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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι σκέψεις που διατυπώνονται σ' αυτό το βιβλίο απο-
σκοπούν να συνδέσουν το αδιέξοδο στο οποίο έχει 
φτάσει σήμερα η φιλοσοφική σκέψη με το συγκεκρι-
μένο πλέον δίλημμα μπροστά στο οποίο βρίσκονται οι 
άνθρωποι όταν κοιτάζουν το μέλλον. 

Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της επο-
χής μας αναλύθηκαν επιτυχώς αλλά και σε μεγάλη 
έκταση από άλλους συγγραφείς σε διάφορες χώρες. 
Αυτό το βιβλίο ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση. 
Στόχος του είναι να διερευνήσει την έννοια της ορθο-
λογικότητας που αποτελεί το υπόστρωμα της σύγχρο-
νης βιομηχανικής κουλτούρας για ν' ανακαλύψει αν 
η έννοια αυτή δεν περιέχει ελαττώματα που την φθεί-
ρουν κατά ουσιαστικό τρόπο. 

Την στιγμή που γράφω αυτό το βιβλίο, οι λαοί των 
δημοκρατικών χωρών αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
της ολοκλήρωσης της στρατιωτικής τους νίκης. Πρέ-
πει να επεξεργαστούν και να θέσουν σε πρακτική 
εφαρμογή τις αρχές του ανθρωπισμού εν ονόματι των 
οποίων επιβλήθηκαν οι θυσίες του πολέμου. Οι πα-
ρούσες δυνατότητες κοινωνικών επιτεύξεων ξεπερ-
νούν τις προσδοκίες όλων των φιλοσόφων και των πο-
λιτευτών οι οποίοι κατά καιρούς ανέπτυξαν σε ουτο-



πικά προγράμματα την ιδέα μιας αληθινά ανθρώπι-
νης κοινωνίας. Ωστόσο πλανάται παγκοσμίως ένα 
αίσθημα φόβου και απογοήτευσης. Οι ελπίδες των 
ανθρώπων μοιάζουν σήμερα να είναι μακρύτερα από 
την εκπλήρωση απ' όσο ήσαν ακόμη και στις αβέβαιες 
εποχές όταν πρωτοδιατυπώθηκαν από τους ουμανι-
στές. Φαίνεται ότι καθώς η τεχνική γνώση διευρύνει 
τους ορίζοντες της σκέψης και της δραστηριότητας 
του ανθρώπου, η αυτονομία του ως ατόμου, η ικανό-
τητά του ν' αντιστέκεται στην διογκούμενη μηχανή 
της χειραγώγησης της μάζας, η δύναμη της φαντασίας 
του, η ελεύθερη κρίση του μοιάζουν να ελαττώνονται. 
Η εξέλιξη των τεχνικών μέσων τα οποία θα μπορού-
σαν να συμβάλλουν στον διαφωτισμό συνοδεύεται 
από μια διαδικασία απανθρωποίησης. Έτσι η πρόο-
δος απειλεί να εκμηδενίσει τον ίδιο τον σκοπό τον 
οποίο οφείλει να πραγματώσει - την ιδέα του ανθρώ-
που. Το εάν αυτή η κατάσταση είναι μια αναγκαία 
φάση στην γενική ανοδική πορεία της κοινωνίας ως 
συνόλου ή εάν θα οδηγήσει εκ νέου σε μια νικηφόρα 
ανάδυση του νεοβαρβαρισμού που πρόσφατα ηττήθη-
κε στο πεδίο της μάχης, εξαρτάται τουλάχιστον εν μέ-
ρει από την ικανότητά μας να ερμηνεύσουμε με ακρί-
βεια τις ριζικές αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν τώρα 
στην δημόσια συνείδηση και στην ανθρώπινη φύση. 

Οι σελίδες που ακολουθούν αποτελούν μια προσ-
πάθεια να φωτιστούν οι φιλοσοφικές συνέπειες αυ-
τών των αλλαγών. Για τον σκοπό αυτό θεώρησα 
αναγκαίο να συζητήσω ορισμένες από τις επικρατέ-
στερες σχολές σκέψης ως διαθλάσεις ορισμένων 
όψεων του πολιτισμού μας. Μ' αυτό δεν έχω την πρό-
θεση να προτείνω κάποιο πρόγραμμα δράσης. Αντι-
θέτως, πιστεύω ότι η σύγχρονη ροπή να μεταφράζεται 
κάθε ιδέα σε δράση ή σε ενεργητική αποχή από την 
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δράση είναι ένα από τα συμπτώματα της παρούσας 
πολιτισμικής κρίσης: η δράση χάριν της δράσης δεν 
είναι κατά κανέναν τρόπο ανώτερη από την σκέχρη 
χάριν της σκέψης και πιθανόν είναι και κατώτερη της, 
Ο προοδευτικός εξορθολογισμός, όπως κατανοείται 
κι εφαρμόζεται στον πολιτισμό μας, τείνει κατά την 
άποψη μου να εξαλείψει την ίδια τηγ ουσία του Λό-
γου εν ονόματι της οποίας υιοθετείται αυτή η πρόο-
δος. 

Το κείμενο αρκετών κεφαλαίων αυτού του τόμου 
βασίζεται εν μέρει σε μια σειρά διαλέξεων που έδωσα 
στο Columbia University την άνοιξη του 1944. Σε κά-
ποιο βαθμό η παρουσίαση αντανακλά την αρχική δο-
μή των διαλέξεων μάλλον παρά μια προσπάθεια ορ-
γάνωσης του υλικού κατά έναν συνεκτικότερο τρόπο. 
Οι διαλέξεις αυτές απέβλεπαν να παρουσιάσουν σε 
επιτομή μερικές όψεις της πλήρους φιλοσοφικής θεω-
ρίας την οποία ο συγγραφέας ανέπτυξε τα τελευταία 
χρόνια σε συνεργασία με τον Theodore W. Adorno. 
Θα ήταν δύσκολο να πει κανείς ποιες από τις ιδέες 
γεννήθηκαν στο μυαλό του και ποιες στο δικό μου- η 
φιλοσοφία μας είναι μια. Η ακούραστη συνεργασία 
του φίλου μου Leo Lowenthal και οι συμβουλές του 
ως κοινωνιολόγου υπήρξαν μια ανεκτίμητη συνεισφο-
ρά. 

Τέλος, πρέπει να πω εδώ ως μια διαρκή αναγώριση, 
ότι όλο το έργο μου θα ήταν αδιανόητο χωρίς την υλι-
κή συμπαράσταση και την πνευματική αλληλεγγύη 
την οποία μου προσέφερε το Institue of Social Research 
τα τελευταία είκοσι χρόνια. 

Institute of Social Research 
(Columbia University) 

Μάρτιος 1946 
Max Horkheimer 
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ΜΕΣΑ KAI ΣΚΟΠΟΙ 

Όταν ο κοινός άνθρωπος καλείται να εξηγήσει τι εν-
νοείται με τον όρο Λόγος, η αντίδρασή του είναι σχε-
δόν πάντα αυτή του δισταγμού και της αμηχανίας. Θα 
ήταν σφάλμα να ερμηνευθεί αυτό ως ένδειξη υπερβο-
λικά βαθειάς σοφίας ή σκέψης υπερβολικά δυσνόητης 
για να εκφραστεί με λόγια. Αυτό που στην πραγματι-
κότητα αποπροσανατολίζει είναι η αίσθηση ότι δεν 
υπάρχει τίποτα προς διερεύνηση, ότι η έννοια του 
Λόγου είναι αυταπόδεικτη, ότι η ερώτηση η ίδια πε-
ριττεύει. Πιεζόμενος να δώσει μιαν απάντηση, ο μέ-
σος άνθρωπος θα πει ότι λογικά πράγματα είναι τα 
πράγματα που είναι προφανώς χρήσιμα, και ότι κάθε 
λογικός άνθρωπος υποτίθεται ότι είναι ικανός να 
αποφασίσει τι είναι χρήσιμο γι' αυτόν. Φυσικά, οι 
συνθήκες κάθε κατάστασης, όπως και οι νόμοι, τα 
έθιμα και οι παραδόσεις, πρέπει να λαμβάνονται υπ' 
όψη. Όμως η δύναμη που τελικώς κάνει δυνατές τις 
λογικές ενέργειες είναι η ικανότητα της ταξινόμησης, 
της συνεπαγωγής και της απαγωγής, ανεξάρτητα από 
το συγκεκριμένο^εριεχόμενο - η αφηρημένη λειτουρ-
γία του μηχανισμού της σκέψης. Αυτός ο τύπος Λό-
γου μπορεί να ονομαστεί υποκειμενικός Λόγος. 
Ασχολείται ουσιαστικά με μέσα και σκοπούς, με την 
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επάρκεια των διαδικασιών για επιδιώξεις λίγο ως πο-
λύ δεδομένες και υποθετικά αυταπόδεικτες. Αποδίδει 
μικρή σημασία στο ζήτημα του κατά πόσον οι επιδιώ-
ξεις καθεαυτές είναι λογικές. Αν ασχολείται καθόλου 
με τους σκοπούς, θεωρεί δεδομένο ότι και αυτοί είναι 
λογικοί με την υποκειμενική έννοια, δηλ. ότι εξυπηρε-
τούν το συμφέρον του υποκειμένου σε σχέση με την 
αυτοσυντήρηση - είτε αυτήν του ατόμου, είτε αυτήν 
της κοινότητας από τη διατήρηση της οποίας εξαρτά-
ται αυτή του άτομου. Η ιδέα ότι ένας στόχος μπορεί 
να είναι λογικός αυτός καθεαυτόν - στη βάση αρετών 
που η διόραση αποκαλύπτει ότι αυτός ενέχει - χωρίς 
αναφορά σε κάποιο είδος υποκειμενικού κέρδους ή 
πλεονεκτήματος, είναι εντελώς ξένη στον υποκειμενι-
κό Λόγο, ακόμη και όπου αυτός είναι υπεράνω της 
εξέτασης άμεσων ωφελιμιστικών αξιών και αφοσιώ-
νεται σε στοχασμούς για την κοινωνική τάξη πραγμά-
των ως σύνολο. Όσο απλοϊκός ή επιφανειακός κι αν 
φαίνεται αυτός ο ορισμός του Λόγου, είναι ένα ση-
μαντικό σύμπτωμα μιας βαθειάς αλλαγής αντιλήψεων 
που έλαβε χώρα στη δυτική σκέψη κατά την διάρκεια 
των τελευταίων αιώνων. Για ένα μεγάλο διάστημα 
επικρατούσε μια διαμετρικά αντίθετη θεώρηση του 
Λόγου. Αυτή η θεώρηση υποστήριζε την ύπαρξη του 
Λόγου ως δύναμης όχι μόνο στο πνεύμα του ατόμου 
αλλά και στον αντικειμενικό κόσμο - στις σχέσεις με-
ταξύ ανθρώπινων όντων και μεταξύ κοινωνικών τά-
ξεων, στους κοινωνικούς θεσμούς, στην φύση και στις 
εκφάνσεις της. Μεγάλα φιλοσοφικά συστήματα, όπως 
αυτά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, του σχολα-
στικισμού και του γερμανικού ιδεαλισμού, ήσαν θεμε-
λιωμένα σε μια αντικειμενική θεωρία του Λόγου. Αυ-
τή αποσκοπούσε στην ανάπτυξη ενός συνεκτικού συ-
στήματος, ή ιεραρχίας, όλων των όντων συμπεριλαμ-

14 



βανομένου του ανθρώπου και των επιδιώξεών του. Ο 
βαθμός της λογικότητας της ζωής του ανθρώπου μπο-
ρούσε να προσδιοριστεί σύμφωνα με την αρμονία της 
με αυτήν την ολότητα. Η αντικειμενική της δομή, και 
όχι απλώς ο άνθρωπος και οι επιδιώξεις του, όφειλε 
να είναι το μέτρο για τις σκέψεις και τις ενέργειες των 
ατόμων. Αυτή η αντίληψη για τον Λόγο ποτέ δεν 
απέκλεισε τον υποκειμενικό Λόγο, αλλά τον θεωρού-
σε ως μια μερική μόνο, περιορισμένη έκφραση μιας 
οικουμενικής ορθολογικότητας από την οποία απέρ-
ρεαν κριτήρια για όλα τα πράγματα και τα όντα. Τό-
νιζε τους σκοπούς μάλλον παρά τα μέσα. Η υπέρτατη 
προσπάθεια αυτού του είδους σκέψης ήταν να συμβι-
βάσει την αντικειμενική τάξη του «λογικού», όπως το 
συνελάμβανε η φιλοσοφία, με την ανθρώπινη ύπαρξη, 
συμπεριλαμβανομένου του ιδίου συμφέροντος και της 
αυτοσυντήρησης. Ο Πλάτων για παράδειγμα επιχει-
ρεί ν' αποδείξει στην Πολιτεία του, ότι αυτός που ζει 
στο φως του αντικειμενικού Λόγου ζει και μια επιτυ-
χημένη και ευτυχισμένη ζωή. Η θεωρία του αντικειμε-
νικού Λόγου δεν εστίαζε στον συντονισμό συμπεριφο-
ράς και στόχου αλλά σε έννοιες - όσο μυθολογικές και 
αν ακούγονται σήμερα - σχετικά με την ιδέα του 
υπέρτατου καλού, σχετικά με το πρόβλημα του αν-
θρώπινου πεπρωμένου και σχετικά με τον τρόπο 
πραγματοποίησης απότατων σκοπών. 

Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα σ' αυτή 
τη θεωρία, σύμφωνα με την οποία ο Λόγος είναι μια 
εγγενής αρχή της πραγματικότητας, και του δόγματος 
ότι ο Λόγος είναι μια υποκειμενική ικανότητα του 
νου. Σύμφωνα με το δεύτερο, μόνον το υποκείμενο 
μπορεί αυθεντικά να έχει Λόγο* αν πούμε ότι ένας θε-
σμός ή οποιαδήποτε άλλη πραγματικότητα είναι λογι-
κός συνήθως εννοούμε ότι οι άνθρωποι τον έχουν ορ-
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γανώσει λογικά, ότι έχουν εφαρμόσει σ' αυτόν, μ' ένα 
μάλλον τεχνικό τρόπο, την λογική τους, υπολογιστική 
ικανότητα. Ο άκρως υποκειμενικός Λόγος αποδει-
κνύεται ότι είναι η ικανότητα υπολογισμού πιθανο-
τήτων και άρα η ικανότητα συντονισμού των ενδε-
δειγμένων μέσων με τον δεδομένο σκοπό. Ο ορισμός 
αυτός φαίνεται να εναρμονίζεται με τις ιδέες πολλών 
διακεκριμένων φιλοσόφων, ιδιαίτερα άγγλων διανοη-
τών από την εποχή του John Locke. Φυσικά ο Locke 
δεν παρέβλεψε άλλες νοητικές λειτουργίες που θα 
μπορούσαν να εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία, για 
παράδειγμα την κρίση και την σκέψη. Αλλά οι λει-
τουργίες αυτές βεβαίως συμβάλλουν στον συντονισμό 
μέσων και σκοπών, πράγμα που είναι, τελικά, η κοι-
νωνική επιδίωξη της επιστήμης και, κατά κάποιο 
τρόπο, ο λόγος ύπαρξης της θεωρίας στην κοινωνική 
διαδικασία της παραγωγής. 

Κατά την υποκειμενιστική άπόψη, όταν η λέξη 
«Λόγος» χρησιμοποιείται για να σημάνει ένα πράγμα 
ή μια ιδέα μάλλον παρά μια πράξη, αναφέρεται απο-
κλειστικά στη σχέση αυτού του αντικειμένου ή αυτής 
της έννοιας με έναν σκοπό, όχι με το αντικείμενο το 
ίδιο ή με την έννοια την ίδια. Σημαίνει ότι το πράγμα 
ή η ιδέα είναι καλά για κάτι άλλο. Δεν υπάρχει λογι-
κός στόχος καθεαυτός και η συζήτηση για την υπερο-
χή ενός στόχου έναντι ενός άλλου σε λογικές έννοιες 
γίνεται κενή νοήματος. Στην υποκειμενιστική προσέγγι-
ση, μια τέτοια συζήτηση είναι δυνατή μόνον εάν και 
οι δύο στόχοι υπηρετούν έναν τρίτο και υψηλότερο, 
εάν είναι δηλαδή μέσα, όχι σκοποί^ 

Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο εννοιών του Λόγου 
δεν είναι απλώς αντιθετική. Ιστορικά, τόσο η υποκει-
μενική όσο και η αντικειμενική όψη του Λόγου έχουν 
εμφανιστεί εξ αρχής και η επικυριαρχία της πρώτης 
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στην δεύτερη επιτεύχθηκε στη διάρκεια μιας μακράς 
διαδικασίας. Ο Λόγος με την ακριβή του σημασία του 
λόγος* ή της ratio υπήρξε πάντοτε ουσιαστικά συνδε-
δεμένος με το υποκείμενο, την ικανότητά του να σκέ-
πτεται. Όλοι οι όροι για την απόδοση του ήταν κά-
ποτε υποκειμενικές εκφράσεις* έτσι ο ελληνικός όρος 
προέρχεται από το λέγειν**, μαρτυρώντας την υπο-
κειμενική ικανότητα της ομιλίας. Η υποκειμενική 
ικανότητα του σκέπτεσθαι ήταν ο κρίσιμος παράγον-
τας που διέλυσε την πρόληψη. Αλλά για να αποκηρύ-
ξει τη μυθολογία ως ψευδή αντικειμενικότητα, δηλ. 
ως ένα δημιούργημα του υποκειμένου, έπρεπε να χρη-
σιμοποιήσει έννοιες τις οποίες αναγνώριζε ως επαρ-
κείς. Έτσι πάντα ανέπτυσσε μια δική της αντικειμενι-
κότητα. Στον πλατωνισμό, η πυθαγόρειος θεωρία των 
αριθμών, η οποία είχε τις ρίζες της στην αστρική μυ-
θολογία, μετασχηματίστηκε στη θεωρία των ιδεών 
που επιχειρεί να ορίσει το υπέρτατο περιεχόμενο του 
σκέπτεσθαι ως μια απόλυτη αντικειμενικότητα τελι-
κώς πέρα από την ικανότητα του σκέπτεσθαι καίτοι 
σχετιζόμενη με αυτήν. Η παρούσα κρίση του Λόγου 
συνίσταται βασικά στο γεγονός ότι σε μια δεδομένη 
στιγμή η σκέψη είτε έγινε ανίκανη να συλλάβει μια 
τέτοια αντικειμενικότητα είτε άρχισε να την αρνείται 
ως μια αυταπάτη. Η διαδικασία αυτή προεκτάθηκε 
σταδιακά έτσι ώστε να συμπεριλάβει το αντικειμενικό 
περιεχόμενο κάθε λογικής έννοιας. Τελικώς, καμμία 
μερική πραγματικότητα δεν μπορεί να φαίνεται κα-
θεαυτή λογική· όλες οι βασικές έννοιες, κενές περιε-
χομένου, καταλήγουν να μην είναι παρά σχηματικά 

* Ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες στο πρωτότυπο 
** Ελληνικά στο πρωτότυπο 
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κελύφη. Καθώς ο Λόγος υποκειμενοποιειται, ταυτο-
χρόνως τυποποιείται^. 

Αυτή η τυποποίηση του Λόγου έχει εκτεταμένες 
θεωρητικές και πρακτικές συνέπειες. Αν η υποκειμε-
νιστική άποψη αληθεύει, η σκέψη δεν προσφέρει καμ-
μία βοήθεια στον προσδιορισμό της επιθυμητότητας 
οποιουδήποτε στόχου καθεαυτόν. Ο βαθμός αποδο-
χής ιδεωδών, τα κριτήρια για τις πράξεις και τις πε-
ποιθήσεις μας, οι κύριες αρχές της ηθικής και της πο-
λιτικής, όλες οι θεμελιώδεις αποφάσεις μας εξαρτών-
ται πλέον από παράγοντες άλλους από τον Λόγο. 
Θεωρούνται ότι αποτελούν ζητήματα εκλογής και 
προτίμησης και έχει γίνει χωρίς νόημα να μιλάμε για 
αλήθεια στη διαδικασία λήψης πρακτικών, ηθικών 
και αισθητικών αποφάσεων. «Η κρίση αξιολόγησης 
ενός γεγονότος», λέει ο Russell,^ ένας από τους πλέον 
αντικειμενιστές διανοητές μεταξύ των υποκειμενι-
στών, «είναι δεκτική μιας ιδιότητας που ονομάζεται 
'αλήθεια', την οποίαν έχει ή δεν έχει ανεξαρτήτως του 
τι μπορεί να σκέφτεται επ' αυτού οποιοσδήποτε... 
Αλλά...'δεν βλέπω καμμία ιδιότητα ανάλογη της 'α-
λήθειας', που να ανήκει ή να μην ανήκει σε μια κρίση 
ηθικής αξιολόγησης. Αυτό, οφείλουμε να παραδε-
χθούμε, κατατάσσει την ηθική σε μια κατηγορία δια-
φορετική από την επιστήμη». Ωστόσο, ο Russell, πε-
ρισσότερο από άλλους, έχει επίγνωση των δυσκολιών 
στις οποίες κατ' ανάγκη εμπλέκεται μια τέτοια θεω-
ρία. «Ένα ασυνεπές σύστημα μπορεί κάλλιστα να πε-
ριέχει λιγώτερη αναλήθεια από ένα συνεπές»" .̂ Παρά 
τη φιλοσοφία του, η οποία θεωρεί ότι «οι τελικές ηθι-
κές αξίες είναι υποκειμενικές»^, ο Russell φαίνεται να 
διακρίνει μεταξύ αντικειμενικών ηθικών αρετών των 
ανθρωπίνων ενεργειών και της αντίληψής μας γι' αυ-
τές: «Ό,τι είναι φρικτό θα το δω ως φρικτό». Έχει 
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το θάρρος της ασυνέπειας και άρα, αποκηρύσσοντας 
ορισμένες πλευρές της αντιδιαλεκτικής λογικής του, 
παραμένει πράγματι ένας φιλόσοφος και ταυτοχρό-
νως ένας ουμανιστής. Αν ήθελε να μείνει πιστός στην 
επιστημονιστική του θεωρία με συνέπεια, θα έπρεπε 
να παραδεχθεί ότι δεν υπάρχουν φρικτές πράξεις ή 
απάνθρωπες συνθήκες και ότι το κακό που βλέπει εί-
ναι απλώς μια ψευδαίσθηση. 

Σύμφωνα με τέτοιες θεωρίες, η σκέψη υπηρετεί 
οποιαδήποτε προσπάθεια, καλή ή κακή. Είναι ένα ερ-
γαλείο όλων των ενεργειών της κοινωνίας αλλά δεν 
πρέπει να προσπαθεί να ορίσει τα πρότυπα της κοι-
νωνικής και ατομικής ζωής, τα οποία υποτίθεται ότι 
ορίζονται από άλλες δυνάμεις. Στην μη επιστημονική 
συζήτηση όπως και στην επιστημονική, ο Λόγος κα-
τέληξε να θεωρείται κοινώς μια διανοητική ικανότητα 
συντονισμού, η αποτελεσματικότητα της οποίας μπο-
ρεί να αυξηθεί με τη μεθοδική χρήση και με την απά-
λειψη κάθε μη διανοητικού παράγοντα όπως των συ-
νειδητών και μη συνειδητών συναισθημάτων. Ο Λό-
γος ποτέ δεν κατηύθυνε πράγματι την κοινωνική 
πραγματικότητα, αλλά τώρα ο Λόγος έχει τόσο παν-
τελώς αποπλυθεί από οποιαδήποτε ειδική τάση ή 
προτίμηση ώστε τελικά να έχει παραιτηθεί ακόμη και 
από το έργο να εκφέρει κρίση για τις ενέργειες και 
τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Αυτά ο Λόγος τα πα-
ρέδωσε για τελική δικαίωση στα αντιμαχόμενα συμ-
φέροντα στα οποία φαίνεται πραγματικά να έχει εγ-
καταλειφθεί ο κόσμος μας. 

Αυτός ο υποβιβασμός του Λόγου σε μια υποδεέστε-
ρη θέση βρίσκεται σε οξεία αντίθεση με τις ιδέες των 
πρωτοπόρων του αστικού πολιτισμού, των πνευματι-
κών και πολιτικών εκπροσώπων της ανερχόμενης με-
σαίας τάξης, οι οποίοι ομοφώνως διακήρυξαν ότι ο 
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Λόγος διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ανθρώ-
πινη συμπεριφορά, ίσως και τον κυρίαρχο ρόλο. Ό-
ρισαν ως σώφρονα νομοθεσία αυτήν που οι νόμοι της 
υποτάσσονται στον Λόγο. Ο Λόγος υποτίθετο ότι 
ρυθμίζει τις προτιμήσεις μας και τις σχέσεις μας με 
τους άλλους ανθρώπους και με τη φύση. Θεωρείτο ως 
μια οντότητα, μια πνευματική δύναμη που ζούσε μέσα 
σε κάθε άνθρωπο. Αυτή η δύναμη πιστεύονταν ότι εί-
ναι ο ανώτατος κριτής - ή μάλλον, καλύτερα, η δη-
μιουργική δύναμη πίσω από τις ιδέες και τα πράγμα-
τα στα οποία οφείλουμε ν' αφιερώσουμε τη ζωή μας. 

Σήμερα, όταν καλείσαι σε μια δίκη τροχαίου και ο 
δικαστής σε ρωτά αν η οδήγησή σου ήταν λογική, εν-
νοεί: Έκανες ό,τι σου ήταν δυνατόν για να προστα-
τεύσεις τη δική σου και των άλλων τη ζωή και την πε-
ριουσία και για να συμμορφωθείς με το νόμο; Υποθέ-
τει άρρητα ότι αυτές οι αξίες πρέπει να είναι σεβα-
στές. Αυτό που εξετάζει είναι μόνο η αντιστοιχία της 
συμπεριφοράς σου προς αυτούς τους γενικώς αποδε-
κτούς κανόνες. Συνήθως, να είσαι λογικός σημαίνει 
να μην είσαι πείσμων, το οποίο με τη σειρά του παρα-
πέμπει στην προσαρμογή στην πραγματικότητα όπως 
είναι. Η αρχή της προσαρμογής θεωρείται δεδομένη. 
Οταν συνελήφθη η ιδέα του Λόγου, είχε πρόθεση να 
επιτύχει περισσότερα από την απλή ρύθμιση της σχέ-
σης μεταξύ μέσων και σκοπών: θεωρείτο το εργαλείο 
για την κατανόηση των σκοπών, για τον καθορισμό 
τους. Ο Σωκράτης πέθανε διότι υπέβαλε τις ιερότερες 
και οικειότερες ιδέες της κοινωνίας του και της χώρας 
του στην κριτική του δαιμονίου ή της διαλεκτικής 
σκέψης όπως την ονόμασε ο Πλάτων. Έτσι πολέμησε 
τόσο τον ιδεολογικό συντηρητισμό όσο και τον ρελα-
τιβισμό με προσωπείο προοδευτικότητας αλλά στην 
πραγματικότητα υποταγμένο σε προσωπικά και επαγ-
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γελματικά συμφέροντα. Μ' άλλα λόγια, πολέμησε τον 
υποκειμενικό, φορμαλιστικό Λόγο που υποστήριζαν 
οι άλλοι σοφιστές. Υπέσκαψε την ιερή παράδοση της 
Ελλάδας, τον αθηναϊκό τρόπο ζωής, προλειαίνοντας 
έτσι το έδαφος για ριζικά διαφορετικές μορφές ατομι-
κής και κοινωνικής ζωής. Ο Σωκράτης υποστήριζε 
ότι ο Λόγος, νοούμενος ως οικουμενική επίγνωση, θα 
έπρεπε να καθορίζει τις πεποιθήσεις, να ρυθμίζει τη 
σχέση μεταξύ ανθρώπων και αυτήν του ανθρώπου με 
τη φύση. 

Μολονότι η διδασκαλία του μπορεί να θεωρηθεί η 
φιλοσοφική αφετηρία της έννοιας του υποκειμένου 
ως του τελικού κριτή του καλού και του κακού, μίλη-
σε για τον Λόγο και για τις αποφάνσεις του όχι ως 
απλά ονόματα ή συμβατικότητες αλλά ως αντανα-
κλώντα την πραγματική φύση των πραγμάτων. Όσο 
αρνητική χροιά και αν είχαν ίσως τα διδάγματά του, 
υπονοούσαν την ιδέα μιας απόλυτης αλήθειας και πα-
ρουσιάζονταν ως αντικειμενικές διοράσεις, σχεδόν 
ως αποκαλύψεις. Το δαϊμόνιόν του ήταν ένας μάλλον 
πνευματικός θεός, αλλά όχι λιγώτερο αληθινός απ' 
όσο πιστευόταν ότι ήταν οι άλλοι θεοί. Το όνομά του 
υποτίθετο ότι σήμαινε μια ζώσα δύναμη. Στη φιλο-
σοφία του Πλάτωνα η σωκρατική ικανότητα της 
διαίσθησης ή της συνείδησης, ο νέος θεός μέσα στο 
μεμονωμένο υποκείμενο, έχει εκθρονίσει ή τουλάχι-
στον μετασχηματίσει τους αντιπάλους του στην ελλη-
νική μυθολογία. Αυτοί έχουν γίνει ιδέες. Δεν γεννά-
ται θέμα αν αυτοί είναι, όπως στη θεωρία του υποκει-
μενικού ιδεαλισμού, απλώς δημιουργήματά του, 
προϊόντα ή περιεχόμενα όμοια με τα αισθήματα του 
υποκειμένου. Αντιθέτως, διατηρούν ακόμη μερικές 
από τις προνομίες των παλαιών θεών: καταλαμβά-
νουν μια υψηλώτερη και ευγενέστερη σφαίρα από αυ-
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την των ανθρώπων, είναι πρότυπα, είναι αθάνατοι. 
Το δαιμόνιον μετατράπηκε με τη σειρά του στην ψυ-
χή, και η ψυχή είναι ο οφθαλμός που μπορεί να προσ-
λαμβάνει τις ιδέες. Αυτοαποκαλύπτεται ως το όραμα 
της αλήθειας ή ως η ικανότητα του μεμονωμένου υπο-
κειμένου να αντιλαμβάνεται την αιώνια τάξη των 
πραγμάτων και κατά συνέπεια την γραμμή δράσης 
που πρέπει να ακολουθηθεί στην εγκόσμια τάξη. 

Ο όρος αντικειμενικός Λόγος λοιπόν αφ' ενός ση-
μαίνει στην ουσία μια δομή εγγενή στην πραγματικό-
τητα η οποία απαιτεί αφ' εαυτής έναν ειδικό τρόπο 
συμπεριφοράς σε κάθε ορισμένη περίπτωση, είτε μια 
πρακτική είτε μια θεωρητική συμπεριφορά. Αυτή η 
δομή είναι προσιτή σ' εκείνον που αναλαμβάνει το 
βάρος να σκέπτεται διαλεκτικά ή, πράγμα ταυτόση-
μο, που είναι ικανός για έρωτα*. Αφ' ετέρου, ο όρος 
αντικειμενικός Λόγος μπορεί επίσης να υποδεικνύει 
ακριβώς αυτήν την προσπάθεια και ικανότητα της 
αναστόχασης μιας τέτοιας αντικειμενικής τάξης. Κα-
θένας έχει γνωρίσει καταστάσεις οι οποίες από την 
ίδια τη φύση τους και ανεξάρτητα από τα συμφέροντα 
του υποκειμένου απαιτούν μια ορισμένη γραμμή 
δράσης - για παράδειγμα, ένα παιδί ή ένα ζώο στα 
πρόθυρα του πνιγμού, ένας πληθυσμός που λιμοκτο-
νεί ή μια προσωπική αρρώστεια. Κάθε μια από αυτές 
τις καταστάσεις μιλά μια δική της γλώσσα. Ωστόσο, 
επειδή αποτελούν τμήματα μόνο της πραγματικότη-
τας, ίσως κάθε μια απ' αυτές να πρέπει να αγνοηθεί 
διότι υπάρχουν πιο κατανοητές δομές εξ ίσου ανεξάρ-
τητες από προσωπικά συμφέροντα και επιθυμίες που 
απαιτούν άλλες γραμμές δράσης. 

Στο πρωτότυπο ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. 
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Στα φιλοσοφικά συστήματα του αντικειμενικού 
Λόγου υπονοειτο η πεποίθηση ότι ήταν δυνατόν να 
ανακαλυφθεί μια θεμελιώδης ή περικλείουσα τα πάν-
τα δομή της ύπαρξης και ότι από αυτήν θα απέρρεε 
μια σύλληψη του ανθρώπινου προορισμού. Κατα-
νοούσαν την επιστήμη, όταν ήταν αντάξια αυτού του 
ονόματος, ως την εφαρμογή μιας τέτοιας αναστόχα-
σης ή θεώρησης. Αντιτίθεντο σε κάθε επιστημολογία 
που θα υποβίβαζε την αντικειμενική βάση της επί-
γνωσής μας σ' ένα χάος από ασυντόνιστα δεδομένα 
και θα ταύτιζε το επιστημονικό έργο μας απλώς με 
την οργάνωση, την ταξινόμηση ή τον υπολογισμό τέ-
τοιων δεδομένων. Αυτές οι τελευταίες δραστηριότη-
τες, στις οποίες ο υποκειμενικός Λόγος τείνει να βλέ-
πει την κύρια λειτουργία της επιστήμης, είναι σύμφω-
να με τα κλασσικά συστήματα του αντικειμενικού 
Λόγου υποδεέστερες της φιλοσοφικής θεώρησης. Ο 
αντικειμενικός Λόγος αποσκοπεί να αντικαταστήσει 
την παραδοσιακή θρησκεία με μια μεθοδική φιλο-
σοφική σκέψη και επίγνωση και να γίνει έτσι μια πηγή 
παράδοσης αφ' εαυτού. Η επίθεσή του κατά της μυ-
θολογίας είναι ίσως σοβαρότερη απ' αυτήν του υπο-
κειμενικού Λόγου, ο οποίος, αφηρημένος και φορμα-
λιστικός όπως θεωρεί ότι είναι, κλίνει υπέρ της εγκα-
τάλειψης της μάχης με τη θρησκεία κατασκευάζοντας 
δύο διαφορετικές κατηγορίες, μια για την επιστήμη 
και τη φιλοσοφία και μια για τη δεσμοθετημένη μυθο-
λογία, αναγνωρίζοντας έτσι και τις δύο. Για τη φιλο-
σοφία του αντικειμενικού Λόγου δεν υπάρχει τέτοια 
διέξοδος. Αφού εμμένει στην έννοια της αντικειμενι-
κής αλήθειας, πρέπει να πάρει μια θετική ή μια αρνη-
τική θέση σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της καθεστη-
κυίας θρησκείας. Επομένως η κριτική των κοινωνι-
κών πεποιθήσεων εν ονόματι του αντικειμενικού Λό-
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γου είναι πολύ πιο δυσοίωνη - παρότι μερικές φορές 
λιγώτερο άμεση κι επιθετική - απ' αυτήν η οποία 
προάγεται εν ονόματι του υποκειμενικού Λόγου. 

Στους μοντέρνους καιρούς, ο Λόγος επέδειξε μια 
τάση να διαλύσει το ίδιο το αντικειμενικό του περιε-
χόμενο. Είναι αλήθεια ότι στην Γαλλία του δέκατου 
έκτου αιώνα προωθήθηκε εκ νέου η έννοια μιας ζωής 
κυριαρχούμενης από το Λόγο ως της τελικής κινητή-
ριας δύναμης. Ο Montaigne την προσάρμοσε στην 
ατομική ζωή, ο Bodin στη ζωή των εθνών κι ο De Γ 
Hopital την εφάρμοσε στην πολιτική. Παρά τις κά-
ποιες δηλώσεις αμφιβολίας από μέρους τους, το έργο 
τους προήγαγε την εγκατάλειψη της θρησκείας χάριν 
του Λόγου ως της υπέρτατης διανοητικής αυθεντίας. 
Πάντως, την εποχή εκείνη ο Λόγος απέκτησε μία νέα 
σημασία, η οποία βρήκε την ύψιστη έκφρασή της στη 
γαλλική φιλολογία και σε ένα βαθμό διατηρείται 
ακόμη στη σύγχρονη λαϊκή χρήση. Κατέληξε να ση-
μαίνει μία συμβιβαστική συμπεριφορά. Οι θρησκευτι-
κές διαφορές, οι οποίες με την παρακμή της μεσαιω-
νικής εκκλησίας είχαν γίνει πρόσφορο έδαφος για να 
ξεσπάσουν αντιτιθέμενες πολιτικές τάσεις, δεν θεω-
ρούνταν πλέον σημαντικές και καμμία πίστη ή ιδεολο-
γία δεν θεωρείτο άξια να την υπερασπιστεί κανείς 
μέχρι θανάτου. Αυτή η έννοια του Λόγου ήταν ανα-
μφισβήτητα πιο ανθρωπιστική αλλά συγχρόνως πιο 
αδύναμη από την θρησκευτική έννοια της αλήθειας, 
πιο υποχωρητική στα κρατούντα συμφέροντα, πιο 
προσαρμόσιμη στην όποια πραγματικότητα και συνε-
πώς ευθύς εξ αρχής διέτρεχε τον κίνδυνο να υποκύψει 
στο «παράλογο». 

Ο Λόγος τώρα σήμαινε την άποψη των λογίων, των 
πολιτικών και των ουμανιστών, οι οποίοι πίστευαν 
ότι οι διαμάχες στο θρησκευτικό δόγμα ήσαν λίγο ως 
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πολύ χωρίς νόημα και τις έβλεπαν σαν προπαγανδι-
στικά σλόγκαν διαφόρων πολιτικών φατριών. Για 
τους ουμανιστές δεν υπήρχε δυσαρμονία σ' έναν λαό 
που ζούσε κάτω από μία κυβέρνηση μέσα σε δεδομένα 
σύνορα αλλά πρέσβευε διαφορετικές θρησκείες. Μία 
τέτοια κυβέρνηση είχε καθαρά κοσμικές επιδιώξεις. 
Δεν αποσκοπούσε, όπως νόμιζε ο Λούθηρος, να πει-
θαρχήσει και να σωφρονίσει το ανθρώπινο κτήνος, 
αλλά να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για το εμ-
πόριο και τη βιομηχανία, να εδραίωσει τον νόμο και 
την τάξη, να εξασφαλίσει στους πολίτες της ειρήνη 
στο εσωτερικό και προστασία στο εξωτερικό της χώ-
ρας. Όσον αφορά το άτομο, ο Λόγος έπαιζε τώρα τον 
ίδιο ρόλο μ' εκείνον που είχε στην πολιτική το κυ-
ρίαρχο κράτος, το οποίο ενδιαφερόταν για την ευημε-
ρία του λαού και αντιτίθετο στον φανατισμό και στον 
εμφύλιο πόλεμο. 

Ο αποχωρισμός του Λόγου από τη θρησκεία ση-
μείωσε ένα ακόμα βήμα προς την αποδυνάμωση της 
αντικειμενικής του πλευράς κι έναν υψηλότερο βαθμό 
φορμαλιστικής διατύπωσης, όπως έγινε προφανές αρ-
γότερα κατά την περίοδο του Διαφωτισμού. Αλλά τον 
δέκατο έβδομο αιώνα η αντικειμενική πλευρά του 
Λόγου δέσποζε ακόμη, διότι η κύρια προσπάθεια της 
ορθολογιστικής φιλοσοφίας ήταν να διατυπώσει μία 
διδασκαλία περί του ανθρώπου και της φύσης η 
οποία θα πληρούσε, τουλάχιστον για το προνομιούχο 
τμήμα της κοινωνίας, την διανοητική λειτουργία που 
προηγουμένως πληρούσε η θρησκεία. Από την εποχή 
της Αναγέννησης, οι άνθρωποι προσπάθησαν να επι-
νοήσουν μόνοι τους μία διδασκαλία κατανοητή όσο η 
θεολογία αντί να δεχτούν τους τελικούς στόχους και 
τις αξίες τους από μία πνευματική αρχή. Η φιλοσοφία 
καυχιόταν ότι ήταν το εργαλείο με το οποίο μπορούσε 
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κανείς ν' αναπτύσσει, να επεξηγεί, ν' αποκαλύπτει το 
περιεχόμενο του Λόγου ως αντανάκλασης της αληθι-
νής φύσης των πραγμάτων και του ορθού τρόπου 
ζωής. Ο Σπινόζα, για παράδειγμα, πίστευε ότι η επί-
γνωση της ουσίας της πραγματικότητας, της αρμονι-
κής δομής του αιωνίου σύμπαντος, κατ' ανάγκη ξυ-
πνά την αγάπη γι' αυτό το σύμπαν. Κατ' αυτόν, η ηθι-
κή συμπεριφορά καθορίζεται καθ' ολοκληρία από μία 
τέτοια επίγνωση της φύσης, ακριβώς όπως η αφοσίω-
σή μας σ' ένα πρόσωπο μπορεί να καθορίζεται από 
επίγνωση του μεγαλείου ή της ιδιοφυίας του. Οι 
φόβοι και τα μικρά πάθη, ξένα προς την μεγάλη αγά-
πη του σύμπαντος, που είναι ο ίδιος ο Λόγος*, θα 
εξαφανιστούν, κατά τον Σπινόζα, μόλις η κατανόησή 
μας της πραγματικότητας γίνει αρκετά βαθειά. 

Και τ' άλλα μεγάλα ορθολογιστικά συστήματα του 
παρελθόντος τονίζουν επίσης ότι ο Λόγος θ' αναγνω-
ρίσει εαυτόν στην φύση των πραγμάτων κι ότι η σω-
στή ανθρώπινη συμπεριφορά εκπηγάζει από μία τέ-
τοια επίγνωση. Η συμπεριφορά αυτή δεν είναι κατ' 
αναγκη η ίδια για κάθε άτομο, διότι η κατάσταση του 
καθενός είναι μοναδική. Υπάρχουν γεωγραφικές και 
ιστορικές διαφορές όπως και διαφορές ηλικίας, 
φύλου, δεξιοτεχνίας, κοινωνικής θέσης, κλπ. Εντού-
τοις, αυτή η επίγνωση είναι οικουμενική στο μέτρο 
που η λογική της σύνδεση με τη συμπεριφορά είναι 
θεωρητικώς αυταπόδεικτη για κάθε υποκείμενο προι-
κισμένο με νόηση. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Λό-
γου, επίγνωση της δυστυχίας ενός σκλαβωμένου 
λαού, για παράδειγμα, μπορεί να προτρέψει έναν νέο 
να πολεμήσει για την απελευθέρωσή του αλλά και να 

Στο πρωτότυπο ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. 
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επιτρέψει στον πατέρα του να παραμείνει και να καλ-
λιεργεί τη γη. Παρά τέτοιου είδους διαφορές στις συ-
νέπειές της, η λογική φύση αυτής της επίγνωσης θεω-
ρείται γενικώς κατανοητή για όλους τους ανθρώπους. 

Μολονότι αυτά τα ορθολογιστικά φιλοσοφικά συ-
στήματα δεν είχαν τόσο πλατιά απήχηση όσο η θρη-
σκεία, αναγνωρίζονταν ως προσπάθειες καταγραφής 
του νοήματος και των απαιτήσεων της πραγματικότη-
τας και παρουσίασης αληθειών που είναι δεσμευτικές 
για όλους. Οι συγγραφείς τους πίστευαν ότι το lumen 
naturale, η φυσική διόραση ή το φως του Λόγου, ήταν 
αρκετό για να διεισδύσει τόσο βαθειά στην δημιουρ-
γία ώστε να μας εφοδιάσει με τα κλειδιά για την εναρ-
μόνιση της ανθρώπινης ζωής με τη φύση, τόσο στον 
εξωτερικό κόσμο όσο και μέσα στην ίδια την ύπαρξη 
του ανθρώπου. Διατήρησαν τον Θεό, αλλά όχι τη χά-
ρη· πίστευαν ότι για όλους τους σκοπούς θεωρητικής 
γνώσης και πρακτικής απόφασης ο άνθρωπος δεν 
χρειαζόταν κάποιο lumen supranaturale. Οι θεωρη-
σιακές τους αναπαραγωγές του σύμπαντος, όχι οι 
σενσουαλιστικές επιστημολογίες - ο Giordano Bruno 
και όχι ο Telesio, ο Spinoza και όχι ο Locke -
συγκρούστηκαν απ' ευθείας με την παραδοσιακή θρη-
σκεία, διότι οι διανοητικές επιδιώξεις των μεταφυσι-
κών φιλοσόφων σχετίζονταν πολύ περισσότερο με τις 
διδασκαλίες για τον Θεό, τη δημιουργία και το νόημα 
της ζωής από όσο οι θεωρίες των εμπειριστών. 

Στα φιλοσοφικά και πολιτικά συστήματα του ορθο-
λογισμού, οι χριστιανικές ηθικές αρχές εκκοσμικεύτη-
καν. Οι σκοποί που επιδιώκονταν στην ατομική και 
κοινωνική δραστηριότητα παράγονταν από την υπό-
θεση της ύπαρξης ορισμένων έμφυτων ιδεών ή αυτα-
πόδεικτων διαισθήσεων κι έτσι συνδέονταν με την έν-
νοια της αντικειμενικής αλήθειας, καίτοι αυτή η αλή-
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θεια δεν θεωρείτο εγγυημένη από κανένα δόγμα άσχε-
το με τις απαιτήσεις της ίδιας της σκέψης. Ούτε η εκ-
κλησία ούτε τα ανατέλλοντα φιλοσοφικά συστήματα 
δεν διαχώριζαν μεταξύ τους την σοφία, την ηθική, 
την θρησκεία και την πολιτική. Αλλά η θεμελιώδης 
ενότητα όλων των ανθρώπινων πεποιθήσεων που 
ήταν ριζωμένη σε μία κοινή χριστιανική οντολογία 
σταδιακά θρυμματίστηκε και οι ρελατιβιστικές τά-
σεις, οι οποίες ήσαν ρητά διατυπωμένες στους πρωτο-
πόρους της αστικής ιδεολογίας, όπως ο Montaigne, 
αλλά αργότερα παραμερίστηκαν πρόσκαιρα από την 
ορθολογιστική μεταφυσική, επιβλήθηκαν νικηφόρα σ' 
όλες τις πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Φυσικά, όπως υποδηλώθηκε παραπάνω, όταν η 
φιλοσοφία άρχισε να παραγκωνίζει τη θρησκεία, δεν 
προτίθετο να καταργήσει την αντικειμενική αλήθεια 
αλλά επιχειρούσε μόνο να της παράσχει μία νέα ορθο-
λογική θεμελίωση. Η διαφωνία αναφορικά με τη 
φύση του απόλυτου δεν ήταν η κύρια αιτία για την 
οποία οι μεταφυσικοί φιλόσοφοι διώκονταν και βα-
σανίζονταν. Το πραγματικό ζήτημα ήταν εάν η απο-
κάλυψη ή ο Λόγος, η θεολογία ή η φιλοσοφία, θα 
έπρεπε να είναι η κινητήρια δύναμη για τον καθορι-
σμό και την έκφραση της τελικής αλήθειας. Όπως 
ακριβώς η εκκλησία προάσπιζε την ικανότητα, το δι-
καίωμα, το καθήκον της θρησκείας να διδάξει τους 
λαούς πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, ποιος είναι ο 
σκοπός του και πώς αυτοί πρέπει να συμπεριφέρον-
ται, έτσι και η φιλοσοφία προάσπιζε την ικανότητα, 
το δικαίωμα, το καθήκον του νου ν' ανακαλύψει τη 
φύση των πραγμάτων και να αντλήσει τους σωστούς 
τρόπους δράσης από αυτή την επίγνωση. Ο καθολικι-
σμός και η ευρωπαϊκή ορθολογιστική φιλοσοφία ήταν 
σε πλήρη συμφωνία όσον αφορά την ύπαρξη μιας 
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πραγματικότητας της οποίας μπορούσε ν' αποκτήσει 
κανείς μία τέτοια επίγνωση* πράγματι, η υπόθεση αυ-
τής της πραγματικότητας ήταν το κοινό πεδίο στο 
οποίο διεξήχθησαν οι συγκρούσεις τους. 

Οι δύο διανοητικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε 
αντίθεση μ' αυτή τη συγκεκριμένη προϋπόθεση ήσαν 
ο Καλβινισμός, μέσω της διδασκαλίας του του Deus 
absconditus, και ο εμπειρισμός μέσω της αντίληψης, 
αρχικά άρρητης και αργότερα ρητής, ότι η μεταφυσι-
κή ασχολείται αποκλειστικά με ψευδοπροβλήματα. 
Αλλά η καθολική εκκλησία πολέμησε τη φιλοσοφία 
ακριβώς επειδή τα νέα μεταφυσικά συστήματα βε-
βαίωναν την πιθανότητα μιας επίγνωσης η οποία θα 
έπρεπε να καθορίζει αυτή η ίδια τις ηθικές και θρη-
σκευτικές αποφάσεις του ανθρώπου. 

Τελικά η ζωηρή διένεξη μεταξύ θρησκείας και 
φιλοσοφίας κατέληξε σε αδιέξοδο διότι αυτά τα δύο 
θεωρούνταν ξεχωριστοί κλάδοι της κουλτούρας. Οι 
άνθρωποι βαθμιαία συμφιλιώθηκαν με την ιδέα ότι ο 
καθένας ζει τη δική του ζωή εντός των τειχών του πο-
λιτισμικού του διαμερίσματος, ανεχόμενος τον άλλον. 
Η ουδετεροποίηση της θρησκείας, συρρικνωμένης 
τώρα στην κατάσταση του ενός μεταξύ πολλών πολι-
τισμικού αγαθού, διέψευσε τον «συνολικό» ισχυρισμό 
της, ότι ενσωματώνει την αντικειμενική αλήθεια, και 
την ευνούχισε. Μολονότι η θρησκεία παρέμεινε σεβα-
στή επιφανειακά, η ουδετεροποίησή της προλείανε το 
έδαφος για την εξάλειψή της ως του μέσου της πνευ-
ματικής αντικειμενικότητας και, τελικά, για την ακύ-
ρωση της έννοιας μιας τέτοιας αντικειμενικότητας, 
διαμορφωμένης κατ' απομίμηση της ιδέας της απολυ-
τότητας της θρησκευτικής αποκάλυψης. 

Στην πραγματικότητα το περιεχόμενο τόσο της 
φιλοσοφίας όσο και της θρησκείας επηρεάστηκε βα-
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θειά από αυτόν τον φαινομενικά ειρηνικό διακανονι-
σμό της αρχικής τους διαμάχης. Οι φιλόσοφοι του 
Διαφωτισμού έβαλλαν κατά της θρησκείας εν ονόματι 
του Λόγου· στο τέλος αυτό που σκότωσαν δεν ήταν η 
εκκλησία αλλά η μεταφυσική και η αντικειμενική έν-
νοια του ίδιου του Λόγου, η πηγή δύναμης των δικών 
τους προσπαθειών. Ο Λόγος ως όργανο για την κατα-
νόηση της αληθινής φύσης της πραγματικότητας και 
για τον προσδιορισμό των αρχών που καθοδηγούν τις 
ζωές μας κατέληξε να θεωρείται ξεπερασμένος. Η 
θεωρησιακή φιλοφοσία έγινε συνώνυμη της μεταφυ-
σικής, και η μεταφυσική της μυθολογίας και της δει-
σιδαιμονίας. Μπορούμε να πούμε ότι η ιστορία του 
Λόγου ή του διαφωτισμού από τις απαρχές του στην 
Ελλάδα μέχρι σήμερα οδήγησε σε μία κατάσταση 
πραγμάτων όπου ακόμη και η λέξη Λόγος είναι ύπο-
πτη ότι σημαίνει και κάποια μυθολογική οντότητα. Ο 
Λόγος ως κινητήρια δύναμη ηθικής και θρησκευτικής 
διόρασης αυτοκαταστράφηκε. Ο επίσκοπος Berkeley, 
νόμιμο τέκνο του νομιναλισμού, προτεστάντης ζηλω-
τής και ποζιτιβιστής διαφωτιστής, όλα αυτά μαζί, 
ηγήθηκε πριν από διακόσια χρόνια μιας επίθεσης 
εναντίον τέτοιων γενικών εννοιών, συμπεριλαμβανο-
μένης της έννοιας μιας γενικής έννοιας. Πράγματι, η 
εκστρατεία υπήρξε νικηφόρα σε όλα τα στάδια. Ο 
Berkeley, σε μερική αντίφαση προς την ίδια του τη 
θεωρία, διατήρησε μερικές γενικές έννοιες, όπως τον 
νου, το πνεύμα και την αιτία. Αλλ' αυτές εξαλείφθη-
καν αποτελεσματικά από τον Hume, τον πατέρα του 
σύγχρονου θετικισμού. 

Η θρησκεία φαινομενικά επωφελήθηκε απ' αυτήν 
την εξέλιξη. Η τυποποίηση του Λόγου την προφύλαξε 
από κάθε σοβαρή επίθεση από μέρους της μεταφυσι-
κής ή της φιλοσοφικής θεωρίας και αυτή η ασφάλεια 
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φαίνεται να την κάνει ένα εξαιρετικά πρακτικό κοι-
νωνικό εργαλείο. Συγχρόνως, όμως, η ουδετερότητά 
της σημαίνει τον μαρασμό του αληθινού της πνεύμα-
τος, της συγγενικότητάς της με την αλήθεια, η οποία 
άλλοτε πιστευόταν ότι ήταν η ίδια για την επιστήμη, 
την τέχνη και την πολιτική και για ολόκληρη την αν-
θρωπότητα. Ο θάνατος του θεωρησιακού Λόγου, αρ-
χικά υπηρέτη της θρησκείας και αργότερα αντιπάλου 
της, ίσως αποδειχθεί καταστροφικός για την ίδια τη 
θρησκεία. 

Όλες αυτές οι συνέπειες περιέχονταν εν σπέρματι 
στην αστική ιδέα της ανοχής η οποία είναι αμφίσημη. 
Από τη μία πλευρά ανοχή σημαίνει απελευθέρωση 
από την κυριαρχία της δογματικής εξουσίας. Από την 
άλλη, προάγει μια στάση ουδετερότητας απέναντι σε 
κάθε πνευματικό περιεχόμενο, το οποίο έτσι υποκύ-
πτει στον ρελατιβισμό. Κάθε πολιτισμική επικράτεια 
διατηρεί την «κυριαρχία» της σε ότι αφορά την οικου-
μενική αλήθεια. Το πρότυπο του κοινωνικού καταμε-
ρισμού της εργασίας μεταφέρεται αυτόματα στη ζωή 
του πνεύματος κι αυτή η κατάτμηση του βασιλείου της 
κουλτούρας είναι απόρροια της υποκατάστασης της 
οικουμενικής αντικειμενικής αλήθειας από τον τυπο-
ποιημένο εγγενώς ρελατιβιστικό Λόγο. 

Οι πολιτικές συνέπειες της ορθολογιστικής μεταφυ-
σικής ήρθαν στο προσκήνιο τον δέκατο όγδοο αιώνα 
όταν, μέσω της αμερικανικής και γαλλικής επανάστα-
σης, η έννοια του έθνους έγινε η κατευθυντήρια αρχή. 
Στη σύγχρονη ιστορία η έννοια αυτή έτεινε να εκτο-
πίσει τη θρησκεία ως το τελικό, υπερατομικό κίνητρο 
στην ζωή του ανθρώπου. Το έθνος αντλεί την εξουσία 
του όχι από την αποκάλυψη αλλά από τον Λόγο, ο 
οποίος νοείται έτσι ως ένα συνάθροισμα θεμελιωδών 
διοράσεων, έμφυτων ή αναπτυγμένων δια της θεώρη-
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σης, κι όχι ως μία κινητήρια δύναμη που ασχολείται 
απλώς με τα μέσα για να τις θέσει σε ισχύ. 

Το ίδιον συμφέρον, στο οποίο ορισμένες θεωρίες 
του φυσικού νόμου και ηδονιστικές φιλοσοφίες προσ-
πάθησαν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση, θεωρείτο ως 
μία μόνον τέτοια διόραση, ριζωμένη στην αντικειμε-
νική δομή του σύμπαντος σχηματίζοντας έτσι ένα μέ-
ρος μέσα στο όλο σύστημα των κατηγοριών. Στην βιο-
μηχανική εποχή, η ιδέα του ιδίου συμφέροντος βαθ-
μιαία υπερίσχυσε και τελικά συμπίεσε τα άλλα κίνη-
τρα που θεωρούνταν θεμελιώδη για τη λειτουργία της 
κοινωνίας· αυτή η στάση επικράτησε στις προεξάρ-
χουσες σχολές σκέψης και, κατά την περίοδο του 
φιλελευθερισμού, στη δημόσια συνείδηση. Η ίδια 
όμως διαδικασία έφερε στην επιφάνεια τις αντιφάσεις 
μεταξύ της θεωρίας του ιδίου συμφέροντος και της 
ιδέας του έθνους. Η φιλοσοφία ήρθε τότε αντιμέτωπη 
με το δίλημμα να αποδεχθεί τις αναρχιστικές συνέ-
πειες αυτής της θεωρίας ή να γίνει λεία ενός παράλο-
γου εθνικισμού μολυσμένου από τον ρομαντισμό πολύ 
περισσότερο από όσο οι θεωρίες των έμφυτων ιδεών 
που επικράτησαν στην περίοδο του μερκαντιλισμού. 

Ο διανοητικός ιμπεριαλισμός της αφηρημένης αρ-
χής του ιδίου συμφέροντος - πυρήνας της επίσημης 
ιδεολογίας του φιλελευθερισμού -- δηλούσε το διευρυ-
νόμενο σχίσμα μεταξύ ιδεολογίας και κοινωνικών 
συνθηκών στο εσωτερικό των βιομηχανικών κρατών. 
Από τη στιγμή που η ρωγμή παγιώνεται στην δημόσια 
συνείδηση δεν απομένει καμία αποτελεσματική ορθο-
λογική αρχή κοινωνικής συνοχής. Η ιδέα της εθνικής 
κοινότητας (Volksgemeinschaft), αρχικά παρουσια-
σμένη ως ένα είδωλο, μπορεί εντέλει να συντηρηθεί 
μόνο με τρομοκρατία. Αυτό εξηγεί την τάση του φιλε-
λευθερισμού να κλίνει προς τον φασισμό και αυτήν 
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των πνευματικών και πολιτικών εκπροσώπων του 
φιλελευθερισμού να κάνουν ειρήνη με τους αντιπά-
λους του. Αυτή η τάση, τόσο συχνά εμφανιζόμενη 
στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία, μπορεί να προέρ-
χεται, εκτός των οικονομικών της αιτίων, από την 
εσωτερική αντίφαση μεταξύ της υποκειμενιστικής αρ-
χής του ιδίου συμφέροντος και της ιδέας του Λόγου 
την οποία λέγεται ότι εκφράζει. Αρχικά η πολιτική 
συγκρότηση θεωρείτο μία έκφραση συγκεκριμένων 
αρχών θεμελιωμένων στον αντικειμενικό Λόγο. Οι 
ιδέες της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ευτυχίας, της 
δημοκρατίας, της ιδιοκτησίας, θεωρούνταν όλες ότι 
ανταποκρίνονται στον Λόγο, ότι εκπορεύονται από 
τον Λόγο. Επομένως, το περιεχόμενο του Λόγου συρ-
ρικνούται αυθαίρετα σ' ένα απλό μέρος αυτού του πε-
ριεχομένου, στο πλαίσιο μιάς μόνον από τις αρχές 
του· το ειδικό καταλαμβάνει τη θέση του οικουμενι-
κού. Αυτό το tour de force στο βασίλειο του διανοητι-
κού προλειαίνει το έδαφος για τον νόμο της ισχύος 
στην επικράτεια του πολιτικού. 

Έχοντας παραιτηθεί από την αυτονομία, ο Λόγος 
έχει γίνει εργαλείο. Κατά την φορμαλιστική άποψη 
του υποκειμενικού Λόγου, η οποία τονίστηκε από τον 
θετικισμό, υπογραμμίζεται η έλλειψη συγγένειάς του 
προς το αντικειμενικό περιεχόμενο. Κατά την ιν-
στρουμενταλιστική άποψη, που προβάλεται από τον 
πραγματισμό, υπογραμμίζεται η υποταγή του σε ετε-
ρόνομα περιεχόμενα. Ο Λόγος έχει πλήρως ζευχθεί 
στον ζυγό της κοινωνικής διαδικασίας. Η λειτουργική 
του αξία, ο ρόλος του στην κυριάρχιση των ανθρώ-
πων και της φύσης, έχει γίνει το μοναδικό κριτήριο. 
Οι έννοιες έχουν συρρικνωθεί σε συνόψεις των χαρα-
κτηριστικών τα οποία είναι κοινά σε μερικά δείγμα-
τα. Εκφράζοντας μία ομοιότητα, οι έννοιες απαλλάσ-
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σονται από την φροντίδα να απαριθμούν ιδιότητες, 
υπηρετώντας έτσι καλύτερα την οργάνωση του υλικού 
της γνώσης. Νοούνται ως απλές συντμήσεις των ειδών 
στα οποία αναφέρονται. Κάθε χρήση που υπερβαίνει 
την βοηθητική, τεχνική συνόψιση πραγματικών δεδο-
μένων έχει εξαλειφθεί ως ένα τελευταίο ίχνος πρόλη-
ψης. Οι έννοιες έχουν «λειανθεί», εξορθολογιστεί, 
έχουν γίνει συνταγές για την εξοικονόμηση εργασίας. 
Είναι σαν η ίδια η σκέψη να έχει συρρικνωθεί στο 
επίπεδο των βιομηχανικών διαδικασιών, να έχει υπο-
βληθεί σ' ένα αυστηρά λεπτομερές πρόγραμμα - με 
λίγα λόγια σαν να έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της 
παραγωγής. Ο Toynbee^ περιέγραψε μερικές από τις 
συνέπειες που έχει αυτή η διαδικασία για τη συγ-
γραφή της ιστορίας. Μιλά για την «τάση να γίνει ο 
αγγειοπλάστης σκλάβος του πηλού του... Στον κόσμο 
της δράσης, ξέρουμε ότι είναι καταστροφικό να μετα-
χειριζόμαστε τα ζώα και τους ανθρώπους σαν να 
ήσαν άψυχα αντικείμενα. Γιατί θα 'πρεπε να υποθέ-
σουμε ότι αυτή η μεταχείριση είναι λιγότερο λανθα-
σμένη στον κόσμο των ιδεών;» 

Όσο περισσότερο οι ιδέες γίνονται μηχανικές, ερ-
γαλειοποιούνται, τόσο λιγότερο μπορεί να δει κανείς 
σ' αυτές κάποιες σκέψεις μ' ένα δικό τους νόημα. 
Θεωρούνται πράγματα, μηχανές. Η γλώσσα συρρι-
κνώνεται απλώς σ' ένα ακόμη εργαλείο μέσα στην γι-
γαντιαία μηχανή παραγωγής στη σύγχρονη κοινωνία. 
Κάθε πρόταση που δεν είναι ισοδύναμη με έναν χειρι-
σμό μέσα σ' αυτή τη μηχανή φαίνεται στον απλό άν-
θρωπο εξίσου κενή νοήματος όσο θεωρείται ότι είναι 
από τους σύγχρονους σημασιολόγους, οι οποίοι υπαι-
νίσσονται ότι η καθαρώς συμβολική και χειριστική, 
δηλαδή η καθαρώς χωρίς πραγματικό περιεχόμενο 
πρόταση,έχει νόημα. Το νόημα αντικαθίσταται από 
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τη λειτουργία ή το αποτέλεσμα στον κόσμο των πραγ-
μάτων και των γεγονότων. Στον βαθμό που οι λέξεις 
δεν χρησιμοποιούνται εμφανώς για να υπολογίσουμε 
τεχνικώς σημαντικές πιθανότητες ή γι' άλλους πρα-
κτικούς σκοπούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται 
ακόμη και η ανάπαυση, κινδυνεύουν να θεωρηθούν 
ύποπτες σαν ένα είδος κουβέντας πωλητού, διότι η 
αλήθεια δεν είναι αυτοσκοπός. 

Στην εποχή του ρελατιβισμού, όταν ακόμη και τα 
παιδιά βλέπουν τις ιδέες σαν διαφημίσεις ή εκλογι-
κεύσεις, ο φόβος ότι η γλώσσα μπορεί ακόμη να κρύ-
βει μέσα της μυθολογικά κατάλοιπα προίκισε τις λέ-
ξεις μ' έναν νέο μυθολογικό χαρακτήρα. Είναι αλή-
θεια ότι οι ιδέες έχουν ριζικά εργαλειοποιηθεί και η 
γλώσσα θεωρείται ένα απλό εργαλείο, είτε για την 
αποθήκευση και την επικοινωνία των πνευματικών 
στοιχείων της παραγωγής είτε για την καθοδήγηση 
των μαζών. Συγχρόνως, η γλώσσα παίρνει την εκδί-
κησή της ξαναγυρίζοντας στη μαγική της φάση. Ό-
πως συνέβαινε στις μέρες της μαγείας, κάθε λέξη θεω-
ρείται μία επικίνδυνη δύναμη που μπορεί να κατα-
στρέψει την κοινωνία και για την οποία πρέπει να 
θεωρηθεί υπεύθυνος ο ομιλών. Αντιστοίχως, η ανα-
ζήτηση της αλήθειας, κάτω από τον κοινωνικό έλεγ-
χο, περικόπτεται. Η διαφορά μεταξύ σκέψης και 
πράξης θεωρείται άκυρη. Έτσι κάθε σκέψη θεωρεί-
ται μία πράξη· κάθε αναστοχασμός είναι μία θέση και 
κάθε θέση είναι ένα σύνθημα. Οι πάντες τίθενται υπό 
κατηγορία γι' αυτά που λένε ή δεν λένε. Το καθετί και 
ο καθένας ταξινομούνται και χαρακτηρίζονται. Η 
ιδιότητα του ανθρώπου που εμποδίζει την ταύτιση 
του ατόμου με μία τάξη είναι «μεταφυσική» και δεν 
έχει θέση στην εμπειριστική επιστημολογία. Η θυρίδα 
μέσα στην οποία σπρώχτηκε ο άνθρωπος καθορίζει τα 
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όρια της μοίρας του. Μόλις μια σκέψη ή μία λέξη γίνει 
εργαλείο είναι περιττό κανείς όντως να την «σκέφτε-
ται», είναι περιττό δηλαδή να διατρέξει τις λογικές 
πράξεις που ενέχονται στη λογική διατύπωσή της. Ό-
πως έχει δειχθεί, συχνά και ορθά, το πλεονέκτημα 
των μαθηματικών - το μοντέλο της όλης νεοθετικιστι-
κής σκέψης - βρίσκεται ακριβώς σ' αυτή την «διανοη-
τική οικονομία». Περίπλοκοι λογικοί χειρισμοί διεκ-
περαιώνονται χωρίς πραγματική εκτέλεση όλων των 
διανοητικών πράξεων πάνω στις οποίες βασίζονται 
τα μαθηματικά και τα λογικά σύμβολα. Αυτή η μηχα-
νοποίηση είναι όντως απαραίτητη για την επέκταση 
της βιομηχανίας* αλλά αν γίνει το χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του νου, αν ο ίδιος ο Λόγος εργαλειοποιη-
θεί, προσλαμβάνει μία υλικότητα και τύφλωση, γίνε-
ται φετίχ, μία μαγική οντότητα η οποία μάλλον γίνε-
ται αποδεκτή παρά βιώνεται διανοητικά. 

Ποιες είναι οι συνέπειες της τυποποίησης του Λό-
γου; Δικαιοσύνη, ισότητα, ευτυχία, ανοχή, όλες οι έν-
νοιες που, όπως αναφέρθηκε, πιστεύονταν σε προη-
γούμενους αιώνες ότι ήσαν εγγενείς στον Λόγο ή επι-
κυρωμένες από αυτόν, έχουν χάσει τις πνευματικές 
ρίζες τους. Παραμένουν στόχοι και σκοποί, αλλά δεν 
υπάρχει μία λογική αρχή εξουσιοδοτημένη να τις 
εκτιμήσει και να τις συνδέσει με μία αντικειμενική 
πραγματικότητα. Επιβεβαιωμένες από παλιά ιστορι-
κά ντοκουμέντα, πιθανόν ακόμη να χαίρουν κάποιου 
κύρους και μερικές εμπεριέχονται στο σύνταγμα των 
μεγαλυτέρων χωρών. Παρ' όλα αυτά, στερούνται επι-
κύρωσης από τον Λόγο με τη σύγχρονή του έννοια. 
Ποιος μπορεί να πει ότι κάθε ένα από αυτά τα ιδεώδη 
συνδέεται με την αλήθεια στενότερα από το αντίθετό 
του; Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του μέσου σύγχρονου 
διανοούμενου, υπάρχει μία μόνο αυθεντία, η επιστή-
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μη, νοούμενη ως ταξινόμηση γεγονότων και υπολογι-
σμός πιθανοτήτων. Η πρόταση ότι η δικαιοσύνη και 
η ελευθερία είναι καλύτερες από την αδικία και την 
καταπίεση είναι επιστημονικά μη αποδείξιμη και 
άχρηστη. Έφτασε να ηχεί τόσο κενή νοήματος όσο θα 
ηχούσε η πρόταση ότι το κόκκινο είναι ωραιότερο 
από το μπλε ή ότι ένα αυγό είναι καλύτερο από γάλα. 

Όσο περισσότερο ευνουχίζεται, η έννοια του Λό-
γου, τόσο ευκολώτερα προσφέρεται για ιδεολογική 
χειραγώγηση και για διάδοση ακόμη και των πλέον 
κατάφορων ψευδών. Η πρόοδος του διαφωτισμού 
διαλύει την ιδέα του αντικειμενικού Λόγου, τον δογ-
ματισμό και την πρόληψη. Συχνά όμως η αντίδραση 
και ο σκοταδισμός επωφελούνται περισσότερο από 
αυτή την εξέλιξη. Τα επενδεδυμένα συμφέροντα εναν-
τιωμένα στις παραδοσιακές ανθρωπιστικές αξίες θα 
επικαλεστούν τον ουδετεροποιημένο, ανήμπορο Λόγο 
στο όνομα του «κοινού νου». Αυτή τη νέκρωση των 
βασικών εννοιών μπορούμε να την παρακολουθήσου-
με δια μέσου της πολιτικής ιστορίας. Στην Αμερικανι-
κή Συντακτική Συνέλευση του 1787, ο John Dickinson 
από την Πενσυλβάνια αντιδιέστειλε μεταξύ εμπειρίας 
και Λόγου όταν είπε: «Η εμπειρία πρέπει να είναι ο 
μόνος μας οδηγός. Ο Λόγος μπορεί να μας παραπλα-
νήσει». Ήθελε να εφιστήσει την προσοχή κατά ενός 
υπερβολικά ριζοσπαστικού ιδεαλισμού. Αργότερα οι 
έννοιες άδειασαν τόσο πολύ από την ουσία τους ώστε 
μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα για να 
συνηγορήσουν υπέρ της καταπίεσης. Ο Charles O'Co-
nor, περιώνυμος δικηγόρος της περιόδου πριν τον 
εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος είχε κάποτε προταθεί για 
την προεδρία από μία μερίδα του δημοκρατικού κόμ-
ματος, επιχειρηματολογούσε (αφού περιέγραψε τι ευ-
λογία είναι η υποχρεωτική δουλεία): «Επιμένω ότι η 
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δουλεία των νέγρων δεν είναι άδικη* είναι δίκαιη, 
σώφρων και ευεργετική... επιμένω ότι η δουλεία των 
νέγρων... διατάσσεται από τη φύση. Ενδίδοντας στο 
ολοκάθαρο διάταγμα της φύσης και στις επιταγές της 
υγειούς φιλοσοφίας, πρέπει να ανακηρύξουμε αυτόν 
τον θεσμό δίκαιο, αγαθό, νόμιμο και πρέποντα»^. 
Ενώ ο O'Conor ακόμη χρησιμοποιεί τις λέξεις φύση, 
φιλοσοφία και δικαιοσύνη, αυτές είναι εντελώς τυπο-
ποιημένες και δεν μπορούν να σταθούν ενάντια σε 
ό,τι αυτός θεωρεί γεγονότα και εμπειρία. Ο υποκειμε-
νικός Λόγος υποτάσσεται σε οτιδήποτε. Προσφέρεται 
στις σκοπιμότητες τόσο των αντιπάλων όσο και των 
υπερασπιστών των παραδοσιακών ανθρωπιστικών 
αξιών. Προμηθεύει τόσο την ιδεολογία για κέρδος και 
αντίδραση, όπως στο παράδειγμα του O'Conor, όσο 
και την ιδεολογία για πρόοδο και επανάσταση. 

