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Ο Theodor Wiesegrund Adorno (1903-1969), φιλόσοφος αλλά και µε σπουδές 
κοινωνιολογίας, ψυχολογίας και µουσικής υπήρξε ο δεύτερος µεγάλος «πόλος» του 
Ινστιτούτου της Φραγκφούρτης, αν και επισήµως πρωτοέγινε µέλος του στην 
Αµερική το 1938, όπου κι αυτός κατέφυγε µετά την αναγκαστική φυγή του από τη 
Γερµανία και την τετραετή παραµονή του στην Οξφόρδη. Το 1949 επέστρεψε στη 
Γερµανία και ανέλαβε την έδρα φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου 
της Φραγκφούρτης, ενώ το 1958 ανέλαβε τη διεύθυνση του Ινστιτούτου. 
Καθοριστική για τη σύγχρονη σκέψη είναι η συνεισφορά του στη γνωσιοθε-ωρία 
και την αισθητική, ενώ άφησε και ένα τεράστιο έργο στο πεδίο της κοινωνιολογίας, 
ιδιαίτερα εκείνης του πολιτισµού καιτηςτέχνης. Κυριότερα εργάτου, εκτός της 
Διαλεκτικής τον Διαφωτισµού: Φιλοσοφία της νεότερης µουσικής, Η αυταρχική 
προσωπικότητα, Minima Moralia, Πολιτιστική κριτική και κοινωνία. Για τη 
µετακριτική της γνωσιοθεωρίας, Τρεις µελέτες για τον Χέγκελ, Αρνητική διαλεκτική. 

Ο Max Horkheimer (1895-1973) διετέλεσε, από το 1930, καθηγητής κοινωνικής 
φιλοσοφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής έρευνας της Φρα-
γκφούρτης, αυτού που έµελλε να µείνει γνωστό ως «Σχολή της Φραγκφούρτης». 
Υπήρξε ήδη µε τα γραπτά του της δεκαετίας του '30, ο θεµελιωτής της «Κριτικής 
Θεωρίας», στην οποία είναι αφιερωµένο όλο τούτο έργο. Μετά την εξορία που το 
1933 τον οδήγησε όπως και τα άλλα µέλη της Σχολής της Φραγκφούρτης, µέσω 
Γενεύης και Παρισιού, στη Νέα Υόρκη, επέστρεψε το 1950 στη Φραγκφούρτη και 
στο περίφηµο Ινστιτούτο για να γίνει ο πόλος έλξης των θεωρητικών και πολιτικών 
αναζητήσεων της δεκαετίας του '60. Κυριότερα έγα του: Απαρχές της αστικής 
φιλοσοφίας της ιστορίας,Σπουδές περί αυθεντίας και οικογένειας, Διαλεκτική του 
Διαφωτισµού (µε τον Αντόρνο), Για την κριτική του ερ-γαλειακού λόγου, Κριτική 
θεωρία, Λόγος και αυτοόιατήρηση. 

Ο Κοσµάς Ψυχοπαίδης είναι καθηγητής πολιτικής επιστήµης στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. 

Ο Γεράσιµος Κουζέλης είναι επίκουρος καθηγητής επιστηµολογίας στο Πανε-
πιστήµιο Αθηνών. 
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Πρόλογος στη νέα ελληνική έκδοση 

Συµπληρώνονται πενήντα χρόνια από την πρώτη έκδοση της 
Διαλεκτικής τον Διαφωτισµού. Σε πολυγραφηµένη µορφή εί-
χε κυκλοφορήσει ήδη τό 1944 µε την ευκαιρία των πεντηκο-
στών γενεθλίων του επιστήθιου φίλου των συγγραφέων Φρί-
ντριχ Πόλοκ* τυπώθηκε όµως για πρώτη φορά το 1947 στο 
Άµστερνταµ. Το έργο αυτό αποτελεί τη σηµαντικότερη στιγ-
µή της Κριτικής Θεωρίας, κατά κάποιο τρόπο το θεωρητικό 
µανιφέστο της Σχολής της Φραγκφούρτης και ταυτοχρόνως 
ένα ορόσηµο του αιώνα που κλείνει. 
Το κείµενο που απέδωσε στη νεωτερικότητα την ταυτότη-

τα της, που «σφράγισε» το πρώτο µισό αυτοΰ του αιώνα κα-
ταγράφοντας συστηµατικά τα συµπτώµατα που εκδηλώθη-
καν σ' αυτή την περίοδο και επιτρέπουν τη διάγνωση της 
ασθένειας του σύγχρονου κόσµου, άσκησε µεγάλη και άµεση 
επιρροή στην πνευµατική αλλά και την ιδεολογική ζωή της 
Ευρώπης στο δεύτερο µισό. Το έργο των Χόρκχάιµερ και 
Αντόρνο αποτελεί, πέρα από κάθε αµφισβήτηση και κριτική, 
έναν «γνώµονα» στη φιλοσοφική σκέψη του εικοστού αιώνα. 
Γι' αυτό κρίναµε πως είναι το καταλληλότερο για να εγκαι-
νιάσουµε τη νέα σειρά των εκδόσεων νήσος που φέρει αυτόν 
τον τίτλο. 
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Η προηγουµένη ελληνική έκδοση της Διαλεκτικής τον 
Διαφωτισµού (το 1986 από τις εκδόσεις Ύψιλον σε µετάφρα-
ση Ζήση Σαρίκα) έχει συµπληρώσει κι αυτή δέκα χρόνια. Στα 
δέκα αυτά χρόνια άλλαξαν αρκετά πράγµατα στη σύνθεση 
και τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται αυτό το βι-
βλίο. Καθώς πρόκειται για ένα κείµενο που επιτρέπει αλλά 
και απαιτεί περισσότερες αναγνώσεις, για ένα κείµενο στο 
οποίο κανείς ξαναγυρίζει µε νέο ενδιαφέρον και νέα ερωτή-
µατα, οι αλλαγές αυτές ανέδειξαν και νέες απαιτήσεις από 
την ελληνική του απόδοση. 
Η νέα έκδοση σχεδιάστηκε στη βάση αυτών των νέων 

απαιτήσεων και νέων χρήσεων του κειµένου, απαντά στις 
ανάγκες µιας εντονότερης θεωρητικής συζήτησης και µιας 
βαθύτερης µελέτης της σύγχρονης φιλοσοφικής παράδοσης, 
που έχει πια περάσει και το κατώφλι του ελληνικού πανεπι-
στηµίου. Είχε όµως γι' αυτό το σκοπό στη διάθεση της και νέα 
«εργαλεία»: τη νέα έκδοση των Απάντων του Χόρκχάιµερ 
(από τις εκδόσεις Fischer σε επιµέλεια των Alfred Schmidt 
και Gunzelin Schmid Noerr). To κείµενο της Διαλεκτικής τον 
Διαφωτισµού συνοδεύεται σ' αυτή την έκδοση όχι µόνον από 
συστηµατικές σηµειώσεις σχετικά µε τις αναφορές των συγ-
γραφέων και τις αλλαγές που έκαναν από την εκδοχή του 
1944 σ' εκείνη του 1947 και έπειτα στην έκδοση του 1969, όσο 
και από το υλικό που φυλάσσεται στο αρχείο Χόρκχάιµερ και 
προέρχεται από τις συνοµιλίες και τις σηµειώσεις των δύο 
συγγραφέων σχετικά µε το κείµενο που «συνέθεταν». 
Η µετάφραση έργοον του Αντόρνο και του Χόρκχάιµερ 

αποτελεί πάντα µια µεγάλη περιπέτεια. Στην περίπτωση της 
Διαλεκτικής τον Διαφωτισµού η περιπέτεια είναι ακόµη µε-
γαλύτερη, καθώς δεν υπάρχει περιοχή των επιστηµών του αν-
θρώπου και φιλοσοφική παράδοση που να µην αφήνε ι τα ίχνη 
της πάνω στο κείµενο. Τα ίχνη αυτά όχι µόνο δεν είναι ευδιά- 
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κριτα, αλλά έχουν κιόλας χαραχθεί πάνω σ' ένα υλικό που 
κάνει την αναζήτηση τους συχνά άθλο: την πολυσυζητηµένη 
ιδιότροπη «φραγκφουρτιανή» γλώσσα. Η απόδοση της στα 
ελληνικά θέτει µε τη σειρά της καινούργια προβλήµατα — και 
η έλλειψη παγιωµένης φιλοσοφικής ορολογίας είναι µόνο ένα 
απ' αυτά. Το πρωτότυπο κείµενο αντανακλά εξάλλου την 
καθηµερινή τριβή των συγγραφέων µε ιδιωµατισµούς του 
αµερικανικού περιβάλλοντος στο οποίο γράφουν, χωρίς να 
ξεχνά την «καλή συνήθεια» της παράθεσης αποσπασµάτων ή 
και µεµονωµένων λέξεων στη γλώσσα από την οποία τα 
αντλούν. Η µακρόχρονη και επίπονη δουλειά του Λευτέρη 
Αναγνώστου θα πρέπει να κριθεί απ' αυτή τη σκοπιά, από την 
οποία πολλές από τις «δυστροπίες» του µεταφραστικού απο-
τελέσµατος αποκαλύπτονται ιδιαίτερα παραγωγικές. 
Το επίµετρο του Κοσµά Ψυχοπαίδη θέτει το ζήτηµα που 

από την οπτική γωνία του τέλους του εικοστού αιώνα είναι το 
πιο επίκαιρο και πιο ουσιαστικό: πέρα από τη διαλεκτική του 
ορθολογισµού τη διαλεκτική της ριζοσπαστικής κριτικής του. 
Η παρούσα έκδοση οφείλει τέλος πολλά στην ενθάρρυνση 

και στην ενίσχυση εκ µέρους του Ινστιτούτου Γκαίτε, καθώς 
και στην Αρετή Μπουκάλα που έκανε την τυπογραφική 
διόρθωση και την Τίνα Χάρη που την επέβλεψε από την αρχή 
µέχρι το τέλος. 

Οκτώβριος 1996 
Γ.Κ. 



 



Πρόλογος στην επανέκδοση (1969) 

ΉΑιαλεκτική τον διαφωτισµού κυκλοφόρησε το 1947 από τις 
εκδόσεις Querido του Άµστερνταµ. Το βιβλίο διαδόθηκε µε 
αργό µόνο ρυθµό, είναι όµως προ πολλού εξαντληµένο. Στην 
απόφαση µας να το επανεκδώσουµε ύστερα από δύο και πλέ-
ον δεκαετίες δεν µας ώθησαν µόνον οι πολλαπλές επιτακτι-
κές παρακλήσεις, αλλά και η εκτίµηση ότι πολλές από τις ιδέες 
του είναι ακόµη και σήµερα επίκαιρες και καθόρισαν σε 
µεγάλη έκταση τις µεταγενέστερες θεωρητικές µας αναζητή-
σεις. Κανένας τρίτος δεν θα µπορέσει εύκολα να φαντασθεί 
σε ποιο βαθµό είµαστε και οι δυο µας υπεύθυνοι για κάθε 
πρόταση. Μεγάλα τµήµατα τα υπαγορεύσαµε από κοινού- η 
ένταση των δύο πνευµατικών ταµπεραµέντων που ένωσαν τις 
δυνάµεις τους στη Διαλεκτική αποτελεί το ζωτικό της στοι-
χείο. Δεν µένουµε αµετακίνητοι σε όλα όσα λέγονται σε τού-
το το βιβλίο. Αυτό θα ήταν ασυµβίβαστο µε µια θεωρία η 
οποία αναγνωρίζει στην αλήθεια έναν χρονικό πυρήνα αντί 
να την αντιπαρατάσσει σαν κάτι αµετάβλητο στην ιστορική 
κίνηση. Το βιβλίο γράφηκε σε µια στιγµή όπου το τέλος της 
εθνικοσοσιαλιστικής τροµοκρατίας ήταν ορατό. Σε αρκετά 
σηµεία όµως η διατύπωση δεν ανταποκρίνεται πια στη σηµε- 
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ρινή πραγµατικότητα. Ωστόσο ακόµη και τότε δεν υποτιµή-
σαµε τους κίνδυνους που περικλείει η µετάβαση προς τον δι-
οικούµενο κόσµο. 
Στην περίοδο της πολιτικής διάσπασης σε υπερµεγέθη 

µπλοκ, τα οποία αντικειµενικά τείνουν να συµπλακοΰν, η 
φρίκη συνεχίσθηκε. Οι συγκρούσεις στον Τρίτο Κόσµο και η 
νέα άνοδος του ολοκληρωτισµού δεν είναι απλά επεισόδια 
της ιστορίας, όπως δεν ήταν, σύµφωνα µε τη Διαλεκτική, τότε 
ούτε ο φασισµός. Η κριτική σκέψη, που δεν εξαιρεί ούτε την 
πρόοδο, απαιτεί σήµερα να πάρει κανείς το µέρος των υπο-
λειµµάτων της ελευθερίας, να στηρίξει τις τάσεις προς την 
πραγµατική ανθρωπιά, ακόµη και αν αυτές µπροστά στο βα-
σικό ρεύµα της ιστορίας φαίνονται ανίσχυρες. 
Η εξέλιξη προς την ολοκληρωτική ενοποίηση, όπως δια-

πιστώνεται στο βιβλίο, σηµείωσε µια διακοπή, δεν ανακόπη-
κε· απειλεί να πραγµατοποιηθεί µέσα από δικτατορίες και 
πολέµους. Η πρόγνωση της συνδεόµενης µε αυτή µεταστρο-
φής του διαφωτισµού σε θετικισµό, στο µύθο ότι έτσι έχουν τα 
πράγµατα, και τελικά η ταυτότητα ευφυΐας και αντιπνευµατι-
κότητας επιβεβαιώθηκαν σαρωτικά. Η αντίληψη µας για την 
ιστορία δεν τρέφει την αυταπάτη πως δεν υπόκειται σε αυτή, 
αλλά και δεν επιδίδεται όπως ο θετικισµός στο κυνήγι της 
πληροφορίας. Ως κριτική της φιλοσοφίας δεν θέλει να εγκα-
ταλείψει τη φιλοσοφία. 
Από την Αµερική, όπου γράφηκε αυτό το βιβλίο, επιστρέ-

ψαµε στη Γερµανία µε την πεποίθηση ότι θα µπορούσαµε να 
κάνουµε περισσότερα απ' ό,τι αλλού, τόσο θεωρητικά όσο 
και πρακτικά. Μαζί µε τον Friedrich Pollock, στον οποίο εί-
ναι αφιερωµένο το βιβλίο, µε αφορµή τότε την πεντηκοστή 
επέτειο των γενεθλίων του, σήµερα την εβδοµηκοστή πέµπτη, 
ξαναστήσαµε το Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας µε την ιδέα 
να συνεχίσουµε τις εργασίες στη βάση της αντίληψης που εί- 
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ναι διατυπωµένη στη Διαλεκτική. Στην παραπέρα ανάπτυξη 
της θεωρίας µας και στις επακόλουθες κοινές µας εµπειρίες η 
Gretel Adorno, όπως και στην πρώτη συγγραφή, µας βοήθη-
σε µε τον ωραιότερο τρόπο* 
Σε αλλαγές προβήκαµε πολύ πιο φειδωλά απ' ό,τι συνηθί-

ζεται σε επανεκδόσεις βιβλίων ύστερα από δεκαετίες. Δεν 
θελήσαµε να ρετουσάρουµε ό,τι είχαµε γράψει, ούτε καν τα 
προφανώς απροσφυή χωρία- για να κάνουµε το κείµενο να 
ανταποκρίνεται στο σηµερινό επίπεδο απαιτήσεων, θα έπρεπε 
στην πραγµατικότητα να γράψουµε ένα νέο βιβλίο. Ότι το 
κυριότερο ζήτηµα είναι να διαφυλαχθεί, να επεκταθεί και να 
αναπτυχθεί η ελευθερία, αντί, όπως πάντοτε έµµεσα, να επι-
ταχυνθεί η πορεία προς τον διοικούµενο κόσµο, το εκφράσα-
µε και στα µεταγενέστερα έργα µας. Αρκεσθήκαµε κατ' 
ουσία στη διόρθωση τυπογραφικών και παρεµφερών λαθών. 
Χάρη σε αυτή την αυτοσυγκράτηση το βιβλίο λαµβάνει το χα-
ρακτήρα µιας τεκµηρίωσης· εµείς ελπίζουµε ότι είναι και κά-
τι παραπάνω. 

Φραγκφούρτη επί του Μάιν, Απρίλιος 1969 
Μαξ Χόρκχάιµερ 

Τέοντορ Β. Αντόρνο 



 



Πρόλογος 

Όταν αρχίσαµε το παρόν έργο, τις πρώτες δοκιµές του οποί-
ου αφιερώνουµε στον Friedrich Pollock, ελπίζαµε ότι θα 
µπορούσαµε να το παρουσιάσουµε ολοκληρωµένο στην πε-
ντηκοστή επέτειο των γενεθλίων του. Όσο βαθύτερα όµως 
διεισδύαµε στη δουλειά, τόσο φανερότερη γινόταν η δυσα-
ναλογία ανάµεσα στις απαιτήσεις της και τις δυνάµεις µας. 
Αυτό που είχαµε αναλάβει δεν ήταν πράγµατι τίποτε λιγότε-
ρο από τη διάγνωση γιατί η ανθρωπότητα, αντί να περάσει 
σε µια αληθινά ανθρώπινη κατάσταση, βουλιάζει σε ένα νέο 
είδος βαρβαρότητας. Υποτιµήσαµε τις δυσκολίες της παρου-
σίασης, διότι είχαµε ακόµη πάρα πολλή εµπιστοσύνη στη ση-
µερινή συνείδηση. Μολονότι επί πολλά χρόνια παρατηρού-
σαµε ότι στη σύγχρονη επιστηµονική δουλειά οι µεγάλες 
εφευρέσεις πληρώνονται µε αυξανόµενη διάλυση της θεω-
ρητικής µόρφωσης, πιστεύαµε ωστόσο πως είναι επιτρεπτό 
να ακολουθήσουµε ως ένα σηµείο τον κατεστηµένο τρόπο 
λειτουργίας και να περιορίσουµε την προσφορά µας κυρίως 
στην κριτική ή στην παραπέρα ανάπτυξη των ειδικών επι-
στηµονικών θεωριών. Νοµίζαµε ότι θα έπρεπε να εµµεί-
νουµε τουλάχιστον θεµατικά στο πλαίσιο των παραδοσια- 
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κών κλάδων, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας και της 
γνωσιοθεωρίας. 
Τα αποσπάσµατα που συγκεντρώσαµε εδώ δείχνουν 

εντούτοις ότι αναγκασθήκαµε να άρουµε αυτή την εµπιστοσύ-
νη. Αν η προσεκτική καλλιε'ργεια και εξέταση της επιστηµονι-
κής παράδοσης, ιδιαίτερα εκεί όπου οι θετικιστικής προέ-
λευσης καθαριστές την παραδίδουν στη λήθη ως άχρηστη σα-
βούρα, αποτελεί ένα στοιχείο της γνωστικής διαδικασίας, στη 
σηµερινή κατάρρευση του αστικού πολιτισµού το πρόβληµα 
δεν βρίσκεται µόνο στον τρόπο άσκησης της επιστήµης, αλλά 
και στο νόηµα της. Αυτό που οι σιδερένιοι φασίστες εγκωµιά-
ζουν υποκριτικά και οι ευπροσάρµοστοι εµπειρογνώµονες του 
ανθρωπισµού επιβάλλουν απλοϊκά, η ακατάπαυστη αυτοκατα-
στροφή του διαφωτισµού αναγκάζει το σκέπτεσθαι να απαγο-
ρεύσει στον εαυτό του και την παραµικρή ανυποψίαστη αθωό-
τητα απέναντι στις συνήθειες καιτις κατευθύνσεις του πνεύµα-
τος της εποχής. Όταν η δηµοσιότητα έχει φθάσει σε µια κατά-
σταση όπου αναπόδραστα η σκέψη γίνεται εµπόρευµα και η 
γλώσσα εγκώµιο του, τότε η προσπάθεια εξιχνίασης µιας τέ-
τοιας διαφθοράς πρέπει να αρνηθεί την υπακοή στις ισχύ-
ουσες γλωσσικές και διανοητικές απαιτήσεις, προτού οι κο-
σµοϊστορικές συνέπειες τους τη µαταιώσουν τελειωτικά. 
Αν υπήρχαν µόνο τα εµπόδια που προκύπτουν από την 

αυτεπιλήσµονα εργαλειοποίηση της επιστήµης, η σκέψη πάνω 
σε κοινωνικά ζητήµατα θα µπορούσε τουλάχιστον να συνδεθεί 
µε τις κατευθύνσεις οι οποίες αντιτίθενται προς την επίσηµη 
επιστήµη. Όµως έχουν προσβληθεί και αυτές από τη συνολική 
διαδικασία παραγωγής. Δεν έχουν υποστεί µικρότερη αλλαγή 
απ' ό,τι η ιδεολογία για την οποία προορίζονταν. Παθαίνουν 
ό,τι συνέβαινε ανέκαθεν στη θριαµβεύουσα σκέψη. Όταν βγαί-
νει θεληµατικά από το κριτικό της στοιχείο για να τεθεί απλώς 
ως µέσον στην υπηρεσία ενός κατεστηµένου, τότε χωρίς τη θέ- 
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λησή της ωθείται στο σηµείο να µεταµορφώνει το θετικό, που 
επέλεξε για τον εαυτό της, σε αρνητικό, καταστροφικό. Η φιλο-
σοφία, που στον δέκατο όγδοο αιώνα, παρά την πυρά για βι-
βλία και ανθρώπους, ενέπνεε θανάσιµο φόβο στην ατιµία, επί 
Βοναπάρτη προσχώρησε ήδη σε αυτή. Τέλος, η απολογητική 
σχολή του Κοντ σφετερίσθηκε τη διαδοχή των ασυµβίβαστων 
εγκυκλοπαιδιστών και έτεινε το χέρι σε ό,τι εκείνοι άλλοτε εί-
χαν αντιπαλέψει. Οι µεταµορφώσεις της κριτικής σε επικύρω-
ση δεν αφήνουν ανέπαφο ούτε το θεωρητικό περιεχόµενο* η 
αλήθεια του εξανεµίζεται. Σήµερα βέβαια η µηχανοκίνητη 
ιστορία τρέχει πιο µπροστά από τέτοιες πνευµατικές εξελίξεις, 
και οι επίσηµοι εκπρόσωποι, που έχουν άλλες φροντίδες, εξο-
ντώνουν τη θεωρία που τους βοήθησε να βρουν µια θέση στον 
ήλιο, προτού ακόµη αυτή προλάβει να εκπορνευθεί κανονικά. 
Αναλογιζόµενη τη δική της ενοχή, η σκέψη βλέπει λοιπόν 
τον εαυτό της απογυµνωµένο όχι µόνον από την καταφατική 
χρήση της επιστηµονικής και της καθηµερινής γλώσσας, αλλά 
και από εκείνη την αντιτιθέµενη γλώσσα των εννοιών. Δεν 
προσφέρεται πια καµιά έκφραση που δεν θα έτεινε προς τη 
συναίνεση µε τις κυρίαρχες διανοητικές κατευθύνσεις, και 
ό,τι η παραφθαρµένη γλώσσα δεν καταφέρνει από µόνη της 
το κάνουν µε ακρίβεια οι κοινωνικοί µηχανισµοί. Στους λο-
γοκριτές, τους οποίους τα κινηµατογραφικά εργοστάσια 
συντηρούν οικειοθελώς, για να προφυλαχθούν από τυχόν µε-
γαλύτερες δαπάνες, αντιστοιχούν ανάλογες ελεγκτικές αρ-
χές σε όλους τους τοµείς. Η διαδικασία στην οποία υποβάλ-
λεται ένα λογοτεχνικό κείµενο, αν όχι µε αυτόµατη πρόβλεψη 
του παράγωγου του, τουλάχιστον από το επιτελείο των λεκτό-
ρων, των επιµελητών, των διασκευαστών, των ghost writers* 

*συγγραφείς-φαντάσµατα που γράφουν για λογαριασµό επωνύµων. [Όλες οι 
υποσέλιδες σηµειώσεις µε αστερίσκους είναι σηµειώσεις του µεταφραστή 
και, όπου αυτό αναφέρεται, του επιµελητή.] 
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µέσα και έξω από τα γραφεία εκδοτικών οίκων, είναι πιο 
εξονυχιστική από οποιαδήποτε λογοκρισία. Φιλοδοξία του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, παρ' όλες τις ευεργετικές µεταρ-
ρυθµίσεις, φαίνεται πως είναι να κάνει εντελώς περιττές 
αυτές τις λειτουργίες. Πιστεύοντας ότι χωρίς τον αυστηρό πε-
ριορισµό στη διαπίστωση γεγονότων και τον υπολογισµό πι-
θανοτήτων to γνωστικό πνεύµα θα έµενε πάρα πολύ ανοιχτό 
στην αγυρτεία και τη δεισιδαιµονία, προετοιµάζει το ξηραι-
νόµενο έδαφος να δεχθεί λαίµαργα την αγυρτεία και τη δει-
σιδαιµονία. Όπως οι απαγορεύσεις ανέκαθεν άνοιγαν την 
πόρτα σε πιο δηλητηριώδη προϊόντα, έτσι και ο φραγµός της 
θειορητικής φαντασίας προπαρασκεύαζε το έδαφος για την 
πολιτική παράνοια. Και όπου οι άνθρωποι δεν έχουν ακόµη 
περιπέσει σε αυτή, οι µηχανισµοί λογοκρισίας, οι εξωτερικοί 
καθώς και οι εµφυτευµένοι µέσα τους, τους αφαιρούν τα µέ-
σα αντίστασης. 
Αποδείχθηκε λοιπόν ότι η απορία στην οποία µας οδήγη-

σε η πρόοδος των εργασιών ήταν το πρώτο αντικείµενο που 
είχαµε να διερευνήσουµε: η αυτοκαταστροφή του διαφωτι-
σµού. Δεν έχουµε καµιά αµφιβολία -και εδώ έγκειται η δική 
µας petitio principii*- ότι η ελευθερία στην κοινωνία είναι 
αδιαχώριστη από τη διαφωτιστική σκέψη. Ωστόσο πιστεύ-
ουµε πως διαβλέψαµε µε την ίδια σαφήνεια ότι τόσο η έννοια 
αυτής ακριβώς της σκέψης όσο και οι συγκεκριµένες ιστορι-
κές µορφές, οι θεσµοί της κοινωνίας µε τους οποίους είναι 
συνυφασµένη, εµπεριέχουν ήδη τον πυρήνα αυτής της επανα-
στροφής που συντελείται σήµερα παντού. Αν ο διαφωτισµός 
δεν περιλάβει το στοχασµό πάνω σε αυτή την οπισθοδροµική 

* Χρησιµοποίηση µιας αναπόδεικτης ακόµη πρότασης, που πρέπει να απο-
δειχθεί, ως αποδεικτικό λόγου για άλλη πρόταση, λήψη του ζητουµένου, 
αίτεΐσθαι τό νχ αρχή" (Αριστοτέλης). 



___ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 23   -----  

κίνηση, θα επισφραγίσει ο ίδιος τη µοίρα του. Καθώς ο στο-
χασµός πάνω στο καταστροφικό στοιχείο της προόδου παρα-
µένει εγκαταλειµµένος στους εχθρούς της, η σκέψη που πο-
ρεύεται τυφλά στον πραγµατισµό χάνει τον αναιρετικό της 
χαρακτήρα, κατά συνέπεια και τη σχέση της µε την αλήθεια. 
Η αινιγµατική ροπή των τεχνολογικά διαπαιδαγωγηµένων 
µαζών να περιέρχονται στη µαγική δίνη οποιουδήποτε δε-
σποτισµού, η αυτοκαταστροφική τους συγγένεια προς τη 
λάϊκοεθνική παράνοια, όλος αυτός ο µη κατανοηµένος παρα-
λογισµός κάνει φανερή την αδυναµία της σηµερινής θεωρητι-
κής αντίληψης. 
Πιστεύουµε ότι µε αυτά τα αποσπάσµατα συµβάλλουµε 

σε µια τέτοια αντίληψη, καθόσον δείχνουµε ότι η αιτία της 
επαναστροφής του διαφωτισµού σε µυθολογία δεν πρέπει να 
αναζητηθεί τόσο στις ειδικά για το σκοπό της επαναστροφής 
επινοηµένες εθνικιστικές, παγανιστικές και άλλες σύγχρονες 
µυθολογίες, αλλά στον ίδιο το διαφωτισµό, που κοκαλώ-νει 
από φόβο µπροστά στην αλήθεια. Εδώ οι δύο έννοιες πρέπει 
να εννοηθούν όχι µόνο στο πλαίσιο της ιστορίας του πνεύ-
µατος, αλλά και της πραγµατικότητας. Όπως ο διαφωτισµός 
εκφράζει την πραγµατική κίνηση της αστικής κοινωνίας ως 
συνόλου από την άποψη της ιδέας της, ενσαρκωµένης σε πρό-
σωπα και θεσµούς, έτσι και η αλήθεια δεν είναι απλώς η έλ-
λογη συνείδηση, αλλά και η µορφή αυτής της συνείδησης µέ-
σα στην πραγµατικότητα. Ο φόβος του γνήσιου γιου του σύγ-
χρονου πολιτισµού µην παρεκκλίνει από τα γεγονότα, τα 
οποία όµως ήδη κατά την πρόσληψη τους έχουν προπαρα-
σκευασθεί στερεοτυπικα από τις κυρίαρχες πρακτικές στην 
επιστήµη, στο εµπόριο και στην πολιτική, είναι άµεσα ίδιος 
µε το φόβο µπροστά στην κοινωνική παρέκκλιση. Από τις 
ίδιες πρακτικές ορίζεται και η έννοια της σαφήνειας στη 
γλώσσα και τη σκέψη, στην οποία οφείλουν να ανταποκρίνο- 
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νται σήµερα η τέχνη, η λογοτεχνία και η φιλοσοφία. Καθώς 
αυτή η έννοια αποκλείει ως ταµπού τη σκέψη η οποία προ-
σεγγίζει αρνητικά τόσο τα γεγονότα όσο και τις κυρίαρχες 
µορφές σκέψης, αποδίδοντας της την κατηγορία ότι είναι πο-
λύπλοκη και σκοτεινή ή ξένη προς την ντόπια πραγµατικότη-
τα, κρατάει το πνεύµα καθηλωµένο σε όλο και πιο βαθιά 
τυφλότητα. Συστατικό της αθεράπευτης τάξης πραγµάτων εί-
ναι ότι και ο πιο ειλικρινής µεταρρυθµιστής, όταν υποδεικνύει 
µια καινοτοµία χρησιµοποιώντας την τετριµµένη γλώσσα, µε 
την υιοθέτηση του µηχανισµού κατηγοριών που του έχε ι γίνει 
ρουτίνα και της κακής φιλοσοφίας που βρίσκεται πίσω του, 
ενισχύει την εξουσία του κατεστηµένου, την οποία επιθυµεί 
να σπάσει. Η ψευδής σαφήνεια είναι µόνο µια άλλη έκφραση 
για το φαινόµενο του µύθου. Αυτός ήταν πάντα σκοτεινός 
και ταυτόχρονα προφανής. Τον χαρακτήριζαν ανέκαθεν η 
οικειότητα και η τάση του να απαλλάσσει τον άνθρωπο από 
την εννοιολογική δουλειά. 
Η καθήλωση των ανθρώπων σε φυσική κατάσταση σήµε-

ρα δεν µπορεί να αποσυνδεθεί από την κοινωνική πρόοδο. Η 
αύξηση της οικονοµικής παραγωγικότητας, η οποία από τη 
µια µεριά δηµιουργείτους όρους για έναν δικαιότερο κόσµο, 
παρέχει από την άλλη στον τεχνικό µηχανισµό και στις κοι-
νωνικές οµάδες που τον εξουσιάζουν µια άµετρη υπεροχή 
απέναντι στον υπόλοιπο πληθυσµό. Το µεµονωµένο άτοµο 
εκµηδενίζεται εντελώς απέναντι στις οικονοµικές εξουσίες, 
τη στιγµή που αυτές ανεβάζουν την κυριαρχία της κοινωνίας 
πάνω στη φύση σε απροσδόκητα ύψη. Ενώ το άτοµο εξαφα-
νίζεται µπροστά στη µηχανή που χειρίζεται, αυτή τον εφοδιά-
ζει καλύτερα από οποιεσδήποτε ώς τώρα. Στην άδικη τάξη 
πραγµάτων η αδυναµία και η καθοδηγησιµότητα της µάζας 
µεγαλώνουν µαζί µε την ποσότητα αγαθών που της κατανέµε-
ται. Η υλικά αξιόλογη και κοινωνικά αξιοθρήνητη άνοδος 
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του επιπέδου ζωής των κατώτερων στρωµάτων καθρεφτίζε-
ται στην υποκριτική διάδοση του πνεύµατος. Το αληθινό µέ-
ληµα του πνεύµατος είναι η άρνηση της εκπραγµάτισης· όµως 
το πνεύµα διαλύεται αναγκαστικά εκεί όπου παγιώνεται σε 
πολιτιστικό αγαθό και διανέµεται για καταναλωτικούς σκο-
πούς. Η πληµµυρά της ακριβούς πληροφόρησης και της καλ-
λωπισµένης διασκέδασης κάνει τους ανθρώπους πιο ξύ-
πνιους και ταυτόχρονα τους αποβλακώνει. 
Το θέµα δεν είναι η κουλτούρα ως αξία, όπως νοµίζουν οι 

κριτικοί του πολιτισµού Χάξλεϋ, Γιάσπερς, Ορτέγα υ Γασέτ 
και άλλοι, αλλά ότι ο διαφωτισµός πρέπει να αυτοστοχασθεί, 
για να µην προδοθούν τελείως οι άνθρωποι. Το ζητούµενο 
δεν µπορεί να είναι η συντήρηση του παρελθόντος, αλλά η εκ-
πλήρωση της παλαιάς ελπίδας. Σήµερα όµως το παρελθόν 
συνεχίζεται ως καταστροφή του παρελθόντος. Αν η σεβαστή 
µόρφωση ως τον δέκατο ένατο αιώνα ήταν προνόµιο, µε τίµη-
µα τον αυξηµένο πόνο των αµόρφωτων, στον εικοστό αιώνα ο 
υγιεινολογικά καθαρός χώρος του εργοστασίου εξαγοράζεται 
µε τη σύντηξη κάθε πολιτιστικού στοιχείου στο γιγαντιαίο 
χωνευτήρι. Αυτό το τίµηµα δεν θα ήταν ίσως τόσο µεγάλο όσο 
πιστεύουν εκείνοι οι υπερασπιστές της κουλτούρας, αν το ξε-
πούληµα της κουλτούρας δεν συνέβαλλε στη µετατροπή των 
οικονοµικών επιτευγµάτων στο αντίθετο τους. 
Υπό τις δεδοµένες συνθήκες τα ίδια τα αγαθά της ευτυ-

χίας γίνονται στοιχεία της δυστυχίας. Αν στο παρελθόν, λόγω 
της απουσίας κοινωνικού υποκειµένου, το πλήθος των αγα-
θών, αποκαλούµενο υπερπαραγωγή, προκαλούσε κρίσεις της 
εγχώριας οικονοµίας, σήµερα, µε την ενθρόνιση οµάδων 
εξουσίας ως κοινωνικού υποκειµένου, η πληθώρα αγαθών 
παράγει τη διεθνή απειλή του φασισµού: η πρόοδος αντι-
στρέφεται σε οπισθοδρόµηση. Το γεγονός ότι ο υγειονολογι-
κά καθαρός χώρος του εργοστασίου και τα συναφή, Φόλκ- 
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σβάγκεν και παλαί ντε σπορ, εξοντώνουν στην αµβλύνοια 
τους τη µεταφυσική θα µας άφηνε ακόµη αδιάφορους, οτι 
αυτά όµως µε'σα στο κοινωνικό όλον γίνονται τα ίδια µετα-
φυσική, µεταβάλλονται σε ιδεολογικό παραπέτασµα, πίσω 
από το οποίο συγκεντρώνεται η πραγµατική συµφορά, αυτό 
δεν είναι αδιάφορο. Από εδώ ξεκινούν τα αποσπάσµατα µας. 
Η πρώτη µελέτη, το θεωρητικό θεµέλιο των επόµενων, 
προσπαθεί να κάνε ι πιο κατανοητή τη διασύνδεση µεταξύ ορ-
θολογικότητας και κοινωνικής πραγµατικότητας καθώς και 
την αδιαχώριστη από αυτή σχέση µεταξύ της φύσης και της 
υποδούλωσης της. Η κριτική που ασκείται στο διαφωτισµό 
αποβλέπει στην προετοιµασία µιας θετικής έννοιας του δια-
φωτισµού, η οποία θα τον αποδεσµεύσει από την εµπλοκή του 
στην τυφλή κυριαρχία. 
Χονδρικά το κριτικό µέρος της πρώτης µελέτης θα µπο-

ρούσε να δοθεί σε δύο θέσεις: ήδη ο µύθος είναι διαφωτι-
σµός, και: ο διαφωτισµός ξαναγίνεται µυθολογία. Το περιε-
χόµενο αυτών των θέσεων αναπτύσσεται πάνω σε ειδικά 
αντικείµενα στα δύο παραρτήµατα. Η πρώτη παρακολουθεί 
τη διαλεκτική µύθου και διαφωτισµού πάνω στην Οδύσσεια, 
µια από τις αρχαιότερες αντιπροσωπευτικές µαρτυρίες του 
αστικού-δυτικού πολιτισµού. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι 
έννοιες θυσία και απάρνηση, στις οποίες διαφαίνονται τόσο 
η διαφορά όσο και η ενότητα µυθικής φύσης και πεφωτισµέ-
νης υποδούλωσης της φύσης. Η δεύτερη ασχολείται µε τον 
Καντ, τον Σαντ και τον Νίτσε, τους ανένδοτους αποπερατω-
τές του διαφωτισµού. Δείχνει πώς η υποδούλωση κάθε φυσι-
κού στοιχείου στο δεσποτικό υποκείµενο τελικά κορυφώνε-
ται ακριβώς στην κυριαρχία της τυφλής αντικειµενικότητας, 
της φυσικότητας. Αυτή η τάση ισοπεδώνει όλες τις αντιθέσεις 
του αστικού σκέπτεσθαι, προπάντων εκείνη µεταξύ της ηθι-
κής αυστηρότητας και του απόλυτου ηθικού κενού. 
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Το κεφάλαιο «Πολιτιστική βιοµηχανία» δείχνει την επα-
ναοτροφή του διαφωτισµού στην ιδεολογία, που βρίσκει την 
αυθεντική έκφραση της στον κινηµατογράφο και το ραδιό-
φωνο. Εδώ ο διαφωτισµός συνίσταται προπάντων στον υπο-
λογισµό της απήχησης και στην τεχνική της παραγωγής και 
της διάδοσης· πραγµατική ουσία της ιδεολογίας είναι η θεο-
ποίηση της κυρίαρχης τάξης πραγµάτων και της εξουσίας, 
από την οποία ελέγχεται η τεχνική. Πραγµατευόµενοι αυτή 
την αντίφαση παίρνουµε την πολιτιστική βιοµηχανία πιο σο-
βαρά από όσο θα το ήθελε η ίδια. Επειδή όµως η επίκληση του 
εµπορικού της χαρακτήρα, η υποστήριξη της µετριασµένης 
αλήθειας, έχει γίνει κιόλας πρόσχηµα, προκειµένου να µην 
αναλάβει την ευθύνη για το ψέµα, η ανάλυση µας εµµένει 
στην αντικειµενικά ενύπαρκτη αξίωση των προϊόντων της να 
θεωρούνται αισθητικά µορφώµατα, και κατά συνέπεια αι-
σθητικά διαµορφωµένη αλήθεια. Η ανάλυση καταδεικνύει 
την κοινωνική κακοδαιµονία βάσει της ακυρότητας αυτής της 
αξίωσης. Το κεφάλαιο για την πολιτιστική βιοµηχανία είναι 
ακόµη πιο αποσπασµατικό από τα άλλα. 
Η υπό µορφή θέσεων ανάπτυξη των «Στοιχείων του αντι-

σηµιτισµού» αναφέρεται στην πραγµατική επιστροφή του πε-
φωτισµένου πολιτισµού στη βαρβαρότητα. Όχι απλώς η ιδε-
ατή, αλλά και η πρακτική τάση αυτοεξόντωσης είναι εξαρχής 
στοιχείο της ορθολογικότητας γενικά, όχι µόνο της φάσης 
στην οποία η πρώτη εκδηλώνεται απροκάλυπτα. Υπό αυτή 
την έννοια σχεδιάζεται σε γενικές γραµµές µια φιλοσοφική 
προϊστορία του αντισηµιτισµού. Ο «ανορθολογισµός» του 
συνάγεται από την ίδια τη φύση του κυρίαρχου Λόγου και του 
κόσµου που ανταποκρίνεται στην εικόνα του. Τα «Στοιχεία» 
συναρτώνται άµεσα µε εµπειρικές έρευνες του Ινστιτούτου 
Κοινωνικής Έρευνας, του ιδρύµατος που θεµελιώθηκε και 
διατηρείται στη ζωή από τον Φέλιξ Βάιλ, χωρίς το οποίο όχι 
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µόνο οι µελε'τες µας, αλλά και ένα µεγάλο µε'ρος της θεωρητι-
κής δουλειάς των εξόριστων Γερµανών που συνέχισαν παρά 
τον Χίτλερ δεν θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν. Οι 
τρεις πρώτες θέσεις γράφηκαν από κοινού µε τον Λέο Λέβε-
νταλ, µε τον οποίο συνεργαζόµαστε σε πολλά επιστηµονικά 
ζητήµατα από τα πρώτα χρόνια της Φραγκφούρτης. 
Στο τελευταίο µέρος δηµοσιεύονται σηµειώσεις και σχε-

διάσµατα, τα οποία εν µέρει ανήκουν στον κΰκλο σκέψεων 
των προηγουµένων µελετών, αλλά δεν βρήκαν εκεί τη θέση 
τους, και εν µέρει σκιαγραφούν προσωρινά µερικά προβλή-
µατα µελλοντικών εργασιών. Τα περισσότερα αναφέρονται 
σε µια διαλεκτική ανθρωπολογία. 

Λος Άντζελες Καλιφόρνια, Μάιος 1944. Το βιβλίο δεν 
περιέχει καµιά ουσιαστική αλλαγή στο κείµενο όπως 

αποπερατώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέµου. Προστέθηκε 
εκ των υστέρων µόνον η τελευταία θέση των «Στοιχείων του 

αντισηµιτισµού». 
Ιούνιος 1947 

Μαξ Χόρκχάιµερ 
Τέοντορ Β. Αντόρνο 



Η έννοια του διαφωτισµού 

Στόχος του διαφωτισµού υπό την ευρύτατη έννοια της προο-
δεύουσας σκέψης ήταν ανέκαθεν να απαλλάξει τους ανθρώ-
πους από το φόβο και να τους εγκαταστήσει ως κυρίους. 
Όµως η πλήρως πεφωτισµένη γη αστράφτει οτον αστερισµό 
της θριαµβευτικής συµφοράς. Πρόγραµµα του διαφωτισµού 
ήταν η αποµαγικοποίηση του κόσµου. Ήθελε να διαλύσει 
τους µύθους και να ανατρέψει τη φαντασίωση µέσω της γνώ-
σης. Ο Βάκων, «ο πατέρας της πειραµατικής φιλοσοφίας»1, 
συγκέντρωσε ήδη τα κεντρικά θέµατα. Περιφρονεί τους θια-
σώτες της παράδοσης, οι οποίοι «πρώτα πιστεύουν ότι άλλοι 
γνωρίζουν ό,τι αυτοί δεν γνωρίζουν και κατόπιν ότι αυτοί οι 
ίδιοι γνωρίζουν ό,τι δεν γνωρίζουν. Ευπιστία όµως, αποστρο-
φή προς την αµφιβολία, απερισκεψία στις απαντήσεις, επί-
δειξη µόρφωσης, δειλία για αναλογία, συµφεροντολογία, 
αµέλεια στην προσωπική έρευνα, λεκτικός φετιχισµός, ικα-
νοποίηση µε απλώς επιµέρους γνώσεις: αυτά και άλλα παρό-
µοια εµπόδισαν τον ανθρώπινο νου να συνάψει ευτυχή γάµο 

1. Voltaire, «Lettres philosophiques» XII (Euvres completes. Ed. Gamier, 
Παρίσι 1879, τόµ. XXII, σελ. 118. 
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µε τη φύση των πραγµάτων και αντ' αυτοΰ τον ζευγάρωσαν µε 
µαταιόδοξες ε'ννοιες και απρογραµµάτιστα πειράµατα: εύ-
κολα µπορούµε να φαντασθούµε τον καρπό και τους απογό-
νους µιας τόσο ένδοξης ένωσης. Το πιεστήριο, µια χονδροει-

δής εφεύρεση· το κανόνι, λίγο έλειπε για να επινοηθεί· η 
πυξίδα, ώς ένα βαθµό και παλαιότερα γνωστή: τι αλλαγές δεν 
επέφεραν αυτές οι τρεις εφευρέσεις - η µία στα επιστηµονικά 
πράγµατα, η άλλη στα πολεµικά, η τρίτη στα οικονοµικά, στο 

εµπόριο και στη ναυσιπλοΐα! Και σας λέω ότι όλα αυτά τα 
συναπάντησαν µόνο τυχαία. Άρα η ανωτερότητα του ανθρώ-
που βρίσκεται στη γνώση, εδώ δεν χωράει αµφιβολία. Μέσα 
σε αυτή τη γνώση είναι φυλαγµένα πολλά πράγµατα, που και 
βασιλιάδες δεν µπορούν να τα αγοράσουν µε όλους τους θη-
σαυρούς τους, που δεν υπάγονται στις διαταγές τους, για τα 
οποία οι κατάσκοποι και οι χαφιέδες τους δεν φέρνουν πλη-
ροφορίες, στις χώρες προέλευσης των οποίων οι εξερευνητές 
και οι θαλασσοπόροι τους δεν µπορούν να πλεύσουν. Σήµερα 
έχουµε απλώς τη γνώµη ότι είµαστε κύριοι της φύσης, ενώ εί-. 

µαστέ υποταγµένοι στις αναγκαιότητες της· αν αφήναµε να 
µας κατευθύνει η ίδια στις εφευρέσεις µας, θα µπορούσαµε να 

την εξουσιάζουµε στην πράξη».2 
Μολονότι ξένος προς τα µαθηµατικά, ο Βάκων εκτίµησε 

εύστοχα το φρόνηµα της επιστήµης που επακολούθησε. Ο 
ευτυχής γάµος µεταξύ του ανθρώπινου νου και της φύσης των 
πραγµάτων που είχε στο νου του είναι πατριαρχικός: ο νους 
που υπερνικά τη δεισιδαιµονία πρέπει να υποτάξει την απο-
µαγικοποιηµένη φύση. Η γνώση που είναι δύναµη δεν γνωρί-
ζει περιορισµούς, ούτε στην υποδούλωση των πλασµάτων ού- 

2. Bacon, «In Praise of Knowledge. Miscellaneous Tracts Upon Human 
Philosophy», The Works of Francis Bacon. Ed. Basil Montagu. Λονδίνο 1825, 
τόµ. Ι, σελ. 254 κ.ε. 
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τε στην πειθήνια στάση της απέναντι στους κυρίους του κό-
σµου. Όπως υπηρετεί όλους τους σκοπούς της αστικής οικο-
νοµίας, στο εργοστάσιο και στο πεδίο της µάχης, έτσι είναι 
και στη διάθεση των επιχειρούντων χωρίς να εξετάζει την 
προέλευση τους. Οι βασιλιάδες έχουν την τεχνική στο χέρι 
τους όσο και οι έµποροι: η ίδια είναι τόσο δηµοκρατική όσο 
και το οικονοµικό σύστηµα µαζί µε το οποίο αναπτύσσεται. Η 
τεχνική είναι η ουσία αυτής της γνώσης. Η τελευταία δεν στο-
χεύει σε έννοιες και εικόνες ούτε στην ευτυχία της σοφής 
κρίσης, αλλά στη µέθοδο, στην εκµετάλλευση της εργασίας 
άλλων, στο κεφάλαιο. Τα πολλά πράγµατα που κατά τον Βα-
κωνα διαφυλάσσει ακόµη µέσα της είναι και πάλι απλώς ερ-
γαλεία: το ραδιόφωνο ως µετουσιωµένο τυπογραφικό πιε-
στήριο, το αεροπλάνο κάθετης εφόρµησης ως αποτελεσµατι-
κότερο πυροβολικό, ο τηλεχειρισµός ως πιο αξιόπιστη πυξί-
δα. Αυτό που οι άνθρωποι θέλουν να µάθουν από τη φύση εί-
ναι να την εφαρµόζουν, για να κυριαρχήσουν τελειωτικά πά-
νω σε αυτή και στους ανθρώπους. Τίποτε άλλο δεν ισχύει. 
Αδυσώπητος απέναντι στον εαυτό του, ο διαφωτισµός έχει 
κάψει και το τελευταίο κατάλοιπο της δικής του αυτοσυνεί-
δησης. Αρκετά σκληρή για να θρυµµατίσει τους µύθους είναι 
µόνον η σκέψη που ασκεί βία στον εαυτό της. Μπροστά στο 
θρίαµβο του ρεαλισµού σήµερα, ακόµη και το νοµιναλιστικό 
πιστεύω του Βάκωνα θα ήταν ύποπτο ως µεταφυσική και θα 
επέσυρε την κατηγορία της µαταιοδοξίας την οποία είχε 
απαγγείλει ο ίδιος κατά της φιλοσοφίας των Σχολαστικών. 
Εξουσία και γνώση είναι συνώνυµα.3 Η στείρα ευτυχία που 
παρέχεται από τη γνώση είναι λαγνεία για τον Βάκωνα, όπως 
και για τον Λούθηρο. Το ζητούµενο δεν είναι εκείνη η ικανο-
ποίηση που οι άνθρωποι ονοµάζουν αλήθεια, αλλά η «opera- 

3. Βλέπε Bacon, Novum Organum, ό.π., τόµ. XIV, σελ. 31. 
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tion», η αποτελεσµατική τεχνική διαδικασία· «ο αληθινός 
στόχος και το πραγµατικό αξίωµα της επιστήµης» δεν βρί-
σκεται στα «πειστικά, τερπνά, σεβάσµια ή εντυπωσιακά λό-
για, οΰτε σε κάποια προφανή επιχειρήµατα, αλλά στην εργα-
σία και τη δράση καθώς και στην ανακάλυψη άγνωστων ακό-
µη λεπτοµερειών ως καλύτερων εφοδίων και βοηθηµάτων 
στη ζωή».4 Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα µυστικό, οΰτε όµως 
και η επιθυµία για την αποκάλυψη του. 
Η αποµαγικοποίηση του κόσµου είναι η εξολόθρευση του 

ανιµισµού. Ο Ξενοφάνης ειρωνεύεται τους πολλούς θεούς, 
επειδή µοιάζουν µε τους ανθρώπους, τους δηµιουργούς τους, 
σε ό,τι τυχαίο και κακό ε'χουν, και η νεότερη Λογική καταγ-
γέλλει τις κυκλοφορούσες λέξεις της γλώσσας ως κάλπικα 
νοµίσµατα που θα ήταν καλύτερο να αντικατασταθούν µε 
ουδέτερες µάρκες παιγνιδιού. Ο κόσµος γίνεται χάος και η 
σύνθεση σωτηρία. Καµιά διαφορά δεν βλέπουν ανάµεσα στο 
τοτέµ, στα όνειρα του οραµατιζόµενου* και την απόλυτη 
ιδέα. Οδεύοντας προς τη σύγχρονη επιστήµη, οι άνθρωποι 
παραιτούνται από το νόηµα. Αντικαθιστούν την έννοια µε τον 
τύπο, την αιτία µε τον κανόνα και τις πιθανότητες. Η αιτία 
ήταν µόνον η τελευταία φιλοσοφική έννοια που χρησίµευε ως 
κριτήριο για την επιστηµονική κριτική, τρόπον τινά επειδή 
ήταν η µόνη από τις παλαιές ιδέες που της αντιπαρασσόταν η 
αιτία είναι η πιο όψιµη εκκοσµίκευση της δηµιουργούσας αρ-
χής. Ένα µε'ληµα της φιλοσοφίας από τον Βάκωνα και ύστε-
ρα ήταν να ορίζει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εποχής την 

4. Bacon, «Valerius Teminus, of the Interpretation of Nature. Miscellaneous 
Tracts», ό.π., τόµ. Ι, σελ. 281. 
* Υπαινιγµός οτην απάντηση που έδωσε ο Κανί στο φυσιοδίφη και θεοσο-
φιστή Swedenborg (1688-1772), γνωστού για τα οράµατα του, στο: «Traume 
eines Geistersehers, erlautert durch Traume der Metaphysik». 
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ουσία και την ποιότητα, το ενεργείν και το πάσχειν, το είναι 
και την ύπαρξη, η επιστήµη όµως τα κατάφερνε ήδη χωρίς τέ-
τοιες κατηγορίες. Κατάλοιπα ως idola theatri της παλαιάς µε-
ταφυσικής, ήδη στην εποχή τους ήταν µνηµεία οντοτήτων και 
δυνάµεων της προϊστορίας. Ζωή και θάνατος τότε έβρισκαν 
την εξήγηση τους στους µύθους, µε τους οποίους διαπλέκο-
νταν. Οι κατηγορίες µε τις οποίες η δυτική φιλοσοφία όριζε 
την αιώνια φυσική τάξη της σηµάδευαν τις θέσεις που κατα-
λάµβαναν άλλοτε ο Όκνος και η Περσεφόνη, η Αριάδνη και 
ο Νηρέας. Οι προσωκρατικές κοσµολογίες συγκρατούν τη 
στιγµή της µετάβασης. Το υγρό, το αδιαχώριστο, ο αέρας, η 
φωτιά, που εκεί θεωρούνται η πρωταρχική ΰλη της φύσης, εί-
ναι ιζήµατα της µυθικής αντίληψης, που µόλις άρχισαν να 
παίρνουν ορθολογική µορφή. Όπως οι εικόνες της δηµι-
ουργίας από τον ποταµό και τη γη, που είχαν έλθει στους 
Έλληνες από τον Νείλο, έγιναν εδώ υλοζωιστικές αρχές και 
στοιχεία, έτσι εκπνευµατίσθηκε συνολικά η υπεραναπτυσσό-
µενη πολυσηµία των µυθικών δαιµόνων, λαµβάνοντας την 
καθαρή µορφή των οντολογικών οντοτήτων. Τελικά µέσω 
των ιδεών του Πλάτωνα κατελήφθησαν και οι πατριαρχικοί 
θεοί του Ολύµπου από τον φιλοσοφικό λόγο. Ο διαφωτισµός 
όµως διέκρινε στην πλατωνική και στην αριστοτελική κληρο-
νοµιά της µεταφυσικής πάλι τις παλαιές δυνάµεις και κατα-
πολέµησε την αξίωση για αλήθεια των universalia ως δεισι-
δαιµονία. Στο κύρος των γενικών εννοιών ο διαφωτισµός πι-
στεύει πως διαβλέπει ακόµη το φόβο που προκαλούσαν οι 
δαίµονες, µε τα οµοιώµατα των οποίων οι άνθρωποι προσπα-
θούσαν στις µαγικές τελετές να επηρεάσουν τη φύση. Στο 
εξής η ΰλη πρέπει επιτέλους να εξουσιασθεί, χωρίς την πλάνη 
περί κυρίαρχων ή ενυπαρκτων δυνάµεων, περί κρυφών ιδιο-
τήτων. Ό,τι δεν θέλει να συµµορφωθεί µε το κριτήριο της 
υπολογισιµότητας και της χρησιµότητας είναι για το διαφωτι- 
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σµό ύποπτο. Από τη στιγµή που του επιτρέπεται να ανα-
πτυχθεί ανενόχλητος από κάθε εξωτερική καταπίεση τίποτε 
δεν τον σταµατάει. Οι ίδιες του οι ιδε'ες για τα ανθρώπινα δι-
καιώµατα δεν ε'χουν πια διαφορετική τύχη από τα παλαιά 
universalia. Με κάθε πνευµατική αντίσταση που συναντά µε-
γαλώνει απλώς η δΰναµή του.5 Αυτό γίνεται επειδή ο διαφω-
τισµός ακόµη και στους µύθους αναγνωρίζει τον εαυτό του. 
Όποιους µύθους και αν επικαλείται η αντίσταση, ήδη το γε-
γονός ότι αυτοί σε µια τέτοια αντιπαράθεση µετατρέπονται 
σε επιχειρήµατα, αποτελεί αναγνώριση της αρχής της δια-
λυτικής ορθολογικότητας για την οποία κατηγορούν το δια-
φωτισµό. Ο διαφωτισµός είναι ολοκληρωτικός. 
Ως βάση του µΰθου ο διαφωτισµός θεώρησε πάντοτε τον 

ανθρωποµορφισµό, την προβολή του υποκειµενικού πάνω 
στη φύση.6 Το υπερφυσικό, τα πνεύµατα και οι δαίµονες είναι 
γι' αυτόν κατοπτρικά είδωλα των ανθρώπων που αφήνουν τα 
φυσικά στοιχεία να τους προκαλούν τρόµο. Οι πολλές µυθι-
κές µορφές µπορούν σύµφωνα µε το διαφωτισµό να ανα-
χθούν όλες στον ίδιο παρονοµαστή, το υποκείµενο. Η απά-
ντηση του Οιδίποδα στο αίνιγµα της Σφίγγας. «Είναι ο άν-
θρωπος», επαναλαµβάνεται ως στερεότυπη πληροφορία του 
διαφωτισµού, χωρίς διακρίσεις, αδιάφορο αν πρόκειται για 
την έκφραση ενός αντικειµενικού νοήµατος, το περίγραµµα 
µιας τάξης πραγµάτων, το φόβο µπροστά σε κακές δυνάµεις 
ή την ελπίδα για λύτρωση. Ως είναι και ως συµβαίνειν ο δια-
φωτισµός αναγνωρίζει εκ των προτέρων µόνον ό,τι µπορεί να 
συλληφθεί µέσω της ενότητας· ιδανικό του είναι το σύστηµα, 

5. Βλέπε Hegel, Phanomenologie des Geistes, Werke, τόµ. II, σελ. 410 κ.ε. 
6. Ο Ξενοφάνης, ο Μοντέν, ο Χιουµ, ο Φόυερµπαχ και ο Σάλοµον Ράιναχ 
συµφωνούν σε αυτό. Βλε'πε σχετικά µε τον Ράιναχ: Orpheus, From the 
French by F. Simmons, Λονδίνο και. Νέα Υόρκη, 1909, σελ. 6 κ.ε. 



