «στάση ζωής» εϊναι 
μιά κατηγορία τής καθημερινής ζωής. Άλλά διαπιστώσαμε έπί- 
σης δτι μόνο έκεΐνος πού διατηρεί μιά συνειδητή σχέση μέ τίς ει
δολογικές Αντικειμενοποιήσεις (μέ μιά όποιαδήποτε άπ* αύτές τίς 
Αντικειμενοποιήσεις) καί πού είναι, έπομένως, (να συνειδητά ει
δολογικό δν, είναι Ικανός γιά μιά «στάση ζωής», νά προχωρήσει 
δηλοΛή στή σύνθεση τοΟ άτόμου.

Ό λ α  αύτά δέν σημαίνουν δμως βτι ot θεμελιώδεις κατηγορίες 
τής καθημερινής ζωής θά πάψουν νά ύπάρχουν γιά τό άτομο. Ot 
κατηγορίες καί οί θεμελιώδεις δομές παραμένουν, άλλά στή σύν
θεση τής στάσης ζωής ΑποχτοΟν (να νέο νόημα. Τό άτομο γεννιέ
ται σάν Ιδιαίτερος Ανθρωπος μέσα σ’ (να δοσμένο σύστημα ίθίμων 
καί χειραγώγησης τών πραγμάτων. Άκόμα καί ό άνθρωπος, πού 
θά γίνει Ατομο, δέχεται ήβη όμορφες καί (τοιμες τίς συνθήκες καί 
τά συστήματα χειραγώγησης, .πού (λειτουργοΟν σάν συστήματα 
Αναφορ&ς, καί τά Ιδιοποιείται. Μαθαίνει νά μιλάει τή μητρική 
γλώσσα χωρίς νά Ιχει Εδέα άπό γλωσσολογία. ’Ιδιοποιείται τίς 
συνήθειες, τόν τρόπο χρήσης τών πραγμάτων. Ό  Ιδιαίτερος άν
θρωπος καί τό άτομο δδηγοΟν μέ τόν Ιδιο τρόπο τό αύτακίνητο, 
χρησιμοποιοΟν τό Ασανσέρ, ξοδεύουν τΑ χρήματά τους στά μα
γαζιά, χωρίς νά (χουν ιδέα γιά τή θεωρία τοΟ χρήματος. Έ  
διαφορά βρίσκεται «μόνο» —  άλλά αύτό τό μόνο είναι Ενας ό- 
λόκληρος κόσμος — στό δτι γιά τό άτομο, ή δλότητα τοΟ «δοσμέ
νου» κόσμου δέν παίρνει τή μορφή τής ήμι - υπερβατικότητας, ά- 
φοΟ αύτή ή μορφή — στό βαθμό πού αύτός γίνεται άτομο — δια

109



λύεται συνεχώς. Γι’ αύτά άχριβώς τό άτομο είναι ή γίνεται Ικα
νό νά άντιληφθεΐ στίς δομές χής καθημερινής ζωής, πού Ιχ»ι δε
χτεί σάν ώραίες καί &ιοιμες, Εκείνες τίς διαστάσεις πού Εμποδίζουν 
τήν «Κολογιχή του άνάπτυξη χαί πού Εχουν γίνει άπλές τυπικό- 
τητες, ή νά άνακαλύψει Επιθυμίες χαί Ενδιαφέροντα μέ άρνητι
χό άξιολογιχό περιεχόμενο χαί νά τά άποτινάξει, νά τά άπορίψει, 
νά τά ξεπεράοει. Καί αύτό 5Εν είναι ποτέ ταυτόσημο, τό Επαναλαμ
βάνουμε, μέ τό ξεπέρασμα χαί τήν άρνηση τής χαθημερινής ζωής. 
*0 Ιδεολογικός παράγοντας, πού μέ τή βοήθειά του τό άτομο Επι
λέγει τήν κατάλληλη δομή τών καθημερινών ζωτικών δραστηριο
τήτων, δέν είναι άλλος άπό τήν χοομοαηίληψη.

Έ  κοσμοαντίληψη δέν είναι άχριβώς άπλή Ιδεολογία* ή κοσμο
αντίληψη είναι μιά άτομιχή Ιδεολογία* είναι ή «ίχόνα τοΟ κόσμου
— φτιαγμένη σέ τελευταία άνάλυση μέ φιλοσοφικές χαί ήθικές 
Εννοιες — μέ τήν δποΐα i  μεμονωμένος Αν&ρωηος itaxdooei τήν 
άτομιχή τον δραστηριότητα οτήν δλότητα τής πράξης. Έ τσι — 
χαί μόνο Ετσι — ή καθημερινή ζωή τοΟ άτόμου προσλαμβάνει Ενα 
φιλοσοφικό χαραχτήρα, βταν δηλαδή αύτό «δδηγεΤται» νά καθορί
σει τή στάση ζωής .άπό τήν κοσμοαντίληψη.

Μέχρι τώρα μιλήσαμε γιά τήν καθημερινή ζωή τοΟ μεμονωμέ
νου ά·Λρώπου (είτε Ιδιαίτερου, είτε άτόμου) χάνοντας άφαίρεση 
άπό τά συγκεκριμένα κοινωνικά σύνολα στό χώρο τών όποίων ξε
τυλίγεται ή καθημερινή του ζωή. ΆφοΟ Ενα τέτιο πρόβλημα «Ιναι 
πολύ περίπλοκο, Επειδή Ιστορικά άλλάζει χαί άπαιτεϊ τήν Εξέταση 
πάρα πολλών ζητημάτων, θά περιοριστούμε Εδώ στήν πλευρά του 
πού συνδέεται μέ τήν προοπτική μας, μέ τήν προοπτική το5 Επα
ναστατικοί) μετασχηματισμό)) τής καθημερινής ζωής’.

Ένώ ό ιδιαίτερος άνθρωπος «ζεϊ» αύθόρμητα «μέσα» στόν κό^ιο 
του, τό άτομο Εχει μιά στάση ζωής πού ρυθμίζεται άπό τήν κο
σμοαντίληψη. Αύτή ή τελευταία, ώατόσο, δέν είναι μιά άπλή θεώ
ρηση τοΟ κόσμου, άλλά είναι, δπως είδαμε, Εξατομικευμένη Ιδεο
λογία, πού κατά χάποιο τρόπο Εχει σάν σκοπό νά φέρει στό φώς 
τίς συγκρούσεις χαί χατευθΰνεται πρό; τό συνειδητό μετασχηματι
σμό ή τή διατήρηση τής καθημιρ-νότητας. Ό  μετασχηματισμός 
μπορεί νά περιλαμβάνει Ενα εύρύ φάσμα: άπό τόν καθαρά ήθικό

1. Γιά μι<4 πιό βαθιά ίξίταοη τοΟ προβλήματος βλέ« τό ΒοχΙμιο αβτ1|ς 
τής οολλογής «Άτομο καί χοινότητα: πραγματική ή φαινομενική 4ντί-
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χαρακτήρα μέχρι τήν έπαναστατική πράξη. Ά π ’ αύτό συνάγεται 
βτι ή στάση ζωής μπορεϊ νά (Ιναι άτομικιστική σέ μιά μόνο περί
πτωση: στήν περίπτωση πού ή κοσμοαντίληψη, πού καθορίζει τή 
στάση ζωής, ταυτίζεται μέ τήν Ανυψωμένη σέ άρχή χρησιμότητα, 
μέ τό Rio τό «Ιχειν». Αύτή ή συμπεριφορά γίνεται τυπική στούς 
πρώτους Αστούς. Άλλά δταν δέν είναι ή άρχή τοΟ «Ιχειν» πού κα
θορίζει τή στάση ζωής, τώβ δέν ύπάρχει ποτέ Άτομο χωρίς κοινό
τητα γιατί αύτή ή τελευταία είναι πάντα παρούσα πραγματικά, 
ή Ιστω καί μόνο στή φαντασία. Ό  Ιδιαίτερος άνθρωπος μπορεί νά 
ζεΐ στόν κόσμο τής καθαρής διαμεσολάβηαης, Εφόσον άνάμεσα στίς 
μεσολαβημένες σχέσεις, πού γίνονται άντιληπτές σάν ήμι - υπερβα
τικές, καί στίς σφαίρες δπου γεννήθηκε (έθνος, τάξη, κοινωνικό 
στρώμα κλπ.) έπιλέγει πάντα αύτό πού άνταποκρίνεται στό έν- 
διαφέρον του τής στιγμής, στή διατήρησή του, στό βόλεμά του' 
αύτός είναι Ενα πλάσμα πού Ενεργεί άπό κοινοΟ άλλά δέν είναι 
κοινοτικό δν. Ή  διαμόρφωση τής στάοης ζωής χαί ή έπιλογή 
τής κοινότητας είναι δυό πλευρές τής ίδιας διαδικασίας. Ή  κοι
νότητα δέν είναι άπλά μιά πολιτική συμμαχία, μολονότι συχνά εί
ναι χαί αύτό. Είναι ταυτόχρονα δημιουργία άμεσα άΛρώπινων σχέ
σεων στόν κόσμο τής διαμεσολάβησης. Αύτή είναι δημιουργία ά- 
|ΐεσα Ανθρώπινων σχέσεων (μόνο σχετικά μποροΟμε νά μιλάμε γιά 
Αμεσότητα) τέτιων πού νά κάνουν δυνατή τήν Επίλυση δύο συν
δυασμένων καθηκόντων: ένός τέτιου μετασχηματισμοί) τής πραγ
ματικότητας, ώστε ταυτόχρονα νά μποροΟμε νά Εντάξουμε μέ άν
θρώπινη άξιοπρέπεια τήν ίδια τή ζωή μας σέ δλη τήν δλότητά 
της1.

θάθελα τώρα νά ξαναγυρίσουμε στό πρόβλημα πού θέσαμε στήν 
άρχή. Στό βαθμό πού, σάν έπαναστάτες μαρξιστές, θέτουμε σάν 
σκοπό τήν πραγμάτωση μιάς μή Αλλοτριωμένης κοινωνίας, πρέ
πει νά ένδιαφερόμαστε δχι γιά τήν κατάργηση τής καθημερινής 
ζωής άλλά γιά τή δημιουργία μιάς μή άλλοτριωμένης καθημερι
νής ζωής, δχι μόνο γιά νά έπιχειρήσουμε τήν Ιννοιολογική της 
διατύπωση Αλλά καί τήν πραγμάτωσή της (σύμφωνα μέ τίς δο

1. ΜποροΟμϊ νΑ μιλίμ* γι4 μιά έλ«68«ρα *κιλ·γμίνη κοινότητα οΑν καγ-
*ίαμιο φχινύμενο μόνο Ιν ζιχινΐμι in i  τήν ΑνΑ«τυ£η τοΟ οόγχρονον Ατό
μου. Ή  Αρχαία χαί ή μεοαιανιιή Ατομικότητα — « ή  μιγΑλη κλιιοφη- 
φ(α τβν κεριπτάοt» v — Αναπτυοοόταν κάντα οτί ίοατιριχό μιίς Βοομένης 
κοινότητας.
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σμένες δυνατότητες). Αύτά δέν σημαίνει βτι πρέπει νά ξανβπί- 
σουμε στήν αύταπάτη, πού γιά πρώτη φορά ύπίδειξε 6 Σίλερ χαί 
άφορά τήν αίσθητική έχπαίδευση, σύμφωνα μέ τήν Αποία ή όργά
νωση μιάς βμορφης άτομικής ζωής είναι πραγματοποιήσιμη χαί 
πρέπει νά πραγματοποιηθεί ηρίν άπό τό ριζικό μετασχηματισμό 
τής οίχονομίας χαί τής πολιτικής, γιά νά μπορέσουμ* Ιπειτα, σ’ Ι- 
να δεύτερο χρόνο, post festa, νά καταστήσουμε τίς καθημερινές 
σχίσεις τών άνβρώπων άνθρώπινες. Σ’ αύτή τήν αύταπάτη (πεσε 
δ γαλλιχός διαφωτισμός πού περίμενε τό φωτισμένο πρίγχηπα, τήν 
οότοπία τοΟ μεγάλου νομοθέτη, πού 6ά ήταν Ικανός νά πάρει τά 
κατάλληλα μίτρα χαί νά εισαγάγει τό μετασχηματισμό. Ό  Μάρξ 
ύπόδβιξε μιά διαφορετιχή προοπτιχή στίς θέοεις γιό  χό Φόνερ- 
μηαχ. ’Εφόσον Εμείς ot Ιδιοι καλούμαστε νά μετασχηματίσουμΒ 
οΐχονομικά χαί πολιτικά τήν κοινωνία μας πρός μιά κατεύθυνση 
πού δδηγεΐ στή θετική κατάργηση τής άλλοτρίωσης, τοΟτο τό 
καθήκον θά μπορέσουμε νά τό ΐχτελέσουμε μόνο 4ν γίνουμε Ικα
νοί —  σύμφωνα μέ τίς δοσμένες δυνατότητες —  νά καταργήσουμε 
τήν υποκειμενική τύενρά τής άλλοτρίωσης, άν δηλαδή παλέψου
με δχι μόνο γιά τήν άλλαγή τών θεσμών άλλά καί γιά τό μετασχη
ματισμό τής καθημερινής μας ζωής, άν όργανώσουμε κοινότητες 
πού θά δίνουν κάποιο νόημα στή ζωή μας καί ποό, παράλληλα, θά 
είναι ύποδειγματικές. - 

Γιά τό Μάρξ, δ κομμουνισμός είναι Ινα πραγματικό κίνημα καί 
σάν τέτιο είναι ή διαρκής πάλη γιά τήν κατάργηση τής Εκμετάλ
λευσης καί τής άτομικής Ιδιοκτησίας. *0 χαρακτήρας του σάν κί
νημα δέν ύποδηλώνει μονάχα τήν twota τής διάρκειας, τό ξεπέ
ρασμα τών συγκεκριμένων στόχων καί τήν Αντικατάστασή τους μέ 
πάντα νέους συγκεκριμένους στόχους^ άλλά καί τήν Ενεργοποίηση 
κάθε μεμονωμένου άνθρώπου —  πού συμμετέχει σ’ αύτό τό κίνη
μα —  μέ τήν πιό πλατιά Ιννοια τοΟ βρου. Σάν κίνημα, ό κομμουνι
σμός κάνει κάθε άτομο, πού συμμετέχει σ’ αύτό, νά συνειδητοποιεί 
τούς στόχους πού ταιριάζουν στό είδος· ot άνθρωποι τοΟ κομμουνι- 
σμοΟ ώς κινήματος μποροΟν νά είναι μονάχα άτομα, ή τουλάχιστον 
πρέπει νά γίνουν. ’Αντίστοιχα, σήμερα μπορεί κανείς νά συναντή
σει καί νά άναπτύξει μιά άτομική στάση ζωής, πού παίρνει Ινα 
μαζικό χαρακτήρα, μόνο στό Εσωτερικό τοΟ κομμουνιστικοΟ κινή
ματος. Μερικά κομμουνιστικά κόμματα Ιχουν σήμερα χάσει άπό 
τά μάτια τους αύτό τό μαρξικό άντιχειμενιχό σκοπό- Ιχουν ύπο- 
καταστήσει τό κίνημα μέ τή μορφή τών παραδοσιακών κομμάτων,
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napόλο πού ή Αναγκαιότητα ένός πραγματικοΟ μαρξκτχικοβ κινή
ματος είναι Επείγουσα καί, χό Επαναλαμβάνω, παρόλο πού μονάχα 
Ινα κομμουνιστικό κίνημα μέ τή μαρξιστική Εννοια μπορεί νά χα- 
τευθύνει τίς Εκδηλώσεις καί τίς Εκρήξεις δυσαρέσκειας γιά τίς πα
ραδοσιακές μορφές καθημερινής ζωής πρός τή δημιουργία μιΑς 
Ανθρώπινης κοινωνίας.

Ά ν  ρίξουμε μιά ματιά ατά σπουδαατικά κινήματα πού Ε6ώ καί 
λίγα χρόνια τώρα άκούγονται αέ βλα τά μέρη τοΟ κόσμου, μποροΟ
με νά δοΟμ< δτι, Οσο διαφορετικές κι Αν (Ιναι ot πολιτικές τους 
Ιδεολογίες, Ινα πράγμα τά συνδέει βλα: δ πόθος ν’ άλλάξουν τόν 
κόσμο. Αύτά βμως δέν άναφέρονται καθόλου σέ μιά πολιτική Ιδεο
λογία. Σ’ αύτά φωλιάζει ή άνικανοποίηαη γιά τήν καθημερινή 
ζωή καί παράλληλα —  Αξεχώριστα —  ή άπαίτηση μι&ς άτομικής 
ζωής, ή άπαίτηση Αμεσων Ανθρώπινων σχέσεων, θάθελα έδώ νά 
θυμίσω τίς «κοινότητες» τοΟ Βερολίνου, ή τή γνωστή έπιθεώρηση 
τών Κόν - Ηπεντίτ καί Σάρτρ. Δέν άρκεΐ νά διακηρύσσουν πολιτι
κά συνθήματα —  δσο προοδευτιχά κι Αν είναι — γιά νά μπορέ
σουν ot μαρξιστές Επαναστάτες νά καταλάβουν αύτά τά κινήματα 
καί, άκόμα λιγότερο, γιά νά μπορέσουν νά τά δδηγήσουν πρός τή 
θετική κατάργηση τής άλλοτρίωσης. Τό κυρίαρχο Ερώτημα είναι 
(άνάμεσα στ’ Αλλα): μπορούμε νά ηροοφέρονμε μιά μορφή ζωής; 
Καί άκόμα: ποιά μορφή ζωής μπορούμε νά τιροοφέρουμα; Καί 
αύτό είναι τό Ιδιο σημαντικό τόσο στόν καπιταλισμό, δπου ό στό
χος είναι τό γκρέμισμα τοΟ κοινωνικοΟ συστήματος, βσο καί στό 
σοσιαλισμό, δπου ή προσπάθεια είναι ή μεταρύθμιαη τοΟ συστή
ματος.

Δέν πρόκειται έδώ νά διατυπώσουμε Ενα πρόγραμμα. Ούτε καί 
θά μποροΟσα νά τό κάνω. Σκοπεύω μονάχα νά τονίσω μερικά προ
βλήματα πού γεννιόνται σ’ αύτό τό πλαίσιο.

Πρώτο άπ’ δλα τό ζήτημα τών Ιδανικών. Είναι Αναμφισβήτητο 
δτι τά σημερινά νεολαιίστικα κινήματα, στραμμένα στήν Αναζή
τηση νέων μορφών ζωής, θέτουν στήν κορυφή τής Ιεραρχίας τών 
{δανικών τόν Τσέ Γκουεβάρα. Είναι Ινα γεγονός δχι μόνο κατα
νοητό Αλλά καί πειστικό. Προβληματικό μοΟ φαίνεται μόνο τό δτι 
ή λειτουργία τοΟ Γκουεβάρα σάν Ιδανικό προσλαμβάνει, κατά κά
ποιο τρόπο, Ιναν Αποκλειστικό χαρακτήρα καί δτι Επομένως λεί
πει ό πλουραλισμός τών Ιδανικών. Δέν χρειάζονται πολλά λόγια γιά 
νά πεις τί είναι κατανοητό καί πειστικό στήν έπιροή πού Ασκησε 
ό Γκουεβάρα. Γιά νά κάνουμε χρήση τών συμβόλων, ό Γκουεβάρα
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8χι μόνο έγκατέλειψε πατέρα χβ£ μητέρα, γιά νά μπορέσει νά ύ- 
πηρετήσει τήν ύπόθεση τής έπανάστασης, άλλά, άχόμα, έπανέλαβε 
τήν έπιλογή του: έγκατέλειψε χήν έξουσία γιά νά μπορέσει νά 
πεθάνει οάν άπλός βολιδιανός παρτιζάνος. Νά τόν άποδέχεααι οάν 
Ιδανικό σημαίνει ταυτόχρονα νά δουλεύεις γιά μιά έπαναστατική 
προοπτική. Παρόλ' αύτά, Ινα κίνημα δέν έχει άνάγχη μόνο άπό 
συμβολιχά, άλλά χαί άπό πραγματικά Ιδανικά. Ούτε καί ό έπανα- 
στάτης ένσαρκώνεται — οΟχβ μποριΐ νά ένσαρκωθεΐ — οέ μιά 
ένιαία συμπεριφορά. Άρχ*Ι νά θυμηθούμε τό Λένιν, πού ή ύπο- 
δειγματιχή έπαναστατική του ούσία έχφράστηχε γιά πολλές δε
καετίες σέ πολύ «πιό ταπεινές» πράξεις χαί πού — διαφορετικά 
άπό τό Γκουεβάρα — άποδέχτηκ* γιά τήν έπανάσταση χαί τή 
θέση τής έξουσίας. Ό  Γχουεβάρα (Ιναι Ινα συμβολικό Ιδανικό, 
δεδομένου δτι ή μοίρα του δέν μπορεί νά έπαναληφθεΐ, παρά μόνο 
οάν έξαίρεση, γιά ένα νεαρό (ή γιά ένα πιό ήλιχιωμένο πρόσω
πο) πού άφοσιώνεται στήν έπανάσταση. Είναι άδύνατο νά άχο- 
λουθηθεΐ μαζικά αύτό τό παράδειγμα, 6πως ήταν άδύνατο γιά Ινα 
χριστιανό νά μιμηθεΐ τό Χριστό. Ό  πραγματικός κίνδυνος είναι 
δεμένος στήν άπόλυτη έξουσία τού μυθικού (δανικού, ώστε αύτοί 
πού τό άποδέχονται άποκλειστικά νά τείνουν — ή μπορεί νά τεί
νουν — νά συνεχίσουν τή ζωή τους κάτω άπό τήν εΙκόνα τοΟ ά
φταστου προτύπου (δπως οί πατεράδες τους). Τό παράδοξο τού 
Κίρκεγκωρ, σύμφωνα μέ τόν όποίο μπορεί κάποιος νά μιμηθεΐ τό 
Χριστό Ιτσι ώστε κανείς νά μή τό Αντιλαμβάνεται, γιατί «έξωτερι- 
χά» χάνει μιά φιλισταΐκή ζωή, είναι πέρα γιά πέρα άληθινό. Αύ
τό δέν είναι ένα καθαρά Ιδεολογικό ζήτημα, άλλά Ινα ύπερβολιχά 
πραγματικό πρόβλημα. Ό  νεαρός γερμανός ή γάλλος πού δουλεύει 
σ’ Ινα έργοστάσιο σάν τεχνικός ή σ’ Ινα νοσοκομείο σάν γιατρός, 
είναι έξαρχής άνίχανος νά ζήσει μέ τόν τρόπο τοΟ Γχουεβάρα. 
Καί, άν δέν έχει Ινα {δανικό χι ένα κόσμο πλουραλιατιχών άξιών, 
θά ζεΐ δπως δλοι οί άλλοι. Ά ν  είναι ώστόσο δυνατό νά είσάγεις 
άπό τά «Ιξω» Ιδεολογίες στά χινήματα, αύτό πρέπει νά Ισχύει καί 
γιά τά Ιδανικά. Υπαινίσσομαι έδώ ένα πραγματικό (δανικό, δπως 
είναι, κατά τή γνώμη μου, ή μορφή τοΟ Ράιτ Μίλς, ό όποίος ζη
τούσε νά σκέφτεται καί νά δρ4 άχόμα χαί σέ συνθήχες χαί σ’ Ινα 
χόσμο μή δημοκρατικό, σάν νά βρισκόταν σέ μιά πραγματική δη
μοκρατία. Ή  θεμελιώδης άρετή αύτοΟ τοΟ τρόπου ζωής δέν είναι 
ή ήρωιχή - στρατιωτική άξία, άλλά τό ΰάρρος χοΰ πολίτη πού λέει 
Βχι στίς κυρίαρχες προκαταλήψεις, στήν καταπιεστική ίξουσία καί,
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Ay (ίναι άναγχαίο (χαί συχνά (ίναι άναγκαίο!), άχόμα χαί στήν 
κοινή γνώμη· δποιος δρ4 συνεχώς Ιτσι γιά ίλη του τή ζωή χαί σέ 
βλη τή στάση ζωής χου, άσχίΐ τήν άρεχή τοδ θάρρους τοΟ πολίτη. 
Φυσικά, ό Ράιχ Μίλς χαί τό θάρρος τοΟ πολίτη (ίναι μόνο Ινα 
παράδειγμα χαί Ινα πραγματικό Ιδανικό. Τό Επαναλαμβάνω, (ί
ναι Απαραίτητος Ινας πλουραλισμός {δανικών, χωρίς τόν δποΤο τό 
χίνημα τών άνιχανοποίητων άπό τήν καθημερινή ζωή μπορίΐ νά 
χαταλήξίΐ σ’ Ινα φιάσκο.