Ένας άλλος υπέρμαχος της δουλείας, ο Fitzhugh, 
συγγραφέας της Κοινωνιολογίας περί τον Νότο, φαί-
νεται να θυμάται ότι κάποτε η φιλοσοφία αντιπρο-
σώπευε συγκεκριμένες ιδέες και αρχές και ως εκ τού-
του βάλλει εναντίον της εν ονόματι του κοινού νου. 
Εκφράζει μ' αυτό τον τρόπο, αν και σε μία στρεβλω-
μένη μορφή, τη σύγκρουση μεταξύ υποκειμενικής και 
αντικειμενικής έννοιας του Λόγου. 

«Οι άνθρωποι των υγειών κρίσεων συνήθως προ-
βάλουν λάθος αιτίες για τις απόψεις τους διότι δεν 
έχουν αφαιρετική ικανότητα... Η φιλοσοφία τους 
συντρίβει όλους στην επιχειρηματολογία, όμως το έν-
στικτο και ο κοινός νους είναι ορθά και η φιλοσοφία 
λανθασμένη. Η φιλοσοφία είναι πάντα λανθασμένη 
και το ένστικτο και ο κοινός νους πάντα ορθά, διότι 
η φιλοσοφία στερείται παρατηρητικότητας και εξάγει 
συμπερασμούς από στενές και αντεπαρκείς προκείμε-
νες»^. 
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Φοβούμενος τις ιδεαλιστικές αρχές, τη σκέψη κα-
θεαυτή και τους διανοούμενους και τους ουτοπιστές, 
ο συγγραφέας κομπάζει για τον κοινό του νου, ο 
οποίος δεν βλέπει τίποτε κακό στη δουλεία. 

Οι βασικές έννοιες και τα ιδανικά της ορθολογιστι-
κής μεταφυσικής ήσαν ριζωμένα στην έννοια του οι-
κουμενικώς ανθρώπινου, της ανθρωπότητας, και η 
τυποποίησή τους υπονοεί ότι έχουν αποκοπεί από το 
ανθρώπινο περιεχόμενό τους. Με ποιό τρόπο αυτή η 
απανθρωποποίηση της νόησης επηρεάζει τα ίδια τα 
θεμέλια του πολιτισμού μας, μπορεί να εκτεθεί παρα-
στατικά αναλύοντας την αρχή της πλειοψηφίας η 
οποία είναι αναπόσπαστη από την αρχή της δημοκρα-
τίας. Στα μάτια του μέσου ανθρώπου, η αρχή της 
πλειοψηφίας είναι συχνά όχι μόνο υποκατάστατο αλ-
λά και βελτίωση του αντικειμενικού Λόγου: αφού οι 
άνθρωποι είναι εντέλει οι καλύτεροι κριτές των ιδίων 
συμφερόντων τους, οι αποφάσεις μιάς πλειοψηφίας, 
σκέφτεται, είναι ασφαλώς εξίσου πολύτιμες σε μία 
κοινότητα με τις διαισθήσεις ενός λεγόμενου ανώτε-
ρου Λόγου. Όμως. η αντίφαση μεταξύ διαίσθησης 
και της δημοκρατικής αρχής, νοούμενης σε τέτοιους 
ακατέργαστους όρους, είναι απλώς φανταστική. 
Διότι τι σημαίνει να λέμε ότι «ένας άνθρωπος ξέρει 
τα ίδια συμφέροντά του καλύτερα από οιονδήποτε 
άλλο» - πώς αποκτά αυτή τη γνώση, τι αποδεικνύει 
ότι η γνώση του είναι ορθή; Στην πρόταση, «Ένας 
άνθρωπος ξέρει... καλύτερα», υπάρχει μία άρρητη 
αναφορά σε μία δύναμη που δεν είναι εντελώς αυθαί-
ρετη και η οποία συνδέεται με ένα είδος Λόγου που 
βρίσκεται πίσω όχι μόνο από τα μέσα αλλά κι από 
τους σκοπούς. Αν αυτή η δύναμη αποδειχθεί ότι είναι 
και πάλι απλώς η πλειοψηφία, το όλο επιχείρημα θα 
συνιστούσε ταυτολογία. 
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Η μεγάλη φιλοσοφική παράδοση η οποία συνέβαλε 
στην θεμελίωση της σύγχρονης δημοκρατίας δεν ήταν 
ένοχη αυτής της ταυτολογίας, διότι βάσισε τις αρχές 
της διακυβέρνησης επάνω σε λίγο ως πολύ θεωρησια-
κές παραδοχές - παραδείγματος χάριν, στην παραδο-
χή ότι η ίδια πνευματική ουσία ή ηθική συνείδηση εί-
ναι παρούσα σε κάθε άνθρωπο. Με άλλα λόγια, ο σε-
βασμός της πλειοψηφίας βασίστηκε σε μία πεποίθηση 
η οποία ήταν ανεξάρτητη από τις αποφάσεις της 
πλειοψηφίας. Ο Locke μίλησε ακόμη για τη συμφωνία 
του φυσικού Λόγου με την αποκάλυψη, όσον αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα^®. Η θεωρία του για τη 
διακυβέρνηση αναφέρεται στην επιβεβαίωση τόσο 
του Λόγου όσο και της αποκάλυψης. Υποτίθεται ότι 
διδάσκουν πως οι άνθρωποι είναι «από φύση όλοι 
ελεύθεροι, ίσοι και ανεξάρτητοι»^^ 

Η θεωρία του Locke για τη γνώση είναι ένα παρά-
δειγμα αυτής της απατηλής διαύγειας ύφους η οποία 
ενώνει τα αντίθετα απλώς θαμπώνοντας τις αποχρώ-
σεις. Δεν ενδιαφέρθηκε να διακρίνει πολύ ξεκάθαρα 
μεταξύ αισθητηριακού και λογικού, μεταξύ ατομιστι-
κής και διαρθρωτικά προσδιορισμένης εμπειρίας, 
ούτε έδειξε αν συνήγε την φυσική κατάσταση, από την 
οποία έβγαλε τον φυσικό νόμο, από λογικές διαδικα-
σίες ή αν την συνέλαβε διαισθητικά. Πάντως, φαίνε-
ται αρκετά ξεκάθαρο ότι η ελευθερία «εκ φύσεως» δεν 
είναι ταυτόσημη με την ελευθερία στην πραγματικό-
τητα. Η πολιτική του διδασκαλία βασίζεται μάλλον 
σε λογική επίγνωση και λογικές παραγωγές παρά σε 
εμπειρική έρευνα. 

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τον οπαδό του 
Locke, τον Rousseau. Όταν ο δεύτερος διακήρυξε ότι 
η απάρνηση της ελευθερίας είναι αντίθετη με τη φύση 
του ανθρώπου διότι έτσι «οι πράξεις του ανθρώπου θα 
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αποστερούντο κάθε ηθικότητας και η θέληση του θα 
αποστερείτο κάθε ελευθερίας»ήξερε πολύ καλά ότι 
η απάρνηση της ελευθερίας δεν ήταν αντίθετη με την 
εμπειρική φύση του ανθρώπου* ο ίδιος επέκρινε 
σκληρά άτομα, ομάδες και έθνη για την απάρνηση της 
ελευθερίας τους. Αναφέρθηκε μάλλον στην πνευματι-
κή ουσία του ανθρώπου παρά σε μία ψυχολογική 
στάση. Η διδασκαλία του για το κοινωνικό συμβό-
λαιο παράγεται από μία φιλοσοφική διδασκαλία για 
τον άνθρωπο, σύμφωνα με την οποία μάλλον η αρχή 
της πλειοψηφίας παρά αυτή της ισχύος αντιστοιχεί 
στην ανθρώπινη φύση όπως αυτή περιγράφεται στη 
θεωρησιακή σκέψη. Στην ιστορία της κοινωνικής 
φιλοσοφίας ακόμη και ο όρος «κοινός νους» είναι 
αδιαχώριστα συνδεδεμένος με την ιδέα της αυταπό-
δεικτης αλήθειας. Ήταν ο Thomas Reid εκείνος που, 
δώδεκα χρόνια πριν από την εποχή της περίφημης 
μπροσούρας του Paine και της Διακήρυξης της Ανε-
ξαρτησίας, ταύτισε τις αρχές της κοινής λογικής με 
αυταπόδεικτες αλήθειες συμβιβάζοντας έτσι τον εμ-
πειρισμό με την ορθολογιστική μεταφυσική. 

Αποστερημένη από τη λογική της θεμελίωση η δη-
μοκρατική αρχή γίνεται αποκλειστικά εξαρτημένη 
από τα λεγόμενα συμφέροντα των ανθρώπων και αυ-
τά είναι συναρτήσεις κάποιων τυφλών ή άκρως συνει-
δητών οικονομικών δυνάμεων. Δεν παρέχουν καμμία 
εγγύηση κατά της τυραννίας^^. Κατά την περίοδο του 
συστήματος τη ελεύθερης αγοράς, για παράδειγμα, οι 
θεσμοί που βασίζονταν στην ιδέα των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων ήσαν αποδεκτοί από πολλούς ως ένα καλό 
εργαλείο για έλεγχο της κυβέρνησης και διατήρησης 
της ειρήνης. Αν όμως αλλάξει η κατάσταση, αν ισχυ-
ρές οικονομικές ομάδες θεωρήσουν χρήσιμο να εγκα-
θιδρύσουν μία δικτατορία και να καταργήσουν την 
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αρχή της πλειοψηφίας, καμία αντίρρηση βασισμένη 
στον Λόγο δεν μπορεί ν' αντιταχθεί στην πράξη τους. 
Αν έχουν μία πραγματική πιθανότητα επιτυχίας, θα 
ήσαν απλώς ανόητοι να μην το ριψοκινδυνεύσουν. Η 
μόνη εκτίμηση που θα μπορούσε να τους αποτρέψει 
απ' αυτή την πράξη θα ήταν το ενδεχόμενο να διακυ-
βευτούν τα δικά τους συμφέροντα κι όχι η ανησυχία 
τους μήπως παραβιαστεί η αλήθεια, ο Λόγος. Από τη 
στιγμή που η φιλοσοφική θεμελίωση της δημοκρατίας 
έχει καταρρεύσει, η δήλωση ότι η δικτατορία είναι 
κακή είναι λογικώς ισχυρή μόνον γι' αυτούς που δεν 
είναι ευεργετούμι νοί της, και δεν υπάρχει θεωρητικό 
εμπόδιο για τον μετασχηματισμό αυτής της δήλωσης 
στην αντίθετή της. 

Οι άνθρωποι που έφτιαξαν το σύνταγμα των Ηνω-
μένων Πολιτειών έλαβαν υπόψη τους «τον θεμελιώδη 
νόμο κάθε κοινωνίας, τον lex majoris partis» "̂̂ , αλλά 
πόρω απείχαν του να υποκαταστήσουν τις αποφάν-
σεις της πλειοψηφίας με αυτές του Λόγου. Όταν εν-
σωμάτωσαν ένα μεγαλοφυές σύστημα ελέγχων και 
ισορροπιών στη δομή της κυβέρνησης, πίστευαν, 
όπως το θέτει ο Noah Webster, ότι «οι εξουσίες που 
δώθηκαν στο Κονγκρέσσο είναι εκτεταμένες, αλλά 
προϋποτίθεται ότι δεν είναι υπερβολικά εκτεταμέ-
νες»^^ Ονόμαζε την αρχή της πλειοψηφίας «μία αρχή 
τόσο οικουμενικά παραδεδεγμένη όσο οποιαδήποτε 
διαισθητική αλήθεια»^^ και έβλεπε σ' αυτήν μία φυσι-
κή ιδέα μεταξύ πολλών παρόμοιας μεγαλοπρέπειας. 
Γι' αυτούς τους ανθρώπους δεν υπήρχε αρχή που να 
μην αντλεί την αυθεντία της από μία μεταφυσική ή 
θρησκευτική πηγή. Ο Dickinson θεωρούσε την κυβέρ-
νηση και το καθήκον της ως «θεμελιωμένα στη φύση 
του ανθρώπου, δηλαδή στη θέληση του Δημιουργού 
του και... επομένως ιερά. Τότε είναι προσβολή προς 
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τον Θεό η παράβαση αυτού του καθήκοντος»^^. 
Η αρχή της πλειοψηφίας καθεαυτή δεν θεωρείτο 

βεβαίως εγγύηση δικαιοσύνης. «Η πλειοψηφία», λέει 
ο John Adams^^, «ανέκαθεν και χωρίς ούτε μια εξαί-
ρεση σφετεριζόταν τα δικαιώματα της μειοψηφίας». 
Αυτά τα δικαιώματα και όλες οι άλλες βασικές αρχές 
πιστεύονταν ότι είναι διαισθητικές αλήθειες. Παρα-
λήφθηκαν άμεσα ή έμμεσα από μία φιλοσοφική πα-
ράδοση η οποία τότε ήταν ακόμη ζωντανή. Η προέ-
λευσή τους μπορεί να εξακριβωθεί δια μέσου της 
ιστορίας της δυτικής σκέψης μέχρι πίσω στις θρη-
σκευτικές και μυθολογικές ρίζες τους και ακριβώς απ' 
αυτές τις καταβολές τους διατήρησαν το «δέος» το 
οποίο μνημονεύει ο Dickinson. 

Ο υποκειμενικός Λόγος δεν έχει χρήση για τέτοιου 
είδους κληρονομιά. Αποκαλύπτει την αλήθεια ως συ-
νήθεια και μ' αυτό τον τρόπο την απογυμνώνει από 
την πνευματική της αυθεντία. Σήμερα η ιδέα της 
πλειοψηφίας, αποστερημένη από τις λογικές βάσεις 
της, έχει προσλάβει μία εντελώς παράλογη όψη. Κάθε 
φιλοσοφική, ηθική και πολιτική ιδέα - που η γραμμή 
ζωής της η οποία τη συνδέει με τις ιστορικές ρίζες της 
έχει κοπεί - έχει μία τάση να γίνει ο πυρήνας μιας 
νέας μυθολογίας κι αυτός είναι ένας από τους λόγους 
για τους οποίους η πρόοδος του διαφωτισμού τείνει 
μερικές φορές να επαναστραφεί σε δεισιδαιμονία και 
παράνοια. Η αρχή της πλειοψηφίας, με τη μορφή 
λαϊκών αποφάνσεων επί καθενός και παντός θέματος, 
που εφαρμόζεται μέσω παντός είδους ψηφοφοριών 
και σύγχρονων τεχνικών επικοινωνίας, έχει γίνει η 
κυρίαρχη δύναμη την οποία η σκέψη πρέπει να ικανο-
ποιήσει. Είναι ένας νέος θεός, όχι όπως τη συνέλαβαν 
οι κήρυκες των μεγάλων επαναστάσεων, δηλαδή ως 
μία δύναμη αντίστασης στην υπάρχουσα αδικία, αλλά 
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ως μια δύναμη αντίστασης σε ο,τιδήποτε δεν συμμορ-
φούται. Όσο περισσότερο η κρίση των ανθρώπων 
διαμορφώνεται τεχνιέντως από όλων των ειδών τα 
συμφέροντα, τόσο η πλειοψηφία παρουσιάζεται ως ο 
ρυθμιστής της πολιτιστικής ζωής. Υποτίθεται ότι δι-
καιώνει τα υποκαταστήματα της κουλτούρας σ' όλους 
τους κλάδους της, κάτω μέχρι τα εξαπατούντα τις 
μάζες προϊόντα της λαϊκής τέχνης και λογοτεχνίας. Σε 
όσο μεγαλύτερο βαθμό η επιστημονική προπαγάνδα 
μεταβάλλει την κοινή γνώμη σε απλό εργαλείο των 
σκοτεινών δυνάμεων, τόσο περισσότερο η κοινή γνώ-
μη μοιάζει υποκατάστατο του Λόγου. Αυτός ο πλα-
σματικός θρίαμβος της δημοκρατικής προόδου ανα-
λώνει την πνευματική ουσία από την οποία τράφηκε 
η δημοκρατία. 

Όχι μόνον οι καθοδηγητικές έννοιες της ηθικής και 
της πολιτικής, όπως ελευθερία, ισότητα ή δικαιοσύ-
νη, αλλά όλοι οι συγκεκριμένοι στόχοι και σκοποί σ' 
όλες τις κοινωνικές θέσεις επηρεάζονται από αυτή 
την αποσύνδεση των ανθρώπινων φιλοδοξιών και δυ-
νατοτήτων από την ιδέα της αντικειμενικής αλήθειας. 
Σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα, οι καλοί καλλιτέ-
χνες δεν υπηρετούν την αλήθεια καλύτερα από κα-
λούς δεσμοφύλακες ή τραπεζίτες ή υπηρέτριες. Αν 
επιχειρούσαμε να ισχυριστούμε ότι η απασχόληση του 
καλλιτέχνη είναι ευγενέστερη, θα μας έλεγαν ότι ο 
ισχυρισμός δεν έχει νόημα - ότι ενώ η αποτελεσματι-
κότητα δύο υπηρετριών μπορεί να συγκριθεί με βάση 
τη σχετική τους καθαριότητα, τιμιότητα, δεξιοτεχνία 
και τα λοιπά, δεν υπάρχει τρόπος να συγκρίνουμε μία 
υπηρέτρια με έναν καλλιτέχνη. Όμως, μία προσεκτι-
κή ανάλυση θα έδειχνε ότι στη σύγχρονη κοινωνία 
υπάρχει ένα άρρητο κριτήριο για την τέχνη καθώς και 
για την ανειδίκευτη εργασία, συγκεκριμένα ο χρόνος, 
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διότι η αξία με την έννοια μιας ορισμένης αποδοτικό-
τητας είναι μία συνάρτηση του χρόνου. 

Ίσως είναι εξίσου κενό νοήματος το να ονομάσουμε 
ένα συγκεκριμένο τρόπο διαβίωσης, μία θρησκεία, 
μία φιλοσοφία, καλύτερο(η) ή υψηλότεροίη) ή αλη-
θέστερο(η) από έναν (μία) άλλον(ην). Αφού οι σκο-
ποί δεν προσδιορίζονται πλέον στο φως του Λόγου, 
είναι επίσης αδύνατον να πει κανείς ότι ένα οικονομι-
κό ή πολιτικό σύστημα, αδιάφορο πόσο σκληρό και 
δεσποτικό, είναι λιγότερο λογικό από ένα άλλο. Σύμ-
φωνα με τον τυποποιημένο Λόγο, ο δεσποτισμός, η 
σκληρότητα, η καταπίεση δεν είναι κακά καθεαυτά. 
Καμμία λογική αρχή δεν θα προσυπέγραφε μία ετυμη-
γορία κατά της δικτατορίας αν απ' αυτήν επρόκειτο 
να επωφεληθούν οι υποστηρικτές αυτής της αρχής. 
Φράσεις όπως «η αξιοπρέπεια του ανθρώπου» είτε 
υπονοούν μία διαλεκτική πρόοδο στην οποία η ιδέα 
του θείου δικαιώματος διατηρείται και υπερβαίνεται 
είτε γίνονται τετριμμένα σλόγκανς που αποκαλύ-
πτουν την κενότητά τους μόλις κάποιος διερευνήσει 
το ειδικό τους νόημα. Η ζωή τους εξαρτάται, ούτως 
ειπείν, από ασυνείδητες αναμνήσεις. Αν μία ομάδα 
πεφωτισμένων ανθρώπων ετοιμαζόταν να πολεμήσει 
ακόμη και το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να φαντα-
στεί κανείς, ο υποκειμενικός Λόγος θα έκανε σχεδόν 
αδύνατη την υπόδειξη απλώς της φύσης του κακού 
και της φύσης της ανθρωπότητας, που κάνουν τη μά-
χη επιβεβλημένη. Πολλοί θα ρωτούσαν αμέσως ποιά 
είναι τα πραγματικά κίνητρα. Θα έπρεπε να βεβαιω-
θεί το ότι οι λόγοι είναι ρεαλιστικοί, δηλαδή ανταπο-
κρίνονται σε προσωπικά συμφέροντα, παρά το γεγο-
νός ότι, για τη μάζα των ανθρώπων, αυτά τα τελευ-
ταία θα ήσαν ίσως δυσκολότερο να κατανοηθούν απ' 
όσο η σιωπηρή επίκληση της κατάστασης της ίδιας. 
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To γεγονός ότι ο μέσος άνθρωπος παραμένει ακόμη 
προσδεμένος στα παλιά ιδανικά μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για να αντικρούσει κανείς αυτή την ανάλυση. 
Διατυπωμένη σε γενικούς όρους, η αντίρρηση μπορεί 
να είναι ότι υπάρχει μία δύναμη η οποία αντισταθμί-
ζει τα καταστροφικά αποτελέσματα του τυποποιημέ-
νου Λόγου* συγκεκριμένα, η συμμόρφωση με γενικώς 
αποδεδεγμένες αξίες και συμπεριφορές. Στο κάτω-
κάτω, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ιδεών τις οποίες 
έχουμε διδαχθεί να λατρεύουμε και να σεβόμαστε από 
τα πρώτα παιδικά μας χρόνια. Αφού αυτές οι ιδέες 
και όλες οι συνδεδεμένες μ' αυτές θεωρητικές απόψεις 
δικαιώνονται όχι από τον Λόγο μόνον αλλά και από 
μία σχεδόν οικουμενική συναίνεση, θα φαινόταν ότι 
δεν μπορούν να επηρεαστούν από τον μετασχηματι-
σμό του Λόγου σε απλό εργαλείο. Αντλούν τη δύναμή 
τους από τον σεβασμό μας για την κοινότητα στην 
οποία ζούμε, από τους ανθρώπους που έδωσαν τη 
ζωή τους γι' αυτές, από το σεβασμό που οφείλουμε 
στους ιδρυτές των νέων φωτισμένων εθνών της εποχής 
μας. Αυτή η αντίρρηση εκφράζει στην πραγματικότη-
τα την αδυναμία της δικαίωσης ενός δήθεν αντικειμε-
νικού περιεχομένου από την παρελθούσα και την πα-
ρούσα φήμη. Αν η παράδοση, η οποία έχει τόσο συ-
χνά κατηγορηθεί στη σύγχρονη επιστημονική και πο-
λιτική ιστορία, επικληθεί τώρα ως το μέτρο οποιασ-
δήποτε ηθικής ή θρησκευτικής αλήθειας, αυτή η αλή-
θεια είναι ήδη επίπλαστη και θα πρέπει να υποφέρει 
από έλλειψη αυθεντικότητας όχι λιγότερο οξείας από 
την αρχή η οποία υποτίθεται ότι την δικαιώνει. Στους 
αιώνες όπου η παράδοση μπορούσε ακόμη να παίξει 
το ρόλο της αποδεικτικής μαρτυρίας, η πίστη σ' αυτήν 
παραγόταν από την πίστη σε μία αντικειμενική αλή-
θεια. Τώρα πια, η αναφορά στην παράδοση φαίνεται 
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να μην έχει διατηρήσει παρά μόνο μία λειτουργία από 
αυτούς τους παλιότερους χρόνους: δεικνύει ότι η συ-
ναίνεση πίσω από την αρχή την οποία επιζητά να επι-
βεβαιώσει είναι οικονομικά ή πολιτικά ισχυρή. Ό -
ποιος την προσβάλλει προειδοποιείται. 

Τον δέκατο όγδοο αιώνα η πεποίθηση ότι ο άνθρω-
πος έχει προικιστεί με ορισμένα δικαιώματα δεν ήταν 
επανάληψη των πεποιθήσεων της κοινότητας, ούτε 
καν επανάληψη των πεποιθήσεων των κληροδοτημέ-
νων από τους προγόνους. Ήταν ένας αναστοχασμός 
της κατάστασης εκείνων των ανθρώπων που διεκή-
ρυσσαν αυτά τα δικαιώματα* εξέφραζε μία κριτική 
των συνθηκών που επιτακτικά ζητούσαν αλλαγή κι 
αυτή η απαίτηση γινόταν κατανοητή και μεταφραζό-
ταν σε φιλοσοφική σκέψη και ιστορικές ενέργειες. Οι 
πρωτοπόροι της σύγχρονης σκέψης δεν συνήγαν to τι 
είναι καλό από τον νόμο - ακόμη και παραβίαζαν τον 
νόμο - αλλά προσπάθησαν να συμβιβάσουν τον νόμο 
με το καλό. Ο ιστορικός ρόλος τους δεν ήταν να προ-
σαρμόσουν τα λόγια και τις πράξεις τους στο κείμενο 
παλιών γραφών ή γενικώς αποδεδεγμένων διδασκα-
λιών: αυτοί οι ίδιοι δημιούργησαν τις γραφές και 
προκάλεσαν την αποδοχή των διδασκαλιών τους. Σή-
μερα, εκείνοι που τιμούν αυτές τις διδασκαλίες κι 
έχουν αποστερηθεί μιας κατάλληλης φιλοσοφίας τις 
θεωρούν είτε εκφράσεις απλώς υποκειμενικών επιθυ-
μιών είτε ένα καθιερωμένο πρότυπο το οποίο αντλεί 
την αυθεντία του από τον αριθμό των ανθρώπων που 
πιστεύουν σ' αυτό και από τη διάρκεια της ύπαρξής 
του. Το γεγονός ακριβώς ότι η παράδοση σήμερα 
χρειάζεται να επικληθεί δείχνει ότι έχει χάσει την 
επιρροή της στους ανθρώπους. Δεν προκαλεί απορία 
το γεγονός ότι ολόκληρα έθνη - και η Γερμανία δεν 
είναι το μόνον - φαίνεται να αφυπνίστηκαν ένα πρωι-
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νό για ν' ανακαλύψουν ότι τα πλέον σεβαστά ιδανικά 
τους ήταν απλώς πομφόλυγες. 

Είναι γεγονός ότι μολονότι η πρόοδος του υποκει-
μενικού Λόγου κατέστρεψε τη θεωρητική βάση των 
μυθολογικών, θρησκευτικών και ορθολογιστικών 
ιδεών, η πολιτισμένη κοινωνία συντηρείται μέχρι σή-
μερα από τα υπολείμματα αυτών των ιδεών. Τείνουν 
όμως να γίνουν περισσότερο παρά ποτέ απλώς υπο-
λείμματα και έτσι σταδιακά χάνουν τη δύναμή τους 
να πείθουν. Όταν οι μεγάλες θρησκευτικές και φιλο-
σοφικές συλλήψεις ήταν ζωντανές, οι σκεπτόμενοι 
άνθρωποι δεν εξυμνούσαν την ταπεινοφροσύνη και 
την αδελφική αγάπη, την δικαιοσύνη και τον ανθρω-
πισμό, επειδή ήταν ρεαλιστικό να διατηρεί κανείς αυ-
τές τις αρχές και παράδοξο κι επικίνδυνο να παρεκ-
κλίνει από αυτές ή επειδή αυτά τα αξιώματα εναρμο-
νίζονταν περισσότερο από άλλα με τις υποτιθέμενες 
ελεύθερες προτιμήσεις τους. Πίστευαν σ' αυτές τις 
ιδέες διότι μέσα σ' αυτές έβλεπαν στοιχεία αλήθειας, 
διότι τις συσχέτιζαν με την ιδέα του Λόγου*, με τη 
μορφή είτε του Θεού είτε ενός υπερβατικού νου, είτε 
ακόμη και της φύσης ως μια αιώνιας αρχής. Όχι μό-
νον οι ύψιστοι στόχοι θεωρούνταν ότι έχουν ένα αντι-
κειμενικό νόημα, μία εγγενή σημασία, αλλά ακόμη κι 
οι ταπεινότερες επιδιώξεις και αρέσκειες εξαρτιών-
ταν από μία πίστη στη γενική επιθυμητότητα, στην εγ-
γενή αξία των αντικειμένων τους. 

Οι μυθολογικές, αντικειμενικές καταβολές, όπως 
έχουν καταστραφεί από τον υποκειμενικό Λόγο, δεν 
ανήκουν απλώς σε μεγάλες οικουμενικές έννοιες, αλ-
λά βρίσκονται και στη βάση κάποιων φαινομενικά 

Στο πρωτότυπο ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. 
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προσωπικών, εντελώς ψυχολογικών συμπεριφορών 
και ενεργειών. Όλες - μέχρι και τα συναισθήματα τα 
ίδια - αποπνέουν, καθώς έχουν εκκενωθεί από αυτό 
το αντικειμενικό περιεχόμενο, αυτήν τη σχέση με την 
υποτιθέμενη αντικειμενική αλήθεια. Όπως τα παιδι-
κά παιχνίδια και οι αρέσκειες των ενηλίκων πηγά-
ζουν από τη μυθολογία, έτσι κάθε χαρά συνδεόταν 
κάποτε με μία πίστη σε μία τελική αλήθεια. 

Ο Thornstein Vehlen ξεσκέπασε τα στρεβλωμένα 
μεσαιωνικά κίνητρα που ενυπήρχαν στην αρχιτεκτο-
νική του δέκατου ένατου αιώνα^^. Ανακάλυψε ότι ο 
πόθος για μεγαλοπρεπή επίδειξη και διάκοσμο είναι 
κατάλοιπο φεουδαρχικών στάσεων. Πάντως, η ανά-
λυση της λεγόμενης τιμητικής σπατάλης οδηγεί στην 
ανακάλυψη όχι μόνο ορισμένων όψεων βαρβαρικής 
καταπίεσης που επιζούν στη σύγχρονη κοινωνική ζωή 
και στην ατομική ψυχολογία αλλά και της συνεχιζό-
μενης λειτουργίας των προ πολλού ξεχασμένων μορ-
φών λατρείας, φόβου και δεισιδαιμονίας. Αυτές 
εκφράζονται στις πιο «φυσικές» προτιμήσεις κι αντι-
πάθειες και θεωρούνται δεδομένες στον πολιτισμό. 
Λόγω της εμφανούς έλλειψης λογικών κινήτρων εκλο-
γικεύονται σύμφωνα με τον υποκειμενικό Λόγο. Το 
γεγονός ότι σε κάθε σύγχρονη κουλτούρα το «υψηλό» 
κατατάσσεται ιεραρχικά πάνω από το «χαμηλό», ότι 
το καθαρό είναι ελκυστικό κι η βρωμιά απεχθής, ότι 
ορισμένες μυρωδιές θεωρούνται ωραίες κι άλλες αη-
διαστικές, ότι ορισμένα είδη τροφής λατρεύονται κι 
άλλα προκαλούν αποστροφή, οφείλεται μάλλον σε 
παλιά ταμπού, μύθους και λατρείες και στην τύχη που 
αυτά είχαν στην ιστορία παρά στην υγιεινή ή σε άλ-
λους πραγματιστικούς λόγους τους οποίους πεφωτι-
σμένα άτομα ή φιλελεύθερες θρησκείες προσπάθησαν 
να προωθήσουν. 
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Αυτοί OL παλιοί τρόποι ζωής που σιγοκαίουν κάτω 
από την επιφάνεια του σύγχρονου πολιτισμού παρέ-
χουν ακόμη, σε πολλές περιπτώσεις, τη θαλπωρή που 
ενυπάρχει σε κάθε απόλαυση, σε κάθε αγάπη ενός 
πράγματος χάριν του ίδιου μάλλον παρά χάριν ενός 
άλλου. Η χαρά να διατηρείς έναν κήπο ανάγεται 
στους αρχαίους χρόνους όταν οι κήποι ανήκαν στους 
θεούς και καλλιεργούνταν γι' αυτούς. Η αίσθηση της 
ομορφιάς τόσο στη φύση όσο και στην τέχνη συνδέε-
ται, με χίλιες λεπτές κλωστές, μ' αυτές τις παλιές προ-
λήψεις̂ ®. Εάν, χλευάζοντας ή επιδεικνύοντας τις κλω-
στές, ο σύγχρονος άνθρωπος τις κόψει, η απόλαυση 
ίσως συνεχιστεί για λίγο αλλά η εσώτερη ζωή της έχει 
σβήσει. 

Δεν μπορούμε να αποδώσουμε την απόλαυση που 
μας δίνει ένα λουλούδι ή η ατμόσφαιρα ενός δωμα-
τίου σε ένα αυτόνομο αισθητικό ένστικτο. Η αισθητι-
κή ευαισθησία του ανθρώπου σχετίζεται στην προϊ-
στορία της με διάφορες μορφές ειδωλολατρίας* η πί-
στη του στην αγαθότητα ή την ιερότητα ενός πράγμα-
τος προηγείται της τέρψης του από την ομορφιά του. 
Αυτό ισχύει εξίσου για έννοιες όπως η ελευθερία κι 
ο ανθρωπισμός. Αυτό που ειπώθηκε για την αξιοπρέ-
πεια του ανθρώπου ισχύει βεβαίως και για τις έννοιες 
της δικαιοσύνης, και της ισότητας. Τέτοιες έννοιες 
πρέπει να διατηρήσουν το αρνητικό στοιχείο, όπως 
την άρνηση της αρχαίας φάσης της αδικίας ή της ανι-
σότητας, και ταυτοχρόνως να συντηρήσουν την αρχι-
κή απόλυτη σημασία που είναι ριζωμένη στις τρομε-
ρές καταβολές τους. .\λλιώς γίνονται όχι μόνον 
αδιάφορες αλλά και αναληθείς. 

Όλες αυτές οι τιμώμενες ιδέες, όλες οι δυνάμεις, 
εκτός από την σωματική δύναμη και το υλικό συμφέ-
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ρον, OL οποίες κρατούν ενωμένη την κοινωνία υπάρ-
χουν ακόμη αλλά έχουν υποσκαφθεί από την τυπο-
ποίηση του Λόγου. Η διαδικασία αυτή, όπως είδαμε, 
συνδέεται με την πεποίθηση ότι οι στόχοι μας, όποιοι 
κι αν είναι, εξαρτώνται από αρέσκειες κι απαρέσκειες 
που καθεαυτές δεν έχουν νόημα. Ας υποθέσουμε ότι 
η πεποίθηση αυτή διεισδύει πράγματι στις λεπτομέ-
ρειες της καθημερινής ζωής - και έχει ήδη διεισδύσει 
βαθύτερα απ' όσο συνειδητοποιούν οι περισσότεροι 
από μας. Όλο και λιγότερο το ο,τιδήποτε γίνεται χά-
ριν αυτού του ίδιου. Ένας περίπατος τον οποίο κάνει 
ένας άνθρωπος έξω από την πόλη στις όχθες ενός πο-
ταμού ή σε μία βουνοκορφή θα ήταν κάτι παράλογο 
και ηλίθιο κρινόμενο με ωφελιμιστικά κριτήρια* ο άν-
θρωπος αυτός επιδίδεται σ' ένα ανόητο ή κατα-
στροφικό πάρεργο. Σύμφωνα με τον τυποποιημένο 
Λόγο, μία δραστηριότητα είναι λογική μόνον αν υπη-
ρετεί έναν άλλο σκοπό, π.χ. την υγεία ή τη χαλάρωση, 
ο οποίος τον βοηθά ν' αναπληρώσει την εργασιακή 
του δύναμη. Μ' άλλα λόγια η δραστηριότητα είναι 
απλώς εργαλείο, διότι αποκτά νόημα μόνον μέσω της 
σύνδεσής της με άλλους σκοπούς. 

Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η ευχαρίστηση 
την οποίαν αντλεί ένας άνθρωπος από ας πούμε, ένα 
τοπίο θα διαρκέσει πολύ αν αυτός είναι a priori πεπει-
σμένος ότι τα σχήματα και τα χρώματα που βλέπει εί-
ναι μόνον σχήματα και χρώματα, ότι όλες οι δομές 
στις οποίες παίζουν ένα ρόλο είναι καθαρά υποκειμε-
νικές και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με οποια-
δήποτε τάξη ή ολότητα με νόημα, ότι αυτά απλώς και 
κατανάγκη δεν εκφράζουν τίποτα. Αν τέτοιες απο-
λαύσεις έχουν γίνει συνήθεις, μπορεί να συνεχίσει να 
τις χαίρεται για το υπόλοιπο της ζωής του ή μπορεί 
να μην συνειδητοποιήσει ποτέ εντελώς την έλλειψη 
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νοήματος των πραγμάτων που λατρεύει. Οι προτιμή-
σεις μας διαμορφώνονται στην πρώιμη παιδική ηλι-
κία* ό,τι μαθαίνουμε αργότερα μας επηρεάζει λιγότε-
ρο. Τα παιδιά μπορεί να μιμούνται τον πατέρα, ο 
οποίος ήταν εθισμένος σε μεγάλους περιπάτους, αλλά 
αν η τυποποίηση του Λόγου έχει προχωρήσει αρκετά, 
θα θεωρήσουν ότι έχουν κάνει το καθήκον τους προς 
το σώμα τους αν εκτελέσουν μία σειρά γυμναστικών 
ασκήσεων με τις εντολές μιας ραδιοφωνικής φωνής. 
Κανένας περίπατος στην εξοχή δεν είναι πλέον αναγ-
καίος* κι έτσι η ίδια η έννοια του τοπίου όπως βιώνε-
ται από έναν πεζοπόρο γίνεται κενή νοήματος και αυ-
θαίρετη. Το τοπίο εκφυλίζεται τελείως σε τοπιο-
γραφία. 

Οι Γάλλοι συμβολιστές είχαν έναν ιδιαίτερο όρο 
για να εκφράσουν την αγάπη τους για πράγματα που 
είχαν χάσει την αντικειμενική σημασία τους, συγκε-
κριμένα, τον όρο «Spleen» («δύσθυμη» μελαγχολία). 
Η συνειδητή, προκλητική αυθαιρετότητα στην επιλο-
γή των αντικειμένων, ο «παραλογισμός» της, η «δια-
στροφή» της, ως εάν με μία σιωπηλή χειρονομία να 
αποκαλύπτει το παράλογο της ωφελιμιστικής λογι-
κής, την οποία μετά ραπίζει κατά πρόσωπο για να 
δείξει την ασυμφωνία της με την ανθρώπινη εμπειρία. 
Και ενώ, μ' αυτό το «σοκ», την κάνει να συνειδητο-
ποιήσει το γεγονός ότι ξεχνά το υποκείμενο, η χειρο-
νομία εκφράζει ταυτοχρόνως την θλίψη του υποκει-
μένου για την ανικανότητά του να επιτύχει μία αντι-
κειμενική τάξη. 

Η κοινωνία του εικοστού αιώνα δεν ταράζεται με 
τέτοιες αντιφάσεις. Γι' αυτήν νόημα μπορεί να επιτευ-
χθεί μόνο με έναν τρόπο: εξυπηρέτηση ενός σκοπού. 
Οι αρέσκειες και απαρέσκειες, οι οποίες στην μαζική 
κουλτούρα έχουν γίνει χωρίς νόημα, είτε εξαποστέ-
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λονται στο κεφάλαιο των ψυχαγωγιών, των δραστη-
ριοτήτων του ελεύθερου χρόνου, των κοινωνικών 
επαφών, κλπ., είτε αφήνονται να εκλείψουν βαθ-
μιαία. Το Spleen, η διαμαρτυρία του μη-κονφορμι-
σμού, του ατόμου, έχει το ίδιο υποβληθεί σε πειθαρ-
χία: η μονομανία του δανδή μετατρέπεται στο χόμπυ 
του Babbitt. Η ιδέα του χόμπυ, της «διασκέδασης», 
του «κεφιού», δεν εκφράζει καμία απολύτως λύπη για 
την εξαφάνιση του αντικειμενικού Λόγου και την 
απογύμνωση της πραγματικότητας από κάθε ενυπάρ-
χον «νόημα». Ο άνθρωπος που ενδίδει σ' ένα χόμπυ 
ούτε καν προσποιείται ότι έχει κάποια σχέση με την 
τελική αλήθεια. Όταν καλείσαι σ' ένα ερωτηματολό-
γιο να δηλώσεις το χόμπυ σου, γράφεις γκολφ, βι-
βλία, φωτογραφία ή τα παρόμοια, τόσο ασυλλόγιστα 
όσο θα έγραφες το βάρος σου. Ως αναγνωρισμένες, 
εκλογικευμένες προτιμήσεις που θεωρούνται αναγ-
καίες για να διατηρήσουν τους ανθρώπους σε καλή 
διάθεση, τα χόμπυ έχουν γίνει θεσμός. Ακόμη κι η 
στερεότυπη καλή διάθεση, που δεν είναι τίποτε κα-
λύτερο από μία ψυχολογική προϋπόθεση της αποτελε-
σματικότητας, μπορεί να ξεθωριάσει μαζί με όλα τ' 
άλλα συναισθήματα μόλις χάσουμε το τελευταίο ίχνος 
ενθύμησης ότι κάποτε σχετιζόταν με την ιδέα του θεί-
ου. Εκείνοι που «συνεχίζουν να χαμογελούν» αρχί-
ζουν να φαίνονται λυπημένοι και ίσως ακόμη και 
απελπισμένοι. 

Αυτό που ειπώθηκε αναφορικά με τις μικρότερες 
απολαύσεις ισχύει και για τις υψηλότερες φιλοδοξίες 
να επιτύχουμε το καλό και ωραίο. Η γρήγορη αντίλη-
ψη των γεγονότων υποκαθιστά την πνευματική διείσ-
δυση στα φαινόμενα της εμπειρίας. Το παιδί που ξέ-
ρει τον Άγιο Βασίλη σαν υπάλληλο ενός πολυκατα-
στήματος κι αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ μεγέ-
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θους των πωλήσεων και Χριστουγέννων, μπορεί να 
θεωρήσει φυσικό ότι υπάρχει μία εν γένει αλληλεπί-
δραση μεταξύ θρησκείας και εμπορίου. Ο Emerson 
την εποχή του το παρατήρησε με μεγάλη πικρία: «Οι 
θρησκευτικοί θεσμοί... απέκτησαν ήδη μία αξία στην 
αγορά ως συντηρητές της ιδιοκτησίας* αν οι κληρικοί 
και τα μέλη της εκκλησίας δεν μπορέσουν να τους δια-
τηρήσουν, τότε τα εμπορικά επιμελητήρια και οι 
πρόεδροι των τραπεζών, οι ίδιοι οι πανδοχείς και οι 
γαιοκτήμονες της χώρας, θα συναθροιστούν με μανία 
για να τους υποστηρίξουν»^^ Σήμερα τέτοιες αλληλο-
συνδέσεις, καθώς και η ετερογένεια της αλήθειας και 
της θρησκείας, θεωρούνται δεδομένες. Το παιδί μα-
θαίνει νωρίς να είναι καλόβολο* μπορεί να συνεχίσει 
να παίζει το ρόλο του του αφελούς παιδιού δείχνον-
τας συγχρόνως την πονηρή του επίγνωση μόλις βρεθεί 
μόνο με άλλα παιδιά. Αυτό το είδος πλουραλισμού, 
που προκύπτει από την μοντέρνα παιδεία τη σχετική 
με όλες τις ιδεώδεις αρχές, δημοκρατικές ή θρησκευ-
τικές, συγκεκριμένα, από το γεγονός ότι παραπέμ-
πουν αυστηρά σε ειδικές περιπτώσεις, όσο οικουμενι-
κό κι αν είναι το νόημά τους, καλλιεργεί ένα σχιζο-
φρενικό χαρακτηριστικό της μοντέρνας ζωής. 

Ένα έργο τέχνης φιλοδοξούσε κάποτε να πει στον 
κόσμο τι είναι, να διατυπώσει μία τελική κρίση. Σή-
μερα είναι εντελώς ουδετεροποιημένο. Ας πάρουμε 
για παράδειγμα την Ηρωϊκή Συμφωνία του Beetho-
ven. Ο μέσος ακροατής συναυλιών σήμερα αδυνατεί 
να βιώσει το αντικειμενικό της νόημα. Την ακούει σαν 
να είχε γραφτεί για να επεξηγήσει παραστατικά τα 
σχόλια του συντάκτη του προγράμματος. Όλα είναι 
αποτυπωμένα μαύρο σε άσπρο: η ένταση μεταξύ ηθι-
κών κανόνων και κοινωνικής πραγματικότητας, το 
γεγονός ότι, σε αντίθεση με την κατάσταση στη Γαλ-
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λια, η πνευματική ζωή στη Γερμανία δεν μπορούσε να 
εκφραστεί πολιτικά αλλά έπρεπε να αναζητήσει διέ-
ξοδο στην τέχνη και τη μουσική. Η σύνθεση πραγμο-
ποιήθηκε, έγινε μουσειακό κομμάτι, και η εκτέλεσή 
της μία απασχόληση του ελεύθερου χρόνου, ένα γεγο-
νός, μία ευκαιρία για λαμπρές επιδόσεις ή μία κοινω-
νική συνάθροιση στην οποία πρέπει να παραστεί κα-
νείς αν ανήκει σε μία ορισμένη ομάδα. Αλλά δεν έχει 
απομείνει καμία ζωντανή σχέση με το εν λόγω έργο, 
καμία άμεση, αυθόρμητη κατανόηση της λειτουργίας 
του ως μιας έκφρασης, κανένα βίωμα της συνολικότη-
τάς του ως μιας εικόνας αυτού που κάποτε αποκαλεί-
το αλήθεια. Αυτή η πραγμοποίηση είναι τυπική της 
υποκειμενοποίησης και της τυποποίησης του Λόγου. 
Μεταμορφώνει τα έργα τέχνης σε πολιτιστικά εμπο-
ρεύματα και την κατανάλωσή τους σε μία σειρά από 
τυχαία συναισθήματα αποχωρισμένα από τις πραγμα-
τικές μας προθέσεις και φιλοδοξίες. Η τέχνη έχει απο-
κοπεί από την αλήθεια όπως επίσης και η πολιτική ή 
η θρησκεία. 

Η πραγμοποίηση είναι μία διαδικασία που η κατα-
γωγή της βρίσκεται στις απαρχές της οργανωμένης 
κοινωνίας και της χρήσης εργαλείων. Όμως, ο μετα-
σχηματισμός όλων των προϊόντων της ανθρώπινης 
δραστηριότητας σε εμπορεύματα επιτεύχθηκε μόνο με 
την εμφάνιση της βιομηχανικής κοινωνίας. Τις λει-
τουργίες που κάποτε επιτελούσε ο αντικειμενικός 
Λόγος, η αυταρχική θρησκεία ή η μεταφυσική τις 
έχουν αναλάβει οι μηχανισμοί της ανώνυμης οικονο-
μικής μηχανής οι οποίοι κάνουν τους ανθρώπους αν-
τικείμενα. Είναι η τιμή που πληρώνεται στην αγορά 
εκείνο το οποίο καθορίζει το κατά πόσο πουλιέται το 
εμπόρευμα και έτσι τον βαθμό παραγωγικότητας ενός 
συγκεκριμένου είδους εργασίας. Οι δραστηριότητες 
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στιγματίζονται ως ανόητες ή περιττές, ως πολυτέ-
λειες, εκτός αν είναι χρήσιμες ή, όπως σε καιρό πολέ-
μου, αν συμβάλουν στην διατήρηση και προστασία 
των γενικών συνθηκών υπό τις οποίες μπορεί να αν-
θήσει η βιομηχανία. Η παραγωγική εργασία, χειρω-
νακτική ή διανοητική, έχει γίνει αξιοσέβαστη, πράγ-
ματι ο μόνος παραδεκτός τρόπος ν' αναλώσει κανείς 
τη ζωή του, και κάθε απασχόληση, η επιδίωξη κάθε 
σκοπού, ο οποίος τελικώς αποφέρει ένα εισόδημα, 
ονομάζεται παραγωγική. 

Οι μεγάλοι θεωρητικοί της κοινωνίας της μεσαίας 
τάξης, ο Machiavelli, ο Hobbes και άλλοι, αποκαλού-
σαν τους φεουδάρχες και τους κληρικούς του μεσαίω-
να παράσιτα, διότι οι τρόποι ζωής τους εξαρτώνταν 
από την παραγωγή αλλά δεν συνεισέφεραν άμεσα σ' 
αυτήν. Ο κλήρος και οι αριστοκράτες εθεωρούντο ότι 
αφιέρωναν τη ζωή τους στον Θεό και στην ιπποσύνη 
ή στους έρωτες αντιστοίχως. Και μόνο με την ύπαρξη 
και τις δραστηριότητές τους δημιουργούσαν σύμβολα 
που θαυμάζονταν και λατρεύονταν από τις μάζες. Ο 
Machiavelli και οι οπαδοί του αναγνώρισαν ότι οι 
καιροί είχαν αλλάξει και έδειξαν πόσο πλασματικές 
ήσαν οι αξίες των πραγμάτων στα οποία είχαν αφιε-
ρώσει τον χρόνο τους οι παλιοί κυβερνήτες. Ο Machi-
avelli επηρέασε τις απόψεις μέχρι τη διδασκαλία του 
Vehlen. Σήμερα η πολυτέλεια δεν απορρίπτεται, του-
λάχιστον όχι από τους παραγωγούς ειδών πολυτε-
λείας. Εντούτοις, δεν βρίσκει τη δικαίωσή της στην 
ίδια της την ύπαρξη αλλά στις ευκαρίες που δημιουρ-
γεί για το εμπόριο και τη βιομηχανία. Τα είδη πολυ-
τελείας είτε υιοθετούνται ως είδη πρώτης ανάγκης 
από τις μάζες είτε θεωρούνται μέσα αναψυχής. Τίπο-
τε, ούτε καν η υλική ευημερία, η οποία έχει δήθεν 
υποκαταστήσει την σωτηρία της ψυχής ως τον ύψιστο 
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σκοπό του ανθρώπου, δεν έχει αξία αφ' εαυτής, κα-
νένας σκοπός ως τέτοιος δεν είναι καλύτερος από 
έναν άλλον. 

Η σύγχρονη σκέψη προσπάθησε να φτιάξει από αυ-
τή την αντίληψη μία φιλοσοφία όπως αντιπροσωπεύε-
ται από τον πραγματισμό^^. Ο πυρήνας αυτής της 
φιλοσοφίας είναι η άποψη ότι μία ιδέα, μία έννοια ή 
μία θεωρία δεν είναι παρά ένα σχήμα ή ένα σχέδιο 
δράσης και συνεπώς η αλήθεια δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά το επιτυχές της ιδέας. Σε μια ανάλυση του 
Πραγματισμού του William James, ο John Dewey σχο-
λιάζει τις έννοιες της αλήθειας και του νοήματος. Πα-
ραθέτοντας τον James, λέει: «Οι αληθινές ιδέες μας 
οδηγούν σε χρήσιμα φραστικά και εννοιολογικά πε-
δία καθώς κι απ' ευθείας σε χρήσιμα λογικά συμπε-
ράσματα. Οδηγούν σε συνοχή, σταθερότητα και ρέου-
σα συνομιλία». Μία ιδέα, εξηγεί ο Dewey, είναι «μία 
συναλλαγματική που έχει εκδοθεί με αντίκρυσμα 
υπαρκτά πράγματα και με πρόθεση να δράση έτσι 
ώστε να τα τακτοποιήσει κατά έναν ορισμένο τρόπο. 
Πράγμα από το οποίο έπεται ότι αν η συναλλαγματι-
κή εξωφληθεί, αν οι τρόποι ζωής, ακολουθώντας μετά 
από λίγο τις πράξεις, επανατακτοποιηθούν ή επανα-
προσαρμοστούν κατά τον τρόπο που σκόπευε η ιδέα, 
τότε η ιδέα είναι αληθής»^^. Αν δεν υπήρχε ο ιδρυτής 
της σχολής Charles S. Peirce, ο οποίος μας είπε ότι 
«έμαθα φιλοσοφία από τον Kant»^ ,̂ θα έμπαινε κα-
νείς στον πειρασμό να αρνηθεί οποιαδήποτε φιλο-
σοφική προέλευση σε μία διδασκαλία που ισχυρίζεται 
όχι ότι οι προσδοκίες μας εκπληρώνονται και οι πρά-
ξεις μας είναι επιτυχείς επειδή οι ιδέες μας είναι αλη-
θινές αλλά μάλλον ότι οι ιδέες μας είναι αληθινές 
επειδή οι προσδοκίες μας εκπληρώνονται και οι πρά-
ξεις μας είναι επιτυχείς. Πράγματι, θα αδικούσαμε 
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τον Kant αν τον καθιστούσαμε υπεύθυνο γι' αυτή την 
εξέλιξη. Αυτός έκανε την επιστημονική επίγνωση να 
εξαρτάται από υπερβατικές, όχι από εμπειρικές λει-
τουργίες. Δεν ρευστοποίησε την αλήθεια ταυτίζοντας 
την με τις πρακτικές ενέργειες επαλήθευσης, ούτε δι-
δάσκοντας ότι νόημα και αποτέλεσμα είναι ταυτόση-
μα. Σε τελευταία ανάλυση προσπάθησε να εδραιώσει 
την απόλυτη εγκυρότητα ορισμένων ιδεών per se, χά-
ριν αυτών των ιδίων. Ο πραγματιστικός περιορισμός 
του οπτικού πεδίου συρρικνώνει το νόημα κάθε ιδέας 
σ' ένα σχέδιο ή σε μία συναλλαγματική. 

Ο πραγματισμός από τις απαρχές του δικαίωσε άρ-
ρητα την κρατούσα υποκατάσταση της λογικής της 
αλήθειας με αυτήν της πιθανότητας, η οποία από τότε 
επικράτησε ευρέως. Διότι αν μία έννοια ή μία ιδέα 
είναι σημαντική μόνον λόγω των συνεπειών της, κάθε 
απόφανση εκφράζει μία προσδοκία με υψηλότερο ή 
χαμηλότερο βαθμό πιθανότητας. Σε αποφάνσεις που 
αφορούν το παρελθόν, τα προσδοκώμενα γεγονότα 
είναι η διαδικασία της επιβεβαίωσης, η παραγωγή 
αποδεικτικών στοιχείων από ανθρώπινες μαρτυρίες ή 
οποιουδήποτε είδους ντοκουμέντα. Η διαφορά μετα-
ξύ της επιβεβαίωσης μίας κρίσης από τα γεγονότα τα 
οποία προλέγει και της επιβεβαίωσής της από τις 
πράξεις διερεύνησης που ίσως απαιτεί, βουλιάζει 
στην έννοια της επαλήθευσης. Η διάσταση του παρελ-
θόντος, απορροφημένη από αυτήν του μέλλοντος, εκ-
βάλλεται από την λογική. «Η γνώση», λέει ο Dewey^^ 
«είναι πάντα ζήτημα της χρήσης που κάνουμε των εμ-
πειρικών φυσικών γεγονότων, χρήση κατά την οποία 
δεδομένα πράγματα τα μεταχειριζόμαστε ως ενδείξεις 
των εμπειριών που θα έχουμε υπό διαφορετικές συν-
θήκες»^ .̂ 

Σύμφωνα μ' αυτό το είδος φιλοσοφίας η πρόβλεψη 
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είναι η ουσία όχι μόνον του υπολογισμού αλλά όλης 
της σκέψης ως τέτοιας. Δεν διαφοροποιεί επαρκώς 
μεταξύ κρίσεων οι οποίες πραγματικά εκφράζουν μία 
πρόγνωση - π.χ. «Αύριο θα βρέξει» ~ και αυτών οι 
οποίες μπορούν να επαληθευτούν αμέσως μετά την 
διατύπωσή τους, πράγμα που φυσικά ισχύει για κάθε 
κρίση. Το παρόν νόημα και η μελλοντική επαλήθευση 
μιας πρότασης δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η κρίση ότι 
ένας άνθρωπος ασθενεί ή ότι η ανθρωπότητα ψυχορ-
ραγεί δεν αποτελεί πρόγνωση, ακόμη και αν μπορεί 
να επαληθευτεί με μία διαδικασία που έπεται της δια-
τύπωσής της. Δεν είναι πρακτική ακόμη κι αν μπορεί 
να επιφέρει ανάρρωση. 

Ο πραγματισμός αντανακλά μία κοινωνία που δεν 
έχει χρόνο να θυμηθεί και να συλλογιστεί. 

The World is weary of the past. 
Oh, might it die or rest at last*. 

Όπως και η επιστήμη, η ίδια η φιλοσοφία «γίνεται 
όχι μία συλλογιστική επισκόπηση της ύπαρξης ούτε 
μια ανάλυση αυτού που πέρασε και τελείωσε, αλλά 
μία παρατήρηση μελλοντικών δυνατοτήτων με σκοπό 
να επιτευχθεί το καλύτερο και να αποφευχθεί το χει-
ρότερο»^^. Η πιθανότητα ή, καλύτερα, η υπολογισι-
μότητα υποκαθιστά την αλήθεια και η ιστορική διαδι-
κασία, η οποία στην κοινωνία τείνει να κάνει την 
αλήθεια μία κενή φράση, ευλογείται από τον πραγμα-
τισμό, ο οποίος κάνει μία κενή φράση αυτής της δια-
δικασίας φιλοσοφία. 

Ο Dewey εξηγεί τι, κατά τον James, είναι «η σημα-

* ο κόσμος έχει κουραστεί από το παρελθόν, 
Ω! ας πεθάνει ή ας ησυχάσει επιτέλους. 
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σια ενός αντικειμένου: το νόημα που πρέπει να εμπε-
ριέχεται στην σύλληψη ή στον ορισμό του. Τια να επι-
τύχουμε τέλεια διαύγεια στις σκέψεις μας για ένα αν-
τικείμενο αρκεί μόνο να σκεφτούμε τι πιθανά αποτε-
λέσματα πρακτικού χαρακτήρα μπορεί να συνεπάγε-
ται το αντικείμενο, τι αισθήματα πρέπει να περιμέ-
νουμε από αυτό και τι αντιδράσεις πρέπει να προετοι-
μάσουμε', ή πιο συνοπτικά, όπως παραθέτει από τον 
[Wilhelm] Ostwald, 'όλες οι πραγματικότητες επη-
ρεάζουν την πρακτική μας και αυτή η επήρεια είναι 
το νόημά τους για μας'». 

Ο Dewey δεν κατανοεί πώς μπορεί κανείς ν' αμφι-
σβητήσει τη σημασία αυτής της θεωρίας, «ή... να την 
κατηγορήσει για υποκειμενισμό ή ιδεαλισμό, αφού το 
αντικείμενο με την ικανότητά του να παράγει αποτε-
λέσματα έχει προϋποτεθεί»^^. Όμως, ο υποκειμενι-
σμός της σχολής έγκειται στον ρόλο που παίζουν οι 
«δικές μας» πρακτικές και ενέργειες και τα «δικά 
μας» συμφέροντα στη θεωρία της περί γνώσης, όχι 
στο ότι αποδέχεται μία φαινομεναλιστική διδασκα-
λία.̂ ^ Αν οι αληθινές κρίσεις για αντικείμενα, και μα-
ζί μ' αυτές κι η έννοια του ίδιου του αντικειμένου, βα-
σίζονται αποκλειστικά σε «αποτελέσματα» της δρά-
σης του υποκειμένου, είναι δύσκολο να καταλάβουμε 
ποιο νόημα θα μπορούσε ακόμη ν' αποδοθεί στην έν-
νοια «αντικείμενο». Σύμφωνα με τον πραγματισμό 
πρέπει να επιθυμούμε την αλήθεια όχι χάριν αυτής 
της ίδιας αλλά στο μέτρο που δουλεύει καλύτερα, που 
μας οδηγεί σε κάτι το οποίο είναι ξένο ή τουλάχιστον 
διαφορετικό από την ίδια την αλήθεια. 

Όταν ο James παραπονέθηκε ότι οι επικριτές του 
πραγματισμού «απλώς υποθέτουν ότι κανένας πραγ-
ματιστής δεν μπορεί να παραδεχτεί ένα γνήσια θεω-
ρητικό ενδιαφέρον»,^® είχε οπωσδήποτε δίκιο όσον 
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αφορά την ψυχολογική ύπαρξη ενός τέτοιου εν-
διαφέροντος, αλλά αν ακολουθήσει κανείς τη συμ-
βουλή του, δηλ. «να δεχθεί το πνεύμα μάλλον παρά 
το γράμμα»^^ φαίνεται ότι ο πραγματισμός, όπως κι 
η τεχνοκρατία, συνέβαλε βέβαια πάρα πολύ στην δη-
μοφιλή δυσφήμιση αυτής της «ήρεμης περισυλλο-
γής»^ ,̂ η οποία κάποτε ήταν η υψηλότερη επιδίωξη 
του ανθρώπου. Κάθε ιδέα της αλήθειας, ακόμη και 
μία διαλεκτική ολότητα σκέψης όπως συναντάται σ' 
έναν ζωντανό νου μπορεί να ονομαστεί «ήρεμη περι-
συλλογή» εφόσον επιδιώκεται χάριν αυτής της ίδιας 
κι όχι ως μέσον για «συνέπεια, σταθερότητα κι απρό-
σκοπτη επικοινωνία». Τόσο η επίθεση κατά της περι-
συλλογής όσο και η εξύμνηση του χειροτέχνη εκφρά-
ζουν τον θρίαμβο των μέσων επί του σκοπού. 

Πολύ μετά την εποχή του Πλάτωνα η έννοια των 
Ιδεών εκπροσωπούσε ακόμη τη σφαίρα της μη-συμμε-
τοχής, της ανεξαρτησίας και από μία άποψη ακόμη 
και της ελευθερίας, μία αντικειμενικότητα που δεν 
υποτάσσονταν στα συμφέροντά «μας». Η φιλοσοφία, 
διατηρώντας υπό την ονομασία του απόλυτου ή σε 
οποιαδήποτε άλλη εκπνευματισμένη μορφή την ιδέα 
της αντικειμενικής αλήθειας, κατόρθωσε να σχετικο-
ποιήσει την υποκειμενικότητα. Επέμενε στην δια-
φορά αρχής μεταξύ mundus sensibilis και mundus 
untelligibilis, μεταξύ της εικόνας της πραγματικότη-
τας, όπως οικοδομείται από τα διανοητικά και φυσι-
κά εργαλεία κυριαρχίας του ανθρώπου, από τα συμ-
φέροντα και τις πράξεις του ή από την όποιου είδους 
τεχνική διαδικασία, και της έννοιας μιας τάξης ή ιε-
ραρχίας, στατικής ή δυναμικής δομής, που θα εναρ-
μονιζόταν πλήρως με τα πράγματα και τη φύση. Στον 
πραγματισμό, όσο πλουραλιστικός κι αν αυτοπαρου-
σιάζεται, τα πάντα γίνονται απλώς υποκείμενα χειρι-

61 



σμών κι έτσι τελικά γίνονται το ίδιο, ένα στοιχείο 
στην αλυσίδα μέσων και αποτελεσμάτων. «Ελέγξατε 
κάθε έννοια με την ερώτηση Ήοια απτή διαφορά θα 
έχει για τον οποιονδήποτε η αλήθειά της;' και βρίσκε-
στε στην καλύτερη δυνατή θέση για να κατανοήσετε 
τι σημαίνει και για να συζητήσετε την σπουδαιότητά 
της»^^ Ακόμη και ανεξάρτητα από τα προβλήματα 
που εμπεριέχονται στον όρο «οποιοσδήποτε», από 
τον κανόνα αυτόν έπεται ότι η συμπεριφορά των αν-
θρώπων αποφασίζει για το νόημα μιας έννοιας. Η ση-
μασία των εννοιών Θεός, σκοπός, αριθμός, ουσία ή 
'ψυχή, όπως ισχυρίζεται ο James, δεν συνίσταται σε 
τίποτε άλλο παρά στην τάση της δεδομένης έννοιας 
να μας κάνει να πράττουμε ή να σκεφτόμαστε. Αν ο 
κόσμος φτάσει κάποτε σ' ένα σημείο όπου θα σταμα-
τήσει να ενδιαφέρεται όχι μόνον για τέτοιες μεταφυ-
σικές οντότητες αλλά ακόμη και για δολοφονίες που 
διαπράττονται πίσω από κλειστά σύνορα ή απλώς εν 
κρυπτώ, θα πρέπει να συμπεράνει κανείς ότι οι έννοιες 
αυτών των δολοφονιών δεν έχουν νόημα, ότι δεν αν-
τιπροσωπεύουν «διακριτές ιδέες» ή αλήθειες, αφού 
δεν έχουν κάποια «απτή διαφορά για τον οποιονδή-
ποτε». Πώς να αντιδράσει κανείς αισθητά σε τέτοιες 
έννοιες αν θεωρεί ως δεδομένο ότι η αντίδρασή του 
είναι το μοναδικό τους νόημα; 

Αυτό που εννοεί ο πραγματιστής με αντίδραση έχει 
στην πραγματικότητα μεταφερθεί στη φιλοσοφία από 
τις φυσικές επιστήμες. Το καύχημά του είναι «να 
σκέφτεται το κάθε τι όπως θα σκεφτόταν κανείς το 
κάθε τι στο εργαστήριο, ήτοι, ως ζήτημα πειραματι-
σμού»^ .̂ Ο Peirce, ο οποίος έδωσε το όνομα στη σχο-
λή, δηλώνει ότι η διαδικασία που ακολουθεί ο πραγ-
ματιστής «δεν είναι άλλη από την πειραματική μέθοδο 
μέσω της οποίας όλες οι επιτυχημένες επιστήμες (στις 
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οποίες κανένας στα λογικά του δεν θα συμπεριλάμβα-
νε τη μεταφυσική) έχουν φτάσει τους βαθμούς βε-
βαιότητας που ιδιαιτέρως ανήκουν σε αυτές σήμερα. 
Αυτή η εμπειρική μέθοδος δεν είναι καθεαυτή παρά 
μ·α ειδική εφαρμογή ενός παλαιότερου λογικού κα-
νόνα - Άπό τους καρπούς τοος θα τα αναγνωρί-
σεις'.»^^ Η εξήγησι, περιπλέκεται ακόμη περισσότερο 
όταν δηλώνει ότι «μια σύλληψη, ήτοι το λογικό περιε-
χόμενο μιας λέξης ή άλλης έκφρασης, έγκειται απο-
κλειστικά στην νοητύ επίπτωση που έχει στον τρόπο 
ζωής», και ότι «τίποτε που δεν προκύπτει από πείρα-
μα δεν μπορεί να έχει άμεση επίπτωση στη συμπε-
ριφορά, εάν μπορεί να ορίσει κανείς επακριβώς όλα 
τα νοητά πειραματικά φαινόμενα τα οποία ενέχει η 
αποδοχή ή η άρνηση μιας έννοιας». Η διαδικασία την 
οποίαν συνιστά θα προσφέρει «έναν πλήρη ορισμό 
της έννοιας, και δεν υπάρχει απολύτως τίποτε περισ-
σότερο σ' αυτήν».^^ 

Το παράδοξο της δήθεν προφανούς διαβεβαίωσης, 
ότι μόνο πιθανά αποτελέσματα πειραμάτων μπορούν 
να έχουν άμεση επίπτωση στην ανθρώπινη συμπε-
ριφορά, επιχειρεί να το ξεκαθαρίσει στην υποθετική 
πρόταση η οποία εξαρτά αυτήν την άποψη από τον 
ακριβή ορισμό «όλων των νοητών πειραματικών φαι-
νομένων» σε κάθε ειδική περίπτωση. Αλλά αφού το 
ερώτημα του τι μπορεί να είναι τα νοητά φαινόμενα 
πρέπει πάλι να απαντηθεί μέσω πειράματος, αυτές οι 
αδιακρίτως γενικές δηλώσεις περί μεθοδολογίας φαί-
νεται ότι μας οδηγούν σε σοβαρές λογικές δυσκολίες. 
Πώς είναι δυνατόν να υποβάλουμε τον πειραματισμό 
στο κριτήριο του «να είναι νοητός», αν η οποιαδήποτε 
έννοια - δηλαδή, ό,τι μπορεί να είναι νοητό - εξαρ-
τάται ουσιαστικά από τον πειραματισμό; 

Ενώ η φιλοσοφία κατά το αντικειμενιστικό της 
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στάδιο επεδίωκε να είναι η δύναμη που οδηγούσε την 
ανθρώπινη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανόμενων και 
των επιστημονικών εγχειρημάτων, στην τελική κατα-
νόηση της λογικής και της δικαιοσύνης της, ο πραγ-
ματισμός προσπαθεί να επαναμεταφράσει οποιαδή-
ποτε κατανόηση απλώς σε συμπεριφορά. Η φιλο-
σοφία του είναι να μην είναι ο ίδιος τίποτε άλλο παρά 
πρακτική δραστηριότητα, σε αντιδιαστολή προς την 
θεωρητική διόραση η οποία, σύμφωνα με τα πραγμα-
τιστικά διδάγματα, είναι είτε μόνο μια ονομασία των 
φυσικών συμβάντων είτε απλώς χωρίς νόημα. Αλλά 
μια διδασκαλία που επιχειρεί σοβαρά να αναλύσει τις 
διανοητικές κατηγορίες - όπως αλήθεια, νόημα ύ\ συλ-
λήψεις - σε πρακτικές συμπεριφορές, δεν μπορεί να 
περιμένει η ίδια να νοείται με την διανοητική έννοια 
του όρου' μπορεί μόνον να προσπαθήσει να λειτουρ-
γήσει ως ένας μηχανισμός που προκαλεί ορισμένες 
σειρές συμβάντων. Σύμφωνα με τον Dewey, του 
οποίου η φιλοσοφία είναι η πλέον ριζοσπαστική και 
συνεκτική μορφή πραγματισμού, η δική του θεωρία 
«σημαίνει ότι η γνώση είναι στην κυριολεξία κάτι το 
οποίο κάνουμε* ότι η ανάλυση είναι εντέλει σωματική 
και ενεργητική· ότι τα νοήματα στη λογική τους ποιό-
τητα είναι θέσεις, στάσεις και μέθοδοι συμπεριφοράς 
απέναντι στα γεγονότα και ότι ο ενεργός πειραματι-
σμός είναι ουσιαστικός για την επαλήθευση»^^. Αυτό 
τουλάχιστον είναι συνεπές, αλλά καταργεί τη φιλο-
σοφική σκέψη ενώ ακόμη είναι φιλοσοφική σκέψη. Ο 
ιδανικός πραγματιστής φιλόσοφος θα ήταν εκείνος 
που, κατά την λατινική ρήση, παραμένει σιωπηλός. 