-----Η ΕΝΝΟΙΑ TOY ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ _________________________    35   ___  

από το οποίο έπονται τα πάντα και το καθετί χωριστά. Σε 
αυτό δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ της ορθολογιστικής και 
της εµπειριστικής εκδοχής του. 
Έοτω και αν οι επιµέρους σχολές ερµήνευαν τα αξιώµατα 

µε διαφορετικό τρόπο, η δοµή της ενιαίας επιστήµης ήταν 
πάντοτε η ίδια. Το αίτηµα του Βάκωνα για una scientia 
universalis7 είναι, παρά την πολυµορφία των πεδίων της 
έρευνας, τόσο εχθρικό απέναντι στο µη συνδέσιµο όσο και η 
Mathesis universalis του Λάιµπνιτς απέναντι στο άλµα. Το 
πλήθος των µορφών περιστέλλεται στη θέση και τη διάταξη, η 
ιστορία στα γεγονότα, τα πράγµατα οτην ύλη. Μεταξύ ανώ-
τατων αρχών και εµπειρικών προτάσεων υπάρχει, επίσης 
συµφωνά µε τον Βάκωνα, µονοσήµαντη λογική σύνδεση µέ-
σω κλιµάκων γενικότητας. Ο Ντε Μαιστρ τον ειρωνεύεται 
επειδή φυλάει µέσα του «ένα είδωλο της κλίµακας»8. Η τυπι-
κή Λογική ήταν η µεγάλη σχολή της ενοποίησης. Προσέφερε 
στους διαφωτιστές το σχήµα της υπολογισιµότητας του κό-
σµου. Η µυθοποιητική εξίσωση των ιδεών µε τους αριθµούς 
στα τελευταία έργα του Πλάτωνα εκφράζει τη λαχτάρα κάθε 
αποµυθοποίησης: ο αριθµός έγινε ο γνώµονας του διαφωτι-
σµού. Οι ίδιες εξισώσεις διέπουν την αστική δικαιοσύνη και 
την ανταλλαγή εµπορευµάτων. «Δεν είναι ο κανόνας, όταν 
προσθέτεις άνισα σε ίσα να βγαίνουν άνισα, µια αρχή τόσο 
της δικαιοσύνης όσο και των µαθηµατικών; Και δεν υπάρχει 
µια αληθινή συµφωνία µεταξύ αµοιβαίας και εξισορροπητι-
κής δικαιοσύνης από τη µια µεριά και µεταξύ γεωµετρικών 
και αριθµητικών αναλογιών από την άλλη;»9 Η αστική κοινω- 

7. Bacon, «De augmentis scientiamm», ό.π., τόµ. VIII, σελ. 152. 
8. «Les soiroes de Saint-P6tersbourg». 5ieme entretien, (Euvres completes, 
Λυον 1891, τόµ. IV, σελ. 256. 
9. Bacon, «Advancement of Learning», ό.π., τόµ. II, σελ. 126. 
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via κυριαρχείται από την αρχή των ισότιµων µεγεθών. Κάνει 
τα ετερώνυµα συγκρίσιµα ανάγοντας τα σε αφηρηµένα µεγέ-
θη. Για το διαφωτισµό είναι ψεύδος ό,τι δεν χωράει ακριβώς 
σε αριθµούς, σε τελική ανάλυση στη µονάδα· ο σύγχρονος θε-
τικισµός το αποβάλλει παραπε'µποντάς το στην ποίηση. Ενό-
τητα παραµε'νει το σύνθηµα, από τον Παρµενίδη ώς τον Ρά-
σελ. Επιµένουν στην καταστροφή θεών και ποιοτήτων. 
Οι ίδιοι οι µύθοι όµως, που πέφτουν θύµατα του διαφωτι-

σµού, ήταν ήδη δικό του προϊόν. Με τον επιστηµονικό υπολο-
γισµό των συµβαινόντων ακυρώνονται οι εξηγήσεις για τα 
συµβαίνοντα, τις οποίες έδινε κάποτε η σκέψη µε τη µορφή 
των µύθων. Ο µύθος ήθελε να εξιστορήσει, να ονοµάσει, να 
πει την αρχή: έτσι όµως ήθελε και να εκθέσει, να σηµειώσει, 
να εξηγήσει. Με την καταγραφή και τη συλλογή των µύθων 
αυτό ενισχύθηκε. Από εξιστόρηση έγιναν νωρίς διδασκαλία. 
Κάθε τελετουργία περικλείει µια ιδέα των συµβαινόντων κα-
θώς και της ορισµένης διαδικασίας που πρέπει να επηρεα-
σθεί µέσω της µαγείας. Αυτό το θεωρητικό στοιχείο της τελε-
τουργίας αυτονοµήθηκε στα πιο παλαιά έπη των λαών. Οι µύ-
θοι, όπως τους βρήκαν οι τραγικοί ποιητές, βρίσκονται ήδη 
υπό την επιρροή της πειθαρχίας και της εξουσίας, που ο Βά-
κων εξυµνεί ως στόχο. Τη θέση των τοπικών πνευµάτων και 
δαιµόνων είχε πάρει ο ουρανός και η ιεραρχία του, οι εξορ-
κιστικές πρακτικές του µάγου και της φυλής είχαν αντικατα-
σταθεί από την καλά διαβαθµισµένη θυσία και τη διαµεσολα-
βούµενη από τη διαταγή εργασία των ανελεύθερων. Οι θεό-
τητες του Ολύµπου δεν είναι πια άµεσα ταυτόσηµες µε τα 
στοιχεία, αλλά τα σηµαίνουν. Ο Δίας στον Όµηρο προΐσταται 
του ουρανού της µέρας. Ο Απόλλωνας οδηγεί τον ήλιο, ο 
Ηλιος και η Ηώς κλίνουν κιόλας προς τη σφαίρα του αλλη-
γορικού. Οι θεοί διαχωρίζονται από τις υλικές ουσίες ως ιδα-
νικοί ενσαρκωτές τους. Στο εξής το είναι διαιρείται στον λό- 
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γο, ο οποίος µε την πρόοδο της φιλοσοφίας συστέλλεται σε 
µονάδα,* σε απλό σηµείο αναφοράς, καθώς και στη µάζα 
όλων των εξωτερικών πραγµάτων και πλασµάτων. Η µία και 
µοναδική διαφορά µεταξύ της ιδίας ύπαρξης και της πραγµα-
τικότητας καταβροχθίζει όλες τις άλλες. Χωρίς να λαµβάνο-
νται υπόψη οι διαφορές, ο κόσµος γίνεται υπόδουλος των αν-
θρώπων. Σε αυτό συµφωνούν η εβραϊκή Γένεση και η θρη-
σκεία του Ολύµπου. «... και ας εξουσιάσουν τα ψάρια της θά-
λασσας και τα πτηνά του ουρανού και τα ζώα της στεριάς και 
ολόκληρη τη γη και όλα τα ερπετά που σέρνονται πάνω στη 
γη»10. «Ω Δία, πατέρα Δία, δική σου είναι η κυριαρχία του 
ουρανού, εσύ εποπτεύεις τα έργα των ανθρώπων, τα αισχρά 
και τα δίκαια και την προπέτεια των ζώων, και η εντιµότητα 
είναι το µέληµα σου».11 «Διότι έτσι έχουν τα πράγµατα, και ο 
ένας τιµωρείται αµέσως, ο άλλος αργότερα* αν όµως ένας ξε-
φύγει και γλιτώσει από τη φοβερή µοίρα που όρισαν γι' αυτόν 
οι θεοί, αυτή θα επέλθει τελικά µε βεβαιότητα και αθώοι θα 
πληρώσουν την αδικία, είτε τα παιδιά του είτε µια κατοπινό-
τερη γενιά».12 Δεν υπάρχει σωτηρία ενώπιον των θεών, παρά 
µόνο για κείνον που θα υποταχθεί εντελώς. Η αφύπνιση του 
υποκειµένου εξαγοράζεται µε την αναγνώριση της εξουσίας 
ως αρχής όλων των σχέσεων. Απέναντι στην ενότητα ενός τέ-
τοιου Λόγου η διάκριση µεταξύ θεού και ανθρώπου καταντά-
ει εντελώς ασήµαντη, όπως επισήµανε απαρέγκλιτα ο Λόγος 
ήδη από την πιο παλαιά κριτική του Οµήρου. Ως εξουσιαστές 

*Monade (µονάδα) υπό την έννοια του Λάιµπνιτς: πρωτογενής µονάδα, 
αδιαίρετη, κλειστή και τέλεια. Από τέτοιες µονάδες απαρτίζεται ο κόσµος. 
10. Γένεση 1,26. 
11. Αρχίλογος, απ. 87. Παρατίθεται στο: De\issen,Allgemeine Geschichte der 
Philosophie, τόµ. II, πρώτο κεφάλαιο. Λειψία 1911, σελ. 18. 
12. Σόλων, απ. 13,25 κ.ε., ό.π., σελ. 20. 
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της φύσης εξοµοιώνονται µεταξύ τους ο δηµιουργός θεός και 
το πνεύµα που βάζει τάξη. Το κατ' εικόνα και οµοίωση του 
ανθρώπου συνίσταται στην κυριαρχία πάνω στη ζωή, στο 
βλέµµα τον κυρίου, στην αρχηγία. 
Ο µύθος περνάει στο διαφωτισµό και η φύση µετατρέπε-

ται σε απλή αντικειµενικότητα. Οι άνθρωποι πληρώνουν την 
αύξηση της εξουσίας τους µε την αποξένωση από αυτό που 
εξουσιάζουν. Ο διαφωτισµός συµπεριφέρεται προς τα πράγ-
µατα όπως ο δικτάτορας προς τους ανθρώπους. Τους γνωρί-
ζει όσο του χρειάζεται για να τους χειραγωγεί. Ο άνθρωπος 
της επιστήµης γνωρίζει τα πράγµατα όσο του χρειάζεται για 
να τα φτιάχνει. Από καθ' εαυτά γίνονται έτσι δι' εαυτόν. Στη 
µεταµόρφωση τους αποκαλύπτεται ότι η φύση των πραγµά-
των είναι πάντοτε η ίδια: ένα υπόστρωµα της κυριαρχίας. 
Αυτή η ταυτότητα συνιστά την ενότητα της φύσης. Ο µαγικός 
εξορκισµός την προϋπέθετε τόσο λίγο όσο και την ενότητα 
του υποκειµένου. Οι τελετουργικές πράξεις του µάγου-ιερεα 
στόχευαν στον άνεµο, στη βροχή, στο φίδι έξω ή στο δαίµονα 
µέσα στον άρρωστο, όχι σε υλικά ή σε δείγµατα ενός είδους. 
Το πνεύµα που ασκούσε µαγεία δεν ήταν ένα και το αυτό- άλ-
λαζε όπως οι µάσκες της λατρείας που όφειλαν να µοιάζουν 
µε τα πολυάριθµα πνεύµατα. Η µαγεία είναι αιµατηρή ανα-
λήθεια, αλλά δεν συγκαλύπτει ακόµη την κυριαρχία µετασχη-
µατιζόµενη σε καθαρή αλήθεια και τοποθετούµενη έτσι στα 
θεµέλια του κόσµου που υπέκυψε σε αυτή. Ο µάγος εξοµοιώ-
νεται µιµητικά µε τους δαίµονες- για να τους τροµάξει ή να 
τους κατευνάσει εµφανίζεται σαν σκιάχτρο ή µειλίχιος. Μο-
λονότι καθήκον του είναι η επανάληψη, δεν έφθασε να αυτο-
ανακηρυχτεί σε εικόνα και οµοίωση της αόρατης εξουσίας 
όπως ο πολιτισµένος, για τον οποίο οι πενιχροί κυνηγότοποι 
συρρικνώθηκαν σε ενιαίο σύµπαν, στην ενσάρκωση όλων 
των δυνατοτήτων λαφυραγώγησης. Μόνο σαν τέτοια εικόνα 
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και οµοίωση φθάνει ο άνθρωπος να αποκτήσει την ταυτότητα 
του εαυτού, ο οποίος δεν µπορεί να χαθεί όταν ταυτίζεται µε 
άλλους, αλλά κατακτά µια για πάντα την κυριότητα πάνω του 
σαν αδιαπέραστη µάσκα. Είναι η ταυτότητα του πνεύµατος 
και το αντίστοιχο του, η ενότητα της φύσης, στην οποία υπο-
κύπτει το πλήθος των ποιοτήτων. Η αποποιοτικοποιηµε'νη 
φύση µετατρέπεται σε χαοτικό υλικό προς ταξινόµηση και 
µόνο, και ο παντοδύναµος εαυτός σε απλό έχειν, αφηρηµένη 
ταυτότητα. Στη µαγεία υπάρχει ειδική αντιπροσωπευσιµότη-
τα. Την τύχη του κονταριού, των µαλλιών ή του ονόµατος του 
εχθρού υποτίθεται ότι θα έχει ταυτόχρονα ο ίδιος ως πρόσω-
πο· αντί του θεού σφάζεται το θυσιαστήριο ζώο. Η υποκατά-
σταση στη θυσία σηµαίνει ένα βήµα προς τη συλλογιστική 
Λογική. Μολονότι η ελαφίνα, που έπρεπε να προσφερθεί 
αντί της κόρης, και ο αµνός, που προσφερόταν αντί του πρω-
τότοκου γιου, έπρεπε να έχουν και δικά τους ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά, αντιπροσώπευαν εντούτοις το είδος. Έφεραν µέ-
σα τους το τυχαίο ενός δείγµατος του είδους. Όµως η ιερότη-
τα του hie et nunc*, η µοναδικότητα του εκλεκτού στην οποία 
εντάσσεται το υποκατάστατο, το κάνει ριζικά διαφορετικό, 
στην ανταλλαγή µη ανταλλάξιµο. Σε αυτό η επιστήµη θέτε ι τέ-
λος. Δεν υπάρχει σε αυτή ειδική αντιπροσωπευσιµότητα: 
θυσιάζονται ίσως τα ζώα, όχι όµως και ο θεός. Η αντιπροσω-
πευσιµότητα µεταβάλλεται σε οικουµενική αντικαταστατό-
τητα. Ένα άτοµο δεν διασπάται ως αντιπρόσωπος, αλλά ως 
δοκιµαστικό δείγµα της ύλης, και το κουνέλι δεν υφίσταται τα 
πάθη του εργαστηρίου αντιπροσωπεύοντας κάτι, αλλά παρα-
γνωριζόµενο ως σκέτο δείγµα του είδους του. Επειδή στη λει-
τουργική επιστήµη οι διαφορές είναι τόσο ρευστές, που όλα 
µπορούν να υπαχθούν σε µία και µοναδική ύλη, το επιστηµο- 

*εδώ και τώρα. 
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νικό αντικείµενο απολιθώνεται και η παλαιά πάγια τελε-
τουργία φαίνεται εύκαµπτη, αφοΰ στη θέση του ενός µπορού-
σε ακόµη να υπεισάγει το άλλο. Ο κόσµος της µαγείας γνώριζε 
διαφορε'ς που τα ίχνη τους χάθηκαν ακόµα και στη µορφή της 
γλώσσας.13 Οι ποικιλόµορφες συγγένειες µεταξύ των όντων 
εκτοπίζονται από τη µία και µοναδική σχέση µεταξύ του 
νοηµατοδοτούντος υποκειµένου και του χωρίς νόηµα 
αν.ικειµένου, µεταξύ της ορθολογικής σηµασίας και του 
τυχαίου φορέα της σηµασίας. Στη µαγική βαθµίδα εξέλιξης 
όνειρο και εικόνα δεν ήταν απλώς σηµεία του πράγµατος, αλ-
λά συνδέονταν µε αυτό µέσω της οµοιότητας ή του ονόµατος. 
Δεν είναι µια σχέση πρόθεσης, αλλά συγγένειας. Η µαγική 
πρακτική αποβλέπει όπως και η επιστήµη σε σκοπούς, αλλά 
τους επιδιώκει µέσω της µίµησης, όχι σε ολοένα αυξανόµενη 
απόσταση προς το αντικείµενο. Δεν βασίζεται διόλου στην 
«παντοδυναµία των σκέψεων», που ο πρωτόγονος υποτίθεται 
ότι αποδίδει στον εαυτό του όπως ο νευρωτικός·14 µια «υπερ-
τίµηση των ψυχικών διαδικασιών έναντι της πραγµατικότη-
τας» δεν µπορεί να υπάρξει εκεί όπου οι σκέψεις και η πραγ-
µατικότητα δεν είναι ριζικά διαχωρισµένες. Η «ακλόνητη πε-
ποίθηση για τη δυνατότητα καθυπόταξης του κόσµου»,15 την 
οποία ο Φρόυντ αναχρονιστικά αποδίδει οτη µαγεία, δεν 
ανταποκρίνεται παρά µόλις στη µεταγενέστερη βαθµίδα της 
σύµφωνης µε την αρχή της πραγµατικότητας καθυπόταξης 
του κόσµου µέσω της πιο επιτήδειας επιστήµης. Για να αντι-
κατασταθούν οι εκάστοτε τοπικές πρακτικές του γιατρού-µά-
γου από την οικουµενικής εµβέλειας βιοµηχανική τεχνική 

13. Βλέπε π.χ. Robert H. Lowie, An introduction to Cultural Anthropology, 
Νέα Υόρκη 1940, σελ. 344 κ.ε. 
14. Βλέπε S. Freud, Totem und Tabu. Gesammelte Werke, τόµ. IX, σελ. 106 
κ.ε. 
15. Ό. π., σελ. 110. 
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έπρεπε πρώτα να επιτευχθεί η αυτονοµία των σκέψεων απέ-
ναντι στα αντικείµενα, όπως συντελείται στο εγώ που αντα-
ποκρίνεται στην αρχή της πραγµατικότητας. 
Ως γλωσσικά ανεπτυγµένη ολότητα, της οποίας η αξίωση 

για αλήθεια καταπιέζειτην παλαιότερη µυθική πίστη, τη θρη-
σκεία του λαού, ο ίδιος ο ηλιακός, πατριαρχικός µύθος είναι 
ένας διαφωτισµός µε τον οποίο η φιλοσοφική εκδοχή του 
πρέπει να αναµετρηθεί στο ίδιο επίπεδο. Τώρα εισπράττει 
την εκδίκηση. Η ίδια η µυθολογία έθεσε σε κίνηση την ατέ-
λειωτη διαδικασία του διαφωτισµού, στην πορεία της οποίας 
κάθε καθορισµένη θεωρητική άποψη συνεχώς και µε αναπό-
δραστη αναγκαιότητα καταδικάζεται από την εξουθενωτική 
κριτική ως απλώς και µόνο πίστη, ώσπου ακόµη και οι έννοι-
ες του πνεύµατος, της αλήθειας ή και του ίδιου του διαφωτι-
σµού, έγιναν ανιµιστική µαγεία. Η αρχή εκείνης της µοιραίας 
αναγκαιότητας που στάθηκε η αιτία εξόντωσης των µυθικών 
ηρώων και που ξετυλίγεται µέσα από το χρησµό του µαντείου 
ως λογική συνέπεια, δεν κυριαρχεί απλώς, εξαγνισµένη 
ώσπου να φθάσει στην αυστηρή ακρίβεια της τυπικής Λογι-
κής, σε κάθε ορθολογιστικό σύστηµα της δυτικής φιλοσο-
φίας, αλλά εξουσιάζει ακόµη και τη σειρά των συστηµάτων η 
οποία αρχίζει µε την ιεραρχία των θεών και µέσα από ένα 
διαρκές λυκόφως των ειδώλων κληροδοτεί ως ταυτόσηµο πε-
ριεχόµενο την οργή για την έλλειψη εντιµότητας. Όπως οι µύ-
θοι επιτελούν ήδη διαφωτισµό, έτσι και ο διαφωτισµός 
εµπλέκεται µε κάθε βήµα του βαθύτερα στη µυθολογία. Για 
να καταστρέψει τους µύθους αντλεί όλο το υλικό από αυτούς, 
και ως κριτής υποκύπτει στη µυθική γοητεία. Θέλει να ξεφύ-
γει από τη διαδικασία της µοίρας και των αντιποίνων εφαρ-
µόζοντας αντίποινα κατά της ίδιας. Στους µύθους τιµωρείται 
κάθε συµβάν, ακριβώς επειδή συνέβη. Στο διαφωτισµό αυτό 
παραµένει ως έχει: το γεγονός ακυρώνεται µόλις προλάβει 
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να συµβεί. Το δόγµα της ισότητας µεταξύ δράσης και αντί-
δρασης επιβεβαίωνε την εξουσία της επανάληψης πάνω οτη 
δεδοµε'νη ύπαρξη επί µεγάλο διάστηµα αφότου οι άνθρωποι 
απαλλάχθηκαν από την αυταπάτη ότι µέσω της επανάληψης 
ταυτίζονται µε την επαναλαµβανόµενη δεδοµε'νη ύπαρξη και 
ε'τσι απαλλάσσονται από την εξουσία της. Όσο πιο πολύ 
όµως χάνεται η µαγική αυταπάτη τόσο πιο αδυσώπητα η επα-
νάληψη, υπό τον τίτλο νοµοτέλεια, κρατάει τον άνθρωπο µέ-
σα σε εκείνον τον κλειστό κύκλο που µε την αντικειµενοποίη-
σή του υπό τη µορφή του φυσικού νόµου επιτρέπει στον άν-
θρωπο να φαντάζεται πως διασφαλίσθηκε ως ελεύθερο υπο-
κείµενο. Η αρχή της εµµονής στα δεδοµένα όρια, του χαρα-
κτηρισµού κάθε συµβαίνοντος ως επανάληψης, την οποία ο 
διαφωτισµός εκπροσωπεί αντιπαραθέτοντας τη στη µυθική 
φαντασία, είναι η αρχή του ίδιου του µύθου. Η στεγνή σοφία 
που δεν αναγνωρίζει τίποτε νέο κάτω από τον ήλιο, επειδή 
τάχα όλα τα πιόνια του ανόητου παιγνιδιού έχουν χαθεί, όλες 
οι µεγάλες ιδέες έχουν ήδη συλληφθεί, οι πιθανές ανακαλύ-
ψεις είναι εκ των προτέρων σχεδιασµένες, οι άνθρωποι είναι 
ταγµένοι να αυτοσυντηρούνται µέσω προσαρµογής - αυτή η 
στεγνή σοφία αναπαράγει απλώς τη φανταστική σοφία που 
απορρίπτει: τον καθαγιασµό της µοίρας, η οποία µέσω αντι-
ποίνων αποκαθιστά αδιάκοπα ό,τι υπήρχε ανέκαθεν. Ό,τι θα 
ήταν διαφορετικό εξισώνεται µε το προϋπάρχον. Αυτή είναι 
η ετυµηγορία η οποία ανορθώνει κριτικά τα όρια της δυνατής 
εµπειρίας. Η ταυτότητα των πάντων µε τα πάντα έχει το τίµη-
µα ότι ταυτόχρονα τίποτε δεν επιτρέπεται να ε ίναι ταυτόση µο 
µε τον εαυτό του. Ο διαφωτισµός καταλύει το άδικο της πα-
λαιάς ανισότητας, την αδιαµεσολάβητη δεσποτεία, ταυτό-
χρονα όµως τη διαιωνίζει στην οικουµενική διαµεσολάβηση, 
οτη συσχέτιση του καθενός µε το καθετί. Πραγµατοποιεί 
εκείνο για το οποίο ο Κίρκεγκαρντ υµνεί την προτεσταντική 
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ηθική και που στον µυθολογικό κύκλο του Ηρακλή είναι ένα 
από τα αρχέτυπα της µυθικής βίας: αποκόπτει το ασύµµετρο. 
Δεν διαλύονται µόνον οι ποιότητες µέσα στη σκέψη, αλλά και 
στους ανθρώπους επιβάλλεται η συµµόρφωση µε την υφιστά-
µενη πραγµατικότητα. Για το ευεργέτηµα ότι η αγορά δεν ρω-
τάει για τη γέννηση του, ο ανταλλάσσων έχει πληρώσει ένα τί-
µηµα: αφήνει τις δυνατότητες που του έχουν δοθεί από τη 
γέννηση του να τυποποιούνται από την παραγωγή των εµπο-
ρευµάτων που µπορεί κανείς να αγοράσει στην αγορά. Στους 
ανθρώπους χαρίσθηκε ο εαυτός ως µοναδικός για κάθε πρό-
σωπο, ως διαφορετικός από όλους τους άλλους, για να γίνει 
µε ακόµη µεγαλύτερη βεβαιότητα όµοιος. Επειδή όµως αυτό 
ποτέ δεν επιτυγχανόταν εντελώς, ο διαφωτισµός ερωτοτρο-
πούσε πάντοτε, ακόµη και ολόκληρη την περίοδο του φιλε-
λευθερισµού, µε τον κοινωνικό καταναγκασµό. Η ενότητα 
της χειραγωγούµενης συλλογικότητας συνίσταται στην άρνη-
ση κάθε ατόµου, είναι χλευασµός του είδους της κοινωνίας 
που θα µπορούσε να κάνει τον καθένα άτοµο. Η ορδή, που ως 
ονοµασία αναµφίβολα εµφανίζεται µέσα στην οργάνωση της 
Χιτλερικής Νεολαίας, δεν είναι υποτροπή στην παλαιά βαρ-
βαρότητα, αλλά ο θρίαµβος της καταπιεστικής ισότητας, η 
ανάπτυξη της ισονοµίας σε αδικία διαπραττόµενη από τους 
ίσους. Ο ψευδεπίχρυσος µύθος των φασιστών αποκαλύπτεται 
ως ο γνήσιος της προϊστορίας, στο βαθµό που ο γνήσιος 
θωρούσε την εκδίκηση, ενώ ο κίβδηλος εκδικείται τα θύµατα 
του τυφλά. Κάθε απόπειρα των ανθρώπων να σπάσουν τη 
φυσική ανάγκη µε το σπάσιµο της φύσης βουλιάζει ακόµη βα-
θύτερα στη φυσική ανάγκη. Αυτή τη διαδροµή ακολούθησε ο 
ευρωπαϊκός πολιτισµός. Η αφαίρεση, το εργαλείο του δια-
φωτισµού, συµπεριφέρεται απέναντι στα αντικείµενα της 
όπως η µοίρα, την έννοια της οποίας εξαλείφει: ως εξόντωση. 
Κάτω από την ισοπεδωτική κυριαρχία του αφηρηµένου, η 
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οποία κάνει τα πάντα στη φύση επαναλήψιµα, και της βιοµη-
χανίας, για την οποία τα ετοιµάζει, οι ίδιοι οι απελευθερωµέ-
νοι έγιναν τελικά εκείνος ο «λόχος» τον οποίο ο Χέγκελ16 χα-
ρακτήρισε αποτέλεσµα του διαφωτισµού. 
Η απόσταση του υποκειµένου από το αντικείµενο, προϋ-

πόθεση της αφαίρεσης, έχει τη βάση της στην απόσταση από 
το πράγµα, την οποία ο κύριος αποκτά µε την παρεµβολή του 
κυριαρχούµενου. Η ραψωδία του Οµήρου και οι ΰµνοι της 
Ριγκ-Βέδα χρονολογούνται από την εποχή του τιµαριωτισµού 
και των µόνιµων θέσεων, όταν ένας πολεµικός λαός κυρίων 
εγκαθίσταται µόνιµα υποδουλώνοντας τη µάζα των ηττηµέ-
νων αυτοχθόνων.17 Ο ύψιστος µεταξύ των θεών δηµιούργησε 
µαζί µε αυτόν τον αστικό κόσµο, στον οποίο ο βασιλιάς ως 
επικεφαλής των οπλισµένων ευγενών καθηλώνει τους υπό-
δουλους στη γη, ενώ γιατροί, µάντεις, χειροτέχνες, έµποροι 
φροντίζουν για τις συναλλαγές. Με το τέλος της νοµαδικής 
ζωής έχει εγκαθιδρυθεί ένα κοινωνικό σύστηµα βασισµένο 
στην ακίνητη ιδιοκτησία. Κυριαρχία και εργασία διαχωρίζο-
νται. Ένας ιδιοκτήτης όπως ο Οδυσσέας «διευθύνει από µα-
κριά ένα πολυάριθµο, αυστηρά διαρθρωµένο προσωπικό 
αγελαδάρηδων, προβατοβοσκών, χοιροβοσκών και υπηρε-
τών. Το βράδυ, όταν έχει δει από το παλάτι του την περιοχή 
να φωτίζεται από χίλιες φωτιές, µπορεί να πάει ήσυχος για 
ΰπνο: ξέρει ότι οι άξιοι υπηρέτες του αγρυπνούν για να κρα-
τήσουν σε απόσταση τα άγρια θηρία, να διώξουν τους κλέ-
φτες από τους περίφρακτους χώρους που έχουν αναλάβει να 
προστατέψουν».18 Η γενικότητα των σκέψεων, η καθολική. 

16. Phanomenologie des Geistes, Λ jr., σελ. 424. 
17. Βλέπε W. Kirfel, Geschichte Indiens, στο: Propylanweltgeschichte, τόµ. 
Ill, σελ. 261 κ.ε. και G. Glotz: Histoire Grecque, τόµ. Ι, στο: HistoireAncienne, 
Παρίσι 1938, σελ. 137 κ.ε. 
18. G. Glotz, ό.π., σελ. 140. 
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ισχύς τους, όπως την αναπτύσσει η συλλογιστική Λογική, η 
κυριαρχία στη σφαίρα της έννοιας, έχει ανεγερθεί πάνω στα 
θεµέλια της κυριαρχίας στην πραγµατικότητα. Στην αντικα-
τάσταση της µαγικής κληρονοµιάς, των παλαιών συγκεχυµέ-
νων παραστάσεων, από την εννοιολογική ενότητα εκφράζε-
ται η νέα οργάνωση της ζωής, διαρθρωµένη µε διαταγή και 
οριζόµενη από τους ελεύθερους. Ο εαυτός, που έµαθε την τά-
ξη και την υποταγή υποτάσσοντας τον κόσµο, δεν άργησε να 
ταυτίσει την αλήθεια εν γένει µε τη διευθετούσα σκέψη, χω-
ρίς τις σαφείς διακρίσεις της οποίας δεν µπορεί να υπάρξει. 
Μαζί µε τη µιµητική µαγεία κήρυξε ταµπού και τη γνώση που 
αγγίζει πραγµατικά το αντικείµενο της. Το µίσος του στρέφε-
ται κατά της εικόνας του ξεπερασµένου προϊστορικού κό-
σµου και της φανταστικής ευτυχίας του. Οι χθόνιοι θεοί των 
αρχέγονων ιθαγενών εξορίζονται σε αυτή την κόλαση στην 
οποία µετατρέπεται η γη υπό τη θρησκεία του ήλιου και του 
φωτός, του Ίνδρα και του Δία. 
Ο ουρανός και η κόλαση όµως συνδέονται στενά. Όπως το 

όνοµα του Δία, σε λατρείες που δεν αποκλείει η µία την άλλη, 
αποδιδόταν σε έναν χθόνιο θεό και έναν θεό του φωτός,19 

όπως οι ολύµπιοι θεοί είχαν κάθε είδους συναναστροφές µε 
τους χθόνιους, έτσι και οι καλές και οι κακές δυνάµεις, η σω-
τηρία και η συµφορά, δεν ήταν σαφώς διαχωρισµένες. Συνδέ-
ονταν αλυσιδωτά όπως η γένεση και η παρέλευση, η ζωή και ο 
θάνατος, το καλοκαίρι και ο χειµώνας. Στον φωτεινό κόσµο 
της ελληνικής θρησκείας επιζεί το θολό αδιαχώριστο εκείνης 
της θρησκευτικής αρχής η οποία στα αρχαιότερα γνωστά στά- 

19. Βλε'πε Kurt Eckermann, Jahrbuch der Religionsgeschichte und 
Mythologie. Χόλε 1845, τόµ. Ι, σελ. 241 και Ο. Kern, Die Religion der 
Griechen. Βερολίνο 1926, τόµ. Ι, σελ. 181, κ.ε. 
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δια της ανθρωπότητας λατρευόταν ως το µάνα.* Ως πρωτογε-
νές και αδιαφοροποίητο αντιπροσώπευε ό,τι είναι άγνωστο 
και ξένο- αυτό που υπερβαίνει τον ορίζοντα των εµπειριών, 
ό,τι µε'σα στα πράγµατα είναι παραπάνω από την εκ των προ-
τέρων γνωστή ύπαρξη τους. Αυτό που ο πρωτόγονος εδώ νιώ-
θει ως υπερφυσικό δεν είναι µια πνευµατική ουσία ως αντίθε-
ση προς την υλική, αλλά η διαπλοκή του φυσικού σε αντιπα-
ραβολή προς το µεµονωµένο µε'λος. Η φωνή του τρόµου, µε 
την οποία βιώνεται το ασυνήθιστο γίνεται το όνοµα του. Αυτό 
προσδιορίζει την υπερβατικότητα του αγνώστου έναντι του 
γνωστού, και κατά προέκταση τη φρίκη ως ιερότητα. Ο διπλα-
σιασµός** της φύσης σε φαινόµενο και ουσία, ενέργεια και 
δύναµη, χωρίς τον οποίο δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει ού-
τε ο µύθος ούτε η επιστήµη, ξεκινά από τον ανθρώπινο φόβο, 
που η έκφραση του γίνεται εξήγηση. Δεν τοποθετείται η ψυχή 
στη φύση, όπως θέλει να µας κάνει να πιστέψουµε ο ψυχολο-
γισµός· το µάνα, το κινητήριο πνεύµα, δεν είναι προβολή, αλ-
λά η ηχώ της πραγµατικής υπεροχής της φύσης στις αδύναµες 
ψυχές των αγρίων. Ο χωρισµός σε έµψυχα και άψυχα, η κατά-
ληψη ορισµένων τόπων µε δαίµονες και θεότητες, έχει τις ρί-
ζες του σε αυτόν τον προανιµισµό. Σε αυτόν υπάρχει ήδη ως 
τάση ακόµη και ο διαχωρισµός µεταξύ υποκειµένου και αντι-
κειµένου. 'Οταν το δέντρο δεν χαρακτηρίζεται πια απλώς ως 
δέντρο, αλλά ως µαρτυρία για κάτι άλλο, ως έδρα του µάνα, η 
γλώσσα εκφράζει την αντίφαση ότι ένα πράγµα είναι αυτό το 
ίδιο και ταυτόχρονα κάτι διαφορετικό από αυτό, ταυτόσηµο 

* (Συµφωνά µε τις δοξασίες των Πολυνησίων) µια µυστική, υπερφυσική δύ-
ναµη µέσα στους ανθρώπους, στα ζώα και στα πράγµατα. 

Verdoppelung: διπλασιασµός, η παρουσίαση της φΰσης υπό διπλή µορφή, 
η ιδε'α του διχασµού της σε αυτό που είναι και αυτό που αντιπροσωπεύει. 
Μια τέτοια θεώρηση συνιστά ε'ναν γνωσιολογικό δυϊσµό. 
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και ταυτόχρονα µη ταυτόσηµο.20 Μέσω της θεότητας η γλώσσα 
εγκαταλείπει την ταυτολογία και γίνεται γλώσσα. Η έν-νοια, 
η οποία κατά προτίµηση ορίζεται ως ενότητα των γνωρι-
σµάτων που περιλαµβάνει, ήταν ωστόσο εξαρχής προϊόν της 
διαλεκτικής σκέψης, όπου το καθετί είναι πάντοτε αυτό που 
είναι, µόνον επειδή γίνεται αυτό που δεν είναι. Αυτή ήταν η 
πρωταρχική µορφή του αντικειµενοποιούντος ορισµού, στην 
οποία η έννοια και το πράγµα διαχωρίσθηκαν, και η οποία 
στο οµηρικό έπος ήταν ήδη αρκετά ανεπτυγµένη και στη σύγ-
χρονη θετική επιστήµη χάνειτην ισορροπία της και ανατρέπε-
ται. Αυτή όµως η διαλεκτική παραµένει ανίσχυρη ενόσω ανα-
πτύσσεται από τη φωνή του τρόµου, η οποία είναι ο διπλασια-
σµός, η ταυτολογία του ίδιου του τρόµου. Οι θεοί δεν µπορούν 
να απαλλάξουν τον άνθρωπο από το φόβο, του οποίου τους 
απολιθωµένους φθόγγους φέρουν ως ονόµατα τους. Από το 
φόβο φαντάζεται πως θα απαλλαγεί όταν δεν θα υπάρχει πια 
τίποτε άγνωστο. Αυτό καθορίζει την τροχιά της αποµυθοποίη-
σης, του διαφωτισµού, ο οποίος ταυτίζει το ζων µε το µη ζων 
όπως ο µύθος το µη ζων µε το ζων. Ο διαφωτισµός είναι µυθι-
κός φόβος που έχει λάβει ριζική µορφή. Η θετικιστική καθα-
ρή εµµονή στα δεδοµένα όρια, το τελευταίο προϊόν του δια-
φωτισµού, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα τρόπον τινά οι-
κουµενικό ταµπού. Τίποτε απολύτως δεν επιτρέπεται να είναι 
έξω, διότι η ιδέα και µόνο τού έξω είναι η καθαυτό πηγή του 
φόβου. 'Οταν η εκδίκηση του πρωτόγονου για τη δολοφονία 
που διαπράχθηκε σε έναν δικό του µπορούσε µερικές φορές 
να κατευνάζεται µε την αποδοχή του δολοφόνου ως µέλους 

20. Έτσι περιγράφουν ο Χοΰµπερτ και ο Μως το περιεχόµενο της παρά-
στασης για τη «συµπάθεια», για τη µίµηση: «Το ένα είναι τα πάντα, τα πάντα 
είναι µε'σα στο ένα, η φύση θριαµβεύει πάνω στη φύση». Η. Hubert και Μ. 
Mauss, «Thoorie gonerale de la Magie», στο: L Άηηέβ Sociologique. 1902-
1903, σελ. 100. 
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της οικογε'νειάς του,21 αυτό σήµαινε και στις δύο περιπτώσεις 
την απορρόφηση του ξένου αίµατος, τη δηµιουργία της εµµο-
νής στο δεδοµένο. Ο µυθικός δυϊσµός δεν οδηγεί πέρα από 
τον ορίζοντα της δεδοµένης ύπαρξης. Ο διακατεχόµενος από 
το µάνα κόσµος, όπως ακόµη και αυτός του ινδικού και του ελ-
ληνικού µύθου, είναι χωρίς διέξοδο και αιωνίως ο ίδιος. Κάθε 
γέννηση πληρώνεται µε το θάνατο, κάθε ευτυχία µε τη 
δυστυχία. Άνθρωποι και θεοί µπορούν να προσπαθήσουν µέ-
σα στα χρονικά τους όρια να µοιράσουν τους κλήρους σε δια-
φορετικές αναλογίες από εκείνες της τυφλής πορείας της µοί-
ρας, στο τέλος όµως το υπάρχον θριαµβεύει πάνω τους. Ακόµη 
και η δικαιοσύνη τους, που αποσπάσθηκε µε αγώνες από τη 
µοίρα, φέρει τα χαρακτηριστικά του- ανταποκρίνεται στη µα-
τιά που οι άνθρωποι, τόσο οι πρωτόγονοι όσο και οι Έλληνες 
και οι βάρβαροι, ρίχνουν στον περιβάλλοντα κόσµο τους µέσα 
από µια κοινωνία της καταπίεσης και της αθλιότητας. Γι' αυτό 
στη µυθική καθώς και στην πεφωτισµένη δικαιοσύνη η ενοχή 
και η τιµωρία, η ευτυχία και η δυστυχία θεωρούνται σκέλη µιας 
εξίσωσης. Η δικαιοσύνη βυθίζεται και χάνεται µέσα στο δί-
καιο. Οι µάγοι ως γιατροί και ιερείς εξορκίζουν το επικίνδυνο 
µε την εικόνα του. Η οµοιότητα-ισότητα είναι το µέσον τους. 
Αυτή ρυθµίζει την τιµωρία και τις απολαβές στον πολιτισµό. 
Αλλά και οι παραστάσεις των µύθων µπορούν ανεξαιρέτως να 
αναχθούν σε φυσικές συνθήκες. Όπως ο αστερισµός των Δι-
δύµων, µαζί µε όλα τα άλλα σύµβολα της δυαδικότητας, παρα-
πέµπει στον αναπόδραστο κλειστό κύκλο της φύσης, όπως και 
αυτός ο κύκλος ως παµπάλαιο σύµβολο του έχει το αυγό, από 
το οποίο ξεπήδησαν οι δίδυµοι, έτσι και η ζυγαριά στο χέρι του 
Δία, η οποία συµβολίζει τη δικαιοσύνη ολόκληρου του πα- 

21. Βλέπε Westermarck, UrspntngderMoralbegriffe, Λειψία 19ΐ3,τόµ. Ι, σελ. 
402. 
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τριαρχικού κόσµου, ανάγεται απλώς οτη φύση. Το βήµα από το 
χάος στον πολιτισµό, στον οποίο οι φυσικές συνθήκες δεν 
κυριαρχούν πια άµεσα, αλλά διαµέσου της συνείδησης των αν-
θρώπων, δεν επέφερε καµιά αλλαγή στην αρχή της ισότητας. 
Οι άνθρωποι πλήρωσαν µάλιστα αυτό το βήµα προσκυνώντας 
εκείνο στο οποίο προηγουµένως ήταν υποταγµένοι µόνον όσο 
και όλα τα άλλα πλάσµατα. Παλαιότερα τα φετίχ διέπονταν 
από το νόµο της ισότητας. Τώρα γίνεται φετίχ η ίδια η ισότητα. 
Ο επίδεσµος πάνω στα µάτια της Justitia δεν δηλώνει µόνον ότι 
δεν πρέπει να επεµβαίνει κανείς στη δικαιοσύνη, αλλά και ότι 
αυτή δεν είναι προϊόν ελευθερίας. 

Η διδασκαλία των ιερέων ήταν συµβολική, υπό την έννοια ότι 
το σηµείο και η εικόνα συνέπιπταν. Όπως µαρτυρούν τα ιε-
ρογλυφικά, η λέξη εκπλήρωνε αρχικά και τη λειτουργία της 
εικόνας, η οποία πέρασε στους µύθους. Οι µύθοι, όπως και οι 
µαγικές τελετές, σηµαίνουν την επαναλαµβανόµενη φύση. 
Αυτή είναι ο πυρήνας του συµβολικού: ένα είναι ή µια διαδι-
κασία που παρουσιάζεται ως αιώνια, επειδή η συµβολίζουσα 
πράξη το αναδεικνύει διαρκώς ως πραγµατικό γεγονός. Το 
ανεξάντλητο, η ατέλειωτη ανανέωση, η µονιµότητα του ση-
µαινόµενου δεν είναι µόνον ουσιώδη γνωρίσµατα όλων των 
συµβόλων, αλλά το πραγµατικό τους περιεχόµενο. Οι παρα-
στάσεις της δηµιουργίας, όπου ο κόσµος γεννιέται από την 
πρώτη µητέρα, την αγελάδα ή το αυγό, είναι, σε αντίθεση 
προς την εβραϊκή γένεση, συµβολικές. Οι ειρωνείες των αρ-
χαίων για τους πάρα πολύ ανθρώπινους θεοΰς άφηναν τον 
πυρήνα άθικτο. Η ατοµικότητα δεν εξαντλεί την ουσία των 
θεών. Διατηρούσαν ακόµη µέσα τους κάτι από το µάνα· εν-
σάρκωναν τη φύση ως γενική εξουσία. Με τα προανιµιστικά 
τους χαρακτηριστικά προεκτείνονται µέσα στο διαφωτισµό. 
Κάτω από το σεµνό κάλυµµα της ολύµπιας σκανδαλογραφίας 
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(chronique scandaleuse) είχε διαµορφωθεί κιόλας η διδα-
σκαλία για την ανάµειξη, για την πίεση και την ώθηση των 
στοιχείων, που σύντοµα εδραιώθηκε ως επιστήµη κάνοντας 
τους µύθους προϊόντα φαντασίας. Με τον καθαρό διαχωρι-
σµό της επιστήµης και της ποίησης ο καταµερισµός της εργα-
σίας, που συντελέστηκε ήδη µε τη βοήθεια του, επεκτείνεται 
στη γλώσσα. Ως σηµείο η λέξη υπάγεται στην επιστήµη· ως 
ήχος, ως εικόνα, ως κυρίως λέξη κατανέµεται στις διάφορες 
τέχνες, χωρίς να είναι ποτέ δυνατόν να αποκατασταθεί πάλι 
µε την άθροιση τους, µέσω συναισθησίας* ή µιας συνολικής 
τέχνης.** Ως σηµείο η γλώσσα πρέπει να αυτοπεριορισθεί 
στον υπολογισµό προκειµένου να γνωρίσει τη φύση, πρέπει 
να παραιτηθείαπότην αξίωση να της µοιάζει. Ως εικόνα πρέ-
πει να αυτοπεριορισθεί στην απεικόνιση προκειµένου να εί-
ναι εντελώς φύση, πρέπει να παραιτηθεί από την αξίωση να 
τη γνωρίσει. Με την πρόοδο του διαφωτισµού µόνο τα αυθε-
ντικά έργα τέχνης µπόρεσαν να αποφύγουν τη σκέτη αποµί-
µηση αυτού που έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Η συνήθης αντίθεση 
µεταξύ της τέχνης και της επιστήµης, η οποία αποσπά µε τη 
βία τη µία από την άλλη ως πολιτιστικά πεδία για να τις κάνει 
από κοινού διοικήσιµες, ως πολιτιστικά πεδία τις αφήνει τε-
λικά, ως εκ διαµέτρου αντίθετες, να ενωθούν χωρίς ορατά 
όρια δυνάµει των ιδιαίτερων τάσεων τους. Η επιστήµη, στη 
νεοθετικιστική της ερµηνεία, γίνεται αισθητικισµός, ένα σύ-
στηµα αποσυνδεδεµένων σηµείων, κενό από κάθε ενδιάθετη 
πρόθεση που θα ξεπερνούσε το σύστηµα: µετατρέπεται σε 

*Synasthesie: συνδιέγερση ενός αισθητήριου οργάνου όταν ερεθίζεται ένα 
άλλο (συναντιληψη χρωµάτων µε το άκουσµα ήχων), συγχώνευση περισσό-
τερων εντυπώσεων, προκαλούµενη από εκφράσεις όπως: κραυγαλέο κόκ-
κινο κ.λπ. 
*'Υπαινιγµός στο συνολικό ε'ργο τέχνης (Gesamtkunstwerk), µια έννοια 
της αισθητικής του R. Wagner. 
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εκείνο το παιγνίδι που οι µαθηµατικοί έχουν θεωρήσει προ 
πολλού ήδη µε περηφάνια ως το αντικείµενο τους. Η τέχνη 
της πλήρους απεικόνισης έχει αφιερωθεί όµως, ακόµη και ως 
προς τις τεχνικές της, στη θετικιστική επιστήµη. Γίνεται πράγ-
µατι ακόµη µια φορά ο κόσµος, ο ιδεολογικός διπλασιασµός, 
η πειθήνια αναπαραγωγή. Ο διαχωρισµός µεταξύ σηµείου 
και εικόνας είναι αναπότρεπτος. Αν όµως αυτός υποστασιο-
ποιείται µε ανυποψίαστη αυταρέσκεια και πάλι, τότε η καθε-
µιά από τις δυο αποµονωµένες αρχές τείνει προς την κατα-
στροφή της αλήθειας. 
Το αβυσσαλέο χάσµα που άνοιξε αυτός ο διαχωρισµός, η 

φιλοσοφία το είδε στη σχέση µεταξύ της εποπτείας και της έν-
νοιας και προσπάθησε, κάθε φορά µάταια, να το κλείσει: 
αυτή η προσπάθεια συνιστά µάλιστα τον ορισµό της. Τις πιο 
πολλές φορές τάχθηκε βέβαια µε το µέρος από το οποίο έχει 
λάβει το όνοµα της. Ο Πλάτων εξόρισε την ποίηση µε την ίδια 
χειρονοµία όπως ο θετικισµός τη διδασκαλία περί ιδεών. Με 
την περιλάλητη τέχνη του, είπε, ο Όµηρος δεν πέτυχε ούτε 
δηµόσιες ούτε ιδιωτικές µεταρρυθµίσεις, ούτε πόλεµο κέρδι-
σε οΰτε εφευρέσεις έκανε. Δεν ακούσαµε να τον είχαν τιµή-
σει ή αγαπήσει πολυάριθµοι οπαδοί. Η τέχνη πρέπει πρώτα 
να αποδείξει τη χρησιµότητα της.22 Η µίµηση αναθεµατίζεται 
από τον Πλάτωνα όπως και από τους Εβραίους. Λόγος και 
θρησκεία προγράφουν την αρχή της µαγείας, η οποία και 
στην ασκητική απόσταση από τη ζωή, ως τέχνη, διατηρεί το 
στίγµα της ανειλικρίνειας· όσοι εφαρµόζουν αυτή την αρχή 
γίνονται πλανήτες, επιζώντες νοµάδες που δεν βρίσκουν πα-
τρίδα µεταξύ των µόνιµα εγκατεστηµένων. Η φύση δεν πρέ-
πει πια να επηρεάζεται µέσω της εξοµοίωσης, αλλά να 
εξουσιάζεται µέσω της εργασίας. Το έργο τέχνης διατηρεί 

22. Βλέπε Πλάτων, το δέκατο βιβλίο της Πορείας. 
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ένα κοινό σηµείο µε τη µαγεία, καθώς δηµιουργεί µια δική 
του, κλειστή περιοχή έξω από το πλαίσιο της βέβηλης ύπαρ-
ξης. Με'σα σε αυτή ισχύουν ειδικοί νόµοι. Όπως ο µάγος στην 
τελετουργική πράξη περιχαράκωνε πρώτα τον τόπο όπου 
έµελλε να δράσουν οι ιερές δυνάµεις έναντι ολόκληρου του 
περιβάλλοντος κόσµου, έτσι και µε κάθε έργο τέχνης διαγρά-
φεται η περιφέρεια του κλείνοντας έξω τον κόσµο της πραγ-
µατικότητας. Αυτή ακριβώς η παραίτηση από την επίδραση, 
που διακρίνει την τέχνη από τη µαγική συµπάθεια,* διατηρεί 
τη µαγική κληρονοµιά ακόµη πιο βαθιά µέσα της. Αυτή η µη 
επιδίωξη επηρεασµού φέρνει την καθαρή εικόνα σε αντίθε-
ση προς την απτή ύπαρξη, τα συστατικά στοιχεία της οποίας 
αναιρεί-διατηρεί (aufhebt)** µέσα της. Έγκειται στο νόηµα 
του έργου τέχνης, στην αισθητική φαινοµενικότητα, να είναι 
αυτό που µε τη µαγική πράξη του πρωτόγονου γινόταν το νέο 
και τροµερό συµβάν: εµφάνιση του όλου µέσα στο ιδιαίτερο. 
Στο έργο τέχνης επιτελείται ακόµη µια φορά ο διπλασιασµός 
µε τον οποίο το πράγµα εµφανιζόταν ως πνευµατικό, ως εξω-
τερίκευση του µάνα. Αυτό συνιστά την αΰρα του (Aura).*** 
Ως έκφραση της ολότητας η τέχνη διεκδικεί το αξίωµα του 
απόλυτου. Αυτό παρακίνησε συχνά τη φιλοσοφία να της ανα- 

*Sympathie: η πίστη σε µια µυστική αµοιβαία επενέργεια όλων των έµ-
ψυχων όντων και των πραγµάτων δεσµός µεταξύ των µερών ενός όλου, έτσι 
ώστε, όταν προσβάλλεται ένα µέρος, τα άλλα να συµπάσχουν. **Aufhebt: 
υπό την εγελιανή έννοια, σύµφωνα µε την οποία κάθε στάδιο εξέλιξης 
είναι υπέρβαση-αναίρεση ενός προηγουµένου µε ταυτόχρονη διατήρηση 
στοιχείων του σε υψηλότερη µορφή. 
* * * Aura (από το ελληνικό αΰρα): πνεύµα, περιρρέουσα ατµόσφαιρα, ακτι-
νοβολία, αποπνεόµενο κλίµα. Βασική έννοια της αισθητικής του Βάλτερ 
Μπένγιαµιν, σύµφωνα µε τον οποίο Aura είναι «η µοναδική εµφάνιση του 
µακρινού, όσο κοντά κι αν βρίσκεται», η τελετουργική λειτουργία και αξία 
του έργου τέχνης: Το ουσιαστικό µακρινό είναι το απρόσιτο' τέτοιο παρα-
µένει και µετά την εµφάνιση του. 
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γνωρίσει την υπεροχή έναντι της γνώσης µε'σω εννοιών. Σύµ-
φωνα µε τον Σέλινγκ η τέχνη ξεκινά από εκεί όπου η γνώση 
εγκαταλείπει τους ανθρώπους στην τύχη τους. Τη θεωρεί ως 
«το πρότυπο της επιστήµης, η οποία πρέπει να φθάσει µελλο-
ντικά εκεί όπου βρίσκεται η τέχνη».23 Συµφωνά µε τη διδα-
σκαλία του, ο διαχωρισµός µεταξύ εικόνας και σηµείου «α-
ναιρείται εντελώς από κάθε επιµέρους εκδήλωση της τέ-
χνης».24 Σπάνια ο αστικός κόσµος έδειξε τόση εµπιστοσύνη 
στην τέχνη. Όταν έθεσε περιορισµούς στη γνώση, το έκανε 
κατά κανόνα για να δώσει θέση όχι στη γνώση, αλλά στην πί-
στη. Μέσω της τελευταίας ισχυρίσθηκαν οι θρησκευτικοί 
ηγέτες της νεότερης εποχής, ο Τορκεµάδα,* ο Λούθηρος, ο 
Μωάµεθ, συµφιλιώνεται το πνεύµα µε την ύπαρξη. Η πίστη 
όµως είναι στερητική έννοια: ως πίστη εκµηδενίζεται, όταν 
δεν προβάλλει διαρκώς την αντίθεση της προς τη γνώση ή τη 
συµφωνία της µε αυτή. Παραµένοντας εξαρτηµένη από τον 
περιορισµό της γνώσης, είναι και η ίδια περιορισµένη. Η πί-
στη προσπάθησε µέσω του προτεσταντισµού να βρει την 
υπερβατική γι' αυτή αρχή της αλήθειας, χωρίς την οποία δεν 
µπορεί να υπάρξει, µε άµεσο τρόπο στην ίδια τη λέξη, όπως 
ακριβώς στους προϊστορικούς χρόνους και να ξαναδώσει στη 
λέξη τη συµβολική της δύναµη, αλλά γι' αυτή την προσπάθεια 
πλήρωσε µε την άµεση υπακοή στο λόγο, και µάλιστα όχι στον 
ιερό. Καθώς η πίστη µένει αναπόδραστα δέσµια της γνώσης 
ως φίλος ή ως εχθρός, διαιωνίζει το διαχωρισµό µέσα στον 
αγώνα για το ξεπέρασµα του: ο φανατισµός της πίστης είναι 

23. Enter Entwurfeines Systems der Naturphilosophie. Πέµπτο µέρος. Werke. 
Πρώτο κεφάλαιο, τόµ. Ill, σελ. 623. 
24. Ό.π., σελ. 626. 
Tomas de Torquemada (1420-1498), διαβόητος Ισπανός ιεροεξεταστής. 
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το σηµάδι της αναλήθειάς της, η αντικειµενική οµολογία ότι 
όποιος µόνο πιστεύει, ακριβώς γι' αυτό δεν πιστεύει πια. Η 
ένοχη συνείδηση είναι η δεύτερη φύση της. Στην κρυφή επί-
γνωση της έλλειψης, της ανεπάρκειας που κατ' ανάγκη πα-
ρουσιάζει, της ενύπαρκτης σε αυτή αντίφασης ότι κάνει τη 
συµφιλίωση επάγγελµα, έγκειται ο λόγος για τον οποίο όλη η 
ειλικρίνεια των πιοτών ήταν ανέκαθεν ευερέθιστη και επι-
κίνδυνη. Οι φρικαλεότητες του πυρός και του σιδήρου, της 
Αντιµεταρρΰθµισης και της Μεταρρύθµισης δεν ήταν µια πα-
ρατραβηγµένη εφαρµογή, αλλά η υλοποίηση της ίδιας της αρ-
χής της πίστης. Η πίστη αποκαλύπτεται πάντοτε ως κατα-

σκεύασµα παρόµοιου τύπου όπως η παγκόσµια ιστορία, στην 
οποία θα ήθελε να επιβληθεί· στους νεότερους χρόνους µάλι-
στα γίνεται το προτιµώµενο µέσον της ιστορίας, η ιδιαίτερη 
πανουργία της. Ακάθεκτος δεν είναι µόνο ο Διαφωτισµός του 
δέκατου όγδοου αιώνα, όπως το επιβεβαίωσε ο Χέγκελ, αλ-
λά, όπως ο ίδιος το ήξερε καλύτερα από κάθε άλλον, η κίνηση 
της ίδιας της σκέψης. Ήδη οτην κατώτερη, όπως ακόµη και 
στην υψηλότερη γνώση, ενυπάρχει εκείνη η συνείδηση της 
απόστασης της από την αλήθεια, που κάνει τον απολογητή 
ψεΰτη. Το παράδοξο της πίστης εκφυλίζεται τελικά σε απάτη, 
στο µΰθο του εικοστού αιώνα,* και η ανορθολογικότητά της 
σε ορθολογική οργάνωση στα χέρια των εντελώς πεφωτισµέ-
νων, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς οδηγούν την κοινωνία προς τη 