Τό άλλο ζήτημα πού πρέπει μέ συντομία νά θίξουμ( (ίναι ή 
λατρεία τής σίξουαλιχότητας. Δέν σχοπ(ύω νά άναφερθώ στίς χει- 
ραγωγημέν(ς μορφές της (πού δέν εισέρχονται στό θέμα μας) άλ
λά στή λατρ(ία τοΟ σέξ άπό άνθρώπους δπου αύτή ή λατρεία ξε- 
πηΒάίΐ άπό τήν πραγματική άνάγχη νά μετασχηματίσουν τή μορ
φή ζωής τους. 'Ενα τέτιο φαινόίμ(νο ύφίσταται ήδη άπό πολλές 
δ(χαττί(ς χαί (ίναι πολύ γνωστό τό νήμα - δδηγός του, ή Εξέγερ
ση ένάντια στή μονογαμία, ένάντια στή συνίίδηση τής χατοχής, 
ένάντια στίς χυρίαρχ(ς προχαταλήψκις. Σ’ αύτά τά στοιχ(ΐα, μ(τά 
τό δ(ύτ(ρο παγκόσμιο πόλεμο, προστέθηχ( μιά καινούργια αίτία. 
Στή δυτιχο(υρωπαίχή χαί στήν άμ(ριχάνιχη κοινωνία, έξαιτίας 
τών συγχηιριμένων μορφών τής σύγχρονης βιομηχανικής άνάπτυ- 
ξης, οί άμεσα άνθρώπιν(ς σχέσεις παραμερίστηκαν, γιά νά τό ποΟ- 
μ( Ιτσι, άπ’ δλ(ς τίς σφα1ρ(ς τής ζωής. Οί (μή έπιλεγμένες) φυ
σικές κοινότητες Ιχασαν τήν οΐχειότητά τους (ή οίχογένεια παρου- 
σιάζίται άκόμα σάν μιά οίκεία κοινότητα μόνο στήν παιδική ήλι- 
χία χαί στήν Εφηβεία) χαί ή άλλαγή τής φύσης τής Εργασίας χά- 
ν« ίλο χαί πιό Αδύνατη τή δημιουργία χοινοτήτων στήν Εργασια
κή δραστηριότητα. Ή  άνάγχη γιά άμ(σότητα στίς άνθρώπιν(ς σχέ
σεις $έν χάνεται δμως καί αίττή ή άπαίτηση μπορεί νά Ικανοποιη- 
θ>1, Ας ποΟμχ, μονάχα στήν άγάπη. Ή  φτώχεια δμως τών άμίσα 
Ανθρώπινων σχέσεων 6άζ(ΐ τή σφραγίδα της άκόμα χαί στό συγ- 
κίκριμένο περιεχόμενο τής Ερωτικής ζωής* στό τέλος — καί σέ 
πρώτη γραμμή — παραμένίΐ μόνο τό σέξ σάν ή μοναδιχή δυνατό
τητα γιά τή δημιουργία ένός Αμεσου δ(σμοΟ. Τίποτα δέν «ίναι πιό 
γελοίο άπό τό νά άντιτάσσίΐς σ’ αύτή τή διαδικασία τίς ήθικές 
νουθ(σίες τών πατ«ράΒων μας. Δέν πρέπ« μόνο νά διακηρύττεις 
δτι «στόν χό^ιο 8έν ύπάρχει μόνο τό σέξ» άλλά — καί δώ γυρίζω 
στό σημ(Το άπ’ δπου Αρχισα — πρέπει Επίσης νά ύποκινείς τή δη
μιουργία άνθρώπινων κοινοτήτων, δπου μπορούν νά άναπινχ&ονν 
μορφές ζωής πού 9ά δίνουν ιάπο οέ πολι<άρί$μους, χαθολιχά χαι-
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νονργιους τύπους άμεοόχψας· αύτοί ot τελευταίοι περιέχουν άχί
μα χαί τήν Απελευθερωμένη άπό τό Ινστικτο τής κατοχής σεξουα
λικότητα.

’Αναμφίβολα, ή Ανθρώπινη μορφή ζωής δέν μπορ«Ι νά συνίστα- 
ται στό πώς νά κυλάει σωστά ό λεγόμενος «ιέλεύθιρος χρόνος» χαί 
στό πώς νά 4ργανω8*Ι, πάντα σωστά, ή χατανάλωση χαί ή ψυχα
γωγία. Τό Ιδιο ούτοπική μοΟ φαίνεται χαί ή άπαίτηση νά ύπάρ- 
ξουν πραγματικά Ανθρώπινες κοινότητες μέσω τοΟ Εξανθρωπισμοί) 
τής Εργασιακής διαδικασίας. Στή σημερινή φάση Ανάπτυξης τής 
βιομηχανίας, Ιδιαίτερα σέ χώρες βπου τό Επίπεδο τής Εκβιομηχά
νισης είναι άκόμα χαμηλό, ή πλειοψηφία τών συγκεκριμένων Ερ
γασιών Αχόμα χαί τώρα ξετυλίγεται μέσα σέ Ανάρμοστες Ανθρώ
πινες σχέσεις χαί αύτό μάλλον θά βιαρχέσει Αχόμα πολύ, δέν ξέ
ρουμε μέχρι πότε. Ό  Εξανθρωπισμός τής Εργασιακής διαδικασίας 
μπορεί σίγουρα νά περιληφθεί στό πρόγραμμα* μάλιστα, ο( προσ
πάθειες γιά νά «Επιτύχουμε καλύτερα άποτελέσματα στό σοσιαλι
σμό πρέπει πάντα νά Εχουν μπροστά τους τόν Αντικειμενικό αχοπό 
τοΟ Εξανθρωπισμοί) τής Εργασιακής διαδικασίας, Αλλά χωρίς τήν 
αύταπάτη βτι αύτό μπορεί νά γίνει τό Εστιακό σημείο τοΟ Εξανθρω
πισμού δλης τής ζωής. Αύτή ή αύταπάτη μπορεί εύκολα νά γίνει 
δργανο Εξυπνων χειραγωγήσεων. Τό πρόγραμμα Εξανθρωπισμού 
τής ζωής τοποθετείται, Αχόμα χαί Αναφορικά μέ τήν Εργασία, Ιξω  
άπό ιήν έργαοιαχή diaitnaoia: δηλαδή, στήν Αποτελεσματική, 
μή χειραγ<ι>γημένη «συμμετοχή» στήν Επιχειρησιακή δημοκρατία, 
στήν κοινή γνώμη πού διαμορφώνεται στίς θέσεις Εργασίας, χλπ.

Είπαμε δτι ot μαρξιστές Επαναστάτες πρέπει νά Αναγνωρίσουν 
τήν Εξαιρετική σημασία τής Απαίτησης νέων μορφών ζωής καί τής 
Ανάγχης μιΑς συΛεμένης μ’ αύτή τήν άπαίτηση κοινότητας* αύτοί 
πρέπει παράλληλα νά μεταχειρίζονται, γιά τόν προσανατολισμό 
πρός τή θετική κατάργηση τής Ατομικής ιδιοκτησίας, τό κίνημα 
κύτών πού προσδοκούν μιά νέα μορφή ζωής χαί μιά νέα κοινωνία. 
Είπαμε Επίσης βτι δέν μπορεί κανείς νά ξεκινήσει Από τόν Εξαν
θρωπισμό τής Εργασιακής διαδικασίας. Τά πραγματικά σημεία Ανα
χώρησης είναι, χατά τή γνώμη μου, ήθικής καί πολιτικής φύσης. 
'Οσον ΑφορΑ τήν ήθική δψη, πρέπει νά ύποκινήσουν τή διαμόρ
φωση Ενός προγράμματος πού θά στρέφεται Ενάντια στή μορφή 
ζωής καί τήν ψυχολογία τής Ιδιοκτησίας. Ά ν  ό Μάρξ χαρακτήρι
σε τόν Ιδιαίτερο Ανθρωπο τής ταξικής κοινωνίας σάν Ινα πλάσμα 
πού δλες ot αίσθήσεις του περιορίζονται σέ κείνη τοΟ «Ιχει**, οΐ
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νέες κοινότηας πρέπει νά κηρύξουν τήν έξέγεραη ένάντια στό «I- 
χειν», τήν ψυχολογία τής Κιοκτησίας καί τό φετιχικό ιών «πρα
γμάτων*. Πρέπει νά συγκεκριμενοποιήσουν τή διαφορά άνάμεσα 
ατό «Ιχειν» καί τό «άπολαμίάνειν» καί νά Αναγγείλουν τό πρόγραμ
μα μιάς χωρίς αίσθητισμούς «δμορφης ζωής».

Ό λοι αύτοί ot ήθικοί παράγοντες δέν Ιχουν άπό μόνοι τους κοι
νοτικό χαρακτήρα καί, άν τόν Ιχουν, μποροΟν νά διαμορφώσουν 
κοινότητες συντομότατης διάρχειας. Ό  ήθική κριτική τών παλιών 
μορφών ζωής μπορεί νά Ιχει Ινα διαρκές Αποτέλεσμα, (κανό νά 
προχαλέσει νέες μορφές, μόνο στή βάση μιάς ένοποιητιχής Αντίλη
ψης τοΟ κόσμου. Καί σέ μιά ένοποιητιχή άντίληψη τοΟ κόσμου Ινας 
χεντριχός ρόλος Ανήκει πάντα στήν πολιτική δράση. Δέν είναι τυ
χαίο βτι ή διατύπωση τής Απαίτησης γιά νέες μορφές ζωής είναι 
παντοΟ συνδεμένη μέ άνάληψη πολιτικών θέσεων. Κατ’ αύτή τήν 
έννοια, Ινα Αποφασιστικό ζήτημα ύπήρξε στά περασμένα χρόνια, 
καί είναι χαί τώρα Αχόμα, ό πόλεμος στό Βιετνάμ χαί ή Αλληλεγ
γύη πρός τόν «τρίτο χόσμο». Χωρίς μιά Ανάληψη θέσης γιά τό Βιε
τνάμ, δέν θά μποροΟσαν νά διατυπωθοΟν ot Απαιτήσεις γιά νέες 
μορφές ζωής. Πολύ πιό προβληματική χαί σκοτεινή είναι ή σχέση 
«ώτών τών κινημάτων —  πολύ έτερογενών χαί διαφόρων Αποχρώ
σεων — μέ τόν πολιτικό άξονα τών χωρών τους. Στήν πλειοψηφία 
τους, αύτά δέν Ιχουν Ινα άχριβές πολιτικό πρόγραμμα (χαί ούτε 
χάν μπορείς νά τό Απαιτήσεις) ή Ιστω χαί μόνο Ιναν πολιτικό Αν
τικειμενικό στόχο, άλλά Ιχουν πάντα μιά χάποια οχέαη μέ τήν 
πολιτική. Πίσω άπό τά ουρήματα ή Από τίς διατυπωμένες μέ ΑσΑ- 
φ ·ια έπιθυμίες τους ύπάρχει πάντα τό γραμμένο στή σημαία τής 
γαλλικής έπανάστασης πρόγραμμα: έλευθερία, Ιοότητα, Αδελφο
σύνη. Μερικές δμάδες θέτουν τόν τόνο στήν έλευθερία, Αλλες, Αν
τίθετα, στήν Ισότητα. ’Αλλά μιά διαρκής κοινότητα ζωής δέν μπο- 
ρεί νά διατηρηθεί χωρίς μιά σχετικά συγκεκριμένη πολιτική δρα
στηριότητα καί χωρίς μιά καθημερινή πολιτική έργααία- δέν πρό
κειται γιά τή διατύπωση κανόνων γιά τόν έλκύθερο χρόνο ή γιά 
τήν κατανάλωση' πρόκειται γιά τόν προσδιορισμό μιάς στάσης 
ζωής σύμφωνα μέ μιά γενιχή κοσμοαντίληψη. Ot μαρξιστές έπα- 
ναστάτες πρέπει νά είναι παραδειγματικοί άκόμα καί δταν άνα- 
λύουν —  στά διάφορα κοινωνικά συστήματα —  τίς πραγματικές 
μορφές χαί δυνατότητες τής έλευθερίας χαί τής Ισότητας, καί δταν 
θέτουν, μέσα Απ’ αύτή τήν Ανάλυση, τά θεωρητικά θεμέλια γιά 
τήν έπεξεργασία γενικών Αντιλήψεων, Ικανών νά όδηγήσουν τήν
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καθημερινή ζωή τών διάφορων -κοινοτήτων σύμφωνα μέ τούς κα
νόνες μι&ς μή Αλλοτριωμένης κοινωνίας.

Στίς καπιταλιστικές κοινωνίες αύτό τό κα<Μ)κον συγκεντρώνεται, 
κατά τή γνώμη μου, στήν Ερευνα τοΟ τρόπου γκρεμίσματος τοΟ συ
στήματος' στίς σοσιαλιστικές κοινωνίες τό κεντρικό ζήτημα άφορβ, 
τόν τρόπο δημιουργίας μι«ς σοσιαλιστικής δημοκρατίας. Μερικά 
λόγια άκόμα πάνω σ’ αύτή τήν τελευταία. Ή  σοσιαλιστική κοινω
νία δέν μπορεί νά λειτουργήσει —  σάν οοοιαλιοτική κοινωνία — 
χωρίς κοινότητες πού δέν βάχουν σάν στόχο τήν άλλαγή τής πρα
γματικότητας καί τό μετασχηματισμό τής Ιδιας τής κοινωνίας. Οί 
μαρξιστές Επαναστάτες, Επομένως, θά πρέπει νά προσποοθοΟν νά 
δημιουργήσουν στή σοσιαλιστική κοινωνία θεσμούς πού δχι μόνο 
Εγγυώνται τά δικαιώματα τής Ελευθερίας τοΟ άτόμου (δπως συμ
βαίνει άκόμα καί στίς Αστικές δημοκρατίες), άλλά καί πού, πη
γαίνοντας πολύ παραπέρα, θά Επιτρέπουν νά θεμελιωθεί δλη ή κοι
νωνική δραστηριότητα στή δράση κοινοτήτων πού θά βασίζονται 
σέ Αμεσα Ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι τ1)ς γνώμης δτι ή Αμεση δη
μοκρατία δέν ξεπερνιέται οδτε καί στή σημερινή φάση άνάπτυξης 
τής βιομηχανίας. ’Αναμφίβολα, ή μορφή μέ τήν όποια παίρνονται 
ot Αποφάσεις πού άφοροΟν όλόκληρη τήν κοινωνία —  ύπογραμμί- 
ζω τή λέξη «μορφή» — δέν μπορεί νά είναι Αμεσα δημοκρατική μέ 
τήν Ιννοια τί)ς Αρχαίας «πόλης». ’Αλλά θεωρώ δτι είναι δυνατή ή 
θεσμοθέτηση μορφών πού νά Επιτρέπουν νά λειτουργεί αύτή ή Α
μεση δημοκρατία Ακόμα καί στό Επίπεδο τής κοινωνίας στό σύνολό 
της. Ή  Αλήθεια είναι δτι δρος τί]ς Αμεσης δημοκρατίας ύπήρξε 
πάντα καί παντοΟ ή σχετική Ισότητα στήν κατοχή τών Αγαθών. 
Καί γιά τοΟτο πιστεύω δτι τό σύνθημα τής τυπικής έλευθερίας, 
χωρίς νά πραγματώνεται τό πρόγραμμα τής Ισότητας, είναι Βνα 
σύνθημα πού θέτει οέ κίνδυνο άκριβώς τήν έλευθερία, δηλαδή 
τήν πραγματική Ελευθερία, πού δβηγεί πραγματικά στή θετική 
κατάργηση τί)ς άτομικής Ιδιοκτησίας.

’Επιστρέφουμε Ετσι στό άρχικό ζήτημα: ή συνεχής Επαναστα- 
τικοποίηση τ!)ς καθ»}μερινής ζωής είναι δ στόχος, Αλλά καί δ προ
καταρκτικός δρος γιά νά μπορέσει δ σοσιαλισμός νά Εκπληρώσει 
τό Ιστορικό του χρέος. Στίς καπιταλιστικές κοινωνίες, τά μαρξι
στικά κινήματα είναι Επαναστατικά καί ύποδειγματικά μόνον δταν, 
μαζί μέ τό πολιτικό πρόγραμμα, προσφέρουν μιά νέα ήθική, μιά 
νέα μορφή ζωής.
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Είναι 6 μαρξισμός μιά κοσμική θεωρία 
τής σωτηρίας;

Τό (ρώτημα τοΟ τίτλου γεννά» δύο διαφορετικά, δν χαί συνδε
μένα μεταξύ τους, προβλήματα. Τό Ενα πρόβλημα είναι &ν στό μαρ
ξισμό Εμπεριέχεται ή Ιδέα τής σωτηρίας χαί χοΟ λυτρωμοΟ τής άν- 
θρωπβτητας. Τό δεύτερο είναι £ν ή σχέψη τής σωτηρίας χαί τοΟ 
λυτρωμοΟ τοΟ άτόμου Εμπεριέχεται στήν Ιδιοποίηση τοΟ μαρξισμοΟ 
χαί στήν υΐοθέτηοη τών στόχων χαί τών προσδοκιών του.

Στό μέτρο πού Αντιλαμβανόμαστε χό λυτρωμό χαί τή σωτηρία 
μέ τήν παραδοσιακή Ιννοια, ή άπάντησή μας δέν μπορεί παρά νά 
είναι άρνητιχή. Δέν είναι τυχαίο τό βτι αύτές οί Ιννοιες συνδέον
ται μέ χίς ιδέες χής ύπερβατιχότητας χαί μκΖς ύπερβατικής δύνα
μης, ή μέ τήν ύπ«ρ6ατική διάχαξη χοΟ κόσμου: δέν μπορεΐς νά χίς 
χάνεις κοσμικές μονοσήμαντα. Πραγματικά, αύτές ύπονοοΟν τίς 
έννοιες τής τελειότητας, τής πληρότητας, τής μή - άντιφατιχότη- 
τας. Είναι άλήθεια βτι πρόκειται γιά μιά τελειότητα, γιά μιά πλη
ρότητα χαί γιά μιά μή - άντιφαχιχόχητα πού τοποθετοΟνται αχό 
τέρμα ένός δρόμου πού είναι γεμάτος άπό συγκρούσεις’ άλλά αό- 
χές οΐ συγκρούσεις δδηγοΟν σχεδόν πάνχα α’ Ινα δοσμένο χίλος καί 
συγχρίνονχαι μ’ αύτό τό τέλος (χαί σχοπό). Τώρα, μποροΟμε νά 
φανταστοΟμ* ίνα σταθερό τέλος (σχοπό) σέ μιά σύμφυτη κοσμο
αντίληψη, σέ μιά τοποθέτηση σύμφυτων άξιών; Ναί, άλλά σέ μία 
μόνο περίπτωση: βταν τό τέλος (σχοπός) είναι άτομιχό καί παθη
τικό. Έ  μοναδική σωτηρολογία πού θεμελιώθηκε σέ μιά σύμφυ
τη τοποθέτηση άξιών βρήκε τή διατύπωσή της στό πέμπτο μέρος 
τής Ή ύιχή ς  χοΟ Σπινόζα βάν διανοηχική άγάπη τοΟ θεοΟ, δη
λαδή σάν ύμνολογία τής γνώσης κάποιας διαισθητικής ένόρασης. 
*0 μαρξισμός είναι βμως ή θεωρία τής άνθρώπινης δράσης" ot ά-
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ξίες τοΟ μαρξισμοί είναι ot άξίες τής δράσης, τής πράξης καί ή 
διαισθητική Ενόραση καί ή γνώση είναι μόνο στιγμές τους. ’Αλ
λωστε, άν άπό τό παθητικό μεγαλείο τής άτομι-κής γνώσης περά- 
σουμε στό βασίλειο τής κοινωνικής δράσης, δέν Εχουμε οδτε στα
θερό τέλος οδτε σκοπό ή, μάλλον, Εχουμε τέλος καί σκοπό μόνο 
στό μέτρο πού ή Ιστορική πορεία άποφαβίζεται Εκ τών προτέρων 
άπό μιά ύπερβατική δύναμη — τό θεό ή τό πνεΟμα τοΟ κόσμου — 
καί ot δυνάμεις τής Ιστορίας, πού ή ιδιοποίησή τους μάς παρέχει 
τήν τελειότητα, καθορίζονται κι αύτές άπό μιά ύπερβατική δύ
ναμη.