Σύμφωνα με την λατρεία που τρέφει ο πραγματι-
στής για τις φυσικές επιστήμες, υπάρχει μόνον ένα εί-
δος εμπειρίας που μετράει, συγκεκριμένα, το πείρα-
μα. Η διαδικασία, η οποία τείνει να υποκαταστήσει 
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τις διάφορες θεωρητικές οδούς προς την αντικειμενι-
κή ελευθερία με τον πανίσχυρο εξοπλισμό της οργα-
νωμένης έρευνας, επικυρώνεται από τη φιλοσοφία ή 
μάλλον ταυτίζεται με τη φιλοσοφία. Όλα τα πράγμα-
τα στη φύση ταυτίζονται με τα φαινόμενα που παρου-
σιάζουν όταν υποβληθούν στις πρακτικές των εργα-
στηρίων μας, πρακτικές τα προβλήματα των οποίων 
με τη σειρά τους εκφράζουν, όχι σε μικρότερο βαθμό 
από το apparatus τους, τα προβλήματα και τα συμφέ-
ροντα της κοινωνίας όπως αυτή είναι. Η άποψη αυτή 
μπορεί να συγκριθεί με αυτήν του εγκληματολόγου, ο 
οποίος ισχυρίζεται πως μπορεί κανείς ν' αποκτήσει 
αξιόπιστη γνώση ενός ανθρώπου μόνον μέσω των δο-
κιμασμένων και εκσυγχρονισμένων ανακριτικών με-
θόδων που εφαρμόζονται σ' έναν ύποπτο στα χέρια 
της αστυνομίας. Ο Francis Bacon, ο μεγάλος πρόδρο-
μος του πειραματισμού, έχει περιγράψει τη μέθοδο με 
νεανική ειλικρίνεια: "Quemadmodum enim ingenium 
alicujus haud bene noris aut probaris, nisi eum irritave-
ris; neque Proteus se in varias rerum fades vertere so-
litus est, nisi manicis arcte comprehensus; similiter 
etiam Natura arte irritata et vexata se clarius prodit, 
quam cum sibi libera permittitur».^^ 

Ο «ενεργός πειραματισμός» πράγματι παράγει συγ-
κεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, 
όπως τίθενται από τα συμφέροντα ατόμων, ομάδων ή 
της κοινότητας. Δεν είναι πάντα ο φυσικός επιστήμο-
νας εκείνος που προσκολλάται σ' αυτήν την υποκειμε-
νιστική ταύτιση μέσω της οποίας απαντήσεις καθορι-
σμένες από τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας 
γίνονται αλήθεια ως τοιαύτη. Ο δεδηλωμένος ρόλος 
του φυσικού επιστήμονα στη σύγχρονη κοινωνία είναι 
να ασχολείται με τα πάντα ως υποκείμενα σε χειρι-
σμούς: δεν χρειάζεται ν' αποφασίσει για το νόημα αυ-
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του του ρόλου. Ούτε είναι υποχρεωμένος να ερμη-
νεύει δήθεν διανοητικές έννοιες ως καθαρά φυσικά 
συμβάντα, ούτε να υποστασιοποιεί τη δική του μέθο-
δο ως τη μόνη διανοητική συμπεριφορά που έχει νόη-
μα. Ίσως ακόμη και να διατηρεί ενδόμυχα την ελπίδα 
ότι τα πορίσματά του θα αποτελέσουν μέρος μιάς 
αλήθειας η οποία δεν κρίθηκε στο εργαστήριο. Μπο-
ρεί ακόμη και να αμφισβητεί ότι ο πειραματισμός εί-
ναι το ουσιαστικό μέρος της προσπάθειάς του. Είναι 
μάλλον ο φιλόσοφος εκείνος που, προσπαθώντας να 
μιμηθεί τον φυσικό επιστήμονα για να συμπεριλάβει 
τον κλάδο βραστηριότητάς του στο «σύνολο των επι-
τυχημένων επιστημών», αντιμετωπίζει τις ιδέες σαν 
να ήσαν πράγματα και εξαλείφει κάθε άλλη ιδέα για 
την αλήθεια εκτός από αυτήν που έχει προκύψει από 
την εκσυγχρονισμένη κυριαρχία πάνω στη φύση. 

Ο πραγματισμός, στην προσπάθειά του να μετα-
τρέψει την πειραματική φυσική σ' ένα πρότυπο όλων 
των επιστημών και να διαπλάσει όλες τις σφαίρες της 
διανοητικής ζωής σύμφωνα με τις τεχνικές του εργα-
στηρίου, είναι το συμπλήρωμα του σύγχρονου ιντου-
στριαλισμού, για τον οποίο το εργοστάσιο είναι το 
πρότυπο της ανθρώπινης ύπαρξης και ο οποίος δια-
μορφώνει όλους τους κλάδους της κουλτούρας κατ' 
απομίμηση του τρόπου παραγωγής του ταινιοδρόμου 
ή κατ' απομίμηση του ορθολογικά οργανωμένου 
γραφείου υποδοχής. Κάθε σκέψη, για να αποδείξει το 
δικαίωμά της να νοείται, πρέπει να έχει ένα άλλοθι, 
πρέπει να παρουσιάσει μια έκθεση της σκοπιμότητάς 
της. Ακόμη και όταν η άμεση χρήση της είναι «θεωρη-
τική», τελικά υποβάλλεται στον έλεγχο της πρακτικής 
εφαρμογής της θεωρίας μέσα στην οποία λειτουργεί. 
Η σκέψη πρέπει να μετρηθεί από κάτι που δεν είναι 
σκέψη, από το αποτέλεσμά της στην παραγωγή ή από 
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την επίδραση της στην κοινωνική συμπεριφορά, όπως 
η τέχνη σήμερα εντέλει μετράται σε κάθε λεπτομέρεια 
από κάτι που δεν είναι τέχνη, είτε αυτό είναι η τα-
μειακή είτε η προπαγανδιστική της αξία. Όμως, 
υπάρχει μια αισθητή διαφορά μεταξύ της στάσης του 
επιστήμονα και του καλλιτέχνη από τη μια μεριά και 
αυτής του φιλόσοφου από την άλλη. Οι πρώτοι ήδη 
μερικές φορές αποκηρύσσουν τους ενοχλητικούς 
«καρπούς» των προσπαθειών τους οι οποίοι γίνονται 
τα κριτήριά τους στην ιντουστριαλιστική κοινωνία 
και ξεφεύγουν από τον έλεγχο της κοινωνικής 
συμμορφίας. Ο δεύτερος έχει κάνει έργο του να δι-
καιώσει τα υπάρχοντα κριτήρια ως υπέρτατα. Ως 
πρόσωπο, ως πολιτικός ή κοινωνικός μεταρρυθμι-
στής, ως άνθρωπος καλού γούστου, μπορεί να εναν-
τιωθεί στις πρακτικές συνέπειες επιστημονικών, καλ-
λιτεχνικών ή θρησκευτικών εγχειρημάτων στον κόσμο 
όπως είναι* η φιλοσοφία του όμως καταστρέφει κάθε 
άλλη αρχή την οποία θα μπορούσε να επικαλεστεί. 

Αυτό έρχεται στο προσκήνιο σε πολλές ηθικές ή 
θρησκευτικές συζητήσεις στα γραπτά των πραγματι-
στών. Είναι φιλελεύθεροι, ανεκτικοί, αισιόδοξοι και 
ανίκανοι ν' αντιμετωπίσουν την πολιτιστική κατάρ-
ρευση των ημερών μας. Αναφερόμενος σε μια θρη-
σκευτική ομάδα της εποχής του την οποίαν ονομάζει 
«κίνημα θεραπείας του νου», ο James λέει: 

«Το προφανές αποτέλεσμα της συνολικής εμπειρίας 
μας είναι ότι μπορούμε να χειριστούμε τον κόσμο σύ-
μφωνα με πολλά συστήματα ιδεών, και έτσι τον έχουν 
χειριστεί διάφοροι, και κάθε φορά θα δίνει κάποιο 
χαρακτηριστικό είδος κέρδους, το επιδιωκόμενο, 
στον χειριστή, ενώ συγχρόνως κάποιο άλλο είδος κέρ-
δους πρέπει να παραληφθεί ή να αναβληθεί. Η επι-
στήμη δίνει σε όλους μας τον τηλέγραφο, το ηλεκτρικό 
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φως και την διάγνωση και επιτυγχάνει να προλαμβά-
νει και να θεραπεύει ένα ορισμένο ποσόν ασθένειας. 
Η θρησκεία με τη μορφή της θεραπείας του νου δίνει 
σ' ορισμένους από μας μακαριότητα, ηθική ισορροπία 
και ευτυχία και προλαμβάνει ορισμένες μορφές 
ασθένειας τόσο καλά όσο και η επιστήμη ή, για μια 
ορισμένη κατηγορία ανθρώπων, ακόμη καλύτερα. 
Προφανώς, λοιπόν, η επιστήμη και η θρησκεία είναι 
και οι δύο γνήσια κλειδιά για να ξεκλειδώσει εκείνος 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει πρακτικά μια από τις 
δύο το θησαυροφυλάκιο του κόσμου»^^. 
Μπροστά στην ιδέα, ότι η αλήθεια μπορεί να προ-
σφέρει το αντίθετο της ικανοποίησης και να αποδει-
χθεί σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή εντελώς σκαν-
δαλιστική για την ανθρωπότητα και έτσι να απορρι-
φθεί από οποιονδήποτε, οι πατέρες του πραγματι-
σμού έκαναν την ικανοποίηση του υποκειμένου το 
κριτήριο της αλήθειας. Σύμφωνα μ' αυτήν τη διδα-
σκαλία δεν υπάρχει δυνατότητα απόρριψης ή κριτι-
κής οποιουδήποτε είδους πίστης από την οποία 
επωφελούνται οι οπαδοί της. Ο πραγματισμός μπορεί 
δικαίως να χρησιμοποιηθεί ως νομιμοποίηση ακόμη 
και από εκείνες τις θρησκευτικές ομάδες που χρησι-
μοποιούν τόσο την επιστήμη όσο και τη θρησκεία ως 
«γνήσια κλειδιά για να ξεκλειδώσουν το θησαυροφυ-
λάκιο του κόσμου» με μια πιο κυριολεκτική σημασία 
του όρου από αυτήν που μπορεί να είχε φανταστεί ο 
James. 

Τόσο ο Peirce όσο και ο James έγραψαν σε μια επο-
χή που η ευημερία και η αρμονία μεταξύ κοινωνικών 
ομάδων αλλά και εθνών έμοιαζαν χειροπιαστές και 
δεν αναμένονταν μείζονες καταστροφές. Η φιλο-
σοφία τους αντανακλά με μια σχεδόν αφοπλιστική ει-
λικρίνεια το πνεύμα της επικρατούσας κουλτούρας 
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των μπίζνες, την ιδια χί] <χιαση του «να είσαι πρακτι-
κός» ως αντίθετο της οποίας νοείτο η φιλοσοφική πε-
ρισυλλογή ως τέτοια. Από τα v\pr\ των τότε επιτυχιών 
της επιστήμης μπορούσαν να περιγελούν τον Πλάτω-
να, ο οποίος, αφού παρουσιάσει την θεωρία του των 
χρωμάτων, συνεχίζει: «Όποιος όμως προσπαθούσε 
να επαληθεύσει όλα αυτά μ' ένα πείραμα, θα ξεχνού-
σε τη διαφορά μεταξύ ανθρώπινης και θείας φύσης. 
Διότι μόνον ο Θεός έχει την γνώση αλλά και τη δύνα-
μη που είναι ικανές να συνενώσουν πολλά πράγματα 
σε ένα και ξανά να αναλύσουν το ένα σε πολλά. Αλλά 
κανένας άνθρωπος ούτε είναι ούτε θα είναι ικανός να 
κατορθώσει ούτε τη μια ούτε την άλλη λειτουργία»."^® 

Καμμία δραστικότερη διάψευση μιας πρόγνωσης 
από την ιστορία δεν μπορεί να φανταστεί κανείς από 
αυτήν που υπέστη ο Πλάτων. Όμως ο θρίαμβος του 
πειράματος είναι μια μόνον όψη της διαδικασίας. Ο 
πραγματισμός, ο οποίος αποδίδει στα πάντα και 
στους πάντες τον ρόλο ενός εργαλείου - όχι εν ονόμα-
τι του Θεού ή της αντικειμενικής αλήθειας, αλλά εν 
ονόματι του οποιουδήποτε πράγματος επιτυγχάνεται 
πρακτικά μ' αυτό - , ερωτά περιφρονητικά τι μπορεί 
πραγματικά να σημαίνουν εκφράσεις όπως «αλήθεια 
καθεαυτή» ή το καλό το οποίο ο Πλάτων και οι αντι-
κειμενιστές διάδοχοί του άφησαν αόριστο. Μπορεί ν' 
απαντήσει κανείς ότι αυτοί τουλάχιστον διατήρησαν 
την συνείδηση διαφορών τις οποίες για να αρνηθεί 
επινοήθηκε ο πραγματισμός - τη διαφορά μεταξύ 
σκέψης στο εργαστήριο και σκέψης στη φιλοσοφία 
και συνεπώς τη διαφορά μεταξύ του προορισμού του 
ανθρώπινου γένους και της παρούσας πορείας του. 

Ο Dewey ταυτίζει την εκπλήρωση των επιθυμιών 
των ανθρώπων όπως είναι με τις υψηλώτερες επιδιώ-
ξεις του ανθρώπινου γένους: 
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«Η πίστη στην ικανότητα της διάνοιας, να φαντά-
ζεται ένα μέλλον που είναι η προβολή του επιθυμητού 
στο παρόν και να εφευρίσκει τα μέσα για την πραγμα-
τοποίηση του, είναι η σωτηρία μας. Και είναι μια πί-
στη που πρέπει να τραφεί και να εκφραστεί* οπωσδή-
ποτε ένα αρκετά μεγάλο έργο για την φιλοσοφία μας»/^ 
Η «προβολή του επιθυμητού στο παρόν» δεν αποτελεί 
λύση. Δύο ερμηνείες της έννοιας είναι δυνατές. Πρώ-
τον, μπορεί να θεωρηθεί ως αναφερόμενη στις επιθυ-
μίες των ανθρώπων όπως αυτοί πράγματι είναι, κα-
θορισμένοι από ολόκληρο το κοινωνικό σύστημα υπό 
το οποίο ζουν - ένα σύστημα που καθιστά περισσότε-
ρο από αμφίβολο το εάν οι επιθυμίες τους είναι πράγ-
ματι δικές τους. Αν αυτές οι επιθυμίες γίνονται απο-
δεκτές με άκριτο τρόπο, χωρίς να υπερβαίνουν το 
άμεσο, υποκειμενικό τους πεδίο, τότε η έρευνα της 
αγοράς και οι δημοσκοπήσεις θα ήσαν καταλληλότε-
ρο μέσο για την εξακρίβωσή τους από ότι είναι η 
φιλοσοφία. Ή, δεύτερον, ο Dewey συμφωνεί μάλλον 
στην αποδοχή κάποιου είδους διαφοράς μεταξύ υπο-
κειμενικής επιθυμίας και αντικειμενικής επιθυμητό-
τητας. Αυτή η αποδοχή θα σήμαινε την αρχή ακριβώς 
της κριτικής φιλοσοφικής ανάλυσης ~ εκτός εάν ο 
πραγματισμός θέλει, μόλις αντιμετωπίσει αυτήν την 
κρίση, να συνθηκολογήσει και να πέσει ξανά πίσω 
στον αντικειμενικό Λόγο και στη μυθολογία. 

Η συρρίκνωση του Λόγου σε απλό εργαλείο τελικώς 
επηρεάζει ακόμη και τον χαρακτήρα του ως εργαλεί-
ου. Το αντιφιλοσοφικό πνεύμα, το οποίο είναι αδια-
χώριστο από την υποκειμενική έννοια του Λόγου και 
το οποίο στην Ευρώπη αποκορυφώθηκε στις διώξεις 
των διανοούμενων από ολοκληρωτικά καθεστώτα, 
αδιάφορο αν αυτοί ήσαν ή όχι οι πρωτοπόροι του, 
αποτελεί σύμπτωμα του υποβιβασμού του Λόγου. Οι 
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τραντισιοναλιστές, συντηρητικοί επικριτές του πολι-
τισμού διαπράττουν ένα θεμελιώδες λάθος όταν επι-
τίθενται κατά του σύγχρονου εκδιανοουμενισμού χω-
ρίς να επιτίθενται συγχρόνως κατά της αποβλάκωσης 
η οποία είναι μόνον μια άλλη όψη της ίδιας διαδικα-
σίας. Η ανθρώπινη νόηση, η οποία έχει βιολογικές 
και κοινωνικές καταβολές, δεν είναι μια απόλυτη ον-
τότητα, απομονωμένη και ανεξάρτητη. Έχει δηλωθεί 
ως τέτοια μόνον ως αποτέλεσμα του κοινωνικού κα-
ταμερισμού της εργασίας για να τον δικαιώσει με βά-
ση τη φυσική σύσταση του ανθρώπου. Οι κύριες λει-
τουργίες της παραγωγής - διοίκηση, προγραμματι-
σμός, οργάνωση - αντιπαρατέθηκαν ως καθαρή νόη-
ση στις χειρωνακτικές λειτουργίες της παραγωγής ως 
υποδεέστερης, λιγώτερο καθαρής μορφής εργασία, 
στην εργασία των σκλάβων. Δεν είναι τυχαίο ότι η λε-
γόμενη Πλατωνική ψυχολογία, στην οποία η νόηση 
για πρώτη φορά αντιπαραβλήθηκε με άλλες ανθρώπι-
νες «ικανότητες», ιδιαίτερα με την ενστικτώδη ζωή, 
συνελήφθη σύμφωνα με το πρότυπο του καταμερι-
σμού των ικανοτήτων σε ένα αυστηρά ιεραρχικό κρά-

Ο Dewey, έχει πλήρη συνείδηση αυτής της ύποπτης 
καταβολής της έννοιας της αμιγούς νόησης, αλλά 
αποδέχεται τη συνέπεια που έχει η επανερμηνεία της 
διανοητικής ως πρακτικής εργασίας, εκθειάζοντας 
έτσι τη σωματική εργασία και αποκαθιστώντας τα έν-
στικτα. Παραβλέπει κάθε θεωρησιακή ικανότητα του 
Λόγου που είναι διακριτή από τις υπάρχουσες επι-
στήμες. Στην πραγματικότητα, η χειραφέτηση της 
νόησης από την ενστικτώδη ζωή δεν άλλαξε το γεγο-
νός ότι ο πλούτος και η δύναμή της εξαρτώνται ακόμη 
από το συγκεκριμένο της περιεχόμενο και αναπόφευ-
κτα ατροφεί και συρρικνούται όταν κοπούν οι σύνδε-
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σμοί της μ' αυτό. Νοήμων άνθρωπος δεν είναι κά-
ποιος που μπορεί απλώς να συλλογίζεται σωστά, αλ-
λά κάποιος του οποίου ο νους είναι ανοιχτός στο να 
καταλαβαίνει αντικειμενικά περιεχόμενα, ο οποίος 
είναι ικανός να δεχθεί την επίδραση των ουσιαστικών 
τους δομών και να την αποδόσει σε ανθρώπινη γλώσ-
σα* αυτό ισχύει επίσης για τη φύση της σκέψης ως τέ-
τοιας και για το περιεχόμενό της σε αλήθεια. Η ουδε-
τεροποίηση του Λόγου, η οποία τον αποστερεί από 
κάθε σχέση με ένα αντικειμενικό περιεχόμενο και από 
την ικανότητά του να κρίνει το δεύτερο και η οποία 
τον υποβαθμίζει σε μια εκτελεστική αρχή που ασχολεί-
ται μάλλον με το πώς παρά με το τι, τον μεταμορφώνει 
σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό σε μια απλώς ανιαρή 
μηχανή για την καταγραφή γεγονότων. Ο υποκειμενι-
κός Λόγος χάνει κάθε αυθορμητισμό, παραγωγικότη-
τα, ικανότητα να ανακαλύπτει και να υποστηρίζει 
νέα είδη περιεχομένου - χάνει την ίδια την υποκειμε-
νικότητά του. Όπως μια υπερβολικά συχνά ακονι-
σμένη λεπίδα, αυτό το «εργαλείο» γίνεται υπερβολικά 
λεπτό και στο τέλος είναι ακατάλληλο ακόμη και για 
να επιτελέσει τις καθαρά φορμαλιστικές εργασίες στις 
οποίες έχει περιοριστεί. Αυτό βρίσκεται σε αντιστοι-
χία με την γενική κοινωνική τάση καταστροφής των 
παραγωγικών δυνάμεων ακριβώς σε μια περίοδο τρο-
μερής ανάπτυξης αυτών των δυνάμεων. 

Η αρνητική ουτοπία του Aldous Huxley εκφράζει 
αυτή την όψη της τυποποίησης του Λόγου, δηλαδή 
της μεταμόρφωσής του σε ηλιθιότητα. Σ' αυτήν, οι τε-
χνικές του θαυμαστού καινούριου κόσμου και οι συν-
δεδεμένες μ' αυτές διανοητικές διαδικασίες παρου-
σιάζονται ως τρομερά εκλεπτυσμένες. Αλλά οι σκοποί 
τους οποίους υπηρετούν - τα ηλίθια "feelies" που επι-
τρέπουν σε κάποιον να αισθανθεί ένα τρίχωμα που 
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προβάλλεται στην οθόνη, η "υπνοπαιδεία" που εγχα-
ράζει τα παντοδύναμα σλόγκαν του συστήματος σε 
κοιμισμένα παιδιά, οι τεχνίτες μέθοδοι αναπαραγω-
γής που τυποποιούν και ταξινομούν τους ανθρώπους 
πριν ακόμη γεννηθούν - όλα αυτά αντικατοπτρίζουν 
μια διαδικασία που συντελείται στην ίδια τη σκέψη, 
η οποία οδηγεί σ' ένα σύστημα απαγόρευσης της σκέ-
ψης και αναπόφευκτα καταλήγει σε υποκειμενική 
βλακεία, απεικονισμένη εκ των προτέρων στην αντι-
κειμενική ηλιθιότητα του περιεχομένου κάθε ζωής. Η 
σκέψη καθεαυτή τείνει ν' αντικατασταθεί από στε-
ρεότυπες ιδέες. Αυτές τις μεταχειρίζονται από τη μια 
μεριά ως απλώς βολικά εργαλεία που καιροσκοπικά 
εγκαταλείπονται ή γίνονται αποδεκτά και από την 
άλλη ως αντικείμενα φανατικής λατρείας. 

Ο Huxley βάλλει εναντίον μιας μονοπωλιακής κρα-
τικοκαπιταλιστικής οργάνωσης του κόσμου η οποία 
τελεί υπό την αιγίδα ενός αυτοδιαλυόμενου υποκειμε-
νικού Λόγου, νοούμενου ως ένα απόλυτον. Συγχρό-
νως όμως το μυθιστόρημα αυτό μοιάζει να αντιπαρα-
θέτει στο ιδανικό αυτού του αποχαυνωτικού συστή-
ματος έναν ηρωϊκό μεταφυσικό ατομικισμό, ο οποίος 
αδιακρίτως καταδικάζει φασισμό και διαφωτισμό, 
ψυχανάλυση και κινηματογράφο, απομυθοποίηση 
και πρωτόγονες μυθολογίες και εξυμνεί πάνω απ' όλα 
τον καλλιεργημένο άνθρωπο, αμόλυντο από τον ολο-
κληρωτικό πολιτισμό και βέβαιο για τα ένστικτά του 
ή ίσως τον σκεπτικιστή. Έτσι ο Huxley ασυναίσθητα 
συνδέει τον εαυτό του με τον αντιδραστικό πολιτιστι-
κό συντηρητισμό ο οποίος παντού - και ιδιαίτερα 
στην Γερμανία - έστρωσε τον δρόμο στον ίδιο μονο-
πωλιακό κολλεκτιβισμό τον οποίον επικρίνει εν ονό-
ματι της ψυχής σε αντιδιαστολή με τη νόηση. Μ' άλλα 
λόγια, ενώ η απλοϊκή αποδοχή του υποκειμενικού 
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Λόγου έχει πράγματι παράγει συμπτώματα"^^ όχι δια-
φορετικά από αυτά που περιγράφει ο Huxley, η 
απλοϊκή απόρριψη αυτού του Λόγου εν ονόματι μιάς 
ιστορικά ξεπερασμένης και απατηλής έννοιας της 
κουλτούρας και της ατομικότητας οδηγεί σε περι-
φρόνηση των μαζών, κυνισμό, εμπιστοσύνη στην τυ-
φλή βία* αυτά με τη σειρά τους υπηρετούν την τάση 
που έχει απορριφθεί. Η φιλοσοφία σήμερα πρέπει ν' 
αντιμετωπίσει το ερώτημα εάν η σκέψη μπορεί να πα-
ραμείνει κυρία του εαυτού της σ' αυτό το δίλημμα, 
και να προετοιμάσει έτσι την θεωρητική του επίλυση, 
ή εάν θα πρέπει να αρκεστεί να παίζει το ρόλο της 
κενής μυθολογίας, της αυταπατώμενης απολογητικής 
ή μιας εγγυημένης συνταγής σαν τον νεώτερο εκλαϊ-
κευμένο μυστικισμό του Huxley, ο οποίος ταιριάζει 
στον θαυμαστό καινούριο κόσμο τόσο καλά όσο και 
οποιαδήποτε προκατασκευασμένη ιδεολογία. 
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III 

α ν τ ι μ α χ ό μ ε ν ε ς π α ν α κ ε ι ε ς 

Σήμερα υπάρχει σχεδόν γενική συμφωνία ότι η κοινω-
νία δεν έχει χάσει τίποτε λόγω της παρακμής της 
φιλοσοφικής σκέψης, διότι ένα πολύ ισχυρότερο ερ-
γαλείο γνώσης έχει πάρει τη θέση της, συγκεκριμένα, 
η μοντέρνα επιστημονική σκέψη. Συχνά λέγεται ότι 
όλα τα προβλήματα που η φιλοσοφία προσπάθησε να 
λύσει είτε είναι χωρίς νόημα είτε μπορούν να λυθούν 
με μοντέρνες πειραματικές μεθόδους. Πραγματικά, 
μια από τις κυρίαρχες τάσεις στη μοντέρνα φιλοσοφία 
είναι να παραδώσει στην επιστήμη το έργο που άφησε 
ημιτελές η παραδοσιακή θεώρηση. Αυτή η τάση προς 
την υποστασιοποίηση της επιστήμης χαρακτηρίζει 
όλες τις σχολές που ονομάζονται σήμερα Θετικιστικές. 
Οι ακόλουθες παρατηρήσεις δεν εννοούνται ως μια 
λεπτομερής συζήτηση αυτής της φιλοσοφίας* μόνος 
σκοπός τους είναι να την συσχετίσουν με την παρούσα 
πολιτιστική κρίση. 

Οι θετικιστές αποδίδουν αυτή την κρίση στην «έλ-
λειψη θάρρους». Υπάρχουν πολλοί λιπόψυχοι δια-
νοούμενοι, λένε, οι οποίοι, διακηρύσσοντας ότι δεν 
εμπιστεύονται την επιστημονική μέθοδο, καταφεύ-
γουν σε άλλες μεθόδους γνώσης, όπως η διαίσθηση 
και η αποκάλυψη. Σύμφωνα με τους θετικιστές, αυτό 
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που χρειαζόμαστε είναι άφθονη εμπιστοσύνη στην 
επιστήμη. Βεβαίως δεν είναι τυφλοί στις καταστροφι-
κές χρήσεις στις οποίες τίθεται η επιστήμη· αλλά ισχυ-
ρίζονται ότι τέτοιες χρήσεις της επιστήμης είναι στρε-
βλές. Είναι πράγματι έτσι; Η αντικειμενική πρόοδος 
της επιστήμης και η εφαρμογή της, η τεχνολογία, δεν 
δικαιολογούν την τρέχουσα άποψη ότι η επιστήμη εί-
ναι καταστροφική μόνον όταν στρεβλώνεται και 
αναγκαστικά εποικοδομητική όταν κατανοείται ορ-
θά. 

Η επιστήμη θα μπορούσε ασφαλώς να τεθεί σε κα-
λύτερες χρήσεις. Όμως, δεν είναι διόλου βέβαιο ότι 
ο δρόμος πραγμάτωσης των καλών δυνατοτήτων της 
επιστήμης είναι ο ίδιος με την παρούσα πορεία της. 
Οι θετικιστές φαίνεται να λησμονούν ότι οι φυσικές 
επιστήμες, όπως αυτοί τις αντιλαμβάνονται, είναι 
πάνω από όλα ένα βοηθητικό μέσον παραγωγής, ένα 
στοιχείο μεταξύ πολλών στην κοινωνική διαδικασία. 
Άρα, είναι αδύνατον να προσδιορίσει κανείς a priori 
ποιόν ρόλο παίζει η επιστήμη στην πραγματική πρόο-
δο ή οπισθοδρόμηση της κοινωνίας. Η επίδρασή της 
από αυτή την άποψη είναι τόσο θετική ή αρνητική 
όσο και η λειτουργία που αναλαμβάνει στην γενική 
τάση της οικονομικής διαδικασίας. 

Η επιστήμη σήμερα, η διαφορά της από άλλες δια-
νοητικές δυνάμεις και δραστηριότητες, ο καταμερι-
σμός της σε ειδικά πεδία, οι μέθοδοι, τα περιεχόμενα 
και η οργάνωσή της, μπορούν να κατανοηθούν μόνον 
σε σχέση με την κοινωνία για την οποία λειτουργεί. 
Η θετικιστική φιλοσοφία, η οποία θεωρεί το εργαλείο 
«επιστήμη» ως τον αυτόματο πρωταθλητή της προ-
όδου, είναι εξ ίσου εσφαλμένη με άλλες εξυμνήσεις 
της τεχνολογίας. Η οικονομική τεχνοκρατία περιμένει 
τα πάντα από την χειραφέτηση των υλικών μέσων πα-
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ράγωγής. Ο Πλάτων θέλησε να κάνει τους φιλο-
σόφους άρχοντες· οι τεχνοκράτες θέλουν να κάνουν 
τους μηχανικούς διοικητικό συμβούλιο της κοινω-
νίας. Ο θετικισμός είναι φιλοσοφική τεχνοκρατία. 
Ορίζει ως προαπαιτούμενο για να γίνει κανείς μέλος 
στα συμβούλια της κοινωνίας την αποκλειστική πίστη 
στα μαθηματικά. Ο Πλάτων, ένας εγκωμιαστής των 
μαθηματικών, συνέλαβε τους κυβερνώντες ως ειδι-
κούς στα της διοίκησης, ως μηχανικούς του αφηρημέ-
νου. Ομοίως, οι θετικιστές θεωρούν ότι οι μηχανικοί 
είναι φιλόσοφοι του συγκεκριμένου, αφού εφαρμό-
ζουν την επιστήμη, της οποίας η φιλοσοφία ~ στο 
βαθμό που την ανέχονται - είναι απλώς παράγωγο. 
Παρ' όλες τις διαφορές τους, τόσο ο Πλάτων όσο και 
οι θετικιστές πιστεύουν ότι ο τρόπος διάσωσης του 
ανθρωπισμού είναι να υποβληθεί στους κανόνες και 
στις μεθόδους του επιστημονικού λογισμού. Οι θετι-
κιστές όμως προσαρμόζουν την φιλοσοφία στην επι-
στήμη, ήτοι στις απαιτήσεις της πρακτικής, αντί να 
προσαρμόσουν την πρακτική στην φιλοσοφία. Κατ' 
αυτούς η σκέψη, ακριβώς κατά τη λειτουργία της ως 
ancilla administrationis, γίνεται ο rector mundi. 

Πριν από μερικά χρόνια η θετικιστική αξιολόγηση 
της παρούσας πολιτιστικής κρίσης παρουσιάστηκε σε 
τρία άρθρα τα οποία αναλύουν τα διακυβευόμενα ζη-
τήματα με μεγάλη καθαρότητα.^ Ο Sidney Hook ισχυ-
ρίζεται ότι η παρούσα πολιτιστική κρίση προέρχεται 
από «μια απώλεια εμπιστοσύνης στην επιστημονική 
μέθοδο».^ Οικτήρει τους πολυάριθμους διανοούμε-
νους οι οποίοι στοχεύουν σε μια γνώση και σε μια 
αλήθεια που δεν είναι ταυτόσημες με την επιστήμη. 
Λέει ότι στηρίζονται στο αυτονόητο, στην διαίσθηση, 
στην Wesenserschauung, στην αποκάλυψη και σε άλ-
λες αμφίβολες πηγές πληροφόρησης, αντί να κάνουν 
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κάποια έντιμη έρευνα, κάποιο πειραματισμό και να 
αντλήσουν τα αποτελέσματά τους επιστημονικά. Κα-
ταγγέλλει τους προάγοντες κάθε είδος μεταφυσικής, 
ψέγει τις προτεσταντικές και καθολικές φιλοσοφίες 
και τις συνειδητές ή μη συνειδητές συμμαχίες τους με 
αντιδραστικές δυνάμεις. Παρότι τηρεί μια κριτική 
στάση απέναντι στην φιλελεύθερη οικονομία, συνηγο-
ρεί υπέρ της «παράδοσης της ελεύθερης αγοράς στον 
κόσμο των ιδεών».^ 

Ο John Dewey^ βάλλει κατά του αντινατουραλι-
σμού, ο οποίος «εμπόδισε την επιστήμη να ολοκλη-
ρώσει τη σταδιοδρομία της και να εκπληρώσει τις 
εποικοδομητικές της δυνατότητες». Ο Ernest Nagel, 
όταν συζητά τις «κακόβουλες φιλοσοφίες», αντι-
κρούει μερικά ειδικά επιχειρήματα που προώθησαν 
οι οπαδοί της μεταφυσικής για να αρνηθούν ότι η λο-
γική των φυσικών επιστημών αποτελεί μια επαρκή 
διανοητική βάση για ηθικές συμπεριφορές. Αυτά τα 
τρία άρθρα πολεμικής, όπως και πολλές άλλες δηλώ-
σεις των συγγραφέων, αξίζουν μεγάλου σεβασμού για 
την αδιάλλακτη στάση τους απέναντι στους διά-
φορους κήρυκες αυταρχικών ιδεολογιών. Οι κριτικές 
μας παρατηρήσεις αναφέρονται αυστηρά και απο-
κλειστικά σε αντικειμενικές θεωρητικές διαφορές. 
Αλλά πριν αναλύσουμε το φάρμακα των θετικιστών, 
θα συζητήσουμε τη θεραπεία που πρότειναν οι αντί-
παλοί τους. 

Η θετικιστική επίθεση κατά ορισμένων πονηρών 
και τεχνητών αναβιώσεων ξεπερασμένων οντολογιών 
είναι αναμφίβολα δικαιολογημένη. Οι προάγοντες 
αυτές τις αναβιώσεις, όσο υψηλή καλλιέργεια και αν 
έχουν, προδίδουν, κάνοντας τη διάσωσή τους φιλο-
σοφικό τους έργο, τα τελευταία κατάλοιπα της δυτι-
κής κουλτούρας. Ο φασισμός αναβίωσε παλιές μεθό-
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δους κυριαρχίας οι οποίες υπό τις σύγχρονες συνθή-
κες αποδείχθηκαν ανείπωτα ωμότερες από τις πρω-
τόγονες μορφές τους* αυτοί οι φιλόσοφοι αναβιώνουν 
αυταρχικά συστήματα σκέψης τα οποία υπό τις σύγ-
χρονες συνθήκες αποδεικνύονται απείρως πιο απλοϊ-
κά, αυθαίρετα και αναληθή από όσο ήσαν αρχικά. 
Καλοπροαίρετοι οπαδοί της μεταφυσικής, με τα ημι-
μαθή τους διδάγματα περί του αληθινού, του καλού 
και του ωραίου ως αιώνιων αξιών του σχολαστικι-
σμού, καταστρέφουν το τελευταίο ίχνος νοήματος που 
αυτές οι ιδέες μπορεί να έχουν για ανεξάρτητους στο-
χαστές, οι οποίοι θα έμπαιναν στον πειρασμό να αν-
τικρούσουν τους κρατούντες. Αυτές οι ιδέες στις μέ-
ρες μας προάγονται σαν να ήσαν εμπορεύματα, ενώ 
άλλοτε χρησιμοποιούνταν για να αντικρούσουν τα 
αποτελέσματα της εμπορικής κουλτούρας. 

Σήμερα υπάρχει μια γενική τάση να αναβιώσουν 
παρελθούσες θεωρίες του αντικειμενικού Λόγου ώστε 
να δοθεί κάποια φιλοσοφική θεμελίωση στην ταχέως 
αποσυντιθέμενη ιεραρχία των γενικώς παραδεκτών 
αξιών. Μαζί με ψευδοθρησκευτικές ή ημιεπιστημονι-
κές θεραπείες του νου, τον πνευματισμό, την αστρο-
λογία, φτηνές μάρκες περασμένων φιλοσοφιών όπως 
η γιόγκα, ο Βουδισμός ή ο μυστικισμός, καθώς και με 
λαϊκές διασκευές των κλασσικών αντικειμενικών 
φιλοσοφιών, οι μεσαιωνικές οντολογίες συνιστώνται 
για μοντέρνα χρήση. Αλλά η μετάβαση από τον αντι-
κειμενικό στον υποκειμενικό Λόγο δεν ήταν σύμπτω-
ση και η διαδικασία εξέλιξης των ιδεών δεν μπορεί 
αυθαίρετα, σε κάποια δεδομένη στιγμή, ν' αντι-
στραφεί. Αν ο υποκειμενικός Λόγος με τη μορφή του 
διαφωτισμού διέλυσε τη φιλοσοφική βάση πεποιθή-
σεων που υπήρξαν ένα σημαντικό κομμάτι της δυτι-
κής κουλτούρας, μπόρεσε να το κάνει διότι αυτή η 
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βάση αποδείχθηκε υπερβολικά αδύναμη. Η αναβίωση 
τους, συνεπώς, είναι εντελώς τεχνητή: υπηρετεί τον 
σκοπό της πλήρωσης ενός κενού. Οι φιλοσοφίες του 
απόλυτου προσφέρονται ως ένα εξαιρετικό εργαλείο 
για να μας σώσει από το χάος. Οι αντικειμενιστικές 
φιλοσοφίες, ακολουθώντας τη μοίρα όλων των διδα-
σκαλιών, καλών ή κακών, που περνούν τις εξετάσεις 
των σημερινών κοινωνικών μηχανισμών επιλογής, τυ-
ποποιούνται για συγκεκριμένες χρήσεις. Οι φιλο-
σοφικές ιδέες εξυπηρετούν τις α\ γκες θρησκευτικών 
ή πεφωτισμένων, προοδευτικών ή συντηρητικών 
ομάδων. Το απόλυτο γίνεται το ίδιο να μέσον, ο αν-
τικειμενικός Λόγος ένα σχήμα για τοκειμενικούς 
σκοπούς, όσο γενικοί κι αν είναι. 

Οι σύγχρονοι Θωμιστές"^ περιγράφουν μερικές 
φορές τη μεταφυσική τους ως ένα ευεργετικό ή χρήσι-
μο συμπλήρωμα του πραγματισμού, και πιθανόν να 
έχουν δίκιο. Πράγματι, οι φιλοσοφικές διασκευές κα-
θιερωμένων θρησκειών επιτελούν μια λειτουργία 
χρήσιμη για τους κρατούντες: μετατρέπουν τα επι-
ζώντα κατάλοιπα μυθολογικής σκέψης σε αποτελε-
σματικά συνθήματα για μαζική κουλτούρα. Όσο πε-
ρισσότερο αυτές οι τεχνητές αναγεννήσεις προσπα-
θούν να διατηρήσουν ανέπαφο το γράμμα των αρχι-
κών διδασκαλιών τόσο διαστρέφουν το αρχικό τους 
νόημα, διότι η αλήθεια σφυρηλατείται σε μια εξέλιξη 
μεταβαλόμενων και αντιμαχόμενων ιδεών. Η σκέψη 
είναι πιστή στον εαυτό της κυρίως με το να είναι έτοι-
μη να αντικρούσει τον εαυτό της, ενώ διατηρεί, ως εγ-
γενή στοιχεία αλήθειας, την ανάμνηση των διαδικα-
σιών με τις οποίες επετεύχθη. Ο συντηρητισμός των 
σύγχρονων φιλοσοφικών αναβιώσεων είναι, όσον 
αφορά τα πολιτιστικά στοιχεία, αυταπάτη. Όπως η 
σύγχρονη θρησκεία, οι νεοθωμιστές δεν μπορούν πα-
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ρά να προωθήσουν περισσότερο την πραγμοποίηση 
της ζωής και τον εκφορμαλισμό της σκέψης. Συμβάλ-
λουν στην διάλυση των αυτόχθονων πεποιθήσεων και 
κάνουν την πίστη ζήτημα σκοπιμότητας. 

Η πραγμοποίηση της θρησκείας, όσο βλάσφημη κι 
αν φαίνεται από πολλές απόψεις - όπως στην σύνδεση 
θρησκείας και υγιεινής - , δεν είναι απλώς το αποτέ-
λεσμα της προσαρμογής της στις συνθήκες του βιομη-
χανικού πολιτισμού, αλλά είναι ριζωμένη στην ίδια 
την ουσία κάθε είδους συστηματικής θεολογίας. Η εκ-
μετάλλευση της φύσης μπορεί ν' ανιχνευτεί πίσω ως 
τα πρώτα κεφάλαια της Βίβλου. Όλα τα πλάσματα 
πρέπει να υποταχθούν στον άνθρωπο. Μόνον οι μέ-
θοδοι και οι εκδηλώσεις αυτής της καθυπόταξης 
έχουν αλλάξει. Όμως, ενώ ο αρχικός Θωμισμός μπό-
ρεσε να πετύχει τον σκοπό του της προσαρμογής του 
Χριστιανισμού στις σύγχρονες επιστημονικές και πο-
λιτικές φόρμες, ο νεοθωμισμός βρίσκεται σε επισφαλή 
θέση. Επειδή η εκμετάλλευση της φύσης εξαρτιόταν 
τον Μεσαίωνα από μια σχετικά στατική οικονομία, η 
επιστήμη εκείνη την εποχή ήταν στατική και δογματι-
κή. Η σχέση της με την δογματική θεολογία μπορούσε 
να είναι σχετικά αρμονική κι έτσι ο Αριστοτελισμός 
απορροφήθηκε εύκολα από τον Θωμισμό. Αλλά μια 
τέτοια αρμονία είναι αδύνατη σήμερα και η χρήση 
από τους νεοθωμιστές κατηγοριών όπως αίτιον, σκο-
πός, δύναμη, ψυχή, οντότητα, είναι αναγκαστικά 
άκριτη. Ενώ για τον Θωμά αυτές οι μεταφυσικές ιδέες 
αντιπροσώπευαν την επιστημονική γνώση στο απώ-
γειό της, η λειτουργία τους στη σύγχρονη κουλτούρα 
έχει αλλάξει εντελώς. 

Δυστυχώς για τους νεοθωμιστές, οι έννοιες τις 
οποίες ισχυρίζονται ότι παράγουν από τις θεολογικές 
διδασκαλίες τους δεν αποτελούν πλέον τον ακρογω-
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νιαίο λιθο της επιστημονικής σκέψης. Δεν μπορούν 
να ενοποιήσουν θεολογία και σύγχρονες φυσικές επι-
στήμες σ' ένα ιεραρχικό διανοητικό σύστημα, όπως 
έκανε ο Θωμάς με τον ανταγωνισμό του Αριστοτέλη 
και του Βοιωτού, διότι τα πορίσματα της μοντέρνας 
επιστήμης αντιφάσκουν εμφανέστατα στο σχολαστικό 
ordo και στην αριστοτέλεια μεταφυσική. Σήμερα σε 
κανένα εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε στο πλέον αντι-
δραστικό, δεν επιτρέπεται να θεωρεί την κβαντομη-
χανική και τη θεωρία της σχετικότητας θέματα ξεχω-
ριστά από τις κύριες αρχές της σκέψης. Για να εναρ-
μονίσουν την άποψή τους με τις σημερινές φυσικές 
επιστήμες, οι νεοθωμιστές πρέπει, λοιπόν, να επινοή-
σουν κάθε είδους διανοητική μικροεφεύρεση. Η κα-
τάστασή τους θυμίζει το δίλημμα των αστρολόγων 
εκείνων που στην αυγή της σύγχρονης αστρονομίας 
προσπάθησαν να σώσουν το πτολεμαϊκό σύστημα 
προσθέτοντάς του τις πλέον περίπλοκες βοηθητικές 
κατασκευές, με τον ισχυρισμό ότι αυτές παρόλες τις 
αλλαγές διατηρούν το σύστημα. 

Αντίθετα από τον δάσκαλό τους, οι νεοθωμιστές 
δεν μπήκαν πράγματι στον κόπο να συνάγουν το πε-
ριεχόμενο της σύγχρονης φυσικής από την κοσμολο-
γία της Βίβλου. Η περίπλοκη μορφή της ηλεκτρονικής 
δομής της ύλης, για να μην αναφέρουμε την θεωρία 
του εκρηγνυομένου σύμπαντος, θα έκανε όντως δύ-
σκολο το εγχείρημα. Ο Θωμάς, αν ζούσε σήμερα, θα 
αντιμετώπιζε πιθανώς το θέμα και είτε θα καταδίκαζε 
την επιστήμη για φιλοσοφικούς λόγους ή θα γινόταν 
αιρετικός· δεν θα επιχειρούσε μια επιπόλαιη σύνθεση 
ασυμβίβαστων στοιχείων. Αλλά οι επίγονοί του δεν 
μπορούν να λάβουν τέτοια θέση: οι πρόσφατοι δογ-
ματιστές πρέπει να διαμεσολαβήσουν μεταξύ ουρά-
νιας και γήινης, οντολογικής και λογικοεμπειριστικής 
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φυσικής. Η μέθοδος τους είναι να συμφωνούν in ab-
stracto ότι ακόμη και μη ογτολογικές περιγραφές ίσως 
έχουν κάποιο βαθμό αλήθειας ή να αποδίδουν λογική 
στην επιστήμη εφόσον είναι μαθηματική ή να κάνουν 
παρόμοια αμφίβολα κονκορδάτα στη σφαίρα της 
φιλοσοφίας. Μ' αυτήν τη διαδικασία η εκκλησιαστική 
φιλοσοφία δίνει την εντύπωση ότι η σύγχρονη φυσική 
επιστήμη είναι ενσωματωμένη στο αιώνιό της σύστη-
μα, ενώ αντίθετα το σύστημα αυτό είναι απλώς μια 
ξεπερασμένη μορφή της ίδιας της θεωρίας την οποία 
ισχυρίζεται ότι ενσωματώνει. Πράγματι το σύστημα 
αυτό έχει φτιαχτεί με πρότυπο το ίδιο ιδανικό της κυ-
ριαρχίας που έχει και η επιστημονική θεωρία. Στο 
υπόβαβρό του υπάρχει ο ίδιος σκοπός της καθυπότα-
ξης και καθόλου της κριτικής της πραγματικότητας. 

Η κοινωνική λειτουργία αυτής της αναβίωσης συ-
στημάτων αντικειμενιστικής φιλοσοφίας, θρησκείας ή 
προλήψεων είναι να συμβιβάσουν την ατομική σκέψη 
με τις σύγχρονες μορφές δόλιας χειραγώγησης (ma-
nipulation) των μαζών. Από αυτή την άποψη τα απο-
τελέσματα της φιλοσοφικής αναβίωσης του χριστιανι-
σμού δεν διαφέρουν τόσο από αυτά της αναβίωσης 
της ειδωλολατρικής μυθολογίας στην Γερμανία. Τα 
κατάλοιπα της γερμανικής μυθολογίας ήσαν μια δύ-
ναμη για συγκαλυμμένη αντίσταση στον αστικό πολι-
τισμό. Κάτω από την επιφάνεια του συνειδητά αποδε-
κτού δόγματος και της συνειδητά αποδεκτής τάξης, 
παλιές παγανιστικές μνήμες υπέβοσκαν ως πίστη του 
λαού. Αυτές ενέπνευσαν τη γερμανική ποίηση, μουσι-
κή και φιλοσοφία. Από τη στιγμή που ανακαλύφθη-
καν ξανά και χρησιμοποιήθηκαν δολίως ως στοιχεία 
μαζικής παιδείας, οι ανταγωνισμοί τους με τις κρα-
τούσες μορφές πραγματικότητας έσβησαν και έγιναν 
εργαλεία της μοντέρνας πολιτικής. 

83 



Κάτι ανάλογο κάνει η νεοθωμιστική εκστρατεία 
στην καθολική παράδοση. Όπως οι Γερμανοί νεοπα-
γανιστές, οι νεοθωμιστές εκσυγχρονίζουν παλιές 
ιδεολογίες, προσπαθώντας να τις προσαρμόσουν σε 
μοντέρνες επιδιώξεις. Κάνοντας αυτό συμβιβάζονται 
με το υπάρχον κακό, όπως έκαναν ανέκαθεν οι καθε-
στηκυίες εκκλησίες. Συγχρόνως διαλύουν ασυναίσθη-
τα τα τελευταία υπολείμματα αυτού του πνεύματος 
της δεσμευτικής πίστης την οποία προσπαθούν να 
προάγουν. Τυποποιούν τις ίδιες τους τις θρησκευτι-
κές ιδέες έτσι ώστε να τις προσαρμόσουν στην πραγ-
ματικότητα. 

Κατ' ανάγκη ενδιαφέρονται περισσότερο να τονί-
σουν την αφηρημένη δικαίωση των θρησκευτικών δι-
δασκαλιών παρά το συγκεκριμένο τους περιεχόμενο. 
Αυτό φέρνει καθαρά στο φως τους κινδύνους που 
επαπειλούν τη θρησκεία μέσω της τυποποίησης του 
Λόγου. Αντίθετα προς το ιεραποστολικό έργο με την 
παραδοσιακή σημασία, τα νεοθωμιστικά διδάγματα 
αποτελούνται λιγότερο από χριστιανικές ιστορίες και 
δόγματα και περισσότερο από επιχειρήματα σχετικά 
με το γιατί θρησκευτικές πεποιθήσεις και τρόποι ζωής 
ενδείκνυνται στην παρούσα κατάστασή μας. Αυτή η 
πραγματιστική προσέγγιση, όμως, στην πραγματικό-
τητα επηρεάζει τις θρησκευτικές έννοιες τις οποίες 
αφήνουν φαινομενικά άθικτες αυτά τα διδάγματα. Η 
νεοθωμιστική οντολογία, φτιαγμένη επί παραγγελία, 
σαπίζει τον πυρήνα των ιδεών που διακηρύσσει. Ο 
θρησκευτικός σκοπός διαστρέφεται σε ένα κοσμικό 
μέσον. Ο νεοθωμισμός λίγο ενδιαφέρεται για την πί-
στη στην Mater dolorosa χάριν αυτής της ίδιας - μια 
θρησκευτική έννοια που υπήρξε η έμπνευση για τόσα 
μεγάλα έργα της ευρωπαϊκής τέχνης και ποίησης. 
Επικεντρώνεται στο να έχει κανείς πίστη στην πίστη 
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ως ένα καλό φάρμακο για τις κοινωνικές και ψυχολο-
γικές δυσκολίες του σήμερα. 

Βεβαίως, δεν λείπουν οι ερμηνευτικές προσπάθειες 
της Βίβλου οι αφιερωμένες, για παράδειγμα, στην 
«σοφία που είναι η Παρθένος Μαρία». Αλλά υπάρχει 
κάτι ψεύτικο σ' αυτές τις προσπάθειες. Η πεποιημένη 
τους αφέλεια έρχεται σε αντίθεση με τη γενική διαδι-
κασία της τυποποίησης, την οποία θεωρούν δεδομένη 
και η οποία είναι εντέλει ριζωμένη στην ίδια τη θρη-
σκευτική φιλοσοφία. Ακόμη και τα κείμενα του με-
σαιωνικού χριστιανισμού, από τις μέρες των Πατέρων 
της Εκκλησίας και μετά, ιδιαίτερα αυτά του Θωμά 
Ακινάτη, δείχνουν μια έντονη προδιάθεση να τυπο-
ποιήσουν τα βασικά στοιχεία της χριστιανικής θρη-
σκείας. Οι καταβολές αυτής της τάσης φθάνουν πίσω 
σ' ένα τόσο σεπτό προηγούμενο όσο η ταύτιση του 
Χριστού με τόν Λόγο*, στην αρχή του τέταρτου ευαγ-
γελίου. Οι γνήσιες εμπειρίες των πρώτων χριστιανών 
υποτάχθηκαν σε λογικές επιδιώξεις σ' όλη τη διάρ-
κεια της ιστορίας της εκκλησίας. Το έργο του Θωμά 
Ακινάτη σημάδεψε μια αποφασιστικής σημασίας 
φάση σ' αυτή την εξέλιξη. Η αριστοτέλεια φιλοσοφία, 
με τον εγγενή της εμπειρισμό, είχε γίνει πιο επίκαιρη 
από την πλατωνική θεώρηση. 

Από τις απαρχές κιόλας της εκκλησιαστικής ιστο-
ρίας, ο διαφωτισμός δεν ήταν κατά κανέναν τρόπο 
ξένος προς την εκκλησία ούτε παραγκωνίστηκε στο 
λίμπο της αίρεσης, αλλά πήρε το δρόμο του κυρίως 
μέσα στην ίδια την εκκλησία. Ο Θωμάς βοήθησε την 
καθολική εκκλησία ν' αφομοιώσει το νέο επιστημονι-
κό κίνημα μέσω της επανερμηνείας των περιεχομένων 

* Στο πρωτότυπο ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. 
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της χριστιανικής θρησκείας με τις φιλελεύθερες μεθό-
δους της αναλογίας, της επαγωγής, της εννοιολογικής 
ανάλυσης, της απαγωγής από φερόμενα ως προφανή 
αξιώματα και μέσω της χρήσης των αριστοτέλειων κα-
τηγοριών, οι οποίες στην εποχή του ακόμη αντιστοι-
χούσαν στο επίπεδο που είχε φθάσει η εμπειρική επι-
στήμη. Ο τεράστιος εννοιολογικός του εξοπλισμός, η 
φιλοσοφική του ενίσχυση του Χριστιανισμού έδωσαν 
στη θρησκεία μια όψη αυτονομίας, η οποία την έκανε 
για πολύ καιρό ανεξάρτητη από, και όμως συμβιβα-
στή με, την διανοητική πρόοδο της αστυακής κοινω-
νίας. Έκανε την καθολική διδασκαλία ένα εργαλείο 
χρησιμώτατο για άρχοντες και για την αστική τάξη. 
Ο Θωμάς ήταν πράγματι επιτυχημένος. Για πολλούς 
αιώνες η κοινωνία ήταν πρόθυμη να εμπιστευθεί 
στους κληρικούς την διαχείριση αυτού του άκρως εξε-
λιγμένου ιδεολογικού εργαλείου. 

Πάντως, παρά την ιδεολογική του επεξεργασία της 
θρησκείας, ο μεσαιωνικός σχολαστικισμός δεν μετέ-
τρεψε τη θρησκεία σε απλή ιδεολογία. Μολονότι σύμ-
φωνα με τον Θωμά τον Ακινάτη τα αντικείμενα της 
θρησκευτικής πίστης, όπως η Τριάδα, δεν μπορούν 
συγχρόνως να είναι και αντικείμενα επιστήμης, το έρ-
γο του, συμμαχώντας με τον Αριστοτέλη κατά του 
Πλατωνισμού, αντιτάχθηκε στις προσπάθειες να νοη-
θούν τα δύο πεδία ως εντελώς ετερογενή. Γι' αυτόν 
οι αλήθειες της θρησκείας ήσαν χειροπιαστές όσο και 
κάθε επιστημονική αλήθεια. Αυτή η αδιατάρακτη εμ-
πιστοσύνη στον ρεαλισμό του λογικού σχολαστικού 
εξοπλισμού κλονίστηκε από τον Διαφωτισμό. Ο Θω-
μισμός έγινε από τότε μια θεολογία με βεβαρυμένη 
συνείδηση, όπως αποκαλύπτουν καθαρά οι στρεβλώ-
σεις των σύγχρονων φιλοσοφικών της εκδοχών. Σήμε-
ρα αυτοί που τις προωθούν είναι υποχρεωμένοι να 
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αναλογιστούν προσεκτικά πόσους επιστημονικά 
αμφίβολους ισχυρισμούς είναι ακόμη πρόθυμοι να 
καταπιούν οι άνθρωποι. Φαίνεται να συνειδητοποι-
ούν ότι οι επαγωγικές μέθοδοι συλλογιστικής, οι 
οποίες ακόμη είναι σημαντικές για την αριστοτέλεια 
ορθοδοξία, πρέπει να αφεθούν αποκλειστικά στη 
χρήση της μη θεολογικής έρευνας, ώστε να διατηρή-
σουν τη θεολογία αυστηρά μακριά από δυσάρεστες γι' 
αυτήν διερευνήσεις. Αν ο Θωμισμός κρατηθεί τεχνη-
τά έξω από μια διαμάχη ή ακόμη και από μια αλληλε-
πίδραση με την σύγχρονη επιστήμη, τόσο διανοούμε-
νοι όσο και αμόρφωτοι μπορεί να αποδεχτούν τη θρη-
σκεία όπως την προωθεί ο Θωμισμός. 

Όσο περισσότερο ο νεοθωμισμός αποσύρεται στη 
σφαίρα των πνευματικών εννοιών, τόσο γίνεται υπη-
ρέτης κοσμικών στόχων. Στην πολιτική μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως δικαίωση εγχειρημάτων παντός 
είδους και στην καθημερινή ζωή ως ένα πρόχειρο 
φάρμακο. Ο Hook και οι φίλοι του είχαν δίκιο όταν 
διατείνονταν ότι ενόψει των διφορούμενων θεωρητι-
κών θεμελιώσεων των δογμάτων του είναι απλώς ζή-
τημα χρόνου και γεωγραφίας αν θα χρησιμοποιηθούν 
για να δικαιώσουν δημοκρατικές ή αυταρχικές πολι-
τικές. 

Ο νεοθωμισμός, όπως κάθε άλλη δογματική φιλο-
σοφία, προσπαθεί να σταματήσει τη σκέψη σε ένα 
ορισμένο σημείο για να δημιουργήσει έναν προστα-
τευμένο χώρο για κάποιο υπέρτατο ον ή αξία, είτε πο-
λιτική είτε θρησκευτική. Όσο πιο αμφίβολα γίνονται 
αυτά τα απόλυτα - και στην εποχή του εκφορμαλι-
σμένου Λόγου έχουν γίνει πράγματι αμφίβολα - με 
τόσο μεγαλύτερη αφοσίωση τα υπερασπίζονται οι 
θιασώτες τους και τόσο λιγότερους ενδοιασμούς 
έχουν κατά την προώθηση των λατρειών τους με άλλα 
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μέσα πέραν των καθαρώς διανοητικών - καταφεύγον-
τας εν ανάγκει όχι μόνον στην πέννα αλλά και στο 
σπαθί. Επειδή τα απόλυτα δεν είναι πειστικά κα-
θεαυτά, πρέπει να υποστηριχθούν από κάποια σύγ-
χρονη θεωρία. Η προσπάθεια για μια τέτοια υποστή-
ριξη αντανακλάται σε μια σχεδόν σπασμωδική επιθυ-
μία να αποκλεισθεί κάθε αμφίβολο χαρακτηριστικό, 
κάθε στοιχείο του κακού από την κατ' αυτόν τον τρό-
πο εξυμνούμενη έννοια - μια επιθυμία η οποία, στον 
Θωμισμό, είναι δύσκολα συμβιβάσιμη με το αρνητικό 
προφητικό όραμα των καταραμένων, οι οποίοι πρέπει 
να υποφέρουν βασανιστήρια «ut de his electi gau-
deant, cum in his Dei justitiam contemplantur, et dum 
se evasisse eas cognoscunt».^ Σήμερα η εσωτερική 
ανάγκη για την καθιέρωση μιας απόλυτης αρχής ως 
πραγματικής εξουσίας ή μιας πραγματικής εξουσίας 
ως αρχής παραμένει* μόνον εάν η υπέρτατη αξία είναι 
συγχρόνως και η υπέρτατη εξουσία φαίνεται σαν να 
μπορεί να θεωρηθεί ως αληθινά απόλυτη. 

Αυτή η ταυτότητα καλοσύνης, τελειότητας, εξου-
σίας και πραγματικότητας είναι έμφυτη στην παραδο-
σιακή ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Επειδή ανέκαθεν ήταν 
η φιλοσοφία ομάδων που είχαν ή προσπαθούσαν ν' 
αποκτήσουν εξουσία, διατυπώνεται καθαρά στον Αρι-
στοτελισμό και αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του 
Θωμισμού παρά το αληθινά βαθυστόχαστο δόγμα του 
τελευταίου ότι η ύπαρξη του απόλυτου μπορεί να 
ονομαστεί ύπαρξη μόνον κατ' αναλογία. Ενώ σύμφω-
να με το Ευαγγέλιο ο Θεός υπέφερε και πέθανε, σύμ-
φωνα με την φιλοσοφία του Θωμά^ δεν μπορεί να 
υποφέρει ούτε ν' αλλάξει. Μέσω αυτού του δόγματος 
η επίσημη καθολική φιλοσοφία προσπάθησε να 
αποφύγει την αντίφαση μεταξύ Θεού ως τελικής αλή-
θειας και ως πραγματικότητας* νοούσε μια πραγματι-
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κότητα χωρίς κανένα αρνητικό στοιχείο και μη υπο-
κείμενη σε μεταβολές. Έτσι η Εκκλησία ήταν σε θέση 
να διατηρήσει την ιδέα του αιώνιου φυσικού νόμου 
του θεμελιωμένου στην βασική δομή της ύπαρξης, μια 
ιδέα τόσο σημαντική στην δυτική κουλτούρα. Αλλά η 
άρνηση της ύπαρξης ενός αρνητικού στοιχείου στο 
απόλυτο και ο συνακόλουθος δυϊσμός - ο Θεός από 
τη μία πλευρά και ένας αμαρτωλός κόσμος από την 
άλλη - ενείχε μια αυθαίρετη θυσία της νόησης. Έτσι 
η Εκκλησία εμπόδισε τον εκπεσμό της θρησκείας και 
την αντικατάστασή της από μια πανθεϊστική θεοποίη-
ση της ιστορικής διαδικασίας. Απέφυγε τους κινδύ-
νους του γερμανικού και ιταλικού μυστικισμού όπως 
εισήχθη από τους Master Eckhart, Nicolaus Cusanus 
και Giordano Bruno, οι οποίοι προσπάθησαν να ξεπε-
ράσουν τον δυϊσμό με την αποδεσμευμένη σκέψη. 

Η αναγνώριση από μέρους τους του γήινου στοι-
χείου στον Θεό αποδείχθηκε ένα κίνητρο για τις φυσι-
κές επιστήμες - των οποίων το γνωστικό περιεχόμενο 
φαίνεται να νομιμοποιήθηκε, ακόμη και να οσιο-
ποιήθηκε, από αυτή την συμπερίληψή του στο απόλυ-
το - αλλά επιζήμιο για τη θρησκεία και την αξιοπρέ-
πεια της διανόησης. Ο μυστικισμός ξεκίνησε να κάνει 
τον Θεό εξαρτώμενο από τον άνθρωπο όπως ο άν-
θρωπος εξαρτόταν από τον Θεό και κατέληξε λογικά 
στην αναγγελία του θανάτου του Θεού. Ο Θωμισμός 
όμως κράτησε τη νόηση υπό μια αυστηρή πειθαρχία. 
Σταμάτησε τη σκέψη ενόψει κεχωρισμένων και συνε-
πώς αντιφατικών εννοιών, του Θεού και του κόσμου, 
οι οποίες συνδέονταν μηχανικά μέσω ενός στατικού 
και εντέλει παράλογου ιεραρχικού συστήματος. Η 
ίδια η ιδέα του Θεού γίνεται αντιφατική: μια οντότη-
τα η οποία υποτίθεται ότι είναι απόλυτη αλλ' ωστόσο 
δεν εμπερικλείει μεταβολές. 
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OL αντίπαλοι του νεοθωμισμού δικαίως επισημαί-
νουν ότι ο δογματισμός αργά ή γρήγορα οδηγεί τη 
σκέψη σε ακινησία. Αλλά δεν είναι η νεοθετικιστική 
διδασκαλία εξίσου δογματική με την εξύμνηση κάθε 
απόλυτου; Προσπαθούν να μας κάνουν να δεχτούμε 
«μια επιστημονική ή πειραματική φιλοσοφία ζωής 
στην οποία όλες οι αξίες τίθενται υπό δοκιμασία βά-
σει των αιτίων και των συνεπειών τους».^ 

Επιρρίπτουν ευθύνες για την παρούσα διανοητική 
κρίση στον «περιορισμό της αυθεντίας της επιστήμης 
και στη θεσμοθέτηση μεθόδων άλλων από αυτές του 
ελεγχόμενου πειραματισμού για την ανακάλυψη της 
φύσης και της αξίας των πραγμάτων».^ Διαβάζοντας 
κανείς τον Hook, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ 
ότι τέτοιοι εχθροί της ανθρωπότητας όπως ο Hitler 
έχουν πράγματι μεγάλη εμπιστοσύνη στις επιστημονι-
κές μεθόδους ή ότι το γερμανικό υπουργείο προπα-
γάνδας χρησιμοποιούσε συστηματικά ελεγχόμενο πει-
ραματισμό, δοκιμάζοντας όλες τις αξίες «βάσει των 
αιτίων και των συνεπειών τους». Όπως οποιαδήποτε 
υπάρχουσα πίστη, η επιστήμη μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί στην υπηρεσία των πλέον διαβολικών κοινω-
νικών δυνάμεων και ο επιστημονισμός δεν είναι λι-
γώτερο στενόμυαλος από μία μαχόμενη θρησκεία. Ο 
κ. Nagel απλούστατα προδίδει την μη ανεκτικότητα 
του δόγματός του όταν δηλώνει ότι κάθε προσπάθεια 
περιορισμού της αυθεντίας της επιστήμης είναι 
προφανώς κακόβουλη. 

Η επιστήμη εισέρχεται σε αβέβαιο έδαφος όταν 
εγ^είρει απαίτηση σε μια λογοκριτική εξουσία, της 
οποίας την άσκηση εκ μέρους άλλων θεσμών είχε απο-
κηρύξει κατά το επαναστατικό παρελθόν της. Άγχος 
μην τυχόν υπονομευτεί η επιστημονική αυθεντία κυ-
ρίευσε τους μεγάλους στοχαστές τη στιγμή ακριβώς 
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που η επιστήμη έγινε γενικώς παραδεκτή και τείνει 
μάλιστα να είναι κατασταλτική. Οι θετικιστές θα έκα-
ναν διακρίσεις κατά κάθε είδους σκέψης που δεν συμ-
μορφώνεται τελείως με το αξίωμα της οργανωμένης 
επιστήμης. Μεταφέρουν την αρχή του closed shop* 
στον κόσμο των ιδεών. Η γενική μονοπωλιακή τάση 
προχωρά τόσο μακριά που να καταβροχθίζει την θεω-
ρητική έννοια της αλήθειας. Αυτή η τάση και η έννοια 
μιας «ελεύθερης αγοράς στον κόσμο των ιδεών», την 
οποίαν υποστήριξε ο Hook, δεν είναι τόσο ανταγωνι-
στικές όσο νομίζει. Και οι δύο αντανακλούν μια απο-
κλειστική στάση του ανθρώπου των μπίζνες απέναντι 
σε θέματα του πνεύματος, μία αποκλειστική μέριμνα 
για επιτυχία. 

Μακριά από το να αποκλείει τον ανταγωνισμό, η 
ιντουστριαλιστική κουλτούρα έχει ανέκαθεν οργανώ-
σει την έρευνα σε μια ανταγωνιστική βάση. Συγχρό-
νως η έρευνα αυτή είναι αυστηρά επιτηρούμενη και 
φτιαγμένη να προσαρμόζεται στα κατεστημένα πρό-
τυπα. Εδώ βλέπουμε πώς ανταγωνιστικός και αυταρ-
χικός έλεγχος δουλεύουν χέρι-χέρι. Μια συνεργασία 
τέτοιου είδους είναι μερικές φορές χρήσιμη για κά-
ποιον περιορισμένο σκοπό - για παράδειγμα, στην 
παραγωγή των καλύτερων παιδικών τροφών, υπερε-
κρηκτικών και μεθόδων προπαγάνδας* αλλά δύσκολα 
θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αυτή συνεισφέ-
ρει στην πρόοδο της πραγματικής σκέψης. Δεν υπάρ-
χει σαφής διάκριση μεταξύ φιλελευθερισμού και αυ-
ταρχισμού στη σύγχρονη επιστήμη. Στην πραγματι-
κότητα ο φιλελευθερισμός και ο αυταρχισμός τείνουν 

* Πρακτική των αμερικανικών εργατικών σωματείων σύμφωνα με 
την οποία απαραίτητη προϋπόθεση για να προσληφθεί κάποιος στο 
εργοστάσιο ήταν να γίνει μέλος τους. 
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ν' αλληλεπιδρούν με τρόπο που βοηθά να εισαχθεί 
ένας ολοένα πιο άκαμπτος ορθολογικός έλεγχος στους 
θεσμούς ενός παράλογου κόσμου. 

Παρά τις διαμαρτυρίες του κατά του ότι κατηγο-
ρήθηκε για δογματισμό, ο επιστημονικός απολυτι-
σμός, όπως ο «σκοταδισμός», στον οποίον επιτίθεται, 
είναι αναγκασμένος να πέσει πάλι πίσω σε αυταπό-
δεικτες αρχές. Η μοναδική διαφορά είναι ότι ο νεο-
θωμισμός έχει συνείδηση των προϋποθέσεων αυτού 
του είδους ενώ ο θετικισμός είναι εντελώς αφελής ως 
προς αυτές. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο ότι 
μία θεωρία μπορεί να στηρίζεται σε αυταπόδεικτες 
αρχές - ένα από τα περιπλοκώτερα λογικά προβλήμα-
τα - όσο ότι ο νεοθετικισμός κάνει ακριβώς αυτό λό-
γω του οποίου επιτίθεται στους αντιπάλους του. Όσο 
συνεχίζει αυτή την επίθεση, πρέπει να δικαιολογήσει 
τις δικές του τελικές αρχές, η σημαντικότερη από τις 
οποίες είναι αυτή της ταυτότητας αλήθειας και επι-
στήμης. Πρέπει να εξηγήσει γιατί αναγνωρίζει ορι-
σμένες διαδικασίες ως επιστημονικές. Αυτό είναι το 
φιλοσοφικό ζήτημα το οποίο θα αποφασίσει αν η «εμ-
πιστοσύνη στην επιστημονική μέθοδο», λύση που 
προτείνει ο Hook για την τρέχουσα απειλητική κατά-
σταση, είναι μια τυφλή πεποίθηση ή μία λογική αρχή. 