βαρβαρότητα. 
Ήδη όταν η γλώσσα εισέρχεται στην ιστορία, διακεκρι-

µένοι γνώστες της είναι οι ιερείς και οι µάγοι. Όποιος παρα-
βιάζει τα σύµβολα πέφτει στα χέρια των επίγειων δυνάµεων 
στο όνοµα των υπέργειων, αντιπρόσωποι των οποίων είναι 

'Υπαινιγµός στο βιβλίο του εθνικοσοσιαλιοτη Alfred Rosenberg, «Ο µύθος 
του εικοοτοΰ αιώνα». 
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αυτά τα εκλεκτά όργανα της κοινωνίας. Τα προηγούµενα 
στάδια µένουν στο σκοτάδι. Οπουδήποτε η εθνολογία συνα-
ντά το συναίσθηµα της φρίκης, από το οποίο γεννιέται το µά-
να, ήταν ήδη καθαγιασµένο τουλάχιστον από τους γεροντό-
τερους της φυλής. Οι άνθρωποι καθιστούν συνεκτικό το µη 
ταυτόσηµο, ρευστό µάνα προσδίδοντας του µε τη βία υλική 
υπόσταση. Δεν αργούν οι µάγοι να γεµίσουν κάθε τόπο µε εκ-
πορεύσεις* και στην πολλαπλότητα των ιερών περιοχών να 
κατατάξουν την αντίστοιχη πολυµορφία των µυστηριακών τε-
λετών. Μαζί µε τον κόσµο των πνευµάτων και των ιδιαιτερο-
τήτων τους αναπτύσσουν τη συντεχνιακή τους γνώση και την 
εξουσία της. Η ιερότητα µεταβιβάζεται στους µάγους που έρ-
χονται σε επαφή µε τα ιερά. Στα πρώτα στάδια της νοµαδικής 
ζωής τα µέλη του γένους συµµετέχουν ακόµα αυτόνοµα στον 
επηρεασµό της φυσικής πορείας. Το θήραµα ανιχνεύεται 
από τους άντρες, οι γυναίκες κάνουν δουλειές που µπορούν 
να γίνονται χωρίς αυστηρή επιστασία. Πόση βία προηγήθηκε 
ώς τον εθισµό ακόµη και σε µια τόσο απλή τάξη πραγµάτων, 
παραµένει ακαθόριστο. Σε αυτή την τάξη πραγµάτων ο κό-
σµος έχει ήδη διαιρεθεί σε µια περιοχή της εξουσίας και σε 
µια βέβηλη· η φυσική πορεία, ως απόρροια του µάνα, είναι 
ήδη κανόνας που απαιτεί υποταγή. Αν όµως οι άγριοι νοµά-
δες, παρ' όλη την υποταγή τους, εξακολουθούσαν να συµµε-
τέχουν στις µαγικές τελετές που την περιόριζαν και µεταµ-
φιέζονταν οι ίδιοι σε θηράµατα προκειµένου να τα αιφνιδιά-
σουν, σε µεταγενέστερες εποχές η επικοινωνία µε τα πνεύ-
µατα και η υποταγή ήταν καταµερισµένες σε διαφορετικές 
τάξεις ανθρώπων: η εξουσία βρίσκεται από τη µία µεριά, η 
υπακοή από την άλλη. Οι περιοδικά επανερχόµενες, αιωνίως 

•Emanation: σύµφωνα µε το νεοπλατωνισµό, εκπόρευση ή εκροή όλων των 
κατώτερων και ατελών από το αµετάβλητο, τέλειο θεϊκό Ένα. 
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ίδιες φυσικές διαδικασίες εγχαράσσονται στους υποταγµέ-
νους, είτε από ξένες φυλές είτε τις δικές τους κλίκες, ως 
ρυθµός εργασίας συµφωνά µε το χτύπηµα της ράβδου και του 
ροπάλου, που αντηχεί σε κάθε βάρβαρο τύµπανο, σε κάθε 
µονότονη ιεροτελεστία. Τα σύµβολα παίρνουν την έκφραση 
του φετίχ. Η επανάληψη της φύσης, την οποία σηµαίνουν, 
αποδεικνύεται στη συνέχεια πάντοτε ως η συµβολιζόµενη 
από αυτά µονιµότητα του κοινωνικού καταναγκασµού. Η 
αντικειµενοποιηµένη σε σταθερή εικόνα φρίκη γίνεται το ση-
µάδι της εδραιωµένης κυριαρχίας των προνοµιούχων. Τέτοια 
σηµάδια παραµένουν οι γενικές έννοιες, έστω και αν έχουν 
αποβάλει κάθε ίχνος εικόνας. Ακόµη και η παραγωγική 
(απαγωγική) µορφή της επιστήµης αντανακλά την ιεραρχία 
και τον καταναγκασµό. Όπως οι πρώτες κατηγορίες αντι-
προσωπεύουν την οργανωµένη φυλή και την εξουσία της πά-
νω στο άτοµο, έτσι και ολόκληρη η λογική τάξη, η εξάρτηση, 
η αλυσιδωτή σύνδεση, η συµπερίληψη και η συλλογιστική 
συνένωση των εννοιών έχουν τη ρίζα τους στις αντίστοιχες 
συνθήκες της κοινωνικής πραγµατικότητας, στον καταµερι-
σµό της εργασίας.25 Όµως αυτός ο κοινωνικός χαρακτήρας 
των νοητικών σχηµάτων δεν είναι βέβαια έκφραση κοινωνι-
κής αλληλεγγύης, όπως διδάσκει ο Ντιρκέµ, αλλά µαρτυρία 
της αδιαπέραστης ενότητας µεταξύ κοινωνίας και κυριαρ-
χίας. Η κυριαρχία παρέχει µεγαλύτερη συνοχή και δύναµη 
στο κοινωνικό όλον όπου εγκαθίσταται. Ο καταµερισµός της 
εργασίας, στον οποίο η κυριαρχία τείνει να εξελιχθεί κοινω-
νικά, χρησιµεύει στην αυτοσυντήρηση του κυριαρχούµενου 
όλου. Έτσι όµως το όλον ως όλον, η ενεργοποίηση του 
ενυπάρχοντος σε αυτό Λόγου, γίνεται αναγκαστικά η πραγ- 

5. Βλέπε Ε. Durkheim, «De quelques formes primitives de classification», 
I 'Annie Sociologique, τόµ. IV, 1903, σελ. 66 κ.ε. 
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µατοποίηση του µερικού. Η κυριαρχία παρουσιάζεται απέ-
ναντι στο άτοµο ως το γενικό, ως ο Λόγος στην πραγµατικό-
τητα. Η εξουσία όλων των µελών της κοινωνίας, τα οποία ως 
τέτοια δεν έχουν άλλη διέξοδο, αθροίζεται µε τον επιβαλλό-
µενο σε αυτά καταµερισµό της εργασίας ολοένα εκ νέου για 
την πραγµατοποίηση αυτού ακριβώς του όλου, η ορθολογικό-
τητα του οποίου µε αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιάζεται και 
πάλι. Ό,τι οι λίγοι προξενούν σε όλους συντελείται πάντοτε 
ως καθυπόταξη µεµονωµένων ατόµων από πολλούς: πάντοτε 
η καταπίεση της κοινωνίας έχει και τα χαρακτηριστικά της 
καταπίεσης από µια συλλογικότητα. Αυτό που κατασταλάζει 
στις µορφές της σκέψης είναι η ενότητα της συλλογικότητας 
και της κυριαρχίας και όχι η άµεση κοινωνική καθολικότητα, 
η αλληλεγγύη. Οι φιλοσοφικές έννοιες, µε τις οποίες ο Πλά-
των και ο Αριστοτέλης παριστάνουν τον κόσµο, µε την αξίω-
ση τους για καθολική ισχύ ανέβασαν τις συνθήκες που αιτιο-
λογούσαν στη βαθµίδα της αληθινής πραγµατικότητας. Αυτές 
προέρχονταν, όπως λέει ο Βίκο,26 από την Αγορά των Αθη-
νών καθρέφτιζαν µε την ίδια καθαρότητα τους νόµους της 
φυσικής, την ισότητα των πολιτών µε πλήρη δικαιώµατα και 
την κατωτερότητα των γυναικών, των παιδιών και των δού-
λων. Η ίδια η γλώσσα απέδιδε στα λεγόµενα, στις σχέσεις 
κυριαρχίας, εκείνη την καθολικότητα που είχε αποκτήσει ως 
µέσον επικοινωνίας µιας αστικής κοινωνίας. Η µεταφυσική 
έµφαση, ο καθαγιασµός µέσω ιδεών και κανόνων, δεν ήταν 
παρά η υποστασιοποίηση της σκληρότητας και της αποκλει-
στικότητας που έπρεπε να αποκτήσουν οι έννοιες εκεί όπου η 
γλώσσα ένωνε την κοινότητα των κυρίαρχων για την άσκηση 
της διοικητικής εξουσίας. Ως τέτοιο µέσον ενίσχυσης της κοι- 

26. G. Vico, Die Neue Weissenschaft iiber die gemeinschaftliche Natur der 
Wolker, Μόναχο 1924, σελ. 397. 
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νωνικής εξουσίας της γλώσσας οι ιδέες γίνονταν όλο και πιο 
περιττές, όσο αυτή η εξουσία µεγάλωνε, και η γλώσσα της 
επιστήµης επέφερε το τέλος τους. Η υποβολή, που ακόµη δια-
τηρεί κάτι από τον τρόµο του φετίχ, δεν συνδεόταν µε τη 
συνειδητή δικαιολόγηση. Η ενότητα συλλογικότητας και 
κυριαρχίας καταφαίνεται κυρίως στην καθολικότητα που 
αναγκαστικά το κακό περιεχόµενο αποκτά στη γλώσσα, τόσο 
στη µεταφυσική όσο και στην επιστηµονική. Η µεταφυσική 
απολογητική πρόδιδε την αδικία του κατεστηµένου τουλάχι-
στον µέσα από την ασυµφωνία µεταξύ έννοιας και πραγµατι-
κότητας. Μέσα στην αµεροληψία της επιστηµονικής γλώσσας 
το ανίσχυρο έχασε εντελώς τη δύναµη να εκφρασθεί, και το 
ουδέτερο σηµείο της βρίσκει µόνο το κατεστηµένο. Μια τέ-
τοια ουδετερότητα είναι πιο µεταφυσική από τη µεταφυσική. 
Ο διαφωτισµός δεν ανάλωσε τελικά µόνο τα σύµβολα, αλλά 
και τους διαδόχους τους, τις γενικές έννοιες· από τη µετα-
φυσική δεν άφησε να µείνει τίποτε άλλο εκτός από τον αφη-
ρηµένο φόβο µπροστά στη συλλογικότητα, από την οποία 
προήλθε. Μπροστά στο διαφωτισµό οι έννοιες είναι όπως οι 
µικροεισοδηµατίες µπροστά στα βιοµηχανικά τραστ: κανέ-
νας τους δεν µπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Αν ο λογικός 
θετικισµός έδινε στην πιθανότητα µια ευκαιρία, ο εθνολογι-
κός θετικισµός τη θέτει ήδη στην ίδια µοίρα µε την ουσία. «Οι 
ασαφείς ιδέες µας για τη θετική πιθανότητα και την πε-
µπτουσία είναι ωχρά κατάλοιπα αυτής της πολύ πλουσιότε-
ρης έννοιας»,27 δηλαδή της µαγικής ουσίας. 
Ο διαφωτισµός, ως νοµιναλιστικός, αφήνει απείραχτο το 

nomen, τη χωρίς διαστάσεις, σηµειακή έννοια, το κύριο όνο-
µα. Αν, όπως υποστήριξαν µερικοί,28 τα κύρια ονόµατα ήταν 

27. Hubert και Mauss, ό.π., σελ. 118. 
28. Βλέπε Tonnies, «Philosophische Terminologie», στο: Psychohgisch- 
SoziologischeAnsicht, Λειψία 1908, σελ. 31. 
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αρχικά και προσηγορικά, γι' αυτό δεν µπορεί πια κανείς να 
αποφανθεί µε βεβαιότητα· πάντως τα πρώτα δεν είχαν ακόµη 
την τύχη των δευτέρων. Η ουσία του εγώ, την οποία ο Χιουµ 
και ο Μαχ αρνήθηκαν, δεν είναι ταυτόσηµη µε το όνοµα. Στην 
εβραϊκή θρησκεία, όπου η ιδέα του πατριαρχισµού κορυφώ-
νεται στην εξαφάνιση του µΰθου, ο δεσµός µεταξύ του ονό-
µατος και του είναι παραµένει αναγνωρισµένος µε την απα-
γόρευση εκφώνησης του ονόµατος του θεού. Ο αποµαγικο-
ποιηµένος κόσµος του ιουδαϊσµού κατευνάζει τη µαγεία κα-
θώς την αρνείται στην ιδέα του θεού. Η εβραϊκή θρησκεία 
δεν ανέχεται καµιά λέξη που θα χάριζε παρηγοριά στην από-
γνωση κάθε θνητού. Ελπίδα υφίσταται µόνο σε συνάρτηση µε 
την απαγόρευση να επικαλείται κανείς το ψευδές ως θεό, το 
πεπερασµένο ως το άπειρο, το ψέµα ως αλήθεια. Το εχέγγυο 
της σωτηρίας βρίσκεται στην απόρριψη κάθε πίστης που θα 
έπαιρνε τη θέση της, η γνώση έγκειται στην καταγγελία της 
παρανοϊκής πλάνης. Η άρνηση βέβαια δεν είναι αφηρηµένη. 
Η χωρίς διακρίσεις αµφισβήτηση κάθε θετικού, το στερεό-
τυπο σχήµα της µηδενικότητας, όπως εφαρµόζεται στο βουδι-
σµό, περιφρονεί την απαγόρευση κατονοµασίας του από-
λυτου, ακριβώς όπως το αντίθετο του, ο πανθεϊσµός, ή το κα-
κέκτυπο του, ο αστικός σκεπτικισµός. Οι ερµηνείες σύµφωνα 
µε τις οποίες ο κόσµος είναι ή τίποτε ή τα πάντα είναι µυθο-
λογίες και οι εγγυηµένοι δρόµοι προς τη λύτρωση µετουσιω-
µένες µαγικές πρακτικές. Η αυτάρεσκη ικανοποίηση µιας 
γνώσης εκ των προτέρων και η ανακήρυξη της αρνητικότητας 
σε λύτρωση είναι αναληθείς µορφές αντίστασης κατά της 
απάτης. Το δίκαιο της εικόνας σώζεται στην πιστή εκτέλεση 
της απαγόρευσης της. Μια τέτοια εκτέλεση, η «καθορισµένη 
άρνηση»,29 δεν είναι λόγω της ανωτερότητας της αφηρηµένης 

29. Hegel, ό.π., σελ. 65. 
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έννοιας άτρωτη έναντι της σαγηνευτικής εποπτείας,* όπως 
είναι ο σκεπτικισµός, ο οποίος µηδενίζει τόσο το ψευδές όσο 
και το αληθε'ς. Η καθορισµένη άρνηση απορρίπτειτις ατελείς 
παραστάσεις του απόλυτου, τα είδωλα, όχι όµως όπως η άτε-
γκτη ηθική αυστηρότητα, που τις αντιπαραβάλλει µε την ιδέα, 
στην οποία δεν µπορούν να ανταποκριθούν. Η διαλεκτική, 
αντίθετα, αναδεικνύει κάθε εικόνα ως γραφή. Διδάσκει πώς 
να διαβάζουµε µέσα από τα χαρακτηριστικά της την οµολο-
γία του ψευδούς της, η οποία της αποσπά την εξουσία και την 
αποδίδει στην αλήθεια. Έτσι η γλώσσα γίνεται κάτι παραπά-
νω από απλό σύστηµα σηµείων. Με την έννοια της καθορι-
σµένης άρνησης ο Χέγκελ υπογράµµισε ένα στοιχείο που ξε-
χωρίζει το διαφωτισµό από τη θετικιστική διάλυση, στην 
οποία τον καταλογίζει. Ανεβάζοντας όµως τελικά στη βαθµί-
δα του απόλυτου το γνωστό του αποτέλεσµα ολόκληρης της 
διαδικασίας της άρνησης, τον ολικό χαρακτήρα του συστήµα-
τος και της ιστορίας, παραβίασε την απαγόρευση και περιέ-
πεσε ο ίδιος στη µυθολογία. 
Αυτό δεν το έπαθε µόνον η φιλοσοφία του ως η αποθέωση 

της προοδεύουσας σκέψης, αλλά ο ίδιος ο διαφωτισµός, που 
ως νηφαλιότητα νοµίζει ότι διακρίνεται από τον Χέγκελ και 
από τη µεταφυσική γενικά. Διότι ο διαφωτισµός είναι τόσο 
ολοκληρωτικός όσο οποιοδήποτε σύστηµα. Αναλήθειά τον 
δεν είναι αυτό που του καταλόγιζαν ανέκαθεν οι ροµαντικοί 
εχθροίτου -αναλυτική µέθοδος, επιστροφή σε στοιχεία, απο-
σύνθεση µέσω του στοχασµού-, αλλά το γεγονός ότι γι' αυτόν 
η πορεία είναι προαποφασισµένη. Όταν στη µαθηµατική µέ-
θοδο το άγνωστο µετατρέπεται σε άγνωστο µιας εξίσωσης, 

* Υπό την καντιανή έννοια της σύλληψης ενός αντικειµένου µε τις (παθητι-
κά προσλαµβάνουσες) αισθήσεις και όχι µε'σω της ενεργού σκέψης ή των 
εννοιών. 
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τότε παίρνει τα χαρακτηριστικά του παλαιού γνώριµου, προ-
τού ακόµη λάβει µια τιµή. Φύση είναι, πριν και µετά τη θεω-
ρία των κβάντα, αυτό που πρέπει να συλληφθεί µαθηµατικά-

ακόµη και αυτό που δεν χωράει µέσα σε αυτά, το άλυτο και το 
ανορθολογικό, περικυκλώνεται από µαθηµατικά θεωρήµα-
τα. Με την προκαταβολική ταύτιση του µελετηµένου ώς το τέ-
λος µαθηµατικοποιηµένου κόσµου µε την αλήθεια ο διαφωτι-
σµός θεωρεί ότι διασφαλίζεται από την επιστροφή του µυθι-
κού, θέτει τη σκέψη ως ταυτόσηµη µε τα µαθηµατικά. Έτσι 
αυτά αφέθηκαν τρόπον τινά αχαλίνωτα και έχουν αναχθεί σε 
απόλυτη αρχή. «Ένας άπειρος κόσµος, εδώ ένας κόσµος ιδε-
ατοτήτων,* συλλαµβάνεται µε τέτοιον τρόπο που τα αντικεί-
µενα του δεν γίνονται προσιτά στη γνώση µας ένα ένα ως ατε-
λή και σαν τυχαία, αλλά µια ορθολογική, συστηµατική και 
ενιαία µέθοδος-σε µια ατέλειωτη προοδευτική πορεία-προ-
σεγγίζει τελικά κάθε αντικείµενο κατά το πλήρες του είναι 
καθ' εαυτό... Στη γαλιλαιική µαθηµατικοποίηση της φύσης 
ιδεατοποιείται πλέον η idea η φύση υπό την καθοδήγηση των 
νέων µαθηµατικών, γίνεται η ίδια -µε µια σύγχρονη έκφρα-
ση- µια µαθηµατική πολλαπλότητα».30 Η σκέψη εκπραγµατί-
ζεται σε µια αυτενεργά εκτυλισσόµενη, αυτόµατη διαδικα-
σία, σε ζηλότυπη άµιλλα µε τη µηχανή, την οποία παράγει η 
ίδια, για να µπορέσει τελικά η µηχανή να την υποκαταστήσει. 
Ο διαφωτισµός31 παραµέρισε το κλασικό αίτηµα να σκέφτε- 

*Ιδεατάτητα (Idealitat): το είναι ως ιδέα ή παράσταση, σε αντίθεση προς 
την πραγµατικότητα. Ιδεατότητα είναι επίσης ο τρόπος ύπαρξης των µαθη-
µατικών, των µεγεθών, των τιµών. 
30. Edmund Husserl, «Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die 
transzendentale Phanomenologie», στο: Philosophic Βελιγράδι 1936, σελ. 
95 κ.ε. 
31. Βλέπε Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, τόµ. II, § 356. Werke. 
Έκδοση Οει^εη,τόµ. V, σελ. 671. 
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ται κανείς τη σκέψη* -η φιλοσοφία του Φίχτε είναι η ακραία 
έκφραση του-, µε τη δικαιολογία ότι αυτό εκτρέπει από το 
καθήκον της σκέψης να εξουσιάζει την πρακτική, ενώ ο ίδιος 
ο Φίχτε ήθελε να εκπληρώσει αυτό το καθήκον. Η µαθηµατι-
κή µεθοδολογία έγινε τρόπον τινά το Τυπικόν της σκέψης. 
Παρά τον αξιωµατικό αυτοπεριορισµό της εγκαθιδρύεται ως 
αναγκαία και αντικειµενική: καθιστά τη σκέψη πράγµα, ερ-
γαλείο, όπως το αποκαλείη ίδια. Με µια τέτοια µίµηση όµως, 
όπου η σκέψη εξοµοιώνεται µε τον κόσµο, το πραγµατικό γί-
νεται πλέον τόσο πολύ το µοναδικό, ώστε ακόµη και η αθεΐα 
υπόκειται στην ίδια καταδίκη όπως η µεταφυσική. Για το θε-
τικισµό, ο οποίος ανέλαβε το δικαστικό αξίωµα του φωτισµέ-
νου Λόγου, η παρέκκλιση σε νοητούς κόσµους** δεν είναι 
πια απλώς απαγορευµένη, αλλά ανόητη φλυαρία. Δεν χρειά-
ζεται -για καλή του τύχη- να είναι αθεϊστικός, αφοΰ η εκ-
πραγµατισµένη σκέψη δεν µπορεί οΰτε καν να θέσει το ερώ-
τηµα. Την επίσηµη λατρεία ο θετικισµός ως λογοκριτής την 
αφήνει ανενόχλητη, ως µια ιδιαίτερη σφαίρα κοινωνικής 
δραστηριότητας έξω από την επικράτεια της γνώσης, όπως 
και την τέχνη· την αθεΐα όµως, που η ίδια εγείρει την αξίωση 
να θεωρείται γνώση, ποτέ. Η αποµάκρυνση της σκέψης από 
τη δουλειά της, τη ρύθµιση των δεδοµένων, η έξοδος από την 
περιχαρακωµένη σφαίρα της δεδοµένης ύπαρξης είναι, σύµ-
φωνα µε το φυσικοεπιστηµονικό φρόνηµα, παράνοια της 

*Νόησις νοήσεως ήταν ουσιαστικό µέληµα της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, 
δηλαδή αυτοοτοχασµός, αυτοσυνείδηση του νοοΰντος ανθρώπινου υποκει-
µένου. 
* *Νοητό είναι σύµφωνα µε τον Καντ ό,τι συλλαµβάνεται µόνο µε το νου, τον 
Λόγο, τη θεωρητική σκε'ψη, όχι µε τις αισθήσεις. Νοητός κόσµος είναι το 
ιδανικό ενός βασιλείου των σκοπών καθ' εαυτούς (των ε'λλογων όντων), 
όπου κάθε έλλογο ον µεταχειρίζεται τον εαυτό του και τους άλλους όχι 
απλώς ως µε'σον, αλλά και ως αυτοσκοπό. 
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αυτοεξόντωσης, ακριβώς όπως για την πρωτόγονη µαγεία η 
εγκατάλειψη του µαγικού κύκλου που χαράχθηκε για τον 
εξορκισµό· και στις δυο περιπτώσεις έχει ληφθεί µέριµνα 
ώστε η παραβίαση του ταµπού να αποβεί πράγµατι συµφορά 
για τον ανοσιουργό. Η υποδούλωση της φύσης χαράζει τον 
κΰκλο στον οποίο η κριτική του καθαρού Λόγου έκλεισε τη 
σκέψη. Ο Καντ συνδύασε τη διδασκαλία για την ακατά-
παυστη και επίπονη πρόοδο της σκέψης επ' άπειρον µε την 
επιµονή στην επάρκεια της και τον αιωνίως πεπερασµένο χα-
ρακτήρα της. Η κρίση που εξέφερε είναι χρησµός. Δεν υπάρ-
χει κανένα είναι στον κόσµο το οποίο η επιστήµη δεν θα µπο-
ρούσε να διαπεράσει, όµως αυτό που µπορεί να διαπερασθεί 
από την επιστήµη δεν είναι το είναι. Σύµφωνα µε τον Καντ η 
φιλοσοφική κρίση στοχεύει στο νέο, και όµως δεν γνωρίζει τί-
ποτε νέο, αφού πάντοτε επαναλαµβάνει µόνον ό,τι ο Λόγος 
είχε ήδη εναποθέσει στο αντικείµενο. Αυτή τη σκέψη όµως, η 
ασφαλισµένη στους κλάδους της επιστήµης από τα όνειρα 
ενός οραµατιζόµενου*, πρέπει πια να δειτις συνέπειες της: η 
παγκόσµια κυριαρχία πάνω στη φύση στρέφεται εναντίον 
του ίδιου του σκεπτόµενου υποκειµένου, δεν του άφησε τίπο-
τε άλλο εκτός από εκείνο το αιωνίως ίδιο «Σκέπτοµαι, το 
οποίο πρέπει να µπορεί να συνοδεύει όλες µου τις παραστά-
σεις»**. Υποκείµενο και αντικείµενο µηδενίζονται και τα 
δύο. Ο αφηρηµένος εαυτός, το δικαιολογητικό για την πρω-
τοκόλληση και συστηµατοποίηση, δεν έχει απέναντι του πα-
ρά µόνο το αφηρηµένο υλικό, το οποίο δεν έχει άλλη ιδιότητα 
παρά µόνον ότι είναι υπόστρωµα αυτής της κατοχής. Η εξί- 

*Βλέπε τη σχετική σ.τ.µ. στην αρχή αυτού του κεφαλαίου (τρίτη παράγρα-
φος). 
**Βλ€πε I. Kant, Κριτική του καθαρού Λόγου, Υπερβατική στοιχειολογία, 
§16καιαλλαχου. 
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σωση πνεύµατος και κόσµου µπορεί να λυθεί, αλλά µόνο µε 
απλοποιήσεις και στα δύο σκέλη της. Η περιστολή της σκέψης 
σε µαθηµατικά εργαλεία περικλείει την επικύρωση του κό-
σµου στα µέτρα τους. Ό,τι εµφανίζεται ως θρίαµβος της υπο-
κειµενικής ορθολογικότητας, η καθυπόταξη όλων των όντων 
στη λογική τυποκρατια, εξαγοράζεται µε τη δουλική υπακοή 
τον Λόγου στο άµεσα υπάρχον. Η κατανόηση του υπάρχο-
ντος ως τέτοιου, ο µη περιορισµός στην απλή διαπίστωση των 
αφηρηµένων χωροχρονικών σχέσεων των δεδοµένων, από 
τις οποίες µπορεί κανείς να τα πιάσει, αλλά, αντίθετα, η επι-
ταγή να θεωρηθούν ως επιφάνεια, ως διαµεσολαβηµένα εν-
νοιολογικά στοιχεία, τα οποία µόνο µε την ανάπτυξη του κοι-
νωνικού, ιστορικού και ανθρώπινου νοήµατος τους πληρού-
νται - όλη η αξίωση της γνώσης εγκαταλείπεται. Η αξίωση 
της γνώσης δεν συνίσταται στην απλή αισθητήρια αντίληψη, 
στην ταξινόµηση και τον υπολογισµό, αλλά ακριβώς στην κα-
θορίζουσα άρνηση του εκάστοτε άµεσου. Η µαθηµατική 
τυποκρατια όµως, µέσον της οποίας είναι ο αριθµός, η πιο 
αφηρηµένη µορφή του άµεσου, παγιδεύει αντ' αυτού τη σκέ-
ψη στην απλή αµεσότητα. Το δεδοµένο δικαιώνεται κατ' 
αυτά, η γνώση περιορίζεται στην επανάληψη του, η σκέψη 
καταντά απλή ταυτολογία. Όσο περισσότερο η µηχανή της 
σκέψης υποδουλώνει το υπάρχον τόσο πιο τυφλά περιορίζε-
ται οτην αναπαραγωγή του. Έτσι ο διαφωτισµός ξαναπέφτει 
στη µυθολογία, από την οποία ποτέ δεν µπόρεσε να ξεφύγει. 
Διότι η µυθολογία αντανακλούσε στις µορφές της το ουσιώ-
δες του κατεστηµένου -την κυκλική πορεία, τη µοίρα, την 
κυριαρχία του κόσµου- ως αλήθεια, και αποκήρυσσε την ελ-
πίδα. Στη µεστή ακρίβεια της µυθικής εικόνας, όπως και στη 
σαφήνεια του επιστηµονικού τύπου, επιβεβαιώνεται η αιω-
νιότητα του απτά πραγµατικού και η απλή ύπαρξη δηλώνεται 
ως το νόηµα που αυτό αποκλείει. Ο κόσµος ως γιγαντιαία 
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αναλυτική κρίση, το µόνο από όλα τα όνειρα που απέµεινε 
στην επιστήµη, ανήκει στο ίδιο είδος όπως ο κοσµογονικός 
µΰθος ο οποίος συνέδεε την εναλλαγή της άνοιξης και του 
φθινοπώρου µε την αρπαγή της Περσεφόνης. Η µοναδικότη-
τα του µυθικού γεγονότος, που σκόπευε στη νοµιµοποίηση 
του αντικειµενικά πραγµατικού, είναι απάτη. Αρχικά η αρ-
παγή της θεάς ήταν ένα και το αυτό µε το θάνατο της φύσης 
και επαναλαµβανόταν κάθε φθινόπωρο- η ίδια η επανάληψη 
δεν ήταν ακολουθία χωριστών συµβάντων, αλλά κάθε φορά 
το ίδιο. Με τη σκλήρυνση της συνείδησης του χρόνου το γεγο-
νός εµπεδώθηκε οτο παρελθόν ως µοναδικό, και σε κάθε νέο 
κΰκλο των εποχών του έτους οι άνθρωποι επιχειρούσαν µε τε-
λετές να κατευνάσουν τη φρίκη του θανάτου, ανατρέχοντας 
στο µακρινό γεγονός. Ο διαχωρισµός όµως είναι ανίσχυρος. 
Με την καθιέρωση εκείνου του µοναδικού συµβάντος ο κύ-
κλος παίρνε ι το χαρακτήρα αναπόδραστου και η φρίκη εκπέ-
µπει τις ακτίνες της από το παλαιό σε όλο το γίγνεσθαι ως 
απλή επανάληψη του. Η υπαγωγή του πραγµατικού στη µυθι-
κή προϊστορία ή στη µαθηµατική τυποκρατία, η συµβολική 
συσχέτιση του σηµερινού µε το µυθικό γεγονός στη λει-
τουργία ή µε την αφηρηµένη κατηγορία στην επιστήµη κάνει 
το νέο να εµφανίζεται ως προκαθορισµένο, οπότε στην πραγ-
µατικότητα είναι το παλαιό. Χωρίς ελπίδα δεν είναι η ύπαρ-
ξη, αλλά η γνώση, η οποία µε το εικονιστικό ή µαθηµατικό 
σύµβολο οικειοποιείται και διαιωνίζει την ύπαρξη ως σχήµα. 
Στον πεφωτισµένο κόσµο η µυθολογία ενσωµατώθηκε στην 
περιοχή του βέβηλου. Η ύπαρξη, η οποία έχει αποκα-
θαρθεί ριζικά από τους δαίµονες και τους εννοιολογικούς 
τους απογόνους, στη στιλπνή φυσικότητα της παίρνει το χαρα-
κτήρα µιας µυστηριώδους ανώτερης δύναµης, τον οποίο ο 
προϊστορικός κόσµος απέδιδε στους δαίµονες. Υπό την ονο-
µασία ωµή πραγµατικότητα η κοινωνική αδικία, από την 
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οποία προκύπτει αυτή η πραγµατικότητα, καθαγιάζεται σήµερα 
σαν κάτι αιωνίως απρόσιτο για οποιαδήποτε επέµβαση, κάτι 
απαραβίαστο, ακριβώς όπως ο ιατροµάγος που υπό την 
προστασία των θεών του ήταν ιερός και όσιος. Η κυριαρχία 
δεν πληρώνεται µόνο µε το τίµηµα της αποξένωσης των αν-
θρώπων από τα κυριαρχούµενα αντικείµενα: µε τον ξερά 
αντικειµενικό χαρακτήρα που απαιτείται από το πνεύµα 
µοιάζουν σαν µαγεµένες οι ίδιες οι σχέσεις των ανθρώπων, 
ακόµη και αυτές κάθε ατόµου µε τον εαυτό του. Το άτοµο 
συρρικνώνεται σε έναν κόµβο συµβατικών αντιδράσεων και 
τρόπων λειτουργίας, οι οποίες προσδοκώνται από αυτό αντι-
κειµενικά. Ο ανιµισµός εµψύχωνε τα αντικείµενα, ο βιοµηχα-
νισµός αντικειµενοποιεί τις ψυχές. Οι οικονοµικοί µηχανι-
σµοί εφοδιάζουν αυτενεργά, ήδη πριν από τον ολοκληρωτικό 
σχεδιασµό, τα εµπορεύµατα µε τις αξίες που κρίνουν αποφα-
σιστικά τη συµπεριφορά των ανθρώπων. Από τότε που, µε το 
τέλος της ελεύθερης ανταλλαγής, τα εµπορεύµατα έχασαν τις 
οικονοµικές τους ιδιότητες εκτός από τον φετιχιστικό χαρα-
κτήρα, αυτός µεταδίδεται σαν καταληψία σε όλες τις όψεις της 
κοινωνικής ζωής. Μέσω των αναρίθµητων πρακτορείων της 
µαζικής παραγωγής και της κουλτούρας της αποτυπώνονται 
στο µεµονωµένο άτοµο οι τυποποιηµένοι τρόποι συµπεριφο-
ράς ως οι µόνοι φυσικοί, ευπρεπείς και λογικοί. Το άτοµο ορί-
ζεται µόνον ως αντικείµενο πια, ως στατιστικό στοιχείο, ως 
success or failure.* Γνώµονας του είναι η αυτοσυντήρηση, η 
επιτυχηµένη ή αποτυχηµένη εξοµοίωση προς την αντικειµενι-
κότητα της λειτουργίας του και προς τα πρότυπα που έχουν τε-
θεί σε αυτή. Όλα τα άλλα, η ιδέα και η εγκληµατικότητα, υφί-
στανται τη δύναµη της συλλογικότητας, που επιτηρεί παντού, 

*Επιτυχία ή αποτυχία. Βλέπε κεφ. «Σηµειώσεις και σχεδιάσµατα», «Δυο 
κόσµοι», τελευταία γραµµή. 
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από τη σχολική τάξη ως το συνδικάτο. Ακόµη και η απειλητική 
συλλογικότητα όµως είναι µέρος της απατηλής επιφάνειας, 
κάτω από την οποία κρύβονται οι δυνάµεις που τη χειραγω-
γούν ως όργανο της βίας. Η ωµότητα της, που κρατάει το άτο-
µο µέσα στις γραµµές, εκφράζει τόσο λίγο την αληθινή ποιό-
τητα των ανθρώπων, όσο και η αξία την ποιότητα των αντικει-
µένων καθηµερινής χρήσης. Η δαιµονιωδώς διαστρεβλωµένη 
µορφή την οποία πράγµατα και άνθρωποι έχουν λάβει στη 
φωτεινότητα της απροκατάληπτης γνώσης παραπέµπει πίσω 
στην κυριαρχία, στη βασική αρχή, η οποία ήδη επιτελούσε την 
εξειδίκευση του µάνα σε πνεύµατα και θεότητες και αιχµαλώ-
τιζε τη µατιά στις πρακτικές οφθαλµαπάτης των µάγων και 
των ιατροµάγων. Το µοιραίο στο οποίο κατέφευγε ο προϊστο-
ρικός κόσµος για να επικυρώσει τον ακατανόητο θάνατο, µε-
ταβιβάζεται στη χωρίς κενά κατανοητή ύπαρξη. Ο πανικός τά-
ραχος του µεσηµεριού, κατά τον οποίο οι άνθρωποι ξαφνικά 
αποκτούσαν συναίσθηση της φύσης ως ολότητας, βρήκε την 
αντιστοιχία του στον πανικό που σήµερα είναι κάθε στιγµή 
έτοιµος να ξεσπάσει: οι άνθρωποι περιµένουν να πυρποληθεί 
ο κόσµος, ο οποίος δεν έχει έξοδο, από µια ολότητα, που είναι 
αυτοί οι ίδιοι και που απέναντι της είναι ανίσχυροι. 

Αυτό που προκαλεί µυθική φρίκη στο διαφωτισµό είναι ο µύ-
θος. Δεν τον εντοπίζει µόνο σε µη αποσαφηνισµένες έννοιες 
και λέξεις, όπως φαντάζεται η σηµασιολογική γλωσσοκριτι-
κή, αλλά σε κάθε ανθρώπινη έκφραση που δεν έχει θέση στο 
σύστηµα σκοπιµοτήτων της αυτοσυντήρησης. Η πρόταση του 
Σπινόζα «Conatus sese conservandi primum et unicum virtu-
es est fundamentum»,*32 περιέχει την αληθινή κατευθυντή- 
*«Η προσπάθεια αυτοσυντήρησης είναι το προίτο και το µοναδικό θεµέλιο 
της αρετής». 
32. Β. Spinoza, Ethica, µέρος IV, πρστ. XXII. Προσθήκη. 
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ρια αρχή ολόκληρου του δυτικού πολιτισµού, στην οποία οι 
θρησκευτικε'ς και φιλοσοφικε'ς διαφορές της αστικής τάξης 
είναι διευθετηµε'νες. Ο εαυτός, ο οποίος µετά τη µεθοδική 
εξάλειψη κάθε φυσκοΰ ίχνους ως µυθολογικού, δεν επιτρέ-
πεται πια να είναι ούτε σώµα ούτε αίµα ούτε ψυχή, µάλιστα δε 
ούτε καν φυσικό εγώ, µετουσιωµένος στο υπερβατικό ή λογι-
κό υποκείµενο, αποτέλεσε το σηµείο αναφοράς του Λόγου, 
του νοµοθετικού κέντρου του πράττε ιν. Όποιος δίνεται στη 
ζωή άµεσα, χωρίς ορθολογική σχέση προς την αυτοσυντήρη-
ση, οπισθοδροµεί σύµφωνα µε την κρίση του διαφωτισµού, 
όπως και του προτεσταντισµού, σε προϊστορικά στάδια. Οι 
ορµές ως τέτοιες θεωρούνται µυθικές όπως η δεισιδαιµονία-η 
λατρεία ενός θεού, τον οποίο ο εαυτός δεν προϋποθέτει 
αξιωµατικά, είναι παραφροσύνη όπως η έξη της φιλοποσίας. 
Η πρόοδος επιφύλαξε και στα δύο την ίδια τύχη: στη λατρεία 
και στην απορρόφηση από το άµεσα φυσικό είναι' αναθεµά-
τισε αυτόν που ξεχνιέται και παραδίδεται σε σκέψεις ή 
εντρυφεί στην απόλαυση. Η κοινωνική εργασία κάθε ατόµου 
µέσα στην αστική οικονοµία είναι διαµεσολαβηµένη από την 
αρχή του εαυτού και οφείλει να αποδίδει στους µεν το αυξη-
µένο κεφάλαιο, στους δε τη δύναµη για υπερεργασία. Όσο 
περισσότερο όµως η διαδικασία της αυτοσυντήρησης επιτε-
λείται µέσα από τον αστικό καταµερισµό της εργασίας τόσο 
περισσότερο επιβάλλει την αυτοαποξένωοη των ατόµων, τα 
οποία υποχρεώνονται να διαµορφώνονται στην ψυχή και στο 
σώµα σύµφωνα µε τον τεχνικό εξοπλισµό. Αυτό όµως λαµβά-
νεται επίσης υπόψη από την πεφωτισµένη σκέψη: τελικά κα-
ταργείται φαινοµενικά το ίδιο το υπερβατικό υποκείµενο της 
γνώσης, ως η τελευταία ανάµνηση της υποκειµενικότητας, 
και αντικαθίσταται από την ακόµη πιο απρόσκοπτη εργασία 
των αυτοελεγχόµενων µηχανισµών. Η υποκειµενικότητα 
εξανεµίσθηκε παραχωρώντας τη θέση της στη λογική των δή- 
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θεν τυχαίων κανόνων παιγνιδιού, για να µπορεί να ορίζει 
ακόµη πιο ασύστολα. Ο θετικισµός, ο οποίος τελικά δεν άφη-
σε απείραχτο ούτε το πλάσµα του εγκεφάλου υπό την πιο 
κυριολεκτική έννοια, την ίδια τη σκε'ψη, παραµε'ρισε και την 
τελευταία διαφραγµατική αρχή µεταξύ της ατοµικής πράξης 
και του κοινωνικού κανόνα. Η τεχνική διαδικασία, η αντικει-
µενική µορφή που ε'λαβε το υποκείµενο µετά την εξάλειψη 
του από τη συνείδηση, είναι απαλλαγµένη από την πολυσηµία 
της µυθικής σκε'ψης καθώς και από κάθε σηµασία εν γε'νει, 
διότι ο ίδιος ο Λόγος έγινε απλώς βοηθητικό µε'σοντου οικο-
νοµικού µηχανισµού που αγκαλιάζει τα πάντα. Χρησιµεύει 
ως γενικό εργαλείο, κατάλληλο για την κατασκευή όλων των 
άλλων εργαλείων, πάγια προσανατολισµένο προς τη σκοπι-
µότητα, µοιραίο όπως ο ακριβώς υπολογισµένος χειρισµός 
στην υλική παραγωγή, που το αποτέλεσµα του για τους αν-
θρώπους ξεφεύγει από κάθε υπολογισµό. Επιτέλους εκπλη-
ρώθηκε η παλαιά του φιλοδοξία να είναι καθαρό όργανο των 
σκοπών. Η αποκλειστικότητα των λογικών νόµων προέρχεται 
από αυτή τη µονονοηµατικότητα της λειτουργίας, σε τελική 
ανάλυση από τον καταναγκαστικό χαρακτήρα της αυτο-
συντήρησης. Η τελευταία οξύνεται κάθε τόσο καταλήγοντας 
στην επιλογή µεταξύ επιβίωσης και αφανισµού, η ανταύγεια 
της οποίας είναι ορατή και στην αρχή ότι µεταξύ δύο αντιφα-
τικών προτάσεων µόνο µία µπορεί να είναι αληθινή, οπότε η 
άλλη είναι εσφαλµένη. Ο τυποκρατικός χαρακτήρας αυτής 
της αρχής και ολόκληρης της Λογικής, µε τον τίτλο της οποίας 
η ίδια καθιερώνεται, απορρέει από την αδιαφάνεια και την 
πολυπλοκότητα των συµφερόντων σε µια κοινωνία στην 
οποία η διατήρηση των µορφών και η συντήρηση των ατόµων 
µόνο τυχαία συµπίπτουν. Η απέλαση της σκέψης από τη Λο-
γική επικυρώνει στο πανεπιστηµιακό αµφιθέατρο την αντι-
κειµενοποίηση του ανθρώπου στο εργοστάσιο και στο γρα- 
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φείο. Έτσι το ταµπού επεκτείνεται στην εξουσία που το κη-
ρύσσει, ο διαφωτισµός στο πνεύµα που και ο ίδιος είναι. Με 
αυτόν τον τρόπο όµως η φύση αποδεσµεύεται ως αληθινή 
αυτοσυντήρηση µέσω της διαδικασίας η οποία υποσχε'θηκε 
τον εξοβελισµό της, τόσο στο άτοµο όσο και στη συλλογική 
µοίρα των κρίσεων και των πολε'µων. Αν το µόνο πρότυπο 
που αποµένει στην επιστήµη είναι το ιδανικό της ενιαίας επι-
στήµης,* τότε η πρακτική εξαναγκάζεται να υποταχθεί στην 
ακάθεκτη κίνηση της παγκόσµιας ιστορίας. Ο ολοκληρωτικά 
κατειληµµένος από τον πολιτισµό εαυτός µετατρέπεται σε 
στοιχείο εκείνης της απανθρωπιάς από την οποία ο πολιτι-
σµός προσπαθούσε εξαρχής να ξεφύγει. Ο πιο αρχαϊκός φό-
βος του ανθρώπου, µήπως χάσει το όνοµα του, έγινε πραγµα-
τικότητα. Η καθαρά φυσική ύπαρξη, ζωική και φυτική, ήταν 
για τον πολιτισµό ο απόλυτος κίνδυνος. Μιµητικοί, µυθικοί 
και µεταφυσικοί τρόποι συµπεριφοράς θεωρήθηκαν διαδο-
χικά ως ξεπερασµένες προαιώνιες περίοδοι απροσµέτρητης 
διάρκειας και το ξαναβούλιαγµα σε αυτές συνδεόταν µε τον 
τρόµο ότι ο εαυτός θα αναµεταµορφωνοταν σε εκείνη την 
απλή φΰση από την οποία είχε αποξενωθεί µε ανεκδιήγητες 
προσπάθειες και η οποία ακριβώς γι' αυτό του προξενούσε 
ανεκδιήγητη φρίκη. Η ζωντανή ανάµνηση των παλαιών και-
ρών, ακόµη και της νοµαδικής εποχής, πόσο µάλλον των 
κυρίως προπατριαρχικών βαθµίδων, καυτηριαζόταν σε όλες 
τις χιλιετίες µε τις πιο φοβερές τιµωρίες για να εξαλειφθεί 
από τη συνείδηση των ανθρώπων. Το πνεύµα του διαφωτι-
σµού αντικατέστησε τη φωτιά και τον τροχό των µαρτυρίων 
µε το στίγµα που επέθεσε σε κάθε ανορθολογικότητα, διότι 
αυτή οδηγεί στην καταστροφή. Ο ηδονισµός ήταν µετριοπα- 

*Η «ενότητα της επιστήµης» είναι µια ιδε'α που προβλήθηκε από τον Κΰκλο 
της Βιέννης, ιδιαίτερα από τον Νόιρατ και τον Κάρναπ. 
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θής, µισούσε τα άκρα όσο και ο Αριστοτέλης. Το αστικό ιδα-
νικό της φυσικότητας δεν εννοεί την άµορφη φύση, αλλά την 
αρετή της χρυσής τοµής. Σεξουαλικότητα χωρίς σταθερό δε-
σµό και ασκητισµός, υπεραφθονία και πείνα, παρά την αντί-
θεση τους, είναι άµεσα ταυτόσηµες ως διαλυτικές δυνάµεις. 
Υποτάσσοντας ολόκληρη τη ζωή στις απαιτήσεις της διατή-
ρησης της, η δεσπόζουσα µειονότητα, µαζί µε τη δική της 
ασφάλεια, εγγυάται και τη διάρκεια του όλου. Το κυρίαρχο 
πνεύµα, από τον Όµηρο ώς τη σύγχρονη εποχή, επιθυµεί µια 
γραµµή πλεύσης ανάµεσα στη Σκύλλα του πισωγυρίσµατος 
στην απλή αναπαραγωγή και τη Χάρυβδη της αχαλίνωτης εκ-
πλήρωσης' ανέκαθεν ήταν δύσπιστο απέναντι σε κάθε άλλον 
οδηγό αστέρα εκτός από εκείνον του µικρότερου κακού. Οι 
Γερµανοί νεοπαγανιστές και διαχειριστές της πολεµικής δη-
µαγωγίας θέλουν να ξαναελευθερώσουν την απόλαυση.* 
Επειδή όµως αυτή κάτω από την πίεση της εργασίας τόσων χι-
λιετιών έµαθε να αυτοµισείται, στον ολοκληρωτισµό της χει-
ραφέτησης της παραµένει χυδαία και ακρωτηριασµένη εξαι-
τίας της αυτοπεριφρόνησης. Μένει προσκολληµένη στην 
αυτοσυντήρηση, την οποία είχε διδαχτεί από τον Λόγο, που 
στο µεταξύ καθαιρέθηκε. Στις καµπές του δυτικού πολιτι-
σµού, από τη µετάβαση στη θρησκεία του Ολύµπου ώς την 
Αναγέννηση, τη Μεταρρύθµιση και τον αστικό αθεϊσµό, κάθε 
φορά που νέοι λαοί και κοινωνικά στρώµατα απωθούσαν 
αποφασιστικότερα το µύθο, ο φόβος που ενέπνεε η ακατάλη-
πτη, απειλητική φύση, µια συνέπεια της ίδιας της µετατροπής 
της σε ύλη και αντικείµενο, υποβιβαζόταν σε ανιµιστική δει-
σιδαιµονία και η κυριαρχία πάνω στη φύση, την εσωτερική 

•Υπαινίσσονται την εθνικοσοσιαλιστική προπαγάνδιση της σωµατικής 
κουλτούρας στο πλαίσιο µιας φυλετικής ευγονικής, που συνδεόταν µε την 
άρση ορισµένων σεξουαλικών ταµπού. 
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και την εξωτερική, γινόταν ο απόλυτος σκοπός της ζωής. 
Όταν τελικά η αυτοσυντήρηση αυτοµατοποιείται, ο Λόγος 
εγκαταλείπεται από εκείνους οι οποίοι ως διευθυντές της πα-
ραγωγής ε'γιναν οι κληρονόµοι του και τώρα τον φοβούνται 
στα πρόσωπα των αποκληρωµένων. Η ουσία του διαφωτι-
σµού είναι η εναλλακτική εκλογή που αναπόφευκτα καταλή-
γει στην κυριαρχία. Οι άνθρωποι είχαν πάντα να επιλέξουν 
µεταξύ της υποδούλωσης τους στη φύση ή της υποδούλωσης 
της φύσης στον εαυτό. Με την εξάπλωση της αστικής εµπο-
ρευµατικής οικονοµίας ο σκοτεινός ορίζοντας τον µύθου φω-
τίζεται από τον ήλιο του υπολογίζοντος Λόγου, κάτω από τις 
παγερές ακτίνες του οποίου ωριµάζει η σπορά της νέας βαρ-
βαρότητας. Υπό τον καταναγκασµό της κυριαρχίας η ανθρώ-
πινη εργασία οδΐ]γούοε ανέκαθεν µακριά από το µύθο, στον 
µαγικό κύκλο του οποίου περιερχόταν πάντα υπό την πίεση 

της κυριαρχίας. 
Σε µια οµηρική ιστορία έχει διατηρηθεί η συνύφανση µύ-

θου, κυριαρχίας και εργασίας. Η δωδέκατη ραψωδία της 
Οδύσσειας διηγείται τον πλου µπροστά στις Σειρήνες. Ο δελε-
ασµός τους είναι ο πειρασµός να χαθεί κανείς στο παρελθόν. 
Ο ήρωας όµως στον οποίο απευθύνεται έχει ωριµάσει µέσα 
στα βάσανα. Στην πολλαπλότητα των θανάσιµων κινδύνων, 
στους οποίους έπρεπε να αντέξει ως το τέλος, αποκρυσταλλώ-
θηκε η ενότητα της ίδιας της ζωής του, η ταυτότητα του προσώ-
που του. Όπως το νερό, η γη και ο αέρας,* χωρίζονται γι' 
αυτόν οι περιοχές του χρόνου. Η πληµµυρίδα αυτού που υπήρ-
ξε αποτραβήχθηκε γι' αυτόν από το βράχο του παρόντος και το 
µέλλον µένει συννεφιασµένο στον ορίζοντα. Ό,τι ο Οδυσσέας 
άφηνε πίσω του εισέρχεται στο βασίλειο των σκιών: ο εαυτός 
βρίσκεται ακόµη τόσο κοντά στον προϊστορικό µύθο, από τους 

βασικά στοιχεία της κοσµογονίας των Προσωκρατικών. 
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κόλπους του οποίου απελευθερώθηκε µε αγώνα, ώστε το προ-
σωπικά βιωµένο παρελθόν γίνεται γι' αυτόν µυθική προϊστο-
ρία. Προσπαθεί να ανταποκριθεί βάζοντας σταθερή τάξη στο 
χρόνο. Το τρίµερες σχήµα αποσκοπεί στην απελευθέρωση της 
παρούσας στιγµής από την εξουσία του παρελθόντος, στέλνο-
ντας το τελευταίο πίσω από τα απόλυτα όρια του ανεπίστρε-
πτου και θέτοντας το, ως εφαρµόσιµη γνώση, στην υπηρεσία 
του παρόντος. Η ανάγκη να διασώζεται το παρελθόν ως ζω-
ντανό, αντί να χρησιµοποιείται ως υλικό της προόδου, ικανο-
ποιήθηκε µόνο στην τέχνη, στην οποία ανήκει και η ίδια η ιστο-
ρία ως παρουσίαση της παρελθούσας ζωής. Όσο η τέχνη πα-
ραιτείται από την αξίωση να θεωρείται γνώση και έτσι αποµο-
νώνεται από την πρακτική, γίνεται ανεκτή από την κοινωνική 
πρακτική όπως η απόλαυση. Το τραγούδι των Σειρήνων όµως 
δεν έχει γίνει ακόµη αποδυναµωµένη τέχνη. Γνωρίζουν «ακό-
µα κι όσα στη γης ακέρια γίνουνται στην πολυθρόφα απά-
νω»,33 ιδιαίτερα τα γεγονότα στα οποία συµµετείχε ο ίδιος ο 
Οδυσσέας, «από βουλή θεών τα που 'συραν οι Τρώες κι οι 
Αργίτες στάθη στης Τροίας τον κάµπο...».34 Ξαναζωντανεύο-
ντας άµεσα το πρόσφατο παρελθόν απειλούν, µε την ακατα-
µάχητη υπόσχεση της απόλαυσης που ακούγεται µέσα από το 
τραγούδι τους, την πατριαρχική τάξη πραγµάτων, η οποία 
αποδίδει στον καθένα τη ζωή του µόνον έναντι ολόκληρου του 
χρόνου του. Όποιος ακολουθεί τα απατηλά τεχνάσµατα τους 
τρέχει προς το χαµό του, αφού µόνο µε συνεχή ετοιµότητα 
αποσπάται η ύπαρξη από τη φύση. Για το γεγονός ότι οι Σει-
ρήνες γνωρίζουν ό,τι έχει συµβεί ζητούν ως τίµηµα το µέλλον, 
και η επαγγελία του ευτυχισµένου νόστου είναι το δόλωµα µε 

33. Οδύσσεια, XII, 191. (Χρησιµοποιήθηκε η µετάφραση Ν. Καζαντζάκη -Ι. 
Κακριδή). 
34. Ό.π., XII, 189-190. 
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το οποίο το παρελθόν αιχµαλωτίζει το νοσταλγό. Η Κίρκη, η 
θεότητα της αναµεταµόρφωσης των ανθρώπων σε ζώα, έχει 
προειδοποιήσει τον Οδυσσέα, ο οποίος της αντιστάθηκε, γι' 
αυτό εκείνη του δίνει τη δύναµη να αντισταθεί σε άλλες δια-
λυτικές δυνάµεις. Η γοητεία όµως των Σειρήνων παραµένει 
πανίσχυρη. Κανένας από όσους άκουσαν το τραγούδι τους δεν 
µπόρεσε να αντισταθεί. Η ανθρωπότητα έπρεπε να προξενή-
σει στον εαυτό της πολλά δεινά ώσπου να δηµιουργηθεί ο 
εαυτός, ο ταυτόσηµος ανδρικός χαρακτήρας των ανθρώπων, 
που προσανατολίζεται προς ταγµένους σκοπούς, και κάτι από 
αυτά επαναλαµβάνεται ακόµη σε κάθε παιδική ηλικία. Η προ-
σπάθεια να διατηρηθεί η συνοχή του εγώ είναι συνυφασµένη 
µε το εγώ σε όλες τις βαθµίδες, και ο πειρασµός να χαθεί ήταν 
πάντοτε αδιαχώριστος από την τυφλή αποφασιστικότητα για 
τη διάσωση του. Η ναρκωτική µέθη που επιβάλλει έναν ύπνο 
όµοιο µε το θάνατο ως τίµηµα της ευφορίας, στην οποία ο 
εαυτός είναι σε αναστολή, είναι µια από τις παλαιότερες κοι-
νωνικές πρακτικές που µεσολαβούν ανάµεσα στην αυτο-
συντήρηση και την αυτοεξόντωση, µια απόπειρα του εαυτού 
να επιζήσει µετά το χαµό του. Ο φόβος ότι µπορεί να χάσει κα-
νείς τον εαυτό και µαζί µε τον εαυτό να αρθεί το όριο µεταξύ 
του ίδιου και των άλλων ζωών, το δέος µπροστά στο θάνατο 
και την καταστροφή, συνδέεται στενά µε µια υπόσχεση 
ευτυχίας, που απειλούσε κάθε στιγµή τον πολιτισµό. Ο δρόµος 
του ήταν αυτός της υπακοής και της εργασίας και η εκπλήρω-
ση φέγγει από πάνω πάντοτε µόνο κατ' επίφαση, ως αποδυνα-
µωµένη οµορφιά. Η σκέψη του Οδυσσέα, εξίσου εχθρική προς 
τον δικό του θάνατο και προς τη δική του ευτυχία, το ξέρει. 
Μόνο δύο δυνατότητες γλιτωµού γνωρίζει. Τη µία την υπαγο-
ρεύει στους συντρόφους του. Τους βουλώνει τα αυτιά µε κερί 
και τους επιβάλλει να κωπηλατούν µε όλες τους τις δυνάµεις. 
Όποιος θέλει να επιζήσει δεν επιτρέπεται να υπακούει στα 
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δελεαστικά καλέσµατα του ανεπίστρεπτου, και αυτό το κατα-
φέρνει µόνον αν καταφέρει να µην τα ακούσει. Η κοινωνία 
φρόντιζε πάντοτε γι' αυτό. Φρέσκοι και συγκεντρωµένοι οι 
εργαζόµενοι πρέπει να κοιτάζουν µπροστά και να αφήνουν 
κατά µέρος ό,τι βρίσκεται δίπλα τους. Τις ορµές, που τείνουν 
να τους αποσπάσουν την προσοχή, πρέπει να τις µετουσιώ-
νουν πεισµατικά σε πρόσθετη προσπάθεια. Έτσι γίνονται 
πρακτικοί. Την άλλη δυνατότητα την επιλέγει ο ίδιος ο 
Οδυσσέας, ο γαιοκτήµονας-άρχοντας που βάζει τους άλλους 
να δουλεύουν γι' αυτόν. Ακούει, αλλά είναι ανίσχυρος, διότι 
έχει δεθεί στο κατάρτι, και όσο µεγαλώνει ο πειρασµός τόσο 
πιο γερά βάζει να τον δέσουν, όπως αργότερα οι αστοί στε-
ρούσαν την ευτυχία και από τον εαυτό τους, και µάλιστα τόσο 
πιο πεισµατικά, όσο πιο προσιτή γινόταν γι' αυτούς µε την αύ-
ξηση της εξουσίας τους. Αυτό που ακούει ο Οδυσσέας δεν έχει 
καµιά συνέπεια γι' αυτόν δεν είναι σε θέση παρά µόνο να κά-
νει µε το κεφάλι του νεύµατα για να τον λύσουν, αλλά είναι 
πολύ αργά- οι σύντροφοι, που οι ίδιοι δεν ακούν, γνωρίζουν 
µόνο το επικίνδυνο του τραγουδιού, όχι την οµορφιά του, και 
τον αφήνουν δεµένον στο κατάρτι, για να σωθούν αυτός και 
οι ίδιοι. Αναπαράγουν τη ζωή του καταπιεστή µαζί µε τη δική 
τους, και εκείνος δεν είναι πια σε θέση να εγκαταλείψει τον 
κοινωνικό του ρόλο. Οι δεσµοί µε τους οποίους έχει δεθεί 
αµετάκλητα µε την πρακτική κρατούν ταυτόχρονα τις Σειρή-
νες µακριά από την πρακτική: Ο δελεασµός τους εξουδετε-
ρώνεται σε απλό αντικείµενο θεώρησης εν απραξία, σε τέχνη. 
Ο δέσµιος παρακολουθεί µια συναυλία, ακούγοντας µε προ-
σοχή και αµετακίνητος όπως αργότερα ο ακροατής συναυ-
λιών, και η ενθουσιώδης κραυγή του για απελευθέρωση σβή-
νει ήδη σαν να ήταν χειροκρότηµα. Έτσι η απόλαυση της τέ-
χνης και η χειρωνακτική εργασία διαχωρίζονται, καθώς απο-
χαιρετίζεται ο προϊστορικός κόσµος. Το έπος περιέχει ήδη τη 
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σωστή θεωρία. Το πολιτιστικό αγαθό βρίσκεται σε ακριβή 
αντιστοιχία προς την καθοδηγούµενη εργασία, και τα δυο 
όµως βασίζονται στην αναπόφευκτη ανάγκη για κοινωνική 
κυριαρχία πάνω στη φύση. 
Μέτρα όπως αυτά που εφαρµόζονται πάνω στο πλοίο του 