Ή  σκέψη τοΟ σκοποΟ τής Ιστορίας δέν μπορεί νά είναι κοσμι
κή. Πραγματικά, 6 σκοπός είναι μιά συνειδητή θέση πού Ενεργο
ποιεί τήν τυχαία σειρά τών δραστηριοτήτων. Ά ν  άντικαταστή- 
σουμε τήν Ιννοια τοΟ σκοποΟ μέ κείνη μιάς «χωρίς δρους» άναγ- 
καιότητας πού δρά άπό τήν άρχή άκόμα τής άνθρώπινης άνάπτυ- 
ξης καί πού τείνει άναπόφευκτα στό τέλος, μέσω τής θέλησης τών 
άνθρώπων, καταλήγουμε σέ τελευταία άνάλυση σ’ Ενα είδος κρυ- 
πτοτελεολογίας πού ξεχωρίζει άπό κείνη πού βασίζεται στήν ύπερ- 
βατικότητα τελεολογική άντίληψη μόνο καί μόνο γιατί είναι δια
τυπωμένη φιλοσοφικά καί βχι γιατί διαφέρει στό περιεχόμενο. 
Τώρα, ό μαρξισμός δέν είναι αύτή ή κρυπτοτελεολογία. Στό κέντρο 
τής μαρξιστικής θεωρίας βρίσκεται ή πεποίθηση δτι ή άνθρωπό- 
τητα δημιούργησε καί πάντα θά δημιουργεί τόν έαυτό της. Ot άν
θρωποι γεννιόνται σ’ ίνα δοσμένο κόσμο πού είναι ταυτόσημος μέ 
τήν όλότητα, δηλαδή μέ τή δομή τών άντικειμενοποιήσεων πού I- 
χουν Επεξεργαστεί ot προηγούμενες γενιές. Πρωταρχική άνάμίσα 
σ’ αύτές τίς άντικειμενοποιήσεις είναι τό καθεστώς άνάπτυξης τών 
παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή 6 βαθμός πού ή άνθρωπότητα κα
τόρθωσε νά κάνει τούς φυσικούς φραγμούς νά Οπισθοχωρήσουν, 6 
βαθμός καί δ τρόπος πού αύτή άνάπτυξε τίς παραγωγικές της Ι
κανότητες. Αποφασιστικές είναι έπίσης στό «δοσμένο κόσμο» βλες 
ot άξίες ή μή άξίες πού άναπτύχθηκαν άπό τήν άνθρωπότητα ή 
άπό όρισμένα κοινωνικά της σύνολα μέ τή μορφή τών άνθρώπινων 
σχέσεων. Ό  κόσμος δημιουργεί τίς άντικειμενικές δυνατότητες τής 
άνθρώπινης δραστηριότητας, τίς Εναλλακτικές λύσεις μέφα άπό 
τίς όποϊες ot άνθρωποι Επιλέγουν τήν Ιδια τους τή μοίρα καί τό 
δρόμο γιά τήν παραπέρα άνάπτυξη ή γιά τήν όπιαθοδρόμηση τής 
κοινωνίας τους. Αύτές ot Επιλογές δέν είναι τυχαίες, άλλά ούσια- 
στικές, δέν διατρέχουν Εναν ήδη πατημένο Ιστορικό δρόμο, άλλά
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είναι δημιουργοί τής Ιστορίας. Τό πεδίο κίνησης χαί ο! δυνατότη
τες Βράσης τών άνθρώπων μιΛς δρισμένης Εποχής έξαρτώνται άπό 
τίς πράξεις, τίς Επιλογές, τίς άντικειμενοποιήσεις τών προηγούμε
νων γενεών. Ό  δρόμος τής Ιστορίας δέν Εξαντλείται ποτέ προκατα
βολικά καί, κατά συνέπεια ή 1<ηορία δέν κυνηγάει κάποιο σκοπό, 
άλλά ιχ ει Αντικειμενικές δυνατότητες πού άπό τήν πραγμάτωση 
if τή μή πραγμάτωσή τους έξαρταται τό Αποτέλεσμά της.

Σύμφωνα μέ τή μαρξιστική Αντίληψη τής Ιστορίας, δλόκληρη ή 
άνάπτυξη τής Ανθρωπότητας άνάμεσα στά δύο κύρια βτάδια ύπερ- 
νίκη σης τών φυσικών φραγμών —  δηλαδή άπό τή διάδοση τοΟ 
πολιτισμού μέχρι Εκείνο τό καθεστώς άνάπτυξης τών παραγωγικών 
δυνάμεων δπου Ιγινε δυνατή ή αδξηαη τής παραγωγικότητας χω
ρίς Εκμετάλλευση άνθρώπου άπό άνθρωπο — συντελέστηκε μόνο 
διαμέσου τής άλλοτρίωσης. Ot άνθρώπινες Ικανότητες κατόρθωσαν 
νά άναπτυχθοδν μόνο γιατί στό μεταξύ ή συντριπτική πλειοψηφία 
τών άτόμων Ιχασε τήν ούσία της· άνάμεσα στίς δυνατότητες τής 
Ανθρωπότητας καί κείνες τών άτόμων προσδιορίστηκε μιά όλοένα 
βαθύτερη άντίθεση πού Ιφτασε στό άπόγειό της στόν καπιταλισμό. 
Ό  Μάρξ Επιβεβαίωσε βτι μέ τή χαρακτηριστική τοΟ καπιταλισμοί} 
άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων ξανοίχτηκε ή Ιδια ή δυνατό
τητα διάλυσης τής άντίθεσης καί κοβθορισμοΟ μιάς άντίστροφης 
πορείας στή διαδικασία τής άλλοτρίωσης. Ό  κομμουνισμός είναι 
γιά τό Μάρξ ή Εποχή τής μή - άλλοτρίωσης. Αύτός δέν είναι συ
νεπώς ό σκοπός τής άνθρώπινης Ιστορίας, άλλά ή Αντικειμενική 
δυνατότητα πού άνοίχτηκε γιά τήν άνθρωπότητα σέ μιά δρισμένη 
φάση τής άνάπτυξής της. Μόνο άπό τή δράση τοΟ άνθρώπου, άπό 
τήν άνθρώπινη πράξη, έξαρτάται άν θά πραγματωθεΐ αύτή ή δυ
νατότητα (καί 6 ίδιος 6 τρόπος τής πραγμάτωσής της).

Σ’ αύτό καί μόνο σ’ αύτό τό μέτρο μποροΟμε νά λέμε δτι δ μαρ
ξισμός περιέχει τά στοιχεία μιάς κοσμικής σωτηρολογίας. Ό  μαρ
ξισμός είναι Επιστήμη, στό βαθμό πού άναλύει τίς άντικειμενικίς 
δυνατότητες τής ύπάρχουσα; πραγματικότητας. Δέν είναι, ώστόσο, 
μιά άπλή «είδικευμένη έπιστήμη», οδτε μιά μή - ιδεολογική περι
γραφή τέτιων δυνατοτήτων, δπως, γιά παράδειγμα, ύποστηρίζει δ 
’Αλτουσέρ. *0 μαρξισμός σάν Επιστήμη είναι ταυτόχρονα Ιδεολο
γία: πρέπει νά βοηθήσει τούς άνθρώπους νά ξεκαθαρίσουν τίς συγ
κρούσεις τους γιά νά φτάσουν σέ θέση νά Επιλέγουν άνάμεσα στίς 
ύπάρχουσες δυνατότητες Εκείνη πού είναι πιό σωστή καί νά προσ- 
παθοΟν μέ κάθε μέσο νά πραγματώσουν τίς δυναμικότητες πού πε-
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ριέχονται στήν άνθρώπινη βύσία. «’Επιλέγω αύτδ πού είναι πιό 
σωστό» καί «πραγματώνω τίς δυναμικότητες πού περιέχονται στήν 
άνθρώπινη ούσία» είναι συνώνυμα γιά τό μαρξκ^ιό. 01 άξίες είναι 
Αντικειμενικές, άλλά δχι ύπερβατικές. Ή  ίδια ή Ανθρωπότητα Ε
πεξεργάζεται στήν πορεία τής Ιστορίας της τίς σχίσεις, τίς σκέ
ψεις καί τίς Αλλες Αντικειμενοποιήσεις στίς δποΐες ΐνσαρκώνει τήν 
είδολογική της ούσία: αύτές είναι οί σύμφυτες Αξίες τής Ανθρω
πότητας.

Έ  Ιστορία δέν τείνει σ’ Ινα σκοπό. Άλλά ot Ανθρωποι μποροΟν 
νά τής θέσουν τό σκοπό —  μόλις δημιουργηθοΟν ot Αντικειμενικές 
δυνατότητες —  πραγμΑτωσης τής μή - Αλλοτριωμένης κοινωνίας, 
τοΟ Ανθρώπινου κόσμου. Ό  μαρξισμός είναι ή Ιδεολογία ίκείνων 
τών Ανθρώπων, Ικείνων τών Ανθρώπινων δμάδων πού θέτουν αύτό 
τό σκοπό.

Πρέπει τώρα νά δοΟμε Αν είναι δυνατό νά ύπάρξει ή κοσμική 
Ατομική σωτηρία. Ot Ανθρωποι πού τείνουν νά πραγματώσουν τίς 
άνώτερες Αξίες τής άνθρωπότητας βρίσκουν σ’ αύτή τήν Απόθεση 
κάποιο νόημα. Δέν πρόκειται, βέβαια, γιά τή σωτηρία μέ τήν πα
ραδοσιακή Ιννοια τοΟ δρου. Αφιερώνομαι στήν πάλη γιά τή δη
μιουργία τής μή - Αλλοτριωμένης κοινωνίας δέν σημαίνει δτι τεί
νω στό καθεστώς τής «τελειότητας», τής πληρότητας καί τής μή - 
Αντιφατικότητας. Αύτή ή πάλη είναι, πράγματι, δεμένη μέ συγ
κρούσεις πού ύποθάλπουν πάντα Ινα κίνδυνο καί — κάτι πού με
τράει πολύ στήν προβληματική μας —  Ιναν ήθικό κίνδυνο. *0 
μαρξισμός δέν Ιχει Ινα τραπέζι μέ πάγιες άξίες πού Αμα συμμορ· 
φωθεΐς μ* αύτές είναι Εγγυημένη καί ή άνθρώπινη σωτηρία. Είναι 
ot ίδιοι ot Ανθρωποι πού πρέπει νά παράγουν άξίες στήν πάλη, στίς 
συγκεκριμένες Εναλλακτικές λύσεις πού θέτει αύτή, στίς Επιλογές 
πού υίοθετοΟν σέ συγκεκριμένες καταστάσεις. Ot Ανθρωποι πρέπει 
νΑ ΑλλΑξουν τούς Εαυτούς τους Ενώ μετασχηματίζουν τόν κόσμο. 
Ή  πάλη γιά τό μέλλον τής Ανθρωπότητας, ή «δρθολογική ζωή», 
δέν Ιχουν τίποτε νά χωρίσουν μέ τή μακαριότητα. Ή  μή - πληρό
τητα, of άνανεωνόμενες Επιλογές δέν Επιτρέπουν —  παρά γιά μιά 
στιγμή —  τή μακαριότητα. Άναφερόμενος στούς άρχαίους Ελλη
νες δ Μάρξ |ϊίλαγε γιά «περιορισμίένη Ανάπτυξη». Ό  Ενστερνισμός 
τών στόχων καί τών προσδοκιών τοΟ μαρξισμοΟ είναι Ενα Εμπόδιο 
άκριβώς σ’ αύτή τήν «περιορισμένη άνάπτυξη».

Ή  πάλη γιά τή μή Αλλοτριωμένη, τήν κομμουνιστική κοινωνία, 
δέν είναι πάλη άπομονωμένων άτόμων, άλλά δραστηριότητα άτό-
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μων πού είναι ένωμένα μεταξύ τους. Ό  κομμουνισμός είναι γιά τό 
Μάρξ πρώτ’ άπ’ ίλα Ινα πραγματικό κίνημα, τό κίνημα τών ένω- 
μένων σ’ αύτή τήν πάλη άΛρώπων. Μ* αύτή τήν Ιννοια δ μαρξι
σμός πρέπει νά γίνει μιά μορφή ζωής ή, πιό σωστά, μιά Ιδεολο
γία 7uw έπιδρά πάνω σχήν όλάχηχα χής οχάοης ζωής. Ή  έννοιο- 
λογική ιδιοποίηση τοΟ μαρξισμοΟ δέν ύπονοεΐ άχόμα, αύτή καθ
αυτή, τήν πάλη ένάντια στήν ύποκειμενική πλευρά τής Αλλοτρίω
σης. Αύτή ή πάλη άρχίζει μονάχα στά κοινωνικά σύνολα δπου οί 
ένωμένοι γιά τήν άντικειμενική κατάργηση τής άλλοτρίωσης Αν
θρωποι έξασφαλίζουν μιά ίσο τό δυνατό πιό άνθρώπινη μορφή 
ζωής ή, πιό οο>οχά, μιά Ιδεολογία πού έπιδρά πάνω σχήν δλόχηχα 
χής σχάσης ζωής. Μόνο {tot <Λ Ανθρωποι μποροΟν νά δώσουν Ινα 
νόημα στή ζωή τους χαί νά τήν όργανώοουν όρθολογικά. “Οποιος 
άποΐδίχεται τό μαρξισμό χαI ταυτόχρονα έπιδιώκει μιά ύπαρξη πού 
καθοδηγείται άπό τήν, παραίδοσιαική ψυχολογία τής κατοχής, ή δ- 
ποιος γράφει Ιργα ^ού θεμελιώνονται στή μεθοδολογία τοΟ μαρξι
σμού καί ταυτόχρονα ζ*Ι τή ζωή του μέ τρόπο παραδοσιακό, δέν 
Ιχει φέρει άκόμα σέ πέρας τήν προσωπική του μάχη ένάντια στήν 
Υποκειμενική πλενρά τής άλλοτρίωσης.

Έ  σημερινή σημασία τοΟ μαρξισμοΟ καί ή προοπτική του γιά τό 
Αμεσο μέλλον δέν έξαντλοΟνται, βέβαια, σ’ αύτές τίς λειτουργίες. 
Αύτός πρέπει νά άναλύσει τίς τάσεις άνάπτυξης τής νέας κοινωνι
κής πραγματικότητας, άπό τήν οικονομική δομή μέχρι τήν Ιδεολο
γία καί νά προσπαθήσει νά διασαφηνίσει τίς άντικειμενικές δυνα
μικότητες τοΟ παρόντος. Έ  προοπτική του ίίναι ταυτόχρονα νά δώ
σει μιά νέα Ιδεολογία στό σοσιαλισμό, σάν πρώτο στάδιο τής μή 
άλλοτριωμένης κοινωνίας, καί νά δημιουργήσει Ινα ή περισσότερα 
κοινωνικά σύνολα δπου οί Ανθρωποι θά μποροΟν νά δώσουν Ινα και
νούριο νόημα στή ζωή τους καί θ’ άρχίσουν νά καταργοΟν τήν ύπο- 
χειμενική πλευρά τής άλλοτρίωσης.
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Τό μέλλον τών σχέσεων Ανάμεσα στά δύο φύλα

Είναι άδύνατο νά προβλέψουμε τό μέλλον ιών σεξουαλικών καί 
οΐχογενειαχών σχέσεων γιά διάφορους λόγους άλλά, χυρίως, γιατί 
τέτιου είδους σχέσεις «Ιναι άναπόσπαατο τμήμα τού βυνόλου τών κοι
νωνικών σχέσεων χαί, κατά συνέπεια, είναι άδύνατο νά άναλυθοΟν 
Απομονωμένα. Ό  μόνος τρόπος προσέγγισης τοΟ προβλήματος (Ιναι 
νά έρευνήσουμε ποιός τύπος σεξουαλικών χαί οικογενειακών σχέ- 
σ«ων μπορεί νά προβλεφθεΐ, δταν προσβλέπουμε στό μέλλον ένός κα
θορισμένου τύπου κοινωνικών σχέσεων πού, άπό τήν άλλη μ«ριά, *1- 
ναι χι αύτό δύσκολο νά προβλεφθεΐ. Περισσότερο άπ’ δσο ποτέ, σήμε
ρα ή άνθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σέ πολύπλοκες κοινωνικές έν- 
αλλαχτιχές λύσεις, πού ή πραγμάτωση τής μιάς ή τής άλλης άπ’ 
αύτές έξαρτάται άπό τό Ατομο, άπό τίς άποφάσεις του, άπό τίς πρά- 
ξαις του. Δέν μπορούμε συνεπώς νά Απαντήσουμε ατό Ερώτημά μας 
μέ τήν άπλή άφαίρεση τών σημερινών κοινωνικών τάσεων. Είναι 
ώστόσο δυνατό νά ξεκινήσουμε άπό τίς συνθήχες χαί τό δυναμιχό 
τής σημερινής κοινωνίας στήν οικονομική, πολιτική χαί κοινωνική 
πλευρά της, νά περιγράψουμε τόσο τά διάφορα εύνοϊχά δσο χαί τά 
λιγότερο ποθητά άποτελέσματα τής κοινωνικής Εξέλιξης χαί νά 
προβλέψουμε τήν πιθανή 4ξέλιξη τών σεξουαλικών χαί οΐχογενεια- 
χών σχέσεων σέ κάθε περίπτωση.

Μιά τέτιου είδους περιγραφή προΟποθέτει προφανώς μιά έπιλογή. 
’Εμείς χάνουμε τίς Επιλογές μας γιά τό μέλλον στή βάση τοΟ άξιο- 
λογιχοΟ μας συστήματος χαί τής στάσης μας άπέναντι στίς κοινω
νικές συγκρούσεις (πού στήν πράξη δλοχληρώνονται). Ή  γράφου- 
σα, σάν μαρξίστρια, ψηφίζει γιά Ινα κομμουνιστικό μέλλον χαί αύ
τό σημαίνει μιά όρισμένη στάση άπέναντι στίς άξίες πού ή άνθρω-
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πότητα Ανέπτυξε μέχρι σήμερα. Έ τσι, μιλώντας γιά τό μέλλον τών| 
οϊκσγενειακών καί σεξουαλικών σχέσεων θά τίς τοπ<ΛετοΟμε άπό δώ' 
καί πέρα στό πλέγμα μιΑς μελλοντικής κομμουνιστικής κοινωνίας, 
πού είναι τό άξιολογιχό μας σύστημα, άπό τή στιγμή πού άντιπρο- 
σωπεύει, κατά τή γνώμη μας, τήν καλύτερη πραγμάτωση τοΟ δυνα
μικοί) τής έποχής μας. Αύτό δέν σημαίνει δτι Βεωροδ|ΐε άδύνατη μιά 
άλλη μή εύκταία λύση ή άκόμα καί μιά λύση πού τήν άποστρεφό- 
μαστε, οδτε χαί δτι άρνούμαστε νά έξετάσουμε αύτή τή δυνατότητα 
άπό τήν όπτική τής μαρξιστικής θεωρίας καί άνάλυσης. θέλουμε 
άντίβετα νά ποΟμε, δτι ot δυνατές λύσεις στήν προοπτική τοϋ κομ
μουνισμού είναι ή μονάδα μέτρησης τής κρίσης μας γιά τό μέλλον 
τών σεξουαλικών καί οικογενειακών σχέσεων. Ά π ’ αύτή τή θέση 
θά έξετάσουμε κύρια τήν καλύτερη δυνατότητα.

Ή  μεγάλη Αλλαγή τών ήθικών καί σεξουαλικών ήθών χαί έθί- 
μων είχε ήδη έπέλιθει στήν έποχή τής Αναγέννησης. Στόν αΙώνα 
τοΟ Διαφωτισμοί) οί κανόνες τής σεξουαλικής ήθικότητας υΙοθετοΟν- 
ταν κυρίως γιά νά έξηγήσουν τό μεταβλητό καί τυχαίο χαρακτήρα 
τών ήθών. Πέρα άπ’ αύτή τή μεταβλητότητα θά έρευνήσουμε έπί- 
σης, ξεκινώντας άπό μιά καθορισμένη Ιστορική περίοδο, Αν στή γκά
μα τών ήθών ύπήρχαν καθορισμένες έσωτερικές άξίες, πού Εκδηλώ
θηκαν σταθερά καί, σέ καταφατική περίπτωση, ποιές άπ’ αύτές τίς 
άξίες μποροΟν νά θεωρηθοΟν καθολικά άνθρώπινες, δηλαδή παρά
γοντες άνάπτυξης τοΟ «ειδολογικού δντος» (Μάρξ) καί έπομένως 
δχι κλεισμένες στούς έαιπούς τους. θά  προσπαθήσουμε έπίσης νά 
βροΟμε ποιά είναι ή σημασία καί δ ρόλος τών σεξουαλικών ήθών 
γενικά χαί άπό ποΟ προέρχεται τό ειδικό τους βάρος στό σύνολο 
τών ήθικών συνηθειών. 01 άπαντήσεις σέ τέτια Ερωτήματα δέν μπο
ροΟν νά μήν έπιδράσουν Αποκαλυπτικά στήν δράσή μας γιά τό μέλ
λον τών σεξουαλικών καί οίκογενειακών σχέσεων.