Τα ενλόγω τρία άρθρα δεν εξετάζουν αυτό το πρό-
βλημα. Αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για το πώς 
θα το έλυναν οι θετικιστές. Ο κ. Hook επισημαίνει 
μία διαφορά μεταξύ επιστημονικών και μη επιστημο-
νικών αποφάνσεων. Η εγκυρότητα των τελευταίων, 
λέει, αποφασίζεται με προσωπικά αισθήματα, ενώ 
αυτή των επιστημονικών κρίσεων αποδεικνύεται με 
μεθόδους δημόσιας επαλήθευσης ανοιχτές σε όλους 
όσους υποβάλλουν εαυτούς στην πειθαρχία της».^ Ο 
όρος πειθαρχία σημαίνει τους κανόνες τους κωδικο-
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ποιημένους στα πλέον προχωρημένα εγχειρίδια και 
επιτυχώς χρησιμοποιούμενους από επιστήμονες στα 
εργαστήρια. Βεβαίως οι διαδικασίες αυτές είναι τυπι-
κές για τις σύγχρονες αντιλήψεις περί επιστημονικής 
αντικειμενικότητας. Οι θετικιστές όμως φαίνεται να 
συγχέουν τέτοιες διαδικασίες με την αλήθεια την ίδια. 
Η επιστήμη θα ώφειλε να προσδοκά από την φιλο-
σοφική σκέψη, όπως την εισηγούνται είτε οι φιλό-
σοφοι είτε οι επιστήμονες, μάλλον να εξηγεί την φύση 
της αλήθειας παρά απλώς να διαφημίζει την επιστη-
μονική μεθοδολογία ως τον τελικό ορισμό της αλή-
θειας. Ο θετικισμός αποφεύγει τεχνιέντως το θέμα 
υποστηρίζοντας ότι η φιλοσοφία είναι απλώς η κατά-
ταξη και τυποποίηση των επιστημονικών μεθόδων. 
Τα αξιώματα της σημασιολογικής κριτικής, όπως το 
αξίωμα της συσχέτισης ή η αρχή της αναγωγής πολύ-
πλοκων αποφάνσεων σε στοιχειώδεις προτάσεις, πα-
ρουσιάζονται ως τέτοια τυποποίηση. Αρνούμενος μία 
αυτόνομη φιλοσοφία και μία φιλοσοφική έννοια της 
αλήθειας, ο θετικισμός παραδίδει την επιστήμη στην 
τύχη των ιστορικών εξελίξεων. Επειδή η επιστήμη εί-
ναι ένα στοιχείο της κοινωνικής διαδικασίας, η εγκα-
τάστασή της ως arbiter veritatis θα έκανε την αλήθεια 
την ίδια υποκείμενη σε μεταβαλλόμενα κοινωνικά 
πρότυπα. Η κοινωνία θα αποστερείτο κάθε διανοητι-
κού μέσου αντίστασης σε ένα δεσμό τον οποίον οι κοι-
νωνικές κριτικές ανέκαθεν κατάγγειλαν. 

Είναι αλήθεια ότι ακόμη και στη Γερμανία, η ιδέα 
των Βόρειων Μαθηματικών, της Βόρειας Φυσικής και 
παρόμοιων ανοησιών έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο στην 
πολιτική προπαγάνδα παρά στα πανεπιστήμια* αλλά 
αυτό οφειλόταν μάλλον στην κεκτημένη ταχύτητα της 
ίδιας της επιστήμης και στις απαιτήσεις της γερμανι-
κής πολεμικής προετοιμασίας παρά σε οποιαδήποτε 
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στάση της θετικιστικής φιλοσοφίας, γεγονός που εν-
τέλει αντανακλά τον χαρακτήρα της επιστήμης σ' ένα 
δεδομένο ιστορικό στάδιο. Αν η οργανωμένη επιστή-
μη υπέκυπτε πλήρως στις Βόρειες απαιτήσεις και είχε 
αντιστοίχως αποκρυσταλλώσει μία λογικά συνεπή με-
θοδολογία, ο θετικισμός θα είχε αναγκαστεί τελικώς 
να την αποδεχθεί, ακριβώς όπως αλλού αποδέχθηκε 
τα πρότυπα της εμπειρικής κοινωνιολογίας τα διαμο-
ρφωμένα από διοικητικές ανάγκες και συμβατικούς 
περιορισμούς. Ο θετικισμός, κάνοντας πειθήνια την 
επιστήμη θεωρία της φιλοσοφίας, αποκηρύσσει το 
πνεύμα της ίδιας της επιστήμης. 

Ο Hook λέει ότι η φιλοσοφία του «δεν αποκλείει 
βάσει a priori λόγων την ύπαρξη υπερφυσικών οντο-
τήτων και δυνάμεων».̂ ® Αν πάρουμε σοβαρά υπόψη 
αυτή την παραδοχή, μπορούμε να περιμένουμε, υπό 
ορισμένες περιστάσεις, την ανάσταση των ίδιων ακρι-
βώς οντοτήτων, ή μάλλον πνευμάτων, ο εξορκισμός 
των οποίων είναι ο πυρήνας της επιστημονικής σκέ-
ψης στο σύνολό της. Ο θετικισμός θα πρέπει να συ-
ναινέσει σε μια τέτοια επιστροφή στη μυθολογία. 

Ο Dewey δείχνει έναν άλλο τρόπο διαφοροποίησης 
της επιστήμης που πρέπει να είναι αποδεκτή από την 
επιστήμη που πρέπει να καταδικάζεται: «ο νατουρα-
λιστής (ο όρος 'νατουραλισμός' χρησιμοποείται για να 
διακρίνει τις διάφορες θετικιστικές σχολές από τους 
πρωταγωνιστές του σουπρανατουραλισμού) είναι 
εκείνος ο οποίος εξ ανάγκης τρέφει σεβασμό για τα 
πορίσματα των φυσικών επιστημών».^^ Οι σύγχρονοι 
θετικιστές φαίνεται να κλίνουν προς την αποδοχή των 
φυσικών επιστημών, πρωτίστως της φυσικής, ως του 
μοντέλου ορθών μεθόδων σκέψης. Ίσως ο κ. Dewey 
παρέχει το κύριο κίνητρο γι' αυτήν την παράλογη 
προτίμηση όταν γράφει: «Οι μοντέρνες μέθοδοι πει-
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ραματικής παρατήρησης απεργάστηκαν έναν βαθύ 
μετασχηματισμό στα γνωστικά αντικείμενα της 
αστρονομίας, της φυσικής, της χημείας και της βιολο-
γίας» και «η αλλαγή που συντελέστηκε σ' αυτά άσκη-
σε την πιο βαθειά επίδραση στις ανθρώπινες σχέ-
σεις»/^ Είναι αλήθεια ότι η επιστήμη, όπως χίλιοι άλ-
λοι παράγοντες, έπαιξε κάποιο ρόλο για την επέλευση 
καλών ή κακών ιστορικών μεταβολών αυτό όμως δεν 
αποδεικνύει ότι η επιστήμη είναι η μοναδική δύναμη 
από την οποία μπορεί να σωθεί η ανθρωπότητα. Αν 
ο Dewey θέλει να πει ότι οι επιστημονικές μεταβολές 
προκαλούν συνήθως μεταβολές προς την κατεύθυνση 
μιας καλύτερης κοινωνικής τάξης πραγμάτων, παρερ-
μηνεύει την αλληλεπίδραση οικονομικών, τεχνικών, 
πολιτικών και ιδεολογικών δυνάμεων. Οι φάμπρικες 
του θανάτου στην Ευρώπη ρίχνουν εξίσου σημαντικό 
φως στις σχέσεις μεταξύ επιστήμης και πολιτιστικής 
προόδου όσο και η κατασκευή καλτσών από αέρα. 

Οι θετικιστές περιορίζουν την επιστήμη στις τεχνι-
κές που χρησιμοποιούνται στη φυσική και στους κλά-
δους της· αρνούνται το όνομα της επιστήμης σ' όλες 
τις θεωρητικές προσπάθειες που δεν είναι σύμφωνες 
μ' αυτό που παίρνουν από την φυσική ως νόμιμες με-
θόδους. Εδώ πρέπει να παρατηρηθεί ότι η ίδια η 
διαίρεση της όλης ανθρώπινης αλήθειας σε επιστήμη 
και ανθρωπιστικές επιστήμες είναι ένα κοινωνικό 
προϊόν το οποίο υποστασιοποιήθηκε από την οργά-
νωση των πανεπιστημίων και εντέλει από ορισμένες 
φιλοσοφικές σχολές, ιδιαίτερα αυτές του Rickert και 
του Max Weber. Ο λεγόμενος πρακτικός κόσμος δεν 
έχει θέση για την αλήθεια και ως εκ τούτου την διχο-
τομεί ώστε να την προσαρμόσει στην δική του εικόνα: 
οι φυσικές επιστήμες είναι προικισμένες με δήθεν αν-
τικειμενικότητα αλλά αδειασμένες από ανθρώπινο 
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περιεχόμενο· οι ανθρωπιστικές επιστήμες διατηρούν 
το ανθρώπινο περιεχόμενο, αλλά μόνο ως ιδεολογία, 
εις βάρος της αλήθειας. 

Ο δογματισμός των θετικιστών γίνεται προφανής 
αν εξετάσουμε λεπτομερώς την τελική νομιμοποίηση 
της αρχής τους μολονότι μία τέτοια απόπειρα πιθανόν 
να τη θεωρούσαν εντελώς κενή νοήματος. Οι θετικι-
στές παρατηρούν ότι οι θωμιστές και όλοι οι μη θετι-
κιστές φιλόσοφοι χρησιμοποιούν παράλογα μέσα, 
ιδιαιτέρως διαισθήσεις μη ελεγμένες από πειραματι-
σμό. Αντιστρόφως, ισχυρίζονται ότι οι δικές τους 
διοράσεις είναι επιστημονικές, υποστηρίζοντας ότι η 
γνώση τους της επιστήμης βασίζεται στην παρατήρη-
ση της επιστήμης· ισχυρίζονται δηλαδή ότι πραγμα-
τεύονται την επιστήμη με τον ίδιο τρόπο που η επι-
στήμη πραγματεύεται τα δικά της αντικείμενα, με πει-
ραματικώς επαληθεύσιμη παρατήρηση. Αλλά το κρί-
σιμο ερώτημα είναι: Πώς είναι δυνατόν να προσδιο-
ρίσει κανείς τι μπορεί δικαίως να ονομαστεί επιστήμη 
και αλήθεια, αν ο ίδιος ο προσδιορισμός προϋποθέτει 
τις μεθόδους επίτευξης της επιστημονικής αλήθειας; 
Ο ίδιος φαύλος κύκλος ενέχεται σε κάθε αιτιολόγηση 
επιστημονικής μεθόδου μέσω της παρατήρησης της 
επιστήμης: Πώς αιτιολογείται η ίδια η αρχή της παρα-
τήρησης; Όταν απαιτείται μια αιτιολόγηση, όταν 
κάποιος ρωτά γιατί η παρατήρηση είναι η σωστή εγ-
γύηση της αλήθειας, οι θετικιστές απλώς προσφεύ-
γουν ξανά στην παρατήρηση. Αλλά τα μάτια τους εί-
ναι κλειστά. Αντί να διακόψουν την δίκην μηχανής 
λειτουργία της έρευνας, τους μηχανισμούς διαπίστω-
σης γεγονότων, την επαλήθευση, την κατάταξη και τα 
λοιπά και να συλλογιστούν επάνω στο νόημά τους και 
στη σχέση τους με την αλήθεια, οι θετικιστές επανα-
λαμβάνουν συνεχώς ότι η επιστήμη προχωρά με την 
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παρατήρηση και περιγράφουν περιστασιακά πώς λει-
τουργεί. Φυσικά θα πουν ότι δεν ενδιαφέρονται να 
αιτιολογήσουν ή ν' αποδείξουν την αρχή της επαλή-
θευσης - ότι απλώς θέλουν να μιλούν επιστημονικώς 
λογικά. Μ' άλλα λόγια,· αρνούμενοι να επαληθεύσουν 
την ίδια τους την αρχή - ότι καμμία πρόταση δεν έχει 
νόημα αν δεν επαληθευτεί - διαπράττουν το σφάλμα 
του petitio principii, προϋποθέτοντας ως αληθές το 
προς απόδειξιν. 

Αναμφισβήτητα το λογικό σφάλμα στην ίδια τη ρί-
ζα της θετικιστικής στάσης απλώς προδίδει τη λα-
τρεία της για την θεσμοθετημένη επιστήμη. Ωστόσο το 
σφάλμα τους αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί μιά και οι 
θετικιστές πάντα καυχώνται για την ακρίβεια και την 
λογική καθαρότητα των αποφάνσεών τους. Το αδιέ-
ξοδο στο οποίο οδηγεί η τελική αιτιολόγηση της θετι-
κιστικής αρχής της εμπειρικής επαλήθευσης είναι ένα 
επιχείρημα κατά των θετικιστών μόνον επειδή χαρα-
κτηρίζουν κάθε άλλη φιλοσοφική αρχή δογματική και 
παράλογη. Ενώ άλλοι δογματιστές τουλάχιστον 
προσπαθούν να αιτιολογήσουν τις αρχές τους στη 
βάση αυτού το οποίο ονομάζουν αποκάλυψη, διαί-
σθηση ή πρωταρχική μαρτυρία, οι θετικιστές προσπα-
θούν ν' αποφύγουν το σφάλμα χρησιμοποιώντας τέ-
τοιες μεθόδους αφελώς και καταγγέλλοντας αυτούς οι 
οποίοι τις εφαρμόζουν εσκεμμένα. 

Ορισμένοι μεθοδολόγοι των φυσικών επιστημών 
ισχυρίζονται ότι τα βασικά αξιώματα μιας επιστήμης 
μπορούν και πρέπει να είναι αυθαίρετα. Αυτό όμως 
δεν ισχύει όταν διακυβεύεται το νόημα της επιστήμης 
και της αλήθειας της ίδιας, με το οποίο πρέπει να αι-
τιολογηθεί αυτός ο ισχυρισμός. Ακόμη και οι θετικι-
στές δεν μπορούν να θεωρήσουν δεδομένο αυτό το 
οποίο θέλουν ν' αποδείξουν, εκτός αν διακόψουν κά-
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θε συζήτηση δηλώνοντας ότι όσοι δεν βλέπουν δεν εί-
ναι προικισμένοι με τη θεία χάρη, το οποίο στη δική 
τους γλώσσα θα μεταφραζόταν: Ιδέες που δεν ται-
ριάζουν με τη συμβολική λογική δεν έχουν νόημα. Αν 
η επιστήμη πρόκειται να είναι η αυθεντία η οποία 
στέκεται αμετακίνητη απέναντι στον σκοταδισμό -
και απαιτώντας κάτι τέτοιο οι θετικιστές συνεχίζουν 
την υψηλή παράδοση του ουμανισμού και του Δια-
φωτισμού - , οι φιλόσοφοι πρέπει να ορίσουν ένα κρι-
τήριο για την αληθή φύση της επιστήμης. Η φιλο-
σοφία πρέπει να διατυπώσει την έννοια της επιστήμης 
με τρόπο που να εκφράζει την ανθρώπινη αντίσταση 
στο επαπειλούμενο κατρακύλισμα στην μυθολογία 
και στην παραφροσύνη, παρά να προάγει ένα τέτοιο 
κατρακύλισμα μέσω της τυποποίησης της επιστήμης 
και της προσαρμογής της στις απαιτήσεις της υπάρ-
χουσας πρακτικής. Για να είναι η απόλυτη αυθεντία, 
η επιστήμη πρέπει να θεμελιωθεί ως μία διανοητική 
αρχή, όχι απλώς να παραχθεί από εμπειρικές τεχνικές 
και κατόπιν να γίνει απόλυτη ως αλήθεια στη βάση 
δογματικών κριτηρίων επιστημονικής επιτυχίας. 

Σε κάποια στιγμή η επιστήμη μπορεί ενδεχομένως 
να υπερβεί τη μέθοδο του πειραματισμού. Τότε η αξία 
όλων των περίτεχνων σύγχρονων θετικιστικών πονη-
μάτων, τα οποία πραγματεύονται την λογική δομή της 
επιστήμης, θα τεθεί υπό αμφισβήτηση διότι το νόημά 
τους είναι αυστηρά εμπειρικό. Οι θετικιστές στηρί-
ζονται στις επιτυχίες της επιστήμης ως την δικαίωση 
των δικών τους μεθόδων. Δεν ενδιαφέρονται να θεμε-
λιώσουν την εκ μέρους τους αποδοχή επιστημονικών 
μεθόδων, όπως ο πειραματισμός, στην διαίσθηση ή σε 
οποιαδήποτε αρχή, η οποία θα μπορούσε να στραφεί 
εναντίον της επιστήμης που ασκείται με επιτυχία και 
είναι κοινωνικώς αποδεκτή. Το σύνολο των λογικών 
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εργαλείων, το οποίο μερικοί θετικιστές δεικνύουν ως 
μία αρχή διαφορετική από τον εμπειρισμό, δεν μπορεί 
να επικληθεί σ' αυτή την περίπτωση, διότι οι κατευ-
θυντήριες λογικές αρχές δεν θεωρούνται κατά κανέ-
ναν τρόπο αυταπόδεικτες. Αντιπροσωπεύουν, όπως 
δηλώνει ο Dewey, σε συμφωνία με τον Peirce, «συν-
θήκες, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι κατά τη 
διάρκεια της διεξαγωγής συνεχούς έρευνας είναι εμ-
πλεγμένες στην επιτυχία των επιδιώξεών της».̂ ^ Οι 
αρχές αυτές «προκύπτουν από την εξέταση ήδη χρησι-
μοποιημένων μεθόδων».Δεν μπορεί να καταλάβει 
κανείς πώς η φιλοσοφία αιτιολογεί την ιδέα ότι αυτές 
οι αρχές «είναι λειτουργικώς a priori σε ό,τι αφορά 
την περαιτέρω έρευνα»,^^ ή σε ποιό βαθμό δεδομένα 
που έχουν προκύψει από παρατηρήσεις μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να αντικρούσουν ψευδαισθή-
σεις οι οποίες ισχυρίζονται ότι είναι αλήθεια. Στον 
θετικισμό η λογική, όσο φορμαλιστικά και αν συλλαμ-
βάνεται, παράγεται από εμπειρικές τεχνικές και οι 
σχολές που αυτοαποκαλούνται εμπειριοκριτικισμός ή 
λογικός εμπειρισμός αποδεικνύονται πραγματικές 
παραλλαγές του παλαιού σενσουαλιστικού εμπειρι-
σμού. Αυτό που έχει υποστηριχθεί με συνέπεια 
αναφορικά με τον εμπειρισμό από διανοητές τόσο αν-
ταγωνιστικούς στις απόψεις τους όπως ο Πλάτων και 
ο Leibniz, ο De Maistre, ο Emerson και ο Lenin, 
ισχύει και για τους σύγχρονους οπαδούς του. 

Ο εμπειρισμός καταργεί τις αρχές με τις οποίες η 
επιστήμη και ο ίδιος ο εμπειρισμός θα μπορούσαν πι-
θανώς να δικαιωθούν. Η παρατήρηση καθεαυτή δεν 
είναι αρχή αλλά ένα πρότυπο συμπεριφοράς, ένα 
modus precedendi, το οποίο οποιαδήποτε στιγμή μπο-
ρεί να οδηγήσει στην ίδια του την κατάργηση. Αν κά-
ποια στιγμή η επιστήμη άλλαζε τις μεθόδους της και 
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αν η παρατήρηση, όπως ασκείται σήμερα, δεν ήταν 
πλέον ο κανόνας, θα χρειαζόταν να τροποποιήσει κα-
νείς τη «φιλοσοφική» αρχή της παρατήρησης και να 
αναθεωρήσει τη φιλοσοφία αναλόγως ή να υπερασπι-
στεί αυτή την αρχή ως ένα παράλογο δόγμα. Αυτή η 
αδυναμία του θετικισμού συγκαλύπτεται από την 
υπόθεση των θετικιστών ότι οι γενικές εμπειρικές τε-
χνικές τις οποίες χρησιμοποιεί η επιστήμη ανταπο-
κρίνονται αυτονοήτως στην αλήθεια και στον Λόγο. 
Αυτή η οπτιμιστική πεποίθηση είναι απολύτως θεμιτή 
για κάθε επιστήμονα ο οποίος ασχολείται με σημερι-
νή, μη φιλοσοφική έρευνα, σε έναν φιλόσοφο όμως 
φαίνεται ως η αυταπάτη ενός απλοϊκού απολυτισμού. 
Κατά κάποιο τρόπο, ακόμη και ο παράλογος δογμα-
τισμός της εκκλησίας είναι λογικώτερος από έναν ορ-
θολογισμό τόσο παθιασμένο ώστε να υπερακοντίζει 
την ίδια του την ορθολογικότητα. Σύμφωνα με την θε-
τικιστική θεωρία, ένα επίσημα αναγνωρισμένο σώμα 
επιστημόνων είναι πιο ανεξάρτητο από τον Λόγο από 
όσο το σώμα των καρδιναλίων, αφού οι τελευταίοι 
πρέπει τουλάχιστον να αναφέρονται στα Ευαγγέλια. 

Οι θετικιστές λένε από την μία πλευρά, ότι η επι-
στήμη πρέπει να εκφράζει τις απόψεις της, και από 
την άλλη, ότι η επιστήμη είναι απλώς ένα εργαλείο, 
και τα εργαλεία είναι άναρθρα, όσο συναρπαστικά κι 
αν είναι τα επιτεύγματά τους. Είτε αρέσει στους θετι-
κιστές είτε όχι, η φιλοσοφία την οποία διδάσκουν 
συντίθεται από ιδέες και είναι κάτι περισσότερο από 
εργαλείο. Σύμφωνα με την φιλοσοφία τους, οι λέξεις, 
αντί να έχουν νόημα, έχουν μόνον λειτουργία. Το πα-
ράδοξο ότι η φιλοσοφία τους έχει την έλλειψη νοήμα-
τος ως νόημά της θα μπορούσε πράγματι να χρησι-
μεύσει ως μια έξοχη απαρχή διαλεκτικής σκέψης. Ό -
μως ακριβώς στο σημείο αυτό τελειώνει η φιλοσοφία 
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τους. Ο Dewey φαίνεται να διαισθάνεται αυτήν την 
αδυναμία όταν δηλώνει: «Μέχρις ότου οι νατουραλι-
στές χρησιμοποιήσουν τις αρχές και τις μεθόδους τους 
στην διατύπωση θεμάτων όπως νους, συνείδηση, εαυ-
τός, και τα λοιπά, θα μειονεκτούν σημαντικά».^^ Εί-
ναι κενή υπόσχεση ότι μία μέρα ο θετικισμός θα λύσει 
τα ουσιαστικά προβλήματα τα οποία ήταν υπερβολι-
κά απασχολημένος μέχρι τώρα για να μπορέσει να τα 
λύσει. Όχι τυχαία ο θετικισμός, μετά από κάποιες 
απροσχημάτιστες διακηρύξεις του Carnap και άλλων 
προς την κατεύθυνση του ανεπεξέργαστου ματεριαλι-
σμού, απέκτησε κάποια διστακτικότητα να καταπια-
στεί με τέτοια λεπτά ζητήματα. Η ίδια η μεθοδολογι-
κή και θεωρητική δομή του νεοθετικισμού αποκλείει 
την απόδοση δικαιοσύνης σε προβλήματα τα οποία 
σημαίνονται με «θέματα όπως νους, συνείδηση, εαυ-
τός, και τα λοιπά». Οι θετικιστές δεν έχουν δικαίωμα 
να κοιτάζουν αφ' υψηλού τον διαισθητισμό. Αυτές οι 
δύο ανταγωνιστικές σχολές πάσχουν από την ίδια 

. ανικανότητα: σ' ένα ορισμένο σημείο και οι δύο πα-
ρεμποδίζουν την κριτική σκέψη με αυταρχικές απο-
φάνσεις είτε σχετικά με την υπέρτατη νοημοσύνη είτε 
σχετικά με την επιστήμη ως το υποκατάστατό της. 

Τόσο ο θετικισμός όσο και ο νεοθωμισμός είναι πε-
ριορισμένες αλήθειες, οι οποίες αγνοούν την εγγενή 
στις αρχές τους αντίφαση. Συνεπώς και οι δύο προσ-
παθούν να διαδραματίσουν έναν δεσποτικό ρόλο στη 
σφαίρα της σκέψης. Οι θετικιστές παραβλέπουν το 
γεγονός ότι η ανεπάρκειά τους είναι θεμελιώδης και 
αποδίδουν την αναποτελεσματικότητά τους ενόψει 
της παρούσας διανοητικής κρίσης σε ορισμένες ήσσο-
νος σημασίας παραλήψεις - για παράδειγμα, στην 
αποτυχία τους να παράσχουν μία ευλογοφανή θεωρία 
των αξιών. Ο Hook επιμένει στην «ικανότητα της επι-
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στημονικής έρευνας να αξιολογεί» τις απαιτήσεις των 
επενδεδυμένων συμφερόντων στην κοινωνική ζωή, 
των άδικων προνομίων, του οποιουδήποτε πράγμα-
τος προβάλλεται ως «μια εθνική τάξη ή φυλετική 
αλήθεια».^^ Θέλει οι αξίες να τίθενται υπό δοκιμα-
σίαν. Ομοίως ο Nagel δηλώνει ότι «όλα τα στοιχεία 
επιστημονικής ανάλυσης, παρατήρηση, νοητική ανα-
κατασκευή, διαλεκτική επεξεργασία των υποθέσεων 
και πειραματική επαλήθευση, πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται».^^ Πιθανόν να έχει κατά νου τον έλεγχο των 
«αιτίων και συνεπειών» των αξιών, στις οποίες 
αναφέρεται ο Hook, και να εννοεί ότι πρέπει να γνω-
ρίζουμε ακριβώς το γιατί θέλουμε κάτι και το τι θα 
συμβεί εάν το επιδιώξουμε, δηλαδή ότι τα ιδανικά και 
οι πίστεις πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά για να 
διακριβωθεί τι θα συμβεί εάν εφαρμοστούν. Αυτό έγι-
νε η λειτουργία της επιστήμης αναφορικά με τις αξίες 
όπως ορίστηκε από τον Max Weber, έναν κατά βάθος 
θετικιστή. Ο Weber όμως διέκρινε σαφώς μεταξύ επι-
στημονικής γνώσης και αξιών και δεν πίστευε ότι η 
πειραματική επιστήμη θα μπορούσε η ίδια να ξεπε-
ράσει τους κοινωνικούς ανταγωνισμούς και την πολι-
τική. Αλλά ευθυγραμμίζεται απολύτως με την πρακτι-
κή του θετικισμού να υποβιβάζει σε γεγονότα ό,τι του 
διαφεύγει ως «αξίες» και να παριστάνει τα του πνεύ-
ματος ως πραγμοποιημένα, ως ένα είδος ειδικού εμ-
πορεύματος ή πολιτιστικού αγαθού. Η ανεξάρτητη 
φιλοσοφική σκέψη, κριτική και αρνητική καθώς εί-
ναι, θα έπρεπε να τίθεται υπεράνω τόσο της έννοιας 
των αξιών όσο και της ιδέας της απόλυτης εγκυρότη-
τας των γεγονότων. 

Οι θετικιστές μόνον επιφανειακά αποφεύγουν την 
έλλειψη θάρρους. Επαγγέλονται την εμπιστοσύνη. 
Νομίζουν ότι αυτό το οποίο ο Dewey αποκαλεί οργα-
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νωμένη νοημοσύνη είναι η μόνη κινητήρια δύναμη 
που είναι σε θέση να απαντήσει το ερώτημα: κοινωνι-
κή σταθερότητα ή επανάσταση. Αυτός ο οπτιμισμός 
όμως συγκαλύπτει στην πραγματικότητα μία μεγαλύ-
τερη πολιτική ηττοπάθεια από τον πεσιμισμό του We-
ber, ο οποίος ελάχιστα πίστευε ότι τα συμφέροντα 
των κοινωνικών τάξεων θα μπορούσαν να συμβιβα-
στούν μέσω της επιστήμης. 

Η μοντέρνα επιστήμη, όπως την αντιλαμβάνονται 
öl θετικιστές, ουσιαστικά αναφέρεται σε αποφάνσεις 
που αφορούν γεγονότα και επομένως προϋποθέτει 
την πραγμοποίηση της ζωής γενικώς και της αντίλη-
ψης ειδικότερα. Κοιτάζει τον κόσμο ως έναν κόσμο 
γεγονότων και πραγμάτων και αδυνατεί να συνδέσει 
τον μετασχηματισμό του κόσμου σε γεγονότα και 
πράγματα με την κοινωνική διαδικασία. Η ίδια η έν-
νοια του «γεγονότος» είναι ένα προϊόν - ένα προϊόν 
της κοινωνικής αποξένωσης* σ' αυτήν, το αφηρημένο 
αντικείμενο της ανταλλαγής συλλαμβάνεται ως ένα 
πρότυπο για όλα τα αντικείμενα της εμπειρίας στην 
δεδομένη κατηγορία. Έργο της κριτικής αναστόχα-
σης δεν είναι απλώς να κατανοήσει τα διάφορα γεγο-
νότα στην ιστορική τους εξέλιξη - που κι αυτό ακόμη 
έχει απροσμέτρητα ευρύτερες επιπτώσεις από όσο 
ονειρεύτηκε ποτέ ο θετικιστικός σχολαστικισμός - αλ-
λά και να κατανοήσει σε βάθος μέσω της έννοιας του 
ίδιου του γεγονότος την εξέλιξή του και συνεπώς τη 
σχετικότητά του. Τα δήθεν γεγονότα που έχουν διαπι-
στωθεί με τη βοήθεια ποσοτικών μεθόδων, τις οποίες 
οι θετικιστές έχουν την κλίση να βλέπουν ως τις μόνες 
επιστημονικές, είναι συχνά φαινόμενα της επιφά-
νειας, τα οποία μάλλον σκιάζουν παρά αποκαλύ-
πτουν την πραγματικότητα που βρίσκεται κάτω από 
αυτήν. Μία έννοια δεν μπορεί να είναι αποδεκτή ως 
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το μέτρο της αλήθειας εάν το ιδανικό της αλήθειας, 
το οποίο υπηρετεί, ενέχει την προϋπόθεση κοινωνι-
κών διαδικασιών τέτοιων που η σκέψη δεν μπορεί ν' 
αποδεχθεί ως θεμελιώδεις αρχές. Το μηχανιστικό 
ρήγμα μεταξύ γένεσης και πράγματος είναι ένα από 
τα μελανά σημεία της δογματικής σκέψης και η θερα-
πεία του είναι ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα 
μιας φιλοσοφίας, η οποία δεν εκλαμβάνει εσφαλμένα 
την αποκρυσταλλωθείσα μορφή της πραγματικότητας 
ως ένα νόμο της αλήθειας. 

Ταυτίζοντας την γνώση με την επιστήμη, ο θετικι-
σμός περιορίζει τη νόηση σε λειτουργίες αναγκαίες 
για την οργάνωση ήδη σχηματισμένου υλικού σε αντι-
στοιχία με εκείνη ακριβώς την εμπορική κουλτούρα 
την οποία η νόηση καλείται να επικρίνει. Αυτός ο πε-
ριορισμός κάνει την νόηση υπηρέτη μάλλον της μηχα-
νής της παραγωγής παρά κύριό της, όπως θα την ήθε-
λαν ο Hook και οι συν αυτώ θετικιστές. Το περιεχό-
μενο, οι μέθοδοι και οι κατηγορίες της επιστήμης δεν 
είναι υπεράνω κοινωνικών συγκρούσεων, ούτε αυτές 
οι συγκρούσεις είναι τέτοιας φύσης ώστε οι άνθρωποι 
να συμφωνούσαν μεταξύ τους να υποβάλουν βασικές 
αξίες σε απεριόριστο πειραματισμό με σκοπό να τις 
ξεκαθαρίσουν. Μόνον υπό ιδανικώς αρμονικές συν-
θήκες θα μπορούσε η αυθεντία της επιστήμης να 
επιφέρει μια προοδευτική ιστορική μεταβολή. Οι θε-
τικιστές μπορεί να έχουν επίγνωση αυτού του γεγο-
νότος, αλλά δεν αντιμετωπίζουν το συμπέρασμα ότι 
η επιστήμη έχει μια σχετική λειτουργία καθορισμένη 
από την φιλοσοφική θεωρία. Οι θετικιστές είναι εξί-
σου υπεριδεαλιστές στην κρίση τους για την κοινωνι-
κή πρακτική όσο είναι υπερρεαλιστές στην περιφρό-
νησή τους για τη θεωρία. Αν η θεωρία υποβιβαστεί 
σε ένα απλό εργαλείο, όλα τα θεωρητικά μέσα υπέρ-
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βάσης της πραγματικότητας γίνονται μεταφυσικές 
ανοησίες. Δια της ίδιας διαστρέβλωσης η πραγματι-
κότητα, υμνούμενη κατ' αυτόν τον τρόπο, συλλαμβά-
νεται ως εκκενωμένη από κάθε αντικειμενική ιδιότη-
τα η οποία θα ήταν δυνατόν να οδηγήσει, μέσω της 
εσωτερικής λογικής της, σε μια καλύτερη πραγματι-
κότητα. 

Όσο η κοινωνία είναι αυτό που είναι, φαίνεται 
χρησιμώτερο και τιμιότερο να αντιμετωπίσει κανείς 
τον ανταγωνισμό μεταξύ θεωρίας και πρακτικής πα-
ρά να τον σκιάσει με την έννοια μιας οργανωμένης 
νόησης εν δράσει. Αυτή η ιδεαλιστική και παράλογη 
υποστασιοποίηση βρίσκεται πλησιέστερα στο Welt-
geist του Hegel απ' όσο νομίζουν οι λεπτολόγοι κρι-
τικοί του. Η δική τους απόλυτη επιστήμη είναι φτιαγ-
μένη να μοιάζει με αλήθεια, ενώ στην πραγματικότη-
τα η επιστήμη είναι μόνον ένα στοιχείο της αλήθειας. 
Στην θετικιστική φιλοσοφία, η επιστήμη έχει ακόμη 
περισσότερα από τα χαρακτηριστικά του Αγίου 
Πνεύματος από ότι το Weltgeist, το οποίο, ακολου-
θώντας την παράδοση του γερμανικού μυστικισμού, 
περικλείει φανερά όλα τα αρνητικά στοιχεία της ιστο-
ρίας. Δεν είναι σαφές αν η κατά τον Hook έννοια της 
νόησης υπονοεί την βέβαιη πρόβλεψη ότι η κοινωνική 
αρμονία θα απορρεύσει από τον πειραματισμό, αλλά 
είναι βέβαιον ότι, όσον αφορά τις λεγόμενες αξίες, η 
εμπιστοσύνη σε επιστημονικούς ελέγχους εξαρτάται 
από μια διανοουμενιστική θεωρία της κοινωνικής με-
ταβολής. 

Στην ηθική φιλοσοφία τους οι θετικιστές, ως επίγο-
νοι του Διαφωτισμού του δέκατου όγδοου αιώνα, 
αποδεικνύονται οπαδοί του Σωκράτη, ο οποίος δίδα-
ξε ότι η γνώση αναπόφευκτα παράγει αρετή όπως 
ακ;ριβώς η άγνοια αναγκαία συνεπάγεται κακοήθεια. 
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ο Σωκράτης προσπάθησε να χειραφετήσει την αρετή 
από την θρησκεία. Αργότερα η θεωρία αυτή υποστη-
ρίχθηκε από τον Πελάγιο, τον Βρετανό μοναχό, ο 
οποίος αμφισβήτησε ότι προϋπόθεση της ηθικής τε-
λειότητας είναι η Χάρις και ισχυρίστηκε ότι οι βάσεις 
της είναι η θρησκευτική διδασκαλία και ο νόμος. Οι 
θετικιστές θα αποκήρυσσαν πιθανόν αυτή την σεβα-
στή καταγωγή τους. Στο προφιλοσοφικό επίπεδο θα 
προσυπέγραφαν οπωσδήποτε την κοινή εμπειρία ότι 
καλά ενημερωμένοι άνθρωποι συχνά κάνουν λάθη. 
Αν όμως είναι έτσι, γιατί να προσδοκούμε να βρούμε 
την διανοητική διάσωση στη φιλοσοφία απλώς μέσω 
λεπτομερέστερης ενημέρωσης; Αυτή η προσδοκία έχει 
νόημα μόνον αν οι θετικιστές υποστηρίξουν την σω-
κρατική εξίσωση γνώσης και αρετής ή κάποια παρό-
μοια ορθολογιστική αρχή. Η σημερινή διένεξη μεταξύ 
των προφητών της παρατήρησης και αυτών του αυτα-
πόδεικτου είναι μία ελαφρότερη μορφή της πριν από 
χίλια πεντακόσια χρόνια έριδας για την gratia inspira-
tionis. Οι σύγχρονοι Πελαγικοί στέκονται απέναντι 
στους νεοθωμιστές όπως το πρωτότυπό τους στάθηκε 
απέναντι στον Άγιο Αυγουστίνο. 

Το διφορούμενον της νατουραλιστικής ανθρωπολο-
γίας κατά κανέναν τρόπο δεν είναι αυτό που κάνει 
τον θετικισμό μια φτωχή φιλοσοφία* είναι μάλλον η 
έλλειψη αυτοαναστόχασης, η ανικανότητά του να κα-
τανοήσει τις δικές του φιλοσοφικές συνέπειες για την 
ηθική αλλά και για την επιστημολογία. Αυτό είναι 
εκείνο το οποίο κάνει τις θέσεις του μια ακόμη πανά-
κεια, θαρραλέα υπερασπισμένη αλλά μάταιη λόγω 
του αφηρημένου της και της απλοϊκότητάς της. Ο νεο-
θετικισμός εμμένει αυστηρά στην άρρηκτη διασύνδε-
ση των προτάσεων, στην πλήρη υποταγή καθενός 
στοιχείου σκέψης στους αφηρημένους κανόνες της 
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επιστημονικής θεωρίας. Αλλά τα θεμέλια της δικής 
τους φιλοσοφίας έχουν τεθεί με τον πλέον ασυνάρτη-
το τρόπο. Αντιμετωπίζοντας με περιφρόνηση τα πε-
ρισσότερα μεγάλα φιλοσοφικά συστήματα του παρελ-
θόντος, φαίνεται να νομίζουν ότι οι μακρές ακολου-
θίες εμπειρικώς μη επαληθεύσιμων σκέψεων, οι 
οποίες περιέχονται σ' αυτά τα συστήματα, είναι πιο 
αβέβαιες, προληπτικές, ανόητες, εν συντομία πιο «με-
ταφυσικές», από τις δικές τους σχετικά μεμονωμένες 
προϋποθέσεις, οι οποίες λαμβάνονται ως δεδομένες 
και γίνονται η βάση της διανοητικής σχέσης τους με 
τον κόσμο. Η προτίμηση για μη περίπλοκες λέξεις και 
προτάσεις που μπορούν να ομαδοποιηθούν με μιά μα-
τιά είναι μία από τις αντιδιανοητικές, αντιουμανιστι-
χές τάσεις, εμφανείς στην εξέλιξη της σύγχρονης 
γλώσσας αλλά και της πολιτιστικής ζωής γενικώς. 
Είναι ένα σύμπτωμα αυτής της ίδιας έλλειψης θάρ-
ρους κατά της οποίας ισχυρίζεται ότι μάχεται ο θετι-
κισμός. 

Ο ισχυρισμός, ότι η θετικιστική αρχή έχει μεγαλύ-
τερη συγγένεια με τις ουμανιστικές ιδέες της ελευθε-
ρίας και της δικαιοσύνης από άλλες φιλοσοφίες, είναι 
σχεδόν ένα τόσο σοβαρό λάθος όσο και ο παρόμοιος 
ισχυρισμός των Θωμιστών. Πολλοί εκπρόσωποι του 
μοντέρνου θετικισμού δουλεύουν για την πραγμάτω-
ση αυτών των ιδεών. Αλλά η ίδια η αγάπη τους για 
την ελευθερία φαίνεται να ενδυναμώνει την εχθρικό-
τητά τους προς το μέσον της, την θεωρητική σκέψη. 
Ταυτίζουν τον επιστημονισμό με το συμφέρον της αν-
θρωπότητας. Όμως η επιφανειακή μορφή ή ακόμη 
και οι θέσεις μιας διδασκαλίας σπανίως παρέχουν 
κάποια ένδειξη για τον ρόλο της στην κοινωνία. Ο 
κώδικας του Δράκοντα, ο οποίος δίνει την εντύπωση 
αιμοδιψούς αυστηρότητας, υπήρξε μια από τις μεγα-
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λύτερες δυνάμεις προώθησης του πολιτισμού. Αντι-
στρόφως - σε αντίθεση προς το περιεχόμενο της και 
το νόημα της - η διδασκαλία του Χριστού, από τους 
Σταυροφόρους έως τον σύγχρονο αποικισμό, έχει 
συνδεθεί με αιματηρή ανηλεότητα. Οι θετικιστές θα 
ήσαν πράγματι καλύτεροι φιλόσοφοι αν συνειδητο-
ποιούσαν την αντίφαση μεταξύ κάθε φιλοσοφικής 
ιδέας και κοινωνικής πραγματικότητας και επομένως 
τόνιζαν τις αντιμοραλιστικές συνέπειες της δικής τους 
αρχής, όπως έκαναν οι πλέον συνεπείς διαφωτιστές, 
όπως ο Mandeville και ο Nietzsche, οι οποίοι δεν επέ-
μειναν σε κανενός είδους εύκολη συμβιβαστότητα της 
φιλοσοφίας τους με επίσημες ιδεολογίες, προοδευτι-
κές ή αντιδραστικές. Πράγματι η άρνηση μιας τέτοιας 
αρμονίας ήταν ο πυρήνας του έργου τους. 

Το έγκλημα των σύγχρονων διανοουμένων κατά της 
κοινωνίας δεν εντοπίζεται τόσο πολύ στην αποχή 
τους αλλά στην από μέρους τους θυσία των αντι-
φάσεων και πολυπλοκοτήτων της σκέψης προς όφε-
λος των απαιτήσεων του λεγόμενου κοινού νου. Η 
επιδέξια κατεργασμένη νοοτροπία αυτού του αιώνα 
διατηρεί την εχθρικότητα του σπηλαιάνθρωπου απέ-
ναντι στον ξένο. Αυτό εκφράζεται σε μίσος όχι μόνον 
κατά όσων έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος ή 
φορούν διαφορετικά ρούχα, αλλά και κατά της ξένης 
και ασυνήθιστης σκέψης, ή μάλλον, ακόμη και κατά 
της ίδιας της σκέψης όταν αυτή ακολουθεί την αλή-
θεια πέραν των συνόρων των οριοθετημένων από τις 
απαιτήσεις μιας δεδομένης κοινωνικής τάξης πραγ-
μάτων. Η σκέψη σήμερα πολύ συχνά εξαναγκάζεται 
να αυτοδικαιωθεί μάλλον μέσω της χρησιμότητάς της 
σε κάποια καθεστηκυία ομάδα παρά μέσω της αλή-
θειας της. Ακόμη και αν η εξέγερση κατά της εξα-
θλίωσης και της απογοήτευσης μπορεί να ανακαλυ-
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φθει σε κάθε συνεπές έργο σκέψης ως ένα στοιχείο 
του, η συμβολή στην εισαγωγή μεταρρυθμίσεων δεν 
αποτελεί κριτήριο αλήθειας. 

Η αξία του θετικισμού συνίσταται στο ότι μετέφερε 
την μάχη του Διαφωτισμού κατά των μυθολογιών στο 
ιερό βασίλειο της παραδοσιακής λογικής. Εντούτοις, 
όπως και οι σύγχρονοι μυθολόγοι, οι θετικιστές μπο-
ρούν να κατηγορηθούν ότι υπηρετούν μια επιδίωξη 
αντί να εγκαταλείψουν την επιδίωξη χάριν της αλή-
θειας. Οι ιδεαλιστές δόξασαν την εμπορική κουλτού-
ρα αποδίδοντάς της ένα υψηλώτερο νόημα. Οι θετικι-
στές την δοξάζουν υιοθετώντας την αρχή αυτής της 
κουλτούρας ως το μέτρο της αλήθειας, με τρόπο όχι 
διαφορετικό από αυτόν με τον οποίο η μοντέρνα 
εκλαϊκευμένη τέχνη και λογοτεχνία δοξάζουν την ζωή 
όπως είναι - όχι με εξειδανίκευση και υψηλή ερμη-
νεία, αλλά απλώς επαναλαμβάνοντάς την στον καμ-
βά, στη σκηνή και στην οθόνη. Ο νεοθωμισμός αστο-
χεί την δημοκρατία, όχι - όπως θα χρειαζόταν να 
ισχυριστούν οι θετικιστές ~ διότι οι ιδέες και οι αξίες 
του δεν έχουν επαρκώς δοκιμαστεί ως προς τις κρα-
τούσες συνθήκες. Ούτε επειδή ο νεοθωμισμός καθυ-
στερεί την χρήση «μεθόδων με τις οποίες και μόνο 
μπορεί να επιτευχθεί κατανόηση των κοινωνικών 
σχέσεων και επομένως ικανότητα καθοδήγησής 
τους»^^· ο Καθολικισμός είναι περίφημος για τέτοιες 
μεθόδους. Ο Θωμισμός αστοχεί διότι είναι μία ημια-
λήθεια. Αντί να αναπτύξουν τα διδάγματά του 
αδιαφορώντας για την χρησιμότητά τους οι ειδικοί 
προπαγανδιστές του τα προσάρμοζαν πάντα στις με-
ταβαλλόμενες απαιτήσεις των κυρίαρχων κοινωνικών 
δυνάμεων. Τα τελευταία χρόνια τα προσάρμοσαν και 
στις σκοπιμότητες του σύγχρονου αυταρχισμού, από 
τον οποίον, παρά την παρούσα ήττα του, το μέλλον 
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θα πρέπει να προφυλάσσεται ακόμη. Η αποτυχία του 
Θωμισμού έγκειται μάλλον στην προθυμία του να συ-
ναινέσει σε πραγματιστικούς σκοπούς παρά στη δυ-
σκολία εφαρμογής του. Όταν μια διδασκαλία υπο-
στασιοποιεί μια μεμονωμένη αρχή η οποία αποκλείει 
την άρνηση, τότε παραδόξως προδιαθέτει τον εαυτό 
της για τον κομφορμισμό. 

Όπως όλες οι ιδέες και τα συστήματα τα οποία, 
προσφέροντας σαφείς ορισμούς της αλήθειας και των 
θεμελιωδών αρχών, τείνουν να κυριαρχήσουν στην 
πολιτιστική σκηνή για κάποιο διάστημα, ο νεοθωμι-
σμός αλλά και ο νεοθετικισμός φορτώνουν όλα τα κα-
κά σε διδασκαλίες αντίθετες προς τις δικές τους. Οι 
κατηγορίες ποικίλουν σύμφωνα με τις επικρατούσες 
πολιτικές μορφές. Τον δέκατο ένατο αιώνα, όταν να-
τουραλιστές όπως ο Ernst Haeckel κατηγόρησαν την 
χριστιανική φιλοσοφία για εξασθένηση του εθνικού 
ηθικού με το σουπρανατουραλιστικό δηλητήριο, οι 
Χριστιανοί φιλόσοφοι εξακόντισαν τις ίδιες μομφές 
κατά του νατουραλισμού. Σήμερα οι αντιτιθέμενες 
σχολές σ' αυτήν τη χώρα καταλογίζουν η μια στην άλ-
λη ότι υποσκάπτει το δημοκρατικό πνεύμα. Προσπα-
θούν να ενισχύσουν τα αντίστοιχα επιχειρήματά τους 
με αβέβαιες παρεκβάσεις στη σφαίρα της ιστορίας. 
Βεβαίως είναι δύσκολο να είναι κανείς δίκαιος προς 
τον Θωμισμό, ο οποίος σπάνια παρέλειψε να δώσει 
ένα χέρι στην καταπίεση όπου η καταπίεση προσφέρ-
θηκε ν' αγκαλιάσει την Εκκλησία και ο οποίος ισχυ-
ρίζεται ότι είναι ένας σκαπανέας της ελευθερίας. 

Η νύξη του Dewey για την αντιδραστική στάση της 
θρησκείας απέναντι στον Δαρβινισμό δεν λέει στην 
ουσία ολόκληρη την ιστορία. Η έννοια της προόδου 
η οποία εκφράζεται σε τέτοιες βιολογικές θεωρίες 
χρειάζεται πολύ επεξεργασία και ίσως να μην αργήσει 
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η στιγμή που οι θετικιστές θα συναντηθούν με τους 
Θωμιστές στην άσκηση κριτικής εναντίον της. Πολλές 
φορές στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού η Καθο-
λική Εκκλησία και οι μεγάλοι της διδάσκαλοι βοήθη-
σαν την επιστήμη να χειραφετηθεί από την δεισιδαι-
μονία και την αγυρτεία. Ο Dewey φαίνεται να νομίζει 
ότι κυρίως άτομα θρησκευτικών πεποιθήσεων ήσαν 
εκείνοι οι οποίοι εναντιώθηκαν στο επιστημονικό 
πνεύμα. Αυτό είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα* αλλά 
όταν, σε σχέση μ' αυτό, ο Dewey επικαλείται τον «ι-
στορικό των ιδεών»^®, ο τελευταίος θα έπρεπε να του 
υπενθυμίσει ότι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επιστή-
μης είναι εντέλει αδιανόητη χωρίς την Εκκλησία. Οι 
Πατέρες της Εκκλησίας διεξήγαγαν έναν ανηλεή 
αγώνα εναντίον κάθε είδους "έλλειψης θάρρους", με-
ταξύ αυτών της αστρολογίας, του αποκρυφισμού και 
του πνευματισμού, στις οποίες ορισμένοι θετικιστές 
φιλόσοφοι της εποχής μας αποδείχθηκαν λιγώτερο 
άτρωτοι από τον Τερτουλλιανό, τον Ιππόλυτο ή τον 
Άγιο Αυγουστίνο. 

Η σχέση της Καθολικής Εκκλησίας με την επιστήμη 
μεταβάλλεται αντιστοίχως καθώς ή εκκλησία συμμα-
χεί με προοδευτικές ή με αντιδραστικές δυνάμεις. 
Ενώ η Ισπανική Ιερά Εξέταση βοήθησε μια αποσυντε-
θημένη αυλή να καταπνίξει κάθε υγιή οικονομική και 
κοινωνική μεταρρύθμιση, ορισμένοι Πάπες καλλιερ-
γούσαν σχέσεις με το ουμανιστικό κίνημα σ' όλον τον 
κόσμο. Οι εχθροί του Γαλιλαίου δυσκολεύτηκαν να 
υπονομεύσουν τη φιλία του με τον Ουρβανό τον VIII 
και η τελική επιτυχία τους μπορεί ν' αποδοθεί μάλλον 
στις παρεκβάσεις του Γαλιλαίου στη σφαίρα της θεο-
λογίας και της επιστημολογίας παρά αναγκαστικά 
στις επιστημονικές του απόψεις. Ο Βικέντιος του 
Beauvais, ο μεγάλος εγκυκλοπαιδιστής του μεσαίωνα, 
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αναφέρθηκε στη γη ως ένα σημείο στο σύμπαν. Ο 
ίδιος ο Ουρβανός φαίνεται να θεωρούσε την θεωρία 
του Κοπέρνικου μια αξιόλογη υπόθεση. Αυτό που 
φοβόταν η εκκλησία δεν ήταν η φυσική επιστήμη κα-
θεαυτή* ήταν απολύτως ικανή να τα βρει με την επι-
στήμη. Στην περίπτωση του Γαλιλαίου είχε αμφιβο-
λίες σχετικά με τις αποδείξεις που παρείχαν ο Κοπέρ-
νικος και ο Γαλιλαίος* συνεπώς, μπορούσε τουλάχι-
στον να προσποιείται ότι η θέση της βασιζόταν σε μια 
υπεράσπιση της ορθολογικότητας από επιπόλαια 
συμπεράσματα. Η ραδιουργία οπωσδήποτε έπαιξε 
μεγάλο ρόλο στην καταδίκη του Γαλιλαίου. Αλλά 
ένας advocatus diaboli θα μπορούσε ωραιότατα να πει 
ότι η διστακτικότητα ορισμένων καρδιναλίων να ανα-
γνωρίσουν τη διδασκαλία του Γαλιλαίου οφειλόταν 
στην υποψία ότι ήταν ψευδοεπιστημονική, όπως η 
αστρολογία ή η σημερινή θεωρία των φυλών. Αντί 
οποιοδήποτε είδος εμπειρισμού ή σκεπτικισμού, οι 
καθολικοί στοχαστές ασπάστηκαν μια διδασκαλία για 
τον άνθρωπο και τη φύση, όπως περιέχεται στην Πα-
λαιά και στην Κενή Διαθήκη. Προσφέροντας κάποια 
προστασία κατά της επιστημονικά ή μ' άλλο τρόπο με-
ταμφιεσμένης δεισιδαιμονίας, η διδασκαλία αυτή θα 
μπορούσε να είχε αποτρέψει την εκκλησία από το να 
συνάδει με τον αιμοδιψή όχλο ο οποίος βεβαίωνε ότι 
είχε βιώματα μαγείας. Δεν ήταν υποχρεωμένη να υπο-
κύψει στην πλειοψηφία, όπως οι δημαγωγοί που 
ισχυρίζονται ότι «ο λαός έχει πάντα δίκιο» και που 
συχνά χρησιμοποιούν αυτήν την αρχή για να υπο-
σκάψουν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Παρόλα αυτά 
η συμμετοχή της στην θανάτωση μαγισσών στην πυρά, 
η κηλίδα στην υπόληψή της, δεν αποδεικνύει την αν-
τίθεσή της στην επιστήμη. Στο κάτω-κάτω, αν ο Wil-
liam James και ο F.C.S. Schiller έσφαλαν σχετικά με 
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τα φαντάσματα, η Εκκλησία θα μπορούσε να σφάλει 
σχετικά με τις μάγισσες. Αυτό που αποκαλύπτουν οι 
θάνατοι στην πυρά είναι μια υπόρρητη αμφιβολία για 
την δική της πίστη. Οι εκκλησιαστικοί βασανιστές συ-
χνά έδιναν δείγματα ταραγμένης συνείδησης, όπως με 
την άθλια σοφιστεία τους ότι όταν ένας άνθρωπος 
καίγεται στην πυρά δεν χύνεται αίμα. 

Το μεγαλύτερο ελάττωμα του Θωμισμού δεν προσι-
διάζει στην σύγχρονη εκδοχή του. Φθάνει πίσω στον 
ίδιο τον Θωμά τον Ακινάτη, ακόμη και στον Αριστο-
τέλη. Το ελάττωμα αυτό έγκειται στο ότι κάνει την 
αλήθεια και την καλοσύνη ταυτόσημες με την πραγ-
ματικότητα. Τόσο οι θετικιστές όσο και οι Θωμιστές 
φαίνεται να πιστεύουν ότι η προσαρμογή του ανθρώ-
που σ' αυτό που αυτοί ονομάζουν πραγματικότητα θα 
μας βγάλει από το σημερινό αδιέξοδο. Μια κριτική 
ανάλυση αυτού του κονφορμισμού θα έφερνε πιθανόν 
στο φως την κοινή θεμελίωση των δύο σχολών σκέ-
ψης: και οι δύο δέχονται ως πρότυπο συμπεριφοράς 
μια τάξη πραγμάτων όπου η αποτυχία ή η επιτυχία -
αυτής ή της μετά θάνατον ζωής - παίζει έναν συστα-
τικό ρόλο. Μπορεί να λεχθεί ότι αυτή η αμφίβολη αρ-
χή της προσαρμογής της ανθρωπότητας σ' αυτό το 
οποίο η θεωρία αναγνωρίζει ως πραγματικότητα εί-
ναι μια βασική αιτία της παρούσας διανοητικής πα-
ρακμής. Στις μέρες μαξ ο διακαής πόθος των ανθρώ-
πων να προσαρμοστούν σε κάτι που έχει τη δύναμη 
να είναι, είτε αυτό ονομάζεται γεγονός είτε ens ratio-
nale, οδήγησε σε μια κατάσταση παράλογης ορθολο-
γικότητας. Σ' αυτή την εποχή του τυποποιημένου Λό-
γου οι διδασκαλίες ακολουθούν η μια την άλλη τόσο 
γρήγορα ώστε κάθε μια να θεωρείται απλώς μια άλλη 
ιδεολογία, ενώ γίνεται ένας προσωρινός λόγος κατα-
στολής και διακρίσεων. 
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Κάποτε ο ουμανισμός οραματιζόταν να ενώσει την 
ανθρωπότητα παρέχοντας της μια κοινή αντίληψη του 
προορισμού της. Νόμιζε ότι μπορούσε να οδηγήσει σε 
μια καλή κοινωνία μέσω θεωρητικής κριτικής της 
σύγχρονης πρακτικής, η οποία ακολούθως θα.μετα-
βαλόταν στην ορθή πολιτική δραστηριότητα. Αυτό 
φαίνεται ότι ήταν αυταπάτη. Σήμερα οι λέξεις υποτί-
θενται ως προσχέδια για δράση. Οι άνθρωποι νομί-
ζουν ότι οι απαιτήσεις της ύπαρξης πρέπει να ενι-
σχύονται από την φιλοσοφία ως υπηρέτη της ύπαρ-
ξης. Αυτό είναι εξ ίσου αυταπάτη, που την συμμερί-
ζεται ο θετικισμός και ο νεοθωμισμός. Η θετικιστική 
εντολή για υποταγή στα γεγονότα και στον κοινό νου 
αντί σε ουτοπικές ιδέες δεν διαφέρει και τόσο από την 
επιταγή για υπακοή στην πραγματικότητα, όπως αυτή 
ερμηνεύεται από θρησκευτικούς θεσμούς, οι οποίοι 
τελικά είναι επίσης γεγονότα. Κάθε στρατόπεδο 
εκφράζει αναμφίβολα, υπό την παραμόρφωση της 
αποκλειστικότητας που της προσδίδει, μιαν αλήθεια. 
Ο θετικισμός προχωρεί την κριτική του κατά του δογ-
ματισμού μέχρι του σημείου να καταργεί την αρχή της 
αλήθειας, στο όνομα της οποίας και μόνον έχει νόημα 
η κριτική. Ο νεοθωμισμός υπερασπίζεται την αρχή 
τόσο άκαμπτα ώστε η αλήθεια μετατρέπεται πραγμα-
τικά στο αντίθετό της. Και οι δύο σχολές είναι ετερό-
νομου χαρακτήρα. Η μια τείνει να υποκαταστήσει τον 
αυτόνομο Λόγο με τον αυτοματισμό μιας εκσυγχρονι-
σμένης μεθοδολογίας, η άλλη με την αυθεντία ενός 
δόγματος. 
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III 

η ε ξ ε γ ε ρ σ η τ η σ φ υ σ η σ 

Αν ο Λόγος κηρυχθεί ανίκανος να καθορίσει τους 
τελικούς στόχους της ζωής και πρέπει να αρκεστεί στο 
να υποβιβάζει το κάθε τι που συναντά σε ένα απλό 
εργαλείο, ο μόνος εναπομένων στόχος του είναι 
απλώς η διαιώνιση της συντονιστικής του δραστηριό-
τητας. Αυτή η δραστηριότητα κάποτε αποδιδόταν στο 
αυτόνομο «υποκείμενο». Όμως, η διαδικασία του 
εξυποκειμενισμού επηρέασε όλες τις φιλοσοφικές κα-
τηγορίες: δεν τις σχετικοποίησε και τις διατήρησε σε 
μια καλύτερα δομημένη ενότητα σκέψης αλλά τις υπο-
βίβασε στην τάξη των γεγονότων προς καταλογοποίη-
ση. Αυτό ισχύει επίσης για την κατηγορία του υποκει-
μένου. Η διαλεκτική φιλοσοφία από την εποχή του 
Kant προσπάθησε να διαφυλάξει την κληρονομιά του 
κριτικού υπερβατισμού, πάνω απ' όλα την αρχή ότι 
τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά και οι θεμελιώδεις κα-
τηγορίες της αντίληψής μας του κόσμου εξαρτώνται 
από υποκειμενικούς παράγοντες. Συναίσθηση του 
καθήκοντος της ανίχνευσης των εννοιών πίσω στις 
υποκειμενικές καταβολές τους πρέπει να υπάρχει σε 
κάθε βήμα προσδιορισμού του αντικειμένου. Αυτό 
ισχύει για βασικές ιδέες, όπως γεγονός, συμβάν, 
πράγμα, αντικείμενο, φύση, όχι λιγώτερο απ' όσο για 
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ψυχολογικές ή κοινωνιολογικές σχέσεις. Από την 
εποχή του Kant, ο ιδεαλισμός δεν ξέχασε ποτέ αυτή 
την απαίτηση της κριτικής φιλοσοφίας. Ακόμη και οι 
νεοεγελιανοί της πνευματιστικής σχολής έβλεπαν στο 
Εαυτόν «την υψηλότερη μορφή εμπειρίας την οποίαν 
έχουμε, αλλά... όχι μια αληθινή μορφή»^ διότι η ιδέα 
του υποκειμένου είναι καθεαυτή μία μεμονωμένη έν-
νοια η οποία πρέπει να σχετικοποιηθεί μέσω της 
φιλοσοφικής σκέψης. Αλλά ο Dewey, ο οποίος ενίοτε 
φαίνεται να συναντάται με τον Bradley στην ανύψωση 
της εμπειρίας στην υψηλότερη θέση στην μεταφυσική, 
δηλώνει ότι «το Εαυτόν ή το υποκείμενο της εμπει-
ρίας είναι αναπόσπαστο τμήμα του ρου των γεγονό-
των»^ Κατ' αυτόν, «ο οργανισμός - το Εαυτόν, το 'υ-
ποκείμενο' της δράσης - είναι ένας παράγοντας εντός 
της εμπειρίας»^. Πραγμοποιεί το υποκείμενο. Ωστό-
σο, όσο περισσότερο όλη η φύση θεωρείται «ένας κυ-
κεών ετερόκλητων πραγμάτων»"^ (κυκεών αναμφίβολα 
μόνον επειδή η δομή της φύσης δεν ανταποκρίνεται 
στην ανθρώπινη χρήση), απλώς αντικείμενα σε σχέση 
με ανθρώπινα υποκείμενα, τόσο το κάποτε υποτιθέ-
μενο αυτόνομο υποκείμενο αδειάζει από κάθε περιε-
χόμενο, μέχρις ότου τελικώς γίνεται απλώς ένα όνομα 
το οποίο δεν σημαίνει τίποτε. Η πλήρης μεταμόρφωση 
κάθε σφαίρας ύπαρξης σ' ένα πεδίο μέσων, οδηγεί 
στην καταστροφή του υποκειμένου που υποτίθεται 
ότι θα τα χρησιμοποιούσε. Αυτό δίνει στην μοντέρνα 
ιντουστριαλιστική κοινωνία την μηδενιστική της όψη. 
Ο εξυποκειμενισμός, ο οποίος εξαίρει το υποκείμενο, 
συγχρόνως το καταδικάζει. 

Το ανθρώπινο ον, στην διαδικασία της χειραφέτη-
σής του, μοιράζεται την μοίρα του υπόλοιπου κόσμου 
του. Η κυριάρχηση της φύσης εμπεριέχει την κυριάρ-
χηση του ανθρώπου. Κάθε υποκείμενο πρέπει όχι μό-
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νον να λάβει μέρος στην καθυπόταξη της εξωτερικής 
φύσης, ανθρώπινης και μη, αλλά, για να κατορθώσει 
κάτι τέτοιο, πρέπει να καθυποτάξει την φύση μέσα 
του. Η κυριάρχηση «εσωτερικεύεται» χάριν της κυ-
ριάρχησης. Ό,τι συνήθως δεικνύεται ως ένας σκοπός 
- η ευτυχία του ατόμου, η υγεία και ο πλούτος - αν-
τλεί τη σημασία του αποκλειστικά από τις λειτουργι-
κές του δυνατότητες. Οι όροι αυτοί υποδηλώνουν ευ-
νοϊκές συνθήκες για διανοητική και υλική παραγωγή. 
Συνεπώς η αυτοάρνηση του ατόμου στην ιντουστρια-
λιστική κοινωνία δεν έχει κανένα στόχο που να υπερ-
βαίνει την ιντουστριαλιστική κοινωνία. Μια τέτοια 
παραίτηση επιφέρει ορθολογικότητα σε ό,τι αφορά τα 
μέσα και ανορθολογικότητα σε ό,τι αφορά την αν-
θρώπινη ύπαρξη. Η κοινωνία και οι θεσμοί της, όχι 
λιγώτερο από το ίδιο το άτομο, φέρουν τη σφραγίδα 
αυτής της ανακολουθίας. Αφού η καθυπόταξη της 
φύσης, μέσα και έξω από τον άνθρωπο, συνεχίζεται 
χωρίς ένα κίνψ^ο με νόημα, η φύση στην πραγματι-
κότητα δεν υπερβαίνεται ούτε διευθετείται αλλά 
απλώς καταπιέζεται. 

Η αντίσταση και η εχθρική μεταστροφή που εκπη-
γάζουν από αυτήν την καταπίεση της φύσης περιέ-
βαλλαν τον πολιτισμό από τις απαρχές του με την μο-
ρφή κοινωνικών εξεγέρσεων - όπως στην περίπτωση 
των αυθόρμητων επαναστάσεων των χωρικών κατά 
τον δέκατο έκτο αιώνα ή των έξυπνα σχεδιασμένων 
φυλετικών ξεσηκωμών των ημερών μας - καθώς και 
με την μορφή ατομικών εγκλημάτων και διανοητικών 
διαταραχών. Τυπική της εποχής μας είναι η δόλια 
χρησιμοποίηση αυτής της εξέγερσης από τις κρατού-
σες δυνάμεις του πολιτισμού του ίδιου, η χρήση αυτής 
της εξέγερσης ως μέσου διαιώνισης των ίδιων εκείνων 
συνθηκών από τις οποίες υποδαυλίζεται και κατά των 
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οποίων κατευθύνεται. Ο πολιτισμός ως εκλογικευμέ-
νος παραλογισμός ενσωματώνει την εξέγερση της 
φύσης ως ένα ακόμη μέσον ή εργαλείο. 

Εδώ πρέπει να συζητηθούν εν συντομία μερικές 
από τις ό\^εις αυτού του μηχανισμού, π.χ. η θέση του 
ανθρώπου σε μια κουλτούρα αυτοσυντήρησης χάριν 
αυτής της ιδίας* η εσωτερίκευση της κυριάρχησης μέ-
σω της ανάπτυξης του αφηρημένου υποκειμένου, του 
εγώ*· η διαλεκτική αντιστροφή της αρχής της κυριαρ-
χίας, μέσω της οποίας ο άνθρωπος κάνει τον εαυτόν 
του ένα εργαλείο της ίδιας αυτής φύσης την οποίαν 
καθυποτάσσει· η καταπιεσμένη μιμητική παρόρμηση, 
ως μια καταστροφική δύναμη την οποία εκμεταλλεύ-
τηκαν τα πλέον ριζοσπαστικά συστήματα κοινωνικής 
κυριαρχίας. Μεταξύ των διανοητικών τάσεων, οι 
οποίες αποτελούν συμπτώματα της διασύνδεσης με-
ταξύ κυριαρχίας και εξέγερσης, ο Δαρβινισμός θα συ-
ζητηθεί ως μια περίπτωση, όχι επειδή ελλείπουν πιο 
τυπικές φιλοσοφικές παραστατικές ερμηνείες της 
ταύτισης της κυριαρχίας του ανθρώπρυ στη φύση και 
της υποταγής του σ' αυτήν, αλλά επειδή ό .Δαρβινι-
σμός είναι ένα από τα ορόσημα του λάικού διαφωτι-
σμού ο οποίος έδειξε με αναπόδραστη λογική τον 
δρόμο προς την πολιτιστική >ιατίάσταση του καιρού 
μ«ς· 

Ένας παράγοντας του πολιτισμού μπορεί να περι-
γραφεί ως η βαθμιαία αντικατάσταση της φυσικής 
επιλογής από λογική δράση. Η επιβίωση - ή, ας πού-
με, η επιτυχία - εξαρτάται από την προσαρμοστικό-
τητα του ατόμου στις πιέσεις τις οποίες ασκεί επάνω 
του η κοινωνία. Για να επιβιώσει ο άνθρωπος 

* Στο πρωτότυπο ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. 
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μεταμορφώνεται σε μια μηχανή που αντιδρά κάθε 
στιγμή με την ακριβώς ενδεδειγμένη αντίδραση στις 
περίπλοκες και δύσκολες καταστάσεις που συνθέτουν 
τη ζωή του. Ο καθένας πρέπει να είναι έτοιμος ν' αν-
τιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση. Αυτό αναμφι-
σβήτητα δεν είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα μό-
νον της σύγχρονης εποχής· ήταν ενεργό κατά την 
διάρκεια ολόκληρης της ιστορίας της ανθρωπότητας. 
Ωστόσο, οι διανοητικές και ψυχολογικές ικανότητες 
του ατόμου μεταβλήθηκαν με τα μέσα υλικής παραγω-
γής. Η ζωή ενός Ολλανδού χωρικού ή τεχνίτη τον δέ-
κατο έβδομο αιώνα ή ενός μαγαζάτορα του δέκατου 
όγδοου ήταν οπωσδήποτε πολύ λιγώτερο ασφαλής 
από τη ζωή ενός εργάτη σήμερα. Αλλά η εμφάνιση του 
ιντουστριαλισμού συνοδεύτηκε από ποιοτικώς νέα 
φαινόμενα. Η διαδικασία προσαρμογής έχει γίνει 
τώρα εσκεμμένη και συνεπώς ολική. 