Οδνοοέα ενόψει των Σειρήνων προεικάζουν αλληγορικά τη 
διαλεκτική του διαφωτισµού. Καθώς η αντιπροσωπευσιµότη-
τα είναι το µέτρο της κυριαρχίας και ο ισχυρός είναι εκείνος 
που µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση των περισσότερων ερ-
γασιών σε άλλους, η ίδια είναι όχηµα της προόδου και ταυτό-
χρονα της επαναοτροφής.* Υπό τις δεδοµένες συνθήκες η 
εξαίρεση από την εργασία σηµαίνει επίσης ακρωτηριασµό, 
και αυτό όχι µόνο για τους άνεργους, αλλά ακόµη και για τον 
κοινωνικά αντίθετο πόλο. Οι ανώτεροι βιώνουν την ύπαρξη, 
µε την οποία δεν χρειάζεται πια να βρίσκονται σε άµεση επα-
φή, µόνον ως υπόστρωµα και παγώνουν εντελώς σε έναν 
εαυτό που διατάζει. Ο πρωτόγονος βίωνε το φυσικό πράγµα 
απλώς ως διαφεΰγον αντικείµενο της επιθυµίας, «ο κύριος 
όµως, ο οποίος παρενέβαλε τον δοΰλο ανάµεσα σε αυτό και 
τον εαυτό του, συνδέεται έτσι µόνο µε τη µη αυτοτέλεια του 
πράγµατος και το απολαµβάνει καθαρό· την πλευρά της αυτο-
τέλειας όµως την αναθέτει στο δούλο, ο οποίος το επεξεργά-
ζεται».35 Ο Οδυσσέας υποκαθίσταται στην εργασία. Όπως 
δεν µπορεί να υποκύψει στον πειρασµό της αυτοεγκατάλει-
ψης, έτσι ως ιδιοκτήτης στερείται πια και τη συµµετοχή στην 
εργασία, τελικά παραιτείται ακόµη και από τη διεύθυνση της, 
ενώ οι σύντροφοι δεν µπορούν βέβαια να απολαύσουν την ερ- 

*Επαναστροφή (Regression), το πισωγΰρισµα σε µια παλαιότερη βαθµίδα 
εξέλιξης, ως βιολογική υποπλασία, κοινωνική οπισθοδρόµηση, ψυχική ή 
πνευµατική επαναστροφή κ.λπ. 35. Hegel, Phanomenologie des Geistes, 
ό.π., σελ. 146. 
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γασία παρά τη στενή επαφή τους µε τα πράγµατα, διότι την 
εκτελούν υπό καταναγκασµό, απεγνωσµε'να και µε βίαια σφα-
λισµε'νες τις αισθήσεις. Ο δούλος παραµένει σωµατικά και 
ψυχικά υπό το ζυγό, ο κύριος επαναστρε'φεται. Καµιά κυριαρ-
χία δεν κατάφερε ως τώρα να αποφύγει αυτό το τίµηµα, και η 
κυκλοειδής πρόοδος της ιστορίας εξηγείται και από αυτή την 
εξασθένηση, το ισοδύναµο τίµηµα της εξουσίας. Η ανθρωπό-
τητα, οι δεξιότητες και οι γνώσεις της οποίας διαφοροποιού-
νται* µε τον καταµερισµό της εργασίας, αναγκάζεται ταυτό-
χρονα να επαναστρε'φεται σε ανθρωπολογικά πιο πρωτόγο-
νες βαθµίδες, διότι η διατήρηση της κυριαρχίας προϋποθέτει 
την καθήλωση των ενστίκτων µέσω εντονότερης καταπίεσης, 
ενώ η τεχνική κάνει τη ζωή ευκολότερη. Η φαντασία συρρι-
κνώνεται. Η συµφορά δεν είναι ότι τα άτοµα έχουν µείνει πί-
σω από την κοινωνία ή από την υλική της παραγωγή. Εκεί 
όπου η ανάπτυξη της µηχανής έχει ήδη µετατραπεί σε ανά-
πτυξη του µηχανισµού κυριαρχίας, οπότε η τεχνική και η κοι-
νωνική τάση, ανέκαθεν διαπλεγµένες, συγκλίνουν στην ολική 
κατάληψη των ανθρώπων, οι καθυστερηµένοι δεν εκπροσω-
πούν απλώς την αναλήθεια. Η προσαρµογή στην εξουσία της 
προόδου συνεπάγεται από την άλλη µεριά την πρόοδο της 
εξουσίας, κάθε φορά εκ νέου εκείνες τις υποπλασίες οι οποί-
ες αποκαλύπτουν κατάφωρα όχι την αποτυχηµένη, αλλά ακρι-
βώς την επιτυχηµένη πρόοδο ως το αντίθετο της. Η κατάρα της 
ακάθεκτης προόδου είναι η ακάθεκτη επαναστροφή. 
Αυτή η επαναστροφή δεν αφορά µόνο την εµπειρία του 

αισθητού κόσµου, η οποία απαιτεί σωµατική εγγύτητα προς 
αυτόν, αλλά ταυτόχρονα προσβάλλει και τον δεσποτικό νου, 

♦Διαφοροποίηση είναι η εξέλιξη µιας απλής, σχετικά αδιάρθρωτης δοµής 
σε µια πιο σύνθετη, µε πιο ειδικευµένες λειτουργίες των µερών και πιο λε-
πτή διαβάθµιση· πνευµατική διαφοροποίηση είναι η ικανότητα διάκρισης 
διαφορών και αποχρώσεων. 
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που διαχωρίζεται από την αισθητηριακή εµπειρία για να την 
καθυποτάξει. Η τυποποίηση της διανοητικής λειτουργίας ως 
ενιαίας, δυνάµει της οποίας συντελείται η κυριαρχία πάνω 
στις αισθήσεις, η αυτοπεριοτολή της σκέψης σε όργανο επί-
τευξης οµοφωνίας και µόνο, σηµαίνει φτώχεµα τόσο της σκέ-
ψης όσο και της εµπειρίας· ο διαχωρισµός των δυο σφαιρών 
αφήνει πίσω του ακρωτηριασµε'νες και τις δύο. Με τον περιο-
ρισµό της σκέψης στην οργάνωση και τη διοίκηση, στον οποίο 
ασκούνται οι ανώτεροι, από τον πανούργο Οδυσσέα ως τους 
αφελείς γενικούς διευθυντές σήµερα, συµβαδίζει η στενότη-
τα αντίληψης που προσβάλλει τους µεγάλους, όταν δεν πρό-
κειται µόνο για τη χειραγώγηση των µικρών. Το πνεύµα µε-
τατρέπεται πράγµατι σε.µηχανισµό κυριαρχίας και αυτο-
κυριαρχίας, όπως ακριβώς το έβλεπε η αστική φιλοσοφία 
ανέκαθεν παραγνωρίζοντας το. Τα ώτα µη ακουόντων, που 
απέµειναν στους πειθήνιους προλετάριους από την εποχή τής 
µυθολογίας, δεν υπερτερούν σε τίποτε έναντι της ακινησίας 
του εξουσιαστή. Από την ανωριµότητα των κυριαρχούµενων 
ζει η υπερωριµότητα της κοινωνίας. Όσο πιο πολύπλοκος και 
εκλεπτυσµένος είναι ο κοινωνικός, ο οικονοµικός και ο επι-
στηµονικός µηχανισµός, στις λειτουργικές ανάγκες του οποί-
ου το σύστηµα παραγωγής έχει προσαρµόσει προ πολλού το 
σώµα, τόσο πιο φτωχά έγιναν τα βιώµατα για τα οποία είναι 
ικανό. Η εξάλειψη των ποιοτήτων, η µετάφραση τους σε λει-
τουργίες, µεταφέρεται, δυνάµει των εξορθολογισµένων µε-
θόδων εργασίας, από την επιστήµη στον κόσµο της εµπειρίας 
των λαών και τείνει να τον επανεξοµοιώσει µε τον κόσµο της 
εµπειρίας των αµφιβίων. Η επαναστροφή των µαζών σήµερα 
είναι η ανικανότητα να ακούσουν µε τα δικά τους αυτιά αυτό 
που δεν έχουν ακούσει, να πιάσουν τα δικά τους χέρια αυτό 
που δεν έχουν αγγίξει, η νέα µορφή της τύφλωσης, η οποία 
διαδέχεται κάθε νικηµένη µυθική. Μέσα από τη διαµεσολά- 
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βηση της ολοκληρωτικής κοινωνίας, η οποία διαπερνά όλες 
τις σχέσεις και τις παρορµήσεις, οι άνθρωποι µετατρέπονται 
πάλι ακριβώς σε εκείνο εναντίον του οποίου είχε στραφεί ο 
νόµος εξέλιξης της κοινωνίας, η αρχή του εαυτού: σε απλά 
αντίτυπα του γένους, όµοια µεταξύ τους µέσω της αποµόνω-
σης στην καταναγκαστικά διευθυνόµενη συλλογικότητα. Οι 
κωπηλάτες, που δεν µπορούν να µιλήσουν µεταξύ τους, είναι 
όλοι ζευγµένοι στον ίδιο ρυθµό όπως ο σύγχρονος εργάτης 
στο εργοστάσιο, στον κινηµατογράφο και οτη συλλογικότη-
τα. Οι συγκεκριµένες συνθήκες εργασίας στην κοινωνία επι-
βάλλουν τον κοµφορµισµό και όχι οι συνειδητές επιρροές, οι 
οποίες επιπροσθέτως θα αποβλάκωναν τους καταπιεσµέ-
νους ανθρώπους και θα τους αποµάκρυναν από την αλήθεια. 
Η αδυναµία των εργατών δεν είναι απλώς µια παραπλανητι-
κή επινόηση των κυριαρχούντων, αλλά η λογική συνέπεια της 
βιοµηχανικής κοινωνίας, η τελική µετεξέλιξη του αρχαίου 
πεπρωµένου κάτω από τις προσπάθειες διαφυγής από αυτό. 
Αυτή η λογική αναγκαιότητα όµως δεν είναι οριστική. 
Παραµένει στενά συνδεδεµένη µε την κυριαρχία, ως ανταύ-
γεια και ταυτόχρονα εργαλείο της. Γι' αυτό η αλήθεια της εί-
ναι το ίδιο αµφισβητήσιµη όσο αναπόδραστη είναι η προφα-
νής πειστικότητα της. Η σκέψη βέβαια επαρκούσε πάντα για 
να χαρακτηρίζει συγκεκριµένα τη δική της αµφισβητησιµότη-
τα. Είναι ο δούλος τον οποίο ο κύριος δεν µπορεί να σταµατά 
κατ' επιθυµία. Καθώς η κυριαρχία, αφότου οι άνθρωποι 
εγκαταστάθηκαν µόνιµα, όπως και αργότερα στην εµπο-
ρευµατική οικονοµία, εκπραγµατίσθηκε σε νόµο και οργά-
νωση, αναγκάσθηκε να αυτοπεριορισθεί. Το εργαλείο απο-
κτά αυτοτέλεια: το πνεύµα ως διαµεσολαβούσα αρχή µετριά-
ζει, ανεξάρτητα από τη θέληση των ιθυνόντων, την αµεσότη-
τα της οικονοµικής αδικίας. Τα εργαλεία της κυριαρχίας, που 
προορίζονται να καταλάβουν όλους τους ανθρώπους, η 
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γλώσσα, τα όπλα και τελικά οι µηχανές, πρέπει να µπορούν 
να καταλαµβάνονται από όλους. Έτσι επιβάλλεται µέσα στην 
κυριαρχία το στοιχείο της ορθολογικότητας ως κάτι που 
µπορεί και να διαφέρει από αυτή. Ο αντικειµενικός χαρα-
κτήρας του µέσου, ο οποίος το κάνει οικουµενικά διαθέσιµο, 
η «αντικειµενικότητα» του για όλους, περικλείει ήδη την κρι-
τική της κυριαρχίας, ως µέσον της οποίας αναπτύχθηκε η σκέ-
ψη. Στην πορεία της από τη µυθολογία στη µαθηµατική Λογι-
κή η σκέψη έχασε το στοιχείο του αυτοστοχασµού και οι κοι-
νωνικε'ς µηχανές ακρωτηριάζουν τους ανθρώπους σήµερα, 
ακόµη και αν τους τρέφουν. Με τη µορφή των µηχανών όµως 
ο αλλοτριωµένος ορθός λόγος (ratio) κινείται προς µια κοι-
νωνία η οποία συµφιλιώνει το σκέπτεσθαι, που στερεοποιεί-
ται ως υλικός και διανοητικός µηχανισµός, µε την ελευθερω-
µένη ζωτική υπόσταση των ανθρώπων και την ίδια την κοινω-
νία ως το πραγµατικό του υποκείµενο. Η µερική προέλευση 
της σκέψης ήταν ανέκαθεν αδιαχώριστη από την οικουµενική 
της προοπτική. Σήµερα, µε τη µεταµόρφωση του κόσµου σε 
βιοµηχανία, η προοπτική του γενικού, η κοινωνική πραγµά-
τωση της σκέψης, είναι τόσο ανοιχτή που εξαιτίας της η σκέ-
ψη αποκηρύσσεται από τους ίδιους τους κυρίαρχους ως σκέ-
τη ιδεολογία. Η ένοχη συνείδηση των κλίκων, οι οποίες τελι-
κά ενσαρκώνουν την οικονοµική αναγκαιότητα, προδίδεται 
από το γεγονός ότι οι αποκαλύψεις της, από τις ενοράσεις του 
αρχηγού (Fuhrer) ώς τη δυναµική κοσµοθεωρία, σε αποφα-
σιστική αντίθεση προς την παλαιότερη αστική απολογητική, 
δεν αναγνωρίζουν πια τις ίδιες τους τις εγκληµατικές πρά-
ξεις* ως αναγκαίες συνέπειες νοµοτελειών. Τα µυθολογικά 

"Untathandlungeiv ο νεολογισµός παραπέµπει αντιθετικά στην Tathan-
dlung (πράξη, δραστηριότητα, ενε'ργεια), µια βασική έννοια του Φίχτε- οι 
«αποκαλύψεις» παραπέµπουν και στον Σε'λινγκ. 
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ψέµατα περί αποστολής και πεπρωµένου,* που βάζουν στη 
θέση των νοµοτελειών, δεν εκφράζουν καν µόνο την αναλή-
θεια: δεν είναι πια οι αντικειµενικοί νόµοι της αγοράς αυτοί 
που καθόρισαν τις πράξεις των επιχειρηµατιών και οδήγη-
σαν στην καταστροφή. Απεναντίας, η συνειδητή απόφαση 
των γενικών διευθυντών εκτελεί, ως συνισταµένη η οποία δεν 
είναι λιγότερο αναγκαστική από τους πιο τυφλούς µηχανι-
σµούς διαµόρφωσης των τιµών, τον παλαιό νόµο της αξίας, 
οπότε και τη µοίρα του καπιταλισµού. Οι ίδιοι οι κυρίαρχοι 
δεν πιστεύουν σε καµιά αντικειµενική αναγκαιότητα, ακόµη 
κι αν βαφτίζουν συχνά έτσι αυτά που µηχανεύονται. Αρέσκο-
νται να εµφανίζονται ως οι µηχανικοί της παγκόσµιας ιστο-
ρίας. Μόνον οι κυριαρχούµενοι αποδέχονται ως απαράβατη 
αναγκαιότητα την εξέλιξη, η οποία µε κάθε επιτασσόµενη 
αύξηση του βιοτικού τους επιπέδου τους κάνει κατά µία βαθ-
µίδα πιο ανίσχυρους. Αφού τα προς το ζην αυτών που είναι 
ακόµη απαραίτητοι για το χειρισµό των µηχανών µπορούν να 
κατασκευάζονται σε ελάχιστο µέρος του χρόνου εργασίας 
που είναι στη διάθεση των κυρίων της κοινωνίας, το πλεονά-
ζον υπόλοιπο, η τεράστια µάζα του πληθυσµού, γυµνάζεται 
ως συµπληρωµατική φρουρά του συστήµατος, για να χρησι-
µεύσει ως υλικό των µεγάλων, σηµερινών και αυριανών, σχε-
δίων του. Αυτές οι µάζες συντηρούνται ως στρατιά ανέργων. 
Η υποβίβαση τους σε απλά αντικείµενα των διοικητικών αρ-
χών, η οποία προδιαµορφώνει κάθε τοµέα της σύγχρονης ζω-
ής ακόµη και ως προς τη γλώσσα και την αισθητήρια αντίλη-
ψη, τους δηµιουργείτην απατηλή εντύπωση µιας αντικειµενι-
κής αναγκαιότητας, απέναντι στην οποία πιστεύουν ότι είναι 

*Οι «ενοράσεις», η «δυναµική κοσµοθεωρία», η «αποστολή» και το «πε-
πρωµένο» ανήκουν στη φρασεολογία των «µορφωµε'νων» εθνικοσοσιαλι-
στών. 
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ανίσχυροι. Η αθλιότητα ως αντίθεση µεταξύ δύναµης και 
αδυναµίας αυξάνεται στο ε'πακρο µαζί µε την αντικειµενική 
δυνατότητα για µόνιµη κατάργηση όλης της αθλιότητας. 
Αδιαπέραστο για κάθε άτοµο είναι το δάσος των κλίκων και 
των θεσµών που, από τα υψηλότερα διευθυντικά κέντρα της 
οικονοµίας ώς τα τελευταία επαγγελµατικά rackets,* φροντί-
ζουν για την απεριόριστη συνέχιση της κοινωνικής ιεραρ-
χίας. Ένας προλετάριος δεν είναι τίποτε άλλο για ένα µαν-
δαρίνο των συνδικάτων, αν ποτέ πέσει στην αντίληψη του, πό-
σο µάλλον για ένα διευθυντή, παρά µόνον ένα περιττό αντί-
τυπο, ενώ ο µανδαρίνος πρέπει να τρέµει µήπως χάσει την 
καρέκλα του. 
Το παράλογο της κατάστασης, όπου η εξουσία του συστή-

µατος πάνω στους ανθρώπους µεγαλώνει µε κάθε βήµα που 
τους βγάζει από την εξουσία της φύσης, καταγγέλλει τον Λό-
γο της λογικής κοινωνίας ως πεπαλαιωµένο. Η αναγκαιότητα 
της είναι µια φαινοµενικότητα όπως και η ελευθερία των επι-
χειρηµατιών, η καταναγκαστική φύση της οποίας φανερώνε-
ται τελικά στις αναπόδραστες διαµάχες και συµφωνίες τους. 
Μια τέτοια φαινοµενικότητα, µέσα στην οποία η εντελώς δια-
φωτισµένη ανθρωπότητα χάνεται, δεν µπορεί να διαλυθεί 
από τη σκέψη που, ως όργανο της κυριαρχίας, έχει να επιλέ-
ξει µεταξύ διαταγής και υπακοής. Χωρίς να µπορείνα διαφύ-
γει από την εµπλοκή, η οποία την κρατά προσκολληµένη στην 
προϊστορία, * * ε ίναι εντούτοις επαρκής ώστε να αναγνωρίσει 
τη λογική τού ή το α ή το β, τη συνέπεια και την αντινοµία, µε 

* Υπό τη οτενή έννοια είναι συστήµατα ή οµάδες που «πωλούν προστασία». 
Ο όρος όµως χρησιµοποιήθηκε από τους δΰο συγγραφείς υπό µία ευρύτερη 
έννοια για το χαρακτηρισµό οµάδων που διασφαλίζουν την κυριαρχία. 
**Εδώ υπό τη µαρξική ε'ννοι,α της ιστορίας: κάθε προσοσιαλιστική κοι-
νωνία. 
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την οποία χειραφετήθηκε ριζικά από τη φύση, ως αυτή τη φύ-
ση, ως ασυµφιλίωτη µε τον εαυτό της και αυτοαλλοτριωµένη. 
Η σκέψη που στον καταναγκαστικό µηχανισµό της καθρεφτί-
ζεται και συνεχίζεται η φύση καθρεφτίζεται και η ίδια, δυνά-
µει της ακάθεκτης συνέπειας της, ως φύση που ξέχασε τον 
εαυτό της, ως καταναγκαστικός µηχανισµός. Το φαντάζε-
σθαι είναι βέβαια µόνον ένα όργανο. Οι άνθρωποι σκεπτό-
µενοι δηµιουργούν απόσταση από τη φύση, για να τη φέρουν 
νοερά µπροστά τους έτσι ώστε να µπορούν να την εξουσιά-
ζουν. Όπως το πράγµα, το υλικό εργαλείο, το οποίο παραµέ-
νει ένα και το αυτό σε διαφορετικές καταστάσεις και έτσι 
διαχωρίζει τον κόσµο ως κάτι χαοτικό, πολύπλευρο, ανοµοι-
ογενές από το γνωστό, το ένα, το ταυτόσηµο, έτσι και η έννοια 
είναι το ιδεατό εργαλείο, που ταιριάζει σε εκείνο το σηµείο 
όλων των πραγµάτων από το οποίο µπορεί κανείς να τα πιά-
σει. Η σκέψη βέβαια γίνεται επίσης αυταπάτη, οποτεδήποτε 
θελήσει να µην παραδεχτεί τη διαχωριστική λειτουργία, την 
αποστασιοποίηση και την αντικειµενοποίηση. Κάθε µυστικι-
στική ένωση* παραµένει απατηλό φάντασµα, ανήµπορο 
εσωτερικό ίχνος της ξεπουληµένης επανάστασης. Καθώς 
όµως ο διαφωτισµός δικαιώνεται έναντι κάθε υποστασιοποί-
ησης της ουτοπίας και ασυγκίνητος διακηρύσσει την κυριαρ-
χία ως διχασµό, το ρήγµα µεταξύ υποκειµένου και αντικειµέ-
νου, που αυτός δεν επιτρέπει να επικαλυφθεί, γίνεται δείκτης 
της ίδιας του της αναλήθειας και της αλήθειας.** Η προγρα-
φή της δεισιδαιµονίας σήµαινε πάντοτε την πρόοδο της 
κυριαρχίας και ταυτόχρονα τη στηλίτευση της. Ο διαφωτι- 

* Η υποτιθέµενη ένωση της ψυχής µε το θεό, ως στόχος της γνώσης του θεοΰ 
στους µυστικιστές (γνωστή ως unio mystica). 
**Οι συγγραφείς εννοούν τη γνωστή διατύπωση των Σχολαστικών «verum 
index sui et falsi». 
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σµός είναι κάτι παραπάνω από διαφωτισµός: η φύση που γί-
νεται αισθητή στην αλλοτρίωση της. Στην αυτογνωσία του 
πνεύµατος ως φύσης που διαφωνεί µε τον εαυτό της η φύση 
καλεί, όπως στην προϊστορία, τον εαυτό της, όχι όµως κα-
τευθείαν µε το υποτιθέµενο όνοµα της, ως µάνα, που σηµαίνει 
την παντοδυναµία, αλλά ως κάτι τυφλό, ακρωτηριασµε'νο. Ο 
ξεπεσµός σε φυσική κατάσταση συνίσταται στην καθυπόταξη 
της φύσης, χωρίς την οποία το πνεύµα δεν υπάρχει. Με την 
υιοθε'τηση µιας ολιγάρκειας, όπου το πνεύµα οµολογεί ότι εί-
ναι κυριαρχία και ανακαλεί τον εαυτό του στη φύση, διαλύε-
ται µε'σα του η κυριαρχική απαίτηση, η οποία ακριβώς το υπο-
δουλώνει στη φύση. Αν η ανθρωπότητα, στη φυγή της από την 
αναγκαιότητα, στην πρόοδο και τον πολιτισµό, δεν είναι σε 
θε'ση να ανακόψει την πορεία της χωρίς να εγκαταλείψει την 
ίδια τη γνώση, τουλάχιστον δεν παραγνωρίζει πια τα τείχη 
που ανεγείρει κατά της αναγκαιότητας, τους θεσµούς, τις 
εξουσιαστικές πρακτικε'ς, που από την υποδούλωση της φύ-
σης ανέκαθεν επέστρεφαν σαν κύµα πάνω στην κοινωνία, θε-
ωρώντας τα ως εγγυητές της µελλοντικής ελευθερίας. Κάθε 
πρόοδος του πολιτισµού ανανέωνε µαζί µε την κυριαρχία και 
την προοπτική µετριασµού της. Ενώ όµως η πραγµατική ιστο-
ρία είναι υφασµένη από τον πραγµατικό πόνο, ο οποίος δεν 
µειώνεται διόλου ανάλογα µε την αύξηση των µέσων για την 
κατάργηση του, η πραγµάτωση της προοπτικής χρειάζεται 
οπωσδήποτε την έννοια. Διότι η τελευταία δεν αποστασιο-
ποιεί µόνο, ως επιστήµη, τους ανθρώπους από τη φύση, αλλά, 
ως αυτοστοχασµός ακριβώς της σκέψης η οποία µε τη µορφή 
της επιστήµης παραµένει αιχµαλωτισµένη στην τυφλή οικο-
νοµική τάση, επιτρέπει την εκτίµηση της απόστασης, που δι-
αιωνίζειτην αδικία. Δυνάµει µιας τέτοιας ζωντανής µέσα στο 
υποκείµενο ενθύµησης της φύσης, στη διατήρηση της οποίας 
εµπεριέχεται η παραγνωρισµένη αλήθεια όλου του πολιτι- 



-----Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ 85   ___  

σµού, ο διαφωτισµός αντιτίθεται γενικά στην κυριαρχία, και 
το κάλεσµα για την αναχαίτιση του διαφωτισµού αντηχούσε, 
ακόµη και στην εποχή του Βανίνι,* λιγότερο από το φόβο που 
προκαλούσε η ακριβής επιστήµη, αλλά κυρίως από το µίσος 
για την απειθάρχητη σκέψη, η οποία αποχωρεί από τον µαγι-
κό κύκλο της φύσης αναγνωρίζοντας ότι εκφράζει τον τρόµο 
της φύσης µπροστά στον εαυτό της. Οι ιερείς εκδικούνταν πά-
ντοτε το διαφωτιστή για το µάνα, το οποίο αυτός εξευµένιζε 
εµφανιζόµενος σαν τροµαγµένος µπροστά σε αυτό που ονο-
µαζόταν τρόµος, και η ύβρις ήταν κοινό γνώρισµα των οιωνο-
σκόπωντου διαφωτισµού και των ιερέων. Ο διαφωτισµός, ως 
αστικός, είχε απορροφηθεί από το θετικιστικό του στοιχείο 
πολύ πριν από τον Τυργκό και τον ντ' Αλαµπέρ.** Ποτέ δεν 
ήταν απαλλαγµένος από την τάση να συγχέει την ελευθερία 
µε τις πρακτικές της αυτοσυντήρησης. Η αναστολή της έννοι-
ας, στο όνοµα είτε της προόδου είτε της κουλτούρας, οι οποί-
ες σιωπηρά είχαν συµβληθεί ήδη από καιρό εναντίον της αλή-
θειας, έχει παραχωρήσει το πεδίο στο ψέµα. Αυτό δεν µπο-
ρούσε να διακριθεί πια από την εξουδετερωµένη σε πολιτι-
στικό αγαθό αλήθεια σε έναν κόσµο ο οποίος µόνον επαλή-
θευε προτάσεις πρωτοκόλλου και διατηρούσε σαν ένα είδος 
πεπαλαιωµένου πρωτοσέλιδου τίτλου τη σκέψη, την οποία 
εξευτέλισε σε επίδοση µεγάλων διανοητών. 
Η διάγνωση όµως της κυριαρχίας ακόµη και µέσα στην 

ίδια τη σκέψη ως µη συµφιλιωµένης φύσης θα µπορούσε να 
χαλαρώσει εκείνη την αναγκαιότητα την οποία ο ίδιος ο σο- 

*Lucilio Vanini (1584 ή 1585-1619), καθολικός ιερέας και φιλόσοφος από τη 
Ν. Ιταλία· κάηκε στην πυρά της Ιεράς Εξέτασης στην Τουλούζη λόγω του έν-
θερµου πανθεϊστικού νατουραλισµού του. 
**Turgot (1727-1781), d'Alembert (1717-1783): εκπρόσωποι του γαλλικοΰ 
διαφωτισµού. 
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σιαλισµάς, κάνοντας µια παραχώρηση στον αντιδραστικό 
κοινό νου (common sense), ε'σπευσε να επιβεβαιώσει ως αι-
ώνια.* Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ως βάση κάθε 
µελλοντικής εποχής και υποβιβάζοντας, εντελώς ιδεαλιστικά, 
το πνεύµα µε την τοποθε'τησή του στην ανώτατη κορυφή, ο 
σοσιαλισµός διατήρησε πάρα πολύ πεισµατικά την κληρο-
νοµιά της αστικής φιλοσοφίας. Έτσι η σχέση µεταξύ της ανα-
γκαιότητας και του βασιλείου της ελευθερίας θα έµενε απλώς 
ποσοτική, µηχανική, και η φύση, αντιληπτή ως εντελώς ξένη 
όπως στην πρώτη µυθολογία, θα γινόταν ολοκληρωτική και 
θα απορροφούσε την ελευθερία µαζί µε το σοσιαλισµό. Με 
την εγκατάλειψη της σκέψης, η οποία στην εκπραγµατισµένη 
της µορφή, ως µαθηµατικά, ως µηχανή, ως οργάνωση, εκδι-
κείται τον αυτεπιλήσµονα άνθρωπο, ο διαφωτισµός απαρνή-
θηκε την ίδια του την πραγµατοποίηση. Επιβάλλοντας πει-
θαρχία πάνω σε καθετί ατοµικό άφησε ελεύθερο το µη κατα-
νοηµένο όλον ως κυριαρχία πάνω στα πράγµατα να επιστρέ-
φει κυρίαρχο πάνω στο είναι και τη συνείδηση των ανθρώ-
πων. Η αληθινή, η επαναστατική πρακτική όµως εξαρτάται 
από την ανένδοτη στάση της θεωρίας απέναντι στην ασυνει-
δησία µε την οποία η κοινωνία κάνει τη σκέψη να αποστεώ-
νεται. Δεν είναι οι υλικές προϋποθέσεις της πραγµατοποίη-
σης, η αχαλίνωτη τεχνική ως τέτοια, αυτό που θέτει σε κίν-
δυνο την πραγµατοποίηση. Αυτό το ισχυρίζονται οι κοινωνιο-
λόγοι, που µε τη σειρά τους προσπαθούν να επινοήσουν ένα 
αντίδοτο, κολλεκτιβιστικού έστω τύπου, για να γίνουν κύριοι 
αυτού του αντίδοτου.36 Φταίει ένα κοινωνικό πλέγµα τύφλω- 

*Βλέπε Karl Marx, Das Capital (To κεφάλαιο), τόµ. Ill, Marx-Engels-
Werke, τόµ. 25, Βερολίνο 1959, σελ. 829. 
36. «To πρώτιστο εροπηµα που αντιµετωπίζει η γενιά µας σήµερα -το ερώ-
τηµα στο οποίο όλα τα άλλα είναι απλώς επακόλουθα- είναι εάν η τεχνολο-
γία µπορεί να τεθεί υπό έλεγχο... Κανένας δεν µπορεί να είναι βέβαιος για 
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σης.* Ο µυθικός επιστηµονικός σεβασµός των λαών για την 
κατεστηµε'νη τάξη πραγµάτων, την οποία οι ίδιοι αναπαρά-
γουν ακατάπαυστα, γίνεται τελικά η ίδια θετικό γεγονός, 
οχυρό, απέναντι στο οποίο ακόµη και η επαναστατική φαντα-
σία ντρέπεται για τον εαυτό της αυτοεκλαµβανόµενη ως 
ουτοπιστική φαντασιοκοπία και εκφυλίζεται σε πειθήνια 
εµπιστοσύνη στην αντικειµενική τάση της κοινωνίας. Ως όρ-
γανο µιας τέτοιας προσαρµογής, ως απλή κατασκευή µέσων, 
ο διαφωτισµός είναι τόσο καταστροφικός όσο τον θεωρούν οι 
ροµαντικοί εχθροί του. Δεν θα βρει τον εαυτό της, αν δεν 
απαρνηθεί καιτην παραµικρή συµφωνία µε τους τελευταίους 
και δεν τολµήσει να άρει την αρχή της τυφλής κυριαρχίας. Το 
πνεύµα τέτοιων ανένδοτων θεωριών θα ήταν σε θέση να ανα-
στρέψει το πνεύµα της ίδιας της ανελέητης προόδου πάνω στο 
στόχο της. Ο κήρυκας της Βάκων ονειρεύθηκε τα πολλά 
πράγµατα, «που και βασιλιάδες δεν µπορούν να τα αγορά-
σουν µε όλους τους θησαυρούς τους, που δεν υπάγονται στις 
διαταγές τους, για τα οποία οι κατάσκοποι και οι χαφιέδες 
τους δεν φέρνουν πληροφορίες».** Όπως επιθυµούσε ο 
ίδιος, τα πράγµατα αυτά περιήλθαν στην κατοχή των αστών, 
των πεφωτισµένων κληρονόµων των βασιλιάδων. Καθώς η 
αστική οικονοµία µε τη διαµεσολάβηση της αγοράς πολλα-
πλασίασε την εξουσία, πολλαπλασίασε επίσης τα πράγµατα 
της και τις δυνάµεις της τόσο που για τη διαχείριση τους δεν 
αρκούν όχι απλώς οι βασιλιάδες, αλλά ούτε οι αστοί: τώρα 
πια µόνον όλοι είναι αρκετοί. Από τη δύναµη των πραγµάτων 
τη φόρµουλα µε την οποία µπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος... Πρέπει να 
αντλήσουµε από όλες τις πηγε'ς στις οποίες µπορεί να υπάρξει πρόσβαση...» 
(The Rockefeller Foundation. A Review for 1943. Νέα Υόρκη 1944, σελ. 33 
κ.ε.). 
*Berblendungszusammenhang: πλέγµα τύφλωσης, οι συναρτήσεις µεταξύ 
του κοινωνικού είναι και των ψευδών παραστάσεων για την ουσία του. 
* *Βλέπε το αναφερόµενο στη σηµείωση 2 κείµενο, σελ. 26. (Σ.τ.Ε.) 
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θα µάθουν να µη χρειάζονται πια τη δΰναµη. Ο διαφωτισµός 
θα φθάσει στην τελείωση του και θα αναιρεθεί, όταν αποκα-

λυφθεί ότι οι πιο κοντινοί πρακτικοί στόχοι είναι οι επι-
τευγµένοι πιο µακρινοί, και οι άνθρωποι ξαναθυµηθούν τις 
χώρες «για τις οποίες οι κατάσκοποι και οι χαφιέδες δεν φέρ-
νουν πληροφορίες», δηλαδή την παραγνωρισµένη από την 
ηγεµονική επιστήµη φύση, ως χώρες προέλευσης τους. Σήµε-
ρα που το ουτοπικό όραµα του Βάκωνα για τη φΰση, «να την 
εξουσιάζουµε στην πράξη», έχει πραγµατοποιηθεί σε πλανη-
τική κλίµακα, γίνεται φανερή η ουσία του καταναγκασµού, 
τον οποίο αυτός απέδιδε στην ανεξουσίαστη φΰση. Ήταν η 
ίδια η κυριαρχία. Στην κατάλυση της είναι πια σε θέση να 

προχωρήσει η γνώση, η οποία συµφωνά µε τον Βάκωνα χωρίς 
αµφιβολία συνιστούσε την «ανωτερότητα του ανθρώπου». 
Ενόψει µιας τέτοιας δυνατότητας όµως ο διαφωτισµός, στην 
υπηρεσία του παρόντος, µετατρέπεται σε πλήρη εξαπάτηση 

των µαζών. 



i 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Οδυσσέας ή Μύθος και διαφωτισµός 

Όπως η ιστορία για τις Σειρήνες εµπεριέχει το συνδυασµό 
µύθου και ορθολογικής εργασίας, έτσι και η Οδύσσεια στο 
σύνολο της αποτελεί µαρτυρία της διαλεκτικής του διαφωτι-
σµού. Το έπος, προπάντων στο πιο παλαιό του στρώµα, φαί-
νεται προσκολληµένο στο µΰθο: οι περιπέτειες προέρχονται 
από τη λαϊκή παράδοση. Καθώς όµως το οµηρικό πνεύµα 
κυριεύει τους µύθους και τους «οργανώνει», έρχεται σε αντί-
φαση προς αυτούς. Η συνήθης ταύτιση έπους και µύθου, η 
οποία έτσι και αλλιώς αναιρέθηκε από τη νεότερη κλασική 
φιλολογία, αποδεικνύεται εντελώς απατηλή στο φως της φι-
λοσοφικής κριτικής. Οι δύο έννοιες διαχωρίζονται. Σηµα-
δεύουν δύο φάσεις µιας ιστορικής πορείας, η οποία είναι 
ευδιάκριτη ακόµη και στα σηµεία συρραφής του οµηρικού 
κειµένου. Ο οµηρικός λόγος δηµιουργεί την καθολικότητα 
της γλώσσας, αν δεν την προϋποθέτει κιόλας· µέσω της εξω-
τερικιστικής* µορφής τής παρουσίασης της καταλύει την ιε- 

*Εξωτερικισνική: (εδώ) ευρύτερα κατανοητή, προορισµένη για τη δηµόσιο- 
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ραρχική τάξη πραγµάτων της κοινωνίας ακόµη και όπου την 
εξυµνεί, µάλιστα δε ιδιαίτερα εκεί- τα τραγούδια για την οργή 
του Αχιλλε'α και την περιπλάνηση του Οδυσσέα είναι ήδη 
νοσταλγικό στυλιζάρισµα αυτού που δεν προσφέρεται πια 
για τραγούδισµα, και ο ήρωας των περιπετειών καταδεικνύε-
ται ως αρχέτυπο ακριβώς του αστικού ατόµου, η έννοια του 
οποίου πηγάζει µέσα από εκείνη την ενιαία ατοµική επικρά-
τηση που το προϊστορικό πρότυπο της είναι ο περιπλανώµε-
νος. Στο έπος, που από τη σκοπιά της φιλοσοφίας της ιστο-
ρίας είναι το αντίστοιχο του µυθιστορήµατος, διακρίνονται 
τελικά τα µυθιστορηµατοειδή χαρακτηριστικά, και η σεβά-
σµια ευταξία του µεστού από νόηµα οµηρικού κόσµου απο-
καλύπτεται ως έργο του Λόγου που δηµιουργεί τάξη και που 
καταστρέφει το µύθο ακριβώς δυνάµει της ορθολογικής τά-
ξης µέσα στην οποία τον καθρεφτίζει. 
Οι Γερµανοί ερµηνευτές της αρχαιότητας κατά την όψιµη 

περίοδο του ροµαντισµού, που ακολούθησαν τα νεανικά έρ-
γα του Νίτσε, υπογράµµισαν το αστικό διαφωτιστικό στοι-
χείο στον Όµηρο. Ο Νίτσε διέκρινε όσο λίγοι µετά τον Χέγκελ 
τη διαλεκτική του διαφωτισµού. Διατύπωσε την αµφίρροπη 
σχέση του διαφωτισµού προς την κυριαρχία. Πρέπει «να δια-
δοθεί ο διαφωτισµός µέσα στο λαό, ώστε όλοι οι παπάδες να 
γίνονται παπάδες µε τύψεις της συνείδησης τους- το ίδιο πρέ-
πει να γίνει και το κράτος. Είναι δουλειά του διαφωτισµού να 
αποκαλύψει ως σκόπιµο ψέµα ό,τι πράττουν οι ευγενείς ηγε-
µόνες και οι πολιτικοί...».' Από την άλλη µεριά ο διαφωτισµός 
ήταν ανέκαθεν ένα από τα µέσα των «µεγάλων δεξιοτεχνών 
της διακυβέρνησης» (ο Κοµφούκιος στην Κίνα, η Ρωµαϊκή 
Αυτοκρατορία, ο Ναπολέων, ο παπισµός την εποχή που ήταν 
τητα· αντίθετο του εσωτεριστική: κατανοητή µόνο από τους µυηµένους και 
ειδικούς. 
1. Nietzsche,Nachlafi, Werke,xo\i. XIV. Λειψία 1904, σελ. 206. 
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στραµµένος προς την εξουσία και όχι µόνο προς τον κό-
σµο...). Η αυταπάτη της µάζας σε αυτό το σηµείο, π.χ. σε όλες 
τις δηµοκρατίες, είναι εξαιρετικά πολύτιµη: η σµίκρυνση και 
η ευκυβερνησία των ανθρώπων επιδιώκεται ως «πρόοδος»!2 

Καθώς αυτός ο διττός χαρακτήρας του διαφωτισµού αποκα-
λύπτεται ως βασικό ιστορικό µοτίβο, η ε'ννοιά του, ως η ιδέα 
της προοδεύουσας σκέψης, εκτείνεται µέχρι τις αρχές της 
ιστορικής παράδοσης. Ενώ όµως η σχέση του ίδιου του Νίτσε 
προς το διαφωτισµό, άρα και προς τον Όµηρο, έµεινε αµφίρ-
ροπη· ενώ αυτός έβλεπε το διαφωτισµό τόσο ως το οικουµε-
νικό κίνηµα του αυτεξούσιου πνεύµατος, ως αποπερατωτή 
του οποίου αισθανόταν τον εαυτό του, όσο και ως εχθρική 
προς τη ζωή, «µηδενιστική» δύναµη, στους απογόνους του 
πριν από το φασισµό απέµεινε µόνο το δεύτερο στοιχείο και 
διαστράφηκε σε ιδεολογία. Αυτή γίνεται τυφλή εξύµνηση της 
τυφλής ζωής, στην οποία αφιερώνεται η ίδια πρακτική που 
καταπιέζει καθετί ζωντανό. Αυτό γίνεται σαφώς στη στάση 
των φασιστών της κουλτούρας απέναντι στον Όµηρο. Στην 
οµηρική παρουσίαση των φεουδαρχικών συνθηκών µυρίζο-
νται ένα δηµοκρατικό στοιχείο, χαρακτηρίζουν το ιωνικό 
έπος ως έργο για θαλασσοπόρους και εµπόρους και το απορ-
ρίπτουν ως υπερβολικά ορθολογικό και ως συµβατική επι-
κοινωνία. Το κακό µάτι εκείνων που αισθάνονται σύµφωνοι 
µε όλη τη φαινοµενικά άµεση κυριαρχία και προγράφουν τη 
διαµεσολάβηση εν γένει, το «φιλελευθερισµό» κάθε βαθµί-
δας, αντιλήφθηκε κάτι ορθό. Στην πραγµατικότητα οι γραµ-
µές του Λόγου, του φιλελεύθερου πνεύµατος και του αστι-
σµού εκτείνονται πολύ πιο βαθιά στο παρελθόν από όσο δέ-
χονται οι ιστορικοί, σύµφωνα µε τους οποίους η έννοια του 
αστού χρονολογείται µόλις από τα τέλη της µεσαιωνικής φε- 

2. Ό.π., τόµ. XV, σελ. 235. 
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ουδαρχίας. Καθώς η νεοροµαντική αντίδραση αναγνωρίζει 
τον αστό ακόµη και εκεί όπου ο παλαιότερος αστικός ουµανι-
σµός φαντάζεται ότι επικρατούσε όρθρος βαθύς, κάτι που 
υποτίθεται ότι νοµιµοποιεί τον ίδιο, η παγκόσµια ιστορία 
ταυτίζεται µε το διαφωτισµό. Η ιδεολογία της µόδας, που έχει 
κάνει πρωταρχικό της καθήκον την εκκαθάριση του διαφωτι-
σµού, άθελα της υποβάλλει τα σέβη της σε αυτόν. Ακόµη και 
στο πιο αποµακρυσµένο παρελθόν είναι αναγκασµένη να 
αναγνωρίσει την ύπαρξη της διαφωτιστικής σκέψης. Ιδιαίτε-
ρα τα πιο παλαιά ''χνη αυτής της σκέψης απειλούν την ένοχη 
συνείδηση των σηµερινών αρχαϊστών ότι θα θέσουν σε κίνη-
ση ακόµη µια φορά ολόκληρη τη διαδικασία που αυτοί έχουν 
αναλάβει να αποπνίξουν, ενώ ταυτόχρονα, χωρίς επίγνωση, 
την προωθούν. 
Όµως η διάγνωση του αντιµυθολογικού, διαφωτιστικού 

χαρακτήρα του οµηρικού έργου, της αντίθεσης του προς τη 
χθόνια µυθολογία, παραµένει αναληθής, καθόσον είναι πε-
ριορισµένη. Ο Ρούντολφ Μπόρχαρντ,* λόγου χάρη, ο πιο ση-
µαντικός, άρα και ο πιο ανίσχυρος από τους εσωτεριστές-εκ-
προσώπους της γερµανικής βαριάς βιοµηχανίας, διακόπτει 
την ανάλυση του σε ένα πολύ πρώιµο ιστορικό στάδιο, υπη-
ρετώντας έτσι την κατασταλτική ιδεολογία. Δεν βλέπει ότι 
και οι ίδιες οι εξυµνούµενες πρωτογενείς δυνάµεις εκφρά-
ζουν κιόλας ένα στάδιο του διαφωτισµού. Καταγγέλλοντας 
υπερβολικά αβασάνιστα το έπος ως µυθιστόρηµα, αφήνει να 
του διαφύγει το όντως κοινό χαρακτηριστικό του έπους και 
του µύθου: κυριαρχία και εκµετάλλευση. Το µη ευγενές στοι-
χείο που καταδικάζει το έπος, η διαµεσολάβηση και η κυκλο-
φορία, δεν είναι παρά η µετεξέλιξη εκείνου του αµφισβητή- 

Βλεπε R. Borchardt, «Einleitung in des Verstanduis der Pindarischen 
Poesie», Gesammelte Werke, Prosa II, Στουτγάρδη 1959, σελ. 161 κ.ε. (Σ.τ.Ε.). 
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σιµού ευγενούς, το οποίο εκθειάζει στο µύθο, του στοιχείου 
της γυµνής βίας. Στη δήθεν γνησιότητα, στην αρχαϊκή αρχή 
του αίµατος και της θυσίας, ενυπάρχει ήδη κάτι από την ένοχη 
συνείδηση και την πονηριά της κυριαρχίας που χαρακτη-
ρίζουν την εθνική παλιγγενεσία, η οποία χρησιµοποιεί σήµε-
ρα την προϊστορία ως διαφήµιση. Ήδη ο αρχέγονος µύθος 
περιέχει το στοιχείο του ψέµατος, που θριαµβεύει στην απά-
τη του φασισµού και που αυτός το καταλογίζει στο διαφωτι-
σµό. Κανένα έργο δεν µαρτυρεί πιο εύγλωττα τη διαπλοκή 
του διαφωτισµού και του µύθου όσο το οµηρικό, αυτό το βα-
σικό κείµενο του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Έπος και µύθος, 
µορφή και υλικό δεν διαχωρίζονται στον Όµηρο απλώς, αλ-
λά µάλλον αντιδιαλέγονται και αλληλοδιακρίνονται. Ο αι-
σθητικός δυϊσµός πιστοποιεί την ιοτοριοφιλοσοφική τάση. 
«Ο απολλώνιος Όµηρος δεν είναι παρά ο συνεχιστής εκείνης 
της γενικά ανθρώπινης καλλιτεχνικής πορείας στην οποία 
οφείλουµε την ατοµοποίηση».3 
Στα στρώµατα του υλικού του Οµήρου βρίσκονται κατα-

σταλαγµένοι οι µύθοι1 η εξιστόρηση τους όµως, η ενότητα που 
επιβλήθηκε στους διάχυτους θρύλους, είναι ταυτόχρονα η πε-
ριγραφή της τροχιάς που ακολουθεί η φυγή του υποκειµένου 
ενόψει των µυθικών δυνάµεων. Αυτό ισχύει υπό τη βαθύτερη 
έννοια ήδη για την Ιλιάδα. Η οργή του µυθικού γιου µιας θεάς 
εναντίον του ορθολογικού βασιλιά-αρχηγού των στρατευµά-
των και οργανωτή, η απείθαρχη απραξία εκείνου του ήρωα, τέ-
λος η συγκίνηση του σηµαδεµένου από το θάνατο νικητή από 
µια έκτακτη ανάγκη που δεν είναι πια της ιδιαίτερης φυλής 
του, αλλά πανελλήνια, εθνική, διαµεσολαβούµενη από τη µυθι-
κή πίστη στον νεκρό σύντροφο, εκφράζουν τη διαπλοκή της 
προϊστορίας και της ιστορίας. Αυτό ισχύει µε πολύ περισσότε- 

3. Ό.π., τόµ. IX, σελ. 289. 
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ρη έµφαση για την Οδύσσεια, καθόσον αυτή είναι πιο κοντά 
στον τύπο του περιπετειώδους µυθιστορήµατος. Στην αντίθεση 
του ενός επιζώντος εγώ προς το πολλαπλό πεπρωµένο εκφρά-
ζεται γλαφυρά η αντίθεση τον διαφωτισµού προς το µΰθο. Η 
περιπλάνηση από την Τροία ως την Ιθάκη είναι ο δρόµος του 
σωµατικά απροσµέτρητα αδυνάτου απέναντι στις φυσικές 
δυνάµεις και αυτοσυνειδησιακά µόλις διαµορφωµένου εαυτού 
διαµέσου των µΰθων. Ο προϊστορικός κόσµος είναι εκκοσµι-
κευµένος στο χώρο που διασχίζει ο εαυτός, οι παλαιοί δαίµο-
νες κατοικούν στις µακρινές παρυφές και τα νησιά της πολιτι-
σµένης Μεσογείου, αναµεταµορφωµένοι από τον τρόµο τους 
σε βράχια και σπηλιές, από όπου κάποτε αναδύθηκαν µέσα 
στην αρχαϊκή ανατριχίλα. Οι περιπέτειες όµως χαρίζουν σε 
κάθε τόπο το όνοµα του και έτσι επιτρέπουν την ορθολογική 
και ευσύνοπτη παράσταση του χώρου. Ο τρεµάµενος ναυαγός 
προεπιτελείτο έργο της πυξίδας. Η αδυναµία του, που δεν της 
µένει πια άγνωστο κανένα σηµείο της θάλασσας, στοχεύει 
ταυτόχρονα στην αποδυνάµωση των δυνάµεων. Η απλή ανα-
λήθεια των µύθων όµως, ότι δηλαδή ξηρά και θάλασσα δεν κα-
τοικούνται αλήθεια από δαίµονες, αυτή η µαγική απάτη και 
διάδοση της κληρονοµηµένης λαϊκής θρησκείας, γίνεται, κάτω 
από τη µατιά του ώριµου, «πλάνη» σε σχέση µε τη σαφήνεια 
του µονοσήµαντου στόχου της αυτοσυντήρησης του, την επι-
στροφή οτην πατρίδα και τη σταθερή ιδιοκτησία. Όλες οι πε-
ριπέτειες, που ο Οδυσσέας τις περνά µε επιτυχία, είναι πολύ 
επικίνδυνοι δελεασµοί που αποσπούν τον εαυτό από την τρο-
χιά της λογικής. Μερικές φορές ενδίδει σε αυτούς, δοκιµάζει 
όπως ένας αδιόρθωτος που µαθαίνει συχνά ακόµη και σαν µω-
ροπερίεργος, όπως ο µίµος που δεν χορταίνει να πειραµατίζε-
ται πάνω στους ρόλους του. «Αλλ' όπου υπάρχει κίνδυνος, 
φυτρώνει και η σωτηρία» :4 η ουσία της γνώσης που συνιστά την 4. 
Holderlin, «Patmos», Gesamtausgabe [εκδ. Insel], Λειψία, σελ. 230. 
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ταΐίτότητάτου και κάνει δυνατή την επιβίωση του έγκειται στην 
εµπειρία της πολλαπλότητας, αυτού που του αποσπά την προ-
σοχή, του διαλυτικού, και ο επιζών ως γνώστης είναι αυτός που 
εκτίθεται πιο παράτολµα στις θανάσιµες απειλές οι οποίες τον 
κάνουν στη ζωή του σκληρό και δυνατό. Αυτό είναι το µυστικό 
στις διεργασίες µεταξύ ε'πους και µύθου: Ο εαυτός δεν αποτε-
λεί την άκαµπτη αντίθεση προς την περιπέτεια, αλλά στην 
ακαµψία του αρχίζει να διαµορφώνεται µόνο µέσω αυτής της 
αντίθεσης· η έννοια του βρίσκεται απλώς στην πολλαπλότητα 
αυτού που αρνείται την ενότητα.5 Ο Οδυσσέας, όπως οι µετα- 