Στίς φάσεις πού προηγήθηκαν άπό τή γένεση τοΟ πολιτισμοΟ καί 
τών ταξικών κοινωνιών, τά σεξουαλικά ήθη ήταν πιό άσταθή άπ’ 
6,τι έγιναν έπειτα στίς ταξικές κοινωνίες, θά  έπαιρνε πολύ νά ά- 
ναλύσουμε τίς αιτίες αύτοΟ τοΟ φαινόμενου, θά  περιοριστοΟμε μόνο 
νά ποΟμε, δτι δ τέτιος φαινομενικός πλοΟτος άπόκρυπΐε μιά πρα
γματική φτώχεια: αύτός, πράγματι, Ικφραζε τό κοινωνικό σκόρ
π ι ζ α  τής φυλής. Περισσότερο άπό τήν καθολικότητα, αύτό άντανα- 
κλοΟσε τήν άπουσία άτομικότητας. Πράγματι, μονάχα μιά άπό τίς 
λίγο πολύ καθαρά διατυπωμένες άξίες τών πρωτόγονων κοινωνιών, 
πού υίοθετήθηκαν έπειτα άπό τίς «πολιτιομένες» κοινωνίες, έπιζεΐ
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καί έπι$ρ& σνίς σεξουαλικές σχέσεις: τό ταμπού τής αίμομιξίας. 
Μέ τό πέρασμα τοΟ χρόνου αύτός 6 χανόνας έγινε Ενστικτώδης: κα
τά χανόνα άνάμεσα ατά μέλη τής Γδιας οικογένειας δέν έκδηλώνξη 
ται κάν ή σεξουαλική έπι&(μία. Μ’ αύτή τήν Απαγόρευση ή άΛρω- 
πότητα κατοχύρωσε καί κωδικοποίησε στό κοινωνικό κυρίως πεδίο 
τά συμφέροντά της. Μ’ αύτό τόν τρόπο ή πρώτη καθολική (δηλαδή 
Ιστορικά διαρκής) άξία, πού Εφαρμόστηκε στίς σεξουαλικές σχέσεις, 
δέν προέρχεται άπλά άπό τή φυσική έπιλογή άλλά, άντίθετα, κατά
γεται άπό μιά κοινωνική πρόθεση, Ιστω κι άν αύτή ή πρόθεση δέν 
είναι τελείως συνειδητή. Άρχισε Ιτσι, δσον άφορ4 τό σεξουαλικό 
ένστικτο, ή διαδικασία πού δ Μάρξ χαρακτήρισε σάν «ύπερνίκηση 
τών φυσικών φραγμών», θά  δοΟμε βτι σ’ αύτό τό πεδίο ή διαδι
κασία ύπήρξε πολύ περιορισμένη.

Μέ τή γέννηση τοΟ πολιτισμού, πού, έπαναλαμδάνουμε, συμπί
πτει Ιστορικά μέ τήν Εμφάνιση τών ταξικών κοινωνιών, ή διαφο
ρετικότητα τής ήθικής προσέλαβε νέες μορφές στήν έπικράτεια τών 
έπαφών άνάμεσα στά φύλα. Μιά κάποια διαφορά Εμφανίστηκε ά
νάμεσα στίς διάφορες τάξεις καί τά διάφορα στρώματα μι&ς καί 
τής αύτής κοινωνίας. Ταυτόχρονα έκανε τήν έμφάνισή του 6 θε
σμός τοΟ γάμου, πού είναι θεμελιωμένος στήν άτομική Ιδιοκτησία 
καί μέ τόν όποίο συνδέεται ή κοινωνική άνισότητα άντρα καί γυ
ναίκας στίς σεξουαλικές καί οίκογενειακές σχέσεις. Ή  Επίδραση 
τής άτομικής Ιδιοκτησίας σ’ αύτές τίς σχέσεις άνέπτυξε μερικά 
σταθερά χαρακτηριστικά, πού παρόλη τήν έμμονή τους, δέν είναι 
καθολικά άνθρώπινες άξίες, έφόσον έχουν τίς ρίζες τους στή δια
δικασία άλλοτρίωσης. Ή  άλλοτρίωση είναι ή διαφορά άνάμεσα 
στήν ούσία τοΟ άνθρώπου καί τήν ύπαρξή του, ή άνάπτυξη τών ύ- 
λικών έξουσιών τής άνθρωπότητας σέ βάρος τής άνθρώπινης ού- 
σίας άτόμων ή καί δλόκληρων κοινωνικών τάξεων. Στήν έξέλιξη 
τών σεξουαλικών σχέσεων αύτή ή διαδικασία έκδηλώθηκε ποικι
λόμορφα σέ μορφές πού ποικίλλουν άνάλογα μέ τίς Ιστορικές πε
ριόδους. Κάθε Αλλοτριωμένος κοινωνικός σχηματισ|ΐός χαρακτηρί
ζεται άπό ένα διαρκές χαρακτηριστικό πού, γιά νά τό ποΟμε όρθά 
κοφτά, δέν ταιριάζει στίς οίκογενειακές σχέσεις: στό καθεστώς 
τής άτομικής Ιδιοκτησίας ή ζωή προσανατολίζεται πρός τήν κα- 
τοχή άγαθών. Μόνο αύτό πού είναι στήν κατοχή μας μπορεί νά 
θεωρηθεί σάν άληθινά δικό μας. Έ τσι, ή Επιθυμία κατοχής γίνε
ται θεμελιώδης ώθηση καί κίνητρο στίς σχέσεις δχι μόνο μέ τά 
άντικείμενα άλλά καί μέ τά πρόσωπα. Ά ν  ένα πρόσωπο είναι στήν
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κατοχή μου δέν πρέπει ν* Ανήκει σέ κανέναν άλλον, δπως ή γή 
μου, τό κοπάδι μου, χό έργοστάσιο 1) χό σπίτι μου. Κατά αυνέΐΜία, 
χό αίσθημα κατοχής ύιπεισέρχεται χαί οχίς σχέσεις χοΟ Ανχρα μέ 
χή γυναίχα. Γιά νά άποφύγουμ· χάβε παρεξήγηση, διευκρινίζου
με βτι ή χάση πρός χαχοχή πού δεσπόζει σχίς σεξουαλικές χαί οι
κογενειακές σχέσεις δέν πρέπει νά συγχέεχαι μέ χήν έπιθυμία — 
πού «Ιναι παρούσα σέ χάθ« σχέση άγάπης — χοΟ νά χάνω Ιτσι 
ώστε χό πρόσωπο πού ποθώ, πού άγαπώ, νά γίνει «δικό μου». *Η 
σύγχυση πρέπει χωρίς άλλο νά άποφ<ύγεται, γιαχί τό «Ινσχιχτο» 
Ιδιοκτησίας είναι άνεξάρτητο άπό τήν έπιθυμία χαί τή αυγχίνηση. 
Ό  άντρας τιμωρεί χήν «Ινοχη» μοιχείας γυναίχα χαί χό «μοιχό» 
της, άχόμα χι άν δέν χήν άγάπησ* ούτε χήν πόθησε ποτέ του, ά- 
πλά χαί μόνο γιατί αύχή ή γυναίχα είναι «διχή χου». Είναι ζήτη- 
μα «τιμής» χό νά μή στερούμαστε αύτό πού μάς άνήκει, Ισχω χι Αν 
δέν χό Ιχουμ* άνάγχη, βποια χι Αν «Ιναι ή ίνταση αύχής χής «ά- 
νάγχης». Πρέπει έπίσης νά προσθέσουμε βτι ή θέληση Ιδιοποίησης 
«Ιναι στενά δεμένη μέ χήν Επιθυμία πού μάς έμπνέει χό πρόσωπο 
πού άγαπΑμε ή έπιθυμοΟμ». Τό χίνηχρο χής κατοχής γίνεται, β- 
πως χαί στ’ Αλλα πεδία, χυρίαρχο σ’ αύτή τήν έπιθυμία χαί Επη
ρεάζει βαθιά χήν ίδια χήν έπιθυμία. Τό χύρος χοΟ άρσινιχοΟ θέλει 
νά κατέχει αύτός βσο πιό πολλές γυναίκες είναι δυνατό, χαί αύξά- 
νεται Αν αύτές ot γυναίκες είναι «δύσκολες»' Αντίστροφα, τό χύρος 
τής γυναίχας έξαρτ&ται άπό χόν άριθμό, άχόμα χαί άπό χήν κοι
νωνική θέση τών θαυμαστών καί αύχών πού τή φλερτάρουν.

Γενικά, σέ μιά ταξική κοινωνία ή σχέση δέν συνάπτεται άνάμε
σα σέ δυό άνθρώπινα πλάσματα άλλά άνάμ*σα σέ πρόσωπα πού κα
τέχουν διαφορετικές θέσεις στό προοδεμένο στόν κοινωνικό καταμε
ρισμό τής έργασίας σύστημα. Ή  Ισότητα ύπάρχει μονάχα βταν ot 
Ενδιαφερόμενοι καταλαμβάνουν άνάλογες θέσεις σ’ αύτή τήν κοινω
νική - Επαγγελματική Ιεραρχία. Πρόκειται πάντως γιά μιά Ισότη
τα μεταξύ Ανίσων, στό βαθμό πού δέν θεμίλιώνεται στήν πραγμα
τικότητα ή σέ ίσες Ανθρώπινες άξίες.\Βέβαια, μπορεί μιά Ισότητα 
νά είναι πραγματική άκόμα καί άνάμεσα σέ πρόσωπα πού κατα
λαμβάνουν άνάλογες θέσεις στήν κοινωνική κλίμακα' μέ άλλους β- 
ρους, σχέσεις πού θεμελιώνονται στήν Ισότητα είναι δυνατές άκόμα 
καί σέ Αλλοτριωμένες συνθήκες. Άλλά στήν πλειοψηφία τών περι
πτώσεων είναι δυνατές μόνο άνάμεσα σέ πρόσωπα τοΟ ίδιου φύλου: 
πρόκειται κυρίως γιά τίς φιλίες άνάμεσα στούς άνθρώπους. Ot σχέ
σεις άνά;ιεαα σέ πρόσωπα διαφορετικού φύλου είναι, βπως εΓδαμε,
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Ανισες Εξ όριβμοΟ. Άπό τήν Αρχή ή γυναίκα δέν κρινόταν μέ βάση ( 
τή θέση πού χατεΐχε στήν κοινωνική - Επαγγελματική Ιεραρχία 
άλλά μέ βάση τή θέση τοΟ πατέρα ή τοΟ συζύγου. Πρέιΰι νά φτά- 
σουμε στό 18ο χαί στό 19ο αΙώνα γιά νά βροΟμε χάποια σημαντική 
άλλαγή. 01 σεξουαλικές σχίσεις «Ιναι λοιπόν καταδικασμένες νά 
(Ιναι σχίσεις άνισότητας καί άνταναχλοΟν Ιτοι τήν άλλοτρίωοη 
τής «είδολογικής ούσίας» (Μάρξ).

Αύτή ή άνισότητα *1ναι ϊχδηλη σέ δλες τίς πλευρές τών σχέ
σεων άνάμεσα στόν άντρα χαί τή γυναίχα. ’Εμφανίζεται στό κα
θαρά σεξουαλικό πεδίο, γιατί ή Αμοιβαιότητα τής έρωτιχής Από
λαυσης είναι Ινας στόχος πού άναγνωρίστηχε άνοιχτά χαί χαθολι- 
χά μόνο σέ Εξαιρετικές περιόδους. ’Εκδηλώνεται στό ήθιχό πεδίο, 
γιατί αύτό πού Επιτρέπεται στόν Αντρα Απαγορεύεται στή γυναί
κα. ΤοΟτο φαίνεται Από τά άποτελέσματα στό διανοητιχό χαί νο
μικό πεδίο, δπου Επισφραγίζεται ή διαφορά νομιχής ύπόστασης ά
νάμεσα σέ Αντρα χαί γυναίχα, μέσα στήν οΐχογένεια. Ή  ύποχειμε- 
νιχή πλευρά τής άλλοτρίωσης είναι ή σιωπηλή άποδοχή αύτής τής 
Ανισότητας, άφοΟ οί Αντιδράσεις ξεσποΟν μόνο χατά τή διάρχεια 
τών χοινωνιχών Επαναστάσεων ή σάν Αποτέλεσμά τους (-στήν Α 
ναγέννηση, στήν Εποχή τοΟ Διαφωτισμοί), στόν ούτοπιχό σοσιαλι
σμό χαί Αργότερα, μαζί μέ τή διάδοση τοΟ μαρξισμοΟ).

Ή  γενιχή κοινωνική άλλοτρίωοη Επεχτείνεται στίς σεξουαλι
κές σχέσεις καί μέ Αλλες μορφές: μέ τή μεσολάβηση μιΐς  άλλο- 
τριωμίγης ήθιχής.

01 άναφερόμενες στήν Ιδιοκτησία πράξεις προϋποθέτουν τό. Ι
διαίτερο Ανθρώπινο ίν : Ενα Ατομο πού ζητάει κυρίως νά Εξασφαλι
στεί σέ βρισμένες συνθήκες άχόμα χαί σέ βάρος Αλλων Αν χρεια
στεί- Ινα Ατομο στό όποιο δερπόζουν συναισθήματα δπως ή ζήλεια, 
δ φθόνος, ή ματαιοδοξία καί 6 Εγωισμός- Ινα Ατομο Ανίκανο νΑ χοι- 
τάξει τόν Εαυτό του Αντικειμενικά, άπό μιά χάποια Απόσταση, χαί 
πού ταυτίζεται Αβουλα μέ τίς συγκινήσεις χαί τά συμφέροντά του. 
Παράλληλα μέ τή γέννηση τής ιδιαιτερότητας, διαμορφώνεται μιά 
ήθιχή πού ύ ρόλος της είναι νά κατευθύνει τίς Ιδιαίτερες φιλοδο
ξίες ύπστάσσοντάς τες σέ πλατύτερα κοινωνικά συμφέροντα καί ά- 
παιτήσεις. Ot ήθιχές προσταγές δέν παραμένουν καθαρά Εξωτερι
κές, άλλιώς δέν θά ήταν πιά ήθιχές. Τό Ατομο τίς Εσωτερικεύει, 
τίς υΙοθετεΐ, σάν δλοχληρωτιχό τμήμα τοΟ συστήματός του, τοΟ Ε- 
σωτερικοΟ του κώδικα- μεριχά άτομα τίς Ενστερνίζονται περισσό
τερο, Αλλα λιγότερο. Ή  συνείδηση, σΑν «Εσωτερικός κριτής», είναι
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ή μορφή μέ τήν 4ποία 4 «Εξωτερικός κριτής», δηλαδή ή κοινή γνώ
μη χαί ή ήθιχή της κρίση, Εκδηλώνεται στήν προσωπικότητα.

Είναι φανερό δτι, άκόμα καί στήν άλλστριωμένη μορφή τους, 
ot ήθικές άρχές παίζουν έναν Εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στή διαδι
κασία ΕξανθρωπισμοΟ γενικά καί στόν Εξανθρωπισμό τών σχέσεων 
άνάμεσα στά φύλα ειδικά. Είναι ταυτόχρονα φανερό δτι δ άντα- 
γωνισμός άνάμεσα στούς ήθικούς κανόνες καί οί Ιδιαίτερες τάσεις 
συμβάλλουν τουλάχιστο τό Ιδιο τόσο στή διατήρηση δσο καί στόν 
Εξανθρωπισμό τής ιδιαιτερότητας.

θά  περιοριστοΟμε νά Εξετάσουμε Εδώ τίς σεξουαλικές σχέσεις. 01 
κανόνες τής σεξουαλικής ήθικής Εξανθρωπίζουν μόνο ένμέρει τό 
άτομο, διατηρώντας ζωηρή τήν άντίθεαη άνάμεσα στίς ιδιαίτερες 
προσπάθειες καί τούς ήθικούς κανόνες, (πού μποροΟν άλλωστε νά 
είναι Ιδιαίτεροι). Ή  Επιθυμία γιά κατοχή, ή ζήλεια καί δ Εγωι
σμός δέν καταργοΟνται’ διοχετεύονται μόνο πρός τομείς δπου δέν 
συγκρούονται μέ τούς κοινωνικούς κανόνες ή δπου ot συγκρούσεις 
είναι πιό μετριασμένες. Γιά παράδειγμα, Ενας άντρας πού δέν μπο- 
ρεΐ νά δείρει τόν προϊστάμενό του, μπορεί νά βρεί μιά Ικανοποίη
ση δέρνοντας τή γυναίκα του. Πολυάριθμες ποικιλίες σαδισμοΟ καί 
μαζοχισμοΟ, πού γίνονται άντιληπτές σάν σεξουαλικές διαστροφές, 
κατά βάθος δέν είναι παρά τό μέσο μέ τό δποίο ή ιδιαίτερη Επιθυ
μία πραγματώνεται μέσα σέ Επιτρεπτά δρια. (Αύτό δέν συμβαίνει 
προφανώς μόνο στή σεξουαλικότητα' φτάνει νά σκεφτοΟμε τό σα- 
δισμΐό τοϋ πολέμου: Ενάντια στόν Εχθρό τά πάντα Επιτρέπονται.)

Στό θέμα «ήθικότητα καί σεξουαλικές σχέσεις» ύπάρχει ώστό· 
σο Ινα ειδικό πρόβλημα, πού πρέπει νά τό άντιμετωπίσουμε ξεχω 
ριστά. Ό ταν όπενθυμίσαμε δτι τό ταμπού τής αίμομιξίας Εμφανί 
στηκε πρίν άχόμα άπό τή γέννηση τοΟ πολιτισμοϋ, είπαμε Επίσηι 
δτι αύτό είναι μιά Εκδήλωση τής τάσης γιά ύπερνίκηση τών φυσι 
κών φραγμών. Στίς σχέσεις άνάμεσα στά φύλα, δμως, αύτή ή τά 
ση Εμφανίζεται σέ μιά θεωρητικά διαφορετική μορφή άπό κείνα 
πού παίρνει σέ δλα τά άλλα εΓδη άνθρώπινων Επαφών, γιατί ά 
πλούστατα ot σεξουαλικές σχέσεις Εχουν τή βάση τους σ’ Ενα βιο 
λογικό (φυσικό) Ενστικτο. Βέβαια, άκόμα καί ή διατροφή άντα 
ποκρίνεται σ’ Ενα βιολογικό Ενστικτο, άλλά ή άνθρώπινη Επαφι 
παρεμβαίνει Εδώ μόνο μέ δευτερεύοντα τρόπο. ’Αντίθετα, τό φυσι 
κό Ενστικτο πού Εκδηλώνεται στίς σχέσεις άνάμεσα στή μητέρι 
καί τό μωρό είναι Εξ δρισμοΟ μιά -σχέση άνάμεσα ο ί άνκπους. Στί 
σχέσεις άνάμεσα στή μάνα καί τά ώριμα παιδιά ot φυσικοί φραγ
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μοί είναι ίλο καί λιγότερο πραγματικοί. Στίς μέρες μα^ τά μεγά
λα παιδιά είναι γενικά «προσκολλημένα» στή μάνα γιά λόγους 
κοινωνικούς χαί ήθικούς. Μέ άλλα λόγια αύτά δημιουργοϋν τίς 
σχέσεις τους μέ τή μάνα Ανεξάρτητα άπό ιό βιολογικό δεσμό. Καί 
ή μάνα συμπεριφέρεται τό ΓΒιο πρός αύτά. Αντίθετα, τό σεξουαλι
κό ένστικτο είναι Ινα άπόλυτο καί Απεριόριστο θεμέλιο τής έπαφής 
άνάμεσα στά φύλα. Δέν μπορεί νά καταργηθεI, άλλά μονάχα νά 
έξανθρωπιστεΐ.

Τούτη είναι ή γένεση τής Ιδιαίτερης λειτουργίας τής ήθικής 
Αλλοτρίωσης στή ρύθμιση τής σχέσης άνάμεσα στά φύλα. Στήν 
πραγματικότητα οϊ ήθικοϊ κανόνες ή έξανθρωπίζουν ή καταπνί
γουν τό σεξουαλικό Ενστικτο' δέν ύπάρχει τρίτος δρόμος. Πρός με
γάλη του τιμή ό Φρόυντ μπόρεσε νά άναγνωρίσει τόν Ανταγωνι
σμό άνάμεαα ατούς ήθικούς κανόνες καί τό σεξουαλικό Ινστικτο 
καί νά φέρει στό φώς τίς δυσμενείς συνέπειες, πού προκαλοΟνται 
άπό τήν καταπίεση αύτοΟ τοΟ ένστικτου. Στό βαθμό δμως, πού γιά 
τό Φρόυντ ο{ άλλοτριωμένες κοινωνικές σχέσεις είναι ή διαρκής 
κατάσταση τοΟ άτόμου, στήν άπτική του δέν ύπεισέρχεται ή δεύ
τερη προοπτική, ή προοπτική ΈξανθρωπισμοΟ τοϋ σέξ, παρόλο πού 
μερικά στοιχεία αύτής τής προοπτικής ύπήρξαν ήδη στήν προϊστο
ρία τής άνθρωπότητας.