Όπως ακριβώς όλη η ζωή σήμερα τείνει ολοένα και 
περισσότερο να υποβάλλεται σε εξορθολογισμό και 
προγραμματισμό, έτσι και η ζωή κάθε ατόμου, συμπε-
ριλαμβανομένων και των πλέον απόκρυφων παρορ-
μήσεών του, οι οποίες προηγουμένως συγκροτούσαν 
τον ιδιωτικό του χώρο, πρέπει τώρα να λάβει υπόψη 
τις απαιτήσεις του εξορθολογισμού και του προγραμ-
ματισμού: η αυτοσυντήρηση του ατόμου προϋποθέτει 
την προσαρμογή του στις απαιτήσεις για την συντήρη-
ση του συστήματος. Δεν έχει πλέον περιθώρια να 
ξεφύγει από το σύστημα. Και όπως ακριβώς η διαδι-
κασία εξορθολογισμού δεν είναι πλέον το αποτέλεσμα 
των ανωνύμων δυνάμεων της αγοράς, αλλά αποφασί-
ζεται συνειδητά από μια μειοψηφία η οποία προ-
γραμματίζει, έτσι και η μάζα των υποκειμένων πρέπει 
εσκεμμένα να προσαρμοστεί: το υποκείμενο πρέπει, 
ούτως ειπείν, ν' αφιερώσει όλες του τις δυνάμεις στο 
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να είναι «μέσα και να ανήκει στην κίνηση των πραγ-
μάτων»^ σύμφωνα με τον πραγματιστικό ορισμό. Άλ-
λοτε η πραγματικότητα εναντιωνόταν στο και συγ-
κρουόταν με το ιδεώδες, το οποίο εξελισσόταν παρα-
πέρα από το υποθετικά αυτόνομο άτομο* η πραγματι-
κότητα υποτίθετο ότι διαμορφωνόταν σύμφωνα μ' 
αυτό το ιδεώδες. Σήμερα τέτοιες ιδεολογίες έχουν 
αφεθεί έκθετες και έχουν υποσκελιστεί από την προο-
δευτική σκέψη, η οποία ασυναίσθητα διευκολύνει 
έτσι την ανύψωση της πραγματικότητας στην θέση 
του ιδεώδους. Άρα η προσαρμογή γίνεται το πρότυ-
πο για κάθε νοητό τύπο υποκειμενικής συμπεριφο-
ράς. Ο θρίαμβος του υποκειμενικού, τυποποιημένου 
Λόγου είναι και θρίαμβος μιας πραγματικότητας η 
οποία αντιμετωπίζει το υποκείμενο ως απόλυτο, ως 
συντριπτικό. 

Ο σύγχρονος τρόπος παραγωγής απαιτεί πολύ με-
γαλύτερη ευελιξία παρά ποτέ. Η περισσότερη πρωτο-
βουλία, που χρειάζεται σε όλα σχεδόν τα επαγγέλμα-
τα, απαιτεί μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε μετα-
βαλλόμενες συνθήκες. Αν ένας τεχνίτης του μεσαίωνα 
διάλεγε πιθανόν μια άλλη τέχνη, η μεταπήδηση θα 
ήταν πολύ πιο ριζική απ' αυτήν ενός σημερινού αν-
θρώπου, ο οποίος γίνεται διαδοχικά μηχανικός, πω-
λητής και διευθυντής μιας ασφαλιστικής εταιρίας. Η 
συνεχώς μεγαλύτερη ομοιομορφία των τεχνικών δια-
δικασιών κάνει ευκολώτερη για τους ανθρώπους την 
αλλαγή δουλειάς. Αλλά η μεγαλύτερη ευκολία μετά-
βασης από μια δραστηριότητα σε άλλη δεν σημαίνει 
ότι μένει περισσότερος χρόνος για θεώρηση ή για 
αποκλίσεις από καθιερωμένα πρότυπα. Όσο περισ-
σότερα τεχνάσματα επινοούμε για να κυριαρχήσουμε 
την φύση, τόσο περισσότερο πρέπει να τα υπηρετούμε 
για να επιβιώσουμε. 
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ο άνθρωπος εξαρτάται σταδιακά λιγώτερο από 
απόλυτα πρότυπα συμπεριφοράς, οικομενικώς δε-
σμευτικά ιδεώδη. Πιστεύει ότι είναι τόσο ολοκληρω-
τικά ελεύθερος ώστε να μην χρειάζεται πρότυπα άλλα 
από τα δικά του. Παραδόξως όμως αυτή η αύξηση 
ανεξαρτησίας οδήγησε σε μια παράλληλη αύξηση πα-
θητικότητας. Όσο έξυπνοι κι αν έχουν γίνει οι υπο-
λογισμοί του ανθρώπου όσον αφορά τα μέσα του, η 
επιλογή του σκοπών, η οποία άλλοτε συνδεόταν με 
πίστη σε μια αντικειμενική αλήθεια, έχει γίνει βλα-
κώδης: το άτομο, εξαγνισμένο από κάθε κατάλοιπο 
μυθολογιών, συμπεριλαμβανομένης της μυθολογίας 
του αντικειμενικού Λόγου, αντιδρά αυτόματα σύμ-
φωνα με γενικά πρότυπα προσαρμογής. Οικονομικές 
και κοινωνικές δυνάμεις προσλαμβάνουν τον χαρα-
κτήρα τυφλών φυσικών δυνάμεων τις οποίες ο άν-
νθρωπος, για να αυτοσυντηρηθεί, πρέπει να κυριαρ-
χήσει προσαρμόζοντας τον εαυτό του σ' αυτές. Ως τε-
λικό αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής έχουμε από 
την μια πλευρά το Εαυτόν, το αφηρημένο εγώ που 
έχει αδειάσει από κάθε ουσία, εκτός από την προσ-
πάθειά του να μετατρέψει κάθε τι που βρίσκεται στον 
ουρανό και στη γη σε μέσα για την συντήρησή του, 
και από την άλλη πλευρά μια άδεια φύση υποβαθμι-
σμένη σε απλώς υλικά, απλώς πράγματα προς κυ-
ριάρχηση, χωρίς άλλο σκοπό από αυτήν ακριβώς την 
κυριάρχηση. 

Για τον μέσο άνθρωπο η αυτοσυντήρηση έχει γίνει 
εξαρτημένη από την ταχύτητα των αντανακλαστικών 
του. Ο ίδιος ο Λόγος γίνεται ταυτόσημος μ' αυτήν την 
ικανότητα προσαρμογής. Ίσως να φαίνεται ότι ο ση-
μερινός άνθρωπος έχει μια πολύ πιο ελεύθερη επιλογή 
από τους προγόνους του, και κατά κάποια άποψη 
έχει. Η ελευθερία του αυξήθηκε τρομακτικά με την 
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αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων. Ως προς την 
ποσότητα, ο σύγχρονος εργάτης έχει μια πολύ ευρύ-
τερη επιλογή καταναλωτικών αγαθών από όση ένας 
ευγενής του ancien regime. Η σημασία αυτής της ιστο-
ρικής εξέλιξης δεν πρέπει να υποεκτιμάται* πριν όμως 
ερμηνεύσουμε τον πολλαπλασιασμό των επιλογών ως 
μια αύξηση της ελευθερίας, όπως κάνουν οι ζηλωτές 
της παραγωγής με γραμμές συναρμολόγησης, πρέπει 
να λάβουμε υπόψη την πίεση, την αδιαχώριστη απ' 
αυτήν την αύξηση και την μεταβολή της ποιότητας 
που είναι συνεπακόλουθο αυτού του νέου είδους επι-
λογής. Η πίεση συνίσταται στον συνεχή καταναγκα-
σμό, τον οποίον επιβάλλουν σε όλους οι σύγχρονες 
κοινωνικές συνθήκες· η μεταβολή μπορεί να εξηγηθεί 
παραστατικά με την διαφορά μεταξύ ενός τεχνίτη του 
παλιού καιρού ο οποίος διάλεγε το κατάλληλο εργα-
λείο για μια λεπτοδουλειά, και του σημερινού εργάτη, 
ο οποίος πρέπει ν' αποφασίσει γρήγορα ποιόν από 
πολλούς μοχλούς ή διακόπτες πρέπει να πατήσει. Πο-
λύ διαφορετικοί βαθμοί ελευθερίας ενέχονται στην 
οδήγηση μιας άμαξας και στην οδήγηση ενός σύγχρο-
νου αυτοκινήτου. Πέρα από το γεγονός ότι το αυτο-
κίνητο είναι προσιτό σ' ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 
του πληθυσμού από όσο η άμαξα, το αυτοκίνητο είναι 
ταχύτερο και αποτελεσματικότερο, απαιτεί λιγώτερη 
φροντίδα και είναι ίσως πιο εύχρηστο. Παρ' όλα αυ-
τά, η αύξηση της ελευθερίας προκάλεσε μια μεταβολή 
στον χαρακτήρα της ελευθερίας. Είναι σαν οι αναρίθ-
μητοι νόμοι, ρυθμίσεις και οδηγίες, στα οποία πρέπει 
να υπακούσουμε, να οδηγούσαν το αυτοκίνητο, όχι 
εμείς. Υπάρχουν όρια ταχύτητας, προειδοποιήσεις να 
οδηγούμε αργά, να σταματάμε, να παραμένουμε σε 
μια ορισμένη λωρίδα, ακόμη και διαγράμματα που 
δείχνουν το σχήμα της ερχόμενης στροφής. Πρέπει να 
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έχουμε τα μάτια μας στον δρόμο και να είμαστε έτοι-
μοι την κάθε στιγμή ν' αντιδράσουμε με την σωστή κί-
νηση. Ο αυθορμητισμός μας έχει αντικατασταθεί από 
μια νοητική κατάσταση η οποία μας αναγκάζει να 
απωθούμε κάθε συναίσθημα ή ιδέα που μπορεί να 
βλάψει την ετοιμότητά μας προ των απροσώπων 
απαιτήσεων που μας επιτίθενται. 

Η μεταβολή που παραστήθηκε μ' αυτό το παράδειγ-
μα εκτείνεται στους περισσότερους κλάδους της κουλ-
τούρας μας. Αρκεί να συγκρίνουμε τις μεθόδους πει-
θούς που χρησιμοποιούσαν οι παλαιοί επιχειρηματίες 
μ' αυτές της σύγχρονης διαφήμισης - φανταχτερά σή-
ματα από νέον, γιγαντιαία πλακάτ, εκκωφαντικά με-
γάφωνα. Πίσω από την παιδιάστικη ομιλία των σλό-
γκανς, που δεν έχουν ιερό και όσιο, υπάρχει ένα αό-
ρατο κείμενο που διακηρύσσει την δύναμη των βιομη-
χανικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι σε θέση να 
πληρώνουν για την πολυτελή αυτή ηλιθιότητα. Όν-
τως, το εισιτήριο και τα τέλη σ' αυτήν την επιχειρημα-
τική αδελφότητα είναι τόσο υψηλά ώστε ο μικρού με-
γέθους νεοεισερχόμενος έχει νικηθεί ήδη πριν αρχί-
σει. Το αόρατο κείμενο διακηρύσσει επίσης τις δια-
συνδέσεις και τις συμφωνίες μεταξύ των κυρίαρχων 
εταιρειών και τελικώς την συγκεντρωμένη δύναμη της 
οικονομικής μηχανής στο σύνολό της. 

Μολονότι ο καταναλωτής έχει, ας πούμε, δικαίωμα 
εκλογής, δεν παίρνει ούτε μιας δεκάρας αξία περισ-
σότερη από αυτό που πληρώνει, όποια κι αν είναι η 
μάρκα που προτιμά να κατέχει. Η διαφορά ποιότητας 
μεταξύ δύο λαϊκών ειδών που έχουν την ίδια τιμή εί-
ναι συνήθως τόσο απειροελάχιστη όσο η διαφορά σε 
περιεχόμενη νικοτίνη που έχουν δύο μάρκες τσιγά-
ρων. Παρόλα αυτά, η διαφορά αυτή, επιβεβαιωμένη 
από «επιστημονικούς ελέγχους», σφυροκοπιέται στο 
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μυαλό του καταναλωτή με αφίσες φωτισμένες με χί-
λιους ηλεκτρικούς λαμπτήρες, από το ραδιόφωνο και 
με τη χρήση ολόκληρων σελίδων σε εφημερίδες και 
περιοδικά, σαν να παρουσιάζει μάλλον μια αποκάλυ-
ψη η οποία αλλάζει την όλη πορεία του κόσμου παρά 
ένα απατηλό κλάσμα του το οποίο δεν έχει καμμία 
πραγματική σημασία ακόμη και για έναν μανιώδη κα-
πνιστή. Οι άνθρωποι μπορούν με κάποιο τρόπο να 
δουν τι κρύβεται πίσω από αυτή την γλώσσα της 
ισχύος. Κατανοούν και προσαρμόζονται. 

Στην εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία οι διάφορες αν-
ταγωνιζόμενες οικονομικές αυτοκρατορίες σχημάτι-
σαν υπό τον μανδύα της Volksgemeinschaft ένα κοινό 
μέτωπο κατά του λαού και παραμέρισαν τις επιφανεια-
κές τους διαφορές. Αλλά οι άνθρωποι, έχοντας υπο-
βληθεί σ' έναν συνεχή βομβαρδισμό προπαγάνδας, 
ήσαν προετοιμασμένοι να προσαρμοστούν παθητικά σε 
νέες σχέσεις ισχύος, να επιτρέψουν στον εαυτό τους 
μόνο το είδος εκείνο αντίδρασης που τους παρείχε την 
δυνατότητα να ταιριάξουν στην οικονομική, κοινωνική 
και οικονομική διευθέτηση. Πριν μάθουν να ζουν χωρίς 
πολιτική ανεξαρτησία, οι Γερμανοί είχαν μάθει να θεω-
ρούν τις μορφές διακυβέρνησης απλώς ένα άλλο πρό-
τυπο στο οποίο έπρεπε να προσαρμοστούν, όπως 
ακριβώς είχαν προσαρμόσει τις αντιδράσεις τους .σε 
μια μηχανή στο εργαστήρι ή στους οδικούς κανόνες. 
Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η ανάγκη προσαρμογής 
υπήρχε βεβαίως και στο παρελθόν η διαφορά έγκει-
ται στο tempo της συμμόρφωσης, στον βαθμό, στον 
οποίο η συμπεριφορά αυτή έχει διαποτίσει ολόκληρη 
την ύπαρξη των ανθρώπων κι έχει μεταβάλει την 
φύση της κατακτημένης ελευθερίας. Πάνω απ' όλα έγ-
κειται στο γεγονός ότι η σύγχρονη ανθρωπότητα υπο-
κύπτει σ' αυτήν τη διαδικασία όχι σαν ένα παιδί που 
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έχει φυσική εμπιστοσύνη στην εξουσία αλλά σαν ένας 
ενήλικας ο οποίος παραιτείται από την ατομικότητα 
την οποία έχει κερδίσει. Η νίκη του πολιτισμού είναι 
υπερβολικά ολοκληρωτική για να είναι αληθινή. Συ-
νεπώς η προσαρμογή στις μέρες μας ενέχει ένα στοι-
χείο αγανάκτησης και συγκρατημένης οργής. 

Διανοητικά ο σύγχρονος άνθρωπος είναι λιγώτερο 
υποκριτής από τους προπάτορές του του δέκατου 
ένατου αιώνα, οι οποίοι κάλυπταν τις υλιστικές πρα-
κτικές της κοινωνίας με ευσεβείς φράσεις για ιδεαλι-
σμό. Σήμερα κανείς δεν εξαπατάται από τέτοιου εί-
δους υποκρισία. Αυτό όμως δεν οφείλεται στο ότι έχει 
εξαλειφθεί η αντίφαση μεταξύ ηχηρών φράσεων και 
πραγματικότητας. Η αντίφαση έχει απλώς και μόνον 
θεσμοθετηθεί. Η υποκρισία έγινε κυνική* ούτε καν 
περιμένει ότι θα γίνει πιστευτή. Η ίδια φωνή, η οποία 
κάνει κήρυγμα για τα υψηλώτερα πράγματα στη ζωή, 
όπως η τέχνη, η φιλία, η θρησκεία, προτρέπει τον 
ακροατή να διαλέξει σαπούνι μιας ορισμένης μάρκας. 
Φυλλάδια για το πώς να βελτιώσει κανείς την ομιλία 
του, πώς να κατανοήσει την μουσική, πώς να σώσει 
την ψυχή του, είναι γραμμένα στο ίδιο ύφος με αυτά 
τα οποία εξαίρουν τα πλεονεκτήματα καθαρτικών 
Πράγματι, ένας πεπειραμένος συντάκτης διαφημιστι 
κών κειμένων θα μπορούσε να τα έχει γράψει όλα 
Στην εποχή του υψηλά αναπτυγμένου καταμερισμού 
της εργασίας η έκφραση έχει γίνει ένα εργαλείο που 
χρησιμοποιούν οι τεχνικοί στην υπηρεσία της βιομη-
χανίας. Ένας επίδοξος συγγραφέας μπορεί να πάει 
σε μια σχολή και να μάθει τους πολυάριθμους συν-
δυασμούς που μπορούν να επινοηθούν^ από έναν κα-
τάλογο καταστρωμένων πλοκών. Αυτά τα σχέδια 
έχουν συντονιστεί σε κάποιο βαθμό με τις απαιτήσεις 
άλλων φορέων μαζικής κουλτούρας, ιδιαιτέρως μ' αυ-
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τές της βιομηχανίας κινηματογράφου. Γράφει κανείς 
ένα μυθιστόρημα έχοντας κατά νου τις δυνατότητες 
κινηματογράφισής του, συνθέτει μια συμφωνία ή ένα 
ποίημα αποβλέποντας στην προπαγανδιστική τους 
αξία. Κάποτε η προσπάθεια της τέχνης, της λογοτε-
χνίας και της φιλοσοφίας ήταν να εκφράσει το νόημα 
των πραγμάτων και της ζωής, να είναι η φωνή όσων 
δεν έχουν φωνή, να προικίσει την φύση μ' ένα όργανο 
για να κάνει γνωστά τα βάσανά της ή, μπορούμε να 
πούμε, για να αποκαλέσει την πραγματικότητα με το 
όνομα που της αξίζει. Σήμερα η γλώσσα της φύσης 
έχει αποκοπεί. Άλλοτε πιστευόταν ότι κάθε άρθρω-
ση, κάθε λέξη, κάθε κραυγή ή κάθε χειρονομία είχε 
ένα έμφυτο νόημα* σήμερα είναι απλώς ένα περιστα-
τικό. 

Η ιστορία του παιδιού που κοίταξε τον ουρανό και 
ρώτησε, «Μπαμπά, τι υποτίθεται ότι διαφημίζει το 
φεγγάρι;» είναι μια αλληγορία αυτού το οποίο συνέ-
βει στη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης στην επο-
χή της τυποποίησης του Λόγου. Από την μια πλευρά, 
η φύση απογυμνώθηκε από κάθε εγγενή αξία η νόημα. 
Από την άλλη, ο άνθρωπος απογυμνώθηκε από κάθε 
άλλο στόχο εκτός από την αυτοσυντήρηση. Προσπα-
θεί να μετατρέψει κάθε τι προσιτό σ' αυτόν σε μέσα 
γι' αυτόν τον σκοπό. Κάθε λέξη ή πρόταση η οποία 
υπαινίσσεται σχέσεις άλλες από πραγματιστικές είναι 
ύποπτη. Όταν ένας άνθρωπος καλείται να θαυμάσει 
ένα πράγμα, να εκτιμήσει ένα αίσθημα ή μια συμπε-
ριφορά, ν' αγαπήσει κάποιον χάριν αυτού που είναι, 
οσμίζεται συναισθηματικότητα και υποπτεύεται ότι 
κάποιος τον δουλεύει ή προσπαθεί να τον πιάσει κο-
ρόιδο. Καίτοι οι άνθρωποι ίσως να μην ρωτούν τι 
υποτίθεται ότι διαφημίζει το φεγγάρι, τείνουν να το 
σκέφτονται σε όρους βαλλιστικής ή εναέριας απόστα-
σης. 
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Η πλήρης μεταμόρφωση του κόσμου σ' έναν κόσμο 
μέσων μάλλον παρά σκοπών είναι η ίδια αποτέλεσμα 
της ιστορικής εξέλιξης των μεθόδων παραγωγής. Κα-
θώς η υλική παραγωγή και η κοινωνική οργάνωση γί-
νονται πιο περίπλοκες και πραγμοποιούνται, η ανα-
γνώριση των μέσων ως τέτοιων γίνεται ολοένα δυσκο-
λώτερη, αφού παίρνουν την μορφή αυτόνομων οντο-
τήτων. Ενόσο τα μέσα παραγωγής είναι πρωτόγονα, 
οι μορφές κοινωνικής οργάνωσης είναι πρωτόγονες. 
Οι θεσμοί των πολυνησιακών φυλών αντανακλούν 
την άμεση και συντριπτική πίεση της φύσης. Η κοινω-
νική οργάνωση αυτών των φυλών έχει διαμορφωθεί 
από τις υλικές τους ανάγκες. Οι γέροι, πιο αδύναμοι 
από τους νεώτερους αλλά πιο έμπειροι, κάνουν τα 
σχέδια για το κυνήγι, για την κατασκευή γεφυρών, 
για την επιλογή τοποθεσιών καταυλισμού και λοιπά* 
οι νεώτεροι πρέπει να υπακούουν. Οι γυναίκες, πιο 
αδύναμες από τους άνδρες, δεν κυνηγούν και δεν 
συμμετέχουν στην παρασκευή και στο φάγωμα των 
μεγάλων θηραμάτων τα καθήκοντά τους είναι να μα-
ζεύουν φυτά και οστρακοειδή. Οι αιματηρές μαγικές 
τελετουργίες χρησιμεύουν ενμέρει να μυήσουν τους 
νέους και ενμέρει να εγχαράξουν έναν τεράστιο σεβα-
σμό στην εξουσία των ιερέων και των πρεσβύτερων. 

Ό,τι αληθεύει για τους πρωτόγονους αληθεύει και 
για περισσότερο εκπολιτισμένες κοινότητες: τα είδη 
όπλων και μηχανημάτων που χρησιμοποιεί ο άνθρω-
πος στα διάφορα στάδια της εξέλιξής του απαιτούν 
ορισμένες μορφές επιβολής και υπακοής, συνεργα-
σίας και υποταγής, και έτσι είναι αποτελεσματικά και 
στην δημιουργία ορισμένων νομικών, καλλιτεχνικών 
και θρησκευτικών μορφών. Κατά την μακρά του ιστο-
ρία ο άνθρωπος κατά καιρούς απέκτησε τόση ελευθε-
ρία από την άμεση πίεση της φύσης ώστε να μπορεί 
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να στοχαστεί πάνω στη φύση και στην πραγματικότη-
τα, χωρίς μ' αυτόν τον τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, να 
προγραμματίζει την αυτοσυντήρηση του. Αυτές οι 
σχετικώς ανεξάρτητες μορφές σκέιρης, τις οποίες ο 
Αριστοτέλης περιγράφει ως θεωρητικό JJtoχασμό, 
καλλιεργήθηκαν ιδιαίτερα στην φιλοσοφία. Η φιλο-
σοφία στόχευε σε μια επίγνωση, η οποία δεν επρόκει-
το να υπηρετήσει χρήσιμους υπολογισμούς αλλά 
προοριζόταν να προάγει την κατανόηση της φύσης 
αυτής καθεαυτήν. 

Η θεωρησιακή σκέψη, από οικονομική σκοπιά, 
ήταν αναμφίβολα μια πολυτέλεια την οποία, σε μια 
κοινωνία βασισμένη σε κυριαρχία ομάδων, μόνον μια 
εξαιρούμενη από σκληρή εργασία τάξη ανθρώπων 
μπορούσε να επιτρέι^ει στον εαυτό της. Οι διανοητές, 
των οποίων ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης ήσαν οι 
πρώτοι μεγάλοι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι, οφείλουν 
την ίδια την ύπαρξή τους και την άνεσή τους να εν-
τρυφούν στην θεώρηση στο σύστημα κυριαρχίας από 
το οποίο προσπαθούν να χειραφετηθούν διανοητικά. 
Τα υπολείμματα αυτής της παράδοξης κατάστασης 
μπορούν ν' ανακαλυφθούν σε διάφορα συστήματα 
σκέψης. Σήμερα - και αυτό είναι οπωσδήποτε πρό-
οδος - οι μάζες γνωρίζουν ότι μια τέτοια ελευθερία 
στοχασμού αναφύεται μόνον σποραδικά. Ήταν πάν-
τα προνόμιο ορισμένων ομάδων, οι οποίες αυτομάτως 
ανοικοδομούσαν μια ιδεολογία, υποστασιοποιώντας 
το προνόμιό τους ως μια ανθρώπινη αρετή* έτσι αυτή 
υπηρετούσε παρόντες ιδεολογικούς σκοπούς, δοξά-
ζοντας τους εξαιρούμενους από την χειρωνακτική ερ-
γασία. Εξού και η δυσπιστία που προκαλούσε αυτή 
η ομάδα. Στην εποχή μας ο διανοούμενος όντως δεν 
εξαιρείται από τις πιέσεις που η οικονομία ασκεί 
επάνω του να ικανοποιεί τις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
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απαιτήσεις της πραγματικότητας. Συνεπώς ο στοχα-
σμός, ο οποίος λάμβανε υπόψη την αιωνιότητα, εκτο-
πίζεται από την πραγματιστική νόηση, η οποία λαμ-
βάνει υπόψη την επόμενη στιγμή. Αντί να χάσει τον 
προνομιακό της χαρακτήρα, η θεωρησιακή σκέψη κα-
ταστράφηκε καθ' ολοκληρίαν - και αυτό δύσκολα 
μπορεί να ονομαστεί πρόοδος. Είναι αλήθεια ότι σ' 
αυτήν τη διαδικασία η φύση έχασε την ιδιότητά της 
να προκαλεί δέος, τις qualitates occultae, όμως εντε-
λώς αποστερημένη από την δυνατότητα να μιλήσει 
μέσω του νου των ανθρώπων ακόμη και στην στρεβλή 
γλώσσα αυτών των προνομιούχων ομάδων, η φύση 
φαίνεται να παίρνει την εκδίκησή της. 

Η σύγχρονη έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στη 
φύση είναι πραγματικά μόνον μια παραλλαγή της 
πραγματιστικής συμπεριφοράς, η οποία είναι τυπική 
για τον δυτικό πολιτισμό στο σύνολό του. Οι μορφές 
είναι διαφορετικές. Ο προϊστορικός παγιδευτής ζώων 
έβλεπε στους αγρούς και στα βουνά μόνον τις προο-
πτικές για καλό κυνήγι* ο σύγχρονος επιχειρηματίας 
βλέπει στο τοπίο μια ευκαιρία για να εκθέσει δια-
φημιστικές αφίσσες τσιγάρων. Η μοίρα των ζώων 
στον κόσμο μας συμβολίζεται σ' ένα άρθρο που δημο-
σιεύτηκε στον τύπο πριν από μερικά χρόνια. Ανέφερε 
ότι οι προσγειώσεις αεροπλάνων στην Αφρική συχνά 
παρακωλύονταν από αγέλες ελεφάντων και άλλων 
ζώων. Τα ζώα θεωρούνται στην περίπτωση αυτή 
απλώς εμπόδια στην κυκλοφορία. Οι καταβολές αυ-
τής της νοοτροπίας του ανθρώπου ως του κυρίου των 
πάντων φτάνουν πίσω στα πρώτα κεφάλαια της Γένε-
σης. Τα ελάχιστα διδάγματα υπέρ των ζώων που συ-
ναντάμε στην Βίβλο έχουν ερμηνευτεί από τους πλέον 
εξέχοντες θρησκευτικούς στοχαστές, τον απόστολο 
Παύλο, τον Θωμά τον Ακινάτη και τον Λούθηρο ως 
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αφορούντα μόνο στην ηθική διαπαιδαγώγηση του αν-
θρώπου και όχι ως διδάσκοντα οποιαδήποτε υπο-
χρέωση του ανθρώπου απέναντι σε άλλα όντα. Μόνον 
η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να σωθεί* τα ζώα δεν 
έχουν άλλο δικαίωμα παρά μόνον να υποφέρουν. «Ο-
ρισμένοι άνδρες και γυναίκες», έγραφε πριν μερικά 
χρόνια ένας Άγγλος, μέλος της Αγγλικανικής Εκκλη-
σίας, «υποφέρουν και πεθαίνουν για τη ζωή, την ευη-
μερία και την ευτυχία των άλλων. Βλέπουμε αυτόν 
τον νόμο συνεχώς σε ισχύ. Το ύψιστο παράδειγμα δό-
θηκε στον κόσμο (γράφω με ευλάβεια) στον Γολγοθά. 
Γιατί πρέπει τα ζώα να εξαιρούνται από την ισχύ αυ-
τού του νόμου ή της αρχής;»^ Ο Πάπας Πίος ο IX δεν 
επέτρεψε να ιδρυθεί στην Ρώμη ένας σύλλογος για την 
πρόληψη της σκληρότητας προς τα ζώα διότι, όπως 
δήλωσε, η θεολογία διδάσκει ότι ο άνθρωπος δεν έχει 
καμμία υποχρέωση απέναντι σε κανένα ζώο.^ Ο Εθνι-
κοσοσιαλισμός, είναι αλήθεια, κόμπαζε για την προσ-
τασία του των ζώων, αλλά μόνον για να ταπεινώσει 
βαθύτερα εκείνες τις «κατώτερες φυλές» τις οποίες 
μεταχειρίζονταν ως σκέτη φύση. 

Τα περιστατικά αυτά παρατίθενται για να δειχθεί 
ότι ο πραγματιστικός Λόγος δεν είναι νέος. Ωστόσο 
η φιλοσοφία πίσω από αυτόν, η ιδέα ότι ο Λόγος, η 
ανώτερη διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, ασχο-
λείται αποκλειστικά με εργαλεία, ή μάλλον όχι, είναι 
ο ίδιος απλώς ένα εργαλείο, διατυπώνεται ευκρινέ-
στερα και γίνεται γενικώτερα αποδεκτή σήμερα πε-
ρισσότερο παρά ποτέ. Η αρχή της κυριαρχίας έχει γί-
νει το είδωλο στο οποίο θυσιάζεται το παν. 

Η ιστορία των προσπαθειών του ανθρώπου να κα-
θυποτάξει την φύση είναι και η ιστορία της καθυπό-
ταξης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Η εξέλιξη της 
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έννοιας του εγώ* αντικατροπρίζει αυτήν τη διττή 
ιστορία. 

Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς ακριβώς 
τι δήλωναν σε κάθε δεδομένη στιγμή οι γλώσσες του 
δυτικού κόσμου ότι ήθελαν να σημαίνουν με τον όρο 
εγώ - μια έννοια εμβαπτισμένη σε ασαφείς συνειρ-
μούς. Όπως η αρχή του Εαυτού το οποίο επιδιώκει 
να νικήσει στον αγώνα κατά της φύσης γενικώς, κατά 
άλλων ανθρώπων ειδικώς και κατά των παρορμήσεών 
του, το εγώ θεωρείται ότι σχετίζεται με τις λειτουρ-
γίες της κυριάρχησης, της διοίκησης και της οργάνω-
σης. Η αρχή του εγώ μοιάζει να εκδηλώνεται στο προ-
τεταμένο χέρι του κυβερνήτη, το οποίο διατάσσει 
τους άνδρες του να προελάσουν ή καταδικάζει τον 
ένοχο σε εκτέλεση. Πνευματικώς έχει την ιδιότητα 
μιας ακτίνας φωτός. Καθώς διεισδύει στο σκοτάδι, 
τρομάζει τα φαντάσματα της πίστης και του αισθήμα-
τος, τα οποία προτιμούν να κρύβονται στις σκιές. 
Ιστορικώς ανήκει κατ' εξοχήν σε μια εποχή κοινωνι-
κών προνομίων, σημαδεδμμένη από ένα ρήγμα μεταξύ 
διανοητικής και χειρωνακτικής εργασίας, μεταξύ κα-
τακτητών και κατακτημένων. Η επικράτησή της είναι 
προφανής στην πατριαρχική εποχή. Μετά βίας θα 
μπορούσε να έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο στις μέ-
ρες της μητριαρχίας - για να θυμηθούμε τους Bach-
ofen και Morgan - όταν λατρεύονταν χθόνιες θεότη-
τες. Ούτε μπορεί κανείς ακριβώς να αποδόσει Εαυτόν 
ή εγώ στους δούλους της αρχαιότητας, στην άμορφη 
μάζα στην βάση της κοινφνικής πυραμίδας. 

Η αρχή της κυριαρχίας, βασισμένη αρχικά σε ωμή 
βία, απέκτησε με την πάροδο του χρόνου έναν περισ-

* Στο πρωτότυπο ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. 
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σότερο πνευματικό χαρακτήρα. Η εσωτερική φωνή 
πήρε τη θέση του αφέντη που εξέδιδε διαταγές. Η 
ιστορία του δυτικού πολιτισμού θα μπορούσε να 
γραφεί σε έννοιες της ανάπτυξης του εγώ καθώς ο 
υποτακτικός εκλογικεύει, δηλαδή εσωτερικεύει, τις 
διαταγές του αφέντη του ο οποίος προηγήθηκε στην 
αυτοπειθαρχία. Από αυτήν την άποψη ο ηγέτης και 
η ελίτ μπορούν να περιγραφούν ως αυτοί που επέφε-
ραν συνοχή και λογική σύνδεση μεταξύ των διαφόρων 
συναλλαγών της καθημερινής ζωής. Επέβαλαν συνέ-
χεια, κανονικότητα, ακόμη και ομοιομορφία στην πα-
ραγωγική διαδικασία, όσο πρωτόγονη και αν ήταν. 
Το εγώ μέσα σε κάθε υποκείμενο έγινε η ενσάρκωση 
του ηγέτη. Καθιέρωσε έναν λογικό σύνδεσμο μεταξύ 
πολυποίκιλων εμπειριών διαφόρων ανθρώπων. Ακρι-
βώς όπως ο αρχηγός ομαδοποιεί τους άνδρες του σε 
πεζικάριους και σε έφιππους, όπως σχεδιάζει το μέλ-
λον, έτσι και το εγώ ταξινομεί τις εμπειρίες κατά κα-
τηγορίες ή κατά είδη και προγραμματίζει την ζωή του 
ανθρώπου. Η Γαλλική κοινωνιολογία^ έχει διδάξει 
ότι η ιεραρχική ταξινόμηση των πρωτόγονων γενικών 
εννοιών αντανακλούσε την οργάνωση της φυλής και 
της εξουσίας της επάνω στο άτομο. Έχει δείξει ότι 
ολόκληρη η λογική τάξη, η κατάταξη εννοιών σύμφω-
να με το πρότερο και το ύστερο, την κατωτερότητα 
και την ανωτερότητα, και η οριοθέτηση των αντι-
στοίχων περιοχών και συνόρων τους καθρεφτίζει τις 
κοινωνικές σχέσεις και τον καταμερισμό της εργα-
σίας. 

Ουδέποτε η έννοια του εγώ απέβαλε τα στίγματα 
της προέλευσής της από το σύστημα της κοινωνικής 
κυριαρχίας. Ακόμη και οι εξιδανικευμένες εκδοχές 
του εγώ όπως η διδασκαλία του Descartes υποδηλώ-
νουν καταναγκασμό* οι αντιρρήσεις του Gassendi στις 
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Meditations περιγελούσαν την έννοια ενός μικρού 
πνεύματος, συγκεκριμένα του εγώ, το οπο(ο από το 
καλά κρυμμένο οχυρό του στον εγκέφαλο - arcem in 
cerebro tenens^ - ή, όπως θα έλεγαν οι ψυχολόγοι, το 
κέντρο εκπομπής-λήψης του εγκεφάλου, επεξεργάζε-
ται τα μηνύματα των αισθήσεων και εκδίδει τις εντο-
λές του προς τα διάφορα μέρη του σώματος. 

Είναι διδακτικό να παρακολουθήσει κανείς τις 
προσπάθειες του Descartes να βρει μια θέση γι αυτό 
το εγώ, το οποίο δεν είναι στη φύση αλλά παραμένει 
αρκετά κοντά στη φύση ώστε να την επηρεάζει. Η 
πρώτη του ασχολία είναι να κυριαρχήσει τα πάθη, δη-
λαδή τη φύση στον βαθμό που γίνεται αισθητή μέσα 
μας. Το εγώ είναι ενδοτικό σε ευχάριστα και υγιή συ-
ναισθήματα αλλά είναι άτεγκτο προς ο,τιδήποτε συν-
τελεί στην θλίψη. Η κεντρική του ασχολία πρέπει να 
είναι να εμποδίσει τις αισθήσεις να επηρεάσουν τις 
κρίσεις. Τα μαθηματικά, διαφανή, ατάραχα και αυ-
τάρκη, το κλασσικό εργαλείο του τυποποιημένου Λό-
γου, αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα του τρόπου 
λειτουργίας αυτού του αυστηρού μέσου. Το εγώ κυ-
ριαρχεί την φύση. Το να περιγράψει κανείς τους σκο-
πούς του εγώ με άλλους όρους εκτός από αυτόν της 
δικής του απεριόριστης διάρκειας θα μόλυνε την έν-
νοια του εγώ. 

Στην φιλοσοφία του Descartes ο δυϊσμός του εγώ 
και της φύσης αμβλύνεται κάπως από τον παραδοσια-
κό του Καθολικισμό. Η μετέπειτα ανάπτυξη του ορ-
θολογισμού και αργότερα του υποκειμενικού ιδεαλι-
σμού έτειναν ολοένα περισσότερο να γεφυρώσουν τον 
δυϊσμό προσπαθώντας να αναλύσουν και να ανάγουν 
την έννοια της φύσης - και εντέλει όλο το περιεχόμενο 
της εμπειρίας - στο εγώ, νοούμενο ως υπερβατικό. 
Αλλά όσο ριζικώτερα αναπτύσσεται αυτή η τάση, τό-
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σο μεγαλύτερη είναι η επιρροή του παλαιού, αφελέ-
στερου και, γι' αυτό, λιγώτερο αδιάλλακτου δυϊσμού 
της Καρτεσιανής θεωρίας της ουσίας στην ίδια την 
σφαίρα του εγώ. Το εντυπωσιακότερο παράδειγμα 
αυτού είναι η ακραία υποκειμενιστική-υπερβατική 
φιλοσοφία του Fichte. Στην πρώϊμη διδασκαλία του, 
σύμφωνα με την οποία η μοναδική raison d' etre του 
κόσμου έγκειται στην παροχή ενός πεδίου δραστη-
ριότητας για το αυταρχικό υπερβατικό Εαυτόν, η 
σχέση μεταξύ του εγώ και της φύσης είναι μια σχέση 
τυραννίας. Το σύμπαν ολόκληρο γίνεται ένα εργαλείο 
του εγώ, καίτοι το εγώ δεν έχει ουσία ή νόημα παρά 
μόνον στην δική του απεριόριστη δραστηριότητα. Η 
σύγχρονη ιδεολογία, αν και πολύ πλησιέστερη στον 
Fichte απ' όσο γενικώς πιστεύεται, έχει αφεθεί να πα-
ρασυρθεί μακριά από αυτά τα μεταφυσικά αγκυρο-
βόλια και ο ανταγωνισμός μεταξύ ενός αφηρημένου 
εγώ ως αδιαμφισβήτητου αφέντη και μιας φύσης απο-
γυμνωμένης από εγγενές νόημα σκιάζεται από ασαφή 
απόλυτα, όπως είναι οι ιδέες της προόδου, της επιτυ-
χίας, της ευτυχίας ή της εμπειρίας. 

Παρ' όλα αυτά η φύση σήμερα περισσότερο παρά 
ποτέ νοείται ως ένα απλό εργαλείο του ανθρώπου. 
Είναι το αντικείμενο μιάς ολοκληρωτικής εκμετάλ-
λευσης, η οποία δεν έχει στόχο ορισμένο από τον Λό-
γο και άρα δεν έχει όριο. Ο απεριόριστος ιμπεριαλι-
σμός του ανθρώπου δεν ικανοποιείται ποτέ. Η κυ-
ριαρχία της γης από το ανθρώπινο γένος δεν έχει 
ανάλογο σ' εκείνες τις εποχές της φυσικής ιστορίας, 
στις οποίες άλλα ζωϊκά είδη αποτελούσαν τις ανώτε-
ρες μορφές οργανικής εξέλιξης. 

Οι ορέξεις τους περιορίζονταν από τις ανάγκες της 
φυσικής τους ύπαρξης. Πράγματι, η απληστία του αν-
θρώπου να επεκτείνει την εξουσία του σε δύο απέραν-
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τους χώρους, τον μικρόκοσμο και το σύμπαν, δεν εκ-
πηγάζει άμεσα από την ίδια την φύση του, αλλά από 
την δομή της κοινωνίας. Οπως ακριβώς οι επιθέσεις 
των ιμπεριαλιστικών εθνών κατά του υπολοίπου κό-
σμου πρέπει να εξηγούνται μάλλον βάσει των εσωτε-
ρικών τους συγκρούσεων παρά με το λεγόμενο εθνικό 
χαρακτήρα τους, έτσι και η αυταρχική επίθεση του 
ανθρώπινου είδους κατά όλων όσων εξαιρεί από τον 
εαυτό του προέρχεται από σχέσεις μεταξύ των αν-
θρώπων παρά από εγγενείς ανθρώπινες ιδιότητες. Η 
διαμάχη μεταξύ ανθρώπων σε καιρό πολέμου και σε 
καιρό ειρήνης είναι το κλειδί για την ερμηνεία της 
απληστίας του είδους και των συνακόλουθων πρακτι-
κών στάσεων καθώς και για την ερμηνεία των κατηγο-
ριών και μεθόδων επιστημονικής νόησης στην οποία 
η φύση εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο υπό την 
όψη της αποτελεσματικότερης εκμετάλλευσης της. 
Αυτή η μορφή αντίληψης καθόρισε και τον τρόπο με 
τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν ο ένας τον άλλον στις 
οικονομικές και πολιτικές τους σχέσεις. Τα πρότυπα 
του τρόπου, με τον οποίον η ανθρωπότητα βλέπει τη 
φύση, τελικώς αντανακλούν πάνω στην και προσδιο-
ρίζουν την απεικόνιση των ανθρώπων στον ανθρώπι-
νο νου και εξαλείφουν τον τελευταίο αντικειμενικό 
στόχο που θα μπορούσε να κινήσει την διαδικασία. 
Η καταπίεση των επιθυμιών, την οποία η κοινωνία 
κατορθώνει μέσω του εγώ, γίνεται ακόμη πιο παράλο-
γη όχι μόνον για τον πληθυσμό συνολικά αλλά και για 
κάθε άτομο. Όσο πιο ηχηρά διακηρύσσεται και ανα-
γνωρίζεται η ιδέα της ορθολογικότητας τόσο εντονώ-
τερα μεγαλώνει στον νου των ανθρώπων η συνειδητή 
ή ασυνείδητη δυσαρέσκεια κατά του πολιτισμού και 
του μέσου του που βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, του 
εγώ. 
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Πώς αντιδρά η φύση σ' όλες τις φάσεις της καταπίε-
σής της, μέσα και έξω από τον άνθρωπο, σ' αυτόν τον 
ανταγωνισμό; 

Ποιες είναι οι ψυχολογικές, πολιτικές και φιλο-
σοφικές εκδηλώσεις αυτής της εξέγερσης; Είναι δυνα-
τόν να ακυρωθεί η διαμάχη μέσω «επιστροφής στη 
φύση», μέσω αναβίωσης των παλαιών διδασκαλιών ή 
μέσω της δημιουργίας νέων μύθων; 

Κάθε άνθρωπος βιώνει την καταπιεστική όψη του 
πολιτισμού από την γέννησή του. Στο παιδί, η εξου-
σία του πατέρα φαίνεται συντριπτική, στην κυριολε-
ξία υπερφυσική. Η εντολή του πατέρα είναι Λόγος 
εξαιρούμενος από τη φύση, μια αδυσώπητη πνευματι-
κή δύναμη. Το παιδί υποφέρει όταν υποτάσσεται σ' 
αυτή τη δύναμη. Είναι σχεδόν αδύνατο σ' έναν ενήλι-
κα να θυμηθεί όλη την οδύνη που ένιωσε σαν παιδί 
όταν έπρεπε να σέβεται τις αμέτρητες γονικές νουθε-
σίες να μην βγάζει τη γλώσσα του, να μην μιμείται 
τους άλλους, να μην είναι βρώμικος ή να μην ξεχνά 
να πλένεται πίσω από τ' αυτιά. Σ' αυτές τις αξιώσεις, 
το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με τα θεμελιώδη αξιώμα-
τα του πολιτισμού. Εξαναγκάζεται να αντισταθεί στις 
επείγουσες πιέσεις των ορμών του, να διακρίνει μετα-
ξύ του εαυτού του και του περιβάλλοντος, να είναι 
αποδοτικό - με λίγα λόγια, για να δανειστούμε την 
ορολογία του Freud, να υιοθετήσει ένα υπερεγώ, το 
οποίο να ενσωματώνει όλες τις λεγόμενες αρχές που 
του επιδεικνύουν ο πατέρας του και άλλα πατρικά 
σύμβολα. Το παιδί δεν αναγνωρίζει το κίνητρο όλων 
αυτών των αξιώσεων. Υπακούει από φόβο μήπως επι-
πληχθεί ή τιμωρηθεί, από φόβο μήπως χάσει το δι-
καίωμα στην αγάπη των γονιών του, την οποία ποθεί 
βαθειά. Η δυσαρέσκεια όμως, η οποία είναι συνδεδε-
μένη με την υποταγή, εξακολουθεί, και το παιδί ανα-
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πτύσσει μια βαθειά εχθρικότητα κατά του πατέρα 
του, η οποία τελικώς μεταφράζεται σε δυσφορία κατά 
του ίδιου του πολιτισμού. 

Η διαδικασία μπορεί να είναι ιδιαιτέρως δραστική 
αν η υπακοή επιβάλλεται λιγώτερο από ένα άτομο και 
περισσότερο από ομάδες - από άλλα παιδιά στα παι-
γνίδια και στο σχολείο. Αυτά δεν συζητούν, χτυπούν. 
Καθώς η κοινωνία της βιομηχανίας περνά σ' ένα στά-
διο στο οποίο το παιδί έρχεται άμεσα αντιμέτωπο με 
συλλογικές δυνάμεις, ο ρόλος που παίζει στην ψυχική 
του οικονομία η ομιλία, και συνεπώς η σκέψη, μειώ-
νεται. Έτσι η συνείδηση ή το υπερεγώ καταρρέει. Σ' 
αυτό πρέπει να προσθέσουμε την αλλαγή στην στάση 
της μητέρας όπως την επιφέρει η μετάβαση στην φορ-
μαλιστική ορθολογικότητα. Το τεράστιο καλό που 
έκανε η ψυχαναλυτική διαφώτιση, σ' όλες τις εκδοχές 
της, σε ορισμένες αστυακές ομάδας είναι συγχρόνως 
ένα ακόμη βήμα προς μια περισσότερο εξορθολογι-
σμένη και συνειδητή στάση από μέρους της μητέρας, 
από την ενστικτώδη αγάπη της οποίας εξαρτάται η 
ανάπτυξη του παιδιού. Μεταμορφώνεται σε παιδα-
γωγό, η φιλικότητά της και η επιμονή της γίνονται 
βαθμιαία μέρος μιας τεχνικής. Όσα κι αν κερδίσει 
ίσως η κοινωνία κάνοντας την μητρότητα επιστήμη, 
αποστερεί το άτομο από ορισμένες επιρροές οι οποίες 
είχαν άλλοτε μια συνδετική δύναμη στην κοινωνική 
ζωή. 

Το μίσος κατά του πολιτισμού δεν είναι μόνον μια 
παράλογη προβολή προσωπικών ψυχολογικών δυ-
σκολιών στον κόσμο (όπως ερμηνεύεται σε μερικά ψυ-
χαναλυτικά κείμενα). Ο έφηβος μαθαίνει ότι η απάρ-
νηση ενστικτωδών ορμών, η οποία αναμένεται από 
αυτόν, δεν ανταμοίβεται επαρκώς, ότι, για παράδειγ-
μα, η ψυχοοικονομική εκλογίκευση (Sublimation) των 
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σεξουαλικών στόχων, την οποία απαιτεί ο πολιτι-
σμός, αποτυγχάνει να του παράσχει την υλική ασφά-
λεια στο όνομα της οποίας κηρύσσεται. Ο ιντουστρια-
λισμός τείνει συνεχώς περισσότερο να υποβάλλει τις 
σχέσεις των φύλων σε κοινωνική κυριαρχία. Η εκκλη-
σία μεσολάβησε μεταξύ φύσης και πολιτισμού κάνον-
τας τον γάμο μυστήριο, ενώ ανέχεται τα όργια, τις μι-
κρές ερωτικές υπερβολές, ακόμη και την πορνεία. 
Στην παρούσα εποχή ο γάμος γίνεται με αυξανόμενο 
ρυθμό η σφραγίδα μιας κοινωνικής καθιέρωσης, μια 
πληρωμή οφειλής για να γίνει κανείς μέλος σε μια λέ-
σχη ανδρικής προνομίας, για την οποία οι γυναίκες 
ορίζουν τους κανόνες. Για τις γυναίκες είναι επίσης 
μια διάκριση, με την έννοια ενός βραβείου για το 
οποίο πρέπει ν' αγωνιστεί κανείς, ενός βραβείου προ-
νομιακής ασφάλειας. Το κορίτσι που παραβαίνει τους 
κανόνες δεν οικτείρεται ούτε καταδικάζεται πλέον 
για τον λόγο ότι χάνει το μερίδιό της σ' αυτήν και 
στην άλλη ζωή* απλώς δεν εκμεταλλεύεται τις ευκαι-
ρίες της. Είναι ανόητη, όχι τραγική. Η έμφαση μετα-
τοπίζεται εντελώς στην σκοπιμότητα του γάμου ως 
εργαλείου ένταξης στον κοινωνικό μηχανισμό. Ισχυ-
ρές δυνάμεις επιβλέπουν την λειτουργία του και η 
βιομηχανία ψυχαγωγίας επιστρατεύεται ως το δια-
φημιστικό του μέσο. Ενώ η κοινωνία είναι ενεργά 
απασχολημένη με την κατάργηση των μικροπαρανο-
μιών της πορνείας που εμπορεύονται τον έρωτα, η εν-
στικτώδης ζωή σ' όλους τους κλάδους της προσαρμό-
ζεται, με αυξανόμενο ρυθμό, στο πνεύμα της εμπορι-
κής κουλτούρας. Οι απογοητεύσεις του ανικανοποίη-
του, οι οποίες απορρέουν από αυτή την τάση, είναι 
βαθειά ριζωμένες στην διαδικασία εκπολιτισμού* 
πρέπει να κατανοηθούν φυλογενετικά, όχι μόνον ον-
τογενετικά, διότι σε κάποιο βαθμό τα ψυχολογικά 
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συμπλέγματα αναπαράγουν την πρωτόγονη ιστορία 
του πολιτισμού. Είναι αλήθεια ότι στην τρέχουσα 
φάση του πολιτισμού αυτές οι πρωτόγονες διαδικα-
σίες ξαναβιώνονται. Σ' αυτό το ανώτερο επίπεδο οι 
ψυχικές συγκρούσεις συγκεντρώνονται γύρω από τα 
ιδανικά χάριν των οποίων επιβάλλεται η απάρνηση. 
Αυτό το οποίο γεμίζει απόγνωση τον έφηβο είναι, 
πάνω απ' όλα, η θολή και συγκεχυμένη συνειδητο-
ποίηση της στενής σύνδεσης ή σχεδόν ταυτότητας με-
ταξύ Λόγου, Εαυτού, κυριαρχίας και φύσης. Αισθά-
νεται το χάσμα μεταξύ των ιδανικών, τα οποία του 
δίδαξαν, και των προσδοκιών, που αυτά ξύπνησαν 
μέσα του, από την μια πλευρά, και της αρχής της 
πραγματικότητας, στην οποία είναι αναγκασμένος να 
υποκύψει, από την άλλη. Η συνακόλουθη ανταρσία 
του κατευθύνεται κατά του γεγονότος ότι η προσ-
ποίηση της ευλάβειας, της αποξένωσης από τη φύση, 
της απεριόριστης ανωτερότητας, συγκαλύπτει τον 
νόμο του ισχυρότερου ή του εξυπνότερου. 

Αυτή η ανακάλυψη θα προσθέσει ενδεχομένως στον 
χαρακτήρα του ανθρώπου που την έκανε ένα από τα 
δύο σημαντικά στοιχεία: αντίσταση ή υποταγή. Το 
ανθιστάμενο άτομο θα αντικρούσει κάθε πραγματι-
στική απόπειρα συμβιβμασού των απαιτήσεων της 
αλήθειας και των παραλογισμών της ύπαρξης. Αντί 
να αναγκαστεί να θυσιάσει την αλήθεια συμμορφω-
νόμενο στα κρατούντα πρότυπα, προτιμά να επιμένει 
στο να εκφράζει στη ζωή του όσο περισσότερη αλή-
θεια μπορεί, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Η 
ζωή του θα είναι ζωή συγκρούσεων πρέπει να είναι 
έτοιμος να διατρέξει τον κίνδυνο της απόλυτης μονα-
ξιάς. Η παράλογη εχθρικότητα η οποία θα τον έκανε 
να προβάλει τις εσωτερικές δυσκολίες του στον κόσμο 
υπερνικάται από ένα πάθος να συνειδητοποιήσει αυ-
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τό που αντιπροσώπευε ο πατέρας του στην παιδική 
του φαντασία, συγκεκριμένα την αλήθεια. Αυτό το 
είδος νέου ανθρώπου - αν πρόκειται για είδος - λαμ-
βάνει σοβαρά υπόψη του όσα έχει διδαχθεί. Τουλάχι-
στον επιτυγχάνει στην διαδικασία της εσωτερίκευσης 
στον βαθμό που στρέφεται κατά της εξωτερικής εξου-
σίας και της τυφλής λατρείας της λεγόμενης πραγμα-
τικότητας. Δεν παύει να φέρει επιμόνως την πραγμα-
τικότητα αντιμέτωπη με την αλήθεια, να ξεσκεπάζει 
την σύγκρουση μεταξύ ιδανικών και γεγονότων. Η 
ίδια η κριτική την οποία ασκεί, θεωρητική και πρα-
κτική, είναι μια αρνητική επιβεβαίωση της θετικής 
πίστης που είχε όταν ήταν παιδί. 

Το άλλο στοιχείο, η υποταγή, είναι αυτό το οποίο 
τείνει να αποκτήσει η πλειοψηφία. Μολονότι οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι δεν υπερνικούν ποτέ την συνή-
θεια να μέμφονται τον κόσμο για τις δυσκολίες τους, 
όσοι είναι υπερβολικά αδύναμοι για ν' αντισταθούν 
σθεναρά στην πραγματικότητα δεν έχουν άλλη επιλο-
γή από το να εξαλείψουν τον εαυτόν τους ταυτιζόμε-
νοι μ' αυτήν. Δεν συμβιβάζονται ποτέ λογικά με τον 
πολιτισμό. Αντ' αυτού υποκλίνονται σ' αυτόν, αποδε-
χόμενοι σιωπηρά την ταυτότητα Λόγου και κυριαρ-
χίας, πολιτισμού και ιδεώδους, όσο και αν σηκώνουν 
τους ώμους. Ο καλά ενημερωμένος κυνισμός είναι 
απλώς ένας άλλος τρόπος συμμόρφωσης. Οι άνθρω-
ποι αυτοί οικειοθελώς ασπάζονται ή πιέζουν τον εαυ-
τόν τους να αποδεχτεί τον νόμο του ισχυρότερου ως 
τον αιώνιο κανόνα. Ολόκληρη η ζωή τους είναι μια 
διαρκής προσπάθεια να καταπιέσουν και να μειώ-
σουν τη φύση, προς τα μέσα και προς τα έξω, και να 
ταυτιστούν με τα πλέον ισχυρά της υποκατάστατα -
τη φυλή, την πατρίδα, τον ηγέτη, τις κλίκες και την 
παράδοση. Γι' αυτούς όλες αυτές οι λέξεις σημαίνουν 

140 



το ίδιο πράγμα - την ακαταμάχητη πραγματικότητα 
την οποία κανείς πρέπει να τιμά και να υπακούει. Ό-
μως οι δικές τους φυσικές παρορμήσεις, όσες συγ-
κρούονται με τις διάφορες απαιτήσεις του πολιτι-
σμού, ζουν μια λαθραία, κρυφή ζωή μέσα τους. Σε 
ψυχοαναλυτικούς όρους μπορεί κανείς να πει ότι το 
ενδοτικό άτομο είναι εκείνο του οποίου το υποσυνεί-
δητο έχει παραμένει αμετάβλητο στο επίπεδο της κα-
ταπνιγμένης εξέγερσης κατά των φυσικών του γο-
νέων. Η εξέγερση αυτή εκδηλώνεται σε υπερβολικά 
πρόθυμη συμμόρφωση ή στο έγκλημα, ανάλογα με τις 
κοινωνικές ή τις ατομικές συνθήκες. Τι ανθιστάμενο 
άτομο παραμένει πιστό στο υπερεγώ του και από μία 
άποψη στην εικόνα του πατέρα. Αλλά η αντίσταση 
ενός ανθρώπου στον κόσμο δεν μπορεί να παραχθεί 
λογικά απλώς από την μη λυθείσα διαμάχη με τους 
γονείς του. Αντιθέτως, ικανός ν' αντισταθεί είναι μό-
νον όποιος έχει υπερβεί αυτή τη σύγκρουση. Η πραγ-
ματική αιτία της στάσης του είναι η συνειδητοποίηση 
από μέρους του ότι η πραγματικότητα είναι «αναλη-
θής», συνειδητοποίηση που επιτυγχάνει συγκρίνον-
τας τους γονείς του με τα ιδανικά τα οποία αυτοί 
ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν. 

Η μεταβολή του ρόλου των γονέων μέσω της αυξα-
νόμενης μεταβίβασης των μορφωτικών λειτουργιών 
τους στο σχολείο, σε κοινωνικές ομάδες, όπως επι-
βάλλει η σύγχρονη οικονομική ζωή, εξηγεί σε μεγάλο 
βαθμό την σταδιακή εξαφάνιση της ατομικής αντί-
στασης στις κρατούσες κοινωνικές τάσεις. Ωστόσο, 
για να κατανοηθούν ορισμένα φαινόμενα μαζικής ψυ-
χολογίας τα οποία έπαιξαν μείζονα ρόλο στην πρό-
σφατη ιστορία, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σ' 
έναν συγκεκριμένο ψυχολογικό μηχανισμό. 

Οι σύγχρονοι συγγραφείς μας λένε ότι η μιμητική 
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παρόρμηση του παιδιού, η εμμονή του να μιμείται 
τους πάντες και τα πάντα, ακόμη και τα δικά του αι-
σθήματα, είναι ένας από τους τρόπους μάθησης, ειδι-
κά σ' αυτά τα πρώιμα και σχεδόν μη συνειδητά στά-
δια της προσωπικής ανάπτυξης τα οποία καθορίζουν 
τον τελικό χαρακτήρα του ατόμου, τους τρόπους αν-
τίδρασής του, τα γενικά πρότυπα συμπεριφοράς του. 
Ολόκληρο το σώμα είναι ένα όργανο μιμητικής 
έκφρασης. Μέσω αυτής ακριβώς της ικανότητας ο άν-
θρωπος αποκτά τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο να γελά 
και να κλαίει, να μιλά και να κρίνει. Μόνον στις με-
τέπειτα φάσεις της παιδικής ηλικίας αυτή η μη συνει-
δητή μίμηση υποτάσσεται στην συνειδητή μίμηση και 
σε λογικές μεθόδους μάθησης. Έτσι εξηγείται γιατί, 
παραδείγματος χάριν, οι χειρονομίες, οι εντονισμόί 
της φωνής, ο βαθμός και το είδος οξυθυμίας, το βά-
δισμα, συνοπτικά, όλα τα φερόμενα ως φυσικά χαρα-
κτηριστικά μιας λεγόμενης φυλής φαίνεται να εξακο-
λουθούν να υπάρχουν μέσω της κληρονομικότητας 
για μακρύ χρόνο μετά την εξαφάνιση των περιβαλ-
λοντικών αιτίων τους. Οι αντιδράσεις και οι χειρονο-
μίες ενός επιτυχημένου Εβραίου επιχειρηματία μερι-
κές φορές αντανακλούν το άγχος με το οποίο έζησαν 
οι πρόγονοι του* διότι οι ιδιομορφίες των τρόπων 
ενός ατόμου είναι λιγώτερο καρπός ορθολογικής εκ-
παίδευσης και περισσότερο αταβιστικά υπολείμματα 
οφειλόμενα στην μιμητική παράδοση. 

Στην παρούσα κρίση το πρόβλημα της μίμησης εί-
ναι ιδιαίτερα επιτακτικό. Ο πολιτισμός αρχίζει με τις 
εκ γενετής μιμητικές παρορμήσεις του ανθρώπου αλ-
λά πρέπει τελικώς να τις υπερβεί και να τις μετεκτι-
μήσει. Η πολιτιστική πρόοδος συνολικά, καθώς και η 
ατομική παιδεία, δηλ. οι φυλογενετικές και οντογενε-
τικές διαδικασίες εκπολιτισμού, συνίσταται ευρέως 
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στην μετατροπή μιμητικών στάσεων σε λογικές. Ό-
πως ακριβώς οι πρωτόγονοι πρέπει να μάθουν ότι 
μπορούν να παράγουν καλύτερες εσοδείες μάλλον 
μέσω κατάλληλης μεταχείρισης του εδάφους παρά 
μέσω μαγικών πρακτικών, έτσι και το σύγχρονο παιδί 
πρέπει να μάθει να χαλιναγωγεί τις μιμητικές παρορ-
μήσεις του και να τις κατευθύνει προς έναν συγκεκρι-
μένο στόχο. Συνειδητή προσαρμογή και τελική κυ-
ρίαρχηση αντικαθιστούν τις διάφορες μορφές μίμη-
σης. Η πρόοδος της επιστήμης είναι η θεωρητική 
έκφραση αυτής της μεταβολής: η φόρμουλα εκτοπίζει 
το είδωλο (image), η υπολογιστική μηχανή τους τελε-
τουργικούς χορούς. Να προσαρμοστεί κανείς σημαί-
νει να κάνει τον εαυτό του σαν τον κόσμο των αντικει-
μένων χάριν της αυτοσυντήρησης. Αυτή η εσκεμμένη 
(σε αντιδιαστολή με την αντανακλαστική) διαμόρφω-
ση του εαυτού σαν το περιβάλον είναι μια οικουμενι-
κή αρχή του πολιτισμού. 

Ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός ήσαν προσπά-
θειες να δοθεί νόημα σ' αυτήν την κυριάρχηση των 
πρωτόγονων ορμών, να μετατραπεί η τυφλή παραίτη-
ση σε κατανόηση και ελπίδα. Το πέτυχαν μέσω της 
μεσσιανικής διδασκαλίας της αιώνιας ψυχής και της 
προσωπικής ευδαιμονίας. Οι ευρωπαϊκές σχολές 
φιλοσοφίας προσπάθησαν ν' αναπτύξουν αυτή την 
θρησκευτική κληρονομία μέσω του κριτικού λογι-
σμού, και ακόμη και εκείνες μιας αρνητικής ή αθεϊ-
στικής τάσης διατήρησαν αυτές τις ιδέες ζωντανές αρ-
νούμενες να σεβαστούν τους φράχτες της ουδετερο-
ποιημένης θρησκείας ως ξεχωριστού πεδίου. Οι με-
γάλες επαναστάσεις, οι κληρονόμοι της φιλοσοφίας, 
μετέφεραν ευρέως τις απόλυτες πεποιθήσεις των μα-
ζών στην πολιτική σφαίρα. Ωστόσο ο εθνικισμός της 
σύγχρονης εποχής δεν στάθηκε προφανώς ικανός να 
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εμπενύσει στις μάζες την ζωτική πίστη που τους έδω-
σε η θρησκεία. Παρότι οι Γάλλοι ήσαν πολύ συχνά 
πρόθυμοι να πεθάνουν για την πατρίδα τους και τον 
αυτοκράτορα, βρήκαν ελάχιστη ελπίδα για ζωή στην 
περίφημη κοινωνική μεταρρρύθμισή του. Η επαναφο-
ρά του Καθολικισμού από τον Ναπολέοντα δείχνει 
ότι οι μάζες δεν μπορούσαν να αντέξουν την οδυνηρή 
κατάπνιξη των φυσικών τους ορμών που τους επέβα-
λε το πολιτικό και κοινωνικό του πρόγραμμα χωρίς 
την παρηγοριά του υπερβατικού. Η σύγχρονη Ρωσία 
εμπνέει παρόμοιες σκέψεις. 

Αν η τελική απάρνηση της μιμητικής παρόρμησης 
δεν υπόσχεται να οδηγήσει στην εκπλήρωση των αν-
θρώπινων δυνατοτήτων, η παρόρμηση αυτή θα βρί-
σκεται πάντα σε αναμονή, έτοιμη να ξεσπάσει ως μια 
καταστροφική δύναμη. Αν, δηλαδή, δεν υπάρχει άλ-
λος κανόνας από το status quo, αν όλη η ελπίδα της 
ευτυχίας την οποία μπορεί να προσφέρει ο Λόγος εί-
ναι ότι διατηρεί το υπάρχουν ως έχει και, ακόμη, 
επαυξάνει την πίεσή του, η μιμητική παρόρμηση δεν 
υπερνικάται ποτέ στην πραγματικότητα. Οι άνθρω-
ποι επιστρέφουν σ' αυτήν σε μια υπόστροφη (regres-
sive) στρεβλωμένη μορφή. Σαν τους σεμνότυφους λο-
γοκριτές της πορνογραφίας, εγκαταλείπονται σε ορ-
μές που έχουν γίνει ταμπού, με μίσος και περιφρόνη-
ση. Οι κυριαρχούμενες μάζες ταυτίζονται πρόθυμα με 
την καταπιέζουσα δύναμη. Πράγματι, μόνον στην 
υπηρεσία της τους δίνεται πλήρης ελευθερία να εν-
δώσουν στις επιτακτικές μιμητικές παρορμήσεις τους, 
στην ανάγκη τους για έκφραση. Η αντίδρασή τους 
στην πίεση είναι η μίμηση - μια αμείλικτη επιθυμία 
να καταπιέσουν. Αυτή η επιθυμία στην συνέχεια χρη-
σιμοποιείται για την συντήρηση του συστήματος που 
την παράγει. Από την άποψη αυτή, ο σύγχρονος άν-
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νθρωπος δεν είναι πολύ διαφορετικός από τον με-
σαιωνικό του πρόδρομο, παρά μόνον στην επιλογή 
θυμάτων. Οι πολιτικοί απόβλητοι, οι εκκεντρικές 
θρησκευτικές ομάδες όπως οι Γερμανοί Bibelfor-
scher* και οι «zoot-suiters»** έχουν πάρει τη θέση των 
μαγισσών, των μάγων και των αιρετικών και υπάρ-
χουν πάντα και οι Εβραίοι. Όποιος παρευρέθηκε πο-
τέ σε κάποια εθνικοσοσιαλιστική συγκέντρωση στη 
Γερμανία ξέρει ότι ομιλητές και ακροατήριο αντλού-
σαν την μεγαλύτερή τους συγκίνηση παριστάνοντας 
κοινωνικά καταπιεσμένες μιμητικές ορμές, ακόμη κι 
όταν απλώς γελοιοποιούσαν και πρόσβαλαν φυλετι-
κούς εχθρούς, οι οποίοι κατηγορούντο ότι αναιδώς 
επεδείκνυαν τις δικές τους μιμητικές συνήθειες. Το 
απόγειο σε μια τέτοια συγκέντρωση ήταν η στιγμή που 
ο ομιλητής παρίστανε τον Εβραίο. Μιμείτο αυτούς 
που θα ήθελε να αφανίσει. Η προσποίησή του ξεσή-
κωνε βραχνά γέλια, διότι μια απαγορευμένη φυσική 
ορμή επιτρεπόταν να εκδηλωθεί χωρίς φόβο επίπλη-
ξης. 

Κανείς δεν έχει περιγράψει μεγαλοφυέστερα την 
βαθειά ανθρωπολογική συγγένεια μεταξύ ιλαρότη-
τας, οργής και μίμησης από τον Victor Hugo στο L' 
Homme qui rit Η σκηνή στην Βρεττανική Βουλή των 
Λόρδων όπου το γέλιο θριαμβεύει επί της αληθείας 
είναι μια αριστοεχνική διάλεξη κοινωνικής ψυχολο-
γίας. Το απόσπασμα τιτλοφορείται «Οι ανθρώπινες 
θύελλες είναι πιο μοχθηρές από τις θύελλες της θά-
λασσας». Σύμφωνα με τον Hugo το γέλιο ενέχει πάντα 

* Ερευνητές της Βίβλου. 
** Αντικονφορμιστικά ντυμένοι άνδρες με πολύ στενό παντελόνι 
και μακρύ σακκάκι. 
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ένα στοιχείο σκληρότητας, και το γέλιο του πλήθους 
είναι η ευθυμία της τρέλλας. Στις μέρες μας της «δύ-
ναμης μέσω χαράς»* υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι 
αφήνουν τους λόρδους αυτούς πολύ πίσω. Ο Max Ea-
stman υπερασπίζεται την ιλαρότητα ως αρχή. Μιλών-
τας για την έννοια του απόλυτου, δηλώνει: «Μια από 
τις κύριες αρετές μας είναι ότι όταν ακούμε ανθρώ-
πους να λένε τέτοια πράγματα [«το απόλυτο»] αισθα-
νόμαστε την ανάγκη να γελάσουμε. Το γέλιο πραγμα-
τικά παίζει σε μας τον ρόλο που έπαιζε στην Γερμανία 
αυτό το ίδιο 'απόλυτο'». Τον δέκατο όγδοο αιώνα, το 
γέλιο της φιλοσοφίας μπροστά στα μεγάλα λόγια ήταν 
ένας εξεγερτικός και θαρραλέος τόνος ο οποίος είχε 
μια χειραφετιτική δύναμη. Τα λόγια αυτά ήσαν τα 
σύμβολα της υπάρχουσας τυραννίας* ο χλευασμός 
τους ενείχε τον κίνδυνο βασανισμού και θανάτωσης. 
Στον εικοστό αιώνα αντικείμενο του γέλιου δεν είναι 
η πληθώρα των συμμορφούμενων αλλά ο εκκεντρικός, 
ο οποίος ακόμη προσπαθεί να σκέφτεται αυτόνομα.^^ 
Το ότι αυτός ο προσεταιρισμός του αντιδιανοουμενι-
σμού από την διανόηση εκφράζει μια λογοτεχνική 
τάση του σήμερα τεκμαίρεται από το γεγονός ότι ο 
Charles Beard παραθέτει συναινώντας τις απόψεις 
του Eastman^^ Όμως η τάση απέχει πολύ του να είναι 
χαρακτηριστική του εθνικού πνεύματος, όπως φαίνε-
ται να υπαινίσσονται αυτοί οι συγγραφείς. Ανοίγον-
τας τον πρώτο κιόλας τόμο του Emerson, βρίσκουμε 
κάτι που ο Eastman θα ονόμαζε «μια παρείσρφυση 
του "απόλυτου"»: «Εφόσον κοιτάζουμε αμεταμφίε-
στη τη φύση της Δικαιοσύνης και της Αλήθειας, μα-

* Strength through joy (= Kraft durch Freude). Υπαινιγμός στην 
ομώνυμη οργάνωση των φασιστών στη χιτλερική Γερμανία για την 
ψυχαγωγία των γυναικών. 
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θαινουμε την διαφορά μεταξύ του απόλυτου και του 
υπό όρους ή του σχετικού. Κατανοούμε το απόλυτο. 
Ούτως ειπείν, για πρώτη φορά, υπάρχουμε.»^^ Αυτό 
το κίνητρο παρέμεινε μια κατευθυντήρια ιδέα σε όλο 
το έργο του Emerson. 