5. Αυτή η διαδικασία βρήκε την άµεση µαρτυρία της στην αρχή της εικοστής 
ραψωδίας. Ο Οδυσσε'ας παρατηρεί τις δούλες που τη νύχτα πάνε στους µνη-
στήρες: «Βαθιά η καρδιά του αλίχτα. Πώς τρέχει η σκύλα γύρω στ' άπλερα µι-
κρά της και γαυγίζει θωρώντας άνθρωπο ξενόφερτο, και ν' αρπαχθεί γυρεύ-
ει- όµοια η καρδιά του αλίχτα κι έβραζε για τ' άνοµα τους έργα. Και τότε χτύ-
πησε το στήθος του και λέει µαλώνοντας τη: 'Καρδιά µου, βάστα! Πόνο βά-
σταξες ακόµα πιο σκυλίσιο τη µέρα εκείνη που ο Πολύφηµος στην άγρια µά-
νητα του τους αντρειανούς συντρόφους σού 'τρώγε, και συ βαστούσες, ώσπου 
µια πονηριά απ' το σπήλιο σ' ε'βγαλε, πια το χαµό ως θωρούσες'. - Αυτά της 
έλεγε αποπαίρνοντας στα στήθη την καρδιά του, κι αυτή τον άκουσε και βά-
σταξε, να µην ξεσπάσειη οργή της· όµως εκείνος στριφογύριζε µια δω, µια κει 
στο στρώµα» (Οδύσσεια, υ 13-24). Το υποκείµενο δεν έχει ακόµη στέρεη εσω-
τερική δοµή και ταυτότητα. Τα συναισθήµατα του, το θάρρος του και η καρ-
διά του κινούνται ανεξάρτητα από αυτό. «Στην αρχή της ραψωδίας υ γαυγίζει 
η κραδίη ή επίσης το ϊ/τορ (οι δύο λέξεις είναι συνώνυµες, 17, 22) και ο 
Οδυσσέας χτυπάει το στήθος του, δηλαδή πάνω στην καρδιά του και απευθύ-
νεται σε αυτή. Νιώθει δυνατό χτυποκάρδι, δηλαδή αυτό το µέρος του σώµατος 
αντιδρά παρά τη θέληση του. Γι'αυτό δεν απευθύνεται απλώς τυπικά σε αυτή, 
όπως στον Ευριπίδη όπου η προσαγόρευση του χεριού και του ποδιού γίνεται 
για να τεθούν σε κίνηση, αλλά η καρδιά ενεργεί αυτόνοµα» (Wilamowitz-
Moellendorff, Die Heimkehrdes Odysseus. Βερολίνο 1927, σελ. 189). Η συγκί-
νηση παροµοιάζεται µε το ζώο που καθυποτάσσεται από τον άνθρωπο: η πα-
ροµοίωση µε τη σκύλα ανήκει στο ίδιο στρώµα εµπειρίας µε τη µεταµόρφωση 
των συντρόφων σε χοίρους. Το υποκείµενο, διχασµένο ακόµα και αναγκα-
σµένο να ασκεί βία κατά της φύσης µεσάτου και έξω από αυτό, «τιµωρεί» την 
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γενέοτεροι ήρωες όλων των καθαυτό µυθιστορηµάτων, πετάει 
τρόπον τινά τον εαυτό του προκειµένου να τον αποκτήσει- την 
αλλοτρίωση από τη φΰοη την πραγµατοποιεί παραδιδόµενος 
στη φύση, µε την οποία αναµετριέται σε κάθε περιπέτεια, και 
κατά ειρωνικό τρόπο θριαµβεύει αυτή η αδυσώπητη, που τη 
διατάζει καθώς επιστρέφει αδυσώπητος στο σπίτι του: ως δι-
καστής και εκδικητής γίνεται ο κληρονόµος των εξουσιών από 
τις οποίες διέφυγε. Στο οµηρικό στάδιο ανάπτυξης η ταυτότη-
τα του εαυτού είναι τόσο πολύ συνάρτηση του µη ταυτόσηµου, 
των ασυνάρτητων, µη αρθρωµένων µΰθων, που πρέπει να δα-
νείζεται από αυτούς την ύπαρξη της. Η εσωτερική µορφή ορ-
γάνωσης της ατοµικότητας, ο χρόνος, είναι ακόµη τόσο αδύνα-
τη, που η ενότητα των περιπετειών παραµένει εξωτερική, κα-
θώς η διαδοχή τους εκτυλίσσεται ως αλλαγή των τόπων δρά-
σης, χώρων αφιερωµένων σε τοπικές θεότητες, στους οποίους 
η φουρτούνα έριχνε το πλοίο. Οποτεδήποτε αργότερα ο εαυ- 
καρδιά προστάζοντας της να είναι υποµονετική και, ενόψει του µέλλοντος, 
της απαγορεύει το άµεσο παρόν. Το χτύπηµα του στήθους έγινε αργότερα 
χειρονοµία θριάµβου: ο νικητής θέλει να πει ότι η νίκη του είναι πάντοτε µια 
υπερνίκηση της ίδιας του της φύσης. Το επίτευγµα αποδίδεται στον αυτο-
συντηρητικό Λόγο. «... αρχικά ο Οδυσσέας σκεφτόταν ακόµη την αγριεµένη 
καρδιά που χτυπούσε· ανώτερη από αυτή ήταν η µντις, η οποία είναι µια δια-
φορετική εσωτερική δύναµη: αυτή έσωσε τον Οδυσσέα. Οι µεταγενέστεροι 
φιλόσοφοι την αντιπαρέθεσαν, µε την ονοµασία νους ή λογιστικόν, στο µη 
συνετό µέρος της ψυχής» (Wilamovitz, ό.π., σελ. 190). Αλλά ο εαυτός -αυτός-
αναφέρεται σε αυτό το σηµείο µόλις στο στίχο 24: αφού πρώτα έχει επι-
τευχθεί η τιθάσευση της ορµής από τον Λόγο. Αν αποδώσουµε αποδεικτική 
αξία στην επιλογή και τη διαδοχή των λέξεων, ο Όµηρος δεν πρέπει να θεω-
ρούσε το ταυτόσηµο εγώ παρά µόνον αποτέλεσµα της κυριαρχίας πάνω στην 
εσωτερική φύση του ανθρώπου. Αυτός ο νέος εαυτός τρέµει µέσα του, ένα 
πράγµα, το σώµα, αφού η καρδιά µέσα σε αυτό έχει τιµωρηθεί. Πάντως η πα-
ράλληλη τοποθέτηση των στοιχείων της ψυχής, που συχνά το ένα µιλάει στο 
άλλο, όπως την ανέλυσε λεπτοµερειακά ο Βιλαµόβιτς, φαίνεται ότι επιβεβαι-
ώνειτη χαλαρή και εφήµερη συναρµογή του υποκειµένου, που η ουσία του εί-
ναι µόνον η ευθυγράµµιση αυτών των στοιχείων. 
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τός υφίστατο ιστορικά πάλι µια τέτοια εξασθένηση ή ο τρόπος 
γραφής προϋπέθετε στον αναγνώστη µια τέτοια αδυναµία ως 
δεδοµένη, η εξιστόρηση της ζωής ξέπεφτε πάλι σε µια διαδοχι-
κή σειρά περιπετειών. Κοπιαστικά και ανακλητά αποσπάται 
στην εικόνα του ταξιδιού ο ιστορικός χρόνος από το χώρο, το 
αµετάκλητο σχήµα όλης της µυθικής εποχής. 
Το όργανο που χρησιµοποιεί ο εαυτός, για να περάσει µε 

επιτυχία τις περιπέτειες, να πεταχτεί προκειµένου να συντη-
ρηθεί, είναι η πανουργία. Ο θαλασσοπόρος Οδυσσέας εξα-
πατά τις φυσικές θεότητες όπως κάποτε ο πολιτισµένος ταξι-
διώτης τους άγριους, στους οποίους προσέφερε πολύχρωµες 
γυάλινες χάνδρες αντί ελεφαντοστού. Μόνο λίγες φορές βέ-
βαια ανταλλάσσει είδη, όταν δίδονται και λαµβάνονται δώρα 
φιλοξενίας. Το οµηρικό δώρο φιλοξενίας βρίσκεται µεταξύ 
ανταλλαγής και θυσίας. Όπως η θυσία, έτσι και αυτό το δώρο 
προσφέρεται από τον υπαίτιο ως αποζηµίωση, για το χυµένο 
αίµα, είτε ενός ξένου είτε ενός ντόπιου που νικήθηκε από τον 
πειρατή, και αποβλέπει στην ένορκη αποκήρυξη της βεντέ-
τας. Ταυτόχρονα όµως το δώρο φιλοξενίας αναγγέλλει την 
αρχή της ισοδυναµίας: στο φιλοξενούντα δίδεται, πραγµατι-
κά ή συµβολικά, το αντίτιµο των υπηρεσιών του, στον φιλοξε-
νούµενο το φαγητό για το ταξίδι, κατά βάση αρκετό ώσπου να 
επιστρέψει στο σπίτι του. Ακόµη και αν ο οικοδεσπότης δεν 
λαµβάνει την αντίστοιχη αµοιβή, µπορεί εντούτοις να υπολο-
γίζει ότι ο ίδιος ή συγγενε ίς του θα έχουν κάποτε την ίδια υπο-
δοχή: ως θυσία στις στοιχειώδεις φυσικές θεότητες το δώρο 
φιλοξενίας, είναι ταυτόχρονα µια υποτυπώδης εξασφάλιση 
απέναντι σε αυτά τα στοιχεία. Η διαδεδοµένη, αλλά γεµάτη 
κινδύνους ναυσιπλοΐα των αρχαίων Ελλήνων είναι η πραγµα-
τιστική βάση ύπαρξης αυτού του θεσµού. Ο ίδιος ο Ποσειδών, 
ο στοιχειώδης εχθρός του Οδυσσέα, σκέφτεται µε όρους 
ανταλλαγής ισοτίµων, καθώς διαµαρτύρεται κάθε τόσο ότι ο 
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τελευταίος θα έπαιρνε περισσότερα δώρα φιλοξενίας στους 
σταθµούς της περιπλάνησης του από ολόκληρο το µερίδιο του 
σε λάφυρα από την Τροία, αν δεν τον εµπόδιζε ο ίδιος να τα 
µεταφε'ρει. Στον Όµηρο όµως µια τε'τοια εκλογίκευση µπο-
ρούµε να τη διαπιστώσουµε ήδη στις κανονικές τελετές 
θυσίας. Ως ανταµοιβή για εκατόµβες ορισµένου µεγέθους οι 
άνθρωποι αναµένουν κάθε φορά την εύνοια των θεοτήτων. 
Αν η ανταλλαγή είναι η εκκοσµίκευση της θυσίας, αυτή η τε-
λευταία εµφανίζεται ήδη σαν το µαγικό σχήµα της ορθολογι-
κής ανταλλαγής, µια µεθόδευση των ανθρώπων για την κα-
θυπόταξη των θεών, που εκθρονίζονται ακριβώς από το σύ-
στηµα των τιµών που τους προσφέρονται.6 
Το στοιχείο της απάτης στη θυσία είναι το αρχέτυπο της 

6. Σε αντίθεση προς την υλιστική ερµηνεία του Νίτσε, ο Κλάγκες συνέλαβε 
τη σχέση µεταξύ θυσίας και ανταλλαγής ως εντελώς µαγική. «Η αναγκαιό-
τητα της θυσίας είναι γενική και αφορά τον καθένα, διότι, όπως είδαµε, ο 
καθένας παίρνει από τη ζωή και από όλα τα αγαθά της ζωής το µερίδιο που 
του αναλογεί -το αρχικό suum cuique- µόνον αν δεν πάψει ποτέ να δίνει. 
Δεν γίνεται όµως λόγος για µια ανταλλαγή υπό την έννοια της συνηθισµένης 
ανταλλαγής αγαθών (η οποία πρωταρχικά καθαγιάζεται επίσης από την 
ιδέα της θυσίας), αλλά για την ανταλλαγή των πτητικών υγρών ή ουσιών που 
διαχέονται µε την αφοσίωση της προσωπικής ψυχής στη ζωή του κόσµου, η 
οποία στηρίζει και τρέφει τα πράγµατα». (Ludwig Klages, Der Geist ah 
Widersacherder Seek, Λειψία 1932, τόµ. HI, µέρος 2ο, σελ. 1409). Αλλά ο δι-
πλός χαρακτήρας της θυσίας, η µαγική αυτοεγκατάλειψη του ατόµου στη 
συλλογικότητα -όπως και αν έχει το πράγµα- και η αυτοσυντήρηση χάρη 
στην τεχνική αυτής της µαγείας, εµπεριέχει µια αντικειµενική αντίφαση που 
τείνει προς την ανάπτυξη του ορθολογικού ακριβώς στοιχείου µέσα στη 
θυσία. Υπό τη συνεχιζόµενη µαγική επήρεια η ορθολογικότητα, ως τρόπος 
συµπεριφοράς του θυσιάζοντος, γίνεται πανουργία. Ο ίδιος ο Κλάγκες, έν-
θερµος απολογητής του µύθου και της θυσίας, προσέκρουσε σε αυτό το γε-
γονός και νιώθει αναγκασµένος να κάνει, ακόµη και στην ιδανική εικόνα 
της πελασγικής εποχής, διάκριση µεταξύ της γνήσιας επικοινωνίας µε τη 
φύση και του ψέµατος, χωρίς όµως να είναι σε θέση µέσα από την ίδια τη 
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πανουργίας του Οδυσσέα, καθώς πράγµατι πολλές από τις 
πανουργίες µοιάζουν σαν ένθετες σε µια θυσία που προσφέ-
ρεται σε φυσικές θεότητες.7 Αυτές εξαπατώνται τόσο από τον 
ήρωα όσο και από τους ηλιακούς θεούς. Οι ολύµπιοι φίλοι 
του Οδυσσέα εκµεταλλεύονται την παραµονή του Ποσειδώνα 
στους Αιθίοπες, που ζουν στο περιθώριο του κόσµου και 
εξακολουθούν να τον τιµούν και να του προσφέρουν τερά-
στιες θυσίες, για να συνοδεύσουν τον προστατευόµενο τους 
χωρίς να κινδυνεύσει. Απάτη ενυπάρχει ακόµη και στην ίδια 
τη θυσία που ο Ποσειδών δέχεται µε ευχαρίστηση: ο περιορι-
σµός του άµορφου θεού της θάλασσας σε έναν ορισµένο τό-
πο, στην ιερή περιοχή, περιορίζει ταυτόχρονα και την 
εξουσία του, και για να γευθεί τα χορταστικά αιθιοπικά βό-
δια, είναι αναγκασµένος να µην ξεθυµάνει πάνω στον 
Οδυσσέα. Όλες οι ανθρώπινες πράξεις θυσίας, καθώς εκτε-
λούνται σχεδιασµένα, εξαπατούν το θεό για τον οποίο προο-
ρίζονται: τον υπάγουν στην πρωτοκαθεδρία των ανθρώπινων 
σκοπών, καταλύουν την εξουσία του και η εξαπάτηση του 
περνάει οµαλά στην απάτη που αρκούν οι άπιστοι ιερείς εις 
βάρος της κοινότητας των πιστών. Η πανουργία έχει τις ρίζες 
της στη λατρεία. Ο ίδιος ο Οδυσσέας εµφανίζεται στο ρόλο 

µυθική σκέψη να αντιτάξει στη φαινοµενικότητα της µαγικής κυριαρχίας 
πάνω στη φύση µια αντίθετη αρχή, διότι αυτή η (ραινοµενικότητα αποτελεί 
ακριβώς την ουσία του µΰθου. «Δεν είναι πια µόνον παγανιστική πίστη, εί-
ναι ήδη παγανιστική πρόληψη όταν λόγου χάρη κατά την ενθρόνιση του ο 
βασιλιάς-θεός πρέπει να ορκισθεί ότι θα κάνειτον ήλιο να φωτίζει συνεχώς 
και τους αγρούς να γεµίζουν µε καρπούς» (Klages, ό.π., σελ. 1408). 7. Αυτό 
συµφωνεί µε το γεγονός ότι στον Όµηρο δεν υπάρχουν ανθρωποθυσίες µε 
την κυριολεκτική έννοια. Η εκπολιτιστική τάση του έπους είναι έκδηλη 
στην επιλογή των ιστοροΰµενων γεγονότων. «With one exception... both 
Iliad and Odyssey are completely expurgated of the abomination of Human 
Sacrifice». (Gilbert Murray, The Rise of the Greek Epic. Οξφόρδη 1911, 
σελ. 150.) 
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του θύµατος και ταυτόχρονα του ιερέα. Υπολογίζοντας το κό-
στος της θυσίας του, την πόστα, επιτυγχάνει την άρνηση της 
εξουσίας στην οποία καταθέτει την πόστα. Με τέτοια παζά-
ρια σώζει τη σηµαδεµένη από το θάνατο ζωή του. Η απάτη, η 
πανουργία και η ορθολογικότητα δεν βρίσκονται βέβαια διό-
λου σε απλή αντίθεση προς τον αρχαϊκό χαρακτήρα της 
θυσίας. Απλώς µέσω του Οδυσσέα ανεβαίνει στο επίπεδο της 
αυτοσυνείδησης η απάτη ως συστατικό στοιχείο της θυσίας, 
πράγµα που αποτελεί ίσως τον εσώτερο λόγο για τον πλα-
σµατικό χαρακτήρα του µύθου. Πανάρχαιη πρέπει να είναι η 
εµπειρία ότι η συµβολική επικοινωνία µε τη θεότητα µέσω της 
θυσίας δεν είναι πραγµατική. Η αρχή της αντιπροσώπευσης 
που ενυπάρχει στη θυσία, εκθειαζόµενη από τους ανορθολο-
γιστές του νεότερου συρµού, δεν πρέπει να διαχωρισθεί από 
τη θεοποίηση του θυσιαζοµένου, την απάτη της ιερατικής 
εκλογίκευσης της δολοφονίας µε την αποθέωση του εκλεκτού 
θύµατος. Κάτι από αυτή την απάτη, που ανυψώνει ακριβώς το 
αδύνατο πρόσωπο σε φορέα της θεϊκής ουσίας, παρατηρείται 
ανέκαθεν στο εγώ, η ύπαρξη του οποίου οφείλεται οτη θυσία 
της στιγµής υπέρ του µέλλοντος. Η ουσιαστικότητά του είναι 
φαινοµενική όπως και η αθανασία του σφαγιασθέντος. Δεν 
είναι τυχαίο ότι πολλοί λάτρευαν τον Οδυσσέα ως θεό. 
Όσο θα θυσιάζονται άτοµα, όσο η θυσία θα περιλαµβάνει 

την αντίθεση µεταξύ συλλογικότητας και ατόµου, η θυσία θα 
εµπεριέχει αντικειµενικά και την απάτη. Αν η πίστη στην 
αντιπροσώπευση µέσω της θυσίας σηµαίνει τη ζωντανή ανά-
µνηση όχι της πρωτογενούς συνιστώσας του εαυτού, αλλά 
ενός στοιχείου που προέκυψε στην ιστορία της κυριαρχίας, 
αυτή η πίστη γίνεται ταυτόχρονα αναλήθεια σε σχέση µε το 
διαµορφωµένο εαυτό: Ο εαυτός είναι ακριβώς ο άνθρωπος 
στον οποίο δεν αποδίδεται πια η µαγική δύναµη της αντιπρο-
σώπευσης. Η συγκρότηση του εαυτού διακόπτει ακριβώς 
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εκείνον τον κυµαινόµενο δεσµό µε τη φύση, τον οποίο η 
θυσία του εαυτού ισχυρίζεται πως αποκαθιστά. Κάθε θυσία 
είναι µια παλινόρθωση που διαψεύδεται από την ιστορική 
πραγµατικότητα στην οποία επιχειρείται. Η σεβάσµια πίστη 
στη θυσία όµως είναι ίσως ήδη ένα σχήµα στο οποίο έχουν 
εθισθεί οι υποταγµένοι προκειµένου να επαναλαµβάνουν 
στον εαυτό τους την αδικία που τους προξενήθηκε, για να 
µπορούν έτσι να την αντέχουν. Μέσω της αντιπροσωπευτικής 
ανταπόδοσης δεν σώζεται η άµεση, πλην όµως διακεκοµµένη 
επικοινωνία, την οποία σύµφωνα µε τους σύγχρονους µυθο-
λόγους αποκαθιστά η θυσία, διότι απεναντίας ο θεσµός της 
θυσίας είναι ο ίδιος σηµάδι µιας ιστορικής καταστροφής, µια 
πράξη βίας που άνθρωποι και φύση υφίστανται εξίσου. Η πα-
νουργία δεν είναι παρά η υποκειµενική ανάπτυξη αυτής της 
αντικειµενικής αναλήθειας της θυσίας, ο διάδοχος της. Ίσως 
εκείνη η αναλήθεια δεν ήταν πάντοτε µόνον αναλήθεια. Σε 
ένα στάδιο8 της προϊστορικής εποχής οι θυσίες µπορεί να πε-
ριείχαν ένα είδος αιµατηρής ορθολογικότητας, η οποία βέ-
βαια ακόµη και τότε δύσκολα θα µπορούσε να διαχωρισθεί 
από την απληστία του προνοµίου. Η επικρατούσα σήµερα θε-
ωρία της θυσίας τη συσχετίζει µε την ιδέα του συλλογικού σώ-
µατος, της ιδιαίτερης φυλής, στην οποία υποτίθεται ότι επι-
στρέφει το χυµένο αίµα του µέλους της φυλής ως δύναµη. Ενώ 

8. Πιθανότατα ό,τι στο αρχαιότερο. «Το ε'θιµο της ανθρωποθυσίας... είναι 
πολΰ πιο διαδεδοµε'νο ανάµεσα στους βαρβάρους και τους ηµιπολιτισµέ-
νους λαοΰς παρά στους γνήσιους άγριους, και στα χαµηλότερα στάδια ανά-
πτυξης του πολιτισµού είναι ουσιαστικά άγνωστο. Έχει παρατηρηθεί ότι σε 
µερικούς λαοΰς µε την πάροδο του χρόνου ε'λαβε µεγαλύτερες διαστάσεις», 
όπως στα νησιά της Κοινωνίας, στην Πολυνησία, στην Ινδία, στους Αζτέ-
κους. Σχετικά µε τους Αφρικανούς ο Winwood Reade λέει: «Όσο πιο 
ισχυρό το έθνος, τόσο πιο σηµαντικές οι θυσίες». (Eduard Westermarck, 
UrsprungundEntwicklungderMoralbegriffe. Λειψία 1913, τόµ. Ι, σελ. 363.) 
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ο τοτεµισµός ήδη στην εποχή του ήταν ιδεολογία,* χαρακτη-
ρίζει εντούτοις µια πραγµατική τάξη πραγµάτων, στην οποία 
ο κυρίαρχος Λόγος είχε ανάγκη από θυσίες. Πρόκειται για 
συνθήκες αρχαϊκής έλλειψης, στις οποίες δεν είναι εύκολο να 
γίνει διάκριση µεταξύ ανθρωποθυσιών και κανιβαλισµού. Η 
αριθµητικά αυξηµένη συλλογικότητα δεν µπορεί συχνά να 
διατηρηθεί στη ζωή παρά µόνο τρώγοντας ανθρώπινη σάρκα-η 
ευχαρίστηση µερικών λαών ή κοινωνικών οµάδων ήταν ίσως 
συνδεδεµένη µε τον κανιβαλισµό µε έναν τρόπο τον οποίο 
σήµερα µαρτυρεί µόνον η αποστροφή που προκαλεί η 
ανθρώπινη σάρκα. Έθιµα µεταγενέστερων εποχών όπως αυτό 
του ver sacrum,** όπου σε περιόδους λιµού µια ολόκληρη 
γενιά νέων αναγκάζεται µε τη βοήθεια τελετών να αποδη-
µήσει, διαφυλάσσουν αρκετά ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά 
µιας τέτοιας βαρβαρικής και µεταρσιωµένης ορθολογικότη-
τας. Αυτή πρέπει να έχει αποκαλυφθεί ως αυταπάτη πολύ 
πριν απο τη διαµόρφωση των µυθικών λαϊκών θρησκειών: 
καθώς το συστηµατικό κυνήγι απέφερε αρκετά θηράµατα 
στη φυλή, ώστε να περιττεύει η ανθρωποφαγία µεταξύ των 
µελών, οι πονηρέµένοι κυνηγοί και παγιδευτές πρέπει να 
ήταν πλέον δύσπιστοι απέναντι στην εντολή των ιατροµάγων 
πως τα µέλη πρέπει να προσφέρονται για φάγωµα.9 Οι µαγι-
κές συλλογικές ερµηνείες της θυσίας που δεν παραδέχονται 
διόλου την ορθολογικότητα της συνιστούν την εκλογίκευση 
της· η ευθύγραµµα πεφωτισµένη εκδοχή όµως, πως αυτό που 

"Όχι απλώς σύνολο (ουδέτερων) ιδεών, αλλά η ψευδής συνείδηση που κατ' 
ανάγκην έχει µια κοινωνία για τον εαυτό της προκειµένου να δικαιολογήσει 
την κυριαρχία. 
**Ιερή άνοιξη. Sacrum σηµαίνει επίσης καταραµένο. 
9. Σε κανιβαλιστικούς λαούς όπως σε εκείνους της Δυτικής Αφρικής δεν 
επιτρεπόταν «ούτε στις γυναίκες ούτε στους νέους... να γευθούν αυτό το 
εκλεκτό έδεσµα» (Westermarck, ό.π., Λειψία 1909, τόµ. II, σελ. 459). 
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σήµερα είναι ιδεολογία µπορείκάποτε να ήταν η αλήθεια, εί-
ναι πολύ απλοϊκή:10 οι πιο πρόσφατες ιδεολογίες δεν είναι 
παρά επανεκδόσεις των πιο αρχαίων ανατρέχουν τόσο πιο 

10. Ο Βιλαµόβιτς ορίζει το νοϋ σε «οξεία αντίθεση» προς τον λόγο (Der 
GlaubederHellenen, Βερολίνο 1931, τόµ. Ι, σελ. 41 κ.ε.). Γι' αυτόν ο µΰθος εί-
ναι «µια ιστορία που διηγείται κανείς», ένα παραµύθι για παιδιά, κάτι ανα-
ληθές, ή, χωρίς να αντιδιαστέλλεται προς αυτά, η µη αποδείξιµη ανώτερη 
αλήθεια όπως στον Πλάτωνα. Ενώ ο Βιλαµόβιτς έχει συνείδηση του 
ψευδούς χαρακτήρα των µύθων, τους εξισώνει µε την ποίηση. Με άλλα λό-
για; τους αναζητεί πρώτα στη δηλωτική γλώσσα, όπου µεταξύ του δηλώνειν 
και του εννοείν έχει επέλθει µια αντικειµενική αντίφαση, την οποία η ποίη-
ση επιδιώκει να λύσει: «Μύθος είναι πρώτα ο προφορικός λόγος που το πε-
ριεχόµενο του δεν το αφορά η λέξη» (ό.π.). Καθώς υποστασιοποιεί αυτή την 
όψιµη έννοια του µύθου, η οποία ήδη προϋποθέτει τον Λόγο ως ρητό αντί-
θετο της, φθάνει -ασκώντας µια υπόρρητη πολεµική κατά του Μπαχόφεν, 
τον οποίο ειρωνεύεται ως φαινόµενο του συρµού, χωρίς όµως να αναφέρει 
το όνοµα του- σε έναν σαφή διαχωρισµό µεταξύ της µυθολογίας και της 
θρησκείας (ό.π., σελ. 5), σύµφωνα µε τον οποίο ο µύθος δεν αντιπροσωπεύει 
το παλαιότερο στάδιο, αλλά ακριβώς το νεότερο: «Αποπειρώµαι να πα-
ρακολουθήσω... το γίγνεσθαι, τις µετεξελίξεις και τη µετάβαση από την πί-
στη στο µύθο» (ό.π., σελ. 1). Η αµετανόητα τµηµατοκεντρική έπαρση του ελ-
ληνιστή δεν του επιτρέπει να κατανοήσει τη διαλεκτική του µύθου, της θρη-
σκείας και του διαφωτισµού: «Δεν καταλαβαίνω τις γλώσσες από τις οποίες 
είναι παρµένες οι προσφιλείς σήµερα λέξεις ταµπόν και τοτέµ, µάνα και 
ορέντα, θεωρώ όµως ότι είναι επιτρεπτό να προσανατολίζοµαι προς τους 
Έλληνες και όσον αφορά τα ελληνικά πράγµατα να σκέφτοµαι ελληνικά» 
(ό.π., σελ. 10). Έτσι όµως παραµένει ακαθόριστο πώς µπορεί µε αυτά, δη-
λαδή µε την αδιαµεσολάβητη γνώµη ότι «στον αρχαιότατο ελληνισµό βρι-
σκόταν ο πυρήνας της πλατωνικής θεότητας», να συµβιβασθεί η ιστορική 
άποψη που διατύπωσε ο Κίρχοφ και υιοθέτησε ο Βιλαµόβιτς, σύµφωνα µε 
την οποία οι µυθικές συναντήσεις του Νόστου αποτελούν τον αρχαιότατο 
πυρήνα της Οδύσσειας, όπως βέβαια και η κεντρική έννοια του µύθου στον 
Βιλαµόβιτς δεν καθορίζεται επαρκώς από φιλοσοφική άποψη. Και όµως η 
αντίσταση του κατά του ανθορθολογισµού, ο οποίος εκθειάζει το µύθο, και 
η εµµονή του στην αναλήθεια των µύθων προδίδουν βαθιά κατανόηση. Η 
αποστροφή του για την πρωτόγονη σκέψη και την προϊστορία αναδεικνύει 
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πίσω από τις προηγούµενες γνωστές, όσο η ανάπτυξη της τα-
ξικής κοινωνίας διαψεύδει τις πιο πριν καθαγιασµένες ιδεο-
λογίες. Η πολυµνηµονευµένη ανορθολογικάτητα της θυσίας 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έκφραση του γεγονότος ότι η 
πρακτική' της θυσίας διαρκεί περισσότερο από την ήδη ανα-
ληθή, δηλαδή µερική* ορθολογική αναγκαιότητα της. Αυτό 
το χάσµα µεταξύ ορθολογικότητας και ανορθολογικότητας 
της θυσίας χρησιµοποιεί η πανουργία ως λαβή. Κάθε απο-
µυθοποίηση έχει τη µορφή της αναπότρεπτης εµπειρίας ότι οι 
θυσίες είναι µάταιες και περιττές. 
Αν η αρχή της θυσίας λόγω της ανορθολογικότητάς της 

αποδεικνύεται εφήµερη, εξακολουθεί εντούτοις να υφίσταται 
χάρη στην ορθολογικότητα της. Η τελευταία έχει µετα-
σχηµατισθεί, δεν εξαφανίσθηκε. Ο εαυτός περισώζεται 
αµυνόµενος κατά της διάλυσης και της µετατροπής του σε 
τυφλή φΰση, τις θεµιτές αξιώσεις της οποίας προβάλλει συνε-
χώς η θυσία. Μένει όµως δεσµευµένος µέσα στο πλαίσιο του 
φυσικού, ως ζωντανό που θέλει να επικρατήσει έναντι ζω-
ντανού. Η αντικατάσταση της θυσίας από την αυτοσυντηρητι-
κή ορθολογικότητα είναι ανταλλαγή όσο και η θυσία προη-
γουµένως. Ο ταυτόσηµος διαρκής εαυτός, που αναδύεται µέ-
σα από το ξεπέρασµα της θυσίας, είναι και πάλι αµέσως ένα 
σκληρό σαν πέτρα, αυστηρότατα τηρούµενο τελετουργικό 

ακόµη ευκρινέστερα την ε'νταση που υπήρχε πάντοτε ανάµεσα ατην απατη-
λή λέξη και την αλήθεια. Αυτό που κατά τον Βιλαµόβιτς βαραίνει τους µε-
ταγενε'στερους µύθους, η αυθαιρεσία της εφεύρεσης, πρε'πει να εµπεριεχό-
ταν ήδη και στους αρχαιότατους, αφού το ψευδός ήταν χαρακτηριστικό των 
θυσιών. Αυτό το ψευδός συγγενεύει ειδικά µε εκείνη την πλατωνική θεότητα 
την οποία ο Βιλαµόβιτς τοποθετεί πολύ παλαιότερα, στην εποχή του αρ-
χαϊκού ελληνισµού. 
*Το µερικό (partikular) αναφέρεται µόνο σε ένα µέρος του κοινωνικού 
όλου, δηλαδή εκφράζει τα συµφέροντα µιας κοινωνικής οµάδας σε αντίθε-
ση προς το σύνολο. 
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θυσίας, το οποίο ο άνθρωπος τελεί στον εαυτό του, καθώς 
αντιτάσσει τη συνείδηση του στο πλαίσιο του φυσικού. Αλη-
θές στον περίφηµο µύθο της βόρειας µυθολογίας, σύµφωνα 
µε τον οποίο ο θεός Οντίν κρεµάστηκε στο δέντρο θυσιαζό-
µενος έτσι υπέρ του εαυτού του, καθώς και στη θέση του Κλά-
γκες είναι ότι κάθε θυσία γίνεται από το θεό προς το θεό, 
όπως παρουσιάζεται και στη µονοθεϊστική µεταµφίεση του 
µύθου, τη χριστολογία.'' Αλλά το στρώµα της µυθολογίας στο 
οποίο ο εαυτός εµφανίζεται ως θυσία προς τον εαυτό του δεν 
εκφράζει τόσο την αρχική αντίληψη της λαϊκής θρησκείας 
όσο κυρίως την ενσωµάτωση του µύθου στον πολιτισµό. Στην 
ταξική ιστορία η εχθρότητα του εαυτού προς τη θυσία περιέ-
κλειε µια θυσία του εαυτού, διότι πληρωνόταν µε τη µη παρα-
δοχή της φύσης µέσα στον άνθρωπο στο όνοµα της κυριαρ-
χίας πάνω στην εξωανθρώπινη φύση και πάνω σε άλλους αν-
θρώπους. Αυτή ακριβώς η µη παραδοχή, ο πυρήνας όλης της 
εκπολιτιστικής ορθολογικότητας, είναι το κύτταρο της µυθι-
κής ανορθολογικότητας, η οποία εξακολουθεί να υπερανα-
πτύσσεται: µε τη µη παραδοχή της φύσης µέσα στον άνθρωπο 
συσκοτίζεται και γίνεται αδιαφανής ο τελικός σκοπός όχι µό-
νο της υποδούλωσης της εξωτερικής φύσης, αλλά και της 
ίδιας της ζωής. Τη στιγµή που ο άνθρωπος αποκλείει τη 
συνείδηση του εαυτού του ως φύσης, η αξία όλων των σκοπών 
για τους οποίους παραµένει στη ζωή, η κοινωνική πρόοδος, η 
ανάπτυξη όλων των υλικών και πνευµατικών δυνάµεων, ακό-
µη και η ίδια η συνείδηση, εκµηδενίζεται, και η ενθρόνιση του 
µέσου ως σκοπού, η οποία στον όψιµο καπιταλισµό παίρνει 
το χαρακτήρα της έκδηλης παράνοιας, είναι αντιληπτή ήδη 

11. Το έργο του Werner Hagemann Dergerettete Christus (Πότσνταµ 1928) 
στηρίζεται κυρίως οτην αντίληψη του χριστιανισµού ως παγανιστικής θρη-
σκείας της θυσίας. 
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στην προϊστορία της υποκειµενικότητας. Η κυριαρχία του αν-
θρώπου πάνω στον εαυτό του, η οποία θεµελιώνει τον εαυτό 
του, είναι δυνητικά πάντοτε εξόντωση του υποκειµένου, στο 
όνοµα του οποίου ασκείται, διότι η κυριαρχούµενη, καταπιε-
ζόµενη και µέσω της αυτοσυντήρησης διαλυόµενη υπόσταση 
δεν είναι παρά η ζωντανή ύπαρξη, ως συνάρτηση της οποίας 
αποκλειστικά ορίζονται οι λειτουργίες της αυτοσυντήρησης, 
δηλαδή ακριβώς αυτό που πρόκειται να συντηρηθεί. Ο παρα-
λογισµός του ολοκληρωτικού καπιταλισµού, του οποίου η τε-
χνική ικανοποίησης των αναγκών µε την ανακειµενοποιηµέ-
νη, από την κυριαρχία καθορισµένη µορφή της καθιστά αδύ-
νατη την ικανοποίηση των αναγκών και τείνει προς την εξό-

ντωση των ανθρώπων - αυτός ο παραλογισµός είχε ανα-
πτυχθεί ήδη ως αρχέτυπο µε τη µορφή του ήρωα που απαλ-
λάσσεται από τη θυσία αυτοθυσιαζόµενος. Η ιστορία του πο-
λιτισµού είναιη ιστορία της εσωστρέφειας της θυσίας. Με άλ-
λα λόγια: η ιστορία της παραίτησης. Κάθε παραιτούµενος δί-
νει από τη ζωή του περισσότερα από όσα του ανταποδίδο-
νται, περισσότερη από τη ζωή που υπερασπίζεται. Αυτή 

εκτυλίσσεται µέσα στο πλέγµα της ψευδούς κοινωνίας. Σε 
τούτη ο καθένας είναι περιττός και εξαπατάται. Η κοινωνική 
κακοδαιµονία είναι ότι όποιος θα ήθελε να αποφύγει την οι-
κουµενική, άνιση και άδικη ανταλλαγή, να µην παραιτηθεί, 
να αδράξει κατευθείαν το ακέραιο όλον, αυτός θα τα έχανε 
τότε όλα, ακόµη και το πενιχρό υπόλοιπο που του παρέχει η 
αυτοσυντήρηση. Απαιτούνται όλες οι περιττές θυσίες: ενα-
ντίον της θυσίας. Θύµα είναι και ο Οδυσσέας, ο εαυτός που 
συνεχώς επιβάλλει αυτοκυριαρχία12 και αφήνει να του ξε-
φεύγει η ζωή, την οποία σώζει και µόνον ως περιπλάνηση 

12. Λόγου χάρη όταν εγκαταλείπει την ιδέα να σκοτώσει αµέσως τον Πολύ-
φηµο (ι 302)· όταν ανέχεται την κακοποίηση από τη µεριά του Αντίνοου γιο. 
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θυµάται πια. Και όµως θυσιάζεται ταυτόχρονα για την κα-
τάργηση της θυσίας. Η αρχοντική του παραίτηση, ως αγώνας 
µε το µύθο, αντιπροσωπεύει µια κοινωνία που δεν χρειάζεται 
πια την παραίτηση και την κυριαρχία: αυτεξούσια, όχι για να 
εξουσιάζει τον εαυτό της και άλλους, αλλά για τη 
συµφιλίωση. 
Ο µετασχηµατισµός της θυσίας σε υποκειµενικότητα 

συντελείται υπό την επιρροή εκείνης της πανουργίας που 
ήταν πάντοτε µε'ρος της θυσίας. Στην αναλήθεια της πα-
νουργίας η ενυπάρχουσα στη θυσία απάτη γίνεται συστατικό 
στοιχείο του χαρακτήρα, ακρωτηριασµός του ίδιου του «πονά 
µην προδοθεί (ρ 460 κ.ε.). Βλε'πε ακόµη το επεισόδιο µε τους ανέµους (κ 50 
κ.ε.) και την προφητεία του Τειρεσία στην πρώτη Νέκυια (λ 105 κ.ε.), 
συµφωνά µε την οποία ο γυρισµός εξαρτάται από την τιθάσευση της καρ-
διάς. Βέβαια η συγκράτηση του Οδυσσέα δεν έχει ακόµη το χαρακτήρα της 
οριστικής παραίτησης, αλλά σηµαίνει απλώς µια αναβολή: τις πράξεις εκδί-
κησης που απαγορεύει στον εαυτό του τις εκτελεί συνήθως αργότερα ακό-
µη πιο συστηµατικά: ο πολύπαθος είναι υποµονετικός. Στη συµπεριφορά 
του είναι ακόµη σχετικά φανερό, σαν ένα είδος φυσικού σκοπού, αυτό που 
αργότερα κρύβεται µέσα στην ολική, επιτακτική παραίτηση, για να αποκτή-
σει έτσι την ακαταµάχητη δριµύτητα που χαρακτηρίζει την υποδούλωση 
όλων των φυσικών πραγµάτων. Τοποθετηµένη στο υποκείµενο, χειραφετη-
µένη από το περιεχόµενο που της είχε υπαγορεύσει ο µύθος, αυτή η υπο-
δούλωση της φύσης γίνεται «αντικειµενική», αυτοτελής σαν ένα υλικό αντι-
κείµενο απέναντι σε κάθε ιδιαίτερο σκοπό του ανθρώπου, γίνεται ορθολο-
γικός νόµος. Ήδη στην υποµονή του Οδυσσέα, καθαρά µετά το φόνο των 
µνηστήρων, η εκδίκηση παίρνει τα χαρακτηριστικά της νοµικής διαδικα-
σίας: ακριβώς η τελική εκπλήρωση του µυθικού πόθου γίνεται αντικειµενι-
κό όργανο της κυριαρχίας. Δίκαιο είναι η παραιτούµενη εκδίκηση. Καθώς 
όµως αυτή η δικαστική υποµονή αναπτύσσεται πάνω σε κάτι που βρίσκεται 
έξω από την ίδια, πάνω στη λαχτάρα για την πατρίδα, αποκτά τα χαρακτη-
ριστικά της ανθρωπιάς, σχεδόν της εµπιστοσύνης, τα οποία παραπέµπουν 
πέρα από την εκάστοτε αναβαλλόµενη εκδίκηση. Στην ανεπτυγµένη αστική 
κοινωνία αργότερα καταργούνται και τα δύο: µαζί µε την ιδέα της εκδίκη-
σης γίνεται και η νοσταλγία ταµπού, και αυτό ακριβώς ε ίναι η ενθρόνιση της 
εκδίκησης, που διαµεσολαβείται ως αυτοεκδίκηοη του εαυτού. 
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λΰπαθου πανούργου», η φυσιογνωµία του οποίου ε'χει χαρα-
χθεί από τα πλήγµατα που έδωσε στον εαυτό του για το σκο-
πό της αυτοσυντήρησης. Αυτό εκφράζει τη σχέση µεταξύ του 
πνεύµατος και της σωµατικής δύναµης. Ο φορε'ας του πνεύ-
µατος, ο προστάζων, όπως παρουσιάζεται σχεδόν πάντοτε ο 
πανούργος Οδυσσέας, είναι, παρ' όλες τις εξιστορήσεις των 
άθλων του, τουλάχιστον σωµατικά πιο αδύναµος από τις 
δυνάµεις της προϊστορίας µε τις οποίες πρέπει να αγωνίζεται 
για τη ζωή του. Τα επεισόδια µε τα οποία εξυµνείται η απλή 
σωµατική δύναµη του περιπλανώµενου, η ευνοηµένη από 
τους µνηστήρες πυγµαχική αναµέτρηση µε τον επαίτη Ίρο 
και το τάνυσµα του τόξου, είναι αθλητικής φύσης. Αυτο-
συντήρηση και σωµατική δύναµη είναι διαχωρισµένες: οι 
αθλητικές ικανότητες του Οδυσσέα είναι όπως αυτές του 
gentleman, ο οποίος απαλλαγµένος από υλικές φροντίδες 
µπορεί να προπονείται ως αυτοκυρίαρχος άρχοντας. Η απο-
στασιοποιηµένη από την αυτοσυντήρηση δύναµη είναι αυτή 
ακριβώς που ωφελεί την αυτοσυντήρηση: στον αγώνα µε τον 
αδύναµο, λαίµαργο και απειθάρχητο ζητιάνο ή µε εκείνους 
που τεµπελιάζουν ανέµελοι ο Οδυσσέας προξενεί στους κα-
θυστερηµένους συµβολικά ακόµα µια φορά αυτό που τους 
έκανε η οργανωµένη τάξη των τιµαριούχων ανέκαθεν στην 
πραγµατικότητα, και επιβεβαιώνεται ως ευγενής. Όπου όµως 
συναπαντά πρωτογενείς δυνάµεις, που δεν είναι ούτε 
εξηµερωµένες ούτε αποχαυνωµένες, δυσκολεύεται περισσό-
τερο. Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να αντιπαραβληθεί 
σώµα µε σώµα µε τις ίδιες τις µυθικές δυνάµεις που συνεχί-
ζουν την εξωτική ζωή τους. Είναι αναγκασµένος να αναγνω-
ρίσει ως δεδοµένες τις τελετουργίες των θυσιών που συνεχώς 
συναντά: δεν µπορεί να τις παραβιάσει. Αντ' αυτού τις δέχε-
ται τυπικά ως προϋπόθεση των δικών του λογικών αποφάσε-
ων. Αυτές εκτελούνται τρόπον τινά µέσα στο πλαίσιο της 
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προϊστορικής ετυµηγορίας, στην οποία βασίζεται η κατάστα-
ση της θυσίας. Το γεγονός ότι η ίδια η παλαιά θυσία έγινε στο 
µεταξύ ανορθολογική παρουσιάζεται στην εξυπνάδα του πιο 
αδύναµου ως βλακεία της τελετουργίας. Η τελετουργική 
θυσία παραµένει αποδεκτή, το γράµµα της τηρείται αυστηρά. 
Όµως η ανόητη πια ετυµηγορία αναιρείται, εφόσον οι ίδιες 
της οι διατάξεις της αφήνουν ολοένα µεγαλύτερα περιθώρια 
για παρεκκλίσεις. Ακριβώς το πνεύµα που υποδουλώνει τη 
φύση αξιώνει συνεχώς να αναγνωρισθεί η υπεροχή της φύ-
σης στον ανταγωνισµό. Όλος ο αστικός διαφωτισµός συµµε-
ρίζεται το αίτηµα για νηφαλιότητα, ρεαλισµό, σωστή εκτίµη-
ση του συσχετισµού των δυνάµεων. Δεν επιτρέπεται να σκέ-
φτεται κανείς µε βάση τις επιθυµίες του. Αυτό βέβαια 
συµβαίνει επειδή κάθε εξουσία στην ταξική κοινωνία είναι 
συνδεδεµένη µε τη βασανιστική συνείδηση της δικής της 
αδυναµίας απέναντι στη σωµατική φύση και τους κοινωνι-
κούς διαδόχους της, τους πολλούς. Μόνον ο συνειδητός χει-
ρισµός της προσαρµογής στη φύση εξασφαλίζει στους σωµα-
τικά πιο αδύνατους τον έλεγχο πάνω στη φύση. Ο ορθός λό-
γος, ο οποίος εκτοπίζει τη µίµηση (Mimesis), δεν είναι απλώς 
το αντίθετο της. Είναι ο ίδιος µίµηση: ως εξοµοίωση προς το 
νεκρό. Το υποκειµενικό πνεύµα, το οποίο διαλύει την εµψύ-
χωση της φύσης, εξουσιάζει την άψυχη µόνο µιµούµενο την 
ακαµψία της και διαλύοντας τον εαυτό του, αφού τον θεωρεί 
προϊόν ανιµισµού. Η µίµηση µπαίνει στην υπηρεσία της 
κυριαρχίας, καθώς ακόµη και ο άνθρωπος ενώπιον του αν-
θρώπου γίνεται φαινόµενο ανθρωποµορφισµού. Το σχήµα 
της πανουργίας του Οδυσσέα είναι η υποδούλωση της φύσης 
µέσω µιας τέτοιας εξοµοίωσης. Στην εκτίµηση του συσχετι-
σµού των δυνάµεων, κατά την οποία εκ των προτέρων κρίνει 
ότι η επιβίωση του τρόπον τινά εξαρτάται από την παραδοχή 
της ήττας του, δυνητικά από το θάνατο, βρίσκεται εν σπέρµα- 
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τι ήδη η αρχή της αστικής αντιαυταπάτης, το εξωτερικό σχή-
µα της εσωτερίκευσης της θυσίας, της παραίτησης. Ο πα-
νούργος επιβιώνει µόνο µε τίµηµα το δικό του όνειρο, που το 
πληρώνει αποµαγικοποιώντας τον εαυτό του όπως και τις 
εξωτερικές δυνάµεις. Αυτός λοιπόν δεν µπορεί να έχει ποτέ 
το ακέραιο, πρέπει πάντοτε να περιµένει, να έχει υποµονή, 
να παραιτείται, δεν επιτρέπεται να γευθείτο λωτό οΰτε τα βό-
δια του ιερού Υπερίωνα, και όταν περνάει τα στενά, πρέπει 
να συνυπολογίζει την απώλεια των συντρόφων που η Σκύλλα 
αρπάζει από το πλοίο. Διέρχεται µε ελιγµούς, αυτή είναι η 
επιβίωση του, και όλη η φήµη που εξασφαλίζει ο ίδιος και του 
εξασφαλίζουν οι άλλοι επιβεβαιώνει απλώς ότι ο τιµητικός 
τίτλος του ήρωα κερδίζεται µόνο µε την ταπείνωση του πόθου 
για την πλήρη, γενική και αδιαίρετη ευτυχία. 
Το τυπικό σχήµα της πανουργίας του Οδυσσέα: το αποχω-

ρισµένο, εργαλειακό πνεύµα, καθώς παραιτείται και προ-
σκολλάται στη φύση, της δίνει όσα της ανήκουν και έτσι ακρι-
βώς την εξαπατά. Τα µυθικά τέρατα, στην επικράτεια των 
οποίων εισέρχεται, αντιπροσωπεύουν όλα τρόπον τινά απο-
λιθωµένα συµβόλαια, νόµιµες απαιτήσεις της προϊστορικής 
εποχής. Έτσι η παλαιότερη λαϊκή θρησκεία παρουσιάζεται 
κατά την εποχή της ανεπτυγµένης πατριαρχίας µέσα από τα 
σκόρπια λείψανα της: κάτω από τον ολύµπιο ουρανό αυτά 
έχουν γίνει φιγούρες της αφηρηµένης µοίρας, της αποµα-
κρυσµένης από οποιοδήποτε νόηµα αναγκαιότητας. Το γεγο-
νός ότι θα ήταν αδύνατο να επιλεγεί λόγου χάρη άλλη δια-
δροµή από εκείνη µεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης µπορεί κα-
νείς να το αντιληφθεί ορθολογιστικά ως µυθοποιητική µετά-
πλαση των πιο ισχυρών θαλάσσιων ρευµάτων έναντι των µι-
κρών αρχαϊκών πλοίων. Αλλά σε αυτή τη µυθικά αντικειµε-
νοποιητική µεταφορά η φυσική σχέση δύναµης και αδυνα-
µίας έχει πάρει ήδη το χαρακτήρα µιας νοµικής σχέσης. Η 
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Σκύλλα και η Χάρυβδη εγείρουν απαιτήσεις πάνω σε ό,τι πέ-
φτει στα χέρια τους, όπως η Κίρκη θεωρεί δικαίωµα της να 
µεταµορφώνει τους µη άτρωτους ή ο Πολύφηµος να κατα-
βροχθίζειτους φιλοξενούµενους. Κάθε µυθική φιγούρα είναι 
ταγµένη να πράττει διαρκώς το ίδιο- συνίσταται στην επανά-
ληψη: µια αποτυχία της θα σήµαινε το τέλος της. Όλες φέ-
ρουν τα χαρακτηριστικά αυτού που στους κολαστήριους µύ-
θους του Κάτω Κόσµου, όπως του Ταντάλου, του Σίσυφου, 
των Δαναΐδων, θεµελιώνεται µε αποφάσεις της ολύµπιας δι-
καιοσύνης. Είναι φιγούρες καταναγκασµού: οι φρικαλεότη-
τες που διαπράττουν είναι η κατάρα που τις βαραίνει. Το 
µυθικό αναπόφευκτο ορίζεται ως η ισοδυναµία µεταξύ αυτής 
της κατάρας, της εγκληµατικής πράξης που την εξιλεώνει και 
της ενοχής που προκύπτει από αυτή και που αναπαράγει την 
κατάρα. Όλο το δίκαιο στην ώςτώρα ιστορία φέρει τα ίχνη 
αυτού του σχήµατος. Στο µύθο κάθε σταθµός του κύκλου εξο-
φλεί την οφειλή του προηγούµενου και έτσι συντελεί στην 
εδραίωση του πλέγµατος ενοχής ως νόµου.* Σε αυτό ο 
Οδυσσέας αντιστέκεται. Ο εαυτός αντιπροσωπεύει την ορ-
θολογική καθολικότητα σε αντίθεση προς το αναπόφευκτο 
του πεπρωµένου. Καθώς όµως ο Οδυσσέας βρίσκει την κα-
θολικότητα περιπλεγµένη µε το αναπόφευκτο, η ορθολογικό-
τητα του παίρνει κατ' ανάγκη µια περιοριστική µορφή, εκείνη 
της εξαίρεσης. Πρέπει να ξεφύγει από τις νοµικές σχέσεις 
που τον περικυκλώνουν και τον απειλούν και που ώς ένα βαθ-
µό είναι εγχαραγµένες σε κάθε µυθική φιγούρα. Ανταποκρί-
νεται στη νοµική διάταξη έτσι ώστε αυτή να χάνειτην εξουσία 
πάνω του, καθώς της αναγνωρίζει αυτή την εξουσία. Είναι 

♦Χαρακτηριστική φιγούρα ενός τέτοιου πλέγµατος ενοχής είναι ο Ορέστης, 
που δολοφονείτη µητέρα του, η οποία δολοφόνησε τον Αγαµέµνονα. Η ενο-
χή (και η συνενοχή) εξιλεώνεται µε νέα ενοχή κ.ο.κ. 
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αδύνατο να ακούσει τις Σειρήνες και να µην πέσει θύµα τους: 
δεν γίνεται να τις αψηφήσει πεισµατικά. Πείσµα και τύφλω-
ση είναι ένα και το αυτά, και όποιος εναντιώνεται σε αυτές µε 
πείσµα παραδίδεται έτσι ακριβώς στο µύθο απέναντι στον 
οποίο λαµβάνει θέση. Πανουργία όµως είναι το πείσµα που 
πήρε ορθολογική µορφή. Ο Οδυσσέας δεν προσπαθεί να χα-
ράξει διαφορετική πορεία ώστε να µην περάσει µπροστά από 
τις Σειρήνες. Ούτε αποτολµά λόγου χάρη να στηριχθεί στην 
υπεροχή των γνώσεων του και να ακούσει ελεύθερα τους θη-
λυκούς πειρασµούς νοµίζοντας ότι η ελευθερία του είναι 
επαρκής προστασία. Μαζεύει τα φτερά του, το πλοίο ακο-
λουθεί την προκαθορισµένη µοιραία πορεία του, και συνει-
δητοποιεί ότι, όσο και αν αποστασιοποιείται συνειδητά από 
τη φύση, ως ακροατής παραµένει εξαρτηµένος από αυτή. Τη-
ρεί το συµβόλαιο της υποταγής του και σπαρταράει δεµένος 
στο κατάρτι για να πέσει στην αγκαλιά των φθοροποιών θη-
λυκών. Έχει ανακαλύψει όµως ένα κενό στο συµβόλαιο, µέ-
σα από το οποίο κατά την εκπλήρωση των όρων µπορεί να 
γλιστρήσει. Το πανάρχαιο συµβόλαιο δεν προσδιορίζει αν ο 
παραπλέων πρέπει να ακούειτο τραγούδι άδετος ή αν µπορεί 
να το ακούει δεµένος. Το δέσιµο ανήκει σε ένα µεταγενέστε-
ρο στάδιο, όταν οι αιχµάλωτοι δεν σκοτώνονται πια επιτό-
που. Ο Οδυσσέας αναγνωρίζει την αρχαϊκή ανωτερότητα του 
τραγουδιού, καθώς ο ίδιος, από τεχνική άποψη φωτισµένος, 
βάζει να τον δέσουν. Τεντώνει τα αυτιά του προς το τραγούδι 
της απόλαυσης και µαταιώνει την ίδια καθώς και το θάνατο. 
Ο δεµένος ακροατής θέλει να πάει στις Σειρήνες όσο και 
οποιοσδήποτε άλλος. Έλαβε όµως τα µέτρα του, ώστε υπο-
κύπτοντας στη γοητεία τους να µην υποκύψει στις ίδιες. Παρ' 
όλη τη σφοδρότητα του πόθου του, η οποία καθρεφτίζει τη δύ-
ναµη των ίδιων των ηµιθεαινών, δεν µπορεί να πάει κοντά 
τους, διότι οι κωπηλατούντες σύντροφοι, που τα αυτιά τους 
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είναι βουλωµένα µε κερί, δεν ακούνε οΰτε το τραγούδι των 
Σειρήνων ούτε την απεγνωσµένη κραυγή του αρχηγού. Οι 
Σειρήνες έχουν την αξία τους, η οποία όµως στην αστική 
προϊστορία έχειήδη εξουδετερωθεί παίρνοντας τη µορφή της 
λαχτάρας εκείνου που την προσπερνάει. Το έπος δεν λέει τι 
συνέβη µε τις Σειρήνες αφότου το πλοίο εξαφανίσθηκε στον 
ορίζοντα. Στην τραγωδία όµως θα έπρεπε να έχει έλθει η ώρα 
τους, όπως είχε έλθεικαιη ώρα της Σφίγγας, όταν ο Οιδίπους 
έλυσε το αίνιγµα εκπληρώνοντας την εντολή της και έτσι ανα-
τρέποντας τη. Διότι το δίκαιο των µυθικών µορφών, ως δίκαιο 
του ισχυρότερου, ζει µόνον από το ανεκπλήρωτο του όρου 
που θέτουν. Αν αυτός ικανοποιηθεί, τότε οι µύθοι χάνονται 
ώς τον τελευταίο τους διάδοχο. Μετά την ευτυχώς-ατυχή 
συνάντηση του Οδυσσέα µε τις Σειρήνες όλα τα τραγούδια εί-
ναι άρρωστα και ολόκληρη η δυτική µουσική µοχθεί για να 
απαλλαγεί από το παράλογο του τραγουδιού µέσα στον πολι-
τισµό, από το οποίο όµως ταυτόχρονα πηγάζει και η κινητή-
ρια δύναµη όλης της έντεχνης µουσικής. 
Με τη διάλυση του συµβολαίου µέσα από την κατά γράµµα 

τήρηση του µεταβάλλεται η ιστορική θέση της γλώσσας, που 
τώρα αρχίζει να περνάει στη δήλωση. Η θυµική µοίρα, το πε-
πρωµένο, ήταν ταυτόσηµο µε τον οµιλούµενο λόγο. Ο κύκλος 
των παραστάσεων, µέσα στον οποίο εντάσσονταν οι ετυµηγο-
ρίες της µοίρας που οι µυθικές µορφές εκτελούσαν απαρέ-
γκλιτα, δεν γνωρίζει ακόµη τη διαφορά µεταξύ της λέξης και 
του δηλωνόµενου αντικειµένου. Η λέξη οφείλει να έχει άµεση 
εξουσία πάνω στο πράγµα, έκφραση και πρόθεση είναι 
συγκοινωνούντα δοχεία. Η πανουργία όµως συνίσταται στην 
εκµετάλλευση της διαφοράς. Πιάνεται κανείς από τη λέξη για 
ν' αλλάξει το πράγµα. Έτσι αναδύεται η συνείδηση της ενδιά-
θετης πρόθεσης. Στην αµηχανία του ο Οδυσσέας συνειδητο-
ποιεί το δυϊσµό, καθώς αντιλαµβάνεται ότι η ίδια λέξη µπορεί 
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να σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα. Επειδή υπό το όνοµα 
Ουδείς µπορεί να υποτεθεί τόσο ο ήρωας όσο και ο Κανένας, 
εκείνος είναι σε θε'ση να λΰσειτα µάγια του ονόµατος. Οι αµε-
τάβλητες λέξεις παραµένουν τύποι που χαρακτηρίζουν το 
αδυσώπητο πλέγµα φυσικών συναρτήσεων. Ήδη στη µαγεία 
η ακαµψία των λέξεων όφειλε να αντικρίσει πρόσωπο µε πρό-
σωπο την ακαµψία της µοίρας, που εκείνη ταυτόχρονα καθρέ-
φτιζε. Εδώ εµπεριεχόταν ήδη η αντίθεση µεταξύ της λέξης και 
εκείνου προς το οποίο αυτή εξοµοιωνόταν. Στην οµηρική βαθ-
µίδα ανάπτυξης αυτή η αντίθεση γίνεται καθοριστική. Ο 
Οδυσσέας ανακαλύπτει στις λέξεις αυτό που στην ανεπτυγµένη 
αστική κοινωνία λέγεται τυποκρατία: το τίµηµα της διαρκούς 
δεσµευτικότητάς τους είναι ότι πρέπει να αποστασιοποιούνται 
από το εκάστοτε περιεχόµενο που τις πληροί και, στην 
απόσταση τους, να αναφέρονται σε κάθε δυνατό περιεχόµε-
νο, στον Κανέναν ή στον ίδιο τον Οδυσσέα. Μέσα από την 
τυποκρατία των µυθικών ονοµάτων και όρων συµβολαίου τα 
οποία θέλουν να κυριαρχούν, αδιάφορα όπως η φύση, πάνω 
στους ανθρώπους και στην ιστορία, προκύπτει ο νοµιναλι-
σµός, το αρχέτυπο της αστικής σκέψης. Η αυτοσυντηρητική 
πανουργία ζει από τη διαδικασία µεταξύ της λέξης και του 
πράγµατος. Οι δυο αντιφατικές πράξεις του Οδυσσέα στη 
συνάντηση του µε τον Πολύφηµο, ότι υπάκουσε στο όνοµα και 
ότι το απαρνήθηκε, είναι εντούτοις ένα και το αυτό. Οµολογεί 
την ταυτότητα του, την οποία ως Κανένας απαρνείται, σώζει 
τη ζωή του εξαφανίζοντας τον εαυτό του. Αυτή η προσαρµογή 
στο νεκρό στοιχείο µέσω της γλώσσας περιέχει το σχήµα των 
συγχρόνων µαθηµατικών. 
Η πανουργία ως µέσον µιας ανταλλαγής όπου όλα γίνο-

νται σωστά, όπου το συµβόλαιο τηρείται και ο συµβαλλόµε-
νος εντούτοις εξαπατάται, παραπέµπει πίσω σε έναν οικονο-
µικό τύπο, ο οποίος εµφανίζεται, αν όχι στη µυθική προϊστο- 
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ρία, τουλάχιστον οπωσδήποτε στην πρώιµη αρχαιότητα: την 
παµπάλαιη «περιστασιακή ανταλλαγή» µεταξύ κλειστών οι-
κιακών οικονοµιών. «Πλεονάσµατα ανταλλάσσονται περι-
στασιακά, αλλά το κύριο βάρος του εφοδιασµού βρίσκεται 
στα αυτοπαραγόµενα».13 Τον τρόπο συµπεριφοράς του περι-
στασιακά ανταλλάσσοντος θυµίζει το φε'ρσιµο του περιπλα-
νώµενου Οδυσσέα. Ακόµη και οτη µελοδραµατική σκηνή µε 
το ζητιάνο ο φεουδάρχης φέρει τα χαρακτηριστικά του ανα-
τολίτη εµπόρου14 που γυρίζει στο σπίτι του φέρνοντας αµύθητα 
πλούτη, αφού πρώτη φορά σπάζοντας την παράδοση βγαίνει 
από τη σφαίρα της οικιακής οικονοµίας και «µπαρκάρει». Το 
περιπετειώδες στοιχείο των επιχειρήσεων του δεν είναι από 
οικονοµική άποψη παρά η ανορθολογική πλευρά του ορθού 
του λόγου (ratio) απέναντι στην ακόµη επικρατούσα πα-
ραδοσιοκρατική µορφή της οικονοµίας. Αυτή η ανορθολογι-
κότητα του ορθού λόγου ενσαρκώθηκε στην πανουργία, σε 
αυτή την εξοµοίωση του αστικού Λόγου προς κάθε παραλο-
γισµό που θα του εναντιωθεί ως ακόµη πιο ισχυρός από 
αυτόν. Ο πανούργος µοναχικός είναι ήδη ο homo oecono-
micus, µε τον οποίο όλοι οι λογικοί άνθρωποι ασφαλώς µοιά-
ζουν: γι' αυτό η Οδύσσεια15 είναι ήδη µια Ροβινσονιάδα.* Και 

13. Max Weber, Wirtschafisgeschichte, Μόναχο και Λειψία, 1924, σελ. 3, 
14.0 Victor Berard τόνισε µε ιδιαίτερη έµφαση, χωρίς όµως να απαλλαγεί 
από µερικές αποκρυφικές κατασκευές, το σηµιτικό στοιχείο της Οδύσσειας. 
Βλέπε το κεφάλαιο «Les Pheniciens et l'Odyssee» στη Resurrection 
d'Homere. Παρίσι 1930, σελ. Ill κ.ε. 15. Οδύσσεια, 192 κ.ε. 
*Robinsonade λέγεται κάθε περιπετειώδες µυθιστόρηµα τΰπου Robinson 
Crusoe. Ο Μαρξ αποκαλούσε Ροβινσονιάδες και τις αστικές οικονοµικές 
θεωρίες που πραγµατεύονταν τον άνθρωπο ως µοναχικό παραγωγό-κατα-
ναλωτη έξω από κοινωνικές συνθήκες. [Βλέπε Καρλ Μαρξ, Βασικές γραµ-
µές της κριτικής της πολιτικής οικονοµίας, τόµ. Α, Αθήνα 1989, σελ. 53. 
(Σ.τ.Ε.)) 
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τα δυο αρχέτυπα των ναυαγών µετατρέπουν την αδυναµία 
τους -εκείνη του ίδιου του ατόµου που αποχωρίζεται από το 
συλλογικό σώµα- σε κοινωνική δΰναµή τους. Καθώς είναι 
παραδοµένοι στους τυχαίους κυµατισµούς, αποµονωµένοι 

χωρίς ελπίδα βοήθειας, η αποµόνωση τους τους επιτάσσει να 
επιδιώκουν αδυσώπητα το ατοµιστικό* τους συµφέρον. 