Ό  χριστιανισμός, πού πάνω άπό χίλια χρόνια ύπήρξε ή κυρίαρ
χη Ιδεολογία Από τήν όποια έμ,πνεύστηκε άκόμα καί ή ήθική, Ε
παιξε ίνα μοναδικό ρόλο στόν Εξανθρωπισμό τής σεξουαλικής Επα
φής καί ταυτόχρονα στήν καταπίεση τοΟ σεξουαλικοΟ ένστικτου. 
Σ ’ αύτόν μπορεί κανείς νά διαπιστώσει περίλαμπρα, καλύτερα άπ’ 
όπουδήποτε άλλοι), τή διπλή λειτουργία τής άλλοτριωμένης ήθι- 
κής. Ό  χριστιανισμός διακήρυξε (άν καί μόνο σάν τάση καί στό 
ιδεολογικό πεδίο) τήν Ισότητα τοΟ άντρα καί τής γυναίκας τουλά
χιστο μπροστά στό θεό. ΟΙ γυναίκες είναι ίσες μέ τούς άντρες στό 
ποίμνιο τών πιστών καί, παρόλο πού άπαγορεύεται νά μποΟν στό 
Ιερό, μποροΟν νά κατακτήσουν τήν άγιότητα. Άκόμα καί οί ήθι- 
κοί κανόνες είναι ot Γδιοι: γιά τόν άντρα, δπως καί γιά τή γυναί
κα, ή παρθενία είναι άρετή καί ή μοιχεία άμάρτημα. (’Αλλη Ι
στορία είναι τώρα τό δτι αύτή ή ήθική δέν Εφαρμόστηκε στήν πρά
ξη.) Χωρίς τήν Ιδεατή Ισότητα, ή  σύγχρονη Αγάπη, ή Αγάπη 
πάθος, δέν θά ύπήρχε. 'Ωστόσο ή χριστιανική στάση άπέναντι στίς 
σεξουαλικές σχέσεις είναι παράξενα παράδοξη. Στήν άρχαιότητα, 
6 βαθμός έξανθρωπισμοϋ τής Επαφής άνάμεσα στά φύλα άντανα-
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χλοΟσ« τό βαθμό ήθικές ΑνΑπτυξης' 6 χριστιανικός κόσμος άνχέ- 
σχρ«ψ« τή οχέοη: δσο πιό δυνατή «Ιναι ή Εξουσία τής ήθικής τό
σο π«ρισαότ«ρο ή σίξουαλικότητα καχαπιέζεχαι χαί θ«ωρ«1ται ά
χόμα χαί Ιδεολογικά σάν χάτι τό «κτηνώδες». Ή  «ξουαλιχή πρά
ξη Επιτρεπόταν γιά χή διαιώνιση χοΟ είδους άλλά ή Ερωχική άπό
λαυση, ή σεξουαλική άπόλαυση χαί, Ιδιαίχερα, ή λαχρεία τής Α
πόλαυσης «Ιναι Αμάρτημα πού συνοδεύεται άπό Ινα συναίσθημα 
ένοχής. Ή  άσχική ήθική χληρονόμηο», χουλάχισχο Ενμίρει, χή 
χριστιανική ήθική, χυρίως γιά δσα άφοροΟν χίς γυνα1κ«ς, υΐοθε- 
χώντας μάλιστα —  σέ Αντίθεση πρός τό χρισηατννσμό — τήν άρ- 
χή χής άνισότηχας χών φύλων. Ό  «οίκος άνοχής» 1γιν« Ινας ά- 
σχικός θεατός πολύ ταιριαχτός μέ χή μονογαμία.

Δέν χαρακτηρίζεται λοιπόν χυχαΐα ή λβγόμβνη «σεξουαλική Ε
πανάσταση» σάν μιά άπό τίς κύριες Εκδηλώσεις έξέγερσης Ενάντια 
στήν άοτική ήθιαή. Ή  «σεξουαλική Επανάσταση» ήδη Ιχει γνω
ρίσει Αρκετές διακυμάνσεις, άλλά καμιά τόσο Επιβλητική δα» Εκεί- 
νη πού διαπερνάει σήμερα τά σπουδαστικά κινήματα τής δυτικής 
Εύρώπης. Βέβαια, δέν πρόκ«ιται γιά Ενα Ενιαίο κίνημα άλλά γιά 
μιά σύγκλιση διαφόρων τάσεων. ΜποροΟμ* ώστόσο νά ξ«χωρίαουμ« 
δυό κυρίαρχους προσανατολισμούς. Ό  πρώτος συνίσχαται στήν άνύ- 
ψωοη στό βαθμό Ιδεολογικής Αρχής αότοΟ πού Εφαρμόστηκ« πάντα 
σχίς π«ριόδους διάλυσης χών ήθικών κανόνων. Ταυχίζιι χόν άν
θρωπο μέ χήν Ιδιαιτερότητα καί Απαιτεί χήν Απόλυχη «ξουαλική 
[χανοποίηση. Οί σεξουαλικές διαστροφές, Ιδιαίτερα ό σαδομαζοχι
σμός, πού τόν καθαρά Ιδιαίτερο χαρακτήρα του ήδη άποκαλύψαμε, 
γίνονται Ιχσι Ιδανικά. Τ ιά  τούς δικούς μας στόχους «ίναι ώστόσο 
πιό σημαντικός δ δεύτερος προσανατολισμός. ΟΙ ύποστηρικτές του 
ΘεωροΟν τή σεξουαλική Επανάσταση σάν Ενα άπό τά μέσα γιά νά 
θέσουν τέλος στήν άλλοτρίωαη, γιά τήν πραγμάτωση δηλαδή χοΟ 
σχοποΟ τους. Δέν περιορίζονται νά διακηρύτχουν χό δικαίωμα β- 
λων χών άνθρώπινων πλασμάχων στήν άπόλαυση (θέση πού ύπο- 
αχηρίχχηχβ άπό τό ΜαρκοΟζ* στό ’Έ ρω ς χαί πολιτισμός) ,  άλλά 
πιστεύουν είλικρινά οτή σεξουαλική Ισότητα άντρών καί γυναι
κών. Αύτοί θέλουν Επίσης νά καταργήσουν άπό τίς σχέσεις τών 
δύο φύλων μιά άπό τίς κύριες Εκδηλώσεις τής Αλλοτρίωσης: τό 
αίσθημα καιοχής. ΖηχοΟν συνεπώς νά δημιουργήσουν μιά έξαν- 
θρωπιομένη κοινωνία, άν καί ή θεωρία καί ή πραχχική χους περιέ
χουν μιά μεγάλη δόση άφέλειας, άκόμα καί παραλογισμοΟ.

Έχουμε ήδη πει δχι μορφές Εξανθρωπισμένων σχέσεων Ανάμε
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σα οτά δύο φύλα έμφανίζονται, Αν χαί σάν Ιξαιρέσεις, Ακόμα χαί 
σέ Αλλοτριωμένες κοινωνικές συνθήκες. *Η προσωπική Αγάπη παίρ
νει έδώ μιά κυρίαρχη σπουβαιότητα, δμοια μέ τήν έδώ χαί λίγο 
καιρό κατηγορηματική Απαίτηση δ γάμος νά βασίζεται στήν Α
γάπη. Σ ’ οΛτή τήν Ιδέα ένώνονται 6 καλλιεργημένος έρωτισμός, 
ή Αλληλεγγύη χαί ή φιλία (πρόκειται γιά δυό διαφορετικά πράγ
ματα) τοΟ ζευγαρισΟ μαζί μέ τίς προσπάθειες πού χάνει τό Ατομο 
γιά νά ξεπεράσει τό Ινστικτο κατοχής —  σέ πρώτο πλάνο τή ζή
λεια — , γιά τό δπΛο ή ζωή καί ή λογοτεχνία μ4ς προσφέρουν 
πολλά παραδείγματα (Ας σκεφτοΟμε τόν Τσερνισέφσκι στό «Ημε
ρολόγιό» του: ο( προσπάθειες πού κατέβαλε γιά νά καταπολεμή
σει τή ζήλεια είναι Ινα σημαντικό στοιχείο τής σφαιρικής έπανα- 
στατικής του συμπεριφοράς).

Ό λ α  τά θετικά στοιχεία, πού τείνουν νά Αναπτύξουν τό είδολο- 
γικό 8ν, μποροΟν νά προσλάβουν, βπως «Ιναι φανερό, Απάνθρωπες 
μορφές καί νά είναι Ακόμα καί καταστροφικά. ΤοΟτο Ισχύει καί 
γιά τήν Αλληλεγγύη καί τή φιλία: αύτό πού ώθεϊ τή λαίδη Μάκ- 
βεθ νά ταυτιστεί μέ τό σύζυγό της δέν είναι προφανώς Ινα καλό 
ήθικό παράδειγμα. Δέν είναι σπάνιο φαινόμενο αύτός 6 τύπος ή- 
θικοΟ ξεπεσμοΟ νά συνοδεύει τήν Αγάπη. Έ  Αγάπη πάθος σαρώ
νει συχνά δλα τά Ιμπόδια (συμπεριλαμβανομένων καί τών ζωντα
νών πλασμάτων) πού συναντάει στό δρόμο της. Τό σφάλμα δέν 
είναι βμως τοΟ πάθους σάν πάθους" ένοχες είναι μάλλον οI προκα
τειλημμένες Ιδέες χαί τό ριζωμένο στό Ανθρώπινο μυαλό σύστημα 
προκαταλήψεων, πού* τοποθετοΟν έμπόδια στό δρόμο τοΟ πάθους 
(βλέπε γιά παράδειγμα τήν τυπολατρία στή Βερενίκη ή τήν 
κτητική φύση τοΟ πάθους στή Φαίδρα τοΟ Ρακήνα). Άπό τήν 
Αλλη μεριά ή Αγάπη δέν είναι Ανεξάρτητη Από τόν κοινωνικό καί 
Ανθρώπινο χώρο δπου έκδηλώνεται: τό άτομο έρωτεύεται γενικά 
πρόσωπα π ώ  μποροΟν νά εύνοήσουν τά συμφέροντά του. Σέ μιά 
ταξική κοινωνία, τό νά δρασκελίσει ή άγάπη τά κοινωνικά σύ
νορα ΑποτελεΙ έξαίρεση, δπως τό δείχνει ή κωμωδία τοΟ Μπέρ- 
ναρ Σώ Τά σπίτια ιού χήρου. Ot έρωτικές σχέσεις είναι Αδια
χώριστες Από τίς οίκονομικές τόσο στό γάμο, δπου γενικά ή γυ
ναίκα συντηρείται, δσο καί στήν πορνεία. Στόν αΙώνα μας, ή Αγά
πη Ιγινε Ινα κοινωνικό Ιθιμο, ίνα σχεδόν «ύποχρεωτικό» στοι
χείο τών «καλών τρόπων». Γιά κερδοσκοπικούς λόγους δ τύπος καί 
6 κινηματογράφος δέν χρησιμοποιοΟν τήν άγάπη λιγότερο άπ’ δ,τι 
τό σέξ.
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Ή  βαθύτητα ή ή έπιφανειακότητα τής άγάπης ίέν  είναι μονά
χα μιά άπό τίς μεγαλύτερης ή μικρότερης βαθύτητας έκδηλώσεις 
τής Ανθρώπινης ούσίας. Ή  σχετική έπιχράτηοη τής άγάπης - πά
θος συμπίπτει Ιστοριχά μέ τήν άνάπτυξη τής άνθρώπινης ύποκει- 
μενιχότητας μέ τή θετική Ιννοια, μέ τή γέννηση τοΟ σύγχρονου ά- 
στικοΟ άτομικισμοΟ (ή σύγχρονη Ιρωτική ποίηση είναι ή πιό δ- 
μορφη Εκφραση αδτής τής άλλαγής). 'Οσο μεγαλύτερη άξία Ιχει 
τό άτομο (στό αίσθηματικό, ήθιχό χαί μορφωτικό πεδίο) τόσο πιό 
πλούσια είναι ή άγάπη του. Όσο περισσότερο τό άτομο είναι «κε
νό», άλλοτριωμένο, τόσο πιό Επιφανειακή χαί άπρόσωπη είναι ή 
άγάπη του. -

Δέν μποροΟμε βμως νά θεωρήσουμε τή λατρεία τής άγάπης 
(χαί τοΟ σέξ) στόν αιώνα μας -σάν τό προΓόν μιάς κερδοσκοπικής 
χρησιμοποίησής τους. Σ’ Ινα κόσμο, δπου τά κοινοτικά δεσμά χα
λαρώνουν καί σπάζουν, δπου τό άτομο είναι άπομονωμένο καί άπρο- 
στάτευτο, ή άγάπη (καί τό σέξ) είναι ή μόνη άμεση καί άνθρώ
πινη σχέση, μέσω τής δποίας δυό άτομα συναντιόνται. Άκόμα καί 
στήν πιό φτωχή άγάπη διατηρείται ένμέρει ή χαρά τοΟ νά άνα- 
καλύπτεις Ινα πρόσωπο, μέ τό ύποϊο θά ζείς καί είναι τούτη ή 
χαρά πού μετριάζει ή έξαφανίζει, τουλάχιστο προσωρινά, τό αί
σθημα μοναξιΛς καί άπομόνωσης ρίχνοντας μιά γέφυρα άνάμεσα 
σέ δυό ψυχές. Έ τσι, άκόμα καί ot πιό Εμπορικές σεξουαλικές σχέ
σεις Εκφράζουν κάτι άπό τήν άνθρώπινη ούσία καί συντελοΟν κα
τά κάποιο τρόπο στή διατήρησή της.

θ ά  ποΟμε τώρα μερικά λόγια γιά κείνο πού λέγεται συνήθως 
«σεξουαλική ήθική». Ά ν  ξαναθέσουμε τό έρώτημα: «Ή ύπαρξη 
μιδς συγκεκριμένης "σεξουαλικής ήθικής” είναι διαρκής άξία;», 
ή άπάντησή μας είναι κατηγορηματικά άρνητική. Καί δχι γιατί ή 
ύπαρξη δλων τών περιορισμένων καί έπιμέρους ήθικών (καί αύτό 
δέν ισχύει γιά τήν «Εμπορική» ή τήν «πολιτική ήθιχή» λιγότερο 
άπ’ δ,τι γιά τή «σεξουαλική») είναι μιά ίκφραση τής ήθικής άλ- 
λοτρίωσης. Μεγάλο μέρος τής κοινής γνώμης θεωρεί άχόμα «άνή- 
0ικα» δλα δοα Ιρχονται σέ άντίθεση μέ τά ίσχύοντα σεξουαλικά 
ήθη. ’Επιπλέον δ δρος «άνηθικότητα» χρησιμοποιείται συχνά γιά 
νά σκιαγραφήσει τήν παραβίαση τών κανόνων πού κυβερνοΟν τή 
σεξουαλικότητα. Άπό τήν άλλη μεριά, άν Εξετάσουμε τό πρόβλημα 
άπό τήν άποψη τής άνάπτυξης τοΟ είδολογικοΟ δντος (καί δώ τί
θεται άκόμα καί τό ζήτημα τών μελλοντικών τάσεων), γίνεται 
σαφές δτι στίς σεξουαλικέ; σχέσεις δροΟν ot ίδιοι παράγοντες πού
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ζημιώνουν τίς καθολικές άξί«ς καί είναι έπιζήμιοι γιά δλες τίς 
Αλλες πλευρές τής ήθικής. Νά Εκβιάζεις χή θέληση ένός άλλου 
προσώπου, νά χό βδι^είς έν ψυχρ® σέ λάθη, νά θεωρείς τόν άλ
λο άπλό έργαλείο, νά καχαατρέφεις χή ζωή άλλων, νά άρνεΐσαι 
χήν Αμοιβαιότητα καί χήν Ισόχηχα: χοΟχες είναι οί σχάσεις καί οί 
πράξεις, πού, σχίς έπαφές άνάμεσα σχά φύλα, χαχασχρέφουν Ανε
πανόρθωτα χίς άνθρώπινες άξίες. Άλλά είναι φανερό βχι αύχές 
οί σχάσεις καί πράξεις δέν είναι είδιχές παραβιάσεις τών Ιδιαίτε
ρων κανόνων χής σεξουαλικάς ήθικής, άπό χή στιγμή πού ot ίδιες 
ο( παραβιάσεις δσον άφορΑ χό ειδολογικό δν βρίσκονται σέ δλες χίς 
Αλλες πλευρές χών Ανθρώπινων σχέσεων.

Έ  πρώτη μας Αναφορικά μέ τό μέλλον διαπίσχωση είναι δχι θά 
έξαφανισχεϊ χό Ιδιαίχερο ήθικό σύσχημα, άπ’ δπου προήλθε ή «σε
ξουαλική ήθική» χαί βχι ο( έπαφές άνάμεσα σχά φύλα θά χρίνον- 
χαι σχή βάοη χών ίδιων χριχηρίων, πού θά έφαρμόζονχαι σέ δλες 
χίς Αλλες άνθρώπινες σχέσεις. Ό πω ς είπαμε ήδη, έμεΐζ Αξιώνουμε 
μιά μή άλλοχριωμένη μελλοντική κοινωνία χαί συνεπώς δέν μπο
ροΟμε νά μήν προβλέψουμε τό τέλος τής άλλοτρίωσης άχόμα χαί 
στίς σχέσεις άνάμεσα στά φύλα.

Πώς βλέπουμε γενιχά αύτές χίς σχέσεις; Τί προβλέψεις μπο- 
ροΟμε νά κάνουμε;

Πρώχ’ άπ* δλα θά ίξαφανισχεΐ ή κοινωνική άνισόχηχα άντρών 
χαί γυναικών. Χωρίς άμφιβολία, αύτό δέν σημαίνει δτι θά έξαφα- 
νισχοΟν δλοι ot τύποι άνισότητας, άπό τή στιγμή πού ή άνισότητα 
άνάμεσα σχ’ άνθρώπινα πλάσμαχα δέν μπορεϊ νά χαταργηθεΐ οδτε 
χαί σχ’ Αλλα πεδία. Τέλος χής χοινωνιχής Ανιοόχηχας δέν σημαί
νει γιά μΑς μόνον δχι ή κοινωνική καχάσχαση καί ot άρχικές δυ- 
ναχόχηχες θά είναι ίσες γιά δλους, άλλά, άκόμα, δχι θά έξαφανι- 
οτοΟν χαί κείνες ot διαφορές πού μΑς Φαίνονται «φυσικές» μόνο 
καί μόνο γιατί συνηθίσαμε σ’ αύτές άπό χιλιετηρίδες, άλλά πού 
μέχρι τώρα είναι τό άποτέλεσμα τοΟ χοινωνιχοΟ καταμερισμού τής 
Εργασίας: γιά παράδειγμα, ή άνισότητα άνάμεσα σέ Αντρα καί γυ
ναίκα, δσον άφορδ χή σεξουαλιχή Απόλαυση χαί τήν έπιλογή 
■τοΟ συντρόφου, ή διανοητική δραστηριότητα χαί ot ήθιχές καί έ- 
ξωτεριχές Ιδιότητες, δπως ή «φυσική» Αποφασιστικότητα καί όρθο- 
λογικότητα τοΟ Αντρα Αντίθετα πρός τή «φυσιχή» γλυκύτητα καί 
ευαισθησία τής γυναίκας, κλπ.

Έφόσον φορέας τής ζωής γενικά δέν θά είναι πιά ή Ιδιοκτησία, 
ή Ιδέα τής κατοχής θά έξαφανιστεί άπό τή σχέση Ανάμεσα στά
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δύο φύλα. Ό  Αλλος δέν θά είναι πιά Ινα Αντικείμενο κύρους, Ινα 
τρόπαιο, Ινα μέσο γιά τήν έπίτευξη ένός σκοποΟ. Σχίς σχέσεις Α
νάμεσα σέ πραγματικά έλεύθερα Ατομα & «Αλλος» είναι πάντα I- 
νας χύτοαχοπύί. Μιά έρωτιχή σχέση θά τελειώνει μονάχα δταν 6 
Ινας άπό τούς δύο ένδιαφερόμενους θά παύει νά αίοθάνεται τήν 
άνάγχη της, Ιτσι βπως θά μπορεΤ νά γεννηθεί μονάχα Από τήν 
άμοιβαία άνάγχη τοΟ «Αλλου». Είναι προφανές δτι ή δδύνη δέν θά 
έξαφανιστεΤ. Ή  έπιθυμία χαί ή Αγάπη πού δέν βρίσκουν άνταπό- 
χριοη χαί δέν γίνονται αίαθητές μέ τήν ίδια Ινταση θά είναι πάν
τα πηγή πόνου. Άλλά θά Αφανιστεί τό τραΟμα πού προχαλεϊται άπό 
χή μή Ικανοποίηση χής έπιθυμίας χατοχής. Τό έγχαχαλειμμένο Ατο
μο θά ύποφέρει, άλλά δ πόνος θά προκαλβΐχαι μόνο άπό τήν προσω
πική άπώλεια χαί Βχι άπό τήν πληγωμένη ματαιοδοξία, άπό τήν 
προοβλημένη «τιμή», άπό χό συναίσθημα δτι «στερηθήκαμε τό χαλό 
μας». Δέν θά ύπάρχουν πιά καταστροφές, πού θά προχαλοΟνται 
άπό μιά συγχεχριμένη «σεξουαλική ήθιχή», δπως ίέν  θά ύπάρχουν 
πιά τό Αμάρτημα καί τό συναίσθημα ένοχής, πού όφείλονχαι σέ 
μιά «παράβαση» ένός Βιαίτερου σεξουαλικού κώδικα. Έ  Ιρωτιχή 
άπογοήτευση θά γίνει Ιτσι Ινας πόνος άντάξιος τοΟ άνθρώπου.