Η μοχθηρή χρήση της μιμητικής ορμής εξηγεί ορι-
σμένα χαρακτηριστικά των σύγχρονων δημαγωγών. 
Αυτοί συχνά περιγράφονται ως ηθοποιοί φαρσοκω-
μωδίας. Μπορούμε να σκεφτούμε τον Goebbels. Στην 
εμφάνιση ήταν μια καρικατούρα του Εβραίου πωλη-
τή, τον αφανισμό του οποίου υποστήριξε. Ο Mussolini 
θύμιζε μία επαρχιακή πριμαντόνα ή δεκανέα της 
φρουράς σε κωμική όπερα. Όλα τα κόλπα του Hitler 
φαίνονται σχεδόν κλεμμένα από τον Charlie Chaplin. 
Οι απότομες και υπερβολικές χειρονομίες του θύμι-
ζαν τις καρικατούρες ισχυρών ανδρών του ChapUn 
στις πρώτες φαρσοκωμωδίες. Οι σύγχρονοι δημαγω-
γοί συμπεριφέρονται συνήθως σαν άτακτα παιδιά, τα 
οποία συνήθως επιτιμώνται ή καταπιέζονται από 
τους γονείς τους, τους δασκάλους τους ή κάποια άλλη 
εκπολιτίζουσα αρχή. Η επίδραση που έχουν στο κοι-
νό φαίνεται να οφείλεται ενμέρει στο γεγονός ότι, 
υποκρινόμενοι καταπιεσμένες ορμές, μοιάζουν να 
αψηφούν τον πολιτισμό και να πατρονάρουν την εξέ-
γερση της φύσης. Αλλά η διαμαρτυρία τους δεν είναι 
με κανένα τρόπο γνήσια ή αφελής. Ποτέ δεν ξεχνούν 
τον σκοπό της μασκαράτας τους. Ο διαρκής στόχος 
τους είναι να παρασύρουν την φύση να συμπράξει με 
τις δυνάμεις της καταστολής, από τις οποίες η φύση 
η ίδια μέλλει να συνθλιβεί. 

Ο δυτικός πολιτισμός δεν είχε ποτέ ισχυρή επιρροή 
στις καταπιεσμένες μάζες. Πράγματι, τα πρόσφατα 
γεγονότα δείχνουν ότι όταν ανακύπτει μία κρίση, η 
κουλτούρα μπορεί να βασίζεται σε λίγους μόνον από 
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τους αυτοανακηρυγμένους ζηλωτές της για την υπε-
ράσπιση των ιδεωδών της. Για κάθε έναν, ο οποίος 
είναι σε θέση να διακρίνει μεταξύ αλήθειας και πραγ-
ματικότητας, όπως έκαναν πάντα οι κυριώτερες θρη-
σκείες και τα κυριώτερα φιλοσοφικά συστήματα, 
υπάρχουν χιλιάδες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν ποτέ να 
ξεπεράσουν την τάση να πέσουν πίσω στις μιμηΐικές 
και άλλες αταβιστικές ορμές τους. Αυτό δεν είναι 
απλώς σφάλμα των μαζών: για την πλειοψηφία των 
ανθρώπων ο πολιτισμός σήμαινε την πίεση να μεγα-
λώσουν μέχρις ενός σταδίου ενηλικίωσης και υπευθυ-
νότητας, και ακόμη σημαίνει φτώχεια. Ακόμη και οι 
κυβερνήσεις δεν διέφυγαν τις ακρωτηριαστικές επι-
πτώσεις, με τις οποίες η ανθρωπότητα πληρώνει για 
τους τεχνοκρατικούς θριάμβους της. Μ' άλλα λόγια, 
η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει 
«προσωπικότητα». Εκκλήσεις στην εσώτερη αξιο-
πρέπεια αυτών των ανθρώπων ή σε λανθάνουσες δυ-
νατότητές τους θα εγείρουν την δυσπιστία τους, και 
σωστά, διότι λέξεις σαν αυτές έχουν γίνει απλώς 
φράσεις, μέσω των οποίων, υποτίθεται, κρατιούνται 
στην υποταγή. Αλλά ο δικαιολογημένος σκεπτικισμός 
τους συνοδεύεται από μια βαθιά ριζωμένη τάση να 
μεταχειριστούν την δική τους «εσωτερική φύση» βά-
ναυσα και μοχθηρά, να την κυριαρχήσουν όπως αυτοί 
κυριαρχήθηκαν από ανοικτείρμονες αφέντες. Όταν 
την αφήσουν ανεξέλεγκτη, οι πράξεις τους είναι τόσο 
πιο διεστραμμένες και τρομερές όσο τα περισσεύματα 
των σκλάβων γίνονται τύραννοι. Η εξουσία είναι το 
μοναδικό πράγμα που σέβονται και, άρα, προσπα-
θούν να αντιγράψουν. 

Αυτό εξηγεί την τραγική ανικανότητα των δημο-
κρατικών επιχειρημάτων όποτε χρειάστηκε να συνα-
γωνιστούν τις ολοκληρωτικές μεθόδους. Υπό την Δη-
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μοκρατία της Βαϊμάρης, για παράδειγμα, ο γερμανι-
κός λαός φαινόταν πιστός στο σύνταγμα και σ' έναν 
δημοκρατικό τρόπο ζωής όσο πίστευε ότι αυτά υπο-
στηρίζονταν από μια πραγματική δύναμη. Μόλις τα 
ιδεώδη και οι αρχές της Δημοκρατίας ήρθαν σε σύγ-
κρουση με τα συμφέροντα οικονομικών κύκλων που 
εκπροσωπούσαν μια μεγαλύτερη δύναμη, οι αγκιτά-
τορες του ολοκληρωτισμού δεν είχαν πλέον καμμιά 
δυσκολία. Ο Hitler γοήτευε το ακροατήριό του στο 
υποσυνείδητο υπαινισσόμενος ότι μπορούσε να σφυ-
ρηλατήσει μία δύναμη, στο όνομα της οποίας θα αί-
ρετο η καταδίκη της κατατρεγμένης φύσης. Η λογική 
πειθώ δεν μπορεί ποτέ να είναι τόσο αποτελεσματική, 
διότι δεν είναι συμπαθητική στις καταπνιγμένες πρω-
τόγονες ορμές ενός επιφανειακά πολιτισμένου λαού. 
Ούτε μπορεί η δημοκρατία να ελπίζει ότι θα συναγω-
νιστεί την ολοκληρωτική προπαγάνδα, εκτός εάν ανα-
λάβει την ευθύνη να διακυβεύσει τον δημοκρατικό 
τρόπο ζωής διεγείροντας καταστροφικές υποσυνείδη-
τες δυνάμεις. 

Αν η προπαγάνδα των δημοκρατικών εθνών είχε 
παρουσιάσει την πρόσφατη παγκόσμια σύγκρουση 
περισσότερο σαν ένα ζήτημα μεταξύ δύο φυλών, πα-
ρά σαν μια σύγκρουση ενέχουσα κυρίως ιδεώδη και 
πολιτικά συμφέροντα, θα ήταν ίσως σε πολλές περι-
πτώσεις ευκολώτερο να ξυπνήσει τις ισχυρότερες 
φιλοπόλεμες παρορμήσεις στους πολίτες τους. Ο κίν-
δυνος όμως είναι ότι αυτές οι ίδιες οι παρορμήσεις 
μπορεί τελικώς να αποδειχθούν μοιραίες για τον δυτι-
κό πολιτισμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο όρος «άλλη 
φυλή» προϋποθέτει την έννοια «ενός είδους κατώτε-
ρου από τον άνθρωπο και επομένως απλώς φύσης». 
Κάποιοι από τις μάζες δράττονται της ευκαιρίας για 
να ταυτιστούν με το επίσημο κοινωνικό εγώ και, ως 
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τέτοιο, να διεκπεραιώσουν με μανία ό,τι το προσωπι-
κό εγώ στάθηκε ανίκανο να επιτύχει - την πειθάρχηση 
της φύσης, την κυριάρχηση των ενστίκτων. Πολεμούν 
την φύση έξω αντί μέσα τους. Το υπερεγώ, ανήμπορο 
στο δικό του χώρο, γίνεται ο δήμιος στην κοινωνία. 
Τα άτομα αυτά απολαμβάνουν την ευχαρίστηση να 
αισθάνονται τους εαυτούς τους πρωταθλητές του πο-
λιτισμού ενώ ταυτόχρονα αποδεσμεύουν τις καταπιε-
σμένες επιθυμίες τους. Επειδή η μανία τους δεν τους 
απαλλάσσει από την εσωτερική τους σύγκρουση και 
επειδή υπάρχει πάντα πληθώρα άλλων, επάνω στους 
οποίους μπορούν να εξασκούνται, αυτή η στερεότυπη 
διαδικασία της καταπίεσης επαναλαμβάνεται ξανά 
και ξανά. Έτσι τείνει προς την ολοκληρωτική κατα-
στροφή. 

Η σχέση του εθνικοσοσιαλισμού προς την εξέγερση 
της φύσης ήταν σύνθετη. Επειδή μια τέτοια εξέγερση, 
παρότι «γνήσια», ενέχει πάντα ένα στοιχείο υπο-
στροφής (regression), είναι εξαρχής πρόσφορη για να 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αντιδραστικών σκοπών. 
Αλλά σήμερα οι αντιδραστικοί σκοποί συνοδεύονται 
από αυστηρή οργάνωση και ανελέητο εξορθολογισμό, 
από «πρόοδο» με κάποια έννοια. Άρα η «φυσική» 
εξέγερση δεν ήταν περισσότερο αυθόρμητη από τα 
ναζιστικά πογκρόμ, τα οποία σε μια ορισμένη στιγμή 
διατάχθηκαν ή ανακλήθηκαν άνωθεν. Μολονότι οι 
κυβερνώσες κλίκες δεν ήσαν αποκλειστικά υπεύθυνες 
για τα συμβάντα, αφού ένα μεγάλο μέρος του πληθυ-
σμού τα συγχωρούσε ακόμη και όταν δεν συμμετείχε 
ενεργά σ' αυτά, αυτές οι φρικαλεότητες, όσο «φυσι-
κές» και αν ήσαν, τέθηκαν σε λειτουργία και κατευ-
θύνθηκαν σύμφωνα μ' ένα άκρως ορθολογικό πλάνο. 
Στον σύγχρονο φασισμό η ορθολογικότητα έχει φτά-
σει σ' ένα σημείο όπου δεν ικανοποιείται πλέον κατα-
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πιέζοντας την φύση* τώρα η ορθολογικότητα εκμε-
ταλλεύεται τη φύση, ενσωματώνοντας στο δικό της 
σύστημα τις επαναστατικές δυνατότητες της φύσης. 
Οι Ναζί μεταχειρίστηκαν τεχνιέντως τις καταπιεσμέ-
νες επιθυμίες του γερμανικού λαού. Όταν οι Ναζί 
και οι υποστηρικτές τους στη βιομηχανία και στον 
στρατό εξαπέλυσαν το κίνημα τους, έπρεπε να εξα-
σφαλίσουν την συνδρομή των μαζών, τα υλικά συμ-
φέροντα των οποίων δεν ήταν και δικά τους. Είχαν 
απήχηση στα καθυστερημένα κοινωνικά στρώματα τα 
καταδικασμένα από την βιομηχανική ανάπτυξη, τα, 
ούτως ειπείν, απομυζημένα από τις τεχνικές της μαζι-
κής παραγωγής. Εδώ, μεταξύ των χωρικών, των τε-
χνιτών της μεσαίας τάξης, των μικρεμπόρων, των νοι-
κοκυρών και των βιοτεχνών, έμελλε να βρεθούν οι 
πρωταγωνιστές της καταπιεσμένης φύσης, τα θύματα 
του εργαλειοποιημένου Λόγου. Χωρίς την ενεργό 
υποστήριξη αυτών των ομάδων οι Ναζί δεν θα έπαιρ-
ναν ποτέ την εξουσία. 

Οι καταπνιγμένες φυσικές ορμές ζεύτηκαν στις 
ανάγκες του ναζιστικού ορθολογισμού. Και η ίδια η 
διεκδίκησή τους οδήγησε στην άρνησή τους. Οι μι-
κροί παραγωγοί και έμποροι που συντάχθηκαν με 
τους Ναζί έχασαν κάθε υπόλειμμα ανεξαρτησίας και 
υποβιβάστηκαν σε φονξιονάριους του καθεστώτος. 
Όχι μόνον καταργήθηκε η ιδιαίτερή τους ψυχολογική 
«φύση», αλλά στη διαδικασία του ορθολογικού συν-
τονισμού τους θίχτηκαν και τα υλικά τους συμφέρον-
τα* το βιωτικό τους επίπεδο έπεσε. Με τον ίδιο τρόπο 
η επανάσταση κατά του θεσμοθετημένου νόμου μετα-
βλήθηκε σε ανομία και αποχαλίνωση της ωμής βίας 
στην υπηρεσία των κρατούντων. Το επιμύθιο είναι 
απλό: η αποθέωση του εγώ και η αρχή της αυτοσυν-
τήρησης ως τέτοιας αποκορυφώνονται στην παντελή 
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ανασφάλεια του ατόμου, στην πλήρη άρνηση του. 
Προφανώς η ναζιστική εξέγερση της φύσης κατά του 
πολιτισμού ήταν κάτι περισόχερο από ένα ιδεολογικό 
προσωπείο. Η ατομικότητα συνετρίβει κάτω από την 
επίδραση του ναζιστικού συστήματος, παράγοντας 
κάτι που πλησιάζει το εξατομισμένο, αναρχικό αν-
θρώπινο όν - αυτό που κάποτε ο Spengler ονόμασε 
«νέο ωμό άνθρωπο». Η εξέγερση του φυσικού αν-
θρώπου - με την έννοια των καθυστερημένων στρω-
μάτων του πληθυσμού - εναντίον της ανάπτυξης της 
ορθολογικότητας στην πραγματικότητα προήγαγε την 
τυποποίηση του Λόγου και χρησίμευσε στην χαλινα-
γώγηση μάλλον παρά στην απελευθέρωση της φύσης. 
Από αυτήν την άποψη, μπορούμε να περιγράψουμε 
τον φασισμό ως μια σατανική σύνθεση Λόγου και 
φύσης - το ακριβώς αντίθετο εκείνου του συγκερα-
σμού των δύο πόλων, τον οποίο ονειρευόταν πάντα η 
φιλοσοφία. 

Τέτοιος είναι ο τύπος κάθε λεγόμενης εξέγερσης της 
φύσης καθ' όλη την διάρκεια της ιστορίας. Όποτε η 
φύση εξυμνείται ως η υπέρτατη αρχή και γίνεται το 
όπλο της σκέψης εναντίον του σκέπτεσθαι, εναντίον 
του πολιτισμού, η σκέψη εκδηλώνει ένα είδος υποκρι-
σίας και αναπτύσσει έτσι μια ένοχη συνείδηση. Διότι 
έχει ευρέως αποδεχτεί την ίδια την αρχή την οποία 
φαινομενικά μάχεται. Από αυτή την άποψη υπάρχει 
μικρή διαφορά μεταξύ των εγκωμίων ενός ποιητή της 
Ρωμαϊκής αυλής που αναφέρονται στις αρετές της 
αγροτικής ζωής και των μωρολογιών των Γερμανών 
μεγαλοβιομηχάνων για το αίμα και τη γη και την ευ-
λογία ενός έθνους υγιών χωρικών. Και τα δύο εξυπη-
ρετούν κάποια ιμπεριαλιστική προπαγάνδα. Όντως, 
το ναζιστικό καθεστώς ως μια εξέγερση της φύσης 
έγινε ψέμα τη στιγμή που αυτοσυνειδητοποιήθηκε ως 
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εξέγερση. Ο λακές του ίδιου μηχανοποιημένου πολι-
τισμού, τον οποίον διακήρυσε ότι απορρίπτει, ανέλα-
βε τα εγγενώς κατασταλτικά μέτρα του τελευταίου. 

Στην Αμερική το πρόβλημα της εξέγερσης της 
φύσης είναι ουσιαστικά διαφορετικό από αυτό της 
Ευρώπης, διότι σ' αυτήν την χώρα η παράδοση μιας 
μεταφυσικής θεώρησης που βλέπει τη φύση ως απλό 
προϊόν του πνεύματος είναι πολύ πιο αδύναμη από 
ό,τι στην παλαιότερη ήπειρο. Αλλά η τάση προς 
πραγματική κυριάρχηση της φύσης είναι εξ ίσου ισχυ-
ρή και γι' αυτόν τον λόγο η δομή της αμερικανικής 
σκέψης αποκαλύπτει και την μοιραία στενή σύνδεση 
μεταξύ κυριάρχησης της φύσης και εξέγερσης της 
φύσης. Η σύνδεση αυτή είναι ίσως πιο χτυπητή στον 
Δαρβινισμό, ο οποίος πιθανόν επηρέασε την αμερι-
κανική σκέψη περισσότερο από κάθε άλλη μεμονωμέ-
νη διανοητική δύναμη πλην της θεολογικής κληρονο-
μιάς. Οι δημιουργοί του εμπνεύστηκαν τον πραγματι-
σμό από την θεωρία της εξέλιξης και της προσαρμο-
γής, όπως αυτή παράχθηκε είτε άμεσα από τον Δαρ-
βινισμό είτε μέσω κάποιου φιλοσοφικού μεσολαβητή, 
ιδίως του Spencer. 

Λόγω της εγγενούς ταπεινοφροσύνης του απέναντι 
στην φύση, ο Δαρβινισμός μπορούσε να βοηθήσει στο 
έργο της συμφιλίωσής της με τον άνθρωπο. Όποτε η 
θεωρία αυτή ενθαρρύνει το πνεύμα της ταπεινοφρο-
σύνης, και το έκανε σε πολλές περιπτώσεις, είναι 
σαφώς ανώτερη από αντίθετες διδασκαλίες και αντα-
ποκρίνεται στο στοιχείο της αντίστασης που συζητή-
θηκε παραπάνω σε σχέση με το εγώ. Ωστόσο, ο 
εκλαϊκευμένος Δαρβινισμός, ο οποίος έχει διαποτίσει 
πολλές όψεις της μαζικής κουλτούρας και του δημό-
σιου ήθους του καιρού μας, δεν εμφανίζει αυτή την 
ταπεινοφροσύνη. Η διδασκαλία της «επιβίωσης των 

153 



καταλληλότερων» δεν είναι πλέον μια θεωρία οργανι-
κής εξέλιξης που δεν προσποιείται ότι επιβάλλει ηθι-
κές προσταγές στην κοινωνία. Η ιδέα αυτή, όπως και 
αν εκφράζεται, έχει γίνει το πρωταρχικό αξίωμα συμ-
περιφοράς και ηθικής. 

Η συμπερίληψη του Δαρβινισμού μεταξύ των φιλο-
σοφιών που εκφράζουν την εξέγερση της φύσης κατά 
του Λόγου ίσως να προκαλεί έκπληξη, καθώς αυτή η 
εξέγερση συνήθως συνδέεται με τον ρομαντισμό, την 
συναισθηματική δυσαρέσκεια με τον πολιτισμό και 
την επιθυμία ανάκλησης πρωτόγονων σταδίων της 
κοινωνίας ή της ανθρώπινης φύσης. Η διδασκαλία 
του Δαρβίνου είναι οπωσδήποτε απαλλαγμένη από 
μια τέτοια συναισθηματικότητα. Διόλου ρομαντική, 
ανήκει στην σπουδαιότερη εξέλιξη του Διαφωτισμού. 
Ο Δαρβίνος κατέρριψε το θεμελιώδες δόγμα του Χρι-
στιανισμού - ότι ο Θεός έπλασε τον,άνθρωπο κατ' ει-
κόνα και ομοίωσή του. Συγχρόνως' κατάφερε ένα 
πλήγμα στις μεταφυσικές έννοιες της εξέλιξης, όπως 
αυτές επεκράτησαν από τον Αριστοτέλη έως τον He-
gel. Συνέλαβε την εξέλιξη περισσότερο ως μια τυφλή 
αλληλουχία γεγονότων, στην οποία η επιβίωση εξαρ-
τάται από την προσαρμογή στις συνθήκες της ζωής, 
παρά ως την ανάπ-ϋΛ^η οργανικών οντοτήτων σύμφω-
να με τις δικές τους εντελέχειες. 

Ο Δαρβίνος ήταν ουσιαστικά ένας φυσικός επιστή-
μονας, όχι ένας φιλόσοφος. Παρά το προσωπικό του 
θρησκευτικό αίσθημα, η φιλοσοφία που βρισκόταν 
στη βάση των ιδεών του ήταν καθαρά θετικιστική. Έ-
τσι το όνομά του κατέληξε να εκπροσωπεί την ιδέα 
της κυριάρχησης της φύσης από τον άνθρωπο με έν-
νοιες του κοινού νου. Μπορεί να προχωρήσει κανείς 
μέχρι του σημείου να πει ότι η έννοια της επιβίωσης 
των καταλληλότερων αποτελεί απλώς μετάφραση των 
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εννοιών του τυποποιημένου Λόγου στην διάλεκτο της 
φυσικής ιστορίας. Στον εκλαϊκευμένο Δαρβινισμό ο 
Λόγος είναι καθαρά ένα όργανο* το πνεύμα ή ο νους 
ένα πράγμα της φύσης. Σύμφωνα με την τρέχουσα ερ-
μηνεία του Δαρβίνου, ο αγώνας για ζωή πρέπει αναγ-
καία, βήμα προς βήμα, μέσω της φυσικής επιλογής, 
να παράγει το λογικό από το παράλογο. Μ' άλλα λό-
για ο Λόγος, ενώ υπηρετεί τη λειτουργία της κυριάρ-
χησης της φύσης, έχει βαθμιαία περικοπεί ώστε να 
γίνει ένα μέρος της φύσης· δεν είναι μια ανεξάρτητη 
διανοητική ικανότητα αλλά κάτι οργανικό, όπως τα 
πλοκάμια ή τα χέρια, το οποίο έχει αναπτυχθεί μέσω 
της προσαρμογής στις φυσικές συνθήκες και το οποίο 
επιζεί διότι αποδεικνύεται επαρκές μέσον για την κυ-
ριάρχησή τους, ιδιαίτερα όσον.αφορά την εξασφάλι-
ση τροφής και την αποφυγή του κινδύνου. Ο Λόγος, 
ως ένα μέρος της φύσης, στρέφεται ταυτόχρονα κατά 
της φύσης - ο ανταγωνιστής και εχθρός κάθε ζωής 
που δεν είναι η δική του. 

Η ιδέα που είναι έμφυτη σε όλη την ιδεαλιστική με-
ταφυσική - ότι ο κόσμος υπό μια έννοια είναι προϊόν 
του νου - μετατρέπεται στο αντίθετό της: ο νους είναι 
προϊόν του κόσμου, των διαδικασιών της φύσης. 
Επομένως, σύμφωνα με τον εκλαϊκευμένο Δαρβινι-
σμό, η φύση δεν χρειάζεται την φιλοσοφία για να μι-
λάει για αυτήν: η φύση, μια παντοδύναμη και αξιο-
σέβαστη θεότητα, κυβερνά αντί να κυβερνάται. Ο 
Δαρβινισμός γίνεται εντέλει αρωγός της επαναστατη-
μένης φύσης στην υπονόμευση κάθε διδασκαλίας, 
θεολογικής ή φιλοσοφικής, η οποία θεωρεί ότι η ίδια 
η φύση εκφράζει μιαν αλήθεια που ο Λόγος πρέπει 
να προσπαθήσει να αναγνωρίσει. Η εξίσωση του Λό-
γου με τη φύση, με την οποία ο Λόγος υποβιβάζεται 
και η πρωτόγονη φύση εξυψώνεται, είναι ένας χαρα-
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κτηριστικός εσφαλμένος συλλογισμός της εποχής του 
εξορθολογισμού. Ο εργαλειοποιημένος υποκειμενι-
κός Λόγος είτε εγκωμιάζει τη φύση ως καθαρή ζωτι-
κότητα είτε την δυσφημεί ως ωμή βία, αντί να την 
πραγματευτεί ως κείμενο που η ερμηνεία του ανήκει 
στη φιλοσοφία, το οποίο, αν αναγνωστεί σωστά, 
εκτυλίσσει ένα μύθο απεριόριστης δυστυχίας. Χωρίς 
να υποπέσει στην πλάνη της εξίσωσης Λόγου και 
φύσης, η ανθρωπότητα πρέπει να προσπαθήσει να 
συμφιλιώσει αυτά τα δύο. 

Στην παραδοσιακή φιλοσοφία και μεταφυσική το 
φυσικό νοείτο εν πολλοίς ως το κακό, και το πνευμα-
τικό ή το υπερφυσικό ως το καλό. Στον εκλαϊκευμένο 
Δαρβινισμό το καλό είναι το καλά προσαρμοσμένο 
και η αξία αυτού στο οποίο προσαρμόζεται ο οργανι-
σμός είναι αναμφισβήτητη ή μετράται μόνον με μέτρο 
την περαιτέρω προσαρμογή. Ωστόσο, το να έχει κα-
νείς προσαρμοστεί καλά στο περιβάλλον του ισοδυνα-
μεί με το να είναι ικανός να το αντιμετωπίσει επιτυ-
χώς, να κυριαρχήσει τις δυνάμεις που τον περιβάλ-
λουν. Άρα η θεωρητική άρνηση της ανταγωνιστικής 
σχέσης του πνεύματος με τη φύση - ακόμη κι όπως 
υπονοείται στην διδασκαλία της αλληλοσυσχέτισης 
μεταξύ των διαφόρων μορφών οργανικής ζωής, συμ-
περιλαμβανόμενου και του ανθρώπου - συχνά ισοδυ-
ναμεί στην πράξη με την συγκατάθεση προς την αρχή 
της συνεχούς και ολοκληρωτικής κυριαρχίας του αν-
θρώπου πάνω στη φύση. Η θεώρηση του Λόγου ως 
ενός φυσικού οργάνου δεν τον απαλλάσσει από την 
ροπή προς κυριαρχία ούτε τον προικίζει με μεγαλύτε-
ρες δυνατότητες για συμφιλίωση. Αντιθέτως, η απάρ-
νηση του πνεύματος στον εκλαϊκευμένο Δαρβινισμό 
έχει ως επακόλουθο την απόρριψη όλων εκείνων των 
στοιχείων του νου που υπερβαίνουν τη λειτουργία της 
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προσαρμογής και συνεπώς δεν είναι εργαλεία αυτο-
συντήρησης. Ο Λόγος αποκηρύσσει την ίδια του την 
υπεροχή και προσποιείται ότι είναι απλώς δούλος της 
φυσικής επιλογής. Επιφανειακά, αυτός ο νέος εμπει-
ρικός Λόγος φαίνεται ταπεινώτερος απέναντι στη 
φύση από τον Λόγο της μεταφυσικής παράδοσης. 
Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για έναν υπε-
ροπτικό, πρακτικό νου ο οποίος ποδοπατά το «άχρη-
στο πνευματικό» και απορρίπτει κάθε άποψη περί 
φύσης, στην οποία το τελευταίο νοείται ως κάτι πε-
ρισσότερο από ένα ερέθισμα για ανθρώπινες δραστη-
ριότητες. Τα αποτελέσματα αυτής της αντίληψης δεν 
περιορίζονται μόνον στην σύγχρονη φιλοσοφία. 

Οι διδασκαλίες που εξυμνούν τη φύση ή τον πριμι-
τιβισμό σε βάρος του πνεύματος δεν ευνοούν την συμ-
φιλίωση με τη φύση* τουναντίον, τονίζουν την ψυ-
χρότητα και την τυφλότητα απέναντι στη φύση. Όπο-
τε ο άνθρωπος ηθελημένα κάνει τη φύση αρχή του, 
πέφτει πίσω στις πρωτόγονες ορμές του. Τα παιδιά 
γίνονται σκληρά όταν αντιδρούν μιμητικά, διότι δεν 
καταλαβαίνουν πραγματικά την δυσχερή θέση της 
φύσης. Σχεδόν σαν ζώα, συμπεριφέρονται συχνά το 
ένα στο άλλο ψυχρά και αδιάφορα, και ξέρουμε ότι 
ακόμη και τα αγελαία ζώα είναι μεμονωμένα όταν εί-
ναι μαζί. Προφανώς η ατομική μοναξιά είναι πολύ 
εντονώτερη στα μη αγελαία ζώα και σε ομάδες ζώων 
διαφορετικού είδους. Όμως όλα αυτά φαίνονται σε 
κάποιο βαθμό αθώα. Τα ζώα, και κατά κάποιον τρό-
πο ακόμη και τα παιδιά, δεν διαλογίζονται. Η από 
μέρους του φιλόσοφου και του πολιτικού απάρνηση 
του Λόγου μέσω υποταγής στην πραγματικότητα εξω-
ραίζει μια πολύ χειρότερη μορφή υποστροφής και κο-
ρυφώνεται αναπόφευκτα στην σύγχυση της φιλοσοφι-
κής αλήθειας με την αδίστακτη αυτοσυντήρηση και 
τον πόλεμο. 
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Συνοψίζοντας, εμείς είμαστε, καλώς ή κακώς, οι 
κληρονόμοι του Διαφωτισμού και της τεχνολογικής 
προόδου. Το να αντιταχθούμε σ' αυτά πέφτοντας πί-
σω σε πιο πρωτόγονα στάδια, δεν καταπραΰνει την 
μόνιμη κρίση την οποίαν επέφεραν. Αντιθέτως, τέ-
τοιες μεθοδεύσεις οδηγούν από ιστορικά λογικές σε 
εντελώς βάρβαρες μορφές κοινωνικής κυριαρχίας. Ο 
μόνος τρόπος να βοηθήσουμε την φύση είναι να απε-
λευθερώσουμε το φαινομενικά αντίθετό της, την ανε-
ξάρτητη σκέψη. 
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IV 

α κ μ η k a i π α ρ α κ μ η τ ο υ α τ ο μ ο υ 

Η κρίση του Λόγου εκδηλώνεται στην κρίση του ατό-
μου, ως δύναμη του οποίου αναπτύχθηκε. Η αυταπά-
τη σχετικά με το άτομο και σχετικά με τον Λόγο, την 
οποία διατήρησε ενδόμυχα η παραδοσιακή φιλο-
σοφία - η αυταπάτη της αιωνιότητάς τους - διαλύε-
ται. Κάποτε το άτομο συλλάμβανε τον Λόγο αποκλει-
στικά ως ένα εργαλείο του Εαυτού. Τώρα βιώνει το 
αντίστροφο αυτής της αυτοθεοποίησης. Η μηχανή 
πέταξε έξω τον οδηγό* τρέχει ιλιγγιωδώς στο διάστη-
μα, στα τυφλά. Τη στιγμή ακριβώς της ολοκλήρωσης, 
ο Λόγος έγινε παράλογος και επονείδιστα αναποτελε-
σματικός. Το μοτίβο αυτής της εποχής είναι η αυτο-
συντήρηση, τη στιγμή που δεν υπάρχει Εαυτόν προς 
συντήρησιν. Ενόψει αυτής της κατάστασης επιβάλλε-
ται να αναστοχαστούμε επάνω στην έννοια του ατό-
μου. 

Όταν μιλάμε για το άτομο ως μια ιστορική οντότη-
τα, δεν εννοούμε απλώς τον χωροχρόνο και την αι-
σθητηριακά αντιληπτή ύπαρξη ενός συγκεκριμένου 
μέλους του ανθρώπινου γένους, αλλά επιπρόσθετα, 
τη συνείδηση από μέρους του της ατομικότητάς του 
συμπεριλαμβανομένης και της αναγνώρισης της ταυ-
τότητάς του. Αυτή η αντίληψη της ταυτότητας του 
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Εαυτού δεν είναι εξίσου ισχυρή σε όλους τους αν-
θρώπους. Είναι ευκρινέστερα ορισμένη στους ενήλι-
κες παρά στα παιδιά, τα οποία πρέπει να μάθουν να 
αποκαλούν τον εαυτό τους "εγώ" - η πλέον στοιχειώ-
δης επιβεβαίωση της ταυτότητας. Ομοίως, είναι 
ασθενέστερη στους πρωτόγονους παρά στους εκπολι-
τισμένους ανθρώπους· πράγματι ο ιθαγενής, ο οποίος 
μόλις πρόσφατα έχει εκτεθεί στην δυναμική του δυτι-
κού πολιτισμού, φαίνεται συχνά πολύ αβέβαιος για 
την ταυτότητά του. Ζώντας στις ικανοποιήσεις και 
στις απογοητεύσεις της στιγμής, φαίνεται να έχει αμυ-
δρή μόνον επίγνωση του ότι ως άτομο πρέπει να συνε-
χίσει να αντιμετωπίζει τα απρόοπτα του αύριο. Αυτή 
η καθυστέρηση, δεν χρειάζεται να ειπωθεί, εξηγεί εν 
μέρει την κοινή πεποίθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι εί-
ναι οκνηροί ή ότι είναι ψεύτες - μομφή η οποία προϋ-
ποθέτει στον κατηγορούμενο την ίδια εκείνη αίσθηση 
ταυτότητας την οποία στερείται. Οι ιδιότητες οι 
οποίες υπάρχουν σε ακραίες μορφές στους καταπιε-
σμένους ανθρώπους, όπως στους νέγρους, εκδηλώ-
νονται επίσης, ως τάση, και σε άτομα καταπιεσμένων 
κοινωνικών τάξεων που στερούνται του οικονομικού 
θεμελίου της κληρονομημένης ιδιοκτησίας. Έτσι η 
καχεκτική ατομικότητα ανευρίσκεται και μεταξύ του 
φτωχού λευκού πληθυσμού του Αμερικανικού Νότου. 
Αν αυτοί οι σε έσχατη ένδεια άνθρωποι δεν είχαν εθι-
στεί στη μίμηση των ανωτέρων τους, η κραυγαλέα 
διαφήμιση ή οι εκπαιδευτικές εκκλήσεις, οι οποίες 
τους προτρέπουν στην καλλιέργεια της προσωπικότη-
τας, θα τους φαίνονταν αναπόφευκτα συγκαταβατι-
κές, αν όχι υποκριτικές - μια προσπάθεια να τους 
αποκοιμίσουν μέσα σε μια κατάσταση απατηλής ευ-
δαιμονίας. 

Η ατομικότητα προϋποθέτει την εκούσια θυσία της 
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άμεσης ικανοποίησης χάριν της ασφάλειας, της υλι-
κής και πνευματικής συντήρησης της ιδίας ύπαρξης. 
Όταν οι δρόμοι προς μια τέτοια ζωή είναι φραγμέ-
νοι, έχει κανείς ελάχιστο κίνητρο να αρνηθεί στον 
εαυτό του απολαύσεις της στιγμής. Επομένως, η ατο-
μικότητα στις μάζες είναι σαφώς λιγώτερο ολοκληρω-
μένη και διαρκής απ' όσο είναι στην λεγόμενη ελίτ. 
Από την άλλη πλευρά, η ελίτ πάντα ήταν πολύ πιο 
απορροφημένη από στρατηγικές για την απόκτηση 
και τη διατήρηση δυνάμεως. Η κοινωνική ισχύς σήμε-
ρα περισσότερο παρά ποτέ διαμεσολαβείται από την 
επιβολή πάνω στα πράγματα. Όσο εντονώτερη είναι 
η φροντίδα ενός ατόμου για την επιβολή του στα 
πράγματα τόσο περισσότερο θα κυριαρχείται από τα 
πράγματα, τόσο περισσότερο θα στερείται κάθε γνή-
σιου ατομικού γνωρίσματος και τόσο περισσότερο ο 
νους του θα μεταμορφώνεται σ' ένα αυτόματο* του 
τυποποιημένου Λόγου. 

Η ιστορία του ατόμου, ακόμη και στην αρχαία Ελ-
λάδα, η οποία όχι μόνον δημιούργησε την έννοια της 
ατομικότητας αλλά έθεσε τους τύπους για την δυτική 
κουλτούρα, είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό άγραφη. Το 
πρότυπο του αναδυόμενου ατόμου είναι ο Έλληνας 
ήρωας. Τολμηρός και στηριζόμενος στις ίδιες δυνά-
μεις, θριαμβεύει στον αγώνα για επιβίωση και χει-
ραφετείται τόσο από την παράδοση όσο και από τη 
φυλή. Για ιστορικούς όπως ο Jacob Burckhardt, ένας 
τέτοιος ήρωας αποτελεί την ενσάρκωση ενός αχαλί-
νωτου και αφελούς εγωισμού. Παρόλα αυτά, ενώ το 
χωρίς όρια εγώ του ακτινοβολεί το πνεύμα της κυ-
ριάρχησης και εντείνει τον ανταγωνισμό του ατόμου 

* Στο πρωτότυπο ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. 
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με την κοινότητα και τα ήθη και έθιμα της, ο ίδιος 
παραμένει σε σύγχυση ως προς τη φύση της σύγκρου-
σης μεταξύ του εγώ του και του κόσμου και γι' αυτό 
πέφτει επανειλημμένα θύμα κάθε είδους σκευωρίας. 
Οι εμπνέουσες δέος πράξεις του δεν εκπηγάζουν από 
κάποιο χαρακτηριστικό που οφείλεται στην προσωπι-
κότητά του, όπως μοχθηρία ή σκληρότητα, αλλά από 
μιαν επιθυμία να εκδικηθεί ένα έγκλημα ή να απο-
τρέψει μια κατάρα. Η έννοια του ηρωισμού είναι 
αδιαχώριστη από αυτήν της θυσίας. Ο τραγικός 
ήρωας γεννιέται από τη σύγκρουση μεταξύ της φυλής 
και των μελών της, μια σύγκρουση στην οποία το άτο-
μο είναι πάντα νικημένο. Θα μπορούσε κανείς να πει 
ότι η ζωή του ήρωα δεν είναι τόσο μια εκδήλωση της 
ατομικότητας όσο ένα προανάκρουσμα της γέννησης 
της από τον γάμο της αυτοσυντήρησης με την αυτοθυ-
σία. Ο μόνος από τους ήρωες του Ομήρου που μας 
κάνει εντύπωση για την ατομικότητά του, που φαίνε-
ται να έχει δική του γνώμη, είναι ο Οδυσσέας, αλλά 
ακόμη και αυτός είναι υπερβολικά πολυμήχανος για 
να μοιάζει αληθινά ηρωϊκός. 

Το τυπικό άτομο της αρχαίας Ελλάδας άνθισε στην 
εποχή της πόλης*, ή της πόλης-κράτους, με την πλήρη 
διαμόρφωση της τάξης των πολιτών. Στην Αθηναϊκή 
ιδεολογία η πολιτεία ήταν ανώτερη αλλά και προγε-
νέστερη των πολιτών της. Όμως αυτή η υπεροχή της 
πόλης* διευκόλυνε μάλλον παρά εμπόδισε την ακμή 
του ατόμου: επέφερε μια ισορροπία μεταξύ της πολι-
τείας και των μελών της, μεταξύ ατομικής ελευθερίας 
και κοινωνικής ευημερίας, όπως πουθενά δεν έχει 
απεικονιστεί πιο εύγλωττα από ό,τι στον Επιτάφιο 
του Περικλή. Σ' ένα περίφημο χωρίον της Πολιτικής^, 
ο Αριστοτέλης περιγράφει τον Έλληνα πολίτη ως 
έναν τύπο ατόμου, ο οποίος, κατέχοντας τόσο το θάρ-
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ρος του Ευρωπαίου όσο και την οξύνοια του Ασιάτη, 
συνδυάζοντας δηλαδή την ικανότητα της αυτοσυντή-
ρησης με την αναστόχαση, απέκτησε την ικανότητα να 
κυριαρχεί άλλους χωρίς να χάνει την ελευθερία του. 
Η Ελληνική φυλή, λέει, «αν μπορούσε να σχηματίσει 
ένα κράτος^ θα ήταν σε θέση να κυβερνήσει τον κό-
σμο». Επανειλημμένως όταν η αστυακή κουλτούρα 
ήταν στο απώγειό της, για παράδειγμα στην Φλωρεν-
τία κατά τον δέκατο πέμπτο αιώνα, επιτεύχθηκε μια 
παρόμοια ισορροπία ψυχολογικών δυνάμεων. Η τύχη 
του ατόμου ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
εξέλιξη της αστυακής κοινωνίας. Ο κάτοικος της πό-
λης είναι το άτομο κατ' εξοχήν. Οι μεγάλοι ιντιβιν-
τουαλιστές οι οποίοι άσκησαν κριτική στην ζωή της 
πόλης, όπως ο Rousseau και ο Tolstoi, είχαν τις δια-
νοητικές τους ρίζες σε αστυακές παραδόσεις* η από-
δραση του Thoreau στα δάση συνελήφθη μάλλον από 
έναν μελετητή της Ελληνικής πόλης* παρά από έναν 
χωρικό. Ο ιντιβιντουαλιστικός τρόμος αυτών των αν-
θρώπων μπροστά στον πολιτισμό τράφηκε από τους 
καρπούς του πολιτισμού. Ο ανταγωνισμός μεταξύ της 
ατομικότητας και των οικονομικών και κοινωνικών 
συνθηκών της ύπαρξής της, όπως εκφράζεται από αυ-
τούς τους συγγραφείς, είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο 
μέσα στη ίδια την ατομικότητα. Σήμερα, ο ανταγωνι-
σμός αυτός εκτοπίζεται στον συνειδητό νου των ατό-
μων από την επιθυμία να προσαρμοστούν στην πραγ-
ματικότητα. Η διαδικασία αυτή αποτελεί σύμπτωμα 
της παρούσας κρίσης του ατόμου, η οποία με τη σειρά 
της αντανακλά την κατάρρευση της παραδοσιακής 
ιδέας της πόλης που δέσποσε στην δυτική ιστορία για 
εικοσιπέντε αιώνες. 

* Στο πρωτότυπο ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. 
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ο Πλάτων έκανε την πρώτη συστηματική προσπά-
θεια να σφυρηλατήσει μια φιλοσοφία της ατομικότη-
τας σύμφωνα με τα ιδεώδη της πόλης*. Συνέλαβε τον 
άνθρωπο και την πολιτεία ως αρμονικές και ανεξάρ-
τητες δομές νόησης, επιθυμίας και θάρρους, οι οποίες 
ήσαν άριστα οργανωμένες όταν ο καταμερισμός της 
εργασίας ανταποκρινόταν στις αντίστοιχες όψεις της 
τριμερούς ψυχής του ανθρώπου. Η Πολιτεία τον είναι 
προβολή μιας ισορροπίας μεταξύ ατομικής ελευθε-
ρίας και ομαδικού ελέγχου επάνω στα συμφέροντα 
της κοινότητας. Ο Πλάτων προσπαθεί συνεχώς να 
δείξει την αρμονία τόσο μέσα στο πρακτικό και στο 
θεωρητικό πεδίο όσο και μεταξύ των δύο. Στο πρα-
κτικό πεδίο η αρμονία επιτυγχάνεται με την απόδοση 
σε κάθε κοινωνική τάξη της λειτουργίας και των δι-
καιωμάτων της και με την συσχέτιση της δομής της 
κοινωνίας με την φύση των μελών της. Στο θεωρητικό 
πεδίο επιτυγχάνεται μέσω ενός συστήματος το οποίο 
δίνει επαρκές πεδίο σε κάθε «μορφή» στην ιεραρχία 
του σύμπαντος και εξασφαλίζει τη «συμμετοχή» κάθε 
ατόμου στα ιδεώδη αρχέτυπα. Επειδή αυτή η μεγάλη 
αλυσσίδα της ύπαρξης είναι αιώνια, το άτομο είναι 
προκαθορισμένο. Η αξία κάθε όντος αποτιμάται υπό 
το φως μιας προϋπάρχουσας τελεολογίας. 

Κατά ένα μεγάλο μέρος η οντολογία του Πλάτωνα 
έχει την γεύση αρχαϊκών κοσμογονιών, όπου κάθε 
ζωή και ύπαρξη κυβερνάται από ακατανίκητες και 
άκαμπτες δυνάμεις* είναι τόσο ανόητο για έναν άν-
θρωπο ν' αντισταθεί στη μοίρα όσο είναι και για κάθε 
άλλον οργανισμό στη φύση να αντισταθεί στον ρυθμό 
των εποχών ή στον κύκλο της ζωής και του θανάτου. 
Καθώς θαυμάζουμε τους ευρύτατους ορίζοντες του 

* Στο πρωτότυπο ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. 
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πλατωνικού σύμπαντος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
αναφύονται από κςχι προϋποθέτουν μια κοινωνία βα-
σισμένη στην εργασία των δούλων. Από τη μια πλευ-
ρά ο Πλάτων δείχνει τον δρόμο προς τον ιντιβιντουα-
λισμό, όταν προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος διαμορφώ-
νει τον εαυτό του, τουλάχιστον σ' αυτόν τον βαθμό, 
ότι πραγματώνει όλες τις έμφυτες δυνατότητές του. 
Από την άλλη πλευρά, ο Αριστοτέλης δεν παρέκκλινε 
από την διδασκαλία του Πλάτωνα όταν δίδασκε ότι 
ορισμένοι γεννιώνται δούλοι και άλλοι ελεύθεροι και 
ότι η αρετή του δούλου, όπως και αυτή των γυναικών 
και των παιδιών, συνίσταται στην υπακοή. Σύμφωνα 
μ' αυτήν την φιλοσοφία, μόνο οι ελεύθεροι άνθρωποι 
μπορούν να αποβλέπουν στο είδος της αρμονίας εκεί-
νο που προέρχεται από τον ανταγωνισμό και την συμ-
φωνία. 

Εγγενής στο σύστημα του Πλάτωνα είναι η ιδέα του 
αντικειμενικού μάλλον παρά του υποκειμενικού ή του 
τυποποιημένου Λόγου.Αυτός ο προσανατολισμός 
συμβάλλει στην εξήγηση του γεγονότος ότι είναι συγ-
κεκριμένο και συγχρόνως απομακρυσμένο από την 
ανθρώπινη φύση. Ένα στοιχείο ψυχρότητας μπορεί 
να βρει κανείς σε πολλές περιώνυμες οντολογίες, οι 
οποίες δίνουν έμφαση στην αξία της αρμονικής προ-
σωπικότητας - ακόμη και στη φαινομενικά ήπια γα-
λήνη του Goethe, για να μην μιλήσουμε για το όραμα 
του αρμονικού σύμπαντος στην μεσαιωνική φιλο-
σοφία. Η προσωπικότητα είναι ο μικρόκοσμος ο 
οποίος αντιστοιχεί σε μια αμετάλλαχτη κοινωνική και 
φυσική ιεραρχία. Η εμμονή σε οποιαδήποτε αμετάλ-
λαχτη τάξη του σύμπαντος, ενέχουσα την στατική 
θεώρηση της ιστορίας, αποκλείει την ελπίδα για μια 
προοδευτική χειραφέτηση του υποκειμένου από την 
αιώνια παιδική ηλικία τόσο στην κοινωνία όσο και 
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στη φύση. Η μετάβαση από τον αντικειμενικό στον 
υποκειμενικό Λόγο ήταν μια αναγκαία ιστορική δια-
δικασία. 

Πρέπει όμως να παρατηρηθεί, αν και εν συντομία, 
ότι η έννοια της προόδου δεν είναι λιγότεοο προβλη-
ματική και ψυχρή. Αν οι οντολογίες υποστασιοποι-
ούν έμμεσα, με την βοήθεια αντικειμενοποιημένων εν-
νοιών, τις δυνάμεις της φύσης και έτσι ευνοούν την 
κυριάρχηση της φύσης από τον άνθρωπο, η διδασκα-
λία της προόδου υποστασιοποιεί άμεσα το ιδεώδες 
της κυριάρχησης της φύσης και τελικώς αυτοεκ-
φυ>ιίζεται σε μια στατική, παράγωγη μυθολογία. Η 
κίνηση ως τέτοια, απομονωμένη από το κοινωνικό της 
πλαίσιο και από τον ανθρώπινο σκοπό της, γίνεται 
απλώς μια ψευδαίσθηση κίνησης, το κακό άπειρον 
μιας μηχανικής επανάληψης. Η εξύψωση της προό-
δου στο επίπεδο του υπέρτατου ιδεώδους παραβλέπει 
τον αντιφατικό χαρακτήρα κάθε προόδου, ακόμη και 
αυτής που υπάρχει σε μια δυναμική κοινωνία. Δεν 
είναι τυχαίο ότι στο βασικό κείμενο της δυτικής φιλο-
σοφίας, στην Μεταφυσική του Αριστοτέλη, η ιδέα 
ενός οικουμενικού δυναμισμού θα μπορούσε να συ-
σχετιστεί άμεσα με μία αμετακίνητη κινούσα αρχή. Το 
γεγονός ότι η τυφλή ανάπτυξη της τεχνολογίας ενι-
σχύει την κοινωνική καταπίεση και την εκμετάλλευ-
ση, απειλεί σε κάθε στάδιο να μεταμορφώσει την 
πρόοδο στο αντίθετό της, στην πλήρη βαρβαρότητα. 
Τόσο η στατική οντολογία όσο και η διδασκαλία της 
προόδου - τόσο η υποκειμενιστική όσο και η αντικει-
μενιστική μορφή της φιλοσοφίας - ξεχνούν τον άν-
θρωπο. 

Ο Σωκράτης - ο οποίος είναι λιγώτερο τυπικός, πε-
ρισσότερο «αρνητικός», από τους μαθητές του, τον 
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη - ήταν ο αληθινός κή-
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ρυκας της αφηρημένης ιδέας της ατομικότητας, ο 
πρώτος που κατέδειξε ρητώς την αυτονομία του ατό-
μου. Η σωκρατική επικύρωση της συνείδησης ανύψω-
σε τη σχέση μεταξύ ατομικού και οικουμενικού σε ένα 
νέο επίπεδο. Η ισορροπία δεν προέκυπτε πλέον από 
την εδραιωμένη αρμονία στο εσωτερικό της πόλης*· 
αντιθέτως, το οικουμενικό συλλαμβανόταν τώρα ως 
μια εσωτερική, σχεδόν αυτοεπικυρούμενη αλήθεια, 
εγκατεστημένη στο πνεύμα του ανθρώπου. Κατά τον 
Σωκράτη, σε συνέχιση της γραμμής των θεωρήσεων 
των μεγάλων σοφιστών, το να επιθυμεί ή ακόμη και 
να πράττει κανείς το σωστό χωρίς αναστόχαση δεν 
ήταν αρκετό. Η συνειδητή επιλογή ήταν μια προϋπό-
θεση του ηθικού τρόπου ζωής. Ήρθε λοιπόν σε ρήξη 
με τους Αθηναίους δικαστές, οι οποίοι εκπροσωπού-
σαν σεβαστά έθιμα και λατρείες. Η δίκη του^ φαίνεται 
να σημαδεύει τη στιγμή εκείνη της πολιτιστικής ιστο-
ρίας, κατά την οποία η ατομική συνείδηση και η πο-
λιτεία, το ιδεώδες και το πραγματικό, αρχίζουν να 
χωρίζονται από μια άβυσσο. Το υποκείμενο αρχίζει 
να σκέφτεται τον εαυτό του - σε αντίθεση με την εξω-
τερική πραγματικότητα - ως την υψηλώτερη των 
ιδεών. Βαθμιαία, καθώς η σημασία του στον αρχαίο 
κόσμο συνεχίζει να αυξάνεται, το ενδιαφέρον για το 
υπάρχον φθίνει. Όλο και περισσότερο η φιλοσοφία 
έχει την τάση να προσλαμβάνει έναν χαρακτήρα ανα-
ζήτησης παρηγοριάς μέσω εσωτερικών αρμονιών. Η 
ελληνιστική κοινωνία διαποτίζεται από μετασωκρα-
τικές φιλοσοφίες παραίτησης, όπως η Στοά, οι οποίες 
διαβεβαιώνουν τον άνθρωπο ότι το ύψιστο καλό του 
έγκειται στην αυτάρκεια, που επιτυγχάνεται με το να 
μην επιθυμεί κανείς τίποτε, όχι με το να κατέχει όλα 

* Στο πρωτότυπο ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες. 

167 



όσα είναι ουσιώδη για μια ανεξάρτητη ζωή. Αυτή η 
συμβουλή για απάθεια και αποφυγή του πόνου οδή-
γησε στην αποσύνδεση του ατόμου από την κοινότητα 
και στη συνακόλουθη αποσύνδεση του ιδεώδους από 
το πραγματικό. Παραιτούμενο του προνομίου του να 
διαμορφώνει την πραγματικότητα κατ' εικόνα της 
αλήθειας, το άτομο παραδίδεται στην τυραννία. 

Σ' όλα αυτά υπάρχει ένα δίδαγμα: η ατομικότητα 
βλάπτεται όταν ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει να τα 
βγάλει πέρα μόνος του. Καθώς ο κοινός άνθρωπος 
αποσύρεται από την συμμετοχή σε πολιτικές υποθέ-
σεις, η κοινωνία τείνει να οπισθοδρομήσει στον νόμο 
της ζούγκλας, ο οποίος συνθλίβει και τα τελευταία 
υπολείμματα ατομικότητας. Το απόλυτα μεμονωμένο 
άτομο ήταν πάντα μια ψευδαίσθηση. Τα πλέον σεβα-
στά προσωπικά προτερήματα, όπως η ανεξαρτησία, 
η θέληση για ελευθερία, η συμπάθεια και το αίσθημα 
δικαιοσύνης, είναι κοινωνικές όσο και ατομικές αρε-
τές. Το πλήρως εξελιγμένο άτομο είναι η ολοκλήρωση 
μιας πλήρως εξελιγμένης κοινωνίας. Η χειραφέτηση 
του ατόμου δεν είναι χειραφέτηση από την κοινωνία 
αλλά η απελευθέρωση της κοινωνίας από τον εξατομι-
κισμό, έναν εξατομικισμό που μπορεί να αποκορυφω-
θεί σε περιόδους κολλεκτιβοποίησης και μαζικής 
κουλτούρας. 

Το χριστιανικό άτομο βγήκε από τα ερείπια της ελ-
ληνιστικής κοινωνίας. Θα μπορούσε κανείς να σκε-
φτεί ότι μπροστά σ' έναν άπειρο και υπερβατικό Θεό 
το χριστιανικό άτομο είναι απείρως μικρό και ανίσχυ-
ρο - ότι αποτελεί αυτό καθεαυτό αντίφαση, αφού το 
τίμημα της αιώνιας λύτρωσης είναι η πλήρης αυτα-
πάρνηση. Στην πραγματικότητα η βλέψη της ατομι-
κότητας ενισχύθηκε ανυπολόγιστα από την διδασκα-
λία ότι η επίγεια ζωή είναι απλώς ένα ιντερμέτζο στην 

168 



αιώνια ιστορία της ψυχής. Η αξία της ψυχής αυξήθη-
κε με την ιδέα της ισότητας που ενέχεται στην δη-
μιουργία του ανθρώπου από το Θεό κατ' εικόνα και 
ομοίωση του και στην εξιλέωση ολόκληρης της αν-
θρωπότητας με τη θυσία του Χριστού. Η ίδια η έννοια 
της ψυχής ως του εσωτερικού φωτός, της κατοικίας 
του Θεού, γεννήθηκε με τον Χριστιανισμό και, σε αν-
τίθεση μ' αυτόν, όλη η αρχαιότητα έχει ένα στοιχείο 
κενότητας και αποστασιοποίησης. Μερικές από τις 
διδαχές του Ευαγγελίου και τις ιστορίες για τους 
απλούς ψαράδες και ξυλουργούς της Γαλιλαίας φαί-
νεται να κάνουν τα ελληνικά αριστουργήματα βουβά 
και άψυχα - στερούμενα αυτού του εσωτερικού 
φωτός - και τις εξέχουσες μορφές της αρχαιότητας 
ασμίλευτες και βαρβαρικές. 

Στον Χριστιανισμό το ανθρώπινο εγώ και η πεπε-
ρασμένη φύση δεν βρίσκονται σε διαφωνία όπως 
ήσαν στον αυστηρό εβραϊκό μονοθεϊσμό. Επειδή ο 
Χριστός διαμεσολαβεί την άπειρη αλήθεια και την πε-
περασμένη ανθρώπινη ύπαρξη, ο παραδοσιακός Αυ-
γουστινιανισμός, που εξυμνεί την ψυχή και καταδι-
κάζει την φύση, τελικώς ηττήθηκε από τον Θωμιστικό 
Αριστοτελισμό, ο οποίος είναι ένα μεγαλοπρεπές 
σχέδιο για την συμφιλίωση του ιδανικού και του εμ-
πειρικού κόσμου. Ο Χριστιανισμός, σε έντονη αντίθε-
ση με τις αντίπαλες παγκόσμιες θρησκείες και με τις 
ελληνιστικές ηθικές φιλοσοφίες, συνδέει την απάρνη-
ση, την τιθάσευση των φυσικών ορμών, με την οικου-
μενική αγάπη, η οποία κατακλύζει κάθε πράξη. Η 
ιδέα της αυτοσυντήρησης μεταμορφώνεται σε μια με-
ταφυσική αρχή που εγγυάται την αιώνια ζωή της ψυ-
χής· με την υποτίμηση ακριβώς του εμπειρικού του 
εγώ το άτομο αποκτά ένα νέο βάθος και μια νέα συν-
θετότητα. 
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Όπως ακριβώς ο νους δεν είναι τίποτε άλλο από 
ένα στοιχείο της φύσης εφόσον συνεχίζει να αντιτίθε-
ται στη φύση, έτσι και το άτομο δεν είναι παρά ένα 
βιολογικό δείγμα εφόσον είναι απλώς η ενσάρκωση 
ενός εγώ το οποίο είναι προσδιορισμένο από τον συν-
τονισμό των λειτουργιών του στην υπηρεσία της αυτο-
συντήρησης. Ο άνθρωπος αναφάνηκε ως άτομο όταν 
η κοινωνία άρχισε να χάνει την συνεκτικότητά της και 
ο ίδιος συνειδητοποίησε την διαφορά της δικής του 
ζωής από αυτήν της φαινομενικά αιώνιας συλλογικό-
τητας. Ο θάνατος προσέλαβε μια απαίσια και αδυ-
σώπητη όψη και η ζωή του ατόμου έγινε μια αναντι-
κατάστατη απόλυτη αξία. Ο Άμλετ, αποκαλούμενος 
συχνά το πρώτο αληθινά σύγχρονο άτομο, είναι η 
προσωποποίηση της ιδέας της ατομικότητας ακριβώς 
για τον λόγο ότι φοβάται την οριστικότητα του θανά-
του, τον τρόμο της αβύσσου. Το βάθος των μεταφυσι-
κών στοχασμών του, οι φευγαλέες σκιάσεις του νου 
του, προϋποθέτουν τον προσδιορισμό της συμπεριφο-
ράς του από τον Χριστιανισμό. Μολονότι ο Άμλετ, 
ένας καλός μαθητής του Montaigne, έχασε την χρι-
στιανική του πίστη, διατήρησε την χριστιανική ψυχή 
του και κατά κάποιον τρόπο αυτό σημαδεύει την 
πραγματική καταγωγή του σύγχρονου ατόμου. Ο 
Χριστιανισμός δημιούργησε την αρχή της ατομικότη-
τας μέσω της διδασκαλίας του περί αθάνατης ψυχής, 
εικόνας του Θεού. Συγχρόνως όμως ο Χριστιανισμός 
σχετικοποίησε την συγκεκριμένη θνητή ατομικότητα. 
Ο αναγεννησιακός ουμανισμός διατηρεί την απεριό-
ριστη αξία του ατόμου όπως νοείτο από τον Χριστια-
νισμό αλλά την απολυτοποιεί και μ' αυτό τον τρόπο 
την διαμορφώνει τελειωτικά αλλά και προετοιμάζει 
τΊ]ν καταστροφή της. Για τον Άμλετ, το άτομο είναι 
τόσο μια απόλυτη οντότητα όσο και εντελώς ασήμαν-
το. 
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Με την άρνηση ακριβώς της θέλησης για επίγεια 
αυτοσυντήρηση χάριν της συντήρησης της αιώνιας 
ψυχής ο Χριστιανισμός υποστήριξε την άπειρη αξία 
κάθε ανθρώπου, μια ιδέα που διείσδυσε ακόμη και σε 
μη χριστιανικά ή αντιχριστιανικά συστήματα του δυ-
τικού κόσμου. Είναι αλήθεια ότι το τίμημα ήταν η κα-
τάπνιξη ζωτικών ενστίκτων και - λόγω του ότι μια 
τέτοια κατάπνιξη δεν είναι ποτέ επιτυχής - μια ανει-
λικρίνεια που διαπερνά την κουλτούρα μας. Παρόλα 
αυτά, ακριβώς αυτή η εσωτερίκευση αυξάνει την ατο-
μικότητα. Αρνούμενο Λ:ον εαυτό του, μιμούμενο την 
θυσία του Χριστού, το άτομο αποκτά ταυτόχρονα μια 
νέα διάσταση και ένα νέο ιδεώδες σύμφωνα με το 
οποίο μπορεί να διαμορφώσει την ζωή του στη γη. 

Θα μπορούσε να δειχθεί ότι η Χριστιανική διδα-
σκαλία της αγάπης, της Caritas, η οποία ήταν αρχικώς 
ευπρόσδεκτη από την εξουσία, απέκτησε αργότερα 
δική της φορά, και ότι η χριστιανική ψυχή κατέληξε 
να αποκρούει την ίδια εκείνη δύναμη, η οποία την γα-
λούχησε και διέδωσε την ιδέα της υπέροχής της, δη-
λαδή την Εκκλησία. Η εξουσία της Εκκλησίας εκτει-
νόταν και στην εσωτερική ζωή, μια σφαίρα στην 
οποία δεν είχαν εισβάλει οι κοινωνικοί θεσμοί της 
κλασσικής αρχαιότητας. Προς το τέλος του Μεσαίω-
να, οι εκκλησιαστικοί έλεγχοι, κοσμικοί και πνευμα-
τικοί, είχαν σε σημαντικό βαθμό παρακαμφθεί. 
Υπάρχει μια εκπληκτική αναλογία μεταξύ της Μεταρ-
ρύθμισης και του φιλοσοφικού Διαφωτισμού σχετικά 
με την ιδέα του ατόμου. 

Στην εποχή της ελεύθερης επιχείρησης, στην λεγό-
μενη εποχή του ιντιβιντουαλισμού, η ατομικότητα 
ήταν ολοκληρωτικά υποταγμένη στη λογική της αυτο-
συντήρησης. Σ' εκείνη την εποχή, η ιδέα της ατομικό-
τητας έμοιαζε να αποδεσμεύεται από τις μεταφυσικές 
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παγίδες και να γίνεται απλώς μια σύνθεση των υλικών 
συμφερόντων του ατόμου. Ότι μ' αυτόν τον τρόπο 
δεν γλύτωσε την χρησιμοποίησή της ως πιόνι από τους 
ιδεολόγους δεν χρειάζεται απόδειξη. Ο ιντιβιντουα-
λισμός είναι ακριβώς η καρδιά της θεωρίας και της 
πρακτικής του αστικού φιλελευθερισμού, ο οποίος 
βλέπει την κοινωνία να εξελίσσεται μέσω της αυτόμα-
της αλληλεπίδρασης αποκλινόντων συμφερόντων σε 
μια ελεύθερη αγορά. Το άτομο μπορούσε να διατηρη-
θεί ως κοινωνικό ον μόνον με την επιδίωξη των δικών 
του μακροχρόνιων συμφερόντων σε βάρος των εφήμε-
ρων άμεσων ικανοποιήσεων. Μ' αυτόν τον τρόπο, ενι-
σχύθηκαν τα προτερήματα της ατομικότητας που 
σφυρηλάτησε η ασκητική πειθαρχία του Χριστιανι-
σμού. Το αστικό άτομο δεν έβλεπε κατ' ανάγκη τον 
εαυτό του σε σύγκρουση με την συλλογικότητα, αλλά 
πίστευε ή πείθονταν να πιστέψει ότι αποτελεί μέλος 
μιας κοινωνίας η οποία μπορούσε να επιτύχει τον 
ύψιστο βαθμό αρμονίας μόνον μέσω του απεριόρι-
στου ανταγωνισμού των ατομικών συμφερόντων. 

Ο φιλελευθερισμός μπορούμε να πούμε ότι θεω-
ρούσε τον εαυτό του πάτρονα μιας ουτοπίας, η οποία 
έγινε πραγματικότητα που δεν χρειαζόταν τίποτε άλ-
λο παρά την απάλειψη μερικών ενοχλητικών ρυτίδων. 
Για τις ρυτίδες αυτές δεν ευθυνόταν η αρχή του φιλε-
λευθερισμού αλλά τα θλιβερά, μη φιλελευθεριστικής 
προέλευσης εμπόδια που εμπόδιζαν την πλήρη καρ-
ποφορία της. Η αρχή του φιλελευθερισμού οδήγησε 
στη συμμορφία μέσω της ισοπεδωτικής αρχής του εμ-
πορίου και της ανταλλαγής η οποία συγκρατούσε την 
φιλελεύθερη κοινωνία. Η μονάς, ένα σύμβολο του 
ατομιστικού οικονομικού ατόμου της αστικής κοινω-
νίας τον δέκατο έβδομο αιώνα, έγινε κοινωνικός τύ-
πος. Όλες οι μονάδες, όσο κι αν ήσαν μεταξύ τους 

172 



χωρισμένες από τις τάφρους του ιδίου συμφέροντος, 
έτειναν να εξομοιωθούν όλο και περισσότερο μέσω 
της επιδίωξης ακριβώς αυτού του ιδίου συμφέροντος. 
Στην εποχή μας των μεγάλων οικονομικών ομίλων και 
της μαζικής κουλτούρας η αρχή της συμμορφίας απε-
λευθερώνεται από το ιντιβιντουαλιστικό της πέπλο, 
διακηρύσσεται ανοιχτά και ανυψώνεται στο αξίωμα 
του ιδεώδους per se. 

Ο φιλελευθερισμός στην γέννησή του χαρακτηρι-
ζόταν από την ύπαρξη μιας πληθώρας ανεξάρτητων 
επιχειρηματιών οι οποίοι φρόντιζαν την ιδιοκτησία 
τους και την υπεράσπιζαν από ανταγωνιστικές κοι-
νωνικές δυνάμεις. Οι κινήσεις της αγοράς και η γενι-
κή τάση της παραγωγής ήσαν ριζωμένες στις οικονο-
μικές απαιτήσεις των επιχειρήσεών τους. Τόσο οι έμ-
ποροι όσο και οι εργοστασιάρχες έπρεπε να είναι 
προετοιμασμένοι για όλα τα οικονομικά και πολιτικά 
ενδεχόμενα. Αυτή η ανάγκη τους ωθούσε να μάθουν 
ό,τι μπορούσαν από το παρελθόν και να καταστρώ-
σουν σχέδια για το μέλλον. Ήσαν αναγκασμένοι να 
σκεφτούν οι ίδιοι για τα δικά τους και η σκέψη τους, 
παρότι η περιβόητη ανεξαρτησία της σε κάποιο βαθ-
μό δεν ήταν τίποτε περισσότερο από αυταπάτη, είχε 
αντικειμενικότητα αρκετή για να εξυπηρετήσει τα 
συμφέροντα μιας κοινωνίας δεδομένης μορφής σε δε-
δομένη στιγμή. Η κοινωνία των ιδιοκτητών της με-
σαίας τάξης, ιδιαιτέρως εκείνων οι οποίοι δρούσαν 
ως μεσάζοντες στο εμπόριο και ορισμένων τύπων ερ-
γοστασιαρχών, έπρεπε να ενθαρρύνει την ανεξάρτητη 
σκέψη, ακόμη κι αν απέκλινε από τα δικά τους συμ-
φέροντα. Η ίδια η επιχείρηση, η οποία προοριζόταν 
να περιέλθει στους κατιόντες της οικογένειας, έδινε 
στις σκέψεις του επιχειρηματία έναν ορίζοντα που 
εκτεινόταν πολύ πέραν της διάρκειας της δικής του 
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ζωής. Η ατομικότητά του ήταν αυτή ενός προμηθευτή 
των αναγκαίων, υπερήφανου για τον εαυτό του και 
για το είδος του, πεπεισμένου ότι κοινότητα και κρά-
τος επαφίονται σ' αυτόν και σ' άλλους σαν αυτόν, δε-
δηλωμένα υποκινούμενους από το κίνητρο του υλικού 
κέρδους. Η αίσθηση του της επάρκειας στις προκλή-
σεις ενός άπληστου κόσμου εκφραζόταν στο δυνατό 
αλλά και αυτοκυριαρχούμενο εγώ του και στη διατή-
ρηση συμφερόντων τα οποία υπερέβαιναν τις άμεσες 
ανάγκες του. 

Στην σημερινή εποχή των μεγάλων μπίζνες ο ανε-
ξάρτητος επιχειρηματίας δεν είναι πλέον η τυπική πε-
ρίπτωση. Ο κοινός άνθρωπος βρίσκει όλο και πιο δύ-
σκολο να προγραμματίζει για τους διαδόχους του ή 
έστω και για το δικό του απώτερο μέλλον. Το σύγχρο-
νο άτομο μπορεί να έχει περισσότερες ευκαιρίες από 
τους προγόνους του αλλά οι απτές μελλοντικές του 
προοπτικές έχουν μια όλο και βραχύτερη διάρκεια. 
Το μέλλον δεν υπεισέρχεται με τόσο συγκεκριμένο 
τρόπο στις δοσοληψίες του. Απλώς αισθάνεται ότι 
δεν θα χαθεί εντελώς αν διατηρήσει την ειδικότητά 
του και προσκολληθεί στην εταιρία του, στον σύλλογό 
του ή στο συνδικάτο του. Συνεπώς το ατομικό υπο-
κείμενο του Λόγου τείνει να γίνει ένα συνεσταλμένο 
εγώ, δέσμιο ενός φευγαλέου παρόντος, ένα εγώ, το 
οποίο ξεχνά την χρήση των διανοητικών λειτουργιών 
με τις οποίες κάποτε μπορούσε να υπερβεί την πραγ-
ματική του θέση στην πραγματικότητα. Οι λειτουρ-
γίες αυτές αναλαμβάνονται τώρα από τις μεγάλες οι-
κονομικές και κοινωνικές δυνάμεις της εποχής. Το 
μέλλον του ατόμου εξαρτάται όλο και λιγώτερο από 
την δική του πρόνοια και όλο και περισσότερο από 
τις εθνικές και διεθνείς αναμετρήσεις των κολοσσών 
της δύναμης. Η ατομικότητα χάνει την οικονομική της 
βάση. 
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Μερικές δυνάμεις αντίστασης έχουν ακόμη απο-
μείνει μέσα στον άνθρωπο. Αποτελεί απόδειξη κατά 
του κοινωνικού πεσιμισμού το γεγονός ότι, παρά τις 
συνεχείς επιθέσεις που υφίσταται από τα συλλογικά 
πρότυπα, το πνεύμα της ανθρωπιάς είναι ακόμη ζων-
τανό, αν όχι μέσα στο άτομο ως μέλος κοινωνικών 
ομάδων, τουλάχιστον μέσα στο άτομο στο μέτρο που 
το αφήνουν στην ησυχία του. Όμως η επίπτωση των 
υπαρχουσών συνθηκών στην ζωή του μέσου ανθρώ-
που είναι τέτοια ώστε ο ενδοτικός τύπος που αναφέρ-
θηκε πιο πάνω έχει γίνει ο συντριπτικά επικρατέστε-
ρος. Από την ημέρα που γεννιέται ο άνθρωπος τον 
κάνουν να αισθάνεται ότι υπάρχει μόνον ένας τρόπος 
να τα πάει καλά σ' αυτό τον κόσμο - να εγκαταλείψει 
την ελπίδα της τελικής αυτοπραγμάτωσης. Αυτό μπο-
ρεί να το πετύχει μόνον μέσω της μίμησης. Διαρκώς 
ανταποκρίνεται σε ό,τι αντιλαμβάνεται γύρω του, όχι 
μόνον συνειδητά αλλά με όλο του το είναι, αντι-
γράφοντας τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές 
που αντιπροσωπεύουν όλες οι συλλογικότητες οι 
οποίες τον περιτυλίγουν σαν δίχτυ - η παρέα του στο 
παιχνίδι, οι συμμαθητές του, η αθλητική του ομάδα 
και όλες οι άλλες ομάδες οι οποίες, όπως επισημάνθη-
κε ήδη, επιβάλλουν μια αυστηρότερη συμμόρφωση, 
μια ριζικώτερη υποταγή μέσω της πλήρους αφομοίω-
σης από αυτήν που οποιοσδήποτε πατέρας ή δάσκα-
λος του δέκατου ένατου αιώνα θα μπορούσε να επι-
βάλει. Απηχών, επαναλαμβάνων, μιμούμενος τον πε-
ρίγυρό του, προσαρμοζόμενος σε όλες τις ισχυρές 
ομάδες στις οποίες τελικώς ανήκει, μεταμορφωνόμε-
νος από άνθρωπος σε μέλος οργανώσεων. Θυσιάζον-
τας τις δυνατότητές του χάριν της ετοιμότητας και της 
ικανότητας να προσαρμοστεί και να αποκτήσει επιρ-
ροή σε τέτοιες οργανώσεις, κατορθώνει να επιβιώσει. 
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Μια επιβίωση που επιτυγχάνεται με τα πιο παλιά βιο-
λογικά μέσα επιβίωσης, συγκεκριμένα με τον μιμητι-
σμό. 