Ενσαρκώνουν την αρχή της καπιταλιστικής οικονοµίας προ-
τού" καν βάλουν στην υπηρεσία τους έστω έναν εργάτη· τα 
διασωσµένα αγαθά που φέρνουν µαζί τους για τη νέα επιχεί-
ρηση ωραιοποιούν όµως την αλήθεια, το γεγονός ότι ο επι-
χειρηµατίας έµπαινε ανέκαθεν στον ανταγωνισµό διαθέτο-
ντας κάτι περισσότερο από την απλή εργατικότητα των χε-
ριών του. Η αδυναµία τους απέναντι στη φύση εµφανίζεται 
ήδη ως ιδεολογία της κοινωνικής τους επικυριαρχίας. Το 

ανυπεράσπιστο του Οδυσσέα απέναντι στα πελώρια κύµατα 
που θραύονται ακούγεται όπως τα επιχειρήµατα του ταξιδιώ-
τη υπέρ της νοµιµοποίησης του πλουτισµού εις βάρος των 

ιθαγενών. Η αστική οικονοµολογίατο συγκράτησε αργότερα 
µέσα στην έννοια του ρίσκου: η πιθανότητα βουλιάγµατος 
καλείται να θεµελιώσει ηθικά το κέρδος. Από τη σκοπιά της 
ανεπτυγµένης οικονοµίας των ανταλλαγών και των ατόµων 
της οιπεριπέτειεςτου Οδυσσέα δεν είναι παρά η ποιητική πε-
ριγραφή των ρίσκων, τα οποία σηµατοδοτούν το δρόµο προς 
την επιτυχία. Ο Οδυσσέας ζει συµφωνά µε την πρώτη αρχή 
που κάποτε συνέστησε την αστική κοινωνία. Είχε κανείς την 
επιλογή: να εξαπατήσει ή να καταστραφεί. Η απάτη ήταν το 
σηµάδι της ratio το οποίο πρόδιδε τον µερικό χαρακτήρα της. 
Γι' αυτό στην καθολική κοινωνικοποίηση, όπως την προσχε- 

*Atomistisch (ατοµιστικός), αναφέρεται στα άτοµα, τα αδιαίρετα στοιχεία, 
από τα οποία, συµφωνά µε τις ατοµιστικές θεωρίες, αρχαίες και νεότερες, 
αποτελείται ο κόσµος. 
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διάζουν ο κοσµοπεριηγητής Οδυσσέας και ο µοναχικός κα-
τασκευαστής Ροβινσώνας, εµπεριέχεται από την αρχή κιόλας 
η απόλυτη µοναχικότητα, η οποία γίνεται φανερή στο τέλος 
της αστικής εποχής. Ριζική κοινωνικοποίηση σηµαίνει ριζική 
αλλοτρίωση. Ο Οδυσσέας και ο Ροβινσώνας έχουν να κάνουν 
µε την ολότητα: ο πρώτος τη διασχίζει, ο δεύτερος τη δηµι-
ουργεί. Και οι δυο επιτελούν αυτό το έργο µόνον εντελώς ξε-
κοµµένοι από όλους τους άλλους ανθρώπους. Αυτούς τους 
συναντούν και οι δυο µόνον υπό αλλοτριωµένη µορφή, ως 
εχθρούς ή ως σηµεία στήριξης, πάντοτε ως εργαλεία, ως 
πράγµατα. 
Μια από τις πρώτες περιπέτειες του καθαυτό Νόστου 

ανάγεται βέβαια σε πολύ παλαιότερες εποχές, πίσω ακόµη 
και από το βαρβαρικό στάδιο των δαιµόνων µε την παραµορ-
φωµένη όψη και των µαγικών θεοτήτων. Πρόκειται για την 
ιστορία των Λωτοφάγων. Όποιος δοκιµάζει τους λωτούς 
υποκύπτει όπως αυτός που ακούει τις Σειρήνες ή εκείνος που 
τον κρούε ι η ράβδος της Κίρκης. Το θύµα όµως υποτίθεται ότι 
δεν πάθαινε τίποτε: «Κι οι Λωτοφάγοι δε µελέτησαν κακό 
στους συντρόφους µας κανένα». Ο µόνος κίνδυνος ήταν ότι 
θα ξεχνούσε και τη θέληση του θα έσβηνε. Η κατάρα δεν τον 
καταδικάζει σε τίποτε άλλο παρά µόνο τον κάνει να επιστρέ-
ψει στην πρωτογενή κατάσταση, που δεν γνωρίζει εργασία 
και αγώνα στην «εύφορη χώρα»:16 «Μα αν του λωτού το µε-
λοοτάλαχτο καρπό κανείς γευόταν, πια δε γνοιαζόταν για µη-
νύµατα κι ούδ' έλεε να διαγείρει· το 'χε να µείνει εκεί καλύ-
τερο και µε τους Λωτοφάγους λωτό να γεύεται, κι ολότελα το 
γυρισµό ξεχνούσε».17 Μια τέτοια ειδυλλιακή ζωή, που θυµί-
ζει βέβαια την ευτυχία των ναρκωτικών ουσιών, µε τη βοή- 

16/Ο.π., ψ 311. 
17.Ό.π.,ι94κ.ε. 
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θεια των οποίων, σε πωρωµένα κοινωνικά συστήµατα, υπο-
δουλωµένα στρώµατα γίνονται ικανά να υποφέρουν την 

ανυπόφορη ζωή, δεν µπορεί να επιτρέψει στους δικούς του ο 
αυτοσυντηρητικός Λόγος. Στην πραγµατικότητα πρόκειται 
για απλή ψευδαίσθηση ευτυχίας, αποχαυνωτική φυτοζωία, 
πενιχρή όπως η ύπαρξη των ζώων. Στην καλύτερη περίπτωση 
απουσιάζει η συνείδηση της δυστυχίας. Η ευτυχία όµως περι-
κλείει µέσα της την αλήθεια. Είναι από τη φύση της αποτέλε-
σµα. Αναπτύσσεται µε την άρση του πάσχειν. Έτσι το δίκαιο 
είναι µε το µέρος του πολύπαθου, που δεν µπορεί να υποφέ-
ρει τη ζωή κοντά στους Λωτοφάγους. Ερχόµενος σε αντίθεση 
προς αυτούς συνηγορεί υπέρ της δικής τους υπόθεσης, εκ-

προσωπεί την πραγµατοποίηση της ουτοπίας µέσω της ιστο-
ρικής εργασίας, ενώ η απλή χρονοτριβή στην εικόνα της µα-
καριότητας αποµυζά τη δύναµη που αυτή η εργασία απαιτεί. 
Καθώς όµως η ορθολογικότητα, ο Οδυσσέας, προασπίζει 

έµπρακτα αυτό το δίκαιο, εµπλέκεται αναγκαστικά στην αδι-
κία. Όντας αδιαµεσολάβητη, η δική του δράση αποβαίνει 

υπέρ της κυριαρχίας. Αυτή την ευτυχία «στις παρυφές του κό-
σµου »'s δε ν µπορε ί να την επιτρέψ ε ι ο αυτοσυντηρητικός Λό-
γος, όπως εξάλλου ούτε την ακόµη πιο επικίνδυνη των κατο-
πινότερων φάσεων. Οι οκνηροί κυνηγούνται και µεταφέρο-
νται στις γαλέρες: «Μα τους δικούς µου εγώ τραβώντας τους 
στα βαθουλά καράβια µεβιάς τους έδεσα θρηνάµενους στους 
πάγκους από κάτω».19 Ο λωτός είναι φαγώσιµο φρούτο της 
Ανατολής. Και σήµερα ακόµη, κοµµένος σε λεπτές φέτες, 

έχει τη θέση του στην κινέζικη και ινδική κουζίνα. Ο πειρα-
σµός στον οποίο υποτίθεται ότι βάζει τους ανθρώπους δεν εί- 

18. Jacob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, Stuttgart X.X., τόµ. Ill, 
σελ. 95. 
19. Οδύσσεια, 198 κ.ε. 
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ναι ίσως άλλος από τον κίνδυνο της επαναστροφής στη φάση 
της συλλογής καρπών της γης20 και της θάλασσας, ένα στάδιο 
παλαιότερο από τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή και από το 
κυνήγι, δηλαδή πριν από κάθε παραγωγή. Μάλλον δεν είναι 
τυχαίο ότι το έπος συνδέει την ιδεατής οκνηρής και µακάριας 
ζωής µε το φάγωµα λουλουδιών, ακόµη και αν µερικά από 
αυτά δεν θα µπορούσαµε να τα φαντασθούµε σήµερα ως τρο-
φή. Τα λουλούδια ως φαγητό, που ως επιδόρπιο συνηθίζονται 
ακόµη στην Εγγύς Ανατολή, ενώ στην Ευρώπη είναι γνώριµα 
στα παιδιά από το ψήσιµο µε ροδόνερο και από τους ζαχα-
ρωµένους µενεξέδες, επαγγέλλονται µια κατάσταση στην 
οποία η αναπαραγωγή της ζωής είναι ανεξάρτητη από τη 
συνειδητή αυτοσυντήρηση, όπου η µακαριότητα του χορτα-
σµένου δεν εξαρτάται από την ωφελιµότητα της προγραµµα-
τισµένης διατροφής. Η ανάµνηση της πιο αποµακρυσµένης 
και πιο παλαιάς ευτυχίας, που αναδύεται σαν αστραπή στην 
όσφρηση, συνδυάζεται ακόµη µε την ακραία εγγύτητα της 
άµεσης καταβρόχθισης. Αυτή η ανάµνηση παραπέµπει στην 
προϊστορία. Όσα δεινά και αν υπέφεραν τότε οι άνθρωποι, 
δεν θα µπορούσαν να διανοηθούν µια ευτυχία που δεν θα 
τρεφόταν από την εικόνα εκείνης της προϊστορίας: «Κι ανοί-
ξαµε πανιά και φύγαµε µε πικραµένα σπλάχνα».21 
Η επόµενη µορφή στην οποία εξοκέλλει το πλοίο του 

Οδυσσέα - εξοκέλλω και είµαι πανούργος είναι ισοδύναµα 
στον Όµηρο,* ο Κύκλωπας Πολύφηµος, φέρει, στο µοναδικό 

20. Στην ινδική µυθολογία ο λωτός είναι η θεά της γης (βλε'πε Heinrich 
Zimmer, Maja, Στουτγάρδη και Βερολίνο 1936, σελ. 105 κ.ε.). Αν υπάρχει 
σχε'ση µε τη µυθική παράδοση στην οποία στηρίζεται ο παλαιός οµηρικός 
Νόστος, θα ε'πρεπε και η συνάντηση µε τους Λωτοφάγους να θεωρηθεί ε'νας 
σταθµός στην αντιπαράθεση µε τις χθόνιες δυνάµεις. 
21. Οδύσσεια, 1105. 
* Verschlagen werdeir παραπαίω, εξοκε'λλω, µε παρεκτρέπε/ η θαλασσοτα- 
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και µεγάλο σαν τροχό µάτι του, τα ίχνη του ίδιου προϊστορι-
κού κόσµου: το ένα και µοναδικό µάτι θυµίζει µύτη και στόµα, 
κάτι πιο πρωτόγονο από τη συµµετρία των µατιών και των 
αυτιών,22 η οποία µόνον ως ενότητα δύο αισθητήριων αντιλή-
ψεων που συµπίπτουν µπορεί να εξασφαλίζει ταύτιση, βάθος, 

αντικειµενικότητα. Αυτός όµως σε σύγκριση µε τους Λω-
τοφάγους ενσαρκώνει εντούτοις µια µεταγενέστερη, την 

κυρίως βαρβαρική εποχή των κυνηγών και των βοσκών. Για 
τον Όµηρο ο ορισµός της βαρβαρότητας συµπίπτει µε το γε-
γονός ότι δεν υπάρχει συστηµατική γεωργία και γιατί δεν εί-
χε επιτευχθεί ακόµη καµιά συστηµατική, δηλαδή χρονικά 

διατεταγµένη οργάνωση της εργασίας και της κοινωνίας. Απο-
καλεί τους Κύκλωπες «άνοµους, ανήµερους»,23 επειδή -και 
εδώ βρίσκεται κάτι σαν κρυφή οµολογία ενοχής του ίδιου του 
πολιτισµού- «αφήνουν στους αθάνατους θεούς τις έγνοιες 

όλες, κι ουδέ φυτεύουν µε τα χέρια τους ποτέ κι ουδέ κι οργώ-
νουν όλα τους άσπαρτα κι ανόργωτα φυτρώνουν απ' το χώµα, 
στάρι, κριθάρι- µεγαλόρωγα στ' αµπέλια τους σταφύλια απ' τις 
βροχές του Δία τρανεύοντας κρασί τους δίνουν πλήθιο».24 Η 
αφθονία δεν χρειάζεται νόµους, και οι κατηγορίες του πολι-
τισµού κατά της αναρχίας ηχούν σχεδόν σαν µια καταγγελία 
της αφθονίας: «Να βουλευτούν δεν έχουν σύναξες κι ουδέ 
από νόµους ξέρουν στων αψηλών βουνών τ' ακρόκσρφα σε 
σπήλια µέσα ως ζούνε, χώρια απ' τους άλλους τις γυναίκες 
του και τα παιδιά του ορίζει ο καθανείς, κι ουδέ που γνοιάζε-
ται τι κάνει ο γείτονας του».25 Πρόκειται ήδη για µια πα- 

ραχή (πλοίο)· verschlagen seiir είµαι πολύτροπος, πανούργος, επειδή τα 
πολλά παθήµατα (εκτροπές) µου ε'γιναν µαθήµατα. 
22. Συµφωνά µε τον Βιλαµόβιτς οι Κύκλωπες είναι «στην πραγµατικότητα 
ζώα» (Der Glaube derHellenen, τόµ. Ι, σελ. 14). 
23. Οδύσσεια, 1106. 
24.Ό.π, 107 κ.ε. 
25.Ό.π.,112κ.ε. 
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τριαρχική συγγενειακή κοινωνία, που βασίζεται στην κατα-
πίεση των σωµατικά πιο αδυνάτων, και όµως δεν είναι ακόµη 
οργανωµένη µε γνώµονα την ακίνητη ιδιοκτησία και την αντί-
στοιχη ιεραρχία· στην έλλειψη δεσµών µεταξύ των κατοικού-
ντων σε σπηλιές οφείλεται κυρίως η απουσία αντικειµενικών 
νόµων, κατά συνέπεια και η οµηρική κατηγορία για την αµοι-
βαία αδιαφορία, το καθεστώς της αγριότητας. Πιο κάτω µά-
λιστα η πραγµατολογική πιστότητα του αφηγητή διαψεύδει 
την πολιτισµένη του κρίση: µόλις ακούσθηκαν οι κραυγές 
τρόµου του τυφλωµένου, παρά την αδιαφορία αυτή έτρεξαν 
οι συγγενείς του για να τον βοηθήσουν, και µόνο το τέχνασµα 
µε το όνοµα του Οδυσσέα δεν άφησε τους µωρούς να συµπα-
ρασταθούν στον δικό τους άνθρωπο.26 Βλακεία και ανοµία 
παρουσιάζονται ως ταυτόσηµα: όταν ο Όµηρος αποκαλεί τον 
Κύκλωπα «άνοµα σκεπτόµενο τέρας»,27 αυτό δεν σηµαίνει 
µόνον ότι τη σκέψη του δεν σέβεται τους νόµους της πολιτι-
σµένης συµπεριφοράς, αλλά και ότι η ίδια του η σκέψη είναι 
άνοµη, µη συστηµατική, ραψωδική,* και έτσι βέβαια δεν µπο-
ρεί να λύσειτο αστικό διανοητικό πρόβληµα, µε ποιον τρόπο 
δηλαδή µπορούν οι απρόσκλητοι επισκέπτες του να διαφύ-
γουν από τη σπηλιά, πιασµένοι δηλαδή από την κοιλιά των 
προβάτων, αντί να τα καβαλήσουν, ούτε αντιλαµβάνεται τη 
σοφιστική αµφισηµία του ψεύτικου ονόµατος του Οδυσσέα. 
Ο Πολύφηµος, που έχει εµπιστοσύνη στη δύναµη των αθανά-
των, είναι βέβαια ανθρωποφάγος και κατά συνέπεια παρά 
την εµπιστοσύνη αυτή αρνείται να σεβασθεί τους θεούς: 
«Μυαλό δεν έχεις, ξένε, φαίνεται, γιά από µακριά θα φτά- 

26. Ό.π., 403 κ.ε. 
27. Ό.π., 428. 
*Χωρίς εσωτερική συνοχή, υπό την ε'ννοια της συρραφής αποσπασµατικών 
µερών. 
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νεις» -σε µεταγενέστερες εποχές δεν διε'κρινε κανείς µε ιδι-
αίτερη επιµέλεια µεταξύ µωρών και ξένων και η άγνοια ηθών 
και εθίµων χαρακτηριζόταν, όπως και καθετί ξενικό, ως µω-
ρία- «που τους θεούς µε πόνο µου λες να σκιάζουµαι, να φεύ-
γω την οργή τους! Μηδέ το Δία ψηφούν οι Κύκλωπες το βρο-
ντοσκουταράτο, µηδ' άλλο θεό κανένα, τι είµαστε πολύ τρα-
νότεροι τους!»28 «Τρανότεροι», λε'ει ειρωνικά ο αφηγούµενος 
Οδυσσέας. Ασφαλώς όµως εννοούσε: αρχαιότεροι· η δύναµη 
του ηλιακού συστήµατος αναγνωρίζεται, αλλά περίπου όπως 
ε'νας φεουδάρχης αναγνωρίζει τη δύναµη του αστικού 
πλούτου, ενώ σιωπηρά αισθάνεται πιο αρχοντικός, χωρίς να 
διακρίνει ότι η αδικία την οποία έχει υποστεί είναι του ιδίου 
τύπου όπως αυτή που εκπροσωπεί ο ίδιος. Ο κοντινός θεός 
της θάλασσας, ο Ποσειδών, πατέρας του Πολύφηµου και 
εχθρός του Οδυσσέα, είναι αρχαιότερος από τον οικουµενι-
κό, αποστασιοποιηµένο θεό του ουρανού, τον Δία, και η δια-
µάχη ανάµεσα στη στοιχειώδη λαϊκή θρησκεία και τη λογο-
κεντρική, έννοµη θρησκεία διαδραµατίζεται τρόπον τινά πά-
νω στην πλάτη του ατόµου. Ο άνοµος Πολύφηµος όµως δεν 
ε ίναι απλώς ο κακούργος, όπως τον θέλουν τα ταµπού του πο-
λιτισµού που τον παρουσιάζουν στον µυθικό κόσµο της πε-
φωτισµένης παιδικής ηλικίας κατ' αναλογία προς το γίγαντα 
Γολιάθ. Στο πενιχρό πεδίο όπου η αυτοσυντήρηση του απέ-
κτησε τάξη και συνήθειες δεν του λείπει η συµφιλιωτική στά-
ση. Όταν βάζει τα νεογνά αρνάκια και κατσικάκια του στους 
µαστούςγια θήλασµα, αυτή η πρακτική ενέργεια κρύβει µέσα 
της τη φροντίδα για τα ίδια τα πλάσµατα, και τα περίφηµα λό-
για του τυφλωµένου προς το κριάρι, τον µπροστάρη του κο-
παδιού, που το αποκαλεί φίλο του και το ρωτάει γιατί αυτή τη 
φορά εγκαταλείπει τελευταίο τη σπηλιά και µήπως η 

28.Ό.π.,273κ.ε. 
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δυστυχία του κυρίου του το θλίβει, εκφράζουν µια τόσο υψηλή 
συγκίνηση, που µόνο στο κορυφαίο σηµείο της Οδύσσειας, 
όταν το γέρικο σκυλί Άργος αναγνωρίζει τον παλιννοστού-
ντα, επιτυγχάνεται ακόµη µια φορά, παρά την αποτροπιαστι-
κή ωµότητα µε την οποία κλείνει την οµιλία του. Η συµπερι-
φορά του γίγαντα δεν έχει πάρει ακόµη την αντικειµενική 
µορφή του χαρακτήρα. Στην ικετευτική προσφώνηση του 
Οδυσσέα δεν απαντά απλώς εκφράζοντας άγριο µίσος, αλλά 
µόνον αρνείται το νόµο, στον οποίο δεν έχει υπαχθεί ακόµη 
κανονικά: δεν θα λυπηθεί τον Οδυσσέα και τους συντρόφους 
του: «αν δεν µου το ζητήσει η καρδιά µου»,29 και είναι συζη-
τήσιµο αν µιλάει πράγµατι ύπουλα, όπως ισχυρίζεται ο αφη-
γούµενος Οδυσσέας. Με ενθουσιασµό και κοµπορρηµοσύνη 
ο µεθυσµένος υπόσχεται δώρα φιλοξενίας30 στον Οδυσσέα 
και µόνο το γεγονός ότι ο Οδυσσέας συστήθηκε ως Κανένας 
του υπέβαλε την κακή ιδέα να ανταποδώσει αλλιώς το δώρο 
φιλοξενίας, τρώγοντας δηλαδή τον αρχηγό τελευταίον - ίσως 
επειδή αυτοαποκλήθηκε Κανένας και κατά συνέπεια ο Κύ-
κλωπας µε το λειψό του χιούµορ τον θεωρεί σαν ανύπαρκτο.31 

Η σωµατική ωµότητα του δυνατού γίγαντα είναι η συνεχώς 
µεταβαλλόµενη εµπιστοσύνη του. Γι' αυτό η εκπλήρωση του 
µυθικού όρου του συµβολαίου, πάντοτε αδικία κατά του δι-
καζοµένου, γίνεται αδικία και κατά της θεσπίζουσας φυσικής 
δύναµης. Ο Πολύφηµος και τα άλλα τέρατα που ο Οδυσσέας 
εξαπατά είναι ήδη µοντέλα των αντιδικούντων στα δικαστή-
ρια κουτών ανθρώπων της χριστιανικής εποχής, που εκτείνε-
ται ώς τον Σάυλοκ και τον Μεφιστοφελή. Η κουταµάρα του 

29.'Cbr., 278. 
30.Ό.π., 355 κ.ε. 
31. «Τελικά οι πολλές µωρολογίες του ηλίθιου θα µπορούσαν να θεωρηθούν 
ε'να είδος θνησιγενούς χιούµορ» (Klages, ό.π., σελ. 1469). 
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γί-γαντα, η ουσία της βαρβαρικής ωµότητας του, όσο ο ίδιος 
είναι καλά, αντιπροσωπεύει κάτι καλύτερο, τη στιγµή που 
ανατρε'πεται από εκείνον ο οποίος είναι σε θέση να ξέρει τα 
πράγµατα καλύτερα. Ο Οδυσσέας υποκλέπτει κολακευτικά 
την εµπιστοσύνη του Πολύφηµου και κατά συνέπεια επιβε-
βαιώνει την αξίωση του να καταβροχθίσει την ανθρώπινη 
σάρκα, ως δικαίωµα του στη λεία, σύµφωνα µε το σχήµα της 
πανουργίας, που µε την τήρηση του όρου σπάει τη συµφωνία: 
«Κύκλωπα, εγεύτης σάρκα ανθρώπινη· γιά πιες κρασί από 
πάνω, να µάθεις τι λογής φυλάγαµε πιοτό στο πλοίο µας µέ-
σα»,32 συνιστά ο φορέας του πολιτισµού. 
Η εξοµοίωση της ratio προς το αντίθετο της, προς µια κα-

τάσταση της συνείδησης όπου δεν έχει αποκρυσταλλωθεί 
ακόµη µια πάγια ταυτότητα -την εκπροσωπεί ο γιγαντιαίος 
µπουνταλάς- ολοκληρώνεται βέβαια µε την πανουργία του 
ονόµατος. Πρόκειται για ευρύτερα διαδεδοµένη λαϊκή παρά-
δοση. Στα ελληνικά είναι λογοπαίγνιο- στη µία και ενιαία λέξη 
το όνοµα -Οδυσσέας- και η πρόθεση -Κανένας- είναι 
διαχωρισµένες. Ακόµη και για τα αυτιά ενός σηµερινού αν-
θρώπου Οδυσσέας και Ουδείς ηχούν παρόµοια, και θα µπο-
ρούσε να φαντασθεί κανείς ότι σε κάποια από τις διαλέκτους 
στις οποίες διασώθηκε η ιστορία της παλλινόστησης στην 
Ιθάκη, το όνοµα αυτού του βασιλιά του νησιού ήταν οµόηχο 
µε τη λέξη που σήµαινε κανένας. Ο υπολογισµός ότι µετά την 
αιµατηρή πράξη ο Πολύφηµος στο ερώτηµα των συγγενών 
του για τον υπαίτιο θα απαντούσε «Κανένας», συγκαλύπτο-
ντας έτσι την πράξη και βοηθώντας τους υπαίτιους να διαφύ-
γουν ανενόχλητοι, δίνει την εντύπωση ενός λεπτού ορθολογι-
στικού επικαλύµµατος. Στην πραγµατικότητα το υποκείµενο 
Οδυσσέας αρνείταιτη δική του ταυτότητα, που τον κάνειυπο- 

32. Οδύσσεια, ό.π., σελ. 347 κ.ε. 
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κείµενο, και σώζει τη ζωή του µέσω µιµητισµού, µε την εξο-
µοίωση του προς το άµορφο. Αυτοαποκαλείται Κανένας, διότι 
ο Πολύφηµος δεν έχει εαυτό και η σύγχυση ονόµατος και 
πράγµατος εµποδίζει τον εξαπατηµένο βάρβαρο να απαλλαγεί 
από την παγίδα: η κραυγή του, ως κάλεσµα για εκδίκηση, 
παραµένει µαγικά συνδεδεµένη µε το όνοµα εκείνου τον 
οποίο θέλει να εκδικηθεί, και αυτό το όνοµα κάνει την 
κραυγή αναποτελεσµατική. Διότι, καθώς ο Οδυσσέας βάζει 
µέσα στο όνοµα την πρόθεση, το έχε ι απόσπασε ι από τη σφαί-
ρα της µαγείας. Η αυτοδιάσωσή του όµως είναι, όπως σε όλο 
την εποποιία, όπως σε όλο τον πολιτισµό, αυταπάρνηση. Έτσι 
ο εαυτός περιπλέκεται ακριβώς στον καταναγκαστικό κύκλο 
των φυσικών συναρτήσεων, από τον οποίο επιδιώκει να 
απαλλαγεί µέσω της εξοµοίωσης. Όποιος στο όνοµα του 
εαυτού του αυτοονοµάζεται Κανένας και χρησιµοποιεί επι-
τήδεια την εξοµοίωση προς τη φυσική κατάσταση ως µέσον 
κυριαρχίας πάνω στη φύση διαπράττει το αδίκηµα της ύβρε-
ως. Ο πανούργος Οδυσσέας δεν µπορεί να πράξει διαφορε-
τικά: στη φυγή του, ακόµη στην εµβέλεια των λιθοβολούντων 
χεριών του γίγαντα, δεν τον χλευάζει απλώς, αλλά του απο-
καλύπτει το αληθινό του όνοµα και την καταγωγή του, σαν να 
είχε ακόµη τόση εξουσία ο προϊστορικός κόσµος πάνω σε 
αυτόν που µόλις είχε ίσα ίσα καταφέρει να γλιτώσει, ώστε, 
αφού ονοµάσθηκε µια φορά Κανένας, θα έπρεπε να φοβάται 
µήπως ξαναγίνει Κανένας, αν δεν αποκαταστήσει την ταυτό-
τητα του µέσω της µαγικής λέξης που µόλις είχε αποσυνδεθεί 
από την ορθολογική ταυτότητα. Οι φίλοι προσπαθούν να τον 
προφυλάξουν από την κουταµάρα τού να αποκαλύψει την 
εξυπνάδα του, αλλά δεν το καταφέρνουν, και παρά τρίχα γλι-
τώνει από τους ογκόλιθους που του ρίχνει ο Κύκλωπας, ενώ 
µάλλον η αναφορά του ονόµατος του επισύρει το µίσος του 
Ποσειδώνα, ο οποίος βέβαια δεν φηµιζόταν ως παντογνώ- 
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στης. Η πανουργία, που συνίσταται στο γεγονός ότι ο έξυπνος 
παίρνει τη µορφή της βλακείας, µεταβάλλεται σε βλακεία, 
µόλις ο έξυπνος εγκαταλείψει αυτή τη µορφή. Είναι η διαλε-
κτική της ρητορικής τέχνης. Από την αρχαιότητα ώς το φασι-
σµό, ο Όµηρος επικρίθηκε για τη φλυαρία, τόσο των ηρώων 
όσο και του αφηγητή. Ο Ίωνας αποδείχθηκε ωστόσο προφη-
τικά ανώτερος από τους παλαιούς και νέους Σπαρτιάτες, κα-
θόσον παρουσίασε ποιητικά τα µοιραία πλήγµατα που συνε-
πάγεται ο λόγος του πανούργου, του µεσάζοντα, για τον 
εαυτό του. Ο λόγος που εξαπατά τη σωµατική δύναµη δεν 
µπορεί να σταµατήσει. Η ροή που συνοδεύει ως παρωδία το 
ρεύµα της συνείδησης, την ίδια τη σκέψη: η απαραπλάνητη 
αυτονοµία της σκέψης αποκτά ένα στοιχείο τρέλας -µανια-
κού τύπου-, όταν µπαίνει στην πραγµατικότητα, σαν η σκέψη 
και η πραγµατικότητα να ήταν οµώνυµες, ενώ βέβαια η πρώ-
τη µόνο τηρώντας απόσταση από τη δεύτερη έχει εξουσία πά-
νω της. Αυτή η απόσταση όµως είναι ταυτόχρονα πόνος. Γι' 
αυτό ο νοήµων -σε αντίθεση προς την παροιµία- µπαίνει πά-
ντα στον πειρασµό να µιλήσει πάρα πολύ. Τον διέπει αντικει-
µενικά ο φόβος πως, αν δεν διατηρεί αδιάκοπα το ανασφαλές 
πλεονέκτηµα του λόγου έναντι της εξουσίας, η τελευταία θα 
του πάρει πίσω αυτό το πλεονέκτηµα. Διότι ο λόγος έχει επί-
γνωση ότι είναι πιο αδύνατος από τη φύση την οποία ξεγέλα-
σε. Η πολλή οµιλία δηµιουργεί την υποψία ότι αρχή της είναι 
η εξουσία και η αδικία και έτσι προτρέπει αυτούς που είναι 
να τους φοβάται κανείς κάθε φορά ακριβώς στην πράξη που 
φοβάται. Ο µυθικός καταναγκασµός που ασκεί ο λόγος κατά 
την προϊστορική εποχή συνεχίζεται στη συµφορά την οποία ο 
πεφωτισµένος λόγος επιφέρει εναντίον του. Ο Ουδείς, υπο-
κύπτοντας στην ανάγκη να οµολογήσει ότι είναι ο Οδυσσέας, 
φέρει ήδη τα χαρακτηριστικά του Εβραίου που ακόµη και 
στην αγωνία του θανάτου προβάλλει την ανωτερότητα του, η 
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οποία προέρχεται από την αγωνία του θανάτου, και η εκδικη-
τικότατα απέναντι στο µεσάζοντα δεν πρωτοεµφανίζεται στα 
τέλη της αστικής κοινωνίας, αλλά ήδη στις αρχές της, ως η αρ-
νητική ουτοπία προς την οποία τείνει συνεχώς κάθε εξουσία. 
Σε αντιδιαστολή προς τις αφηγήσεις για τη διαφυγή από το 
µύθο ως γλιτωµό από τη βαρβαρότητα του ανθρωποφάγου, η 
µαγική ιστορία της Κίρκης παραπέµπει πάλι στη βαθµίδα 
της κυρίως µαγείας. Η µαγεία αποδιοργανώνει τον εαυτό 
που περιπίπτει πάλι στην εξουσία της και έτσι σπρώχνεται πί-
σω προς ένα παλαιότερο βιολογικό είδος. Η διαλυτική της 
δύναµη είναι και πάλι εκείνη της λήθης. Μαζί µε τη σταθερή 
τάξη του χρόνου προσβάλλει και τη σταθερή θέληση του υπο-
κειµένου που προσανατολίζεται σύµφωνα µε αυτή την τάξη. 
Η Κίρκη παρασύρει τους άντρες του Οδυσσέα να αφεθούν 
στις ορµές τους· ανέκαθεν η ζωική µορφή των εκµαυλιζόµε-
νων συνδέεται µε αυτόν τον πειρασµό και η Κίρκη έγινε το 
αρχέτυπο της εταίρας· η αιτία πρέπει να αναζητηθεί µάλλον 
στους στίχους του Ερµή που της απέδιδαν ως αυτονόητη την 
ερωτική πρωτοβουλία: «Κι αυτή θα φοβηθεί- σαν έπειτα σου 
πει να κοιµηθείτε, πια της θεάς εσύ τον έρωτα µην τον αρνιέ-
σαι».33 Σήµα της Κίρκης είναι η αµφισηµία· έτσι εµφανίζεται 
πρώτα σαν φθοροποιός και ύστερα σαν βοηθός. Η αµφισηµία 
εκφράζεται από το ίδιο το γενεαλογικό της δέντρο: είναι κό-
ρη του Ήλιου και εγγονή του Ωκεανού.34 Αδιαχώριστα είναι 
µέσα της τα στοιχεία φωτιά και νερό, και αυτό το αδιαχώρι-
στο ως αντίθεση στην πρωτοκαθρεδρία µιας ορισµένης 
πλευράς της φύσης -είτε της µητρικής είτε της πατριαρχικής-
συνιστά τη φύση της σεξουαλικής πολυσυντροφικότητας, την 

33. Ό.π., κ 296-297. 
34. Ό.π., 138 κ.ε. βλέπε επίσης F.C. Bauer, Symbolik und Mythologie, 
Στουτγάρδη 1824, τόµ. Ι, σελ. 47. 
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ουσία αυτού που ενσαρκώνει η εταίρα, και αφήνει ακόµη µια 
ανταύγεια στη µατιά της πόρνης, στην υγρή αντανάκλαση του 
άστρου.35 Η εταίρα χαρίζει ευτυχία και καταστρέφει την 
αυτονοµία του ευτυχισµένου- αυτό συνιστά την αµφισηµία 
της. Όµως δεν τον εξοντώνει κατ' ανάγκη: διαιωνίζει µια πα-
λαιότερη µορφή ζωής.36 Όπως και οι Λωτοφάγοι, η Κίρκη 
δεν πλήττει θανάσιµα τους επισκέπτες της· ακόµη και εκείνοι 
τους οποίους έχει µεταµορφώσει σε άγρια ζώα είναι ειρηνι-
κοί: «Λΰκοι βουνίσιοι το τριγύριζαν και λιόντες, που 'χε ατή 
της γητέψει, δίνοντας τους βότανα φαρµακερά να φάνε. Κι 
ουδέ που χίµιξαν απάνω τους, καθώς τους είδαν ξένους, µόν' 
τις µακρυές ουρές χαρούµενα κουνώντας σηκώθηκαν. Πώς 
κάνουν γύρα στον αφέντη τους τρανές χαρές οι σκύλοι, από 
τραπέζι ως φτάνει, ξέροντας καλούδια πως τους φέρνει, 
όµοια κι οι λιόντες κι οι ατσαλόνυχοι... λύχοι...»37 Οι µαγεµέ-
νοι άνθρωποι συµπεριφέρονται παρόµοια µε τα άγρια ζώα 
που ακούνε τον Ορφέα να παίζει. Η µυθική εντολή στην 
οποία υποτάσσονται απελευθερώνει ταυτόχρονα ακριβώς την 
καταπιεσµένη φύση µέσα τους. Αυτό που µε την επανα-
στροφή τους στο µύθο αναιρείται είναι επίσης µύθος. Η κα-
ταπίεση της ορµής τους, που τους κάνει να συνιστούν έναν 
εαυτό και τους διαχωρίζει από το ζώο, ήταν η εσωστρέφεια 
της καταπίεσης στον απελπιστικά κλειστό κύκλο της φύσης, 
τον οποίο, σύµφωνα µε µια παλαιότερη αντίληψη, υπαινίσσε-
ται το όνοµα Κίρκη.* Η βίαιη µαγεία αντίθετα, η οποία τους 
θυµίζει επιτακτικά τον εξιδανικευµένο προϊστορικό κόσµο, 

35. Βλέπε Baudelaire, «Le vin du solitaire», Lesfleurs du mal. 
36. Βλέπε J.A.K. Thomson, Studies in the Odyseey, Οξφόρδη 1914, σελ. 153. 
37. Οδύσσεια, ό.π., 212 κ.ε. 
* Εννοούν την ετυµολογική συγγένεια του ονόµατος Κίρκη µε τα: κίρκος (εί-
δος γερακιοΰ, που διαγράφει κύκλους στον αέρα) και κρίκος καθώς και το 
λατ. circus (ίσως δάνεια από τα ελληνικά). 
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επιφέρει µαζί µε τη ζωικότητα και την έστω επίσης ανελεύθε-
ρη ψευδαίσθηση της συµφιλίωσης, όπως ο ειδυλλιακός κό-
σµος των Λωτοφάγων. Επειδή όµως αυτοί υπήρξαν κάποτε 
ήδη άνθρωποι, το εκπολιτιστικό στην τάση του έπος δεν µπο-
ρεί παρά να περιγράψει ως δεινή κατακόρυφη πτώση αυτό 
που τους συνέβη· και δύσκολα βρίσκονται στην οµηρική αφή-
γηση ακόµη και ίχνη ηδονής. Αυτή εξαλείφεται τόσο πιο ριζι-
κά, όσο πιο πολιτισµένα ε ίναι τα ίδια τα θύµατα.38 Οι σύντρο-
φοι του Οδυσσέα δεν µεταµορφώνονται όπως οι προγενέστε-
ροι επισκέπτες σε ιερά πλάσµατα της άγριας φύσης, αλλά σε 
ακάθαρτα κατοικίδια ζώα, σε γουρούνια. Στην ιστορία της 
Κίρκης υπεισέρχεται ίσως η ανάµνηση από τη χθόνια λατρεία 
της Δήµητρας, για την οποία το γουρούνι ήταν ιερό.39 Ίσως 
όµως αυτό το θέµα να εξηγείται από την παρόµοια µε τον άν-
θρωπο ανατοµία του γουρουνιού και τη γυµνότητα του: σαν 
να βάραινε τους Ίωνες το ίδιο ταµπού της ανάµειξης µε κάτι 
όµοιο τους, όπως διατηρήθηκε στους Εβραίους. Θα µπορού-
σε να σκεφθεί κανείς τέλος και την απαγόρευση του κανιβα-
λισµού, επειδή, όπως στον Γιουβενάλις, η γεύση της ανθρώ-
πινης σάρκας περιγράφεται σαν όµοια µε αυτή του χοιρινού 
κρέατος. Αργότερα πάντως, σε ολόκληρο τον πολιτισµό, 
γουρούνια αποκαλούσαν κατά προτίµηση εκείνους των οποί-
ων οι ορµές αναπολούν διαφορετικές απολαύσεις από αυτές 
που η κοινωνία έχει καθιερώσει για τους σκοπούς της. Το µά-
γεµα και το ξεµάγεµα κατά τη µεταµόρφωση των συντρόφων 
συνδέονται µε βότανα και κρασί, η µέθη και το ξύπνηµα µε 

38. Ο Μάρεϋ µιλάει διεξοδικά για τις «sexual expurgations» στις οποίες 
υποθέτει ότι υποβλήθηκαν τα ποιήµατα κατά τη συντακτική θεώρηση τους 
(άπ.,σελ. 141 κ.ε.). 
39. «Γουρούνια είναι κατά κανόνα τα σφάγια της Δήµητρας» (Wilamowitz, 
Der Glaube derHellenen, τόµ. Π, σελ. 53. 
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την όσφρηση ως την ολοένα περισσότερο καταπιεσµένη και 
απωθηµένη αίσθηση, η οποία βρίσκεται πιο κοντά τόσο στη 
σεξουαλικότητα όσο και στην αναθΰµηση της προϊστορίας.40 

Στην εικόνα του γουρουνιού όµως αυτή η ευτυχία της όσφρη-
σης είναι ήδη παραµορφωµένη σε ανελεύθερο ανιχνευτικό 
µύρισµα41 αυτοΰ που έχει τη µΰτη κοντά στο έδαφος και εγκα-
ταλείπει το όρθιο βάδισµα. Η µάγισσα-εταίρα µοιάζει να 

επαναλαµβάνει, µε την τελετουργική διαδικασία στην οποία 
υποβάλλειτους άντρες, εκείνη στην οποία η πατριαρχική κοι-
νωνία υποβάλλει συνεχώς την ίδια. Παρόµοια µε αυτή, υπό 
την πίεση του πολιτισµού, προπάντων οι γυναίκες έχουν την 
τάση να υιοθετούν την κρίση του πολιτισµού για τη γυναίκα 
και να δυσφηµούν τη σεξουαλικότητα. Στην αντιπαράθεση 

µεταξύ διαφωτισµού και µύθου, τα ίχνη της οποίας σώζονται 
στην εποποιία, η δυνατή πλανεύτρα είναι ταυτόχρονα αδύνα-
τη, απαρχαιωµένη, τρωτή, και χρειάζεται τα υποτελή ζώα ως 
ένοπλη συνοδεία.42 Ως αντιπρόσωπος της φύσης η γυναίκα 
στην αστική κοινωνία έγινε η αινιγµατική εικόνα της ακατα-

µάχητης γοητείας43 και της αδυναµίας. Έτσι καθρεφτίζει 

40. Βλέπε S. Freud, «Das Unbehagen in der Kultur», Gesammelte Werke, 
τόµ. XIV, Φραγκφούρτη 1968, σελ. 459υποσηµ. 
41. Σε µια σηµείωση του Βιλαµόβιτς επισηµαίνεται κατά απροσδόκητο τρό-
πο η συνάντηση ανάµεσα στις έννοιες Schniiffeln (ανιχνευτικό µΰρισµα ή 
ρουθοΰνισµα) και νους (νόος), δηλαδή αυτόνοµος Λόγος: «Ο Σβΰτσερ 
συνέδεσε µε εντελώς πειστικό τρόπο τη λέξη νόος µε το Schnauben 
(ρουθοΰνισµα) και Schniiffeln» (Wilamowitz-Moellendorff, Die Heimkehr 
des Odysseus, σελ. 191). Ο Βιλαµόβιτς δεν δέχεται βέβαια ότι από την ετυµο-
λογική συγγένεια µπορεί να συναχθεί κάτι σχετικά µε τη σηµασία. 
42. Οδύσσεια, κ 434. 
43. Η συνείδηση της ακαταµάχητης σαγήνης εκφράσθηκε αργότερα στη λα-
τρεία της Αφροδίτης ως θεάς της γοητείας, «τα θέλγητρα της οποίας δεν 
ανέχονται αντιστάσεις» (Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, τόµ. Π, σελ. 
152). 
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απε'ναντι στην κυριαρχία το καθαρό ψε'µα, που εγκαθιδρύει 
την υπέρβαση της φύσης στη θε'ση της συµφιλίωσης της. 
Ο γάµος είναι η µέση οδός του κοινωνικού συµβιβασµού: 

η γυναίκα παραµένει αδύνατη, καθώς η δύναµη περιέρχεται 
σε αυτή µόνο διαµεσολαβηµένη από τον άντρα. Κάτι από 
αυτό διακρίνεται στην ήττα της θεάς-εταίρας µέσα στην 
Οδύσσεια, ενώ ο ολοκληρωµένος γάµος µε την Πηνελόπη, λο-
γοτεχνικά νεότερος, αντιπροσωπεύει ένα µεταγενέστερο 
στάδιο αντικειµενικότητας της πατριαρχικής τάξης πραγµά-
των. Με την εµφάνιση του Οδυσσέα στην Αία η διφορούµενη 
σχέση του άντρα προς τη γυναίκα, λαχτάρα και επιταγή, 
παίρνει ήδη τη µορφή µιας ανταλλαγής που προστατεύεται µε 
συµβόλαια. Προϋπόθεση της είναι η παραίτηση. Ο Οδυσσέας 
αντιστέκεται στη µαγεία της Κίρκης. Γι' αυτό απολαµβάνει 
ακριβώς ό,τι η µαγεία της µόνο απατηλά υπόσχεται σε εκεί-
νους που δεν της αντιστέκονται. Ο Οδυσσέας κοιµάται µαζί 
της. Προηγουµένως όµως της αποσπά τον µεγάλο όρκο των 
µακαρίων, τον ολύµπιο. Ο όρκος αποσκοπεί στην προστασία 
του άντρα από τον ακρωτηριασµό, την εκδίκηση για την απα-
γόρευση της πολυσυντροφικότητας και για την ανδρική 
κυριαρχία που µε τη σειρά της όµως, ως διαρκής ορµική πα-
ραίτηση, εκτελεί συµβολικά τον αυτοακρωτηριασµό του 
άντρα. Η Κίρκη θέλει να δοθεί σε αυτόν που της αντιστάθη-
κε, στον κύριο, στον εαυτό, τον οποίο λόγω της µη µεταµορ-
φωσιµότητάς του κατηγορεί ότι φέρει «αγητευτη ψυχή στα 
στήθια µέσα».44 «Μόν' έλα, το σπαθί στη θήκη σου γιά ξανα-
χώσε τώρα κι ας ανεβούµε στο κλινάρι µου τον πόθο να χα-
ρούµε ο ένας τού αλλού για να κερδίσουµε την πάσα εµπι-
στοσύνη».45 Για την ηδονή που παρέχει θέτει ως τίµηµα το γε- 

44. Οδύσσεια, κ 429. 
45. Ό.π.,333κ.ε. 
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γονός ότι η ηδονή έπεσε σε περιφρόνηση· η τελευταία εταίρα 
αποδείχθηκε ο πρώτος γυναικείος χαρακτήρας. Κατά τη µε-
τάβαση από το µύθο στην ιστορία συµβάλλει αποφασιστικά 
στην αστική ψυχρότητα. Η συµπεριφορά της τηρεί έµπρακτα 
την ερωτική απαγόρευση, η οποία αργότερα επιβλήθηκε µε 
τόσο µεγαλύτερη ισχΰ όσο περισσότερο ο έρωτας, ως ιδεολο-
γία, έπρεπε να αποκρύπτει το µίσος µεταξύ των ανταγωνι-
στών. Στον κόσµο της ανταλλαγής έχει άδικο εκείνος που δί-
νει περισσότερα· αυτός που αγαπά όµως είναι πάντοτε αυτός 
που αγαπά περισσότερο. Ενώ η θυσία του εξυµνείται, υπάρ-
χει ζηλότυπη επαγρύπνηση ώστε αυτός να µην απαλλαγεί 
από τη θυσία. Στον ίδιο τον έρωτα ακριβώς κρίνεται ότι αυτός 
που αγαπά έχει άδικο και έτσι τιµωρείται. Η ανικανότητα για 
κυριαρχία πάνω στον εαυτό του και στους άλλους, την οποία 
µαρτυρεί η αγάπη του, είναι αρκετός λόγος για να µην του πα-
ρασχεθεί η εκπλήρωση. Μαζί µε την κοινωνία αναπαράγεται 
διευρυνόµενη και η µοναξιά. Αυτός ο µηχανισµός εισχωρεί 
ώς τις τρυφερότατες διακλαδώσεις του συναισθήµατος, 
ώσπου η ίδια η αγάπη, προκειµένου να µπορέσει να βρει το 
δρόµο προς τον άλλον, εξωθείται τόσο πολΰ στην ψυχρότητα, 
ώστε πάνω στην πραγµάτωση της διαλύεται. Η δύναµη της 
Κίρκης που υποτάσσει τους άντρες κάνοντας τους υποτελείς 
της, µετατρέπεται σε υποτέλεια της απέναντι σε εκείνον ο 
οποίος µε την παραίτηση του αρνήθηκε να υποταχθεί σε 
αυτή. Η επιρροή πάνω στη φύση, που ο ποιητής αποδίδει στη 
θεά Κίρκη, συρρικνώνεται σε προφητεία ιέρειας και µάλιστα 
σε έξυπνη πρόβλεψη των µελλοντικών ναυσιπλοϊκών δυσκο-
λιών. Από τις προφητείες της αποδυναµωµένης µάγισσας για 
τις Σειρήνες, τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη, στο τέλος επωφε-
λείται µόνον η ανδρική αυτοσυντήρηση. 
Πόσο ακριβά όµως στοίχισε η αποκατάσταση συνθηκών 

κανονικής διαδοχής των γενεών µπορούµε να το µαντέψουµε 
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κάπως µόνον από τους σκοτεινούς στίχους που περιγράφουν 
τη συµπεριφορά των φίλων, όταν η Κίρκη τους αναµεταµόρ-
φωσε κατ' εντολή του συµβατικού κυρίου της. Διαβάζουµε 
πρώτα: «Και πήραν όψη πάλι ανθρώπινη κι οµπρός σου τους 
θωρούσες πιο νιους και πιο τρανούς και πιο όµορφους πολΰ, 
παρ' ό,τι πρώτα».46 Όµως οι έτσι επιβεβαιωµένοι και στην 
αρρενωπότητά τους ενισχυµένοι δεν είναι ευτυχείς. «... κι ως 
του θρήνου µάς έπνιξε ο καηµός, ολόγυρα το σπίτι αντιλα-
λούσε βαριά απ' τους βόγγους...».47 Έτσι ίσως θα ακουγόταν 
το πιο αρχαίο γαµήλιο τραγούδι, το οποίο συνόδευε το γεύµα 
της τελετής για τον υποτυπώδη γάµο που κρατούσε µόνον ένα 
χρόνο. Ο κανονικός γάµος µε την Πηνελόπη έχει περισσότε-
ρα κοινά µε τούτον από όσα θα υπέθετε κανείς. Πόρνη και 
σύζυγος είναι συµπληρώµατα της γυναικείας αυτοαλλοτρίω-
σης µέσα στον πατριαρχικό κόσµο: η σύζυγος προδίδει την 
ηδονή υπέρ της σταθερής οργάνωσης της ζωής και της ιδιο-
κτησίας, ενώ η πόρνη, η κρυφή σύµµαχος της, νέµεται ως νό-
µιµη κάτοχος ό,τι αφήνουν ακάλυπτο τα ιδιοκτησιακά δικαι-
ώµατα της συζύγου και πουλάει την ηδονή. Η Κίρκη και η Κα-
λυψώ, οι εταίρες, παρουσιάζονται όπως και οι µυθικές δυνά-
µεις της µοίρας48 και οι αστές νοικοκυρές, ήδη ως εργατικές 
υφάντρες, ενώ η Πηνελόπη εξετάζει τον παλλινοοτούντα µε 
τη δυσπιστία της πόρνης, µήπως στην πραγµατικότητα είναι 
απλώς ένας γέρος ζητιάνος ή ακόµη και περιπλανώµενος θε-
ός. Βέβαια η περίφηµη σκηνή της αναγνώρισης θυµίζει πράγ-
µατι πατρικίους: «Μα αυτή πολληώρα εκάθουνταν και τά 'χε 
σα χαµένα, και µια τον θώρειε καταπρόσωπα στυλώνοντας 
τα µάτια, και µια καθόλου δεν τον γνώριζε ντυµένο στα 

46/Ο.π., 395 κ.ε. 
47.'0.π.,398κ.ε. 48. Βλέπε 
Bauer, ό.π., και σελ. 49. 
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κουρέλια».49 Η Πηνελόπη δεν εκδηλώνει κανένα αυθόρµητο 
συναίσθηµα,θε'λει µόνο να µην κάνει λάθος, κάτι που δύσκο-
λα θα της επιτρεπόταν υπό την πίεση της τάξης πραγµάτων 
στην οποία είναι ενταγµένη. Ο νεαρός Τηλέµαχος, ο οποίος 
δεν ε'χει προσαρµοσθεί ακόµη στον µελλοντικό του ρόλο, εί-
ναι θυµωµένος, αλλά αισθάνεται ήδη αρκετά άντρας για να 
βάλει τη µητέρα του στη θέση της. Η επίπληξη για ξεροκεφα-
λιά και σκληρότητα που της απευθύνει είναι η ίδια ακριβώς 

µε εκείνη την παλαιότερη µοµφή της Κίρκης προς τον 
Οδυσσέα. Αν η εταίρα έχει ενστερνισθεί την πατριαρχική ιε-
ραρχία αξιών, η µονογαµική σύζυγος δεν ικανοποιείται ούτε 
µε αυτό και δεν ησυχάζει ωσότου εξοµοιωθεί µε τον ίδιο τον 
ανδρικό χαρακτήρα. Έτσι συνεννοούνται οι παντρεµένοι. Το 
τεστ στο οποίο αυτή υποβάλλει τον παλιννοστούντα αφορά 
την αµετακίνητη θέση της συζυγικής κλίνης, που ο σύζυγος 

είχε κατασκευάσει στα νιάτα του γύρω από µια ελιά, σύµβο-
λο ενότητας του σεξουαλικού και της ιδιοκτησίας. Με συγκι-
νητική πονηριά αναφέρεται στο κρεβάτι σαν να µπορούσε να 
µετακινηθεί από τη θέση του, και ο σύζυγος «ξαναµµένος», 
της απαντά σε µια διεξοδική αφήγηση για τα µακρόπνοα µα-

στορέµατα του: ως αρχέτυπο του αστικού ο επιτήδειος 
άντρας έχει ένα χόµπυ. Αυτό συνίσταται στη µίµηση µιας χει-
ροτεχνικής εργασίας, από την οποία οι διαφοροποιηµένες 