Σ ' Ινα μή Αλλοτριωμένο κόσμο, πού δέν θά κυριαρχείται Από 
τήν τάση γιά κατοχή, ot Ανθρωποι θά πάψουν νά είναι μερικά δν- 
τα. Ή  Ατομική προσωπικότητα, πού μέχρι τώρα ύπήρξε μιά έξαί- 
ρεση, θά γίνει στήν κοινωνία κάτι τό τυπικό.· 01 ήθικοI κανόνες 
δέν ΘΑ έπιβάλλονται πιά άπό τά Ιξω σέ μιά κλειστή στήν Ιδιαίτε
ρό τη χά χης δπαρξη. Τό πρόσωπο θά είναι (κανό νά Ιναρμονίζει 
τίς Ιπιλογές του μέ τά εΚικά του προσόντα (φυσικές Ικανότητες, 
ταλέντο, εύαισθησία) καί νά έξανθρωπίζει, άκόμα καί νά κατα
πνίγει, τίς παρορμήσεις του.

Είδαμε δτι αύτό άποχτΑ μιά Ιδιαίτερη σημασία στή σεξουαλικό
τητα, δπου τά φυσικά Ινστικτα δέν μποροΟν νά καταργηθοΟν προ
οδευτικά άλλά πρέπει είτε νά καταπνιγοΟν είτε νά έξανθρωπι- 
στοΟν. Τό Ατομο δέν θά πρέπει νά καταπνίγει τίς έπιθυμίες του 
άλλά νά τίς έξανθρωπίζει. Είπαμε ήδη μερικά κριτήρια αΑτοΟ τοΟ 
έξανθρωπιτ,ιοΟ: Ισότητα, Αμοιβαιότητα, έλευθερία έπιλογής καί 
Αρνηση Αντιμετώπισης τοΟ συνανθρώπου σάν Ινα μέσο. Έ τσι, Α
κόμα καί μιά καθαρά σεξουαλική σχέση θά μπορεί νά είναι άπό- 
λυτα άνθρώπινη Αν άνταποχρίνεται σ’ αύτά τά κριτήρια, Ακριβώς 
δπως σήμερα ή πιό «πνευματική» Αγάπη μπορεί νά είναι Απάν
θρωπη Αν δέν άνχαποκρίνεται σ’ αύτά. Τό δριο μεταξύ Ανθρώπι
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νου καί Απάνθρωπου δέν είναι λοιπόν ΙκεΤνο πού σκιαγράφησε ή 
παραδοσιακή ήθιχή (Ιδίως ή χριστιανική), στό βαθμό πού δέν 
περνάει άνάμεσα στό «Απλά φυσικό» χαί τό «πνευματικό».

Ό ταν λέμε δτι δλα τά άνθρώπινα πλάσματα θά (Ιναι άτομα 
Ιχανά νά Εξανθρωπίσουν τίς παρορμήσεις τους, δέν θέλουμε βέβαια 
νά ύποστηρίξουμ* δτι δλοι θά άγαποΟν ή θά ΕπιθυμοΟν μέ τόν Tito 
τρόπο χαί μέ τήν Γδια Ινταση. ’Αντίθετα, ό καθένας Θά ΕξανΘρω- 
πίζει τίς παρορμήσεις του σύμφωνα μέ τά χριτήρια πού τονίσαμε 
χαί αύτές θά μποροΟν Επίσης νά είναι πολύ διαφορετικές. ’Απόλυτα 
άναπτυγμένα άτομα δέν Ιχουν άνάγκη άπό καμιά «σεξουαλική 
ήθική» γιά νά κατευθύνουν τίς παρορμήσεις τους άνθρώπινα. Κάθε 
άτομο θά ξέρει καλά ποιά είναι ή πιό κατάλληλη σχέση γι’ αύτό. 
Πρίν άπό τή γέννηση τοΟ πολιτισμοΟ ot σχέσεις άνάμεσα στά φύ
λα χαρακτηρίζονταν άπό μιά ύπερβολική ποικιλία πού Αναπτυσ
σόταν στό χώρο τών πατριαρχικών δμάδων καί τών φυλών, μή I- 
χοντας ώστόσο τίποτα τό καθολικό. Στήν κοινωνία τοΟ μέλλοντος 
αύτή ή άνομοιογένεια θά κάνει τήν Επανεμφάνισή της, άλλά τούτη 
τή φορά άτομικά καί Επομένως θά εΤναι θεμελιακά καθολική, έ- 
φόσον τό άτομικό πρότυπο θά όλοκληρώνει άμεσα τήν καθολικό- 
τητα τοΟ ά·Λρώπινου γένους.

Μέχρι τώρα μιλήσαμε γιά τήν τυπολογική ποικιλία τών σε
ξουαλικών σχέσεων. Πρέπει τώρα νά μιλήσουμε καί γιά τή βαθύ
τητα αύτών τών σχέσεων. Ό πω ς είδαμε, ή βαθύτητα, ή άξία τών 
σχέσεων άνάμεσα στά φύλα, Ιξαρτώνται άμεσα άπό τήν καθολική 
βαθύτητα καί άξία τών άνθρώπινων δντων. Ό σο πλουσιότερη εί- 
ναι ή συναισθηματική, ήθική καί διανοητική καλλιέργεια τόσο 
καθολικότερη είναι ή ζεστασιά τών συγκινήσεων, τόσο περισσότερο 
ot αίσθηματικές καί διανοητικές σχέσεις άνάμεσα στά φύλα θά 
πλουτίζονται καί θά βαθαίνουν.

Ot προοπτικές, πού άναφέραμε, έπιφέρουν Αναμφίβολα τήν Εξα
φάνιση τής Αλλοτριωμένης μονογαμίας. (Σάν μονογαμία ΕννοοΟμε 
τό γάμο πού βασίζεται στήν Ιδιοκτησία καί πού ή μονογαμική φύ
ση του, άπό αΙώνες τώρα, τιμωρεί Ιναν άντρα καί μιά γυναίκα μέ 
τή συμβίωση γιά δλη τους τή ζωή.) Ή  διάλυση τής μονογαμίας 
είναι φαινόμενο τοΟ όποίου εΓμαστε μάρτυρες: είναι Ινα factum 
brutum τοΟ χαιροΟ μας. Ή  άπλή διάλυση τής μονογαμίας δέν ση
μαίνει 6<ιως καθόλου τήν άναγκαία Εγκαθίδρυση νέων καί καλύτε
ρων σχέσεων. Γιά τήν Επίτευξη Ενός τέτιου στόχου είναι άπαραί- 
τητη ή άνάπτυξη στήν κοινωνία ένός κινήματος πού θά τείνει νά
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καταργήσει δλες τίς μορφές άλλοτρίωσης. Μέχρις δτου δ άντρας 
καί ή γυναίκα δέν θά είναι άληθινά ίσοι, ή διάλυση τϊ)ς μονογα
μίας θά έπιφέρει, τουλάχιστο γιά κάποιο χρόνο, πιό σοβαρές δυσχέ
ρειες γιά τή γυναίκα. Ένόψει τοΟ σχηματισμοΟ ένός νέου, πραγμα
τικά δλοκληρωμένου άνθρώπινου συνόλου, ή διάλυση τής μονογα
μίας, Ιστω καί χωρίς νά τήν αύξάνει, θά κάνει τή μοναξιά πιό 
φανερή καί έπομένως πιό θλιβερή.

Ή  διάλυση τής άλλοτριωμένης μονογαμίας, παρόλες τίς όίυνη- 
ρές συγκρούσεις της, είναι δπωσδήποτε μιά διαδικασία πού προα
ναγγέλλει Ινα καλύτερο μέλλον. Αύτή καθορίζει τή λειτουργία 
τών σχέσεων Ιδιοκτησίας καί τών οικονομικών σχέσεων στή συμ
βίωση τών συζύγων καί στίς έξωσυζυγικές σεξουαλικές σχέσεις 
μειώνοντας ταυτόχρονα τήν πορνεία (αύτό Ισχύει είδικά γιά τίς 
σοσιαλιστικές χώρες). Βέβαια, μέχρις δτου βά διατηρείται μιά 
«αύθόρμητη διαίρεση τής έργασίας» (Μάρξ), οί άξιολογήσεις πού 
συνδέονται μέ τήν ιδιοκτησία καί τό χρήμα δέν θά μπορέσουν νά 
καταργηθοΟν άπό τίς σχέσεις άνάμεσα στά φύλα. ’Αλλά ή κινη
τήρια δύναμη αύτών τών παραγόντων μπορεί καί πρέπει νά κατα- 
στραφεΐ. Ό  Ένγκελς καί δ Μπήιπελ πρόβλεψαν καί ένέκριναν 
αύτή τήν πλευρά τής διάλυσης τής άλλοτριωμένης μονογαμίας. Αύ- 
τοί δμως δέν πρόβλεψαν τίς συγκρούσεις καί τίς άντιφάσεις πού 
συνοδεύουν μιά τέτια διάλυση, άφοΟ γι’ αύτούς ή σοσιαλιστική κοι
νωνία συντίθεται έξαρχής άπό δλοκληρωμένες κοινότητες.

Πολλές φορές ύπογραμμίσαμε δτι οί άνθρωποι τοΟ μέλλοντος θά 
έπιλέγουν τούς τρόπους καί τή βαθύτητα τών σχέσεών τους άτο- 
μικά, χωρίς νά έξαναγκάζονται καί χωρίς ot παρορμήσεις τους νά 
καταπιέζονται άπό τά ταμπού καί τή σεξουαλική ήθική. Αύτό 
προφανές δέν σημαίνει δτι τό άτομο θά είναι δ μοναδικός κριτής 
τών πράξεών του. ’Ακόμα καί τό πιό έξελιγμένο άτομο μπορεί νά 
πάρει λαθεμένες άποφάσεις, άντίθετες στίς καθολικές άξιολογικές 
κρίσεις ή νά δράσει ένάντια σέ δ,τι πιό βαθιά άνθρώπινο ύπάρ- 
χει σ’ αύτό- έπιπλέον τά άτομα δέν θά είναι ποτέ δλα τό ίδιο έξε- 
λιγμένα. θ ά  ύπάρχει λοιπόν Ινας κριτής καί μιά κρίση: έ κείνη 
τής κοινής γνώμης κοινοτήτων πού θεμελιώνονται σέ σχέσεις άνά
μεσα σέ ΐλεύθερα καί ίσα άνθρώπινα πλάσματα. Αύτή ή κοινή 
γνώμη θά είναι δμως πολύ διαφορετική άπ’ δλες τίς μορφές δη
μόσιας κρίσης, πού μέχρι τώρα Εκδηλώθηκαν στήν άνθρώπινη Ι
στορία, στό βαθμό πού δέν θά θεμελιώνεται σέ Ιδιαίτερους, έχθρι- 
κούς πρός τό άτομο κανόνες, στηριζόμενους μονάχα στό Ιθιμο. Αύ-
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τή θά κρίνει γραμμή μέ γραμμή καί Θά όδηγείται μονάχα άπό τό 
κριτήριο πιστοποίηση; άν μιά δρισμένη άπόφαση είναι βλαβερή 
γιά τίς γενικέ; άξίες, Ετσι δπως αύτές τίθενται σ’ Ενα δοσμένο 
Επίπεδο άνάπτυξης τοϋ ειδολογικοί) δντος, καί άν τό άτομο, καί 
μέ ποιό τίμημα, μπορεί νά συγκρατηθεί άπό τό νά τίς παραβιά
σει. Κατά συνέπεια ή κρίση τής κοινής γνώμης δέν θά Ιχει σάν 
άποτέλεσμα τήν καταπίεση τών άτομικών παρορμήσεων άλλά μο
νάχα τόν Εξανθρωπισμό τους.

Ό  Φουριέ πρώτα καί ό Μάρξ άργότερα είπαν δτι ot σχέσεις 
άνάμεσα στόν άντρα καί τή γυναίκα είναι Ινας δείκτης τοΟ βαθ
μό·) Εξανθρωπισμού μιδς κοινωνίας. Όσο γιά μάς, τοποθετούμα
στε Εδώ στήν προοπτική μιάς Εξανθρωπισμένης κοινωνίας, πού, 
γιά πρώτη φορά στήν Ιστορία, Επιτρέπει τή δημιουργία άνθρώπι- 
νων σχέσεων άνάμεσα σέ άντρες καί γυναίκες, άλλά, δπως άπό τήν 
άρχή εΓπαμε, δέν σκοπεύουμε νά άγνοήσουμε τή δυνατότητα μιάς 
άλλης προοπτικής. Σ’ Ιναν άνοιχτό σέ δλες τίς χειραγωγήσεις κό
σμο, δλα δσα τείνουν σήμερα νά δημιουργήσουν άξίες μποροΟν νά 
ίπιφέρουν Ινα άντίθετο καί καταστροφικό άποτέλεσμα. Ή  διάλυ
ση τής μονογαμίας ή ή «σεξουαλική Επανάσταση» μποροΟν, γιά πα
ράδειγμα, νά άναγγέλλουν Ινα πιό ά'Λρώπινο μέλλον, μποροΟν β
μως καί νά ύπογράφουν τήν άρχή μιάς κατάπτωσης τών άξιών τής 
άνθρωπότητας. Τό χειραγωγη;ιϊνο στή βάση μεροληπτικών κινή
τρων άτομο μπορεί στίς σχέσεις του μέ τό άλλο φύλο νά πέσει πιό 
χαμηλά κι άπό τόν άσκητή πού καταπνίγει τά Ενστικτά του ή άπό 
τόν άκόλαατο πού, τυφλά καί χωρίς νά νοιάζεται γιά τούς άλλους, 
έγκαταλείπεται στά πάθη του. Ot ψευτο - επιστημονικές καί φιλο
λογικές φλυαρίες γιά τή σεξουαλική ζωή, ot «τεχνικές» καί ταυτό
χρονα κονφορμιστικί; καί θεμελιωμένες στήν άρχή «βλοι τό κά
νουν» συμβουλές, ύποβιβάζουν τή σεξουαλικότητα περισσότερο άπ’ 
8,τι τήν υποβιβάζει ή τυραννία τοΟ νά αίσθάνεσαι Ινοχος γιά Ινα 
κρυμμένο Ερωτισμό. (Γιά νά άποφύγουμε παρανοήσεις διευκρινί
ζουμε δτι αύτές ot παρατηρήσεις δέν στρέφονται Ενάντια στή σε
ξουαλική διαπαιδαγώγηση!) Πράγματι, μιά τέτιου τύπου χειρα
γώγηση νοθεύει τήν άτομικότητα, τήν πολυτιμότερη Ιδιότητα στίς 
σχέσεις άνάμεσα στά φύλα, είτε πρόκειται γιά σεξουαλικότητα, 
γιά Ερωτισμό ή γιά άγάπη.

Ό ταν κάνουμε μιά Επιλογή στίς κοινωνικές συγκρούσεις, Επι
λέγουμε κι Ενα καθορισμένο μέλλον στίς σχέσεις άνάμεσα στά φύ
λα. Επιλέγουμε ίλεύθερε; καί Γσες σεξουαλικές σχέσεις, σχέσεις
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άνάμισα αί άτομα, α χ ί« ις  πού σέ βλ»ς τίς δψ*ις τής Ανθρώπινης 
ζωής «ίναι Απαλλαγμένες άπό δποιαδήποτ» τάση Ιδιοποίησης ν  
χαρακτηρίζονται γιά τόν πλοΟτο τους, τή βαθύτητά τους καί vtp 
Είλικρίνειά τους.
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Ot δύο μύθοι τής τεχνολογίας

Δυό, φαινομενικά Αντίθετοι, μύθοι συνδέονται μέ τήν τεχνολογία, 
τήν τεχνική πρόοδο χαί τή «μηχανή» γβννκΑ. Ό  πρώτος τίς θεω- 
pet σάν ύποθήκες τοΟ Ανθρώπινου μέλλοντος, ίνώ 4 δεύτερος σάν 
μιά Απεριόριστη περιστολή τών δυνατοτήτων τοΟ άνθρώπου. Ό  
πρώτος βλέπει σ’ αύτές τήν τέλεια πραγμάτωση τής κοινωνικής 
καί παράλληλα τής άτομιχής έλευθερίας- 6 δεύτερος Αναγνωρί
ζει σ’ αύτές τήν όλέθρια πηγή τής παγκόσμιας σκλαβιάς τής χει
ραγώγησης. Αύτές ot διαμετρικά άντίβετες όπτικές έχουν, ώστό
σο, κάτι τό κοινό. Μετατρέπουν τήν τεχνολογία σ’ ένα φετίχ πού 
κυβερνάται άπό δικούς του νόμους, άνβξάρτητους άπό τήν άνθρώ
πινη θέληση χαί πράξη χαί άποδίδουν σ’ αύτή διάφορες καί φαν
ταστικές «αΙώνιες δυνατότητες». Ή  σύγχρονη τεχνολογία, δπως 
ή τεχνολογία γενιχά, είναι τό προϊόν τής όργανιχής άνταλλαγής 
άνάμεσα στόν άνθρωπο καί τή φύση. Στήν Αντικειμενική ύλική 
της ύπαρξη είναι μιά «δεύτερη φύση» τοΟ άνθρώπου. Μιά δοσμένη 
τεχνολογία είναι στενά δεμένη μέ μιά δοσμένη έποχή καί πρέπει 
νά γίνεται άποδεχτή δπως είναι, δπως άκριβώς ή Ιδια ή φύση. 
Πρέπει νά συμμορφωνόμαστε ατούς νόμους της, σάν σέ έξανθρωπι- 
σμένους φυσικούς νόμους, γιατί άλλιώς δέν θά μποροΟμ* ούτε νά 
τούς έφαρμόσουμε ούτε καί νά τούς άλλάξουμε. Κάτω άπ’ αύτό τό 
ουσιαστικά θεωρητικό πρίσμα είναι τελείως Αδιάφορο άν είμαοτε 
ύποχρεωμένοι νά προσαρμοστούμε στή φύση ένός άλόγου πού χρειά
ζεται σέλωμα ή σέ κείνη ένός αύτοχινήτου πού χρειάζεται έπι- 
σκευή. Στό θεωρητικό ηεδίο οί άπαγορεύσεις πού θέτει ή χρήση 
τεχνικών όργάνων δέν διαφέρουν Από κείνες πού <49ετε ή φύση» 
στούς προγόνους μας. *Οταν συγκρατούμαστε καί δέν καπνίζουμε
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χαχά χήν άπογείωση ένός άεροπλάνου, σχήν ούσία συμπεριφερό- 
μαστε δπως οί πρόγονοί μας, δταν κατά τά δμοδικά κυνήγια χους 
συγκρατοΟνταν χαί δέν πρσκαλοΟσαν χό βουβάλι. Ή  συμμόρφωση 
σχήν τεχνολογία σάν σέ μιά «δεύτερη φύση» δέν είναι ένα νέο 
φαινόμενο. Ή  χεχνολογία, είσβάλονχας όλοένα σέ νεόχερες σφαί
ρες χής χα&ημερινής ζωής, είναι χό άναπόφευκτο θεμέλιο χαί ί 
δρος χής ύπαρξής μας σχήν κοινωνία. Καχά συνέπεια, δέν μπο
ροΟμε νά χήν περιγράφουμε μέ ήθιχά κριτήρια' οδτε έλάττωμα εί
ναι, οδχε άρεχή.

01 δυνατότητες, πού ή όργανιχή άνταλλαγή άνάμεσα στόν άν
θρωπο χαί τή φύση παρέχει στήν κοινωνία στό σύνολό της, μπο
ροΟν πάντα νά συναχθοΟν άπό τό βαθμό τεχνικής άνάπτυξης μιάς 
δοσμένης έποχής. Πρέπει νά ύπογραμμίσουμε δτι έδώ μιλάμε μο
νάχα γιά άφηρημένες δυνατότητες. Ποιές άπ’ αύτές θά γίνουν έ
πειτα τέτιες ώστε νά άποκτήσουν τήν ίσχύ συγκεκριμένων δυνατο
τήτων καί πότε θά συμβεί αύτό, τούτο μπορεί νά καθοριστεί μόνο 
στή βάση όλόκληρης τής οικονομίας (δηλαδή τής κοινωνικής ά- 
ναπαραγωγής), πού Ινα στοιχείο της μονάχα είναι ή τεχνολογία.

01 δυό μύθοι, δ θετικός καί δ άρνητικός, στό βαθμό πού άναφέ- 
ρονται στήν τεχνολογία χαί τήν τεχνική πρόοδο μέ χρόπο ξε
κομμένο άπό χήν δλόχητα τής κοινωνικής άναπαραγωγής, μετα
χειρίζονται μία μεμονωμένη δυνατότητα σάν τή μοναδική. Αναμ
φίβολα, σέ καθένα άπό τούς δυό μύθους ύπάρχει Ινα κομμάτι άλή- 
θειας, έφόσον κάθε μύθος καθορίζει μία δυνατότητα σ’ 6να σύνολο 
έναλλακχικών δυνατοτήτων. Κανείς δέν μπορεί νά άρνηθεΐ βτι ή 
σύγχρονη τεχνολογία περικλείει τόσο τή δυναχόιηχα χής πλή- 
ρους χειραγώγησης δσο καί κείνη χοΟ παράδεισου σχή γή: χής 
τεχνικής χειραγώγησης, άπό τή στιγμή πού αύτή άναπτύσσει τήν 
πλατιά γκάμα τών άναγκαίων γ ι’ αύτό τό σκοπό μέσων' τοΟ παρά
δεισου στή γή, άπό τή στιγμή που αύτή Ιχει άνοίξει τήν προοπτι
κή Ικανοποίησης τών ζωτικών άναγκών δλης τής άνθρωπότητας 
καί έπομένως τήν προοπτική μιάς άληθινά άνθρώπινης ύπαρξης 
σέ δλη -τήν ύδρόγειο. Άλλά σέ καμιά περίπτωση δέν συνεπάγεται 
άπό τά παραπάνω δτι ή χειραγώγηση καί δ γήινος παράδεισος 
μποροΟν νά προκύψουν άπλά καί μόνο άπό τήν τεχνική πρόοδο. Υ 
πάρχουν σύνθετοι κοινωνικοί στόχοι μπροστά στούς δποίους ή τε
χνική είναι κατηγορηματικά άδιάφορη. Φυσικά, τέτια άδιαφορία 
είναι σχετική μονάχα: τοΟτο σημαίνει βτι ή τεχνολογία δέν μπο- 
ρεΐ νά «άποφασίσει» καθαυτή γιά χήν πραγμάχωση χών δυνατοχή-
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των της, άλλά δέν σημαίνει χαί άίιαφορία άξιολόγησης. Χωρίς 
τεχνολογική πρόοδο ή άνθρώπινη φύση δέν θά μποροΟσε νά φανε
ρώσει τίς ούσιαστικές της ιδιότητες χαί, &ς μήν ξεχνάμε, ή τε
χνική χειραγώγηση δέν είναι δ μόνος δρόμος πού δδηγεί στήν ά- 
ποσύνθεση καί στήν καταστροφή τής άνθρωπότητας. Ή  τεχνολο
γία — σάν άντικειμενικός παράγοντας τών παραγωγιχών δυνά
μεων — Ιχει Ινα θετικά Ιγχυρο περιεχόμενο, πού δμως δέν άλ- 
λάζει μέ κανένα τρόπο τήν άδιαφορία του, δταν πρόχειται γιά τή 
λήψη μιάς άπόφασης.