Όπως ακριβώς το παιδί επαναλαμβάνει τα λόγια 
της μητέρας του και ο νεαρός τους βάναυσους τρό-
πους των μεγαλύτερων στα χέρια των οποίων δεινο-
παθεί, έτσι και το γιγαντιαίο μεγάφωνο της ιντου-
στριαλιστικής κουλτούρας, που αντιλαλεί δια μέσου 
της εμπορευματοποιημένης χ^υχαγωγίας και της λαϊ-
κής διαφήμισης, - τα οποία γίνονται όλο και πιο δυσ-
διάκριτα το ένα από το άλλο - αναδιπλασιάζει χωρίς 
τέλος την επιφάνεια της πραγματικότητας. Όλα τα 
έξυπνα ευρήματα της βιομηχανίας διασκέδασης ανα-
παράγουν διαρκώς τετριμμένες σκηνές της ζωής οι 
οποίες παρόλα αυτά εξαπατούν, διότι η τεχνική 
ακρίβεια της αναπαραγωγής συγκαλύπτει την παρα-
ποίηση του ιδεολογικού περιεχομένου ή το αυθαίρε-
τον της εισαγωγής ενός τέτοιου περιεχομένου. Αυτή 
η αναπαραγωγή δεν έχει τίποτε το κοινό με την μεγά-
λη ρεαλιστική τέχνη η οποία απεικονίζει την πραγμα-
τικότητα για να την κρίνει. Η μοντέρνα μαζική κουλ-
τούρα, μολονότι βάλλει ελεύθερα κατά των πεπα-
λαιωμένων πολιτιστικών αξιών, εκθειάζει τον κόσμο 
όπως είναι. Ο κινηματογράφος, το ραδιόφωνο, οι 
λαϊκές βιογραφίες και τα μυθιστορήματα έχουν το 
ίδιο ρεφραίν: Αυτός είναι ο συρμός μας, αυτή είναι 
η ρουτίνα του μεγάλου και αυτού που μέλλει να είναι 
μεγάλο - αυτή είναι η πραγματικότητα όπως είναι και 
πρέπει να είναι και θα είναι. 

Ακόμη και λέξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να 
εκφράσουν μια ελπίδα για κάτι άλλο εκτός από τους 
καρπούς της επιτυχίας, έχουν στιφτεί στην πρέσσα 
αυτής της υπηρεσίας. Η ιδέα της αιώνιας ευδαιμονίας 
και κάθε τι που σχετίζεται με το απόλυτο έχει συρρι-
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κνωθεί στη λειτουργία της θρησκευτικής διαπαιδα-
γώγησης, νοούμενης ως δραστηριότητας του ελεύθε-
ρου χρόνου* έχει γίνει μέρος του ιδιώματος του κατη-
χητικού σχολείου. Η ιδέα της ευτυχίας, ομοίως, έχει 
υποβιβαστεί σε πεζότητα που συμπίπτει με το να διά-
γει κανείς το είδος εκείνο της φυσιολογικής ζωής στο 
οποίο άσκησε συχνά κριτική η σοβαρή θρησκευτική 
σκέψη. Η ίδια η ιδέα της αλήθειας έχει συρρικνωθεί 
στον σκοπό να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον 
έλεγχο της φύσης και η συνειδητοποίηση των άπειρων 
δυνατοτήτων που ενυπάρχουν στον άνθρωπο έχει πα-
ραπεταχτεί στην κατηγορία του πολυτελούς είδους. 
Σκέψη η οποία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα καμιάς 
καθεστηκυίας ομάδας ή δεν είναι συναφής με τις δρα-
στηριότητες καμιάς βιομηχανίας δεν έχει θέση πουθε-
νά, θεωρείται μάταιη και περιττή. Παραδόξως, μια 
κοινωνία η οποία, μπροστά στην πείνα που μαστίζει 
μεγάλες περιοχές του κόσμου, ανέχεται να παραμένει 
αργό ένα μεγάλο μέρος του μηχανολογικού της εξο-
πλισμού, η οποία βάζει στο ράφι πολλές σημαντικές 
εφευρέσεις και αφιερώνει αναρίθμητες ώρες εργασίας 
σε μωρές διαφημίσεις και στην παραγωγή εργαλείων 
καταστροφής - μία κοινωνία στην οποία αυτές οι πο-
λυτέλειες είναι εγγενείς έχει κάνει ευαγγέλιό της το 
όφελος. 

Επειδή η σύγχρονη κοινωνία είναι μία ολότητα, η 
παρακμή της ατομικότητας επηρεάζει τόσο τις χαμη-
λώτερες όσο και τις υψηλότερες κοινωνικές ομάδες, 
τον εργάτη όσο και τον επιχειρηματία. Μία από τις 
σημαντικότερες ιδιότητες της ατομικότητας, αυτή της 
αυθόρμητης δράσης, η οποία άρχισε να φθίνει στον 
καπιταλισμό ως αποτέλεσμα της μερικής εξαφάνισης 
του ανταγωνισμού, έπαιξε έναν ουσιαστικότατο ρόλο 
στην σοσιαλιστική θεωρία. Σήμερα όμως ο αυθορμη-
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τισμός της εργατικής τάξης έχει καταστραφεί από την 
γενική διάλυση της ατομικότητας. Οι άνθρωποι της 
εργασίας αποχωρίζονται όλο και περισσότερο από τις 
κριτικές θεωρίες όπως αυτές διαμορφώθηκαν από 
τους μεγάλους πολιτικούς και κοινωνικούς στοχαστές 
του δέκατου ένατου αιώνα. Σημαίνοντες ηγέτες εργα-
τικών συνδικάτων που είναι γνωστοί ως πρωταθλητές 
της προόδου αποδίδουν την νίκη του φασισμού στη 
Γερμανία στην ιδιαίτερη βαρύτητα που έδινε στην 
θεωρητική σκέψη η γερμανική εργατική τάξη. Στην 
πραγματικότητα δεν είναι η θεωρία αλλά η παρακμή 
της εκείνη που προωθεί την υποταγή στους κρατούν-
τες, είτε αυτοί εκπροσωπούνται από τις δυνάμεις 
ελέγχου του κεφαλαίου είτε από τις δυνάμεις ελέγχου 
της εργασίας. Ωστόσο οι μάζες, παρά την προσαρμο-
στικότητά τους, δεν έχουν συνθηκολογήσει πλήρως με 
την κολλεκτιβοποίηση. Καίτοι, υπό την πίεση της 
πραγματιστικής πραγματικότητας των ημερών μας, ο 
τρόπος που εκφράζει τον εαυτό του ο άνθρωπος έχει 
γίνει ταυτόσημος με τη λειτουργία του στο κρατούν 
σύστημα, καίτοι καταπνίγει απεγνωσμένα κάθε άλλη 
παρόρμηση στον εαυτό του και σε άλλους, η οργή η 
οποία τον κυριεύει όποτε συνειδητοποιεί έναν ανολο-
κλήρωτο πόθο που δεν χωρά μέσα στο υπάρχον πρό-
τυπο είναι μία ένδειξη της αγανάκτησήςτου που σιγο-
καίει. Η αγανάκτηση αυτή, αν έπαυε η καταπίεση, θα 
στρεφόταν εναντίον ολόκληρης της κοινωνικής τάξης 
πραγμάτων η οποία έχει μία εγγενή τάση να προλαμ-
βάνει την από μέρους των μελών της επίγνωση των 
μηχανισμών της καταπίεσής τους. Σε όλη την ιστορία 
πιέσεις φυσικές, πολιτιστικές και πιέσεις από οργα-
νώσεις έπαιξαν πάντα έναν ρόλο στην ενσωμάτωση 
του ατόμου σε μια δίκαιη ή άδικη τάξη πραγμάτων 
σήμερα οι εργατικές οργανώσεις, στην προσπάθειά 
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τους να βελτιώσουν την θέση των εργατών, ανα-
πόφευκτα ωθούνται στο να συμβάλλουν σ' αυτήν την 
πίεση. 

Υπάρχει μία ουσιώδης διαφορά μεταξύ των κοινω-
νικών μονάδων της σύγχρονης βιομηχανικής εποχής 
και αυτών προηγούμενων εποχών. Οι μονάδες των 
παλαιότερων κοινωνιών ήσαν ολότητες, με την έννοια 
ότι σχηματίστηκαν σε ιεραρχικά οργανωμένες οντότη-
τες. Η ζωή της τοτεμιστικής φυλής, του γένους (clan), 
της Εκκλησίας του Μεσαίωνα, του έθνους της περιό-
δου των αστικών επαναστάσεων ακολουθούσε ιδεο-
λογικά πρότυπα διαμορφωμένα στην πορεία της ιστο-
ρικής εξέλιξης. Αυτά τα πρότυπα - μαγικά, θρησκευ-
τικά ή φιλοσοφικά - αντανακλούσαν τρέχουσες μορ-
φές κοινωνικής κυριαρχίας. Συνέχισαν να αποτελούν 
μία πολιτιστική συνδετική ουσία ακόμη και όταν έπα-
ψαν να παίζουν ρόλο στην παραγωγή* έτσι, λόγω 
ακριβώς του γεγονότος ότι είχαν αντικειμενοποιηθεί, 
ευνοούσαν κι αυτά την ιδέα της κοινής αλήθειας. Κά-
θε σύστημα ιδεών, θρησκευτικό, καλλιτεχνικό ή λογι-
κό, στο μέτρο που έχει διατυπωθεί σε μία κατανοητή 
γλώσσα, αποκτά μία γενική σημασία και αναγκαστι-
κά αξιώνει να είναι αληθές με την οικουμενική έν-
νοια. 

Η αντικειμενική και οικουμενική εγκυρότητα που 
απαιτείτο από τις ιδεολογίες των παλαιότερων συλλο-
γικών μονάδων συνιστούσε μία ουσιώδη προϋπόθεση 
της ύπαρξής τους στο σώμα της κοινωνίας. Α ^ ά τα 
πρότυπα οργάνωσης, όπως αυτά της μεσαιωνικής Εκ-
κλησίας, δεν συνέπιπταν σε κάθε σημείο με τις μορφές 
της υλικής ζωής. Μόνον η ιεραρχική δομή και οι τυπι-
κές λειτουργίες τόσο του κλήρου όσο και των λαϊκών 
ήσαν ρυθμισμένες αυστηρά. Κατά τα λοιπά ούτε η 
ζωή καθεαυτή ούτε το διανοητικό της πλαίσιο ήσαν 
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πλήρως ενσωματωμένα. Οι βασικές πνευματικές έν-
νοιες δεν ήσαν εντελώς συγχωνευμένες με τις πρακτι-
κές αντιλήψεις· έτσι διατηρούσαν κάποιον αυτόνομο 
χαρακτήρα. Υπήρχε ακόμη ένα ρήγμα μεταξύ κουλ-
τούρας και παραγωγής. Το ρήγμα αυτό άφηνε περισ-
σότερες δυνατότητες διαφυγής από ό,τι η σύγχρονη 
υπεροργάνωση, η οποία κυριολεκτικά υποβιβάζει το 
άτομο σε απλό κύτταρο λειτουργικών αντιδράσεων. 
Οι σύγχρονες οργανωτικές μονάδες, όπως το σύνολο 
της εργασίας, είναι οργανικά μέρη του κοινωνικοοι-
κονομικού συστήματος. 

Οι προηγούμενες ολότητες, οι οποίες υποτίθετο ότι 
υπάκουαν σ' ένα αφηρημένο πνευματικό μοντέλο, πε-
ριείχαν ένα στοιχείο που λείπει από τις αμιγώς πραγ-
ματιστικές ολότητες του ιντουστριαλισμού. Και οι τε-
λευταίες έχουν μία ιεραρχική δομή* αλλά είναι ολο-
κληρωτικά και δεσποτικά ενσωματωμένες. Για παρά-
δειγμα, η προώθηση των στελεχών τους στις υψηλότε-
ρες βαθμίδες δεν βασίζεται σε προσόντα που έχουν 
σχέση με κάποιο πνευματικό ιδεώδες. Αποκλειστικά 
σχεδόν συναρτάται με την ικανότητά τους να χειρα-
γωγούν ανθρώπους· καθαρά διοικητικές και τεχνικές 
δεξιοτεχνίες καθορίζουν την επιλογή του διευθυντι-
κού προσωπικού. Αυτού του είδους οι δεξιότητες δεν 
έλειπαν βεβαίως από την ιεραρχική ηγεϋία των περα-
σμένων κοινωνιών αλλά η ρήξη του δεσμού μεταξύ 
αρχηγικών δεξιοτήτων και ενός αντικειμενοποιημέ-
νου πλαισίου πνευματικών ιδανικών είναι αυτό που 
δίνει στις σύγχρονες ολότητες τον ιδιάζοντα χαρα-
κτήρα τους. Η σύγχρονη Εκκλησία αντιπροσωπεύει 
μία συνέχιση των παλαιών μορφών ωστόσο η επιβίω-
ση αυτή στηρίζεται σε ευρεία προσαρμογή στην καθα-
ρώς μηχανική σύλληψη - την οποία, παρεvθετιkά, 
βοήθησε να εξαπλωθεί ο εγγενής πραγματισμός της 
χριστιανικής θεολογίας. 
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Η κοινωνική θεωρία - αντιδραστική, δημοκρατική 
ή επαναστατική - ήταν ο κληρονόμος των παλαιότε-
ρων συστημάτων σκέψης τα οποία υποτίθετο ότι έθε-
σαν τα πρότυπα των περασμένων ολοτήτων. Αυτά τα 
παλαιότερα συστήματα εξαφανίστηκαν επειδή οι 
μορφές αλληλεγγύης τις οποίες προί3πέθεταν αποδεί-
χτηκαν απατηλές και οι συνδεδεμένες μ' αυτές ιδεολο-
γίες έγιναν κενές και απολογητικές. Από την πλευρά 
της η πρόσφατη κριτική της κοινωνίας κρατήθηκε μα-
κριά από την απολογητική και δεν εξύμνησε το υπο-
κείμενό της - ούτε καν ο Μαρξ δεν εκθείασε το προ-
λεταριάτο. Έβλεπε τον καπιταλισμό ως την τελευταία 
μορφή κοινωνικής αδικίας* αλλά δεν συγχωρούσε τις 
καθιερωμένες ιδέες και τις προλήψεις της κυριαρ-
χούμενης τάξης την οποία η διδασκαλία του έπρεπε 
να καθοδηγήσει. Σε αντίθεση προς τις τάσεις της μα-
ζικής κουλτούρας, καμία από τις διδασκαλίες αυτές 
δεν επιχείρησε να «πουλήσει» στους ανθρώπους τον 
τρόπο ζωής στον οποίο ήδη είναι προσδεδεμένοι και 
τον οποίο υποσυνείδητα απεχθάνονται έστω κι αν εκ-
δηλώνουν την επιδοκιμασία τους. Η κοινωνική θεω-
ρία πρόσφερε μία κριτική ανάλυση της πραγματικό-
τητας στην οποία συμπεριλαμβάνονταν οι στρεβλές 
ιδέες των ίδιων των εργατών. Στις συνθήκες του σύγ-
χρονου ιντουστριαλισμού όμως ακόμη και η πολιτική 
θεωρία μολύνθηκε από την απολογητική τάση της συ-
νολικής κουλτούρας. 

Δεν εννοείται μ' αυτό ότι θα έπρεπε να ήταν επιθυ-
μητή μία επιστροφή στις παλαιότερες μορφές. Δεν 
μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τους δείκτες του ρολο-
γιού ούτε μπορεί ν' αντιστραφούν οι οργανωτικές εξε-
λίξεις, ούτε καν να απορριφθούν θεωρητικά. Το κα-
θήκον των μαζών σήμερα δεν συνίσταται στην προσ-
κόλλησή τους σε παραδοσιακά κομματικά σχήματα 
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αλλά στο να αναγνωρίσουν το μονοπωλιακό πρότυπο 
που διεισδύει στις οργανώσεις τους και προσβάλλει 
την ατομική τους νοημοσύνη και να το αποκρούσουν. 
Στην έννοια που είχαν τον δέκατο ένατο αιώνα για 
μία ορθολογική κοινωνία του μέλλοντος δινόταν με-
γαλύτερη έμφαση τους μηχανισμούς προγραμματι-
σμού, οργάνωσης και συγκεντροποίησης παρά στη 
δυσχερή θέση του ατόμου. Τα κοινοβουλευτικά κόμ-
ματα των εργατών, προϊόντα τα ίδια του φιλελευθερι-
σμού, αποκήρυσσαν την φιλελευθεριστική ανορθολο-
γικότητα και προωθούσαν μία σχεδιασμένη σοσιαλι-
στική οικονομία σε αντίθεση με τον άναρχο καπιταλι-
σμό. Προωθούσαν την κοινωνική οργάνωση και συγ-
κεντροποίηση ως προϋποθέσεις του Λόγου σε μία 
εποχή παραλογισμού. Όμως υπό την παρούσα μορφή 
του ιντουστριαλισμού εκδηλώθηκε, λόγω της αυξα-
νόμενης καταπίεσής της, η άλλη όψη της ορθολογικό-
τητας: ο ρόλος της ανεξάρτητης κριτικής σκέψης στην 
διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής, του αυθορμητι-
σμού του ατομικού υποκειμένου, της αντίστασής του 
στα προκατασκευασμένα πρότυπα συμπεριφοράς. 
Από την μία πλευρά, ο κόσμος είναι ακόμη χωρισμέ-
νος σε εχθρικές ομάδες και οικονομικά και πολιτικά 
συγκροτήματα. Η κατάσταση αυτή απαιτεί οργάνωση 
και συγκεντροποίηση που αντιπροσωπεύουν το στοι-
χείο του γενικού από την σκοπιά του Λόγου. Από την 
άλλη πλευρά, ο άνθρωπος είναι από τα πρώτα του 
χρόνια τόσο ολοκληρωτικά ενσωματωμένος σε συλ-
λόγους, ομάδες και οργανώσεις ώστε η ιδιαιτερότητα 
(η μοναδικότητα), το στοιχείο του μερικού από την 
σκοπιά του Λόγου, είναι εντελώς καταπνιγμένο ή 
αφομοιωμένο. Αυτό ισχύει τόσο για τον εργάτη όσο 
και για τον επιχειρηματία. Τον δέκατο ένατο αιώνα 
το προλεταριάτο δεν είχε ακόμη αποκτήσει μορφή. 
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Έτσι εξηγείται πώς, παρά το γεγονός ότι ήταν χωρι-
σμένο κατά εθνικές ομάδες, σε ειδικευμένους και 
ανειδίκευτους εργάτες, σε απασχολούμενους και 
άνεργους, τα συμφέροντά του μπόρεσαν να πάρουν 
μορφή βάσει κοινών οικονομικών και κοινωνικών εν-
νοιών. Η αμορφία του εργατικού κόσμου και η συνα-
κόλουθη ροπή του προς την θεωρητική σκέψη ήρθε σε 
καθαρή αντίθεση με τις πρακτικές ολότητες των διευ-
θυντικών στελεχών των επιχειρήσεων. Η ανύψωση 
των εργατών από ένα παθητικό σ' έναν ενεργητικό 
ρόλο στην καπιταλιστική διαδικασία επιτεύχθηκε με 
τίμημα των ενσωμάτωση στο γενικό σύστημα. 

Η ίδια διαδικασία που, τόσο στην πραγματικότητα 
όσο και στην ιδεολογία, μετέτρεψε την εργασία σε οι-
κονομικό υποκείμενο μεταμόρφωσε και τον εργάτη, ο 
οποίος ήταν ήδη το αντικείμενο της βιομηχανίας, στο 
αντικείμενο και της εργασίας. Καθώς η ιδεολογία γί-
νεται πιο ρεαλιστική, πιο προσγειωμένη, η εγγενής 
της αντίφαση προς την πραγματικότητα, ο παραλογι-
σμός της, αυξάνεται. Ενώ πιστεύουν ότι είναι δη-
μιουργοί της μοίρας τους, οι μάζες είναι αντικείμενα 
των ηγετών τους. Φυσικά, όλα τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνουν οι επικεφαλής των εργατικών συνδικά-
των εξασφαλίζουν στους εργάτες κάποιο πλεονέκτη-
μα, τουλάχιστο πρόσκαιρο. Οι νεοφιλελεύθεροι οι 
οποίοι αντιτίθενται στον εργατικό συνδικαλισμό πα-
ρασύρονται σ' έναν ξεπερασμένο ρομαντισμό και η 
εισβολή τους στα οικονομικά είναι πιο επικίνδυνη 
από τις δραστηριότητές τους στην φιλοσοφική σφαί-
ρα. Το γεγονός ότι τα εργατικά συνδικάτα είναι μονο-
πωλιακώς οργανωμένα δεν σημαίνει ότι τα μέλη τους 
- πλην της εργατικής αριστοκρατίας - είναι μονοπω-
λητές. Σημαίνει όμως ότι οι ηγέτες τους ελέγχουν την 
προσφορά εργασίας, όπως οι επικεφαλής των μεγά-
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ένωνε με όλους τους εξαθλιωμένους ανθρώπους σε 
κάθε χώρα και σε κάθε τμήμα της κοινωνίας. Ο νους 
τους, αν και ακαλλιέργητος, δεν κεντριζόταν διαρκώς 
από τις τεχνικές της μαζικής κουλτούρας που εγχα-
ράζουν τα πρότυπα της ιντουστριαλιστικής συμπε-
ριφοράς στα μάτια και στα αυτιά και στους μύονές 
τους τόσο τις ώρες της ανάπαυσης όσο και τις ώρες 
της δουλειάς. Σήμερα οι εργάτες, όχι λιγότερο από 
τον υπόλοιπο πληθυσμό, είναι καλύτερα διανοητικά 
εκπαιδευμένοι, καλύτερα πληροφορημένοι και πολύ 
λιγότερο αφελείς. Γνωρίζουν τις λεπτομέρειες των 
εθνικών υποθέσεων και τις μπλόφες των πολιτικών 
χειρισμών, ιδιαίτερα εκείνων που τρέφονται με προ-
παγάνδα εναντίον της διαφθοράς. Οι εργάτες, του-
λάχιστον όσοι δεν έζησαν την κόλαση του φασισμού, 
είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στην δίωξη οποιουδή-
ποτε καπιταλιστή ή πολιτικού ο οποίος βάλλεται επει-
δή παραβίασε τους κανόνες του παιγνιδιού* αλλά δεν 
αμφισβητούν τους ίδιους τους κανόνες. Έχουν μάθει 
να δέχονται την κοινωνική αδικία - ακόμη και την 
ανισότητα μέσα στην δική τους ομάδα - ως ένα πανί-
σχυρο γεγονός και να δέχονται τα πανίσχυρα γεγονό-
τα ως τα μόνα αξιοσέβαστα πράγματα. Ο νους τους 
είναι κλειστός στο όνειρο ενός βασικά διαφορετικού 
κόσμου και σε έννοιες οι οποίες, αντί ν' αποτελούν 
απλές ταξινομήσεις γεγονότων, προσανατολίζονται 
προς την αληθινή εκπλήρωση αυτού του ονείρου. Οι 
σύγχρονες οικονομικές συνθήκες ευθύνονται για την 
τήρηση μιας θετικιστικής στάσης τόσο από τα μέλη 
όσο κι από τους ηγέτες των εργατικών συνδικάτων 
έτσι ώστε να μοιάζουν όλο και περισσότερο μεταξύ 
τους. Αυτή η τάση, παρότι τίθεται συνεχώς υπό αμφι-
σβήτηση από αντίθετες τάσεις, ενδυναμώνει την θέση 
της εργασίας ως μιας νέας δύναμης στην κοινωνική 
ζωή. 
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λων ομίλων ελέγχουν τις πρώτες ύλες, τις μηχανές ή 
άλλα στοιχεία της παραγωγής. Οι εργατικοί ηγέτες 
διαχειρίζονται την εργασία, την χειραγωγούν, την 
διαφημίζουν και προσπαθούν να ορίσουν την τιμή της 
στο υα^ηλότερο δυνατό επίπεδο. Συγχρόνως η δική 
τους κοινωνική και οικονομική ισχύς, οι θέσεις τους 
και τα εισοδήματά τους, όλα, απείρως υψηλότερα 
από την ισχύ, τη θέση και το εισόδημα του μεμονωμέ-
νου εργάτη, εξαρτώνται από το ιντουστριαλιστικό 
σύστημα. 

Το γεγονός ότι η οργάνωση της εργασίας αναγνω-
ρίζεται ως μία οικονομική δραστηριότητα σαν αυτήν 
κάθε άλλου ομίλου επιχειρήσεων συμπληρώνει την 
διαδικασία πραγμοποίησης (reification) του ανθρώ-
που. Σήμερα η παραγωγική ικανότητα του εργάτη όχι 
μόνον αγοράζεται από το εργοστάσιο και υποβάλλε-
ται στις απαιτήσεις της τεχνολογίας αλλά επιπλέον 
διευθύνεται και η ποσότητά της ορίζεται από την ηγε-
σία τών εργατικών συνδικάτων. 

Καθώς εξασθενούν οι θρησκευτικές και ηθικές 
ιδεολογίες και η πολιτική θεωρία καταργείται με την 
πορεία των οικονομικών και πολιτικών γεγονότων"^, 
οι ιδέες των εργατών τείνουν να διαπλάθονται από 
την ιδεολογία των μπίζνες που έχουν οι αρχηγοί τους. 
Η ιδέα μιας εγγενούς διαμάχης μεταξύ των εργατικών 
μαζών του κόσμου και της ύπαρξης κοινωνικής αδι-
κίας εκτοπίστηκε από τις έννοιες που σχετίζονται με 
την στρατηγική της διαμάχης ρ,εταξύ των διαφόρων 
ισχυρών ομάδων. Είναι αλήθεια πως οι εργάτες πα-
λαιότερα δεν είχαν καμία εννοιακή γνώση των μηχα-
νισμών τους οποίους αποκάλυψε η κοινωνική θεωρία, 
και ο νους και το σώμα τους έφεραν τα σημάδια της 
καταπίεσης* ωστόσο η αθλιότητά τους ήταν η αθλιό-
τητα ατομικών ανθρώπινων υπάρξεων η οποία τους 
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Όχι πως η ανισότητα έχει μειωθεί. Πρόσθετες δια-
φορές έχουν προστεθεί στις αποκλίσεις μεταξύ της 
κοινωνικής ισχύος μεμονωμένων μελών διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων. Ενώ τα συνδικάτα ορισμένων 
κατηγοριών εργασίας κατόρθωσαν να αυξήσουν τις 
τιμές τους, ολόκληρο το βάρος της καταπιεστικής κοι-
νωνικής δύναμης μετατίθεται σε άλλες κατηγορίες, 
οργανωμένες ή μη. Επιπλέον, υπάρχει το ρήγμα μετα-
ξύ των μελών των συνδικάτων και αυτών που για πολ-
λούς και διάφορους λόγους έχουν αποκλειστεί από τα 
συνδικάτα, μεταξύ των ανθρώπων που αποτελούν ένα 
προνομιούχο έθνος και αυτών οι οποίοι, σ' αυτόν τον 
αλληλεξαρτώμενο κόσμο, κυριαρχούνται όχι μόνο 
από την δική τους παραδοσιακή ελίτ αλλά και απρ 
τις ηγετικές ομάδες των βιομηχανικά περισσότερο 
ανεπτυγμένων χωρών. Η αρχή δεν έχει αλλάξει. 

Στην σημερινή εποχή, η εργασία και το κεφάλαιο 
ενδιαφέρονται εξίσου για τη διατήρηση και την επέ-
κταση του ελέγχου τους. Οι ηγέτες και των δύο αυτών 
ομάδων υποστηρίζουν διαρκώς εντονώτερα ότι η 
θεωρητική κριτική της κοινωνίας έχει γίνει περιττή ως 
αποτέλεσμα της τεράστιας τεχνολογικής προόδου, η 
οποία υπόσχεται να επιφέρει επαναστατικές αλλαγές 
στις συνθήκες της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι τεχνο-
κράτες ισχυρίζονται ότι η υπεραφθονία των αγαθών 
που παράγονται στις υπεραλυσσίδες συναρμολόγησης 
θα εξαλείψουν αυτομάτως όλη την οικονομική αθλιό-
τητα. Η αποτελεσματικότητα, η παραγωγικότητα και 
ο έξυπνος προγραμματισμός ανακηρύσσονται θεοί 
του σύγχρονου ανθρώπου* οι λεγόμενες «μη παραγω-
γικές» ομάδες και το «ληστρικό» κεφάλαιο χαρακτη-
ρίζονται ως οι εχθροί της κοινωνίας. 

Είναι αλήθεια ότι ο μηχανικός, ίσως το σύμβολο 
αυτής της εποχής, δεν είναι τόσο αποκλειστικά αφο-
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σιωμένος στην πραγματοποίηση κέρδους όσο ο βιο-
μήχανος ή ο έμπορος. Λόγω του ότι η λειτουργία του 
είναι πιο άμεσα συνδεδεμένη με τις απαιτήσεις της 
ίδιας της παραγωγής, οι εντολές του χαρακτηρίζονται 
από μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. Οι υφιστάμενοί 
του αναγνωρίζουν ότι τουλάχιστον μερικές από τις 
εντολές του ανταποκρίνονται στη φύση των πραγμά-
των και συνεπώς είναι λογικές με μία οικουμενική έν-
νοια. Αλλά κατά βάθος κι αυτή η ορθολογικότητα 
προσήκει στην κυριάρχηση, όχι στον Λόγο. Ο μηχανι-
κός δεν ενδιαφέρεται να κατανοήσει τα πράγματα 
χάριν αυτών των ιδίων ή χάριν της γνώσης αλλά μό-
νον σύμφωνα με τον τρόπο που εντάσσονται σ' ένα 
σχήμα, αδιάφορο πόσο ξένο προς την εσωτερική τους 
δομή· αυτό ισχύει τόσο για έμβια όντα όσο και για 
άψυχα πράγματα. Το πνεύμα του μηχανικού είναι το 
πνεύμα του ιντουστριαλισμού στην εκσυγχρονισμένη 
μορφή του. Η διοίκηση του, που υπηρετεί έναν συγκε-
κριμένο σκοπό, θα κάνει τους ανθρώπους έναν συμ-
φειρμό εργαλείων χωρίς δικό τους σκοπό. 

Η θεοποίηση της βιομηχανικής δραστηριότητας δεν 
γνωρίζει όρια. Η ανάπαυση κατέληξε να θεωρείται 
ένα είδος διαστροφής στον βαθμό που δεν είναι απα-
ραίτητη για την εξασφάλιση ζωτικότητας για περαι-
τέρω δραστηριότητα. «Η Αμερικανική φιλοσοφία» 
λέει ο Moses F. Aronson «προϋποθέτει την πραγματι-
κότητα ενός ανοικτού και δυναμικού σύμπαντος. 
Ένα ρευστό σύμπαν δεν είναι τόπος που προσφέρε-
ται για ανάπαυση, ούτε ενθαρρύνει την αισθητική 
απόλαυση του παθητικού στοχασμού. Ένας κόσμος 
σε συνεχή διαδικασία ανάπτυξης διεγείρει την ενερ-
γητική φαντασία και προσκαλεί την άσκηση της μυϊ-
κής εξυπνάδας»^ Έχει την άποψη ότι ο πραγματι-
σμός «αντανακλά τα χαρακτηριστικά μιας ακριτικά 
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γαλουχημένης, αθλητικής νοοτροπίας, η οποία πα-
λεύει με τις περιπλοκότητες που δημιούργησε το 
ανερχόμενο παλιρροιακό κύμα του ιντουστριαλισμού 
και στροβιλίζεται μπροστά στο φόντο μιας αγροτικής 
οικονομίας»^. Όμως, η διαφορά μεταξύ της «ακριτι-
κά γαλουχημένης νοοτροπίας» των Αμερικανών πρω-
τοπόρων και αυτής των σύγχρονων προπαγανδιστών 
της είναι εκτυφλωτική. Οι ίδιοι οι πρωτοπόροι δεν 
υποστασιοποιούσαν τα μέσα σε σκοπούς. Μοχθούσαν 
σκληρά στον άμεσο αγώνα τους για επιβίωση* μπορεί 
κάλλιστα στα όνειρά τους να ζούσαν τη φαντασία των 
απολαύσεων ενός λιγότερο δυναμικού και πολύ πιο 
ήσυχου σύμπαντος. Πιθανόν στο σύστημα των εν-
νοιών τους περί μακαριότητας ή των ιδανικών τους 
μιας προς επίτευξιν κουλτούρας να έκαναν την «αι-
σθητική απόλαυση του παθητικού στοχασμού» αξία. 

Οι πρόσφατοι επίγονοί τους, όταν επιλέγουν ένα 
διανοητικό επάγγελμα στον σύγχρονο καταμερισμό 
της εργασίας, εγκωμιάζουν τις αντίστροφες αξίες. Ό-
ταν μιλούν για τις θεωρητικές προσπάθειες ως «μυϊ-
κές» και «αθλητικές» και μ' αυτήν την έννοια ως «έ-
ναν αυθόρμητο αυτοφυή βλαστό» προσπαθούν, σαν 
με μία τύψη ένοχης συνείδησης, να γαντζωθούν στην 
κληρονομιά τους της δραστήριας ζωής των ακριτών 
και να εξομοιώσουν τη γλώσσα τους με το ακτιβιστικό 
λεξιλόγιο των χειρωνακτικών επαγγελμάτων, ιδιαίτε-
ρα αυτών των γεωργικών και βιομηχανικών εργατών. 
Εξυμνούν τον συντονισμό και την ομοιομορφία ακό-
μη και στον χώρο των ιδεών. Στην σύνθεση της αμερι-
κανικής φιλοσοφίας, γράφει ο Aronson, «εισχώρησαν 
οπωσδήποτε και ορισμένα ευρωπαϊκά συστατικά. Τα 
ξένα αυτά συστατικά όμως απορροφήθηκαν και συγ-
χωνεύτηκαν σε μία αυτόχθονη ενότητα»^. Όσο αυτοί 
οι συντονιστές πλησιάζουν στην πραγμάτωση των δυ-
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νατοτήτων μέσω των οποίων η γη θα μπορούσε να γί-
νει τόπος στοχασμού και απόλαυσης, τόσο επιμένουν, 
σαν συνειδητοί ή μη συνειδητοί οπαδοί του Johann 
Gottlieb Fichte, να εξυμνούν την ιδέα του έθνους και 
της λατρείας της αιώνιας δραστηριότητας. 

Δεν είναι η τεχνολογία ή το κίνητρο της αυτοσυν-
τήρησης που καθεαυτά ευθύνονται για την παρακμή 
του ατόμου* δεν είναι η παραγωγή per se, αλλά οι 
μορφές στις οποίες λαμβάνει χώρα - οι αλληλοσυσχε-
τίσεις των ανθρώπων μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο 
του ιντουστριαλισμού. Ο ανθρώπινος μόχθος και η 
έρευνα και η εφεύρεση είναι μία απάντηση στην πρό-
κληση της ανάγκης. Το πρότυπο γίνεται παράλογο 
μόνο από την στιγμή που οι άνθρωποι ανάγουν τον 
μόχθο, την έρευνα και την εφεύρεση σε είδωλα. Μία 
τέτοια ιδεολογία τείνει να εκτοπίσει την ουμανιστική 
θεμελίωση του ίδιου εκείνου πολιτισμού που επιζητεί 
να δοξάσει. Ενώ οι έννοιες της πλήρους ικανοποίησης 
και της απεριόριστης απόλαυσης ενείχαν μιαν ελπίδα 
που απελευθέρωσε τις δυνάμεις της προόδου, η ειδω-
λοποίηση της προόδου οδηγεί στο αντίθετο της προό-
δου. Την κοπιώδη εργασία για έναν σκοπό που έχει 
νόημα μπορεί να την απολαμβάνει κανείς ή ακόμη και 
να την αγαπά. Μία φιλοσοφία η οποία κάνει την ερ-
γασία αυτοσκοπό οδηγεί τελικώς σε δυσφορία για 
κάθε είδους εργασία. Η παρακμή του ατόμου δεν 
πρέπει να καταλογιστεί στα τεχνικά επιτεύγματα του 
ανθρώπου ούτε καν στον ίδιο τον άνθρωπο - οι άν-
θρωποι είναι συνήθως πολύ καλύτεροι απ' αυτά που 
σκέπτονται ή λένε ή κάνουν - αλλά στην παρούσα δο-
μή και στο παρόν περιεχόμενο του «αντικειμενικού 
πνεύματος», του πνεύματος που διαποτίζει όλους 
τους κλάδους της κοινωνικής ζωής. Τα πρότυπα σκέ-
ψης και δράσης τα οποία οι άνθρωποι δέχονται έτοι-
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υΐα από τους φορείς της μαζικής κουλτούρας επενερ-
γούν με την σειρά τους στην μαζική κουλτούρα και 
την επηρεάζουν σαν να ήσαν ιδέες των ίδιων των αν-
θρώπων. Το αντικειμενικό πνεύμα στις μέρες μας λα-
τρεύει την βιομηχανία, την τεχνολογία και την εθνι-
κότητα χωρίς μία αρχή που να μπορεί να δώσει νόημα 
σ' αυτές τις κατηγορίες· αντανακλά την πίεση ενός οι-
κονομικού συστήματος το οποίο δεν γνωρίζει περίοδο 
χάριτος και δεν επιτρέπει διαφυγές. 

Όσο για το ιδεώδες της παραγωγικότητας, πρέπει 
να παρατηρηθεί ότι σήμερα το οικονομικά σημαντικό 
μετράται με μέτρο την χρησιμότητά του αναφορικά με 
την δομή της ισχύος, όχι αναφορικά με τις ανάγκες 
του συνόλου. Το άτομο πρέπει ν' αποδείξει την αξία 
του στη μία ή στην άλλη ομάδα από εκείνες οι οποίες 
είναι εμπλεγμένες στην μάχη για την αύξηση του ελέγ-
χου που ασκούν στην εθνική και διεθνή οικονομία. Εξ 
άλλου, η ποσότητα και η ποιότητα των αγαθών ή των 
υπηρεσιών που συνεισφέρει στην κοινωνία είναι 
απλώς ένας από τους παράγοντες που προσδιορίζουν 
την επιτυχία του. 

Ούτε πρέπει να συγχέεται η αποτελεσματικότητα, 
το σύγχρονο κριτήριο και η μοναδική δικαίωση της 
ύπαρξης κάθε ατόμου, με την γνήσια τεχνική ή διευ-
θυντική δεξιότητα. Αυτή είναι αναπόσπαστο μέρος 
της ικανότητας να είναι κανείς «δικός τους», να τα 
βγάζει πέρα, να εντυπωσιάζει τους άλλους, να πλα-
σάρει καλά τον εαυτό του, να καλλιεργεί τις σωστές 
διασυνδέσεις - ταλέντα τα οποία φαίνεται να έχουν 
μεταδοθεί σε τόσο πολλούς ανθρώπους σήμερα μέσω 
των προσβεβλημένων κυττάρων τους. Η πλάνη της τε-
χνοκρατικής σκέψης, από τον Saint Simon ως τον Ve-
hlen και τους οπαδούς του, έγκειται στο ότι υποεκτι-
μά την ομοιότητα των χαρακτηριστικών που συμβάλ-
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λουν στην επιτυχία στους διάφορους κλάδους παρα-
γωγής και οικονομικής δραστηριότητας και στο ότι 
συγχέει την ορθολογική χρήση των μέσων παραγωγής 
με τις ορθολογικές τάσεις ορισμένων από τους φορείς 
της. 

Αν η σύγχρονη κοινωνία τείνει να ακυρώσει όλα τα 
γνωρίσματα της ατομικότητας, δεν ανταμείβονται, θα 
μπορούσε κανείς να ρωτήσει, τα μέλη της από την ορ-
θολογικότητα της οργάνωσής της; Οι τεχνοκράτες συ-
χνά διατείνονται ότι, όταν οι θεωρίες τους τεθούν σε 
εφαρμογή, οι οικονομικές κρίσεις θα ανήκουν πλέον 
στο παρελθόν και οι βασικές οικονομικές δυσαναλο-
γίες θα εξαφανιστούν ολόκληρος ο παραγωγικός μη-
χανισμός θα δουλεύει ομαλά σύμφωνα με τα προ-
γράμματα. Πράγματι, η σύγχρονη κοινωνία δεν απέ-
χει πολύ από την πραγματοποίηση του τεχνοκρατικού 
ονείρου. Οι ανάγκες τόσο των καταναλωτών όσο και 
των παραγωγών, οι οποίες στο φιλελεύθερο σύστημα 
της αγοράς γίνονταν αισθητές με στρεβλές και ανορ-
θολογικές μορφές σε μία διαδικασία που κορυφωνό-
ταν σε κρίσεις, μπορούν τώρα σ' έναν μεγάλο βαθμό 
να προβλεφθούν και να ικανοποιηθούν ή ν' ακυρω-
θούν σύμφωνα με την πολιτική που εφαρμόζουν οι οι-
κονομικοί και πολιτικοί ηγέτες. Η έκφραση των αν-
θρώπινων αναγκών δεν διαστρεβλώνεται πλέον από 
τους αμφίβολους οικονομικούς δείκτες της αγοράς* 
αντ' αυτού οι ανάγκες αυτές προσδιορίζονται με στα-
τιστικές και όλων των ειδών οι μηχανικοί - της βιομη-
χανίας, της πολιτικής και της τεχνικής - αγωνίζονται 
να τις κρατήσουν υπό έλεγχο. Αλλά αν αυτή η νέα ορ-
θολογικότητα βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο πλησιέ-
στερα στην ιδέα του Λόγου απ' όσο το σύστημα της 
αγοράς, κατά έναν άλλο βρίσκεται μακρύτερα από 
αυτήν. 
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Στο παλαιότερο σύστημα, οι συναλλαγές μεταξύ 
των μελών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων δεν 
προσδιορίζονταν στην πραγματικότητα από την αγο-
ρά αλλά από την άνιση κατανομή της οικονομικής 
ισχύος· ωστόσο ο μετασχηματισμός των ανθρωπίνων 
σχέσεων σε αντικειμενικούς οικονομικούς μηχανι-
σμούς έδινε στο άτομο, τουλάχιστον καταρχήν, μία 
ορισμένη ανεξαρτησία. Όταν οι αποτυχημένοι αντα-
γωνιστές πτώχευαν ή όταν οι ομάδες που είχαν μείνει 
πίσω καταντούσαν στην εξαθλίωση, μπορούσαν να 
διατηρήσουν ένα αίσθημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
ακόμη κι αν ήσαν οικονομικά απόβλητες, διότι η ευ-
θύνη για την κατάντια τους ήταν δυνατόν να επιρρι-
φθεί στις ανώνυμες οικονομικές διαδικασίες. Σήμερα 
ακόμη συμβαίνει να καταστρέφονται άτομα ή ολόκλη-
ρες ομάδες από τυφλές οικονομικές δυνάμεις· αλλά 
αυτές εκπροσωπούνται από καλύτερα οργανωμένες 
και ισχυρότερες ελίτ. Μολονότι οι αλληλεξαρτήσεις 
αυτών των κυρίαρχων ομάδων υπόκεινται σε μετα-
πτώσεις, από πολλές απόψεις συνεννοούνται περίφη-
μα. Όταν η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση των 
βιομηχανικών δυνάμεων εξαφανίζει με την σειρά της 
τον πολιτικό φιλελευθερισμό, τα θύματα είναι κατα-
δικασμένα καθ' ολοκληρίαν. Στον ολοκληρωτισμό, 
όταν ένα άτομο ή μία ομάδα κατηγορηθεί από την ελίτ 
για μεροληψία, δεν στερείται μόνο τα προς το ζειν αλ-
λά απειλείται η ίδια η ανθρώπινη ουσία του. Η αμερι-
κανική κοινωνία ενδέχεται ν' ακολουθήσει διαφορε-
τική πορεία. Πάντως, η βαθμιαία εξαφάνιση της ατο-
μικής σκέψης και αντίστασης, την οποίαν επιφέρουν 
οι οικονομικοί και πολιτιστικοί μηχανισμοί του σύγ-
χρονου ιντουστριαλισμού, θα κάνει την πρόοδο προς 
το ανθρώπινο συνεχώς δυσκολότερη. 

Κάνοντας το σύνθημα της παραγωγής ένα είδος 
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θρησκευτικής πίστης, επαγγελόμενη τεχνοκρατικές 
ιδέες και στιγματίζοντας ως «μη παραγωγικές» τις 
ομάδες εκείνες που δεν έχουν πρόσβαση στους μεγά-
λους βιομηχανικούς προμαχώνες, η βιομηχανία ξεχνά 
η ίδια και κάνει και την κοινωνία να ξεχάσει ότι η 
παραγωγή έχει γίνει, σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, 
ένα μέσον στον αγώνα για εξουσία. Οι πολιτικές που 
ακολουθούν οι οικονομικοί ηγέτες, από τις οποίες 
εξαρτάται όλο και πιο άμεσα η κοινωνία στο παρόν 
της στάδιο, είναι ακλόνητες και εξυπηρετούν συγκε-
κριμένα συμφέροντα και γι' αυτό ίσως κωφεύουν στις 
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας περισσότερο απ' 
όσο οι αυτόματες τάσεις, οι οποίες κάποτε προσδιό-
ριζαν τις κινήσεις της αγοράς. Η ανορθολογικότητα 
πλάθει ακόμη τις τύχες των ανθρώπων. 

Η εποχή της τεράστιας βιομηχανικής ισχύος, κατα-
στρέφοντας τις προοπτικές ενός σταθερού παρελθόν-
τος και μέλλοντος, που γεννήθηκαν από φαινομενι-
κώς διαρκείς σχέσεις ιδιοκτησίας, εξοντώνει σταδια-
κά το άτομο. Η επιδείνωση της κατάστασής του με-
τράται ίσως καλύτερα με μέτρο την παντελή ανασφά-
λειά του σε ό,τι αφορά τις προσωπικές του οικονο-
μίες. Όσο τα εθνικά νομίσματα ήσαν αυστηρά προσ-
δεδεμένα στον χρυσό και ο χρυσός διακινείτο ελεύθε-
ρα διεθνώς, η αξία του κυμαινόταν μέσα σε στενά 
όρια. Υπό τις σημερινές συνθήκες οι κίνδυνοι του 
πληθωρισμού, μιας σημαντικής μείωσης ή και της ολι-
κής απώλειας της αγοραστικής δύναμης των αποτα-
μιεύσεών του, ελλοχεύουν παντού. Η κατοχή χρυσού 
από ιδιώτες ήταν το σύμβολο της αστικής εξουσίας. 
Ο χρυσός έκανε τον αστό κατά κάποιο τρόπο τον 
διάδοχο του αριστοκράτη. Μ' αυτόν μπορούσε να 
εξασφαλίσει ασφάλεια στον εαυτό του και να είναι 
σχετικά βέβαιος ότι ακόμη και μετά τον θάνατό του 
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τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του δεν θα κατα-
βροχθίζονταν από το οικονομικό σύστημα. Η λίγο ώς 
πολύ ανεξάρτητη θέση του, βασισμένη στο δικαίωμα 
ν' ανταλλάσει αγαθά και χρήμα με χρυσό και άρα βα-
σισμένη σε σχετικώς σταθερές αξίες ιδιοκτησίας, 
εκφραζόταν στο ενδιαφέρον του για την καλλιέργεια 
της προσωπικότητάς του - όχι, όπως σήμερα, για να 
κάνει μία καλύτερη καριέρα ή για οποιονδήποτε 
επαγγελματικό λόγο, αλλά χάριν της δικής του ατομι-
κής ύπαρξης. Η προσπάθεια είχε νόημα επειδή η υλι-
κή βάση της ατομικότητας δεν ήταν εντελώς ασταθής. 
Παρότι οι μάζες δεν μπορούσαν να προσβλέπουν 
στην κοινωνική θέση του αστού, η ύπαρξη μιας σχετι-
κά πολυάριθμης τάξης ατόμων, τα οποία είχαν ένα 
γνήσιο ενδιαφέρον για ανθρωπιστικές αξίες, σχημά-
τιζε το υπόβαθρο τόσο για το είδος θεωρητικής σκέ-
ψης όσο και για το είδος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 
τα οποία λόγω της εγγενούς αλήθειας τους εξέφραζαν 
τις ανάγκες της κοινωνίας στο σύνολό της. 

Ο κρατικός περιορισμός του δικαιώματος κατοχής 
χρυσού είναι το σύμβολο μιας πλήρους αλλαγής. 
Ακόμη και τα μέλη της μεσαίας τάξης πρέπει να υπο-
ταχθούν στην ανασφάλεια. Το άτομο παρηγοριέται 
στη σκέψη ότι η κυβέρνησή του, η εταιρεία του, ο σύλ-
λογός του, το συνδικάτο του ή η ασφαλιστική του 
εταιρεία θα φροντίσουν γι' αυτόν όταν αρρωστήσει ή 
όταν φθάσει σε ηλικία να αποσυρθεί. Οι διάφοροι 
νόμοι που απαγορεύουν την ιδιωτική κατοχή χρυσού 
συμβολίζουν την καταδίκη του ανεξάρτητου οικονο-
μικού ατόμου. Στο φιλελεύθερο καθεστώς, ο επαίτης 
ήταν πάντα καρφί στο μάτι του εισοδηματία. Στην 
εποχή των μεγάλων μπίζνες επαίτες και εισοδηματίες 
εξαφανίζονται. Δεν υπάρχουν λωρίδες στάσης στις 
οδικές αρτηρίες της κοινωνίας μας. Όλοι πρέπει να 
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συνεχίσουν να τρέχουν. Ο επιχειρηματίας έχει γίνει 
φονξιονάριος, ο άνθρωπος των γραμμάτων έγινε 
επαγγελματίας ειδήμων. Η ρήση του φιλοσόφου, Be-
ne qui latuit, bene vixit, είναι ασυμβίβαστη με τον σύγ-
χρονο οικονομικό κύκλο. Ο καθένας είναι κάτω από 
το μαστίγιο μίας ανώτερης δύναμης. Αυτοί οι οποίοι 
κατέχουν τις δεσπόζουσες θέσεις έχουν λίγη μόνον 
περισσότερη αυτονομία από τους υφιστάμενούς τους· 
είναι καθηλωμένοι από την εξουσία την οποία 
ασκούν. 

Κάθε όργανο της μαζικής κουλτούρας χρησιμεύει 
στην ενίσχυση των κοινωνικών πιέσεων που ασκούν-
ται στην ατομικότητα, αποκλείοντας κάθε δυνατότη-
τα να διατηρήσει το άτομο τον εαυτό του μπρος σ' 
όλους τους αποσυνθετικούς μηχανισμούς της σύγχρο-
νης κοινωνίας. Η προβολή του ατομικού ηρωισμού 
και του αυτοδημιούργητου ανθρώπου στις λαϊκές βιο-
γραφίες και στα ψευδορομαντικά μυθιστορήματα και 
έργα δεν αναιρούν αυτήν την παρατήρηση^. Στην 
πραγματικότητα αυτά τα μηχανοποίητα κίνητρα για 
αυτοσυντήρηση επισπεύδουν την αποσύνθεση της 
ατομικότητας. Όπως ακριβώς τα σλόγκαν περί στι-
βαρού ιντιβιντουαλισμού είναι πολιτικώς χρήσιμα 
στα μεγάλα τραστ στην προσπάθειά τους να εξαιρε-
θούν από τον κοινωνικό έλεγχο, έτσι και στην μαζική 
κουλτούρα η ρητορική του ιντιβιντουαλισμού, επι-
βάλλοντας πρότυπα προς συλλογική μίμηση, αποκη-
ρύσσει την ίδια την αρχή στην οποία δίνει ανειλικρι-
νείς υποσχέσεις. Αν, με τα λόγια του Huey Long, κάθε 
άνθρωπος μπορεί να είναι βασιλιάς, γιατί δεν μπορεί 
και κάθε κορίτσι να είναι βασίλισσα του κινηματο-
γράφου, η μοναδικότητα της οποίας έγκειται στο ότι 
είναι τυπική; 

Το άτομο δεν έχει πλέον μία προσωπική ιστορία. 
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Αν και όλα αλλάζουν, τίποτε δεν κινείται. Δεν χρειά-
ζεται ούτε έναν Ζήνωνα ούτε ένα Cocteau, ούτε ένα 
διαλεκτικό Ελεάτη ούτε έναν παρισινό σουρρεαλιστή, 
για να του πει τι εννοεί η Βασίλισσα στο Μέσα από 
τον Καθρέφτη όταν λέει «Χρειάζεται να τρέξεις όσο 
μπορείς περισσότερο για να μείνεις στην ίδια θέση» ή 
τι εκφράζει ο τρελός του Lombroso στο ωραίο ποίημά 
του: 

Noi confitti al nostro orgoglio 
Come ruote in ferrei perni, 
Ci stanchiamo in giri eterni, 
Sempre erranti e sempre quü* 

Η αντίρρηση ότι το άτομο, παρόλα αυτά, δεν 
εξαφανίζεται ολότελα μέσα στους νέους απρόσωπους 
θεσμούς, ότι ο ιντιβιντουαλισμός στην σύγχρονη κοι-
νωνία είναι πιο στιβαρός και ασυγκράτητος παρά πο-
τέ, είναι άστοχη. Η αντίρρηση περιέχει έναν κόκκο 
αλήθειας, συγκεκριμένα την σκέψη ότι ακόμη ο άν-
θρωπος είναι καλύτερος από τον κόσμο στον οποίο 
ζει. Ωστόσο η ζωή του φαίνεται ν' ακολουθεί μία συ-
νέχεια η οποία θα ταίριαζε σε κάθε ερωτηματολόγιο 
που καλείται να συμπληρώσει. Η διανοητική του 
ύπαρξη εξαντλείται στις σφυγμομετρήσεις της κοινής 
γνώμης. Ιδιαίτερα τα λεγόμενα σημαίνοντα άτομα 
των ημερών μας, τα είδωλα των μαζών, δεν είναι γνή-
σια άτομα, είναι απλώς δημιουργήματα της δικής 
τους διαφήμισης, μεγεθύνσεις των φωτογραφιών 
τους, λειτουργίες κοινωνικών διαδικασιών. Ο τέλειος 

* Καρφωμένοι στην υπερηφάνεια μας / σαν ρόδες σε σιδερένιους 
άξονες / Θα κουραστούμε σε γύρους αιώνιους / πάντα περιπλανώ-
μενοι και πάντα εδώ. 
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υπεράνθρωπος, κατά του οποίου κανένας δεν προει-
δοποίησε με μεγαλύτερη αγωνία απ' όσο ο ίδιος ο Nie-
tzsche, είναι μία προβολή των καταπιεσμένων μαζών, 
είναι ο Κινγκ Κονγκ μάλλον παρά ο Καίσαρ Βορ-
γίας̂ ®. Η υπνωτιστική έλξη που έχουν ασκήσει κίβδη-
λοι υπεράνθρωποι σαν τον Hitler απορρέει όχι τόσο 
από αυτά που σκέφτονται ή λένε ή κάνουν όσο από 
τα γελοία καμώματά τους, τα οποία ορίζουν ένα στυλ 
συμπεριφοράς για ανθρώπους που, απογυμνωμένοι 
από τον αυθορμητισμό τους μέσω της βιομηχανικής 
κατεργασίας, χρειάζονται υποδείξεις για το πώς να 
κάνουν φίλους και πώς να επηρεάζουν ανθρώπους. 

Οι περιγραφόμενες τάσεις οδήγησαν ήδη στη μεγα-
λύτερη συμφορά στην ιστορία της Ευρώπης. Μερικές 
από τις αιτίες ήσαν ειδικώς ευρωπαϊκές. Άλλες είναι 
ανιχνεύσιμες στις βαθειές μεταβολές που συντελέστη-
καν στον χαρακτήρα του ανθρώπου υπό την επίρροια 
των διεθνών τάσεων. Κανείς δεν μπορεί να προείπει 
με βεβαιότητα ότι αυτές οι καταστροφικές τάσεις θα 
παρεμποδιστούν στο εγγύς μέλλον. Υπάρχει πάντως 
αυξανόμενη συνείδηση του γεγονότος ότι η ανυπόφο-
ρη πίεση που ασκείται στο άτομο δεν είναι αναπόφευ-
κτη. Πρέπει να ελπίζει κανείς ότι οι άνθρωποι κάποτε 
θα κατανοήσουν ότι δεν εκπηγάζει άμεσα από τις κα-
θαρώς τεχνικές απαιτήσεις της παραγωγής, αλλά από 
την κοινωνική δομή. Πράγματι, η εντατικοποίηση της 
καταστολής σε πολλά μέρη του κόσμου μαρτυρεί αφε-
αυτής τον φόβο μπροστά στην επαπειλούμενη δυνα-
τότητα αλλαγής στη βάση της παρούσας ανάπτυξης 
των παραγωγικών δυνάμεων. Η βιομηχανική πειθαρ-
χία, η τεχνολογική πρόοδος και ο επιστημονικός δια-
φωτισμός, οι ίδιες εκείνες οικονομικές και πολιτιστι-
κές διαδικασίες που επιφέρουν την εξάλειψη της ατο-
μικότητας, υπόσχονται - αν και οι οιωνοί είναι προς 
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το παρόν αμυδροί - να εγκαινιάσουν μία νέα εποχή 
στην οποία η ατομικότητα θα αναδυθεί ξανά ως ένα 
στοιχείο σε μία λιγότερο ιδεολογική και περισσότερο 
ανθρώπινη μορφή ύπαρξης. 

Ο φασισμός χρησιμοποίησε τρομοκρατικές μεθό-
δους στην προσπάθειά του να υποβιβάσει συνειδητές 
ανθρώπινες υπάρξεις σε κοινωνικά σωμάτια (atoms), 
διότι φοβόταν ότι μιά ολοένα αυξανόμενη απομυθο-
ποίηση όλων των ιδεολογιών πιθανόν να προλείαινε 
το έδαφος για να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι τις 
πιο βαθιές δυνατότητες, τις δικές τους και της κοινω-
νίας. Και όντως, σε μερικές περιπτώσεις, η κοινωνική 
πίεση και ο πολιτικός τρόμος μετρίασαν την, βαθιά 
ανθρώπινη, αντίσταση στην ανορθολογικότητα - μία 
αντίσταση που πάντα αποτελεί τον πυρήνα της αληθι-
νής ατομικότητας. 

Τα αληθινά άτομα της εποχής μας είναι οι μάρτυρες 
που πέρασαν από κολάσεις ταλαιπωριών και εξευτε-
λισμών στον αγώνα τους ν' αντισταθούν στους κατα-
κτητές και στους καταπιεστές· όχι οι φουσκωμένες 
προσωπικότητες της λαϊκής κουλτούρας, τα κατά 
συνθήκην σπουδαία πρόσωπα. Αυτοί οι αφανείς 
ήρωες εξέθεσαν συνειδητά την ύπαρξή τους ως άτομα 
στον τρομακτικό εκμηδενισμό τον οποίο άλλοι υφί-
στανται ασυνείδητα μέσω της κοινωνικής διαδικα-
σίας. Οι ανώνυμοι μάρτυρες των στρατοπέδων συγ-
κέντρωσης είναι τα σύμβολα της ανθρωπιάς που πα-
σχίζει να γεννηθεί. Το έργο της φιλοσοφίας είναι να 
μεταφράσει αυτό το οποίο έκαναν σε μία γλώσσα που 
θα ακουστεί, παρότι η δική τους περιορισμένη φωνή 
σιγάστηκε από την τυραννία. 
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π ε ρ ι τ η σ ε ν ν ο ι α σ τ η σ φ ι λ ο σ ο φ ι α σ 

Η τυποποίηση του Λόγου οδηγεί σε μία παράδοξη πο-
λιτιστική κατάσταση. Λπό την μία μεριά ο κατα-
στροφικός ανταγωνισμός μεταξύ Εαυτού και φύσης, 
ανταγωνισμός ο οποίος αποτελεί την επιτομή της 
ιστορίας του πολιτισμού μας, φτάνει στο απώγειό του 
στην εποχή αυτή. Είδαμε πώς η απόπειρα του ολο-
κληρωτισμού να καθυποτάξει την φύση συρρίκνωσε 
το εγώ, το ανθρώπινο υποκείμενο, σ' ένα απλό εργα-
λείο καταστολής. Όλες οι άλλες λειτουργίες του Εαυ-
τού, όπως εκφράζονται σε γενικές έννοιες και ιδέες, 
έπεσαν σε ανυποληψία. Λπό την άλλη, η φιλοσοφική 
σκέψη, έργο της οποίας είναι να προσπαθήσει να επι-
τύχει μία συμφιλίωση αυτών των δύο, κατέληξε να 
αρνείται ή να ξεχνά την ίδια την ύπαρξη του ανταγω-
νισμού. Αυτό που ονομάζεται φιλοσοφία, μαζί με 
όλους τους άλλους κλάδους της κουλτούρας, γεφυ-
ρώνει επιφανειακά το χάσμα αυξάνοντας έτσι τους 
κινδύνους. Μία από τις προϋποθέσεις στις οποίες βα-
σίζεται η παρούσα συζήτηση είναι ότι η από μέρους 
της φιλοσοφίας συνείδηση αυτών των διαδικασιών 
μπορεί να βοηθήσει στην ανατροπή τους. 

Πίστη στην φιλοσοφία σημαίνει ν' αρνείται κανείς 
να επιτρέψει στον φόβο να ανακόψει κατά οποιονδή-
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ποτε τρόπο την ικανότητα του να σκέπτεται. Μέχρι 
πρόσφατα στην δυτική ιστορία, η κοινωνία στερείτο 
της κουλτούρας και των τεχνολογικών πόρων που 
ήσαν αναγκαίοι για την καθιέρωση μιας αμοιβαίας 
κατανόησης μεταξύ ατόμων, ομάδων και εθνών. Σή-
μερα υπάρχουν οι υλικές συνθήκες. Εκείνο το οποίο 
λείπει είναι άνθρωποι που να κατανοούν ότι αυτοί οι 
ίδιοι είναι τα υποκείμενα ή οι φονξιονάριοι της δικής 
τους καταπίεσης. Επειδή υπάρχουν όλες οι συνθήκες 
για την ανάπτυξη μιας τέτοιας κατανόησης, είναι πα-
ράλογο να αναμένει κανείς ότι μπορεί να υποστηρι-
χθεί η έννοια της «ανωριμότητας των μαζών». Εξ άλ-
λου ο παρατηρητής που βλέπει την κοινωνική διαδι-
κασία ακόμη και στις πλέον καθυστερημένες περιοχές 
της Ευρώπης θα είναι αναγκασμένος να παραδεχθεί 
ότι εκείνοι οι οποίοι άγονται είναι τουλάχιστον εξί-
σου ώριμοι με τους άθλιους, φουσκωμένους μικρούς 
Führer τους οποίους καλούνται ν' ακολουθήσουν ει-
δωλολατρικά. Η συνειδητοποίηση του γεγονότος, ότι 
αυτήν ακριβώς την στιγμή το παν εξαρτάται από την 
σωστή χρήση της αυτονομίας του ανθρώπου, θα πρέ-
πει να συναγείρει όσους δεν έχουν φιμωθεί για να 
προστατεύσουν την κουλτούρα από τον επαπειλούμε-
νο υποβιβασμό της στα χέρια των από υστεροβουλία 
κονφορμιστών φίλων της ή από τον εκμηδενισμό της 
στα χέρια των βαρβάρων εντός των τειχών. 

Η διαδικασία είναι αμετάκλητη. Οι μεταφυσικές 
θεραπείες οι οποίες προτείνουν την προς τα πίσω 
στροφή της ρόδας της ιστορίας είναι, όπως ειπώθηκε 
νωρίτερα στην συζήτηση του νεοθωμισμού, νοθευμέ-
νες από τον ίδιο τον πραγματισμό που διακηρύσσουν 
ότι αποστρέφονται. 

«Ο αγώνας έρχεται πολύ αργά* και κάθε μέτρο που 
λαμβάνεται απλώς χειροτερεύει την ασθένεια* διότι η 
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ασθένεια έχει προσβάλλει τον ίδιον τον μυελό της 
πνευματικής ζωής, ήτοι, την συνείδηση στην υπέρτα-
τη αρχή της [Begriff]* ή την ίδια την καθαρή βαθύτερη 
φύση της. Δεν έχει απομείνει συνεπώς στην συνειδητή 
ζωή καμία δύναμη για να υπερνικήσει την ασθένεια... 
Τότε η μνήμη μόνον διατηρεί ακόμη τη νεκρή μορφή 
της προηγούμενης κατάστασης του πνεύματος, σαν 
μια ιστορία που χάθηκε κι οι χαμένοι άνθρωποι δεν 
ξέρουν πώς. Και το νέο φίδι της σοφίας σηκωμένο 
ψηλά μπροστά στους προσκυνώντες λάτρεις, έχει αλ-
λάξει μ' αυτόν τον τρόπο χωρίς κόπο απλώς το απο-
ξηραμένο του δέρμα».^ 

Οι οντολογικές αναβιώσεις συγκαταλέγονται στα 
μέτρα που επιδεινώνουν την ασθένεια. Συντηρητικοί 
στοχαστές που έχουν περιγράψει τις αρνητικές όψεις 
του διαφωτισμού, της μηχανοποίησης και της μαζικής 
κουλτούρας, συχνά προσπάθησαν να αμβλύνουν τις 
συνέπειες του πολιτισμού είτε δίνοντας εκ νέου έμφα-
ση σε παλαιά ιδεώδη είτε παρουσιάζοντας νέους στό-
χους που θα μπορούσαν να επιδιωχθούν χωρίς τον 
κίνδυνο επανάστασης. Η φιλοσοφία της γαλλικής αν-
τεπανάστασης και αυτή του γερμανικού προφασισμού 
αποτελούν παραδείγματα αυτής της στάσης. Η κριτι-
κή τους του σύγχρονου ανθρώπου είναι ρομαντική 
και αντιδιανοουμενιστική. Άλλοι εχθροί του κολλε-
κτιβισμού προωθούν προοδευτικότερες ιδέες, π.χ. 
την ιδέα της συνομοσπονδίας της Ευρώπης ή αυτή της 
πολιτικής συνένωσης όλου του πολιτισμένου κόσμου, 
όπως υποστηρίχθηκε από τον Gabriel Tarde^ στο τέ-
λος του δέκατου ένατου αιώνα και από τον Ortega y 
Gasset^ στην εποχή μας. Καίτοι οι αναλύσεις τους του 

Παράθεση του γερμανικού όρου στο αγγλικό κείμενο. 
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αντικειμενικού πνεύματος της εποχής μας είναι πολύ 
εύστοχες, ο δικός τους εκπαιδευτικός συντηρητισμός 
είναι σίγουρα ένα από τα στοιχεία του. Ο Ortega y 
Gasset παρομοιάζει τις μάζες με κακομαθημένα παι-
διά"̂ · η παρομοίωση έχει απήχηση ακριβώς στα τμή-
ματα εκείνα των μαζών, τα οποία έχουν εντελώς απο-
στερηθεί της ατομικότητας. Η μομφή του, ότι δεί-
χνονται αχάριστες απέναντι στο παρελθόν, είναι ένα 
από τα στοιχεία της μαζικής προπαγάνδας και της 
μαζικής ιδεολογίας. Το γεγονός ακριβώς ότι η φιλο-
σοφία του τείνει να είναι για λαϊκή χρήση, δηλ. ο παι-
δαγωγικός της χαρακτήρας, την ακυρώνει ως φιλο-
σοφία. Θεωρίες οι οποίες ενσωματώνουν σε ιστορικές 
διαδικασίες την κριτική διόραση, όταν χρησιμοποιή-
θηκαν ως πανάκεια, συχνά μεταβλήθηκαν σε διδα-
σκαλίες καταπίεσης. Όπως διδάσκει η πρόσφατη 
ιστορία, αυτό ισχύει τόσο για ριζοσπαστικές όσο και 
για συντηρητικές διδασκαλίες. Η φιλοσοφία δεν είναι 
ούτε εργαλείο ούτε πρόγραμμα. Μπορεί μόνον να 
προδιαγράψει τον δρόμο της προόδου όπως χαράσσε-
ται από αναγκαιότητες της λογικής και των γεγονό-
των μ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προβλέψει τις αν-
τιδράσεις φρίκης και αντίστασης, οι οποίες θα προ-
κληθούν από την θριαμβική πορεία του σύγχρονου 
ανθρώπου. 