ιδιοκτησιακές σχέσεις τον έχουν εξαιρέσει κατ' ανάγκη από 
καιρό. Την απολαµβάνει, επειδή η ελευθερία να κάνει κάτι 
περιττό γι' αυτόν του επιβεβαιώνει την κυριαρχία πάνω σε 

εκείνους που πρέπει να εκτελούν τέτοιες εργασίες, αν θέλουν 
να ζήσουν. Από αυτό τον γνωρίζει η συνετή Πηνελόπη και τον 
κολακεύει επαινώντας το εξαιρετικό µυαλό του. Στην κολα-
κεία όµως, στην οποία ήδη κρύβεται λίγη κοροϊδία, προστί- 

49. Ό.π., ψ 93 κ.ε. 
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θενται, στην τοµή του στίχου, τα κοφτά λόγια συµφωνά µε τα 
οποία όλες οι κακοδαιµονίες των συζύγων οφείλονται στο 
φθόνο των θεών για εκείνη την ευτυχία που µόνον ο γάµος εγ-
γυάται, την «επικυρωµένη ιδέα της διάρκειας»:50 «Μα αλή-
θεια βάσανα πολλά οι θεοί µάς δώκαν, που ζούλεψαν και δε 
µας άφηκαν τη νιότη να χαρούµε ο ένας του άλλου και να γε-
ράσουµε µαζί συντροφεµένοι».51 Γάµος δεν σηµαίνει αντα-
ποδοτική τάξη της ζωής, αλλά και αλληλεγγύη, από κοινού 
αντίσταση στο θάνατο. Η συµφιλίωση αναπτύσσεται στη 
συζυγική ζωή γΰρω από την υποταγή, όπως στην ιστορία ως 
τώρα το ανθρώπινο ευδοκιµεί ακριβώς και µόνο στην επαφή 
µε τη βαρβαρότητα, την οποία η ανθρωπιά σκεπάζει. Ακόµη 
και αν το συµβόλαιο µεταξύ των συζυγών δεν επιτυγχάνει πα-
ρά µόνον επίπονα µια διαπραγµατευτική αναστολή της πα-
νάρχαιης έχθρας, οι ειρηνικά πορευµενοι προς τα γερατειά 
χάνονται εντούτοις µέσα στην εικόνα του Φιληµονα και της 
Βαυκίδας, όπως ο καπνός του θυσιαστηρίου µεταµορφώνε-
ται στον ευεργετικό καπνό της εστίας. Ο γάµος ανήκει ασφα-
λώς στο πρωταρχικό πέτρωµα του µύθου, στα θεµέλια του πο-
λιτισµού. Όµως η µυθική σκληρότητα και συµπάγειά του ξε-
προβάλλει µέσα και πέρα από το µύθο όπως ξεµυτίζει το µι-
κρό νησιωτικό βασίλειο µέσα από την απέραντη θάλασσα. 
Ο έσχατος σταθµός της κυρίως περιπλάνησης δεν είναι 

τέτοιο καταφύγιο. Είναι ο Άδης. Οι εικόνες που θωρεί ο θα-
λασσοπόρος κατά την πρώτη Νέκυια είναι προπάντων οι µη-
τριαρχικές,52 που η θρησκεία του φωτός τις εξόρισε: µετά την 
ίδια του τη µητέρα, απέναντι στην οποία ο Οδυσσέας επιβάλ- 

50. Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Jubilaumsausgabe, Στουτγάρδη και 
Βερολίνο χ.χ., τόµ. Ι, κεφ. 16, σελ. 70. 
51. Οδύσσεια, ψ 210 κ.ε. 
52. Βλέπε Thomson, ό.π., σελ. 28. 
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λει στον εαυτό του την πατριαρχική αυστηρότητα της σκοπι-
µότητας,53 εµφανίζονται οι πανάρχαιες ηρωίδες. Όµως η ει-
κόνα της µητέρας είναι ανίσχυρη, τυφλή και βουβή,54 ε'να φά-
ντασµα όπως εκεί που η επική αφήγηση εγκαταλείπει το πε-
δίο της γλωσσάς στην εικόνα. Το αίµα της θυσίας είναι απα-
ραίτητο ως εχέγγυο της ζωντανής µνήµης, για να µπορέσει η 
εικόνα να αποκτήσει, έστω µάταια και εφήµερα, τη γλώσσα, 

µέσω της οποίας απαλλάσσεται από τη µυθική βουβαµάρα. Η 
υποκειµενικότητα πρέπει πρώτα να αποκτήσει αυτοδυναµία 
φθάνοντας στη γνώση της µηδαµινότηταςτων εικόνων, για να 
µπορέσει να µοιρασθεί την ελπίδα, την οποία οι εικόνες µά-
ταια απλώς υπόσχονται. Η γη της επαγγελίας του Οδυσσέα 
δεν είναι το αρχαϊκό βασίλειο των εικόνων. Όλες οι εικόνες, 
ως σκιές του κόσµου των νεκρών, του αποκαλύπτουν οριστι-
κά την αληθινή τους φύση: τη φαινοµενικότητα. Απαλλάσσε-
ται από αυτές, αφού πια αντιλήφθηκε ότι είναι οι νεκροί, και 
µε µια δεσποτική χειρονοµία αυτοσυντήρησης τις εκδίωξε 
από τη θυσία, που την προορίζει µόνο για όσους του παρέ-
χουν γνώση, χρήσιµη στη ζωή του, όπου η εξουσία του µύθου 
επικρατεί µόνον ως φαντασία, µετατεθειµένη στο πνεύµα. Το 
βασίλειο των νεκρών, όπου συγκεντρώνονται οι καθηρηµέ-
νοι µύθοι, βρίσκεται στο πιο αποµακρυσµένο σηµείο από την 
πατρίδα. Μόνον από την πιο µεγάλη απόσταση επικοινωνεί 
µε αυτή. Αν ακολουθήσει κανείς τον Κίρχοφ στην παραδοχή 
του ότι η επίσκεψη του Οδυσσέα στον Κάτω Κόσµο ανήκει 

53. «Κι όπως την είδα, µου 'ρθαν κλάµατα, την πόνεσε η καρδιά µου, µα δεν 
την άφηνα, κι ας ε'τρωγε τα σωθικά µου ο πόνος, κοντά στο γαίµα, πριν από-
κριση µου δώσει ο Τειρεσίας» {Οδύσσεια, λ, 87 κ.ε.). 
54. «Μπροστά µου την ψυχή της µάνας µου θεωρώ της πεθαµε'νης· κοντά στο 
γαίµα κάθεται άλαλη, κι ουδέ' βαστάει τα µάτια στο γιο της να στυλώσει 
αντίκρυ του και να του κουβεντιάσει. Θε'λω, τρανέ', να ξέρω αν γίνεται 
ποιος είµαι να γνωρίσει» (ό.π., 141 κ.ε.). 
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στο πιο παλαιό, το κυρίως µυθικό στρώµα του έπους,55 αυτό 
το πιο παλαιό στρώµα είναι ταυτόχρονα εκείνο στο οποίο ε'να 
χαρακτηριστικό υπερβαίνει µε τον πιο κατηγορηµατικό τρό-
πο το µύθο -όπως στην παράδοση για τις καταβάσεις του 
Ορφέα και του Ηρακλή στον Κάτω Κόσµο- όπως βέβαια και 
το θέµα της διάρρηξης των πυλών του Άδη, της κατάργησης 
του θανάτου, συνιστά τον εσώτατο πυρήνα κάθε αντιµυθολο-
γικής σκέψης. Αυτό το αντιµυθολογικό στοιχείο εµπεριέχε-
ται στην προφητεία του Τειρεσία, σύµφωνα µε την οποία εί-
ναι δυνατόν να εξευµενισθεί ο Ποσειδώνας. Ο Οδυσσέας 
πρέπει µε ένα κουπί στον ώµο να πάρει το δρόµο και να περ-
πατήσει πολύ, ώσπου να φθάσει σε ανθρώπους που «θάλασ-
σα δεν κατέχουν τι είναι, κι ουδέποτε µε αλάτι αρτίζουνε τα 
φαγητά που τρώνε».56 Όταν συναντήσει στο δρόµο του ένα 
διαβάτη που θα του πει ότι κουβαλάει ένα λιχνιοτήρι στον 
ώµο του, τότε θα έχει φθάσει στον σωστό τόπο, όπου θα προ-
σφέρει στον Ποσειδώνα την εξιλαστήρια θυσία. Πυρήνας της 
προφητείας είναι ότι το κουπί εκλαµβάνεται ως λιχνιοτήρι. 
Αυτό πρέπει να φαινόταν ακαταµάχητα κωµικό στον Ίωνα. 
Αυτή η κωµικότητα όµως, από την οποία εξαρτάται ο συµφι-
λιωτικός εξευµενισµός, δεν πρέπει να προοριζόταν για αν-
θρώπους, αλλά για τον θυµωµένο Ποσειδώνα.57 Η παρανόη- 

55. «Δεν µπορώ παρά να θεωρήσω ολόκληρο το λ, εκτός από µερικά οηµε ία, 
... ένα απλώς µετατοπισµένο απόσπασµα του παλαιού Νόστου και κατά 
συνέπεια του πιο παλαιού µέρους του ποιήµατος» (Kirchhoff, Die homeri-
sche Odysee, Βερολίνο 1879, σελ. 226. «Whatever else is original in the myth 
of Odysseus, the Visit to Death is» (Thomson, ό.π., σελ. 95). 
56. Οδύσσεια, λ 122 κ.ε. 
57. Αρχικά ήταν «σύζυγος της γης» (βλέπε Wilamowitz, Der Glaube der 
Hellenen, τόµ. Ι, σελ. 112 κ.ε.) και µόνον αργότερα έγινε θεός της θάλασσας. 
Η προφητεία του Τειρεσία υπαινίσσεται ίσως τη διπλή του φύση. Θα µπο-
ρούσε να υποτεθεί ότι η εξευµένιση του µε µια γήινη θυσία, µακριά από κάθε 
πέλαγος, στηρίζεται στη συµβολική παλινόρθωση της χθόνιας δύναµης 
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ση σκόπευε να προκαλέσει το γέλιο του βλοσυρού στοιχειώ-
δους θεού, ώστε µε το γέλιο να του περάσει ο θυµός. Ανάλογη 
φαίνεται η περίπτωση στο παραµύθι των αδελφών Γκριµ 
όπου η γειτόνισσα συµβουλεύει τη µητέρα πώς θα µπορούσε 
να απαλλαγεί από το διαβολόσπαρµα:* «Να το πάει στην 
κουζίνα, να το καθίσει πάνω στην εστία, να ανάψει φωτιά και 
να βράσει νερό σε δύο τσόφλια αυγών: αυτό θα κάνει το δια-
βολόσπαρµα να γελάσει. Αν όντως γελάσει, θα έχει έλθει η 
ώρα του».58 Μολονότι µέχρι σήµερα το γέλιο είναι σηµάδι της 
βίαιης δύναµης, το ξέσπασµα της τυφλής, πωρωµένης φύσης, 
έχει εντούτοις µέσα του το αντίθετο στοιχείο, ότι ακριβώς µε 
το γέλιο η τυφλή φύση αποκτά επίγνωση του εαυτού της ως τέ-
τοιας και έτσι εγκαταλείπει την καταστροφική της βία. Αυτή 
η αµφισηµία του γέλιου συγγενεύει µε εκείνη του ονόµατος, 
ίσως µάλιστα τα ονόµατα να µην είναι παρά απολιθωµένα γέ-
λια, όπως ακόµη και σήµερα τα παρατσούκλια, τα µόνα στα 
οποία διατηρείται ζωντανό κάτι από την πρωταρχική πράξη 

του. Αυτή η παλινόρθωση µπορεί να εκφράζει την αντικατάσταση της πει-
ρατείας από τη γεωργία: τα όρια ανάµεσα στη λατρεία του Ποσειδώνα και 
τη λατρεία της Δήµητρας είναι ρευστά (βλε'πε Thomson, ό.π., σελ. 96, υπο-
σηµ.). 
'Διαβολόσπαρµα ή διαβολόσπερµα: παιδάκι άσχηµο ή και παραµορφωµέ-
νο, το οποίο συµφωνά µε παλαιά λαϊκή παράδοση είναι διαβολοσπορά, νε-
ραϊδοπαίδι κ.λπ. και τοποθετήθηκε στην κούνια του κανονικού παιδιού από 
το διάβολο ή άλλο δαιµονικό σε αντικατάσταση του. 58. Αδελφοί Grimm, 
Kinder-undHausmarchen, Δειψία χ.χ., σελ. 208. Συναφή µοτίβα σώζονται 
από την αρχαιότητα και µάλιστα αναφέρονται στη Δήµητρα. Στην Ελευσίνα, 
όπου ε'φθασε «αναζητώντας την κόρη της που την είχαν αρπάξει», ε'γινε 
«δεκτή από τον Δυσαυλή και τη γυναίκα του Βαυβώ, αλλά ήταν πολύ 
λυπηµένη και αρνήθηκε να φάει ή να πιει οτιδήποτε. Τότε η οικοδέσποινα 
Βαυβώ την έκανε να γελάσει σηκώνοντας ξαφνικά το φόρεµα της και 
φανερώνοντας το κάτω µέρος του κορµιού της» (Freud, Gesam-melte 
Werke, τόµ. Χ, σελ. 399. Βλέπε Salomon Reinach, Cultes, Mythes et 
Religions, Παρίσι 1912, τόµ. IV, σελ. 115 κ.ε. 
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της ονοµατοδοσίας. Το γέλιο συµµερίζεται ως συναυτουργός 
την ένοχη της υποκειµενικότητας, όµως στην αναστολή της 
ισχύος του δικαίου, την οποία αυτό εκφράζει, παραπέµπει 
επίσης πέρα από την ένοχη εµπλοκή. Υπόσχεται το δρόµο 
προς την πατρίδα. Η νοσταλγία είναι η αφορµή για τις περι-
πέτειες, µέσα από τις οποίες η υποκειµενικότητα, η προϊστο-
ρία της οποίας ενσαρκώνεται στην Οδύσσεια, διαφεύγει και 
γλιτώνει από τον προϊστορικό κόσµο. Το γεγονός ότι η έννοια 
της πατρίδας αντιτίθεται στο µύθο, τον οποίο οι φασίστες, 
ψευδόµενοι, επιθυµούν να παρουσιάσουν ως πατρίδα, περι-
κλείει το εσώτατο παράδοξο του έπους. Σε αυτό ενσαρκώνε-
ται η µνήµη της ιστορίας κατά την οποία η µόνιµη εγκατάστα-
ση, προϋπόθεση κάθε πατρίδας, διαδέχθηκε τη νοµαδική 
εποχή. Αν η πάγια τάξη της ιδιοκτησίας, που δηµιουργείται 
µε τη µόνιµη εγκατάσταση, θεµελιώνει την αλλοτρίωση των 
ανθρώπων από την οποία πηγάζει όλη η νοσταλγία και η λα-
χτάρα για τη χαµένη πρωτογενή κατάσταση, ταυτόχρονα η 
µόνιµη εγκατάσταση και η πάγια ιδιοκτησία είναι εκείνες πά-
νω στις οποίες και µόνο σχηµατίζεται η έννοια της πατρίδας, 
προς την οποία στρέφονται κάθε λαχτάρα και κάθε νοσταλ-
γία. Ο ορισµός του Νοβάλις σύµφωνα µε τον οποίο όλη η φι-
λοσοφία είναι νοσταλγία αληθεύει µόνον αν η νοσταλγία δεν 
χάνεται µέσα στο φάντασµα µιας χαµένης πανάρχαιης κατά-
στασης, αλλά παρουσιάζει την πατρίδα, την ίδια τη φύση, ως 
κάτι που αποσπάσθηκε από το µύθο. Πατρίδα είναι ο γλιτω-
µός. Γι' αυτό η κατηγορία ότι οι οµηρικοί θρύλοι είναι αυτοί 
«που απογειώνονται» είναι µια εγγύηση της αλήθειας τους. 
«Στρέφονται προς την ανθρωπότητα».59 Η µεταφορά των µύ-
θων στη µορφή του µυθιστορήµατος, όπως συντελείται στην 
περιπετειώδη ιστορία, δεν νοθεύει όντως τους µύθους, αλλά 

59. Holderlin, «Der Herbst», ό.π., σελ. 1066. 
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µάλλον συµπαρασύρει το µΰθο στο χρόνο αποκαλύπτοντας 
την άβυσσο που τον χωρίζει από την πατρίδα και τη συµφι-
λίωση. Τροµακτική είναι η εκδίκηση που ο πολιτισµός λαµ-
βάνει από τον προϊστορικό κόσµο, και σε αυτή, όπως φρικτό-
τατα τεκµηριώνεται στον Όµηρο µε την αφήγηση του ακρω-
τηριασµού του γιδοβοσκού Μελάνθιου, µοιάζει µε τον ίδιο 
τον προϊστορικό κόσµο. Εκείνο ως προς το οποίο υπερβαίνει 
τον τελευταίο δεν είναι το περιεχόµενο των εξιστοροΰµενων 
πράξεων. Είναι η αυτοπερισυλλογή, η οποία κάνει τη βία να 
διακόπτεται τη στιγµή της διήγησης. Ο ίδιος ο λόγος, η γλώσσα 
στην αντίθεση της προς το µυθικό τραγούδι, η δυνατότητα να 
απαθανατισθεί µε τη µνηµόνευση του το κακό που έγινε, 
είναι ο νόµος του οµηρικού γλιτωµοΰ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο 
διασωζόµενος ήρωας παρεµβάλλεται κάθε τόσο ως αφηγη-
τής. Η ψυχρή απόσταση της αφήγησης, που παρουσιάζει ακό-
µη και το φρικιαστικό σαν να ήταν προορισµένο να διασκε-
δάσει, είναι αυτή που ταυτόχρονα φανερώνει τη φρίκη, η 
οποία µέσα στο τραγούδι συγχωνεύεται πανηγυρικά µε τη 
µοίρα. Η διακοπή στο λόγο όµως είναι η τοµή, η µεταµόρφω-
ση των εξιστορούµενων σε συµβάντα του µακρινού παρελθό-
ντος, δυνάµει της οποίας αναλάµπει σαν αστραπή το όραµα 
της ελευθερίας, το οποίο ο πολιτισµός ποτέ πια δεν έσβησε 
εντελώς. Στη ραψωδία χ της Οδύσσειας περιγράφεται η τιµω-
ρία που ο γιος του βασιλιά της νήσου επιβάλλει στις άπιστες 
δούλες εξαιτίας του ξεπεσµού τους στη στάθµη των εταίρων. 
Με ασυγκίνητη αταραξία, απάνθρωπα όπως µόνον η 
Impassibilite* των πιο µεγάλων αφηγητών του δέκατου ένα-
του αιώνα, περιγράφεται η τύχη των κρεµασµένων και ανέκ-
φραστα παροµοιάζεται µε το θάνατο των πουλιών στο βρόχο, 

'Απάθεια, αναισθησία, ψυχρή ουδετερότητα. 
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µε εκείνη τη σιωπή, που το πάγωµα της είναι το αληθινό υπό-
λοιπο κάθε λόγου.* Ακολουθεί αµέσως ο στίχος που περι-
γράφει τις κρεµασµένες στη σειρά: «και σπάραζαν µε τα πο-
δάρια τους - για λίγην ώρα µόνο».60 Με µια ακρίβεια η οποία 
ακτινοβολεί κιόλας την ψυχρότητα της ανατοµίας και της ζω-
οτοµίας61 ο περιγράφων συντάσσει το µυθιστορηµατικό πρα-
κτικό για τους σπασµούς των υποταγµένων, οι οποίες οτο 
όνοµα του δικαίου και του νόµου κατακρηµνίζονται σε εκεί-
νο το βασίλειο από το οποίο διέφυγε ο δικαστής Οδυσσέας. 
Ως αστός που στοχάζεται πάνω στην εκτέλεση ο Όµηρος πα-
ρηγορεί τον εαυτό του και τους ακροατές του, που είναι µάλ-
λον αναγνώστες, µε την ασφαλή διαπίστωση πως δεν κράτη-
σε πολλή ώρα- µια στιγµή µόνο και όλα είχαν τελειώσει.62 

Όµως µετά το «για λίγην ώρα µόνο» διακόπτεται η εσωτερι-
κή ροή της αφήγησης. Για λίγην ώρα µόνο; ρωτά η χειρονοµία 
του αφηγητή και διαψεΰδειτην αταραξία του. Ανακόπτοντας 

"Παραποµπή' στη γνωστή σαιξπηρική ρήση «Τα υπόλοιπα είναι σιωπή», τα 
τελευταία λόγια του Άµλεττην ώρα που πεθαίνει- βλέπε Hamlet, Πράξη 5, 
σκηνή 2. 
60. Οδύσσεια, χ 473. 
61. Ο Βιλαµόβιτς πιστεύει ότι «ο ποιητής αφηγείται µε ικανοποίηση» την 
εκτέλεση της τιµωρίας (Die Heimkehrdes Odysseus, ό.π., σελ. 67). Αν βέβαια 
ο αυταρχικός φιλόλογος ενθουσιασµένος διαπιστώνει ότι η παροµοίωση µε 
την παγίδα των πουλιών «αποδίδει έξοχα και... µε µοντέρνο τρόπο πώς αιω-
ρούνται τα πτώµατα των κρεµασµένων υπηρετριών» (ό.π., βλέπε επίσης 
ό.π., σελ. 76), αυτή η ικανοποίηση φαίνεται πως είναι κυρίως δική του. Τα 
βιβλία του Βιλαµόβιτς ανήκουν στα πιο ε µφαντικά τεκµήρια της γερµανικής 
συνύπαρξης της βαρβαρότητας και του πολιτισµού, η οποία αποτελεί τη βά-
ση του νεότερου φιλελληνισµού. 
62. Την παρηγορητική πρόθεση του στίχου επισηµαίνει ο Γκίλµπερτ Μάρεϋ. 
Συµφωνά µε τη θεωρία του η εκπολιτιστική λογοκρισία εξάλειψε από τον 
Όµηρο τις σκηνές βασανιστηρίων. Απέµεινε µόνον ο θάνατος του Μελάν-
θιου και των υπηρετριών (ό.π., σελ. 146). 
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την αφήγηση δεν επιτρέπει να ξεχαστούν οι εκτελεσµένες 
γυναίκες και αποκαλύπτει τα ακατονόµαστα αιώνια βάσανα 
του ενός δευτερολέπτου, όταν οι δούλες πάλευαν µε το θάνα-
το. Ως ηχώ δεν µένει από το «για λίγην ώρα µόνο» παρά µόνο 
το quo usque tandem,* το οποίο οι µεταγενέστεροι ρήτορες 
ανυποψίαστοι βεβήλωσαν, καθώς παρότρυναν τον εαυτό 
τους να κάνει υποµονή. Η ελπίδα όµως στην εξιστόρηση της 
ανοσιουργίας συνδέεται µε το γεγονός ότι πέρασε πολύς και-
ρός από τότε. Για τη διαπλοκή της προϊστορίας, της βαρβαρό-
τητας και του πολιτισµού ο Όµηρος κάνει την παρηγορητική 
χειρονοµία που δείχνει ότι έχει στο νου του εκείνο το «Μια 
φορά κι έναν καιρό». Το έπος έπρεπε πρώτα να γίνει, µυθι-
στόρηµα, για να περάσει ύστερα στο παραµύθι. 

*Ώς πότε επιτέλους; Έτσι αρχίζει ο πρώτος λόγος του Κικε'ρωνα κατά του 
Κατιλίνα, όταν αυτός µετά την αποκάλυψη της συνωµοσίας του τόλµησε να 
παρουσιασθεί στη Σύγκλητο. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Ιουλιέττα ή Διαφωτισµός και ηθική 

Διαφωτισµός είναι, συµφωνά µε τον Καντ, «η έξοδος του αν-
θρώπου από την ανωριµότητα του, για την οποία υπαίτιος εί-
ναι ο ίδιος. Ανωριµότητα είναι η ανικανότητα του ανθρώπου 
να χρησιµοποιεί τη διάνοια του χωρίς την καθοδήγηση ενός 
άλλου».1 «Διάνοια χωρίς την καθοδήγηση ενός άλλου» είναι 
διάνοια καθοδηγούµενη από τον Λόγο. Αυτό σηµαίνει απλώς 
ότι χάρη στη συνέπεια που τη χαρακτηρίζει συγκροτεί τις µε-
µονωµένες γνώσεις σε σύστηµα. «Ο Λόγος έχει... ως αντικεί-
µενο του µόνο τη διάνοια και τη σκόπιµη χρησιµοποίηση 
της».2 Θέτει «ως στόχο των πράξεων της διάνοιας µια ορι-
σµένη συλλογική ενότητα»,3 και αυτή είναι το σύστηµα. Οι 
κανόνες του είναι οι οδηγίες για την ιεραρχική δόµηση των 
εννοιών. Όπως στον Λάιµπνιτς και τον Καρτέσιο, έτσι και 
στον Καντ η ορθολογικότητα συνίσταται «στην ολοκλήρωση 

1. Kant, «Beantwortung der Frage: Was ist Aufklarung?», Werke, έκδοση 
Akademie, τόµ. VIII, σελ. 35. 
2. Kritikderreinen Vernunft, ό.π., τόµ. Ill (2η έκδ.), σελ. 427. 
3. Ό.π. 
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της συστηµατικής συνοχής, τόσο ανοδικά προς τα ανώτερα 
γε'νη όσο και καθοδικά προς τα κατώτερα είδη».4Το «συστη-
µατικό» στοιχείο της γνώσης είναι «η συνοχή της βάσει µιας 
αρχής».5 Σκέψη, συµφωνά µε την αντίληψη του διαφωτισµού, 
είναι η δηµιουργία µιας ενιαίας, επιστηµονικής τάξης και η 
παραγωγή της γνώσης των γεγονότων από αρχές, αδιάφορο 
αν αυτές ερµηνεύονται ως αυθαίρετα τιθέµενα αξιώµατα, ως 
ε'µφυτες ιδε'ες ή ως ανώτατες αφαιρε'σεις. Οι λογικοί νόµοι 
θεµελιώνουν τις γενικότατες σχε'σεις στο εσωτερικό της τά-
ξης, δηλαδή τις ορίζουν. Η ενότητα ε'γκειται στην οµοφωνία. 
Η αρχή της αντίφασης είναι το σύστηµα εν σπε'ρµατι. Η γνώ-
ση συνίσταται στην υπαγωγή σε αρχές. Ταυτίζεται µε την κρί-
ση που ενσωµατώνει στο σύστηµα. Κάθε διαφορετικό σκέ-
πτεσθαι από εκείνο που τείνει προς το σύστηµα είναι απρο-
σανατόλιστο ή αυταρχικό. Ο Λόγος δεν συνεισφέρει τίποτε 
άλλο εκτός από την ιδέα της συστηµατικής ενότητας, τα τυπι-
κά στοιχεία της σταθερής εννοιολογικής συνοχής. Κάθε στό-
χος περιεχοµένου τον οποίο θα µπορούσαν να επικαλεσθούν 
οι άνθρωποι ως φρόνηση του Λόγου είναι, συµφωνά µε το 

αυστηρό πνεύµα του διαφωτισµού, αυταπάτη, ψέµα, «εκλογί-
κευση», όσο και αν οι διάφοροι φιλόσοφοι καταβάλλουν τη 

µεγαλύτερη προσπάθεια για να αποσπάσουν την προσοχή 
από αυτή τη λογική συνέπεια και να τη στρέψουν προς φιλαν-
θρωπικά συναισθήµατα. Ο Λόγος είναι «µια ικανότητα... πα-
ραγωγής του µερικού από το γενικό».6 Η οµοιογένεια µεταξύ 
του γενικού και του µερικού διασφαλίζεται συµφωνά µε τον 
Καντ από το «σχηµατισµό»* της καθαρής διάνοιας». Έτσι 

4. Ό.π., σελ. 435 κ.ε. 
5.'απ., σελ. 428. 
6. Ό.π., σελ. 429. 
*Schematismus (σχηµατισµός) είναι η διαδικασία κατά την οποία η καθαρή 
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αποκαλείται η ασυνείδητη λειτουργία του διανοητικού µηχα-
νισµού, ο οποίος διαρθρώνει την αισθητήρια αντίληψη ήδη σε 
ανταπόκριση προς τη διάνοια. Η διάνοια χαράζει την κατα-
νοητότητα του πράγµατος, την οποία η υποκειµενική κρίση 
ανακαλύπτει σε αυτό, πάνω στο πράγµα ως αντικειµενική 
ποιότητα, προτού αυτή εισέλθειστο εγώ. Χωρίς αυτόν το σχη-
µατισµό, δηλαδή χωρίς τη διανοητικότητα της αντίληψης, δεν 
θα ταίριαζε καµιά εντύπωση στην έννοια, καµιά εννοιολογική 
κατηγορία στο δείγµα ενός είδους, δεν θα κυριαρχούσε ούτε 
καν η ενότητα του σκέπτεσθαι, πόσο µάλλον του συστήµατος, 
στην οποία στοχεύουν τα πάντα. Η αποκατάσταση αυτής της 
ενότητας είναι το συνειδητό έργο της επιστήµης. 'Οταν «όλοι 
οι εµπειρικοίνόµοι...» δεν είναι «παρά µόνον ειδικοί 
προσδιορισµοί των καθαρών νόµων της διάνοιας»,7 η έρευνα 
πρέπει να προσέχει πάντα ώστε οι αρχές να µένουν ορθά 
συνδεδεµένες µε τις κρίσεις για τα γεγονότα. «Αυτή η 
συµφωνία της φύσης προς τη γνωστική µας ικανότητα προϋ-
ποτίθεται... a priori από την ικανότητα κρίσης».8 Είναι ο «κα-
τευθυντήριος µίτος»9 της οργανωµένης εµπειρίας. 
Το σύστηµα πρέπει να διατηρείται σε αρµονία µε τη φύση· 

όπως ακριβώς τα γεγονότα προλέγονται από το σύστηµα, έτσι 
πρέπει και να το επιβεβαιώνουν. Τα γεγονότα όµως ανήκουν 
στην πρακτική· χαρακτηρίζουν παντού την επαφή του 
µεµονωµένου υποκειµένου µε τη φύση ως κοινωνικό αντικεί-
µενο: η εµπειρία είναι πάντοτε πραγµατικό ενεργείν και πά-
σχε ιν. Στη φυσική βέβαια η αισθητήρια αντίληψη µε τη βοή- 

διάνοια χρησιµοποιείτο λεγόµενο υπερβατικό σχήµα ως διαµεσολαβητή µε-
ταξύ της κατηγορίας και του φαινοµε'νου για να καταστεί δυνατή η εφαρµογή 
της πρώτης στο δεύτερο και να επιτευχθεί οµοιογε'νεια µεταξύ τους. 
7. Ό.π., τόµ. IV (1η έκδ.), σελ. 93. 
8. Kritik der UrteUskraft, ό.π., τόµ. V, σελ. 185. 
9. Ό.π. 
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θεια της οποίας µπορεί να επαληθευθεί µια θεωρία περιορί-
ζεται συνήθως στον ηλεκτρικό σπινθήρα που αναλάµπει στην 
πειραµατική συσκευή. Η απουσία του δεν έχει κατά κανόνα 
πρακτικές συνέπειες, αχρηστεύει µόνο µια θεωρία ή κατα-
στρέφει την καριέρα του υπευθύνου βοηθού που επέβλεπε τη 
διάταξη του πειράµατος. Οι συνθήκες του εργαστηρίου όµως 
είναι η εξαίρεση. Η σκέψη που δεν διατηρεί το σύστηµα σε 
συµφωνία µε την εποτττεία δεν προσβάλλει µόνο µεµονωµέ-
νες οπτικές εντυπώσεις, αλλά έρχεται σε σύγκρουση µε την 
πραγµατική πρακτική. Όχι µόνο δεν πραγµατοποιείται το 
αναµενόµενο γεγονός, αλλά συµβαίνει το µη αναµενόµενο: η 
γέφυρα καταρρέει, τα σπαρτά µαραίνονται, το φάρµακο 
προξενεί αρρώστια. Ο σπινθήρας που φανερώνει µε τον πιο 
χαρακτηριστικό τρόπο την έλλειψη συστηµατικής σκέψης και 
την παραβίαση της λογικής δεν είναι µια φευγαλέα αισθητή-
ρια αντίληψη, αλλά ο ξαφνικός θάνατος. Το σύστηµα, όπως 
το εννοεί ο διαφωτισµός, είναι η µορφή της γνώσης που δα-
µάζει αποτελεσµατικότερα τα γεγονότα και στηρίζει το υπο-
κείµενο µε τον πιο δραστικό τρόπο στην υποδούλωση της φύ-
σης. Οι αρχές του είναι οι αρχές της αυτοσυντήρησης. Η ανω-
ριµότητα αποδεικνύεται ως ανικανότητα αυτοσυντήρησης. Ο 
αστός, στις σταδιακές µορφές του δουλοκτήτη, του ελεύθε-
ρου επιχειρηµατία, του διαχειριστή, είναι το λογικό υποκεί-

µενο του διαφωτισµού. 
Οι δυσκολίες στην έννοια του Λόγου, που προκύπτουν 

από το γεγονός ότι τα υποκείµενα του, οι φορείς ενός και του 
αυτού Λόγου, βρίσκονται σε πραγµατικές αντιπαραθέσεις 
µεταξύ τους, κρύβονται πίσω απο τη φαινοµενική σαφήνεια 
των κρίσεων του δυτικού διαφωτισµού. Στην Κριτική τον κα-
θαρού Λόγου όµως εκφράζονται στην ασαφή σχέση του υπερ-
βατικού προς το εµπειρικό εγώ καθώς και στις άλλες άλυτες 
αντιφάσεις. Οι έννοιες του Καντ είναι διφορούµενες. Ο Λό- 
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γος ως το υπερβατικό υπερατοµικό εγώ εµπεριέχει την ιδέα 
της ελεύθερης συµβίωσης των ανθρώπων, στην οποία οργα-
νώνονται σε καθολικό υποκείµενο και αίρουν τη σύγκρουση 
µεταξύ του καθαρού και εµπειρικού Λόγου µε τη συνειδητή 
αλληλεγγύη του όλου. Αυτό ενσαρκώνει την ιδέα της αληθι-
νής καθολικότητας, την ουτοπία. Ταυτόχρονα όµως ο Λόγος 
αποτελεί το κέντρο της υπολογιστικής σκέψης, η οποία 
ρυθµίζει τον κόσµο συµφωνά µε τους σκοπούς της αυτο-
συντήρησης και δεν γνωρίζει άλλες λειτουργίες εκτός από 
την προπαρασκευή του αντικειµένου από υλικό των αισθήσε-
ων σε υλικό της υποδούλωσης. Ως αληθινή φύση του σχηµατι-
σµού, ο οποίος συντονίζει από τα έξω το γενικό µε το µερικό, 
την έννοια µε τη µεµονωµένη περίπτωση, αποδεικνύεταιτελι-
κά στη σύγχρονη επιστήµη το συµφέρον της βιοµηχανικής 
κοινωνίας. Το είναι θεωρείται υπό το πρίσµα της επεξεργα-
σίας και της διαχείρισης. Όλα γίνονται επαναλήψιµη, αντι-
καταστάσιµη διαδικασία, απλό παράδειγµα για τα εννοιολο-
γικά µοντέλα του συστήµατος, ακόµη και ο µεµονωµένος άν-
θρωπος, πόσο µάλλον το ζώο. Η σύγκρουση µεταξύ της δια-
χειριστικής, εκπραγµατίζουσας επιστήµης, µεταξύ του δηµό-
σιου πνεύµατος και της εµπειρίας του ατόµου αποσοβείται 
χάρη στις επικρατούσες συνθήκες. Οι αισθήσεις είναι πάντο-
τε προκαθορισµένες από τον εννοιολογικό µηχανισµό προ-
τού σχηµατισθεί η αισθητήρια αντίληψη, ο πολίτης βλέπει τον 
κόσµο a priori ως υλικό από το οποίο κατασκευάζει αυτό τον 
κόσµο για τον εαυτό του. Ο Καντ προσυνέλαβε διαισθητικά 
αυτό που πρώτο το Χόλυγουντ έφθασε να πραγµατοποιήσει 
συνειδητά: οι εικόνες προλογοκρίνονται ήδη κατά την παρα-
γωγή τους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της διάνοιας, όπως 
δηλαδή πρέπει να ιδωθούν αργότερα. Η αισθητήρια αντίλη-
ψη µέσω της οποίας επιβεβαιώνεται η δηµόσια κρίση ειλνι 
ήδη ρυθµισµένη από την τελευταία προτού εµφανισθεί. Αν η 
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κρυφή ουτοπία διέβλεπε στην έννοια του Λόγου µέσα από τις 
τυχαίες διαφορές των υποκειµένων το απωθηµένο κοινό 
συµφέρον, ο Λόγος, ο οποίος στην πορεία των σκοπιµοτήτων 
λειτουργεί απλώς και µόνον ως συστηµατική επιστήµη, ισο-
πεδώνει µαζί µε τις διαφορές αυτό το κοινό ταυτόσηµο 
συµφέρον. Αυτός δεν επιτρέπει κανέναν άλλον προσδιορισµό 
εκτός από τις ταξινοµήσεις της κοινωνικής πρακτικής. 
Κανένας δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από αυτό που έφθασε 
να γίνει: ένα χρήσιµο, επιτυχηµένο ή αποτυχηµένο µέλος 
επαγγελµατικών και εθνικών οµάδων. Είναι ένας τυχαίος εκ-
πρόσωπος του γεωγραφικού, ψυχολογικού, κοινωνιολογικού 
του τύπου. Η Λογική είναι δηµοκρατική, µέσα σε αυτή οι µε-
γάλοι δεν υπερέχουν έναντι των µικρών. Οι πρώτοι ανήκουν 
στους επιφανείς όπως οι δεύτεροι στα δυνητικά αντικείµενα 
της κοινωνικής πρόνοιας. Η επιστήµη γενικά δεν συµπεριφέ-
ρεται απέναντι στη φύση και τους ανθρώπους διαφορετικά 
απ' ό,τι η επιστήµη των ασφαλίσεων ειδικά απέναντι στη ζωή 
και το θάνατο. Είναι αδιάφορο ποιος πεθαίνει, σηµασία έχει 
µόνον η σχέση των συµβάντων προς τις υποχρέωσε ις της εται-
ρείας. Στον µαθηµατικό τύπο επαναλαµβάνεται ο νόµος των 
µεγάλων αριθµών και όχι η λεπτοµέρεια. Η συµφωνία µετα-
ξύ του γενικού και του µερικού δεν εµπεριέχεται πια ως λαν-
θάνουσα σε µια διανόηση που δεν αντιλαµβάνεται το µερικό 
παρά µόνο κάθε φορά ως περίπτωση του γενικού και το γενι-
κό µόνον ως εκείνη την πλευρά του µερικού από την οποία 
µπορεί κανείς να το προσεγγίσει και να το χειρισθεί. Η ίδια η 
επιστήµη δεν έχει πια συνείδηση του εαυτού της, είναι εργα-
λείο. Ο διαφωτισµός όµως είναι η φιλοσοφία που ταυτίζειτην 
αλήθεια µε το επιστηµονικό σύστηµα. Η προσπάθεια θεµε-
λίωσης αυτής της ταυτότητας, την οποία κατέβαλε ο Καντ µε 
φιλοσοφική ακόµη πρόθεση, οδήγησε σε έννοιες που επιστη-
µονικά δεν έχουν νόηµα, διότι δεν είναι απλές οδηγίες για 
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χειρισµούς σύµφωνα µε τους κανόνες του παιγνιδιού. Η έν-
νοια της αυτοαντίληψης της επιστήµης αντιµάχεται την ίδια 
την έννοια της επιστήµης. Το έργο του Καντ υπερβαίνει την 
εµπειρία ως απλώς χειριστική, γι' αυτό απορρίπτεται σήµερα 
βάσειτων δικών του αρχών από το διαφωτισµό ως δογµατικό. 
Επιβεβαιώνοντας το επιστηµονικό σύστηµα ως µορφή της 
αλήθειας -εκεί έφθασε συµπερασµατικά ο Καντ- η σκέψη 
επισφραγίζει την ίδιατηςτη µηδαµινότητα, καθώςη επιστήµη 
είναι µια τεχνική άσκηση που απέχει από το στοχασµό πάνω 
στον δικό της στόχο όσο και άλλες εργασίες υπό την πίεση του 
συστήµατος. 
Οι ηθικές διδασκαλίες του διαφωτισµού µαρτυρούν την 

απελπισµένη επιδίωξη να βρεθεί στη θέση της αποδυναµω-
µένης θρησκείας µια διανοητική βάση, για να αντέχει κανείς 
στην κοινωνία όταν δεν λειτουργεί το συµφέρον. Οι φιλόσο-
φοι, ως γνήσιοι αστοί, συµµαχούν στην πράξη µε τις δυνάµεις 
που σύµφωνα µε τη θεωρία τους είναι καταδικασµένες. Οι 
θεωρίες είναι συνεπείς και σκληρές, οι ηθικές διδασκαλίες 
προπαγανδιστικές και συναισθηµατικές, ακόµη και όταν εµ-
φανίζονται ως αυστηρά δεσµευτικές, ή είναι πραξικοπηµατι-
κές µέσα από τη συνείδηση ότι η ίδια η ηθική δεν είναι λογικά 
θεµελιώσιµη, όπως η προσφυγή του Καντ στις ηθικές δυνά-
µεις ως γεγονός. Το εγχείρηµα του να παραγάγει τον αµοι-
βαίο σεβασµό από ένα νόµο του Λόγου, µολονότι ήταν προ-
σεκτικότερος από όλη τη δυτική φιλοσοφία, δεν βρίσκει κα-
νένα στήριγµα στην Κριτική. Πρόκειται για τη συνηθισµένη 
προσπάθεια της αστικής σκέψης να θεµελιώσει τον ανθρώπι-
νο σεβασµό, χωρίς τον οποίο δεν µπορεί να υπάρξει πολιτι-
σµός, πάνω σε κάτι διαφορετικό από το υλικό συµφέρον και 
τη βία- η προσπάθεια ήταν εκλεπτυσµένη και παράδοξη όσο 
καµιά προηγούµενη, αλλά και εφήµερη όπως όλες τους. Ο 
πολίτης που, ορµώµενος από το καντιανό κίνητρο του σέβα- 
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σµού ακόµη και για τη µορφή του νόµου, θα άφηνε να του δια-
φύγει ένα κέρδος δεν θα ήταν φωτισµένος, αλλά προληπτικός 
- ένας τρελός. Στη ρίζα της καντιανής αισιοδοξίας, σύµφωνα 

µε την οποία η ηθική συµπεριφορά είναι λογική ακόµη και 
όταν η αχρειότητα έχει προοπτική να επικρατήσει, βρίσκεται 
ο τρόµος που προκαλεί η δυνατότητα µιας επιστροφής στη 
βαρβαρότητα. Αν µία από αυτές τις µεγάλες ηθικές δυνάµεις, 
γράφει ο Καντ αναφερόµενος στον Χάλερ,'°η αµοιβαία αγά-
πη και ο σεβασµός, βυθισθούν, «τότε το µηδέν (της ανηθικό-
τητας) µε ορθάνοιχτο φάρυγγα θα κατάπινε όλο το βασίλειο 
των ηθικών όντων σαν µια σταγόνα νεροΰ». Αλλά ενώπιον 
του επιστηµονικού Λόγου, συµφωνά µε τον Καντ, οι ηθικές 
δυνάµεις είναι παρορµήσεις και συµπεριφορές εξίσου ουδέ-
τερες µε τις ανήθικες, στις οποίες και µετατρέπονται αµέσως, 
όταν δεν στρέφονται προς αυτή την κρυφή δυνατότητα, αλλά 
προς τη συµφιλίωση µε την εξουσία. Ο διαφωτισµός αποπέ-
µπει από τη θεωρία αυτή τη διαφορά. Θεωρεί τα πάθη «ac si 

quaestio de lineis, planis aut de corporibus esset».11 Η ολο-
κληρωτική τάξη πραγµάτων τα εφάρµοσε όλα κατά γράµµα. 
Απελευθερωµένος από τον έλεγχο της δικής του κοινωνικής 
τάξης, που κρατούσε τον επιχειρηµατία του δέκατου ένατου 
αιώνα δεσµευµένο µε τον καντιανό σεβασµό και την αµοι-
βαία αγάπη, ο φασισµός, ο οποίος απαλλάσσει τους λαοΰς 
του από τη σκοτούρα των ηθικών συναισθηµάτων αντικαθι-
στώντας τα µε τη σιδερένια πειθαρχία, δεν χρειάζεται πια να 
τηρεί κανενός είδους πειθαρχία. Παρά την κατηγορική προ-
σταγή και σε ακόµη πιο αγαστή αρµονία µε τον καθαρό Λόγο 

µεταχειρίζεται τους ανθρώπους σαν πράγµατα, σαν κέντρα 
τρόπων συµπεριφοράς. Από τον ωκεανό της ανοικτής βίας, ο 

10. MetaphysischeAnfange der Tugendlehre, ό.π., τόµ. VI, σελ. 449. 
11. Spinoza, Ethica, µέρος III, πρόλογος. 
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οποίος στην Ευρώπη ε'σπασε πραγµατικά τα φράγµατα, οι 
κυρίαρχοι ήθελαν να προστατεύσουν τον αστικό κόσµο µό-
νον όσο δεν είχε προχωρήσει ακόµη αρκετά η οικονοµική 
συγκέντρωση. Προηγουµένως ήταν εκτεθειµένοι στα αχαλί-
νωτα καπιταλιστικά στοιχεία µόνον οι φτωχοί και οι άγριοι. 
Η ολοκληρωτική τάξη πραγµάτων όµως δικαιώνει πλήρως το 
υπολογιστικό σκέπτεσθαι και µένει προσανατολισµένη προς 
την επιστήµη ως τέτοια. Γνώµονας της είναι η ίδια της η αιµα-
τηρή αποτελεσµατικότητα. Το χέρι της φιλοσοφίας το είχε 
γράψει στον τοίχο, από την Κριτική του Καντ έως τη Γενεαλο-
γία της ηθικής του Νίτσε· ένας µόνο το ολοκλήρωσε µε όλες 
τις λεπτοµέρειες του. Το έργο του µαρκήσιου ντε Σαντ δεί-
χνει τη «διάνοια χωρίς την καθοδήγηση ενός άλλου»*, δηλα-
δή το απαλλαγµένο από την κηδεµονία αστικό υποκείµενο. 
Η αυτοσυντήρηση είναι η συστηµατική αρχή της επιστή-

µης, η ψυχή του πίνακα των εννοιολογικών κατηγοριών, ακό-
µη και αν πρέπει να παράγεται ιδεαλιστικά, όπως στον Καντ. 
Ακόµη και το εγώ, η συνθετική ενότητα της ενοιολογικής 
αντίληψης, η κεντρική αρχή που ο Καντ αποκαλεί το ύψιστο 
σηµείο από το οποίο πρέπει αναγκαία να αναρτηθεί ολόκλη-
ρη η Λογική,12 είναι στην πραγµατικότητα τόσο προϊόν όσο 
και προϋπόθεση της υλικής ύπαρξης. Τα άτοµα που πρέπει να 
φροντίζουν για τον εαυτό τους αναπτύσσουν το εγώ ως κέ-
ντρο της στοχαστικής πρόβλεψης και γενικής άποψης και 
αυτό το εγώ διευρύνεται και συρρικνώνεται ανάλογα µε τις 
προοπτικές της οικονοµικής αυτοτέλειας και της παραγωγι-
κής ιδιοκτησίας διαµέσου των γενεών. Από τους αστούς που 
απαλλοτριώθηκε η ιδιοκτησία τους περνάει τελικά στους 
ιδιοκτήτες των ολοκληρωτικών τραστ, η επιστήµη των οποίων 

*«σαν να επρόκειτο για γραµµε'ς, επιφάνειες ή σώµατα». 12. 
Kritik derreinen Vernunfi, ό.π., τόµ. III, σελ. 109. 
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ε'χει γίνει απλώς και µόνον η πεµπτουσία των µεθόδων ανα-
παραγωγής της υποδουλωµένης µαζικής κοινωνίας. Ο Σαντ 
έστησε ένα πρώιµο µνηµείο στο πνεύµα σχεδιασµού αυτής 
της κοινωνίας. Η συνωµοσία των εξουσιαστών εναντίον των 
λαών µε'σω της απαρέγκλιτης οργάνωσης τους είναι τόσο κο-
ντά στο πνεύµα του διαφωτισµού ήδη από την εποχή του Μα-
κιαβε'λι και του Χοµπς όσο και η αστική Δηµοκρατία. Στην 
αυθεντία εναντιώνεται µόνον όταν δεν ε'χει τη δύναµη να επι-
βάλλει την υπακοή, στη βία όταν δεν είναι γεγονός. Ενόσω 
παραβλε'πει κανείς την ταυτότητα εκείνων που εφαρµόζουν 
το Λόγο, αυτός συγγενεύει µε τη βία όσο και µε τη διαµεσο-
λάβηση· ανάλογα µε τη θε'ση των ατόµων και των οµάδων εµ-
φανίζει ως δεόοµε'να την ειρήνη ή τον πόλεµο, την ανοχή ή 
την καταστολή. Επειδή αποκαλύπτει τους ουσιαστικούς στό-
χους ως εξουσία της φύσης πάνω στο πνεύµα, ως κώλυµα στη 
θέσπιση των δικών της νόµων, τυπική καθώς είναι, τίθεται 
στην υπηρεσία κάθε φυσικού συµφέροντος, Η σκέψη γίνεται 
εντελώς όργανο, επανέρχεται στο καθεστώς της φύσης. Για 
τους κυρίαρχους όµως οι άνθρωποι γίνονται υλικό, όπως ολό-
κληρη η φύση για την κοινωνία. Μετά το βραχύβιο ιντερµέτζο 
του φιλελευθερισµού, όπου οι αστοί αλληλοελέγχονταν, η 
κυριαρχία φανερώνεται ως αρχαϊκός τρόµος υπό φασιστικά 
εξορθολογισµένη µορφή. «Πρέπει λοιπόν», λέει ο πρίγκιπας 
ντι Φρανκαβίλα σε µια συγκέντρωση στην Αυλή του βασιλιά 
Φερδινάνδου της Νεάπολης, «να αντικατασταθούν οι θρη-
σκευτικές χίµαιρες µε την πιο ακραία µορφή τροµοκρατίας-
αν απαλλαγεί ο λαός από το φόβο της µέλλουσας κόλασης, 
αµέσως µετά τη διάλυση του φόβου θα παραδοθεί στο καθε-
τί· πρέπει όµως να αντικατασταθεί αυτός ο φόβος µε αυστη-
ρότατους ποινικούς νόµους, οι οποίοι θα αφορούν βέβαια µό-
νον τον ίδιο το λαό, διότι µόνον αυτός δηµιουργεί ταραχές 
στο κράτος· µόνον η κατώτερη τάξη γεννά δυσαρεστηµένους. 
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Τι τον νοιάζει τον πλούσιο η ιδέα ενός χαλιναριού που ο ίδιος 
ποτέ δεν αισθάνεται πάνω του, όταν µε αυτό το πρόσχηµα 
αποκτά το δικαίωµα να αποµυζά µε τη σειρά του όλους εκεί-
νους που ζουν κάτω από το ζυγό του; Σε αυτή την τάξη δεν θα 
βρείτε κανέναν που δεν θα επέτρεπε να ριχθείπάνωτου η πιο 
πυκνή σκιά της τυραννίας, όσο αυτή στην πραγµατικότητα θα 
βάραινε άλλους».13 Ο Λόγος είναι το όργανο του υπολογι-
σµού, του σχεδιασµού· είναι ουδέτερος απέναντι στους στό-
χους, ο συντονισµός είναι το στοιχείο του. Αυτό που ο Καντ 
θεµελίωσε υπερβατικά, τη συγγένεια µεταξύ της γνώσης και 
του σχεδίου, η οποία προσδίδει το χαρακτήρα της αναπόδρα-
στης σκοπιµότητας σε κάθε όψη της αστικής ζωής, που έχει 
εξορθολογισθεί εντελώς ακόµη και στα διαλείµµατα ανα-
ψυχής, ο Σανττο παρουσίασε ήδη εµπειρικά έναν και πλέον 
αιώνα πριν από την εποχή του αθλητισµού. Οι σύγχρονες 
αθλητικές οµάδες, το παιγνίδι των οποίων υπόκειται σε τόσο 
ακριβείς κανονισµούς ώστε κανένα µέλος να µην έχει την πα-
ραµικρή αµφιβολία για το ρόλο του και για κάθε παίκτη να εί-
ναι σε ετοιµότητα ένας αναπληρωτής, βρίσκουν το ακριβές 
πρότυπο τους στις σεξουαλικές οµάδες (teams) της Ιουλιέτ-
τας, όπου δεν περνά ούτε µια στιγµή αναξιοποίητη, δεν πα-
ραµελείται κανένα στόµιο του σώµατος και δεν µένει καµιά 
λειτουργία αδρανής. Στον αθλητισµό, όπως και σε όλους τους 
κλάδους της µαζικής κουλτούρας, επικρατεί εντατική δρα-
στηριότητα που αποβλέπει σε σκοπούς, ενώ ο µη εντελώς 
µυηµένος θεατής δεν θα µπορούσε να µαντέψει τη διαφορά 
των συνδυασµών, το νόη µα των επερχόµενων µετατροπών, το 
οποίο προσδιορίζεται από κανόνες που έχουν τεθεί αυθαίρε-
τα. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δοµή του καντιανού συστήµα- 

13. Histoire de Juliette, Ολλανδία 1797, τόµ. V, σελ. 319 κ.ε. 
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τος όπως και οι γυµναστικές πυραµίδες των οργίων του Σαντ 
και το σώµα των βασικών αρχών των τεκτονικών στοών της 
πρώιµης αστικής περιόδου -κυνικό τους κατοπτρικό είδωλο 
είναι ο αυστηρός κανονισµός της ελευθεριάζουσας κοινω-
νίας των 120 ηµερών-, αναγγέλλει την οργάνωση ολόκληρης 
της ζωής, η οποία στερείται στόχων ως προς το περιεχόµενο. 
Σε αυτές τις εκδηλώσεις φαίνεται πως η ένθερµη δραστηριό-
τητα, η οργάνωση, είναι πιο σηµαντική από την επιδιωκόµενη 
ευχαρίστηση, όπως συνέβαινε και σε άλλες αποµυθοποιηµέ-
νες εποχές, στη Ρώµη της περιόδου των αυτοκρατόρων, στην 
Αναγέννηση και στην εποχή του Μπαρόκ, όπου το σχήµα της 
δραστηριότητας ζύγιζε περισσότερο από το περιεχόµενο της. 
Στη σύγχρονη εποχή ο διαφωτισµός απέσπασε τις ιδέες της 
αρµονίας και της τελειότητας από την υποστασιοποίησή τους 
στο θρησκευτικό υπερπέραν και υπό τη µορφή του συστήµα-
τος τις αναγόρευσε σε κριτήρια των ανθρώπινων επιδιώξε-
ων. Αφού η ουτοπία, η οποία έδινε ελπίδα στη γαλλική επα-
νάσταση, είχε εισέλθει, κραταιή και ταυτόχρονα ανίσχυρη, 
στη γερµανική µουσική και φιλοσοφία, η κατεστηµένη αστική 
τάξη πραγµάτων λειτουργικοποίησε εντελώς τον Λόγο, ο 
οποίος µετατράπηκε σε σκοπιµότητα χωρίς σκοπούς και γι' 
αυτό ακριβώς µπορεί να τεθεί στην υπηρεσία οποιουδήποτε 
σκοπού. Είναι το σχέδιο καθ' εαυτό. Το ολοκληρωτικό κρά-
τος χειραγωγεί τα έθνη. «Αυτό είναι, αποκρίθηκε ο πρίγκι-
πας», γράφει ο Σαντ, «η κυβέρνηση πρέπει να ρυθµίζει ακό-
µη και τον πληθυσµό, πρέπει να διαθέτει όλα τα µέσα για να 
τον εξολοθρεύει όταν τον φοβάται, να τον πολλαπλασιάζει 
όταν το θεωρεί αναγκαίο, και ποτέ δεν επιτρέπεται να υπάρ-
ξει άλλη ισορροπία στη δικαιοσύνη της εκτός από εκείνη των 
συµφερόντων ή των παθών των κυβερνώντων σε συνδυασµό 
µονό µε τα πάθη και τα συµφέροντα εκείνων που, όπως είπα-
µε, έχουν λάβει από αυτή όση εξουσία χρειάζονται για να 
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πολλαπλασιάσουν τη δική τους».14 Ο πρίγκιπας δείχνει το 
δρόµο που ο ιµπεριαλισµός, ως η πιο τροµακτική µορφή του 
ορθού λόγου (ratio) ανέκαθεν έπαιρνε. «... Κάντε άθεο το 
λαό που θέλετε να υποδουλώσετε και εξαχρειώστε τον όσο 
δεν προσκυνά άλλο θεό εκτός από σας και δεν έχει άλλα ήθη 
εκτός από τα δικά σας, θα είστε αφέντης του... αφήστε του 
από την άλλη µεριά ακόµη και τις πιο ακραίες εγκληµατικές 
διαθέσεις· µην τον τιµωρήσετε ποτέ, εκτός αν στραφεί ενα-
ντίον σας».15 
Αφοΰ ο Λόγος δεν θέτει στόχους περιεχοµένου, όλα τα 