Τόσο 6 άρνητικός δσο χαί δ θετικός μύθος «πιάνουν» Ινα μόνο 
στοιχείο, πού είναι, στήν πραγματικότητα, άναπόσπαστο τμήμα 
τής τεχνολογικής προόδου. Παρόλο πού είναι φετιχιστικές, καί οί 
δύο όπτικές Ιχουν ίνα άνθρωπιαιικό περιεχόμενο. ·

Ό  θετικός μύθος βασίζεται σέ μιά δικαιολογημένη άπελπισία 
χαί πίστη. Ή  άπελπισία έμπνέεται άπό τή δυστυχία τής άνθρώ- 
πινης ζωής, άπό τό βαθμό πού ή ζωή παραμένει πιό κάτω άκόμα 
καί άπό τίς άφηρημένες τεχνολογικές μας δυνατότητες. Αύτή δι
καιολογείται στό βαθμό πού τά έγωιστικά - (διαίτερα κίνητρα εί
ναι χαί σήμερα άχόμα άμεσα ριζωμένα στή φτώχεια, ή άπλή ικανο
ποίηση τών πρωταρχικών άναγκών — ή άπόκτηση μι&ς στέγης ή 
τής καθημερινής τροφής — είναι άχόμα χαί σήμερα ή χύρια μέ
ριμνα τής συντριπτικής πλειοψηφίας τής άνθρωπότητας, πού συν- 
θλίβεται άχόμα άπό τήν έργααία καί άπό τήν ύπερβολική έργασία. 
Τά παιδιά στήν ’Ινδία πεθαίνουν άπό πείνα, χαί κάθε τύπος τε
χνολογίας πού θά μπορέσει νά θέσει τέρμα σ’ αύτή τήν κατάσταση 
είναι άποδεχτός. Ά π ’ αύτή τήν άπελπισία φτάνουμε σέ μιά δχι 
λιγότερο αιτιολογημένη πίστη: βταν, χάρη στήν τεχνολογία, δ 
καθένας θά μπορεί νά ικανοποιήσει τίς ζωτικές του άνάγχες, δχι 
μονάχα θά έξαφανιστοΟν οί άμεσοι έφιάλτες δπως ή φτώχεια καί 
ή πείνα, άλλά μαζί μ’ αύτές θά έξαφανιστοΟν καί δλα έκεΐνα τά 
έγωιστικά - Ιδιαίτερα κίνητρα πού άναπτύχτηκαν — καί στά ό- 
ποία ή κοινωνία συνήθισε —  έπί χιλιάδες χρόνια φτώχειας καί 
έχμετάλλευαης.

Άκόμα χαί δ άρνητικός μύθος τής τεχνολογίας στηρίζεται σέ 
μιά δικαιολογημένη άπελπισία, στό βαθμό πού παίρνει ύπόψη καί 
κείνο τό τμήμα τής άνθρωπότητας — άριθμητικά άμελητέο άκόμα, 
πού κρύβει δμως μιά δυναμικότητα γιά τό μέλλον —  πού δέν κυ
ριαρχείται πιά άπό τή φτώχεια, πού ο( πρωταρχιχές του άνάγχες 
είναι ικανοποιημένες, πού διαθέτει Ίλεύθερο χρόνο γιά έλεύθερες
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δραστηριότητες καί πού, ώστόσο, περνάει άχόμα τή ζωή ίου σ’ Ινα 
κλίμα χειραγώγησης καί, Ιπομένως, «Ιναι Ανίκανο νά χρησιμοποιή
σω τίς 6υνατάτητ*ς πού τοΟ προσφέρει ή τεχνολογία. Ή  άφθονία 
μετατρέπεται ίτσι σέ σκλαβιά, ή Ικανοποίηση τών βασικών Αναγ
κών δέν όδήγησε άκόμα στήν έξαφάνιση τών έγωιοτικών - Ιδιαίτε
ρων κινήτρων: τό Αντίθετο, έξαφανίζονται οί γνήσιες ήθιχές συγ
κρούσεις, ένώ συνεχίζουν νΑ δροΟν οί Απαιτήσεις τοΟ ψβύτιχου κύ
ρους. Ό  Αρνητικός μύθος είναι έξίσου δικαιολογημένος έφόσον ύ- 
ποστηρίζει δτι τό κορυφαίο σημείο τής τεχνικής προόδου είναι ή 
βόμβα ύδρογόνου μέ τήν όποία ή Ανθρωπότητα μπορεί νΑ αύτοκα- 
τ«οτραφ«1.

Άνανχίρητα, ο( δυό μύθοι Ιχουν τίς αίτιολσγίας τους. Πρέπει, 
ώστόσο, νά προσθέσουμε δτι αύτοί, μέ τό νά μετατρέπουν τήν τε
χνολογία σ’ ϊνα φετίχ καί νΑ τήν ξεχωρίζουν Από τήν όλότητα 
τής κοινωνικής Αναπαραγωγής καί τή£ άνθρώπινης πράξης, δί
νουν βάση σέ μιά παθητική στάση πρός τό μέλλον τοΟ Ανθρώπινου 
γένους: ύποστηρίζουν άκριβώς δτι ή τεχνολογία Αναπτύσσεται 6- 
πωσδήποτ* σάν Ενας ίξανθρωπισμένος νόμος τής φύσης καί πώς 
όδηγεί αύθόρμητα στόν παράδεισο ή στήν κόλαση. 'Ωστόσο, τό έ- 
παναλαμβάνουμε, ή τεχνολογία είναι άδιάφορη. Μπορεί νά γίνει 
μιά εδχή ή μιά κατάρα στό μέτρο πού καταφέρνουμε νά τήν άλ- 
λάξουμε. Δέν μποροΟμε νά τήν άποφόγουμε ή νά τήν άγνοήσουμε, 
γιατί είναι ή μοναδική μας δυνατότητα σ’ αύτή τή σφαίρα. ’Αλλά 
ή τεχνολογία είναι μιά μόνο δψη τών δυνατοτήτων μας: αότή έ- 
ξαρτΑται άπό τήν πραγμάτωση ή τή μή πραγμάτωση τών συνολι
κών δυνατοτήτων μας, καί ό συγκεκριμένος τρόπος τής μελλοντι
κής λειτουργίας της έξαρτ&ται έπίσης Από τήν έπιλογή μας στό 
σφαιρικό χώρο τών δυνατοτήτων πού ύπάρχουν.

Ή  τεχνολογική πρόοδος αύξάνει άναγκαστικά τή διαίρεση τής 
έργασίας χαί, κατά συνέπεια, τήν Αλλοτρίωση, λένε ο( ύποστηρι- 
χτές τοΟ άρνητικοΟ μύθου.·

Σ' αύτό τό έπιχείρημα μποροΟν νά δοθοΟν μερικές άπαντήσεις.
Τό καθολικό θεμέλιο τής άλλοτρίωσης βρίσκεται στήν κοινωνική 

καί δχι στήν τεχνική διαίρεση τής έργασίας.Άύτό σημαίνει δτι οί 
άνθρωποι Αφήνονται νά έξουσιαστοΟν άπό τά προϊόντα τους, μέσα 
άπό τίς σχέσεις Ιδιοκτησίας, τά πρότυπα έξουσίας, κλπ/ δτι ό χώ
ρος τών δραστηριοτήτων τους είναι καθορισμένος άπό τή γέννησή 
τους (άς σκεφτοΟμε τήν έλληνική πόλη - κράτος ή τή φεουδαρχι
κή κοινωνία) · δτι, δταν ή σχέση μέ τήν τάξη είναι τελείως τυχαία
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(δπως στήν χαπιταλιστιχή κοινωνία), αύτοί ύπόχεινται σέ οίχο- 
νομιχούς νόμους πού δροΟν άνεξάρτητα άπό τή θέλησή τους. Έ να  
βαθύ χάσμα άνοίγει Ιτσι άνάμεσα στήν πρόοδο τοΟ άτόμου χαί τήν 
πρόοδο τής κοινωνίας στό σύνολό της (ίνα τέτιο χάσμα μπορεί νά 
γεφυρωθεΐ μόνο άπό έξαιρετιχές προσωπικότητες), ένώ προσδιο
ρίζεται μιά άντίφαση άνάμεσα στήν ούσία χαί τήν δπαρξη τοΟ άν
θρώπου. Ή  άλλοτρίωοη σάν συνέπεια τής κοινωνικής διαίρεσης 
τής έργασίας μπορεί θεωρητικά νά καταργηθεϊ, άνεξάρτητα άπό 
τήν άνάπτυξη τής τεχνικής διαίρεσης τής έργασίας.

Χωρίς άμφιβολία δμως, σέ δρισμένες περιόδους χαί περιστάσεις, 
ή τεχνολογική πρόοδος αύξάνει άχριβώς τήν άλλοτρίωση. ΤοΟτο 
συμβαίνει, δπως είπα, μόνο σέ είδιχές περιόδους χαί περιστάσεις. 
Σέ άλλες περιόδους καί περιστάσεις ή άνάπτυξη τής τεχνολογίας 
προσδιορίζει, πράγματι, ίνα περιορισμό τής άλλοτρίωσης. Ή  έρ
γασία Ινός τορναδόρου σήμερα είναι πολύ άνώτερη άπό χείνη πού 
Ικανέ Ινας έργάτης γιά τήν κατασκευή βελονών, σέ μιά μανιφα- 
χτούρα, χαί, μάλιστα, δ τορναδόρος μπορεί νά Ιχει πιό άνετα μπρο
στά του δλόκληρη τήν παραγωγική διαδικασία χαί νά νιώθει τήν 
έργασία του σάν «διχή του». ΤΉ  δλοχληρωτιχή αύτοματοποίηση 
βρίσκεται σ’ Ινα πολύ άνώτερο τεχνολογικό έπίπεδο άπό τήν έπι- 
μέρους αύτοματοποίηση καί, παρά τό γεγονός αύτό, τό άλλοτριωτι- 
χό άποτέλεσμα τής πρώτης είναι πολύ μικρότερο άπό κείνο τής 
δεύτερης.-Ή άνάπτυξη τής τεχνολογίας καί τής άλλοτρίωσης δέν 
είναι έπομένως παράλληλες. Ύπάρχουν ώστόσο τύποι έργασίας 
πολύ προοδευμένοι τεχνικά πού είναι στενά δεμένοι μέ τήν άλλο
τρίωση (σχεφτεΐτε τήν άλυσίδα συναρμολόγησης).

Ή  Επίδραση τής τεχνικής διαίρεσης τής έργασίας στήν άνάπτυ
ξη τής άλλοτρίωσης άρθρώνεται σέ δυό άποχλίνουσες μορφές. Ή  
πρώτη άφορά τόν καταμερισμό τής έργασίας στό έσωτεριχό τοΟ έρ- 
γοσταοίου (κοινωνικός καταμερισμός τής έργασίας), ή δεύτερη ά- 
φορ& τήν έξειδίκευση. Συχνά, στήν πράξη, ot δυό μορφές ένώνον- 
ται, άλλά αύτό δέν συμβαίνει πάντα, γιατί, στό έσωτεριχό τοΟ έρ- 
γοστασίου, οί άπλές έργασιαχές διαδικασίες είναι οί λιγότερο έξ- 
ειδιχευμένες. Άπό τήν άλλη μ«ριά, ή σφαίρα έρευνας ένός έπιστή- 
μονα γίνεται δλο χαί πιό έξειδιχευμένη.

Στόν καταμερισμό τής έργασίας στό έσωτερικό τοΟ έργοστασίου, 
τό θεμελιώδες άλλοτριωτιχό στοιχείο άφορά τή διαφορά άνάμεσα 
στή διανοητική καί τή φυσική πλευρά τής παραγωγής.

Στήν πραγματικότητα, ή διαφορά άνάμεσα στή διανοητιχή χαί
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τή φυσική πλευρά τής παραγωγής χαρακτηρίζει μιά Αρισμένη φά- 
αη τής τεχνολογικής προόδου, δηλαδή τή χειροτεχνική βιομηχα
νική άνάπτυξη. ΜποροΟμε νά τή θεωρήσουμε σάν Ινα άναγκαίο 
φαινόμενο τής τεχνικής προόδου; Καί, σί καταφατική περίπτωση, 
συνάγεται άναπόφευκτα άπ’ αύτό 6 βαθμός άλλοτρίωσης πού ύπάρ- 
χει σήμερα στήν πλειοψηφία τών έργοστασίων;

’Απαντώντας στό πρώτο έρώτημα, άς μοΟ έπιτραπεί νά έπανα- 
λάβω δτι δέν πρόκειται γιά Ινα άναπόφευκτα συνδεμένο μέ τήν 
τεχνική πρόοδο φαινόμενο, άλλά γιά Ινα φαινόμενο συνδεμένο μέ 
μιά Ιδιαίτερη στάθμη τής τεχνολογίας. Είναι κοινά παραδεκτό δτι 
δταν θά Επιτευχθεί ό πλήρης αύτοματισμός (πού σήμερα είσέρχε- 
ται στίς ρεαλιστικές προοπτικές τής τεχνολογικής προόδου), ό τύ
πος δραστηριότητας πού άρμόζει στήν άλυσίδα συναρμολόγησης 
άναγκαστικά θά πρέπει νά Εκλείψει,. καί σέ κάθε παραγωγική δρα
στηριότητα θά δημιουργηθεΐ πάλι μιά ένότητα —  περισσότερο ή 
λιγότερο στενή, άνάλογα μέ τίς περιστάσεις — άνάμεσα στή φυ
σική καί τή διανοητική Ιργασία. -»■ ·

’Απαντώντας στό δεύτερο Ερώτημα, πρέπει νά πούμε δτι, άν Α
γνοήσουμε τήν παραπάνω προοπτική, ή άλλοτρίωση πού κατάγε
ται άπό τόν καταμβρισμό τής έργασίας στό Εσωτερικό τοΟ Εργοστα- 
σίου δέν είναι άνεξάρτητη άπό τόν κοινωνικό (στό βαθμό πού τόν 
ξεχωρίζουμε άπό τόν τεχνικό) καταμερισμό τής έργασίας. Ά ν  στά 
Εργοστάσια ύπήρχε μιά δημοκρατία πού θά Επίτρεπε στό μεμονω- 
μένο Εργαζόμενο νά κατανοεί δλόκληρη τήν παραγωγική διαδικα
σία, ή άλλοτρίωση πού προέρχεται άπό τήν Εργασιακή διαδικασία 
θά μίκραινε Αναγκαστικά.

Ό σο γιά τό πρόβλημα τής έξειδίκευσης, αύτό άποκτβ ίλο καί 
πλατύτερες διαστάσεις, σέ Αντίθεση μέ τόν καταμερισμό τής έργα
σίας μέσα στό Εργοστάσιο, καί είναι πιθανόν νά γίνει άκόμα πιό 
σοβαρό μέ τήν παραπέρα πρόοδο τής τεχνολογίας (καί τής Επιστή- 
μης). Αναμφίβολα, είναι πολύ δύσκολο νά άποτολμήσουμε προ
βλέψεις καί σ’ αύτό άκόμα τό πεδίο, στό βαθμό πού μποροΟμε νά 
βασιστοΟμε μόνο σέ μερικές τάσεις άνάπτυξης τής έποχής μας. ■

Ή  ειδικευμένη Εργασία δέν άποκλείει μιά συνολική δράση μιάς 
συγκεκριμένης Εργασιακής διαδικασίας, καί ΐέν  λέμε βέβαια δτι 
τό άτομο πρέπει νά άφιερώσει δλο του τό χρόνο στήν ειδικευμένη 
έργασία. Είναι λαθεμένο Επίσης — καί τοΟτο Ιχει μιά άποφασιστι- 
κή σημασία — δτι, σάν άποτέλεσμα τής έξειδίκευσης, ή τεχνική 
καί Επιστημονική πρόοδος καθιστά άδύνατη μιά πολύπλευρη άνά-
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πτύξη. Πολλαπλότητα δέν σημαίνω συσσώρευση έπαγγελμάτων ή 
διαφορετικών τεχνικών Ιδιοτήτων, άλλά κοινωνική — άνθρώπινη
— ήθική δλοκλήρωση: άπ’ αύτήν έξαρτιόνται 4 άριθμός καί ή 
ποιότητα τών πραγμάτων γιά τά όποια τό άτομο μπορεί νά γίνει 
«ειδικός». Άκόμα κι Ινας άνθρωπος μέ πλατιά μόρφωση μπορεΤ 
νά είναι μονόπλευρος, 4ν τά προβλήματα τής άνθρωπότητας τόν ά- 
φήνουν άδιάφορο καί 4ν δέν Ιχει μιά ήθική άτομικότητα’ άντίθε- 
τα, δποιος είναι «είδικός» σ’ Ινα μόνο πεδίο, μπορεί νά είναι εύέ- 
λικτος 4ν ot άνθρώπινες σχέσεις τοο είναι πολλαπλές καί ποικίλες 
καί 4ν αύτός δέν ύποτάασει ίλη του τήν προσωπικότητα στό «ί- 
πάγγελμά» τοο.»

Κατά συνέπεια, ή τεχνική (καί έπιστημονική) πρόοδος B£V βα
θαίνει κατ’ άνάγκη τήν άλλοτρίωση. Ό  Αλλοτριωτικός χαρακτή
ρας τοΟ κοινωνικού καταμερισμού τής έργασίας είναι Ινα τελείως 
διαφορετικό ζήτημα καί, Οπωσδήποτε, δ Αλλοτριωτικός χαρακτή
ρας τής έργασιακής διαδικασίας δέν είναι παράλληλος πρός τόν 
κοινωνικό καταμερισμό τής έργασίας. 'Ωστόσο, ή τεχνική πρόοδος 
δέν δδηγεϊ άναγκαστικά στή διάλυση τοΟ κοινωνικού καταμερι
σμού τής έργασίας.

Ό  άρνητικός μύθος τής τεχνολογίας ύποστηρίζει, σέ άρκετά ποι
κίλες μορφές, βτι έξαιτίας τής τεχνικής προόδου δ άνθρωπος ζεΐ 
δλο καί περισσότερο σάν Ινας ξένος στόν κόσμο του καί περιβάλ
λεται άπό άναρίθμητα «πράγματα» πού ξέρει λίγα, καί δλο λιγό- 
τερα γ ι’ αύτά, καί χρησιμοποιεί άντικείμενα πού είναι δλοένα λι- 
γότερο Ικανός νά κατασκευάσει. Άπό ένεργητικός αύτός γίνεται 
Ιτσι παθητικός.

Μπαίνει τώρα τό έρώτημα 4ν είναι άνάγκη στήν καθημερινή 
μας ζωή νά γνωρίζουμε τά άντικείμενα πού χρησιμοποιούμε, καί 
4ν γνωρίζουμε αύτά τά άντικείμενα, τή λειτουργία τους καί 
τούς νόμους τους λιγότερο άπ’ δ,τι τά γνωρίζαμε δταν δέν ύπήρχε 
άκόμα ή σύγχρονη τεχνολογία.

Στήν καθημερινή ζωή — δσο άναπτυγμένη κι άν είναι ή τεχνο
λογία — δέν είναι κατ’ άρχήν άπαραίτητο νά γνωρίζουμε τούς νό
μους πού κυβερνούν τά πράγματα. Μπορούμε νά χρησιμοποιούμε 
τόν ήλεκτρισμό άκόμα καί 4ν δέν γνωρίζουμε τούς νόμους του καί 
τούτο δέν διαφέρει άπό τό πώς μπορούσαμε στό παρελθόν νά Οδη
γήσουμε Ινα κάρο χωρίς νά Ιχουμε καμιά γνώση γιά τούς μηχα
νικούς νόμους πού κυβερνούν τή λειτουργία τής ρόδας. Ά π ’ αύτή 
■ήν άποψη, τό θεμελιώδες άποτέλεσμα τής τεχνικής προόδου στή
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ζωή μας είναι βτι Εμείς πρέπει νά μάθουμε νά χρησιμοποιοβμε I- 
ναν βλο καί μίγβλύτιρο άριθμό πραγμάτων καί βτι, Επομένως, ή 
στιγμή τής «ώριμό τητας» Απομακρύνεται στό χρόνο.