Δεν υπάρχει ορισμός της φιλοσοφίας. Ο ορισμός 
της είναι ταυτόσημος με την ρητή θεμελίωση αυτού 
που έχει να πει. Πάντως, ορισμένες παρατηρήσεις 
σχετικά τόσο με τους ορισμούς όσο και με την φιλο-
σοφία την ίδια θα διασαφηνίσουν ίσως περαιτέρω τον 
ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει. Θα δώσουν επίσης 
την ευκαιρία να διευκρινίσουμε καλύτερα την χρήση 
από μέρους μας αφηρημένων όρων όπως φύση και 
πνεύμα, υποκείμενο και αντικείμενο. 
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Ol ορισμοί αποκτούν το πλήρες νόημά τους στην 
πορεία μιας ιστορικής διαδικασίας. Δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με καταληπτό τρόπο παρά μόνον αν 
παραδεχτούμε ταπεινά ότι το περισκίασμά τους δεν 
μπορεί να διαπεραστεί εύκολα από γλωσσικές συν-
τμήσεις. Αν, από φόβο πιθανών παρανοήσεων, συμ-
φωνήσουμε να παραλείψουμε τα ιστορικά στοιχεία 
και να προσφέρουμε υποθετικά αχρονικές προτάσεις 
ως ορισμούς, αρνούμαστε στον εαυτό μας την διανοη-
τική κληρονομιά που κληροδοτήθηκε στην φιλοσοφία 
από τις απαρχές της σκέψης και της εμπειρίας. Το ότι 
μια τέτοια πλήρης απάρνηση είναι αδύνατη εμφαίνε-
ται στην μέθοδο της πλέον αντιιστορικής, «φυσικαλι-
στικής» φιλοσοφίας του καιρού μας, του λογικού εμ-
πειρισμού. Ακόμη και οι πρωταγωνιστές του δέχονται 
στο λεξιλόγιο της αυστηρώς φορμαλιστικά διατυπω-
μένης επιστήμης τους ορισμένους όρους καθημερινής 
χρήσης, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να ορισθούν, 
αποτείοντας έτσι φόρο τιμής στην ιστορική φύση της 
γλώσσας. 

Η φιλοσοφία πρέπει να ευαισθητοποιηθεί περισ-
σότερο στις βουβές μαρτυρίες της γλώσσας και να βυ-
θομετρήσει τα στρώματα εμπειρίας τα οποία έχουν 
διατηρηθεί μέσα της. Κάθε γλώσσα φέρει ένα νόημα 
στο οποίο ενσωματώνονται οι μορφές σκέψης και τα 
πρότυπα πεποιθήσεων που έχουν τις ρίζες τους στην 
εξέλιξη του λαού που την μιλά. Εκεί φυλάσσονται μα-
ζί οι διαφοροποιημένες απόψεις για τον κόσμο του 
πρίγκηπα και του πένητα, του ποιητή και του χωρι-
κού. Θα ήταν ωστόσο σφάλμα να υποθέσουμε ότι 
μπορούμε ν' ανακαλύψουμε το ουσιαστικό νόημα 
μιας λέξης ρωτώντας απλώς τους ανθρώπους οι οποί-
οι την χρησιμοποιούν. Οι σφυγμομετρήσεις της κοι-
νής γνώμης είναι ελάχιστα χρήσιμες σ' αυτήν την 
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έρευνα. Στην εποχή του τυποποιημένου Λόγου, ακό-
μη και οι μάζες ενθαρρύνουν τον εκφυλισμό των εν-
νοιών ή των ιδεών. Ο κοινός άνθρωπος, ή, όπως λέ-
γεται καμιά φορά σήμερα, ο άνθρωπος που δουλεύει 
στον αγρό ή στη φάμπρικα, μαθαίνει να χρησιμοποιεί 
τις λέξεις σχεδόν τόσο σχηματικά και ανιστορικά όσο 
και οι ειδήμονες. Ο φιλόσοφος πρέπει ν' αποφύγει το 
παράδειγμά του. Δεν μπορεί να μιλά για τον άνθρω-
πο, τα ζώα, την κοινωνία, τον κόσμο, το νου, την 
σκέψη, με τον τρόπο που ένας φυσικός επιστήμονας 
μιλά για μία χημική ουσία: ο φιλόσοφος δεν κατέχει 
την φόρμουλα. 

Δεν υπάρχει φόρμουλα. Μία επαρκής περιγραφή 
που να φανερώνει το νόημα κάθε μιας από αυτές τις 
έννοιες με όλες τις αποχρώσεις της και όλες τις αλλη-
λοσυνδέσεις της με άλλες έννοιες παραμένει ακόμη το 
κύριο καθήκον. Εδώ η λέξη, με τα μισοξεχασμένα της 
στρώματα νοήματος και συσχετίσεων, είναι μία κα-
τευθυντήρια αρχή. Οι σημασίες αυτές πρέπει να ξα-
ναβιώνονται και να διατηρούνται, όπως συνέβαινε 
άλλοτε, σε πιο φωτισμένες και οικουμενικές ιδέες. 
Σήμερα προτρέπεται κανείς πολύ εύκολα να παρα-
κάμψει την πολυπλοκότητα, παραδιδόμενος στην 
ψευδαίσθηση ότι οι βασικές ιδέες θα διευκρινιστούν 
με την προέλαση της φυσικής και της τεχνολογίας. Ο 
ιντουστριαλισμός ασκεί πίεση ακόμη και στους φιλο-
σόφους να συλλαμβάνουν το έργο τους σε έννοιες των 
διαδικασιών παραγωγής τυποποιημένων ειδών μα-
χαιροποιίας. Μερικοί από αυτούς φαίνεται να αι-
σθάνονται ότι έννοιες και κατηγορίες πρέπει να φεύ-
γουν από τα εργαστήριά τους σαφώς διαγεγραμμένες 
και δείχνοντας ολοκαίνουριες. 

«Ως εκ τούτου ο ορισμός παραιτείται αφεαυτού από 
αυθεντικούς προσδιορισμούς της εννοίας, οι οποίοι ου-
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σιαστικά θα ήσαν οι αρχές των αντικειμένων, και αρ-
κείται σε χαρακτηριστικά, δηλ. σε προσδιορισμούς 
στους οποίους το ουσιώδες για το αντικείμενο είναι 
αδιάφορο και οι οποίοι μάλιστα χρησιμεύουν μόνο ως 
διακριτικά σημεία σε μια εξωτερική 'αντανάκλαση' (Re-
flektion). - Ένας τέτοιος μεμονωμένος, εξωτερικός 
προσδιορισμός βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό 
σε αναντιστοιχία με τη συγκεκριμένη ολότητα και με τη 
φύση της εννοίας της για να μπορούσαμε να τον επιλέ-
ξουμε και να τον λάβουμε καθεαυτόν ως αυτό, στο 
οποίο ένα συγκεκριμένο όλον θα έβρισκε την αληθή 
έκφρασή του και τον προσδιορισμό του.»^ 

Κάθε έννοια πρέπει να την βλέπει κανείς ως ένα 
απόσπασμα μιας ολικής αλήθειας μέσα στην οποία η 
πρώτη βρίσκει το νόημά της. Η οικοδόμηση ακριβώς 
της αλήθειας με τέτοια αποσπάσματα είναι η πρώτι-
στη φροντίδα της φιλοσοφίας. 

Δεν υπάρχει βασιλική οδός προς τον ορισμό. Η 
άποψη, ότι οι φιλοσοφικές έννοιες πρέπει να καθη-
λώνονται, να τους δίνεται μία ταυτότητα και να χρη-
σιμοποιούνται μόνον όταν ακολουθούν επακριβώς τις 
επιταγές της λογικής της ταυτότητας, είναι ένα σύμ-
πτωμα της επιζήτησης βεβαιότητας, της άκρως αν-
θρώπινης παρόρμησης να ψαλιδίζονται οι διανοητι-
κές ανάγκες σε μέγεθος τσέπης. Κάτι τέτοιο θα έκανε 
αδύνατη την μετατροπή μιας έννοιας σε μιαν άλλη χω-
ρίς να θιγεί η ταυτότητά της, όπως συμβαίνει όταν 
λέμε για έναν άνθρωπο ή ένα έθνος ή μία κοινωνική 
τάξη ότι παραμένουν ίδια, παρότι οι ιδιότητές τους 
και όλες οι πτυχές της υλικής τους ύπαρξης μεταβάλ-
λονται. Έτσι η μελέτη της ιστορίας ίσως αποδείξει ότι 
οι ιδιότητες της ιδέας της ελευθερίας βρίσκονταν συ-
νεχώς σε μια διαδικασία μετασχηματισμού. Οι βασι-
κές αρχές των πολιτικών κομμάτων που αγωνίστηκαν 
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γι' αυτήν την ιδέα ενδέχεται να ήσαν αντιφατικές 
ακόμη και στην ίδια γενιά, και ωστόσο υπάρχει η ίδια 
με τον εαυτό της (identical) ιδέα που δημιουργεί μία 
αγεφύρωτη διαφορά μεταξύ αυτών των κομμάτων ή 
μεταξύ ατόμων από την μια πλευρά και των εχθρών 
της ελευθερίας από την άλλη. Αν αληθεύει ότι πρέπει 
να γνωρίζουμε τι είναι η ελευθερία για να μπορέσου-
με να προσδιορίσουμε ποια κόμματα στην ιστορία 
αγωνίστηκαν γι' αυτήν, δεν είναι λιγότερο αλήθεια 
ότι πρέπει να γνωρίζουμε την μορφή αυτών των κομ-
μάτων για να προσδιορίσουμε τι είναι ελευθερία. Η 
απάντηση βρίσκεται στα συγκεκριμένα περιγράμματα 
των εποχών της ιστορίας. Ο ορισμός της ελευθερίας 
είναι η θεωρία της ιστορίας, και αντιστρόφως. 

Η στρατηγική της καθήλωσης των εννοιών, χαρα-
κτηριστική των φυσικών επιστημών και δικαιολογη-
μένη σ' αυτές και όπου αλλού στόχος είναι η πρακτική 
χρήση, μεταχειρίζεται τις έννοιες σαν να ήσαν δια-
νοητικά σωμάτια (atoms). Οι έννοιες συγκολλώνται 
μεταξύ τους για να σχηματίσουν αποφάνσεις και προ-
τάσεις και αυτές στη συνέχεια συνδυάζονται ώστε να 
σχηματίσουν συστήματα. Σ' όλη αυτή τη διάρκεια, τα 
σωμάτια που συνιστούν το σύστημα μένουν αμετά-
βλητα. Δίνουν την αίσθηση ότι αλληλοελκύονται και 
αλληλοαπωθούνται σε κάθε σημείο του μηχανισμού, 
σύμφωνα με τις γνωστές αρχές της παραδοσιακής λο-
γικής, τους νόμους της ταυτότητας, της αντίφασης, 
του tertium ηοη datur και λοιπά, τους οποίους χρησι-
μοποιούμε, σχεδόν ενστικτωδώς, σε κάθε πράξη χει-
ραγώγησης. Η φιλοσοφία ακολουθεί διαφορετική μέ-
θοδο. Είναι αλήθεια ότι και αυτή χρησιμοποιεί αυτές 
τις σεβαστές αρχές αλλά, στην μέθοδο που ακολουθεί, 
η σχηματοποίηση αυτή υπερβαίνεται όχι με την αυ-
θαίρετη παράλειψή της αλλά με πράξεις γνώσης στις 
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οποίες η λογική δομή συμπίπτει με τα ουσιώδη χαρα-
κτηριστικά του αντικειμένου. Λογική, σύμφωνα με 
την φιλοσοφία, είναι η λογική τόσο του αντικειμένου 
όσο και του υποκειμένου* είναι μία πλήρης θεωρία 
των βασικών κατηγοριών και σχέσεων της κοινωνίας, 
της φύσης και της ιστορίας. 

Η φορμαλιστική μέθοδος του ορισμού των εννοιών 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανεπαρκής όταν εφαρμόζε-
ται στην έννοια της φύσης. Διότι το να ορίσει κανείς 
την φύση και τη συμπληρωματική της έννοια, το 
πνεύμα, σημαίνει αναπόφευκτα να θέσει είτε τον δυϊ-
σμό τους είτε την ενότητα τους και να θέσει ή το ένα 
ή το άλλο ως ένα «τελευταίο», ένα factum, ενώ η αλή-
θεια είναι ότι αυτές οι δύο θεμελιώδεις φιλοσοφικές 
κατηγορίες είναι αδιαχώριστα αλληλοσυνδεδεμένες. 
Μία έννοια όπως αυτή του factum μπορεί να κατα-
νοηθεί μόνον ως συνέπεια της αποξένωσης της αν-
θρώπινης συνείδησης από την εξωανθρώπινη και αν-
θρώπινη φύση, η οποία με την σειρά της είναι συνέ-
πεια του πολιτισμού. Είναι αλήθεια ότι η συνέπεια 
αυτή είναι αυστηρώς πραγματική: δεν μπορεί κανείς 
να αρνηθεί τον δυϊσμό φύσης και πνεύματος προς 
όφελος της δήθεν αρχικής τους ενότητας περισσότερο 
απ' όσο μπορεί ν' ανατρέψει τις πραγματικές ιστορι-
κές τάσεις που αντακλώνται σ' αυτόν τον δυϊσμό. Το 
να υποστηρίξει κανείς την ενότητα φύσης και πνεύμα-
τος σημαίνει να επιχειρήσει να ξεφύγει από την πα-
ρούσα κατάσταση μ' ένα ανίσχυρο coup de force, αντί 
να την υπερβεί διανοητικά σε συμφωνία με τις εγγε-
νείς σ' αυτήν δυνατότητες και τάσεις. 

Στην πραγματικότητα, κάθε φιλοσοφία η οποία κα-
ταλήγει στον ισχυρισμό της ενότητας φύσης και πνεύ-
ματος ως ένα δήθεν τελικό δεδομένο, μ' άλλα λόγια 
κάθε είδος φιλοσοφικού μονισμού, χρησιμεύει στην 
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περιχαράκωση της ιδέας της κυριαρχίας του ανθρώ-
που στην φύση, τον αμφίθυμο χαρακτήρα της οποίας 
προσπαθήσαμε να δείξουμε. Η ίδια η τάση να θεω-
ρείται δεδομένη η ενότητα αντιπροσωπεύει μία προσ-. 
πάθεια να εδραιωθεί η αξίωση του πνεύματος στην 
ολική κυριαρχία, ακόμη κι όταν η ενότητα αυτή είναι 
εν ονόματι του απολύτως αντίθετου του πνεύματος, 
της φύσης* διότι τίποτε δεν πρέπει να μείνει έξω από 
την περικλείουσα τα πάντα έννοια. Έτσι ακόμη κι ο 
ισχυρισμός της ανωτερότητας της φύσης κρύβει μέσα 
του τον ισχυρισμό της απόλυτης κυριαρχίας του 
πνεύματος, διότι το πνεύμα είναι αυτό το οποίο συλ-
λαμβάνει αυτήν την ανωτερότητα της φύσης και υπά-
γει τα πάντα σ' αυτήν. Εν όψη αυτού του γεγονότος, 
δεν έχει μεγάλη σημασία σε ποιό από τα δύο άκρα θα 
διαλυθεί η ένταση μεταξύ φύσης και πνεύματος - αν 
θα υποστηριχτεί η ενότητα εν ονόματι του απολύτου 
πνεύματος, όπως στον ιδεαλισμό, ή εν ονόματι της 
απόλυτης φύσης, όπως στον νατουραλισμό. 

Ιστορικά, οι δύο αυτοί αντιφατικοί τύποι σκέψης 
υπηρέτησαν τις ίδιες επιδιώξεις. Ο ιδεαλισμός δόξα-
σε το απλώς υπάρχον αναπαριστώντας το ως όχι λι-
γότερο πνευματικό στην ουσία· συγκάλυψε τις βασι-
κές κοινωνικές συγκρούσεις κάτω από την αρμονία 
των εννοιακών του κατασκευών και σ' όλες του τις 
μορφές προήγαγε το ψέμα που εξυψώνει το υπάρχον 
στο επίπεδο του Θεού, αποδίδοντας στο υπάρχον ένα 
«νόημα» που σ' έναν ανταγωνιστικό κόσμο είχε χάσει. 
Ο νατουραλισμός - όπως είδαμε στο παράδειγμα του 
Δαρβινισμού - τείνει προς μία εξύμνηση της τυφλής 
εκείνης εξουσίας πάνω στη φύση, η οποία υποτίθεται 
ότι έχει το πρότυπό της στην τυφλή δράση των ίδιων 
των φυσικών δυνάμεων* σχεδόν πάντα συνοδεύεται 
από ένα στοιχείο περιφρόνησης για το ανθρώπινο γέ-
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νος - που, είναι αλήθεια, απαλύνεται από μία σκεπτι-
κιστική ανεκτικότητα, τη στάση του φυσικού επιστή-
μονα που κουνάει το κεφάλι του - , μιας περιφρόνη-
σης η οποία βρίσκεται στο βάθος τόσο πολλών μο-
ρφών ημιδιαφωτισμένης σκέψης. Όταν ο άνθρωπος 
είναι πεπεισμένος ότι είναι φύση και τίποτε άλλο πα-
ρά φύση, στην καλύτερη περίπτωση είναι αξιολύπη-
τος. Παθητικός όπως καθετί το οποίο είναι μόνον 
φύση, υποχρεούται να είναι ένα αντικείμενο «επεξερ-
γασίας», τελικώς ένα ον εξαρτώμενο από μιά περισ-
σότερο ή λιγότερο καλόβουλη ηγεσία. 

Οι θεωρίες που αποτυγχάνουν να διαφοροποιή-
σουν το πνεύμα από την αντικειμενική φύση και το 
ορίζουν ημιεπιστημονικά ως φύση ξεχνούν ότι και το 
πνεύμα επίσης έχει γίνει μη φύση, ότι ακόμη κι αν δεν 
ήταν τίποτε άλλο παρά μία αντανάκλαση της φύσης, 
λόγω ακριβώς αυτού του χαρακτήρα του της αντανά-
κλασης, πάλι θα υπερέβαινε το hic et nunc. Άρνηση 
αυτής της ιδιότητας του πνεύματος - ότι είναι συγ-
χρόνως ταυτόσημο με τη φύση και διαφορετικό από 
αυτήν - οδηγεί απευθείας στην άποψη ότι ο άνθρω-
πος ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα στοι-
χείο κι ένα αντικείμενο των τυφλών φυσικών διαδικα-
σιών. Ως ένα στοιχείο της φύσης είναι σαν το χώμα 
από το οποίο είναι φτιαγμένος* ως χώμα δεν είναι 
διόλου σημαντικός κρινόμενος με τα κριτήρια του δι-
κού του πολιτισμού - του οποίου τα περίπλοκα, αερο-
δυναμικά τεχνουργήματα, τα αυτόματα και οι ουρα-
νόξύστες έχουν κατά μίαν έννοια εξυψωθεί τόσο, 
ώστε αυτός να μην είναι μεγαλύτερης αξίας από τις 
πρώτες ύλες των μάταιων μητροπόλεών του. 

Η πραγματική δυσκολία στο πρόβλημα της σχέσης 
μεταξύ πνεύματος και φύσης είναι ότι η υποστασιο-
ποίηση της πολικότητας αυτών των δύο οντοτήτων 
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είναι εξ ίσου ανεπίτρεπτη όσο και η αναγωγή μιας 
από αυτές στην άλλη. Η δυσκολία αυτή εκφράζει την 
δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει ολόκληρη η 
φιλοσοφική σκέψη. Οδηγείται αναπόφευκτα σε αφαι-
ρέσεις όπως «φύση» και «πνεύμα», ενώ κάθε τέτοια 
αφαίρεση ενέχει μία στρεβλή αναπαράσταση της συγ-
κεκριμένης ύπαρξης η οποία εντέλει επηρεάζει την 
ίδια την αφαίρεση. Γι' αυτόν τον λόγο οι φιλοσοφικές 
έννοιες γίνονται ανεπαρκείς, κενές, ψευδείς, όταν 
αφαιρεθούν από την διαδικασία μέσω της οποίας 
έχουν ληφθεί. Η υπόθεση ενός τελικού δυϊσμού είναι 
απαράδεκτη - όχι μόνον επειδή η παραδοσιακή και 
πολύ αμφισβητούμενη απαίτηση μιας τελικής αρχής 
είναι λογικά ασυμβίβαστη με μία δυϊστική κατα-
σκευή, αλλά λόγω του περιεχομένου των εν λόγω εν-
νοιών. Οι δύο πόλοι δεν μπορούν να συρρικνωθούν 
σε μία μονιστική αρχή, ωστόσο και ο δυϊσμός τους 
πρέπει να κατανοηθεί σε μεγάλο βαθμό ως προϊόν. 

Από την εποχή του Hegel πολλές φιλοσοφικές διδα-
σκαλίες έλκονταν από την διόραση στην διαλεκτική 
σχέση φύσης και πνεύματος. Λίγα μόνον σημαντικά 
παραδείγματα θεώρησης αυτού του θέματος μπορούν 
ν' αναφερθούν εδώ. Το One Experience του Bradley 
δεικνύει, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία, την αρ-
μονία των αποκλινόντων εννοιακών στοιχείων. Η 
ιδέα της εμπειρίας του John Dewey είναι στενά συνδε-
δεμένη με την θεωρία του Bradley. Ο Dewey, ο οποίος 
σε άλλα χωρία συγκατατίθεται στον νατουραλισμό 
tout court, κάνοντας το υποκείμενο ένα μέρος της 
φύσης, αποκαλεί την εμπειρία «κάτι το οποίο δεν εί-
ναι ούτε αποκλειστικό και μεμονωμένο υποκείμενο 
ούτε αντικείμενο, δεν είναι ούτε ύλη ούτε πνεύμα, αλ-
λά ούτε το ένα συν το άλλο»^. Δείχνει μ' αυτόν τον 
τρόπο ότι ανήκει στην γενιά που ανέπτυξε την 
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Lebensphilosophie. Ο Bergson, του οποίου ολόκληρη 
η διδασκαλία φαίνεται να είναι μία προσπάθεια να 
ξεπεράσει την αντινομία, υποστήριξε την ενότητά 
τους σε έννοιες όπως η duree και το elan vital και τον 
διαχωρισμό τους όταν θεωρούσε δεδομένο έναν δυϊ-
σμό. Ο Georg SimmeF ανέπτυξε την διδασκαλία της 
ικανότητας της ζωής να υπερβαίνει τον εαυτό της. 
Ωστόσο, η έννοια της ζωής που βρίσκεται στην βάση 
όλων αυτών των φιλοσοφιών παραπέμπει σ' έναν χώ-
ρο της φύσης. Ακόμη και όταν το πνεύμα ορίζεται ώς 
το ύψιστο στάδιο ζωής, όπως στην μεταφυσική θεω-
ρία του Simmel, το φιλοσοφικό πρόβλημα επιλύεται 
πάλι προς όφελος ενός εκλεπτυσμένου νατουραλι-
σμού, κατά του οποίου η φιλοσοφία του Simmel είναι 
συγχρόνως μία συνεχής διαμαρτυρία. 

Ο νατουραλισμός δεν είναι εντελώς εσφαλμένος. Το 
πνεύμα είναι αδιαχώριστα συνδεδεμένο με το αντι-
κείμενό του, την φύση. Αυτό αληθεύει όχι μόνον όσον 
αφορά την καταγωγή του, την επιδίωξη της αυτοσυν-
τήρησης, που είναι η αρχή της φυσικής ζωής, και όχι 
μόνον λογικά, με το νόημα ότι κάθε πνευματική πρά-
ξη ενέχει κάποιου είδους ύλη ή «φύση»· αλλά όσο πιο 
απερίσκεπτα το πνεύμα τίθεται ως απόλυτον, τόσο 
κινδυνεύει να οπισθοδρομήσει σε καθαρό μύθο και να 
διαμορφώσει τον εαυτό του σύμφωνα με το πρότυπο 
της απλής φύσης, την οποία ισχυρίζεται ότι ενσωμα-
τώνει ή, κι ακόμη, ότι δημιουργεί. Έτσι οι πλέον 
ακραίες ιδεαλιστικές θεωρήσεις οδήγησαν σε φιλο-
σοφίες της φύσης και της μυθολογίας* όσο περισσότε-
ρο το πνεύμα αυτό, απελευθερωμένο από κάθε περιο-
ρισμό, προσπαθεί να διεκδικήσει ως δικό, του προϊόν 
όχι μόνον τις μορφές της φύσης, όπως στον Καντιανι-
σμό, αλλά και την ουσία της, τόσο περισσότερο το 
πνεύμα χάνει την δική του ειδική ουσία και τόσο οι 
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κατηγορίες του γίνονται μεταφορές της αιώνιας επα-
νάληψης φυσικών διαδοχών. Τα επιστημολογικώς 
άλυτα προβλήματα του πνεύματος γίνονται αισθητά 
σ' όλες τις μορφές του ιδεαλισμού. Καίτοι ισχυρίζον-
ται ότι το πνεύμα είναι η δικαίωση ή ακόμη και η πη-
γή κάθε ύπαρξης και της φύσης, αναφέρονται πάντα 
στο περιεχόμενό του ως κάτι το οποίο βρίσκεται έξω 
από τον αυτόνομο Λόγο, ακόμη και αν αυτό έχει μόνο 
την εντελώς αφηρημένη μορφή του δεδομένου - αυτή 
η αναπόφευκτη απορία κάθε θεωρίας της γνώσης 
αποτελεί μαρτυρία για το γεγονός ότι ο δυϊσμός 
φύσης και πνεύματος δεν μπορεί να τεθεί με το νόημα 
ενός ορισμού, όπως στην κλασική Καρτεσιανή θεωρία 
των δύο ουσιών. Από την μία πλευρά, ο κάθε πόλος 
έχει αποχωριστεί από τον άλλον μέσω αφαίρεσης* 
από την άλλη, η ενότητά τους δεν μπορεί να συλλη-
φθεί και να διαπιστωθεί ως ένα δεδομένο γεγονός. 

Το θεμελιώδες ζήτημα το οποίο συζητείται σ' αυτό 
το βιβλίο, η σχέση μεταξύ της υποκειμενικής και της 
αντικειμενικής έννοιας του Λόγου, πρέπει να εξετα-
στεί στο φως των ανωτέρω στοχασμών, των σχετικών 
με το πνεύμα και τη φύση, το υποκείμενο και το αντι-
κείμενο. Εκείνο στο οποίο αναφερθήκαμε ως υποκει-
μενικό Λόγο στο Κεφάλαιο I είναι εκείνη η στάση συ-
νείδησης που προσαρμόζεται ανεπιφύλακτα στην 
αποξένωση μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, 
στην κοινωνική διαδικασία της πραγμοποίησης, από 
φόβο μήπως αλλιώς περιπέσει σε ανευθυνότητα, σε 
αυθαιρεσία, και γίνει ένα απλό παιγνίδι ιδεών. Τα 
σημερινά συστήματα αντικειμενικού Λόγου από την 
άλλη πλευρά αντιπροσωπεύουν απόπειρες ν' αποφευ-
χθεί η υποταγή της ύπαρξης στο απρόοπτο και στην 
τυφλή τύχη. Αλλά οι υποστηρικτές του αντικειμενι-
κού Λόγου διατρέχουν τον κίνδυνο να ξεπεραστούν 
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από τις βιομηχανικές κι επιστημονικές εξελίξεις, να 
υποστηρίζουν ένα νόημα το οποίο αποδεικνύεται αυ-
ταπάτη και να δημιουργούν αντιδραστικές ιδεολο-
γίες. Όπως ακριβώς ο υποκειμενικός Λόγος τείνει 
στον χυδαίο υλισμό, έτσι και ο αντικειμενικός Λόγος 
παρουσιάζει μία κλίση προς τον ρομαντισμό, και η 
μεγαλύτερη φιλοσοφική απόπειρα συγκρότησης του 
αντικειμενικού Λόγου, αυτή του Hegel, οφείλει την 
απαράμιλλη δύναμή της στην κριτική της επίγνωση 
που αφορά αυτό τον κίνδυνο. Ο υποκειμενικός Λό-
γος, όπως και ο χυδαίος υλισμός, δύσκολα μπορεί ν' 
αποφύγει να πέσει σ' έναν κυνικό μηδενισμό* οι πα-
ραδοσιακές επιβεβαιωτικές διδασκαλίες του αντικει-
μενικού Λόγου έχουν μία συγγένεια με την ιδεολογία 
και το ψέμα. Οι δύο έννοιες του Λόγου δεν αντιπρο-
σωπεύουν δύο χωριστούς και ανεξάρτητους δρόμους 
του πνεύματος, μολονότι η αντίθεσή τους εκφράζει 
μία πραγματική αντινομία. 

Το έργο της φιλοσοφίας δεν είναι να χρησιμοποιεί 
πεισματικά την μία εναντίον της άλλης αλλά να ευνοεί 
μία αμοιβαία κριτική και έτσι, στο μέτρο του δυνα-
τού, να προετοιμάζει στον διανοητικό χώρο την συμ-
φιλίωση των δύο στην πραγματικότητα. Η ρήση του 
Kant «Μόνον η οδός της κριτικής είναι ακόμη ανοι-
κτή», η οποία αναφερόταν στην διαμάχη μεταξύ του 
αντικειμενικού Λόγου του ορθολογιστικού δογματι-
σμού και της υποκειμενικής σκέψης του αγγλικού εμ-
πειρισμού, ταιριάζει καλύτερα στην παρούσα κατά-
σταση. Επειδή στην εποχή μας ο μεμονωμένος υποκει-
μενικός Λόγος θριαμβεύει παντού με μοιραία αποτε-
λέσματα, η κριτική πρέπει αναγκαία να διεξαχθεί με 
μία έμφαση στον αντικειμενικό Λόγο μάλλον παρά 
στα υπολείμματα της υποκειμενιστικής φιλοσοφίας, 
οι γνήσιες παραδόσεις της οποίας φαίνονται τώρα 
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καθεαυτές, στο φως της προϊούσας υποκειμενοποίη-
σης, αντικειμενικές και ρομαντικές. 

Ωστόσο αυτή η έμφαση στον αντικειμενικό Λόγο 
δεν σημαίνει αυτό που θα ονομαζόταν, στην φρασεο-
λογία των ξαναζεσταμένων θεολογιών του καιρού 
μας, μία φιλοσοφική απόφαση. Διότι, ακριβώς σαν 
τον απόλυτο δυϊσμό πνεύματος και φύσης, ο δυϊσμός 
υποκειμενικού και αντικειμενικού Λόγου είναι απλώς 
ένα επιφαινόμενο (appearance), καίτοι ένα αναγκαίο 
επιφαινόμενο. Οι δύο έννοιες είναι συνυφασμένες, με 
το νόημα ότι η συνέπεια της μιας όχι μόνον καταλύει 
την άλλη αλλά και οδηγεί πίσω σ' αυτήν. Το στοιχείο 
της αναλήθειας έγκειται όχι απλώς στην ουσία κάθε 
μιας από τις δύο έννοιες, αλλά στην υποστασιοποίηση 
μιας από τις δύο και όχι της άλλης. Αυτή η υποστα-
σιοποίηση προκύπτει από την βασική αντίφαση στην 
ανθρώπινη κατάσταση. Από την μια πλευρά, η κοινω-
νική ανάγκη να εξουσιασθεί η φύση πάντα έθετε τους 
όρους για την δομή και την μορφή της ανθρώπινης 
σκέιρης και έτσι έδινε την πρωτεύουσα θέση στον υπο-
κειμενικό Λόγο. Από την άλλη πλευρά, η κοινωνία 
δεν μπορούσε να καταπνίξει εντελώς την ιδέα ενός 
πράγματος που υπερβαίνει την υποκειμενικότητα του 
ιδίου συμφέροντος, στο οποίο δεν μπορούσε παρά να 
επιθυμεί να φτάσει το Εαυτόν. Ακόμη και ο χωρισμός 
και η σύμφωνα με ορισμένους κανόνες ανακατασκευή 
των δύο αρχών ως χωριστών βασίζονται σ' ένα στοι-
χείο αναγκαιότητας και ιστορικής αλήθειας. Με την 
αυτοκριτική του ο Λόγος πρέπει ν' αναγνωρίσει τους 
περιορισμούς των δύο αντίθετων εννοιών του Λόγου* 
πρέπει ν' αναλύσει την δημιουργία του ρήγματος με-
ταξύ των δύο, όπως αυτό διαιωνίζεται από όλες τις 
διδασκαλίες οι οποίες, σ' έναν κόσμο αντινομιών, 
τείνουν να θριαμβολογούν ιδεολογικά γι' αυτήν την 
φιλοσοφική αντινομία. 
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Τόσο ο διαχωρισμός όσο και η αλληλοσύνδεση των 
δύο εννοιών πρέπει να κατανοηθούν. Η ιδέα της αυ-
τοσυντήρησης, η αρχή η οποία οδηγεί τον υποκειμενι-
κό Λόγο στην τρέλα, είναι ακριβώς η ιδέα που μπορεί 
να σώσει τον αντικειμενικό Λόγο από την ίδια μοίρα. 
Αυτό, εφαρμοζόμενο στην συγκεκριμένη πραγματι-
κότητα, σημαίνει ότι μόνον ένας ορισμός των αντικει-
μενικών στόχων της κοινωνίας που περιλαμβάνει τον 
σκοπό της αυτοσυντήρησης του υποκειμένου, τον σε-
βασμό της ατομικής ζωής, αξίζει να ονομάζεται αντι-
κειμενικός. Το συνειδητό ή μη συνειδητό κίνητρο, το 
οποίο ενέπνευσε τη διατύπωση των συστημάτων του 
αντικειμενικού Λόγου, ήταν η συνειδητοποίηση της 
αδυναμίας του υποκειμενικού Λόγου αναφορικά με 
τον δικό του στόχο της αυτοσυντήρησης. Τα μεταφυ-
σικά αυτά συστήματα εκφράζουν σε μερικώς μυθολο-
γική μορφή την επίγνωση ότι η αυτοσυντήρηση μπο-
ρεί να επιτευχθεί μόνον σε μία υπερατομική τάξη 
πραγμάτων, δηλαδή μέσω της κοινωνικής αλληλεγ-
Υύης. 

Αν επρόκειτο να μιλήσει κανείς για μία ασθένεια 
από την οποία έχει προσβληθεί ο Λόγος, αυτή θα 
έπρεπε να κατανοηθεί όχι ως μία ασθένεια που έπλη-
ξε τον Λόγο σε μία ορισμένη ιστορική στιγμή, αλλά 
ως αδιαχώριστη από τη φύση του Λόγου στον πολιτι-
σμό όπως τον έχουμε γνωρίσει ως τώρα. Η ασθένεια 
του Λόγου είναι ότι ο Λόγος γεννήθηκε από την ορμή 
του ανθρώπου να κυριαρχήσει την φύση, και η «α-
νάρρωση» εξαρτάται από την επίγνωση της φύσης της 
αρχικής ασθένειας, όχι από μία θεραπεία των πλέον 
πρόσφατων συμπτωμάτων. Η αληθινή κριτική του 
Λόγου θα αποκαλύψει αναγκαστικά τα βαθύτερα 
στρώματα του πολιτισμού και θα εξερευνήσει την πα-
λαιότερη ιστορία του. Από τον καιρό που ο Λόγος 
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έγινε το εργαλείο για την κυριάρχηση της ανθρώπινης 
και εξωανθρώπινης φύσης από τον άνθρωπο - δηλα-
δή ήδη από τις απαρχές του - απογοητεύτηκε στην 
ίδια του την πρόθεση ν' ανακαλύψει την αλήθεια. Αυ-
τό οφείλεται στο γεγονός ακριβώς ότι έκανε την φύση 
απλώς αντικείμενο και στο ότι απέτυχε ν' ανακαλύψει 
τα δικά του ίχνη σ' αυτήν την αντικειμενοποίηση, τό-
σο στις έννοιες της ύλης και των πραγμάτων όσο και 
σ' αυτές των θεών και του πνεύματος. Θα μπορούσε 
να πει κανείς ότι η συλλογική τρέλα που συναντάμε 
σήμερα, από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μέχρι τις 
φαινομενικά πιο αθώες αντιδράσεις μαζικής κουλ-
τούρας, υπήρχε ήδη εν σπέρματι στην πρωτόγονη αν-
τικειμενοποίηση, στην υπολογιστική αντιμετώπιση 
του κόσμου ως λείας από τον πρώτο άνθρωπο. Η πα-
ράνοια, η τρέλα η οποία κατασκευάζει λογικά δομη-
μένες θεωρίες καταδίωξης, δεν είναι απλώς παρωδία 
του Λόγου, αλλά είναι κατά κάποιον τρόπο παρούσα 
σε κάθε μορφή Λόγου η οποία συνίσταται στην απλή 
επιδίωξη των σκοπών. 

Η παραφροσύνη λοιπόν του Λόγου εκτείνεται πολύ 
πιο πέρα από τις εμφανείς δυσμορφίες που τον χαρα-
κτηρίζουν σήμερα. Ο Λόγος μπορεί να συνειδητο-
ποιήσει την λογικότητά του μόνο μέσω αναστοχασμού 
πάνω στην ασθένεια του κόσμου όπως παράγεται και 
αναπαράγεται από τον άνθρωπο* σε μία τέτοια αυτο-
κριτική, ο Λόγος θα παραμένει συγχρόνως πιστός 
στον εαυτό του, διατηρώντας και μη χρησιμοποιών-
τας για κανέναν απώτερο σκοπό την αρχή της αλή-
θειας, την οποία οφείλουμε αποκλειστικά στον Λό-
γο. Όσο ο άνθρωπος δεν κατανοεί τον Λόγο του και 
την βασική διαδικασία μέσω της οποίας δημιούργησε 
και διατηρεί τον ανταγωνισμό που απειλεί να τον κα-
ταστρέψει, η καθυπόταξη της φύσης θα αντιστραφεί 
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σε καθυπόταξη του ανθρώπου και αντιστρόφως. Ο 
Λόγος μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από φύση 
μόνον με τη συγκεκριμένη συνειδητοποίηση της «φυ-
σικότητας» του η οποία συνίσταται στην ροπή του 
προς κυριαρχία - στην ίδια εκείνη ροπή που παραδό-
ξως τον αποξενώνει από τη φύση. Μ' αυτόν τον τρό-
πο, όντας ένα εργαλείο συμφιλίωσης, γίνεται και κάτι 
περισσότερο από ένα εργαλείο. Οι μεταβολές κατεύ-
θυνσης, οι πρόοδοι και οι οπισθοδρομήσεις αυτής της 
προσπάθειας, αντανακλούν την ανάπτυξη του ορι-
σμού της φιλοσοφίας. 

Η δυνατότητα μιας αυτοκριτικής του Λόγου προϋ-
ποθέτει, πρώτον, ότι ο ανταγωνισμός Λόγου και 
φύσης βρίσκεται σε μία οξεία και καταστροφική φάση 
και, δεύτερον, ότι σ' αυτό το στάδιο της πλήρους απο-
ξένωσης η ιδέα της αλήθειας είναι ακόμη προσιτή. 

Η δέσμευση των συλλογισμών και των πράξεων του 
ανθρώπου από τις μορφές του άκρως ανεπτυγμένου 
ιντουστριαλισμού, η παρακμή της ιδέας του ατόμου 
υπό την επιρροή της μαζικής κουλτούρας με τους μη-
χανισμούς της που αγκαλιάζουν τα πάντα δημιουρ-
γούν τις προϋποθέσεις της χειραφέτησης του Λόγου. 
Σ' όλες τις εποχές το καλό έφερε τα ίχνη της καταπίε-
σης μέσα στην οποία γεννήθηκε. Έτσι η ιδέα της 
αξιοπρέπειας του ανθρώπου γεννήθηκε από την βίω-
ση βαρβαρικών μορφών κυριαρχίας. Στην διάρκεια 
των πιο αδυσώπητων φάσεων της φεουδαρχίας, η 
αξιοπρέπεια ήταν μία ιδιότητα των ισχυρών. Αυτο-
κράτορες και βασιλιάδες έφεραν φωτοστέφανα* 
απαιτούσαν και είχαν τον σεβασμό. Όποιος δεν 
έσπευδε να υποκλιθεί βαθειά τιμωρείτο, όποιος διέ-
πραττε Ibsc majest6 θανατωνόταν. Σήμερα απελευθε-
ρωμένη από την αιματηρή της καταγωγή, η έννοια της 
αξιοπρέπειας του ατόμου είναι μία από τις ιδέες που 
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ορίζουν μιαν ανθρώπινη οργάνωση της κοινωνίας. 
Οι έννοιες του νόμου, της τάξης, της δικαιοσύνης 

και της ατομικότητας είχαν παρόμοια εξέλιξη. Ο άν-
θρωπος του μεσαίωνα προφυλασσόταν από την δι-
καιοσύνη προσφεύγοντας στο έλεος. Σήμερα αγωνι-
ζόμαστε για την δικαιοσύνη, μία δικαιοσύνη που έχει 
πλέον γίνει οικουμενική και έχει προσλάβει άλλη αξία 
έτσι που να συμπεριλαμβάνει την ισότητα και το 
έλεος. Από τους ασιάτες δεσπότες, τους φαραώ, τους 
έλληνες ολιγάρχες ώς τους έμπορους-άρχοντες και 
τους κοντοττιέρους της Αναγέννησης και τους φασί-
στες ηγέτες της δικής μας εποχής, η αξία του υποκει-
μένου εκθειάστηκε από εκείνους που είχαν την ευκαι-
ρία ν' αναπτύξουν την ατομικότητά τους σε βάρος άλ-
λων. 

Επανειλημμένως στην ιστορία οι ιδέες πέταξαν τις 
φασκιές τους και χτύπησαν τα κοινωνικά συστήματα 
τα οποία τις γέννησαν. Η αιτία είναι, σε μεγάλο βαθ-
μό, ότι το πνεύμα, η γλώσσα και όλοι οι χώροι του 
νου αναγκαστικά εγείρουν οικουμενικές αξιώσεις. 
Ακόμη και οι κυβερνώσες ομάδες, οι οποίες αποσκο-
πούν πάνω απ' όλα να υπερασπίσουν τα ιδιαίτερα 
συμφέροντά τους, πρέπει να δώσουν έμφαση σε οι-
κουμενικά κίνητρα, στην θρησκεία, στην ηθική και 
στην επιστήμη. Έτσι δημιουργείται η αντίφαση μετα-
ξύ του υπάρχοντος και της ιδεολογίας, μία αντίφαση 
η οποία είναι το κέντρισμα για κάθε ιστορική πρόοδο. 
Ενώ ο κονφορμισμός προϋποθέτει τη βασική αρμονία 
των δύο και περικλείει τις μικρές τους αποκλίσεις 
στην ίδια την ιδεολογία, η φιλοσοφία κάνει συνειδητή 
στους ανθρώπους την αντίφαση μεταξύ τους. Από την 
μία πλευρά αξιολογεί την κοινωνία στο φως αυτών 
ακριβώς των ιδεών τις οποίες αναγνωρίζει ως τις 
υψηλότερες αξίες της· από την άλλη είναι εν γνώσει 
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του ότι αυτές αντανακλούν τις κηλίδες της πραγματι-
κότητας. 

Αυτές οι αξίες και οι ιδέες είναι αδιαχώριστες από 
τις λέξεις που τις εκφράζουν και η προσέγγιση της 
γλώσσας από την φιλοσοφία είναι όντως, όπως επιση-
μάνθηκε παραπάνω, μία από τις σημαντικότερες 
όψεις της φιλοσοφίας. Τα μεταβαλλόμενα περιεχόμε-
να και οι μεταβαλλόμενες εμφάσεις των λέξεων κατα-
γράφουν την ιστορία του πολιτισμού μας. Η γλώσσα 
αντανακλά τους πόθους των καταπιεσμένων και την 
κατάντια της φύσης* απελευθερώνει την μιμητική πα-
ρόρμησης (δες σελ. 142 ανωτέρω). Ο μετασχηματισμός 
αυτής της παρόρμησης στο οικουμενικό μέσον της 
γλώσσας μάλλον παρά σε καταστροφική δράση ση-
μαίνει ότι οι δυνητικά μηδενιστικές ενέργειες δρουν 
προς επίτευξιν συμφιλίωσης. Σ' αυτό έγκειται ο θεμε-
λιώδης και εγγενής ανταγωνισμός μεταξύ φιλοσοφίας 
και φασισμού. Ο φασισμός μεταχειρίστηκε την γλώσ-
σα ως ένα εργαλείο δύναμης, ως ένα μέσο αποθήκευ-
σης γνώσης για την χρήση της στην παραγωγή και για 
την καταστροφή τόσο σε καιρό πολέμου όσο και σε 
καιρό ειρήνης. Οι καταπιεσμένες μιμητικές τάσεις 
αποκόπηκαν από την κατάλληλη γλωσσική τους 
έκφραση και χρησιμοποιήθηκαν ως μέσον για την 
εξάλειψη κάθε εναντίωσης. Η φιλοσοφία βοηθά τον 
άνθρωπο να καθησυχάσει τους φόβους του βοηθών-
τας τη γλώσσα να εκπληρώσει τη γνήσια μιμητική της 
λειτουργία, την αποστολή της να αντικατοπτρίζει τις 
φυσικές τάσεις. Η φιλοσοφία όπως και η τέχνη αντα-
νακλά το πάθος μέσω της γλώσσας, μεταφέροντάς το 
έτσι στη σφαίρα της εμπειρίας και της μνήμης. Αν δο-
θεί η ευκαιρία στη φύση να καθρεφτιστεί στον χώρο 
του πνεύματος, αποκτά κάποια ηρεμία συλλογιζόμε-
νη την εικόνα της. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται στην 
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καρδιά κάθε κουλτούρας, ιδίως της μουσικής και των 
πλαστικών τεχνών. Η φιλοσοφία είναι η συνειδητή 
προσπάθεια να συνυφάνουμε όλη τη γνώση και την 
επίγνωσή μας στο γλωσσικό οικοδόμημα, μέσα στο 
οποίο τα πράγματα ονομάζονται με το σωστό τους 
όνομα. Ωστόσο, περιμένει να βρει αυτά τα ονόματα 
όχι σε μεμονωμένες λέξεις και προτάσεις - όπως η μέ-
θοδος η επιδιωκόμενη στις διδασκαλίες των ανατολι-
κών δογμάτων, η οποία μπορεί ακόμη να ανιχνευτεί 
στις βιβλικές ιστορίες της βάφτισης πραγμάτων και 
ανθρώπων αλλά στη συνεχή θεωρητική προσπάθεια 
ανάπτυξης της φιλοσοφικής αλήθειας. 

Αυτή την έννοια της αλήθειας - η αντιστοιχία ονό-
ματος και πράγματος - ενυπάρχουσα σε κάθε γνήσια 
φιλοσοφία, επιτρέπει στην σκέψη να αντέξει αν όχι 
να ξεπεράσει τις αποθαρρυντικές και ακρωτηριαστι-
κές επιδράσεις του τυποποιημένου Λόγου. Τα κλασ-
σικά συστήματα του αντικειμενικού Λόγου, όπως ο 
Πλατωνισμός, φαίνονται ανίσχυρα διότι είναι εξυ-
μνήσεις μιας αδυσώπητης τάξης του σύμπαντος και 
ως εκ τούτου μυθολογικά. Αλλά μάλλον στα συστήμα-
τα αυτά παρά στο θετικισμό οφείλουμε ευγνωμοσύνη 
για την διατήρηση της ιδέας ότι η αλήθεια είναι η αν-
τιστοιχία της γλώσσας προς την πραγματικότητα. Οι 
υποστηρικτές τους όμως έσφαλλαν πιστεύοντες ότι 
μπορούσαν να επιτύχουν αυτήν την αντιστοιχία σε 
ετερναλιστικά συστήματα και αδυνατούντες να δουν 
ότι το ίδιο το γεγονός ότι ζούσαν εν μέσω κοινωνικής 
αδικίας εμπόδιζε την διατύπωση μιας αληθινής οντο-
λογίας. Η ιστορία κατέδειξε την αυταπάτη όλων αυ-
τών των προσπαθειών. 

Η οντολογία, η καρδιά της παραδοσιακής φιλο-
σοφίας, επιχειρεί, σε αντίθεση με την επιστήμη, να 
παράγει την αληθή φύση, την ουσία και τη μορφή των 
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πραγμάτων από ορισμένες οικουμενικές ιδέες που ο 
Λόγος φαντάζεται ότι βρίσκει μέσα του. Αλλά η δομή 
του σύμπαντος δεν μπορεί να παραχθεί από καμία 
πρώτη αρχή που ανακαλύπτουμε στο πνεύμα μας. Δεν 
υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι οι πλέον αφηρημέ-
νες ιδιότητες ενός πράγματος πρέπει να θεωρούνται 
πρωταρχικές ή ουσιώδεις. Περισσότερο ίσως από 
οποιονδήποτε άλλο φιλόσοφο, ο Nietzsche συνειδητο-
ποίησε αυτήν την θεμελιώδη αδυναμία της οντολο-
γίας. 

«Η άλλη ιδιορρυθμία των φιλοσόφων [λέει] δεν εί-
ναι λιγότερο επικίνδυνη· συνίσταται στο ότι συγχέουν 
τα τελευταία με τα πρώτα πράγματα. Τοποθετούν 
εκείνο το οποίο κάνει την εμφάνισή του τελευταίο... 
την 'υψηλώτερη έννοια', δηλαδή το γενικότερο, το 
πλέον κενό, την τελευταία νεφελώδη ακτίνα εξατμι-
ζόμενης πραγματικότητας, στην αρχή ως την αφετη-
ρία. Αυτό πάλι είναι απλώς ο τρόπος τους να εκφρά-
σουν τον σεβασμό τους: το υψηλότερο πράγμα δεν 
πρέπει να έχει φυτρώσει από το χαμηλότερο, δεν 
πρέπει να έχει φυτρώσει καν... Έτσι φθάνουν στην 
καταπληκτική έννοιά τους 'Θεός'. Το τελευταίο, το 
πλέον ισχνό και κενό πράγμα προϋποτίθεται ως το 
πρώτο πράγμα, ως η απόλυτη αιτία, ως 'ens realissim-
um'. Φανταστείτε την ανθρωπότητα που έπρεπε να 
πάρει στα σοβαρά τις διανοητικές ασθένειες αρρω-
στημένων ανθρώπων που ύφαιναν ιστούς αράχνης! -
Και πλήρωσε ακριβά που το έκανε»^. 

Γιατί στο λογικά πρότερο ή στη γενικότερη ιδιότη-
τα πρέπει να παρέχεται οντολογική προτεραιότητα; 
Έννοιες καταταγμένες με σειρά γενικότητας καθρε-
φτίζουν μάλλον την καταπίεση της φύσης από τον άν-
θρωπο παρά τη δομή της ίδιας της φύσης. Όταν ο 
Πλάτων ή ο Αριστοτέλης ταξινόμησαν τις έννοιες 
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σύμφωνα με την λογική τους προτεραιότητα, δεν πα-
ρήγαγαν αυτή την προτεραιότητα τόσο από τις 
κρυφές συγγένειες των πραγμάτων όσο ασυναίσθητα 
από σχέσεις εξουσίας. Η πλατωνική περιγραφή της 
«μεγάλης αλυσσίδας του είναι» μετά βίας κρύβει την 
εξάρτησή της από παραδοσιακές αντιλήψεις για την 
οργάνωση της Ολύμπιας κοινωνίας και άρα από την 
κοινωνική πραγματικότητα της πόλης-κράτους. Το 
λογικά πρότερο δεν βρίσκεται πλησιέστερα στον πυ-
ρήνα ενός πράγματος από το χρονικά πρότερο* εξίσω-
ση της προτεραιότητας είτε με την ουσία της φύσης 
είτε την ουσία του ανθρώπου σημαίνει υποβιβασμό 
των ανθρώπων στην πρωτόγονη κατάσταση στην 
οποία τείνει να τους υποβιβάσει στην πραγματικότη-
τα το κίνητρο της ισχύος, στην κατάσταση απλώς «υ-
πάρξεων». Το μείζον επιχείρημα κατά της οντολογίας 
είναι ότι οι αρχές τις οποίες ανακαλύπτει μέσα του ο 
άνθρωπος με τον στοχασμό, οι χειραφετητικές αλή-
θειες τις οποίες προσπαθεί να βρει, δεν μπορεί να εί-
ναι αυτές της κοινωνίας ή του σύμπαντος διότι κανέ-
να από αυτά τα δύο δεν είναι φτιαγμένο κατ' εικόνα 
του ανθρώπου. Η φιλοσοφική οντολογία είναι ανα-
πόφευκτα ιδεολογική διότι προσπαθεί να σκιάσει τον 
διαχωρισμό ανθρώπου και φύσης και να υπερασπίσει 
μία θεωρητική αρμονία η οποία διαψεύδεται παντα-
χόθεν από τις κραυγές των εξαθλιωμένων και των 
απόκληρων. 

Όσο κι αν έχουν διαστρεβλωθεί τα μεγάλα ιδεώδη 
του πολιτισμού - δικαιοσύνη, ισότητα, ελευθερία - , 
οι διαμαρτυρίες της φύσης για την οικτρή της θέση, 
είναι οι μόνες διατυπωμένες μαρτυρίες που κατέχου-
με. Απέναντι σ' αυτές η φιλοσοφία θα πρέπει να τη-
ρήσει διττή στάση. 1) Θα πρέπει να αρνηθεί την αξίω-
σή τους να θεωρούνται τελικές και άπειρες αλήθειες. 
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Όποτε ένα μεταφυσικό σύστημα παρουσιάζει αυτές 
τις μαρτυρίες ως απόλυτες ή αιώνιες αρχές, εκθέτει 
την ιστορική τους σχετικότητα. Η φιλοσοφία απορρί-
πτει την απόδοση σεβασμού στο πεπερασμένο, όχι 
μόνον στα πρωτόγονα πολιτικά ή οικονομικά είδωλα, 
όπως έθνος, ηγέτης, επιτυχία ή χρήμα, αλλά και σε 
ηθικές και αισθητικές αξίες, όπως προσωπικότητα, 
ευτυχία, ομορφιά ή κι ακόμη ελευθερία, εφόσον 
προσποιούνται ότι είναι ανεξάρτητα «τελευταία». 2) 
Πρέπει να γίνει παραδεκτό ότι οι βασικές πολιτιστι-
κές ιδέες έχουν αξίες αληθείας και η φιλοσοφία πρέ-
πει να τις μετρά με βάση το κοινωνικό υπόβαθρο από 
το οποίο προήλθαν. Αντιτίθεται στο ρήγμα μεταξύ 
ιδεών και πραγματικότητας. Η φιλοσοφία θέτει το 
υπάρχον, στο ιστορικό του πλαίσιο, αντιμέτωπο με 
τις εννοιακές της αρχές, για να ασκήσει κριτική στη 
σχέση μεταξύ των δύο και έτσι να τα ξεπεράσει. Η 
φιλοσοφία αντλεί το θετικό της χαρακτήρα ακριβώς 
από την αλληλεπίδραση αυτών των δύο αρνητικών 
διαδικασιών. 

Η άρνηση παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην 
φιλοσοφία. Η άρνηση αυτή είναι δίκοπη - μια άρνηση 
των απόλυτων ισχυρισμών της κρατούσας ιδεολογίας 
και των αναιδών απαιτήσεων της πραγματικότητας. 
Η φιλοσοφία, ένα στοιχείο της οποίας είναι η άρνηση, 
δεν πρέπει να εξισώνεται με τον σκεπτικισμό. Ο τε-
λευταίος χρησιμοποιεί την άρνηση μ' έναν φορμαλι-
στικό και αφηρημένο τρόπο. Η φιλοσοφία παίρνει 
στα σοβαρά τις υπάρχουσες αξίες αλλά επιμένει αυτές 
να γίνουν μέρη ενός θεωρητικού όλου το οποίο απο-
καλύπτει την σχετικότητά τους. Δεδομένου ότι υπό 
τις παρούσες συνθήκες είναι αδύνατη η ολοκλήρωση 
υποκειμένου και αντικειμένου, λέξης και πράγματος, 
καταλήγουμε, μέσω της αρχής της άρνησης, να επιχει-
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ρούμε να περισώσουμε σχετικές αλήθειες από το 
ναυάγιο των ψευδών «τελευταίων». Οι σκεπτικιστι-
κές και θετικιστικές σχολές φιλοσοφίας δεν βρίσκουν 
νόημα σε γενικές έννοιες που θα άξιζαν να διασω-
θούν. Λησμονώντας την δική τους μερικότητα, πέ-
φτουν σε ανεπίλυτες αντιφάσεις. Από την άλλη πλευ-
ρά, ο αντικειμενικός ιδεαλισμός και ο ορθολογισμός 
επιμένουν, πάνω απ' όλα, στο αιώνιο νόημα γενικών 
εννοιών και κανόνων, ανεξάρτητα από την ιστορική 
τους προέλευση. Κάθε σχολή είναι εξίσου πεπεισμένη 
για τις δικές της θέσεις και εχθρική απέναντι στην μέ-
θοδο της άρνησης η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με κάθε φιλοσοφική θεωρία που δεν διακόπτει αυ-
θαίρετα την σκέψη της σε κάποιο σημείο της πορείας 
της. 

Εδώ είναι σκόπιμο να υποδειχθούν ορισμένες 
προφυλάξεις κατά πιθανών παρερμηνειών. Το να λε-
χθεί ότι η ουσία ή η θετική πλευρά της φιλοσοφικής 
σκέψης συνίσταται στην κατανόηση της σχετικότητας 
και του αρνητικού ρόλου της υπάρχουσας κουλτού 
ρας δεν συνεπάγεται ότι η απόκτηση αυτής της γνώ 
σης και μόνον αρκεί για το ξεπέρασμα αυτής της ιστο 
ρικής κατάστασης. Μία τέτοια υπόθεση θα ισοδυνα 
μούσε με σύγχυση της αληθινής φιλοσοφίας με την 
ιδεαλιστική ερμηνεία της ιστορίας και θα σήμαινε ότι 
παύει κανείς να βλέπει τον πυρήνα της διαλεκτικής 
θεωρίας, συγκεκριμένα, τη βασική διαφορά μεταξύ 
του ιδανικού και του πραγματικού, μεταξύ θεωρίας 
και πράξης. Η ιδεαλιστική ταύτιση της σοφίας, οσο-
δήποτε βαθειάς, με την πραγμάτωση - ταύτιση με την 
οποία εννοείται η συμφιλίωση πνεύματος και φύσης 
- ενθαρρύνει το εγώ να την απογυμνώσει από το πε-
ριεχόμενό της απομονώνοντάς την από τον έξω κό-
σμο. Οι φιλοσοφίες οι οποίες προσβλέπουν αποκλει-
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στικά σε μία εσωτερική διαδικασία για την τελική 
απελευθέρωση, καταλήγουν να είναι κενές ιδεολο-
γίες. Όπως επισημάνθηκε ήδη, η ελληνιστική επικέν-
τρωση στην καθαρή εσωτερικότητα επέτρεψε στην 
κοινωνία να γίνει μια ζούγκλα εξουσιαστικών συμφε-
ρόντων που κατέστρεψαν όλες τις υλικές συνθήκες τις 
προαπαιτούμενες για την ασφάλεια της εσωτερικής 
αρχής· 

Είναι τότε ο ακτιβισμός, και ιδιαίτερα ο πολιτικός 
ακτιβισμός, το μοναδικό μέσον της πραγμάτωσης 
όπως μόλις την ορίσαμε; Διστάζω να πω κάτι τέτοιο. 
Η εποχή αυτή δεν χρειάζεται πρόσθετα ερεθίσματα 
για δράση. Η φιλοσοφία δεν πρέπει να μετατρέπεται 
σε προπαγάνδα, ούτε για τον καλύτερο δυνατό σκο-
πό. Ο κόσμος έχει περισσότερη από αρκετή προπα-
γάνδα. Η γλώσσα θεωρείται ότι δεν συνιστά και δεν 
επιδιώκει τίποτε άλλο εκτός από προπαγάνδα. Ορι-
σμένοι αναγνώστες αυτού του βιβλίου ίσως σκεφτούν 
ότι αποτελεί προπαγάνδα κατά της προπαγάνδας και 
ίσως συλλάβουν κάθε λέξη του ως μία υπόδειξη, ένα 
σλόγκαν ή μία οδηγία. Η φιλοσοφία δεν ενδιαφέρεται 
να εκδίδει διαταγές. Η κατάσταση της διανόησης 
βρίσκεται σε τέτοια σύγχυση ώστε ακόμη και αυτή η 
δήλωση μπορεί να ερμηνευτεί με τη σειρά της ότι δίνει 
ανόητες συμβουλές κατά της υπακοής σε οποιαδήποτε 
διαταγή, ακόμη και μία που θα μπορούσε να σώσει 
τις ζωής μας· πράγματι θα μπορούσε ακόμη και να 
ερμηνευτεί ως μία συμβουλή κατά των διαταγών. Αν 
η φιλοσοφία θελήσει να στρωθεί στη δουλειά, το 
πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να διορθώσει αυτή 
την κατάσταση. Οι συγκεντρωμένες ενέργειες που 
απαιτούνται για τον στοχασμό δεν πρέπει ν' αναλω-
θούν πρόωρα στα κανάλια ακτιβιστικών ή μη ακτιβι-
στικών προγραμμάτων. 
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Σήμερα ακόμη και εξέχοντες διανοητές συγχέουν 
τον στοχασμό με τον προγραμματισμό. Συγκλονισμέ-
νοι από την κοινωνική αδικία και από την υποκρισία 
με τον παραδοσιακό της θρησκευτικό μανδύα, θα 
ήθελαν να παντρέψουν την ιδεολογία με την πραγμα-
τικότητα, ή, όπως προτιμούν να λένε, να φέρουν την 
πραγματικότητα πλησιέστερα στον πόθο της καρδιάς 
μας, εφαρμόζοντας στην θρησκεία την σοφία της τε-
χνικής. Στο πνεύμα του August Comte, επιθυμούν να 
ιδρύσουν μία νέα κοινωνική κατήχηση. «Η αμερικα-
νική κουλτούρα», γράφει ο Robert Lynd, «αν θέλει να 
είναι δημιουργική για την προσωπικότητα αυτών που 
την ζουν, πρέπει ν' ανακαλύψει και να ενσωματώσει 
ευδιάκριτα στη δομή της έναν πυρήνα κοινών σκο-
πών, πλούσιων σε σημασίες, οι οποίοι έχουν νόημα 
όσον αφορά τις ενδόμυχες ανάγκες της προσωπικότη-
τας της μεγάλης μάζας του λαού. Περιττό να πούμε 
ότι η θεολογία, η εσχατολογία και άλλες γνωστές 
πλευρές του παραδοσιακού Χριστιανισμού δεν έχουν 
καμμία θέση στην λειτουργία ενός τέτοιου συστήμα-
τος. Είναι ευθύνη της επιστήμης που αναγνωρίζει τις 
ανθρώπινες αξίες ως τμήμα των δεδομένων της να 
συμβάλλει στην εξεύρεση του περιεχομένου και των 
τρόπων έκφρασης αυτών των κοινών πίστεων. Συγ-
κρατώντας το χέρι της η επιστήμη γίνεται συνεργός 
των ανθρώπων εκείνων που συντηρούν πεπαλαιωμέ-
νες θρησκευτικές μορφές επειδή δεν υπάρχει τίποτε 
άλλο στον ορίζοντα».^ 

Ο Lynd φαίνεται να βλέπει την θρησκεία με τον ίδιο 
περίπου τρόπο που βλέπει την ίδια την κοινωνική επι-
στήμη - η οποία, κατά την άποψή του, «θα σταθεί ή 
θα πέσει ανάλογα με το πόσο εξυπηρετική είναι για 
τους ανθρώπους στον αγώνα τους για την ζ ω ή » . Η 
θρησκεία γίνεται πραγματιστική. 
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Παρά το γνήσια προοδευτικό πνεύμα τους, οι στο-
χαστές αυτοί δεν κατορθώνουν να δουν τον πυρήνα 
του προβλήματος. Οι νέες κοινωνικές κατηχήσεις εί-
ναι ακόμη πιο μάταιες από τις αναβιώσεις χριστιανι-
κών κινημάτων. Η θρησκεία, στην παραδοσιακή της 
μορφή ή ως μια προοδευτική κοινωνική μόδα, θεω-
ρείται, αν όχι από τη μεγάλη μάζα τουλάχιστον από 
τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της, εργαλείο. 
Δεν μπορεί να ανακτήσει το κύρος της με την διάδοση 
νέων λατρειών της παρούσας ή της μελλοντικής κοι-
νότητας, του κράτους ή του ηγέτη. Η αλήθεια την 
οποία θέλει να μεταδώσει κινδυνεύει από τον πραγ-
ματιστικό της σκοπό. Όταν οι άνθρωποι φτάσουν να 
μιλούν περί θρησκευτικής ελπίδας και απελπισίας 
αναφορικά με «ενδόμυχες ανάγκες της προσωπικότη-
τας», συγκινησιακώς πλούσια κοινά συναισθήματα ή 
επιστημονικά ελεγμένες ανθρώπινες αξίες, τότε η 
θρησκεία δεν έχει νόημα γι' αυτούς. Ακόμη και η συν-
ταγή του Hobbes, οι θρησκευτικές διδασκαλίες να κα-
ταπίνονται σαν χάπια, θα βοηθούσε ελάχιστα. Η 
γλώσσα της σύστασης απαρνείται αυτό το οποίο θέλει 
να συστήσει. 

Η ίδια η θεωρία της φιλοσοφίας δεν μπορεί να 
επιφέρει στο μέλλον την επικράτηση ούτε της εκβαρ-
βαρίζουσας τάσης ούτε της ουμανιστικής άποψης. 
Όμως, αποδίδοντας δικαιοσύνη στις εικόνες και στις 
ιδέες εκείνες που σε δεδομένες εποχές κυριάρχησαν 
επί της πραγματικότητας στον ρόλο των απολύτων -
π.χ. η ιδέα του ατόμου όπως κυριάρχησε στην εποχή 
των αστών - και οι οποίες παραγκωνίστηκαν στην πο-
ρεία της ιστορίας, η φιλοσοφία μπορεί να λειτουργή-
σει ως διορθωτική, ούτως ειπείν, της ιστορίας. Έτσι 
τα ιδεολογικά στάδια του παρελθόντος δεν θα εξισώ-
νονται απλώς με την βλακεία και την απάτη - ετυμη-
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γορία την οποία απάγγειλε η φιλοσοφία του γαλλικού 
Διαφωτισμού κατά της μεσαιωνικής σκέψης. Η κοι-
νωνιολογική και ψυχολογική εξήγηση παλαιότερων 
πεποιθήσεων θα είναι διακριτή από την φιλοσοφική 
καταδίκη και κατάπνιξή τους. Έστω και απογυμνω-
μένες από την εξουσία που είχαν στο πλαίσιο της επο-
χής τους, Οα χρησιμεύσουν να φωτίσουν την τρέχουσα 
πορεία της ανθρωπότητας. Σ' αυτή τη λειτουργία η 
φιλοσοφία θα είναι η μνήμη και η συνείδηση των αν-
θρώπων και μ' αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλει στο να 
μην μοιάζει η πορεία της ανθρωπότητας με τον χωρίς 
νόημα γύρο των τροφίμων του ασύλου την ώρα της 
αναψυχής. 

Σήμερα η πρόοδος προς την ουτοπία έχει ανακοπεί 
από την πλήρη δυσαναλογία μεταξύ του βάρους του 
συντριπτικού μηχανισμού της κοινωνικής δύναμης 
και αυτού των ατομοποιημένων μαζών. Όλα τα άλλα 
- η εκτεταμένη υποκρισία, η πίστη σε ψευδείς θεω-
ρίες, η αποθάρρυνση της θεωρησιακής σκέψης, η εξα-
σθένηση της θέλησης ή η πρόωρη εκτροπή της σε ατε-
λείωτες δραστηριότητες υπό την πίεση του φόβου -
είναι συμπτώματα αυτής της δυσαναλογίας. Αν η 
φιλοσοφία κατορθώσει να βοηθήσει τους ανθρώπους 
να αναγνωρίσουν αυτούς τους παράγοντες, θα έχει 
προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Η 
μέθοδος της άρνησης, η καταγγελία όλων εκείνων που 
ακρωτηριάζουν το ανθρώπινο είδος και εμποδίζουν 
την ελεύθερη ανάπτυξή του, βασίζεται στην πίστη 
στον άνθρωπο. Μπορεί αλήθεια ν' αποδειχτεί ότι οι 
λεγόμενες εποικοδομητικές φιλοσοφίες στερούνται 
αυτής της πεποίθησης και άρα ότι είναι ανίκανες ν' 
αντιμετωπίσουν την πολιτιστική κατάρρευση. Κατά 
την άποψή τους, η δράση φαίνεται να αντιπροσω-
πεύει την εκπλήρωση της αιώνιας μοίρας μας. Τώρα 
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που η επιστήμη μας βοήθησε να ξεπεράσουμε το δέος 
για το άγνωστο της φύσης, είμαστε σκλάβοι ενός δι-
κού μας δημιουργήματος, των κοινωνικών πιέσεων. 
Όταν καλούμαστε να δράσουμε ανεξάρτητα, εκλιπα-
ρούμε για πρότυπα, για συστήματα και για αυθεντίες. 
Αν με διαφωτισμό και πρόοδο της νόησης εννοούμε 
την απελευθέρωση του ανθρώπου από την δεισιδαί-
μονα πίστη στις δυνάμεις του κακού, σε δαίμονες και 
νεράιδες, στην τυφλή μοίρα - εν συντομία, την απε-
λευθέρωση από τον φόβο - τότε η καταγγελία αυτού 
που σήμερα ονομάζεται Λόγος είναι η μεγαλύτερη 
ι^πηρεσία που ο Λόγος μπορεί να παράσχει. 
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Υποσημειώσεις 





1. Η διαφορά μεταξύ αυτής της σημασίας του Λόγου και της αντι-
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κή τάση που δεν διανοείτο καμμία ορθολογικότητα - ούτε καν μία 
«ουσιαστική», μέσω της οποίας ο άνθρωπος θα μπορούσε να δια-
κρίνει ένα σκοπό από έναν άλλον. Αν οι παρορμήσεις μας, οι προ-
θέσεις μας, και εντέλει οι ύστατες αποφάσεις μας πρέπει a priori 
να είναι ανορθολογικές, ο ουσιαστικός Λόγος γίνεται απλώς ένα 
μέσον συσχετισμού και είναι επομένως καθεαυτός βασικά «λειτουρ-
γικός». Παρά το γεγονός ότι οι περιγραφές από τον ίδιο τον Weber 
και τους οπαδούς του της εκγραφειοκράτισης και της μονοπώλησης 
της γνώσης έχουν διαφωτίσει μεγάλο μέρος της κοινωνικής όψης 
της μετάβασης από τον αντικειμενικό στον υποκειμενικό Λόγο (cf. 
ιδιαιτέρως τις αναλύσεις του Karl Mannheim στο Man and Society, 
Λονδίνο 1940), ο πεσιμισμός του Max Weber αναφορικά με την δυ-
νατότητα ορθολογικής επίγνωσης και δράσης, όπως εκφράζεται 
στην φιλοσοφία του (c.f., π.χ. «Wissenschaft als Beruf», στο Gesam-
melte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, 1922) είναι ο ίδιος 
ένα σκαλοπάτι προς την αποκήρυξη της φιλοσοφίας και της επι-
στήμης όσον αφορά την φιλοδοξία τους να ορίσουν τον ανθρώπινο 
σκοπό. 

2. Οι όροι υποκειμενοποίηση και τυποποίηση, ενώ κατά πολλές 
από-ψεις δεν είναι ταυτόσημες ως προς τη σημασία, στο βιβλίο αυτό 
θα χρησιμοποιηθούν ως ισοδύναμες. 

3.«Reply to Criticisms» στο The Philosophyof Bertrand Russell Chi-
cago, 1944, σ. 723. 
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