Ή  άγνοια τών νόμων πού κυβερνοβν τή λειτουργία τών πρα
γμάτων δέν μάς χάνει παθητικά βντα, σημαίνει μόνο βτι Ιχουμ* 
μιά οχέοη πραγματιστική χαί βχι Επιστημονική μέ βρισμένα άντι- 
χείμενα. ’Αλλά, πέρα άπ’ αύτό, σήμερα ot άνθρωποι γνωρίζουν 
χαλύτερα αύτούς τούς νόμους, χαί τό «Επιστημονικό» στοιχείο 8ρ4 
στήν πραγματιστική μας στάση περισσότερο άπ* βσο συνέβαινε στό 
παρελθόν. ’Οποιος βδηγεϊ σήμερα Ινα αύτοκίνητο ξέρει σίγουρα 
πολύ περισσότιρα πράγματα γιά τόν κινητήρα Εσωτερικής καύσης 
άπ’ βσα γνώριζε γιά τούς μηχανικούς νόμους τοΟ χάρου δποιος πρίν 
άπό διακόσια χρόνια χρησιμοποιούσε αύτό τό μεταφορικό μέσο. ’Α
ναμφίβολα, δέν καλύπτονται Ιτσι ot άνάγκες τής καθημερινής σκέ
ψης. Αύτό σημαίνει μονάχα βτι γιά νά Επισκευάσεις Ινα κινητήρα 
αΰτοκινήτου χρειάζεται μιά πλατύτερη Επιστημονική γνώση άπ’ 
β,τι γιά νά Επισκευάσεις μιά ρόδα ένός κάρου. Έ να  έλάχκπο Επι
στημονικής γνώσης είναι λοιπόν άπαραίτητο. Έ  ούσία είναι βμως 
στό γεγονός βτι, μέσα σέ βρισμένα βρια, βρισκόμαστε νά γνωρίζου
με τή λειτουργία βχι μόνο τών Απαραίτητων στήν καθημερινή μας 
ζωή πραγμάτων, άλλά άκόμα καί πραγμάτων πού σέ καμιά περί
πτωση δέν θά χρειαστεί νά χρησιμοποιήσουμε. Σήμερα διαθέτου
με μιά μεγαλύτερη Ικανότητα νά παρεμβάλλουμε τίς καθημερινές 
Εμπειρίες μας στό συνολικό σύστημα τής άνθρώπινης Εμπειρίας. 
Ξέρουμε, γιά παράδειγμα, βτι ύπάρχουν τά ύδροηλεκτρικά κέντρα 
καί σέ τί χρησιμεύουν, Ιστω κι άν δέν Ιχουμε καμιά σχέση μ’ αύ
τά. Τό άνεξάντλητο Ενδιαφέρον τοΟ μέσου άνθρώπου γιά τά «θαύ
ματα τής τεχνικής», γιά τήν Επιστημονική γνώση, δέν είναι άπλή 
περιέργεια, είναι ή Εκφραση μι Ας άνάγκης πού μποροϋμε νά τήν 
Ικανοποιήσουμε χωρίς πολλές δυσκολίες.

Πραγματικά, τό βτι «γνωρίζουμε» όλοένα καί λιγότιρα άπ’ βσα 
είναι «γνωστά», είναι άλήθεια, άλλά άπό μιά μονάχα άποψη, άν 
δηλαδή πάρουμε ύπόψη μόνο τό μεγάλο πλήθος τών Επιστημονι
κών άνακαλύψεων. ’Αλλά αύτό τό γεγονός, δπως είναι συνδεμένο 
μέ τή γρήγορη άνάπτυξη τών Επιστημών, δέν Εχει καμιά Επίδρα
ση στήν άνθρώπινη ζωή γενικά. Τά άντικείμ*να πού δημιούργησε 
ή τεχνολογία δέν μάς είναι άναγκαστικά «ξένα», άν γνωρίζουμε τή 
χρήση τους, άν Ιχουμε Εκείνες τίς Επιστημονικές γνώσεις πού εί
ναι άπαραίτητες γιά τήν καθημερινή ζωή μας καί γιά τήν άνά-
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πτυξή της. ΑΑιά τά άντικείμενα μ4ς γίνονται ξένα μόνο σέ καθο
ρισμένες κοινωνικές συνθήκες, άλλά Ινα τέτιο φαινόμενο δέν άφο- 
ρ4 καθαυτό τήν τεχνολογία.

Είναι σχετικά άληθινό, δπως Υποστηρίζουν οί όπαδοί τοβ άρνη- 
τιχοΟ μύθου τής τεχνολογίας, βτι ή άνικανότητά μας νά παράγου
με Ιμ<1ς ot Ιδιοι τά πράγματα πού χρηαιμοποιοΟμ* μεγαλώνει δλο 
καί περισσότερο. Αύτό (Ιναι άποτέλεσμα τής Ιξειδίκβυσης πού εΐ- 
σήγαγε ή τ«χνολογ1α. Άλλά είναι μήπως άληθινό δτι τά πράγμα
τα πού δέν παράγονται άπό Ιμάς μάς είναι ξένα κι έμείς εΓμαστε 
σκλάβοι τους; Γιατί πρέπει νά είμαι σκλάβος ένός ρούχου πού ά- 
γόρασα σ’ Ινα κατάστημα ίτοιμων είδών, Ινώ δέν θά τοΟ ήμουν 
άν Ιραβα μόνος μου αϊτό τό ροΟχο κάνοντας νυχτέρια; Αναμφί
βολα, στή σχέση άνθρώπου καί φύσης ή «έλευθερία» μας συνδέε
ται μέ τήν Ικανότητά μας παραγωγής. Άλλά αύτό Ισχύει γιά δλη 
τήν άνθρωπότητα στό σύνολό της καί δχι γιά τό μεμονωμένο άτο
μο. *0 βαθμός άλλοτρίωσης ένός άντικειμένου, πού παρήγαγε ή άν- 
θρωπότητα, έξαρτάται άπό τόν κοινωνικό καταμερισμό τής έργα
σίας καί δχι άπό τήν τεχνολογία. *Η δραστηριότητά μας είναι οδ- 
σιασηκό τμήμα τής άνθρώπινης καθολιίότητάς μας. ·

Τό τρίτο έπιχείρημα πού Υπολανθάνει στόν άρνητικό μύθο τής 
τεχνολογίας άφορά τήν άντίθεση παθητικότητας - ένεργητικότητας. 
Κατά κάποιο τρόπο, αύτό τό έπιχείρημα Ιρχεται σέ σύγκρουση μέ 
τίς θέσεις πού ύποστηρίχτηκαν πιό πάνω. Ό  τεχνική πρόοδος, λέ- · 
ν», «Ιναι τόσο γρήγορη, ώστε στόν άνθρωπο, πού είναι Υποχρεωμέ
νος νά προσαρμόζεται συνέχεια, δέν μένει πιά χρόνος γιά ξεκού
ραση. Ό  άνθρωπος πρέπει νά έργάζεται χωρίς ν’ άναπαύεται γιά 
νά μήν Υποσκελιστεί άπό τήν τεχνική πρόοδο γενικά καί άπό με
ρικές κατακτήσεις της είδικά.

Ά ς  θυμηθοΟμε, πρώτ’ άπ’ δλα, μιά λησμονημένη θέση τοΟ Μάρξ, 
σύμφωνα μέ τήν δποία ot διάφορες κοινωνίες άναπτύσσουν τίς 
συγκεκριμένες μορφές τής τεχνολογίας τους σέ σύνδεση μέ τήν 
κοινωνική δομή τους, καί μάλιστα σέ μιά καθορισμένη βάση. Ή  
τεχνολογία τής άστι-κής κοινωνίας (καί, σέ πρώτη γραμμή, ή πα
ραγωγική τεχνολογία)^άναπτύχθηκε είδικά σέ σχέση μέ τήν ά
στική κοινωνική δομή. Έ  δομή καί 6 ρυθμός άνάπτυξης μιάς δο
σμένης τεχνολογίας δέν Ιπιτρέπει συνεπώς νά βγάλουμε συμπε
ράσματα γιά τήν τεχνολογία γενικά.

Δέν σκοπεύουμε έδώ νά μιλήσουμε γιά τή δομή τής τεχνολο
γίας, δέν εΓμαστε κάν ο( άρμόδιοι γιά κάτι τέτιο, μποροΟμε δμως
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νά διατυπώσουμε μερικές παρατηρήσεις γιά τό «ρυθμό». Ή  παρα
γωγή, σάν έπ’ Απειρο διαδικασία, καί ή παραγωγή γιά τήν πα
ραγωγή έμφανίστηκαν μαζί μέ τήν άνάπτυξη τής Αστικής κοινω
νίας. Ή  παραπέρα πρόοδος τής παραγωγής, θεμελιωμένη στήν 
τεχνολογία, συνεχίζει νά είναι μιά έπ’ άπειρο διαδικασία. Άλλά 
συνδέεται έπίσης άναγκαστικά μέ τήν παραγωγή γιά τήν παρα
γωγή; Δέν είναι δυνατός Ενας κοινωνικός σχηματισμός δπου αύ
τές ot δύο διαδικασίες θά χωρίσουν; Προφανώς, δέν είναι πολύ 
παράτολμο νά ύποθέσουμε, σύμφωνα μέ τήν άνάλυση τοϋ οδγγρου 
οίκονομολόγου Φέρεντς Γιάνοσυ, δτι σ’ Ινα ήδη Ικανό νά προβλέ
πει τίς θεμελιώδεις άνάγκες σοσιαλιστικό σύστημα δ ρυθμός Α
νάπτυξης τής παραγωγής μπορεΤ νά έπιβραδυνθεΐ σκόπιμα, άκρι
βώς γιά τόν έξανθρωπισμό τής ζωής, καί βτι ή παραγωγή γιά 
τήν παραγωγή θά ξεκόψει άπό τήν έπ’ Απειρο διαδικασία.

Ή  θέση τοϋ ΑρνητικοΟ μύθου είναι παρόμοια προβληματική 
καί Αναφορικά μέ τήν ύποχρεωτική προσαρμογή τοϋ άνθρώπου 
στό ρυθμό τής μηχανής. Είναι άλήθεια βτι μπροστά σέ μιά δο
σμένη τεχνολογία (μιά άλυσίδα συναρμολόγησης) πρέπει νά προ- 
σαρμοστοΟμε σ’ Ιναν βχι Ανθρώπινο ρυθμό' άλλά, άπό τή μιά με
ριά, κανείς δέν λέει βτι αύτό είναι άναπόφευκτο καί μέ τίς πιό 
προχωρημένες τεχνολογικές μορφές (αύτοματισμός) καί, άπό τήν 
Αλλη μεριά, μιά άνθρώπινη κοινωνική διάταξη δέν μπορεΤ νά μήν 
παίρνει ύπόψη τούς άνθρωπολογικούς παράγοντες, τίς άπαιτήσεις 
τών άνθρώπων, βταν καθορίζει τό ρυθμό τών μηχανών.

Ή  θεωρία τής προσαρμογής στό ρυθ;ιό άνάπτυξης τής τεχνικής 
είναι άπόλυτος φετιχισμός βταν Ιφαρμόζεται στή μή παραγωγι
κή διαδικασία. Σήμερα παράγονται έκατομμύρια αύτοκίνητα πού 
μποροΟν νά τρέξουν μέ ταχύτητα βιακοσίων χιλιομέτρων τήν ώ
ρα' άλλά κανένας Ανθρωπος Βέν σπρώχνεται άπό τό πάθος τής &- 
δήγησης, ώστε νά προσαρμοστεί στίς τεχνικές δυνατότητες τοΟ 
αύτοκινήτου, γιατί κάθε Ατομο ξέρει καλά μέχρι ποιό βαθμό μπο
ρεΤ νά Ιχει έμπιστοσύνη στά ίδια τά Αντανακλαστικά του. Άκόμα 
λιγότερο Αξια ύποστήριξης γίνεται ή θέση τοϋ ΑρνητικοΟ μύθου 
άπό τή στιγμή πού ή «ταχύτητα» θά άντιμετωπιστεΤ μέ τό δλο- 
κληρωμένο της άνθρώπινο νόημα. Τό άεροπλάνο, λ.χ., πετάει μέ 
μιά ταχύτητα δκτακοσίων χιλιομέτρων τήν ώρα. Τώρα, Αν σάν 
πιλότος καταφέρνω νά άπολαμβάνω τό παιχνίδι τών σύννεφων, «ί- 
μαι πολύ πιό ρομαντικός καί σίγουρα λιγότερο βιαστικός άπό κά
ποιον πού συγκεντρώνει δλες τίς δυνάμεις του γιά νά προχωρή-
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Oil μέ τό κάρο του μέ μιά ταχύτητα δκτώ χιλιομέτρων τήν ώρα. 
Έξαρτ&ιαι μόνο άπό τή στάση μου άν είμαι έγώ πού ύπηρετώ τή 
μηχανή, ή τό άντίατροφο. Ά ν  γυρίσω τόν κόσμο μ’ ϊνα άεροπλά- 
νο μόνο χαί μόνο γιά νά διηγοΟμαι δτι πέταξα οέ πολλές χώρες, 
είμαι Αναμφισβήτητα υκλάβος τής μηχανής- Αν δ(ΐως χρησιμο
ποιώ τό ΑεροπλΑνο γιά νΑ μείνω περισσότερο χρόνο <3έ μιά πόλη, 
νά ϊπισκεφτώ γιά παράδειγμα τά μουσεία της, δέν είμαι σίγουρα 
ό σχλάβος, άλλά τό Αφεντικό τής μηχανής._Ψυχολογικά, ϊνα ά
τομο παρακινεΓΤαι νά τρέχει ή νά περπατάει άργά άπό τήν κοι
νωνική δομή, άπό τό σύστημα ίθίμων τής κοινωνίας, κλπ. Άκό
μα καί δώ πρόκειται γιά ϊνα Ανεξάρτητο άπό τήν τεχνική φαι
νόμενο.

Σίγουρα, είναι φετιχιστικό νά «τρέχεις πίσω Από τή μόδα», άλ
λά έγώ δέν άκολουθώ τή μόδα γιατί μοΟ τήν έπιβάλλει ή τεχνο
λογία πού έφαρμόζεται στή βιομηχανία ένδυμάτων, άλλά γιατί 
ή άνάγκη μου σάν καταναλωτή καλύπτεται καί ή μόδα μοΟ έπι- 
βάλλεται σάν Ινδειξη κύρους.

Καί νάμαστε τώρα στό τελευταίο έπιχείρημα κάθε ΑρνητικοΟ 
τεχνολογικοΟ μύθου. Ή  τεχνική πρόοδος, λένει, καθορίζει Αναγ
καστικά τή χειραγώγηση, θέλω νά ύπογραμμίσω δτι ot δροι «χει
ραγώγηση» καί «τεχνική χειραγώγηση» συχνά συγχέονται μετα
ξύ τους. Είναι σφάλμα. Καμιά τεχνική βάση δέν άπαιτεϊται, λ.χ., 
γιά τήν Αξεστη, τή θεμελιωμένη στή βία χειραγώγηση, άλλά 
οδτε καί γιά μιά πιό έξευγενισμένη χειραγώγηση, πού χρησιμο
ποιεί τά πιό λεπτά δργανα.

Αναμφίβολα, ή τεχνική χειραγώγηση, σάν χειραγώγηση «μέ 
τό γάντι» πού Ασκείται Από τήν τεχνολογία, είναι μιά δυνατότητα 
σύμφυτη στήν τεχνολογική πρόβδο. Ώστόσο. δπως είναι δυνατή 
μιά χειραγώγηση «μέ τό γάντι» χωρίς τεχνολογία, Ιτσι είναι δυ
νατή καί μιά τεχνική πρόοδος χωρίς αύτό τόν τύπο χειραγώγησης.

Ό  Τίμων δ Αθηναίος ϊλεγε δτι ό χρυσός είναι ή πηγή κάθε 
κακοΟ καί βρωμιΑς, άλλά έμεΐς ξέρουμε δτι δ χρυσός δέν είναι 
χρήμα Από τή φύση του καί δτι γίνεται χρήμα — καί έπομένως 
άκόμα καί αΙτία κάθε κακοΟ καί βρωμιΑς — μονάχα σέ μιά καθο
ρισμένη φάση τής παραγωγής έμπορευμΑτων. Ανάλογα, ή τεχνο
λογία δέν είναι χειραγώγηση άπό τή φύση της. παρά τίς κατηγο
ρίες τοΟ δποιουδήποτ* σημερινοΟ Τίμωνα. Ή  τεχνολογία γίνεται 
πηγή χειραγώγησης, τόσο τών συνηθειών δσο καί τών γνωμών,
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μόνο σέ καθορισμένες κοινωνικές περιστάσεις. Ό  Αρνητικός μύ
θος Ιχει δίκιο στό μέτρο πού σέ μιά δοσμένη κοινωνία ή χειραγώ
γηση τεχνολογικοΟ τύπου ξεπερνάει σέ Ικταση καί σέ Ινταση δλες 
τίς ήδη γνωστές μορφές χειραγώγησης.

ΟΙ ύποστηρικτές τοΟ άρνητικοΟ μύβου πηγαίνουν ώστόσο παρα
πέρα καί ύποστηρίζουν δτι ή κοινωνική έλίτ χειραγωγεί τίς μάζες 
κατά πώς τής άρέσει μέ τή βοήθεια τεχνικών όργάνων Ιτσι, ώστε 
νά δίνει σέ δλους τήν αύταπάτη δτι είναι εύτυχισμένοι. Ή  χειρα
γώγηση Ιτσι θά μετέτρεπε τούς Ανθρώπους σέ «χαρούμενα ρομπότ». 
Έδώ «Ιναι συζητήσιμη ή Γδια ή προΟπόθεση τοΟ συλλϊογισμοΟ. 
Παραδέχεται, πρώτ’ άπ’ δλα, τήν ύπαρξη μιάς κοινωνικά διακε
κριμένης έλίτ, πού Ιχει συμφέρον νά χειραγωγήσει τίς μάζες, καί 
ύποθέτει τήν άναπόφευκτη ύπαρξη μιάς τέτιας έλίτ σέ μιά «τεχνι
κή κοινωνία». Τώρα, είναι βέβαια άλήθεια δτι ή βιομηχανική κοι
νωνία δέν μπορεΤ νά κάνει χωρίς μιά Ιμπειρη καθοδήγηση, του
λάχιστον δσον άφορά τήν οίκονομική δργάνωση' άλλά δέν Αποδεί
χνεται δτι μιά τέτια καθοδήγηση πρέπει άναγκαστικά νά μετατρέ- 
πεται σέ μιά έλίτ, πού κύριο μίλημά της είναι ή χειραγώγηση τών 
μαζών. (Μ ύποστηρικτές τού άρνητικοΟ μύθου προΟποθέτουν I- 
πειτα δτι ot μάζες είναι άπεριόριστα χειραγωγήσιμες. ’Αλλά ή 
Ιστορία άπόδειξε μέχρι τώρα δτι ή χειραγώγηση, εΓτε βίαιη είναι 
είτε «μέ τό γάντι», Ιχει πάντα τά δριά της. Ά ν  μέχρι τώρα δέν 
Ιχει ύπάρξει μιά άπεριόριστα χειραγωγήσιμη άΛρωπότητα, γιατί 
θά Ιπρεπε νά ύπάρξει σήμερα; Μόνο καί μόνο γιατί ή χειραγώ
γηση γίνεται μέσω τής τεχνολογίας καί οί δυνατότητές της είναι, 
κατά συνέπεια, εύρύτερες; Άλλά ποΟ άποδείχνεται αύτό; Μάς ά- 
ναφέρουν συνήθως τή χειραγώγηση τής κατανάλωσης, Ινα πεδίο 
δπου ή χειραγώγηση Ιχει, χωρίς άμφιβολία, έπιτυχίες. Ώστόσο, ή 
Ιστορική περίοδος πού περάσαμε είναι πολύ σύντομη καί ή Εμπει
ρία πού διαθέτουμε είναι πάρα πολύ περιορισμένη γιά νά βγάλου
με γενικά συμπεράσματα. 01 Ανθρωποι πού σήμερα χειραγωγούν
ται μέσω τής σπατάλης είχαν, κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους, τήν 
Ιμπειρία τοΟ πολέμου, γνώρισαν τήν πείνα, τό κρύο, Αλλες στερή- 
σεις (ή τίς γνώρισαν μέσα άπό τούς συγγενείς τους). Γι’ αύτούς 
ή Ικανοποίηση τών ζωτικών άναγκών είναι Ακόμα Ινας «νεωτερι
σμός». Άλλά θά είναι δυνατό νά χειραγωγήσεις μέ τόν ίδιο τρό
πο μιά γενιά πού <λ ζωτικές της άνάγκες είναι ήδη Ικανοποιημέ
νες, ή γενιές πού θά βρίσκουν τελείως φυσική τήν (κανοποίηση τών 
ζωτικών άναγκών δλων τών άνθρώπων; Σ’ αύτά τά έρωτηματικά
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δέν μποροΟμε άχόμα νά δώσουμε μιά άπάντηση.
Ό λ α  αύτά είναι άρκεχά γιά νά άνασκευαστοΟν τά έπιχειρήμα- 

τα τών ύποστηρικτών τής άρνητικής χειραγώγησης. Ή  τεχνολο
γία, έπαναλαμβάνω, «Ιναι ή εύκαιρία μας. Ά π ’ αόχήν πρέπει νά 
ξεκινήσουμε γιά νά δημιουργήσουμε ίνα κόσμο μέ γνήσια άνθρω- 
πιά, πού ή τεχνική του βάση θά μπορέσει νά οίκοδομηθεΐ μόνο 
στήν πορεία πολλών γενεών. Αύτός 6 κόσμος, δμως, δέν θά μπορέ
σει νά δημιουργηθεΐ μονάχα μέσω τής τεχνικής. ’Οποιος πιστεύει 
δτι ή πρόοδος μπορεί νά κάνει θαύματα σημαίνει δτι άνοίγει τό 
δρόμο στά άρνητικά της δυναμικά.
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