συναισθήµατα βρίσκονται σε ίση απόσταση από αυτόν. Είναι 
απλώς φυσικά. Η αρχή σύµφωνα µε την οποία ο Λόγος είναι 
απλώς αντίθετος σε καθετί µη λογικό θεµελιώνει την αληθινή 
αντίθεση µεταξύ διαφωτισµού και µυθολογίας. Η τελευταία 
γνωρίζει το πνεύµα µόνον ως βυθισµένο στη φύση, ως φυσική 
εξουσία. Όπως οι εξωτερικές δυνάµεις, έτσι και οι εσωτερι-
κές παρορµήσεις είναι γι' αυτή ζωντανές δυνάµεις θεϊκής ή 
δαιµονικής προέλευσης. Ο διαφωτισµός απεναντίας επανα-
τοποθετεί τη συνάρτηση, το νόηµα και τη ζωή εξ ολοκλήρου 
στην υποκειµενικότητα, η οποία κυριολεκτικά συγκροτείται 
µόνο µε αυτή την επαναφορά. Ο Λόγος είναι γι' αυτήν η δρώ-
σα χηµική δύναµη που απορροφά µέσα της την ειδική ουσία 
των πραγµάτων και τη διαλύει µέσα στην απλή αυτονοµία του 
ίδιου του Λόγου. Για να ξεφύγει από τον προληπτικό φόβο 
της φύσης, εξευτέλισε όλες τις αντικειµενικές ενότητες επί-
δρασης και µορφές παρουσιάζοντας τες ως προκαλύµµατα 
ενός χαοτικού υλικού και αναθεµάτισε την επιρροή του πάνω 
στην ανθρώπινη αρχή ως δουλεία, ώσπου το υποκείµενο, 
σύµφωνα µε την ιδέα, έγινε απλώς η µοναδική απεριόριστη, 

14.'απ., σελ. 322 κ.ε. 15. 
Ό.π., σελ. 324 κ.ε. 
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κενή αυθεντία. Όλη η δύναµη της φΰσης µετατράπηκε σε 
απλή, αδιαφοροποίητη αντίσταση απε'ναντι στην αφηρηµε'νη 
εξουσία του υποκειµένου. Η ιδιαίτερη µυθολογία που είχε να 
εξουδετερώσει ο δυτικός διαφωτισµός, ακόµη και µε τη µορ-
φή του καλβινισµοΰ, ήταν η διδασκαλία των Καθολικών για 
το ordo* και η παγανιστική λαϊκή θρησκεία που εξακο-
λουθούσε να ανθεί στη σκιά αυτής της διδασκαλίας. Η απε-
λευθέρωση των ανθρώπων από αυτή ήταν ο στόχος της αστι-
κής φιλοσοφίας. Η απελευθέρωση όµως επεκτάθηκε περισ-
σότερο από όσο είχαν φαντασθεί οι ανθρωπιστές πρω-
τουργοί της. Η αποχαλινωµένη οικονοµία της αγοράς ήταν η 
επίκαιρη µορφή του Λόγου και ταυτόχρονα η εξουσία που 
κατέστρεψε τον Λόγο. Οι ροµαντικοί αντιδραστικοί εξέφρα-
σαν µόνον αυτό που βίωναν οι ίδιοι οι αστοί: στον κόσµο τους 
η ελευθερία οδηγούσε στην οργανωµένη αναρχία. Η κριτική 
της αντεπανάστασης των καθολικών δικαιώθηκε έναντι του 
διαφωτισµού, όπως και αυτός έναντι του καθολικισµού. Ο 
διαφωτισµός δεσµεύθηκε υπέρ του φιλελευθερισµού. Αν όλα 
τα συναισθήµατα έχουν την ίδια αξία, η αυτοσυντήρηση, από 
την οποία η µορφή του συστήµατος έτσι και αλλιώς διέπεται, 
φαίνεται να είναι και ο πιο πιθανός γνώµονας της δράσης. 
Μέσα στην ελεύθερη οικονοµία θα έπρεπε να αφεθεί ελεύ-
θερη. Οι σκοτεινοί συγγραφείς της πρώιµης αστικής περιό-
δου, όπως ο Μακιαβέλι, ο Χοµπς και ο Μάντεβιλ, υπερασπί-
σθηκαν τον εγωισµό του εαυτού και έτσι αναγνώρισαν την 
κοινωνία ως καταστροφική αρχή, καταγγέλλοντας την αρµο-
νία προτού αυτή ανακηρυχθεί από τους φωτεινούς, τους κλα-
σικούς, σε επίσηµο δόγµα. Οι πρώτοι εξύµνησαν την ολότητα 
της αστικής τάξης πραγµάτων ως τη φρίκη που στο τέλος κα- 

Θεία τάξη του κόσµου, ιεραρχική διάταξη των πραγµάτων του κόσµου 
προσανατολισµένη προς το θεό. 
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ταβράχθισε και τα δύο, το γενικό και το µερικό, την κοινωνία 
και τον εαυτό. Με την ανάπτυξη του οικονοµικού συστήµα-
τος, στο οποίο η κυριαρχία ιδιωτικών οµάδων πάνω στο µη-
χανισµό της οικονοµίας διαιρεί τους ανθρώπους, η αυτο-
συντήρηση, την οποία ο Λόγος επιβεβαίωσε ως αµετάβλητη, 
η αντικειµενοποιηµένη παρόρµηση του αστικού ατόµου, απο-
δείχθηκε ως καταστροφική φυσική δύναµη που δεν µπορούσε 
πια να διαχωρισθεί από την αυτοκαταστροφή. Εισέρ-ρευσαν 
θολά η µια µέσα στην άλλη και ενώθηκαν. Ο καθαρός Λόγος 
έγινε άλογος, µια άψογη τεχνική διαδικασία χωρίς πε-
ριεχόµενο. Η ουτοπία όµως που ανήγγειλε τη συµφιλίωση µε-
ταξύ της φύσης και του εαυτού αναδύθηκε µαζί µε την επανα-
στατική πρωτοπορία από το κρησφύγετο της µέσα στη γερµα-
νική φιλοσοφία, ανορθολογική και λογική ταυτόχρονα, ως η 
ιδέα της ένωσης των ελεύθερων ανθρώπων και επέσυρε όλη 
την οργή της ratio*. Στην κοινωνία όπως είναι, παρά τις πενι-
χρές ηθικιστικές προσπάθειες να προπαγανδισθεί ο ανθρω-
πισµός ως το πιο ορθολογικό µέσον, η αυτοσυντήρηση παρα-
µένει ελεύθερη από την ουτοπία, που καταγγέλλεται ως µύ-
θος. Πονηρή αυτοσυντήρηση είναι στην περίπτωση των ανώ-
τερων στρωµάτων ο αγώνας για τη φασιστική εξουσία και για 
τα άτοµα η πάση θυσία προσαρµογή στην αδικία. Ο πεφωτι-
σµένος Λόγος δεν βρίσκει µέτρο για να διαβαθµίσει µια ορµή 
στο εσωτερικό της και σε αντιπαραβολή προς άλλες ορµές, 
ακριβώς όπως δεν µπορεί να τακτοποιήσει το σύµπαν σε 
σφαίρες. Κάθε ιεραρχία στη φύση αποκαλύφθηκε από τον 
Λόγο ορθά ως αντανάκλαση της µεσαιωνικής κοινωνίας, και 
τα µεταγενέστερα εγχειρήµατα για να καταδειχθεί µια νέα 
αντικειµενική κλίµακα αξιών φέρουν εµφανή τη σφραγίδα 

•Αναφορά σε µια διατύπωση του Μαρξ στο Κεφάλαιο (βλέπε Das Kapital, 
τόµ. 1, Marx, Engeb Werke, τόµ. 23, Βερολίνο, σελ. 92. 
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του ψέµατος. Ο ανορθολογισµός, όπως εκδηλώνεται σε τέ-
τοιες ανάξιες ανασυνθέσεις, δεν αντιστέκεται κατά κανέναν 
τρόπο στη βιοµηχανική ratio. Αν η µεγάλη φιλοσοφία, µε τον 
Λάιµπνιτς και τον Χέγκελ, είχε ανακαλύψει την αξίωση για 
αλήθεια και σε εκείνες τις υποκειµενικές και αντικειµενικές 
εκδηλώσεις που οι ίδιες δεν είναι κιόλας σκέψεις, δηλαδή 
στα συναισθήµατα, στους θεσµούς, στα έργα της τέχνης, ο 
ανορθολογισµός αποµονώνει το συναίσθηµα, όπως και τη 
θρησκεία και την τέχνη, από ό,τι λέγεται γνώση, και κατ' 
αυτό, όπως και από άλλες απόψεις, συγγενεύει προς το τε-
λευταίο απόβρασµα του διαφωτισµού, τον σύγχρονο θετικι-
σµό. Ο ανορθολογισµός περιορίζει µεν τον ψυχρό Λόγο υπέρ 
της άµεσης ζωής, αλλά µετατρέπει το συναίσθηµα σε µια αρ-
χή που στέκεται µόνον εχθρικά απέναντι στη σκέψη. Με το 
πρόσχηµα αυτής της εχθρότητας το συναίσθηµα και τελικά 
κάθε ανθρώπινη έκφραση, ή µάλλον ο πολιτισµός εν γένει, 
απαλλάσσεται από την ευθύνη να λογοδοτεί ενώπιον της σκέ-
ψης, αλλά έτσι µεταβάλλεται σε εξουδετερωµένο στοιχείο 
της παγκυρίαρχης ratio του προ πολλού πια ανορθολογικού 
οικονοµικού συστήµατος. Από την αρχή η ratio δεν µπορούσε 
να βασισθεί µόνο στη δική της δύναµη έλξης και τη συµπλή-
ρωνε µε τη λατρεία των συναισθηµάτων. Όταν καταφεύγει 
σε αυτά, στρέφεται εναντίον του δικού της µέσου, της σκέ-
ψης, η οποία ήταν πάντοτε επίσης ύποπτη σε αυτόν τον αλλο-
τριωµένο Λόγο. Η διαχυτικότητα των τρυφερά ερωτευµένων 
στις κινηµατογραφικές ταινίες έχει ήδη τη σηµασία µιας αιχ-
µής κατά της ασυγκίνητης θεωρίας· η συνέχεια βρίσκεται στο 
συναισθηµατικό επιχείρηµα κατά της σκέψης η οποία επιτί-
θεται στην αδικία. Αυτός ο προβιβασµός των συναισθηµάτων 
σε ιδεολογία δεν αίρει την περιφρόνηση που υφίστανται στην 
πραγµατικότητα. Το γεγονός ότι αυτά σε σχέση µε το επίπεδο 
των αστεριών στο οποίο τα ανεβάζει η ιδεολογία φαίνονται 
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πάντοτε πολΰ χυδαία συντελεί ακόµη πιο πολΰ στον εξοστρα-
κισµό τους. Η καταδίκη των συναισθηµάτων εµπεριεχόταν 
ήδη στην τυποποίηση του Λόγου. Ακόµη και η αυτοσυντήρη-
ση, ως ορµέµφυτο, όπως και άλλες φυσικές παρορµήσεις, αι-
σθάνεται τύψεις, και µόνον η φιλόπονη δραστηριότητα και οι 
θεσµοί που έγιναν για να την υπηρετούν, δηλαδή η αυτονοµη-
µένη διαµεσολάβηση, ο µηχανισµός, η οργάνωση, η συστηµα-
τικότητα, απολαµβάνουν, όπως στη γνώση έτσι και στην πρα-
κτική, το κΰρος της λογικότητας· τα συναισθήµατα είναι εν-
σωµατωµένα σε αυτούς τους θεσµούς. 
Ο διαφωτισµός της σύγχρονης εποχής είχε εξαρχής ριζο-

σπαστικό χαρακτήρα: αυτό τον διακρίνει από κάθε προηγού-
µενο στάδιο της αποµυθοποίησης. 'Οταν µαζί µε έναν νέο 
τρόπο του κοινωνικού είναι µια νέα θρησκεία και ένας νέος 
τρόπος σκέψης κέρδιζαν έδαφος στην παγκόσµια ιστορία, 
µαζί µε τις παλαιές κοινωνικές τάξεις, τα γένη και τους λαούς 
ρίχνονταν κατά κανόνα και οι παλαιοί θεοί στον κάλαθο των 
αχρήστων. Ιδιαίτερα όµως όταν ένας λαός, λόγου χάρη οι 
Εβραίοι, αναγκαζόταν από τη µοίρα του να περάσει σε µια 
νέα µορφή κοινωνικής ζωής, οι παλαιές αγαπηµένες του 
συνήθειες, οι ιερές πράξεις και τα αντικείµενα της λατρείας 
µεταµορφώνονταν ως διά µαγείας σε αποτρόπαια εγκλήµατα 
και τροµακτικά φαντάσµατα. Οι παγιωµένοι φόβοι και οι 
ιδιάζουσες υπερευαισθησίες σήµερα, τα χλευαζόµενα και 
περιφρονούµενα χαρακτηρολογικα γνωρίσµατα, µπορούν 
να αποκρυπτογραφηθούν ως σηµάδια που άφησαν οι βίαιες 
πρόοδοι στην ανθρώπινη εξέλιξη. Από την αηδία για τα πε-
ριττώµατα και για την ανθρώπινη σάρκα ώς την περιφρόνηση 
του φανατισµού, της τεµπελιάς, της φτώχειας, τόσο της 
πνευµατικής όσο και της υλικής, υπάρχει µια συνδετική γραµ-
µή που περνάει από συµπεριφορές οι οποίες από κατάλληλες 
και αναγκαίες µεταµορφώθηκαν σε βδελυρές. Αυτή η γραµ- 
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µή είναι ταυτόχρονα µια πορεία καταστροφής και εκπολιτι-
σµού. Κάθε βήµα ήταν µια πρόοδος, ένα στάδιο του διαφωτι-
σµού. Ενώ όµως όλες οι προηγούµενες αλλαγές, από τον προ-
ανιµισµό στη µαγεία, από το µητριαρχικό στον πατριαρχικό 
πολιτισµό, από τον πολυθεϊσµό της δουλοκτητικής κοινωνίας 
στη ρωµαιοκαθολική ιεραρχία, εγκαθιστούσαν νέες, µολονότι 
πεφωτισµένες µυθολογίες στη θέση των παλαιών, το θεό των 
αγγελικών λεγεωνών στη θέση της µεγάλης µητέρας, τη 
λατρεία του αµνοΰ στη θέση του τοτέµ, κάτω από το φως του 
διαφοπιστικού Λόγου διαλύθηκε ως µυθολογική κάθε µορφή 
αφοσίωσης που ισχυριζόταν πως είναι αντικειµενική, πως 
στηρίζεται στα πράγµατα. Όλες οι προηγούµενες δεσµεύσεις 
υπόκεινται έτσι στο καταδικαστικό ταµπού, χωρίς να 
εξαιρούνται οΰτε όσες ήταν αναγκαίες για την ύπαρξη της 
ίδιας της αστικής τάξης πραγµάτων. Το όργανο µε τη βοήθεια 
του οποίου οι αστοί κατέκτησαν την εξουσία, η αποδέσµευση 
των δυνάµεων, η γενική ελευθερία, η αυτοδιάθεση, µε λίγα 
λόγια ο διαφωτισµός, στράφηκε εναντίον της αστικής τάξης, 
µόλις αυτή, ως σύστηµα κυριαρχίας, αναγκάσθηκε να ασκή-
σει καταπίεση. Ο διαφωτισµός, συµφωνά µε την αρχή του, 
δεν αφήνει άθικτο οΰτε εκείνο το ελάχιστο όριο πίστης χωρίς 
το οποίο ο αστικός κόσµος δεν µπορεί να υπάρξει. Δεν προ-
σφέρει στην κυριαρχία τις αξιόπιστες υπηρεσίες που της πα-
ρείχαν πάντοτε οι παλαιές ιδεολογίες. Η αντιαυταρχική του 
τάση, η οποία επικοινωνεί, µολονότι βέβαια υπόγεια, µε την 
ουτοπία που ενυπάρχει στην έννοια του Λόγου, κάνει το δια-
φωτισµό τελικά τόσο εχθρικό προς την κατεστηµένη αστική 
τάξη όσο και προς την αριστοκρατία, µε την οποία οι αστοί 
δεν άργησαν να συµµαχήσουν. Η αντιαυταρχική αρχή µετα-
πίπτει τελικά αναγκαία στο αντίθετο της, µεταβαλλόµενη σε 
ορµητήριο κατά του ίδιου του Λόγου: η κατάργηση κάθε αφ' 
εαυτού δεσµευτικού στοιχείου που η ίδια επιτυγχάνει επιτρέ- 
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πει στην κυριαρχία να θεσπίζει αυτεξούσια και να χειρίζεται 
τις δεσµεύσεις που κάθε φορά της ταιριάζουν. Μετά την αστι-
κή αρετή και την ανΒρωπιά, για τις οποίες ήδη δεν είχε πει-
στικούς λόγους, η φιλοσοφία αναγόρευσε λοιπόν σε αρετές 
την αυθεντία και την ιεραρχία, όταν στην πορεία του διαφω-
τισµού είχαν αποδειχθεί προ πολλού ψέµατα. Αλλά ακόµη 
και κατά µιας τέτοιας διαστροφής του εαυτού του ο διαφωτι-
σµός δεν είχε να αντιτάξει επιχειρήµατα, διότι η καθαρή αλή-
θεια δεν προτιµάται από την παραµόρφωση ούτε η εκλογί-
κευση από τον ορθό λόγο, αν δεν µπορούν να προσφέρουν 
κανένα πρακτικό πλεονέκτηµα. Με την τυποποίηση του Λό-
γου η ίδια η θεωρία, εφόσον θέλει να είναι κάτι παραπάνω 
από σύµβολο ουδέτερων τεχνικών διαδικασιών, γίνεται έν-
νοια ακατανόητη, καιη σκέψη θεωρείται µεστή νοήµατος µό-
νον όταν παραιτείται από το νόηµα. Ενταγµένος στον 
κυρίαρχο τρόπο παραγωγής, ο διαφωτισµός, ο οποίος τείνει 
προς την υπονόµευση της τάξης πραγµάτων που έγινε κατα-
πιεστική, αυτοδιαλύεται. Αυτό εκφράζεται ήδη στις πρώιµες 
επιθέσεις κατά του Καντ, του κονιορτοποιού των πάντων, τις 
οποίες επιχειρούσε ο τρέχων διαφωτισµός. Όπως η ηθική φι-
λοσοφία του Καντ περιόρισε τη διαφωτιστική κριτική του, 
προκειµένου να διασώσει τη δυνατότητα του Λόγου, έτσι και 
η αστόχαστη διαφωτιστική σκέψη έτεινε, αντίστροφα, για λό-
γους αυτοσυντήρησης, να αναιρέσει τον εαυτό της, να µετα-
µορφωθεί σε σκεπτικισµό, ώστε να εξασφαλίσει έτσι αρκετά 
περιθώρια για την κατεστηµένη τάξη πραγµάτων. 
Το έργο του Σαντ, όπως και του Νίτσε, αποτελεί, αντίθε-

τα, την αδιάλλακτη κριτική του πρακτικού Λόγου, απέναντι 
στην οποία η κριτική του ίδιου του κονιορτοποιού των πάντων 
δίνει την εντύπωση ότι ανακαλεί την ίδια του τη σκέψη. Η 
πρώτη ριζοσπαστικοποποιεί τη φυσικοεπιοτηµονική αρχή 
κάνοντας την εξοντωτική. Ο Καντ βέβαια είχε καθαρίσει ήδη 
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προ πολλού τον «ηθικό νόµο µέσα µου» από κάθε ετερόνοµη 
πίστη, ώσπου ο σεβασµός, παρά τις διαβεβαιώσεις του Καντ, 
δεν ήταν πια παρά µόνον ένα ψυχολογικό φυσικό γεγονός, 
όπως ο «έναστρος ουρανός πάνω από µένα», ένα γεγονός 
που µελετά η φυσική. «Ένα γεγονός του Λόγου» το αποκαλεί 
ο ίδιος,16 «ένα γενικό ένστικτο της κοινωνίας» το ονοµάζει ο 
Λάιµπνιτς.17 Τα γεγονότα όµως δεν έχουν καµιά ισχύ εκεί 
όπου απουσιάζουν. Ο Σαντ δεν αρνείται την ύπαρξη τους. Η 
Ιουστίνη, η καλή από τις δύο αδελφές, είναι µάρτυρας του 
ηθικού νόµου. Η Ιουλιέττα βγάζει βέβαια το συµπέρασµα 
που οι αστοί ήθελαν να αποφύγουν: αποδίδει δαιµονικές 
ιδιότητες στον καθολικισµό θεωρώντας τον µια νεότερη 
µυθολογία, και µαζί µε αυτόν καταριέται ολόκληρο τον πολι-
τισµό. Οι ποσότητες ενέργειας που ήταν αφιερωµένες στο ιε-
ρό µυστήριο παραµένουν αρνητικά στραµµένες προς την ιε-
ροσυλία. Αυτή η αντιστροφή όµως µεταβιβάζεται στην κοινό-
τητα εν γένει. Σε όλα αυτά η Ιουλιέττα δεν ενεργεί φανατικά 
όπως ο καθολικισµός απέναντι στους Ίνκας· εφαρµόζει µόνο 
µε φωτισµένο και δραστήριο τρόπο την πρακτική της ιερο-
συλίας, την οποία άλλωστε έφεραν στο αίµα τους και οι κα-
θολικοί ως αρχαϊκή κληρονοµιά. Οι προϊστορικές συµπερι-
φορές, στις οποίες ο πολιτισµός έχει επιθέσει ένα ταµπού, 
επέζησαν υπόγεια, µεταµορφωµένες υπό το στίγµα της κτη-
νωδίας σε καταστροφικές. Η Ιουλιέττα δεν τις επικυρώνει 
πια ως φυσικές, αλλά τις εφαρµόζει ως απαγορευµένες. Αντι-
σταθµίζει την αξιολογική κρίση εναντίον τους, η οποία ήταν 
αναιτιολόγητη, διότι όλες οι αξιολογικές κρίσεις είναι αναι-
τιολόγητες, µε το αντίθετο της. Οι πρωτόγονες αντιδράσεις 

16. Kritikderpraktischen Vemunfi, ό.π., τόµ. V, σελ. 31,47,55 κ.α. 
17. Nouveaux Essais sur L'Entendement Humain, εκδ. Erdmann, Βερολίνο 
1840, βφλ. 1, κεφ. II, § 9, σελ. 215. 
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που επαναλαµβάνει δεν είναι συνεπώς πρωτόγονες, αλλά 
κτηνώδεις. Χωρίς να διαφέρει από τη Μερτέιγ στις Liaisons 
Dangereuses,is η Ιουλιέττα δεν ενσαρκώνει από ψυχολογική 
άποψη οΰτε τη µη µετουσιωµένη ούτε την επαναστροφική λί-
µπιντο, αλλά τη διανοητική ευχαρίστηση από την επαναστρο-
φή, τον amor intellectualis diaboli,* την απόλαυση να επιτίθε-
ται κατά του πολιτισµού µε τα ίδια του τα όπλα. Αγαπά το σύ-
στηµα και τη λογική συνέπεια. Χειρίζεται θαυµάσια το όργα-
νο της ορθολογικής σκέψης. Όσον αφορά την αυτοκυριαρ-
χία, οι οδηγίες της σχετίζονται προς εκείνες του Καντ συχνά 
όπως η ειδική εφαρµογή προς τη βασική αρχή. «Η αρετή λοι-
πόν», γράφει ο τελευταίος,19 «εφόσον είναι θεµελιωµένη 
στην εσωτερική ελευθερία, περιέχει και µια θετική εντολή 
για τους ανθρώπους, συµφωνά µε την οποία οφείλουν να θέ-
τουν υπό τον έλεγχο του (δηλαδή του Λόγου) όλες τις ικανό-
τητες και τις κλίσεις τους, συνεπώς υπό την αυτοκυριαρχία-

και αυτή έρχεται να προστεθεί στην αρνητική επιταγή, συµ-
φωνά µε την οποία απαγορεύεται να αφήνουν οι άνθρωποι 
τα συναισθήµατα και τις κλίσεις τους να τους κυβερνούν (το 
καθήκον της απάθειας), διότι, αν δεν πάρει ο Λόγος τα χαλι-
νάρια της κυβέρνησης στα χέρια του, ο άνθρωπος θα υποστεί 
την κυριαρχία τους». Η Ιουλιέττα διδάσκει την αυτοπειθαρ-
χία του εγκληµατία. «Σταθµίστε πρώτα το σχέδιο σας µερικές 
µέρες πριν, αναλογισθείτε όλες του τις συνέπειες, εξετάστε 
προσεκτικά ό,τι θα µπορούσε να σας βοηθήσει... ό,τι θα µπο- 

18. Βλέπε την εισαγωγή του Heinrich Mann στην έκδοση του Insel. [Πρό 
κειται για γνωστό µυθιστόρηµα του Γάλλου συγγραφέα P.C. de Laclos 
(1741-1803), που εκδόθηκε το 1782. .(Σ.τ.Μ.)] 
♦Διανοητική (πνευµατική) αγάπη για το διάβολο, σε αντίθεση προς τον 
amor intellectualis dei (πνευµατική αγάπη για το θεό) (βλέπε Σπινόζα, Ηθι-
^,V,32). 
19. MetaphysischeAnfange der Tugendkhre, ό.π., τόµ. VI, σελ. 4C8. 
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ροΰσε ίσως να σας προδώσει και ζυγίστε αυτά τα πράγµατα 
µε την ίδια ψυχραιµία που θα δείχνατε αν ήσασταν βέβαιη ότι 
θα αποκαλυφθείτε».20 Το πρόσωπο του δολοφόνου πρέπει να 
φανερώνει τη µεγαλύτερη ηρεµία. «... τα χαρακτηριστικά σας 
να δείχνουν ηρεµία και αδιαφορία, προσπαθήστε να αποκτή-
σετε τη µεγαλύτερη δυνατή ψυχραιµία σε αυτή την κατάστα-
ση... αν δεν είστε βέβαιη ότι δεν έχετε τύψεις, και βέβαιη θα 
είστε µόνον όταν το έγκληµα θα σας έχει γίνει συνήθεια, αν, 
λέω, δεν είστε εντελώς βέβαιη γι' αυτό, δεν θα έχετε επιτυχία 
στις προσπάθειες σας να ελέγξετε αριστοτεχνικά τη µιµική 
σας...»21 Η απελευθέρωση από τύψεις είναι τόσο ουσιαστική 
για τον τυποποιηµένο Λόγο όσο και η ανεξαρτησία από την 
αγάπη και το µίσος. Η µεταµέλεια θέτει ως υπάρχον, ως εί-
ναι, το παρελθόν, το οποίο σε πείσµα προς τη δηµοφιλή ιδεο-
λογία δεν είχε καµιά ισχΰ στους αστούς· η µεταµέλεια είναι η 
υποτροπή, η πρόληψη της οποίας θα ήταν η µόνη δικαιολογία 
που θα είχε ενώπιον της αστικής πρακτικής. Έτσι και ο Σπι-
νόζα επαναλαµβάνει τα λόγια των Στωικών: «Poenitentia 

virtus non est, sive ex ratione non oritur, sed is, quern facti 
poenitet, bis miser seu impotens est».22* Εντελώς µέσα στο 
πνεύµα του πρίγκιπα Φρανκαβίλα προσθέτει βέβαια αµέσως: 

«terret vulgus, nisi metuat»,23* * για να υποστηρίξει έτσι, ως 
καλός µακιαβελιστής, ότι η ταπεινοφροσύνη και η µεταµέλεια, 
όπως και ο φόβος και η ελπίδα, είναι αρκετά χρήσιµες παρά 

την ανορθολογικότητά τους. «Αναγκαία προϋπόθεση 

20. Juliette, ό,π., τόµ. IV, σελ. 58. 
21. Ό. π., σελ. 60κ.ε. 
22. Spinoza, Ethica, µέρος IV, πρότ. 54, σελ. 368. 
*Η µεταµε'λεια δεν είναι αρετή ή δεν πηγάζει από τον Λόγο, αλλά αιπόςπου 
µετανιώνει για µια πράξη είναι διπλά δυσυχής ή ανίσχυρος. 
23. Ό.π., σχόλιο. 
* * Ο όχλος είναι φοβερός όταν δεν φοβάται. 
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της αρετής είναι η απάθεια (θεωρούµενη ως ικανότητα)», λέει 
ο Καντ,24 χωρίς να διαφέρει από τον Σαντ, διακρίνοντας 
αυτή την «ηθική απάθεια» από την αναισθησία, δηλαδή από 
την αδιαφορία απέναντι στα ερεθίσµατα των αισθήσεων. Ο 
ενθουσιασµός είναι κακός. Η ηρεµία και η αποφασιστικότη-
τα είναι τα προτερήµατα της αρετής. «Αυτή είναι η υγιής κα-
τάσταση στην ηθική ζωή, ενώ το πάθος, ακόµη και όταν προ-
καλείται από την ιδέα του κάλου, είναι ένα στιγµιαίο λαµπρό 
φαινόµενο που το διαδέχεται η ατονία».25 Η Κλαιρβίλ, φίλη 
της Ιουλιέττας, βεβαιώνει το ίδιο για το διεστραµµένο πά-
θος.26 «Η ψυχή µου είναι σκληρή, διόλου δεν θα προτιµούσα 
την ευαισθησία από την ευτυχή απάθεια που απολαµβάνω. 
Ω, Ιουλιέττα... απατάσαι ίσως ως προς την επικίνδυνη ευαι-
σθησία, για την οποία τόσοι µωροί καµαρώνουν». Η απάθεια 
εµφανίζεται σε εκείνες τις καµπές τις αστικής ιστορίας, ακό-
µη και στην αρχαιότητα, κατά τις οποίες µπροστά στην πανί-
σχυρη ιστορική τάση οι pauci beati* αντιλαµβάνονται τη δική 
τους αδυναµία. Χαρακτηρίζει την απόσυρση του ατοµικού 
αυθορµητισµού στην ιδιωτική σφαίρα, η οποία τότε µόνο γί-
νεται η αυθεντικά αστική µορφή ύπαρξης. Η Στοά, δηλαδή η 
αστική φιλοσοφία, προετοιµάζει τους προνοµιούχους ώστε, 
όταν βλέπουν τους άλλους να υποφέρουν, να µπορούν να 
δουν κατάµατα τους κινδύνους που απειλούν τους ίδιους. 
Επικυρώνει το γενικό ανάγοντας την ιδιωτική ύπαρξη σε αρ-
χή που προστατεύει από αυτό. Η ιδιωτική σφαίρα του αστού 
είναι ξεπεσµένο πολιτιστικό αγαθό της κυρίαρχης τάξης. 
Το πιστεύω της Ιουλιέττας είναι η επιστήµη. Απεχθάνεται 

κάθε λατρεία που δεν µπορεί να αποδείξει την ορθολογικό- 

24. Metaphysische Anfange der Tugendlehre, ό.π., τόµ. VI, σελ. 408. 
25. Ό.π., σελ. 409. 
26. Juliette, ό.π., τόµ. II, σελ. 114. 
*οι λίγοι ευτυχείς. 
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τητά της: την πίστη στο θεό και στον νεκρό γιο του, την υπα-
κοή στις δε'κα εντολές, την προτίµηση του καλοΰ από το κακό 
και της σωτηρίας από την αµαρτία. Έλκεται από τις αντιδρά-
σεις που έχουν αναθεµατισθεί απο τις ιερές παραδόσεις του 
πολιτισµού. Κάνει χρήση της σηµασιολογίας και της λογικής 
σύνταξης, όπως και ο σύγχρονος θετικισµός, αλλά δεν κα-
τευθύνει τη γλωσσολογική κριτική της όπως αυτός ο υπάλλη-
λος της σύγχρονης διοίκησης κυρίως εναντίον της σκέψης και 
της φιλοσοφίας, αλλά, ως θυγατέρα του µαχητικού διαφωτι-
σµού, εναντίον της θρησκείας. «Ένας νεκρός θεός», λέει για 
τον Χριστό,27 «δεν υπάρχει πιο γελοίο πράγµα από αυτόν τον 
ασυνάρτητο συνειρµό λέξεων του λεξιλογίου των καθολικών: 
θεός σηµαίνει αιώνιος, θάνατος σηµαίνει όχι αιώνιος. Ηλίθιοι 
χριστιανοί, τι θέλετε να κάνετε µε τον νεκρό σας θεό;» Το 
ιδιαίτερο πάθος της είναι να µετατρέψει το καταδικασµένο 
χωρίς επιστηµονικές αποδείξεις σε κάτι επιδιώξιµο και το 
αναπόδεικτα αναγνωρισµένο σε αντικείµενο βδελυγµίας, 
δηλαδή η µεταξίωση των αξιών, το «θάρρος για το απαγο-
ρευµένο»28 χωρίς το προδοτικό «εµπρός, λοιπόν!» του Νίτσε, 
χωρίς τον βιολογικό του ιδεαλισµό. «Χρειάζονται δηλαδή 
προσχήµατα για να διαπράξει κανείς ένα έγκληµα;» αναφω-
νεί η πριγκίπισσα Μποργκέζε, η καλή φίλη της Ιουλιέττας, 
εντελώς µέσα στο πνεύµα του τελευταίου.29 Ο Νίτσε κηρύσ-
σει την πεµπτουσία της διδασκαλίας της.30 «Οι αδύνατοι και 
οι αποτυχηµένοι πρέπει να χαθούν: αυτή είναι η πρώτη πρό-
ταση της δικής µας φιλανθρωπίας. Και σε αυτό πρέπει µάλι- 

27. Ό.π., τόµ. III, σελ. 282. 
28. Fr. Nietzsche, Unwertung aUer Werte, Werke, εκδ. Kroner, τόµ. VIII, σελ. 213. 
29. Juliette, ό.π., τόµ. IV, σελ. 204. 
30.0 Ε. Diihren επισήµανε αυτή τη συγγε'νεια στο Neue Forschungen, Βερο-
λίνο 1904, σελ. 453 κ.ε. 
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στα να τους βοηθήσουµε. Τι είναι πιο βλαβερό από οποιοδή-
ποτε διεστραµµένο πάθος; Η έµπρακτη ευσπλαχνία για 
όλους τους αποτυχηµένους και τους αδύνατους - ο χριστιανι-
σµός...»31 Αυτός, «µε το αξιοσηµείωτο ενδιαφέρον του να δα-
µάσει τους τυράννους και να τους περιορίσει στις αρχές της 
αδελφοσύνης... παίζει το παιγνίδι του αδυνάτου· τον εκπρο-
σωπεί και πρέπει να µιλάει τη γλώσσα του... Μπορούµε να 
έχουµε την πεποίθηση ότι στην πραγµατικότητα αυτός ο δε-
σµός της αδελφοσύνης δεν έχει προταθεί µόνον, αλλά έχειτε-
θεί και σε ισχύ από τον αδύνατο, όταν κάποτε η ιερατική 
εξουσία έτυχε να περιέλθει στα χέρια του».32 Αυτή είναι η 
συµβολή του Νουαρσέιγ, του µέντορα της Ιουλιέττας, στη γε-
νεαλογία της ηθικής. Με κακεντρέχεια δοξάζει ο Νίτσε τους 
ισχυρούς και τις φρικαλεότητές τους «προς τα έξω, εκεί όπου 
αρχίζουν τα ξένα», δηλαδή απέναντι σε ό,τι δεν ανήκει στους 
ίδιους. «Αυτοί απολαµβάνουν εκεί την ελευθερία από κάθε 
κοινωνικό καταναγκασµό, αποζηµιώνονται στην ερηµιά για 
την ένταση που δηµιουργεί το µακρόχρονο κλείσιµο και µά-
ντρωµα στην ειρήνη της κοινότητας, επιστρέφουν στην αθωό-
τητα της συνείδησης του αρπακτικού ζώου, σαν αγαλλόµενα 
τέρατα που, ίσως µετά την πραγµατοποίηση µιας φρικτής σει-
ράς δολοφονιών, πυρπολήσεων, βιασµών, βασανισµών, 
επέρχονται προπετείς και ψυχικά ισορροπηµένοι, σαν να 
έχουν κάνει µόνο µια φοιτητική πλάκα, πεπεισµένοι ότι οι 
ποιητές θα έχουν πάλι για πολύ καιρό κάτι να τραγουδήσουν 
και να εξυµνήσουν... Αυτή η «τόλµη» των αρχοντικών φυλών, 
τρελή, παράλογη, ξαφνική, όπως εξωτερικεύεται, το απρό-
βλεπτο και το απίθανο των ίδιων της των εγχειρηµάτων... η 
αδιαφορία και περιφρόνηση της για την ασφάλεια, το σώµα, 

31. Nietzsche, ό.π., τόµ. VIII, σελ. 218. 
32. Juliette, ό.π., τόµ. Ι, σελ. 315 κ.ε. 
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τη ζωή, την άνεση, η τροµακτική της ευθυµία και το βάθος της 
απόλαυσης που της προσφέρει κάθε καταστροφή, όλες οι 

ηδονές της νίκης και της φρικαλεότητας»,33 αυτή η τόλµη που 
διαλαλεί ο Νίτσε έχει συνεπάρει και την Ιουλιέττα. «Να ζεις 
επικίνδυνα» είναι και το δικό της µήνυµα:«... να τολµά κανείς 
στο εξής τα πάντα χωρίς φόβο».34 Υπάρχουν οι αδύνατοι και 
οι δυνατοί, υπάρχουν τάξεις, φυλές και έθνη που κυριαρχούν, 
και υπάρχουν εκείνοι που έχουν υποκύψει. «Πού είναι, σας 
παρακαλώ», αναφωνεί ο κύριος ντε Βερνέιγ,35 «ο θνητός που 
θα ήταν τόσο κουτός ώστε, µολονότι τα πράγµατα είναι προ-
φανή, να βεβαιώσει πως οι άνθρωποι γεννιούνται τάχα ίσοι, 
νοµικά και πραγµατικά! Έλαχε σε έναν µισάνθρωπο σαν τον 
Ρουσώ να διατυπώσει µια τέτοια παράδοξη θέση, διότι, όντας 
ο ίδιος τόσο αδύνατος, ήθελε να κατεβάσει στο επίπεδο του 
εκείνους που δεν µπορούσε να φθάσει. Αλλά σας ερωτώ, πώς 
θα µπορούσε να έχει την αναίδεια ο Πυγµαίος, που το ύψος 
του είναι τέσσερις πόδες και δύο δάχτυλοι, να παραβληθεί 

στο ανάστηµα και τη δύναµη µε τον τύπο που η φύση τού χα-
ρίζει τη δύναµη και το παράστηµα ενός Ηρακλή; Δεν θα ήταν 
σαν να λέγαµε πως η µύγα είναι σαν τον ελέφαντα; Δύναµη, 
οµορφιά, ανάστηµα, ευφράδεια: αυτές ήταν οι καθοριστικές 
αρετές στα πρώτα στάδια της κοινωνίας, όταν η αυθεντία 

περνούσε στους κυρίαρχους». «Να ζητεί κανείς από τη δύνα-
µη», συνεχίζει ο Νίτσε,36 «ναµην εκδηλώνεται ως δύναµη, να 

µην είναι µια θέληση για υπερνίκηση, µια θέληση για κα-
θυπόταξη, µια θέληση για κυριαρχία, µια δίψα για εχθρό και 

33. GenealogiederMoral, ό.π., τόµ. VII, σελ. 321 κ.ε. 
34. Juliette, ό.π., τόµ. Ι, σελ. 300. 
35. Histoire de Justine, Ολλανδία 1797, τόµ. IV, σελ. 4. (Παρατίθεται και από 
τον Diihren, ό.π., σελ. 452.) 
36. Genealogie der Moral, ό.π., τόµ. VII, σελ. 326 κ.ε. 
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αντίσταση και θριάµβους, είναι εξίσου παράλογο σαν να ζη-
τεί από την αδυναµία να εκδηλώνεται ως δύναµη». «Πώς θέ-
λετε στ' αλήθεια», λέει ο Βερνέιγ,37 «αυτός που κληρονόµησε 
από τη φύση την πιο εξαιρετική προδιάθεση για το έγκληµα, 
είτε βάσει της υπεροχής των δυνάµεων του και της λεπτότη-
τας των οργάνων του είτε ως συνέπεια της ανατροφής του 
συµφωνά µε την κοινωνική του θέση και τον πλούτο του· πώς 
θέλετε, σας λέω, αυτό το άτοµο να δικάζεται βάσει του ίδιου 
νόµου όπως εκείνο που τα πάντα το ωθούν στην αρετή ή τη µε-
τριοπάθεια; Θα ήταν πιο δίκαιος ο νόµος που θα επέβαλλε 
και στους δυο άντρες την ίδια ποινή; Είναι φυσικό εκείνος 
που όλα τον καλούν να κάνει κακό να έχει την ίδια µεταχείρι-
ση µε εκείνον που όλα τον προτρέπουν να συµπεριφέρεται 
προνοητικά;» Όταν η αντικειµενική τάξη της φύσης έχει πα-
ραµερισθεί ως προκατάληψη και µύθος, αυτό που αποµένει 
από τη φύση είναι µια υλική µάζα. Ο Νίτσε δεν ξέρει κανένα 
νόµο «τον οποίο απλώς γνωρίζουµε, αλλά δεν αναγνωρί-
ζουµε ως ανώτερο µας».38 Όσο ο νους, ο οποίος αναπτύχθη-
κε µε γνώµονα την αυτοσυντήρηση, αναγνωρίζει ένα νόµο 
της ζωής, είναι ο νόµος του ισχυρότερου. Αυτός ο νόµος δεν 
µπορεί ίσως, εξαιτίας του τυπικού χαρακτήρα του Λόγου, να 
αποτελέσει ένα αναγκαίο πρότυπο για την ανθρωπότητα, 
έχει όµως ένα προτέρηµα έναντι της απατηλής ιδεολογίας, 
ότι είναι κάτι πραγµατικό. Ένοχοι, αυτό διδάσκει ο Νίτσε, εί-
ναι οι αδύνατοι, διότι µε την πονηριά τους καταστρατηγούν 
τον φυσικό νόµο. «Ο µεγάλος κίνδυνος για τον άνθρωπο εί-
ναι οι νοσηροί: όχι οι κακοί, όχι τα "αρπακτικά ζώα". Οι 
εξαρχής κακότυχοι, και καθυποταγµένοι, οι συντριµµένοι, 
αυτοί, οι αδύνατοι δηλαδή, είναι εκείνοι που υπονοµεύουν 

37. Justine, ό.π., τόµ. IV, σελ. 7. 
38. Nachlafi, ό.π., τόµ. XI, σελ. 214. 
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πιο πολύ τη ζωή ανάµεσα στους ανθρώπους, που δηλητηριά-
ζουν και αµφισβητούν µε τον πιο επικίνδυνο τρόπο την εµπι-
στοσύνη µας στη ζωή, στον άνθρωπο, στον εαυτό µας».39 

Αυτοί διέδωσαν τη χριστιανική θρησκεία στον κόσµο, την 
οποία ο Νίτσε απεχθάνεται και µισεί όσο και ο Σαντ. «... τα 
αντίποινα του αδύνατου κατά του δυνατού δεν ενυπάρχουν 
όντως στη φύση' ανήκουν στην πνευµατική και όχι στη σωµα-
τική σφαίρα- για να εφαρµόσει τέτοια αντίποινα, ο αδύνατος 
πρέπει να κάνει χρήση δυνάµεων µε τις οποίες δεν έχει προι-
κισθεί' πρέπει να υιοθετήσει ένα χαρακτήρα που δεν διαθέ-
τει, κατά κάποιον τρόπο να βιάσει τη φύση. Αυτό όµως που 
πράγµατι ενυπάρχει στους νόµους αυτής της σοφής µητέρας 
είναι ο τραυµατισµός του αδύνατου από το δυνατό, διότι ο τε-
λευταίος µπορεί να το πράξει χρησιµοποιώντας µόνο τα προ-
σόντα που έχει κληρονοµήσει· δεν υποδύεται όπως ο αδύνα-
τος ένα χαρακτήρα διαφορετικό από το δικό του- ενεργοποιεί 
µόνον αυτόν που του έδωσε η φύση. Ό,τι προκύπτει από 
αυτό είναι λοιπόν φυσικό: η καταπίεση που ασκεί, οι βιαιο-
πραγίες του, οι φρικαλεότητές του, οι τυραννίες του, οι αδι-
κίες του... είναι καθαρές όπως το χέρι που τον σφράγισε µε 
τέτοια χαρακτηριστικά· και όταν κάνει χρήση όλων των δι-
καιωµάτων του για να,καταπίεσε ι και να ληστεύσει τον αδύ-
νατο, πράττειτο πιο φυσικό πράγµα στον κόσµο... Δεν πρέπει 
ποτέ λοιπόν να έχουµε ενδοιασµούς για ό,τι µπορούµε να αρ-
πάξουµε από τον αδύνατο, διότι εµείς δεν εγκληµατούµε, 
αφού το έγκληµα συνίσταται στην άµυνα ή στην εκδίκηση του 
αδυνάτου».40 'Οταν ο αδύνατος αµύνεται, διαπράττει µια αδι-
κία, «καθόσον βγαίνει από τον αδύνατο χαρακτήρα που του 
έδωσε η φύση: αυτή τον έπλασε για να είναι δούλος και φτω- 

39. Genealogie derMoral, ό.π., τόµ. VII, σελ. 433. 
40. Juliette, ό.π., τόµ. Ι, σελ. 208 κ.ε. 
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χός, αυτός δεν θέλει να υποταχθεί, αυτό είναι το αδίκηµα 
του».41 Με τέτοιες οµιλίες από καθέδρας ο Ντορβάλ, η κεφαλή 
µιας σεβαστής παρισινής συµµορίας, ξετυλίγει στην 
Ιουλιέττα το µυστικό πιστεύω όλων των κυρίαρχων τάξεων, 
το οποίο ο Νίτσε έδειξε στη σύγχρονη εποχή, αφού το 
εµπλούτισε µε την ψυχολογία της µνησικακίας. Θαυµάζεικαι 
αυτός όπως η Ιουλιέττα «την ωραία τροµακτικότητα της πρά-
ξης»,42 µολονότι βέβαια ως Γερµανός καθηγητής διαφέρει 
από τον Σαντ, καθότι απορρίπτει τον εγκληµατία, επειδή ο 
εγωισµός του «στρέφεται προς τόσο χαµηλούς στόχους και 
περιορίζεται σε αυτούς. 'Οταν οι στόχοι είναι µεγάλοι, η αν-
θρωπότητα έχει διαφορετικό κριτήριο και δεν θεωρεί "εγκλή-
µατα" αυτές τις πράξεις ούτε καν τα πιο φοβερά µέσα».43 Από 
µια τέτοια προκατάληψη υπέρ του µεγάλου, που είναι πράγ-
µατι χαρακτηριστικό γνώρισµα του αστικού κόσµου, η πεφω-
τισµένη Ιουλιέττα είναι βέβαια απελευθερωµένη· ο γκάν-
γκστερ δεν της είναι λιγότερο συµπαθής από τον υπουργό, όσο 
και αν τα θύµατα του είναι αριθµητικά λιγότερα. Ο Γερµανός 
όµως βλέπει την οµορφιά σε συνάρτηση µε το βεληνεκές και 
παρ' όλο το λυκόφως των ειδώλων* γύρω του δεν µπορεί να 
απαλλαγεί από την ιδεαλιστική συνήθεια που θέλει να βλέπει 
τον µικρό κλέφτη κρεµασµένο, αλλά να θεωρεί τις ιµπεριαλι-
στικές ληστρικές εκστρατείες ως κοσµοϊστορικές αποστολές. 
Καθώς ο γερµανικός φασισµός ανήγαγε τη λατρεία της 
ισχύος σε κοσµοϊστορικό δόγµα, την οδήγησε ταυτόχρονα 
στον παραλογισµό της. Ως ένσταση κατά του πολιτισµού η 
ηθική των κυρίων εκπροσωπούσε αντεστραµµένα τους κατα- 

41. Ό.π., σελ.211κ.ε. 
42. Jenseits von Gut und Bose, ό.π., τόµ. III, σελ. 100. 
43. Nachlafi, ό.π., τόµ. XII, σελ. 108. 
Τίτλος βιβλίου του Νίτσε. 



__ ,  172 ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ------ 

πιεσµένους: το µίσος κατά των ατροφικών ενστίκτων καταγ-
γέλλει αντικειµενικά την αληθινή φύση των δεσµοφυλάκων, 
που µόνο πάνω στα θΰµατά τους φανερώνεται. Ως µεγάλη δύ-
ναµη όµως και επίσηµη θρησκεία του κράτους η ηθική των 
κυρίων αφιερώνεται ανεπιφύλακτα στις εκπολιτιστικές 
powers that be,* στη συµπαγή πλειοψηφία, στη µνησικακία 
και σε όλα όσα παλαιότερα αντιµαχόταν. Ο Νίτσε καταρρί-
πτεται µέσα από την πραγµατοποίηση των προτάσεων του 
και ταυτόχρονα ελευθερώνεται η αλήθεια του, η οποία παρ' 
όλη την κατάφαση στη ζωή εχθρευόταν το πνεύµα της πραγ-
µατικότητας. 
Αν ήδη η µεταµέλεια είχε θεωρηθεί άλογη, η συµπόνια εί-

ναι καθαρή αµαρτία. Όποιος ενδίδει σε αυτή «διαστρέφει τον 
γενικό νόµο: αυτό συνεπάγεται ότι η συµπόνια, κάθε άλλο 
παρά αρετή, είναι αληθινό αµαρτωλό πάθος από τη στιγµή 
που µας παρασύρει να διαταράξουµε µια ανισότητα η οποία 
απαιτείται από τους φυσικούς νόµους».44 Ο Σαντ και ο Νίτσε 
διέγνωσαν ότι µετά την τυποποίηση του Λόγου απέµεινε ακό-
µη η συµπόνια, τρόπον τινά ως αισθητήρια συνείδηση της 
ταυτότητας του γενικού και του µερικού, ως φυσικοποιηµένη 
διαµεσολάβηση. Συνιστά την πιο καταναγκαστική προκατά-
ληψη, «quamvis pietatis specimen prae se ferre videatur»,** 
όπως λέει ο Σπινόζα,45 «διότι όποιος δεν παρακινείται ούτε 
από τον Λόγο ούτε από συµπόνια να παράσχει βοήθεια σε 
άλλους, δίκαια αποκαλείται απάνθρωπος».46 Η Commise-
ratio είναι ανθρωπιά σε άµεση µορφή, αλλά ταυτόχρονα 

*οι ιθύνοντες, οι κρατούντες. 
44.Juliette, ό.π., τόµ. Ι, σελ. 313. **«µολονότι 
φαίνεται σαν ένα είδος ευλάβειας». 
45. Ethica, ό.π., µέρος IV, παράρτηµα, § 16. 
46. Ό.π., πρότ. 50, σχόλιο. 
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«mala et inutilis»,47* αφού συνιστά το αντίθετο της ανδρικής 
αξιοσύνης, η οποία, από τη virtus* * των Ρωµαίων ως αυτή των 
Μεδίκων και µέχρι την efficiency*** υπό την κυριαρχία της 
οικογένειας Φορντ, ήταν η µόνη αληθινή αστική αρετή. 
Γυναικίστικη και παιδιάστικη αποκαλεί τη συµπόνια η 
Κλαιρβίλ, υπερηφανευόµενη για το «στωικισµό» της, την «η-
ρεµία των παθών» που της επιτρέπει «να κάνει τα πάντα και 
να αντέχει ώς το τέλος ατάραχη».48«... η συµπόνια είναι κάθε 
άλλο παρά αρετή, είναι µια αδυναµία που γεννιέται από το 
φόβο ή τη δυστυχία, µια αδυναµία που πρέπει να την ξεπερά-
σει κανείς, προπάντων όταν προσπαθεί να ξεπεράσει την 
υπερβολική ευαισθησία των νεύρων, η οποία δεν συµβιβάζε-
ται µε τις επιταγές της φιλοσοφίας».49 Από τη γυναίκα προέρ-
χονται τα «ξεσπάσµατα απεριόριστης συµπόνιας».50 Ο Σαντ 
και ο Νίτσε ήξεραν ότι η διδασκαλία τους για τον αµαρτωλό 
χαρακτήρα της συµπόνιας ήταν παλαιά αστική κληρονοµιά. 
Ο δεύτερος παραπέµπει σε όλες τις «δυνατές εποχές», στους 
«αρχοντικούς πολιτισµούς», ο πρώτος στον Αριστοτέλη51 και 
στους Περιπατητικούς.52 Η συµπόνια δεν αντέχει µπροστά 
στη φιλοσοφία. Ακόµη και ο ίδιος ο Καντ δεν έκανε καµιά 
εξαίρεση. Είναι «µια ορισµένη ευσυγκινησία», λέει, «χωρίς 

47. Ό.π., πρότ. 50. 
*Comisseratio = συµπόνια, mala et inutilis = κακή και ανώφελη. * "virtus 
(από to vir = άντρας) αντιστοιχεί στην αρετή και νοείται ως ανδρική. 
***efficiency, αποδοτικότητα, δηλαδή η παραγωγικότητα της ανθρώπινης 
εργασίας, αποτελεσµατικότητα. 
48. Juliette, ό.π., τόµ. Π, σελ. 125. 
49. Ό.π. 
50. Nietzsche contra Wagner, ό.π., τόµ. VIII, σελ. 204. 
51./u/iette, ό.π., τόµ. Ι, σελ. 313. 
52. Ό.π., τόµ. Π, σελ. 126. 
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την αξία µιας αρετής».53 Παραβλέπει όµως ότι και η αρχή της 
«γενικής ευµε'νειας προς το ανθρώπινο γε'νος»,54 µε την 

οποία, σε αντίθεση προς τον ορθολογισµό της Κλαιρβίλ, επι-
διώκει να αντικαταστήσει τη συµπόνια, υπόκειται στο ίδιο 
ανάθεµα της ανορθολογικότητας όπως «αυτό το άκακο πά-
θος» που εύκολα µπορεί να παρασύρει τον άνθρωπο να γίνει 
«καλόκαρδος χασοµέρης». Ο διαφωτισµός δεν εννοεί να ξε-
γελαστεί· γι' αυτόν το γενικό δεν υπερτερεί έναντι του ειδι-
κού ούτε η οικουµενική αγάπη έναντι της περιορισµένης. Η 
συµπόνια έχει κακή φήµη. Όπως ο Σαντ, έτσι και ο Νίτσε επι-
καλείται την ars poetica,* για να στηρίξει την κρίση του. «Οι 
Έλληνες έπασχαν συχνά, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, από 
υπέρµετρη συµπόνια: γι' αυτό ήταν αναγκαία η εκφόρτιση 

µέσω της τραγωδίας. Βλέπουµε πόσο ύποπτη τους φαινόταν 
αυτή η ροπή. Είναι ένας κίνδυνος για το κράτος, αφαιρεί την 
απαραίτητη σκληρότητα και αυστηρότητα, κάνει τους ήρωες 
να συµπεριφέρονται σαν κλαψιάρες γυναικούλες κ.λπ.».55 Ο 
Ζαρατούστρα κηρύσσει: «Βλέπω τόση καλοσύνη όση και 
αδυναµία. Τόση δικαιοσύνη και συµπόνια όση και αδυνα-

µία».56 Πράγµατι η συµπόνια περιέχει ένα στοιχείο που αντι-
τίθεται στη δικαιοσύνη, µε την οποία βέβαια ο Νίτσε τη θέτει 
σε ίση µοίρα. Η συµπόνια επιβεβαιώνειτον κανόνα της απαν-
θρωπιάς µε την εξαίρεση που εφαρµόζει. Καθώς η συµπόνια 
αναθέτει την άρση της αδικίας στην τυχαία αγάπη του πλη- 

53. Beobachtungen uberdas Gefuhldes Schonen und Erhabenen, ό.π.,τόµ. II, 
σελ. 215 κ.ε. 
54. Ό.π. 
'Ποιητική τέχνη· ένα από τα κύρια έργα του Οράτιου, που έχει τη µορφή δι-
δακτικής επιστολής και είναι βαθύτατα επηρεασµένο από την Ποιητική του 
Αριστοτέλη. 
55. Nachlafi, ό.π., τόµ. XI, σελ. 227 κ.ε. 
56. Abo sprach Zarathustra, ό.π., τόµ. VI, σελ. 248. 
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σίον, αποδέχεται το νόµο της οικουµενικής αλλοτρίωσης, την 
οποία θα επιθυµούσε να απαλύνει, ως αµετάβλητο. Ο συµπο-
νών ως άτοµο αντιπροσωπεύει ασφαλώς την απαίτηση του 
γενικού, δηλαδή την αξίωση για ζωή, τασσόµενος εναντίον 
του γενικού, εναντίον της φύσης και της κοινωνίας που την 
αρνούνται. Όµως η ενότητα µε το γενικό, νοούµενο ως εσω-
τερικό, την οποία το άτοµο πραγµατοποιεί, αποδεικνύεται 
απατηλή λόγω της αδυναµίας του τελευταίου. Αυτό που κάνει 
τη συµπόνια προβληµατική δεν είναι η µαλθακότητα του φι-
λεύσπλαχνου, αλλά το στοιχείο του περιορισµού που αυτή πε-
ριέχει, το γεγονός ότι είναι πάντοτε ανεπαρκής. Όπως η 
στωική απάθεια, πνευµατική θυγατέρα της οποίας είναι η 
αστική ψυχρότητα, ο αντίποδας της συµπόνιας, έµεινε µε τον 
πενιχρό της τρόπο πιο πιστή στο γενικό, από το οποίο είχε 
αποσυρθεί, απ' ό,τι η συµµετέχουσα κακοήθεια που προσαρ-
µοζόταν στον κόσµο, έτσι και εκείνοι οι οποίοι διέσυραν τη 
συµπόνια τάχθηκαν µε αρνητικό τρόπο υπέρ της επανάστα-
σης. Ακόµη και οι ναρκισσιστικές παραµορφώσεις της 
συµπόνιας, όπως και η αγαλλίαση του φιλάνθρωπου και η 
ηθική αυτοσυνείδηση του κοινωνικού λειτουργού, δεν είναι 
παρά η εσωτερικευµένη επιβεβαίωση της διαφοράς µεταξύ 
φτωχών και πλουσίων. Το γεγονός ότι η φιλοσοφία οµολόγη-
σε ακριτόµυθα την απόλαυση που προκαλεί η σκληρότητα 
επέτρεψε βέβαια σε εκείνους που της συγχώρεσαν λιγότερο 
από όλους αυτή την οµολογία να τη θέσουν στην υπηρεσία 
τους. Οι φασίστες κύριοι του κόσµου µετεφρασαν την 
κραυγαλέα απόρριψη της συµπόνιας σε αποστροφή προς την 
πολιτική επιείκεια και σε έκκληση για συνοπτικές διαδικα-
σίες εκτάκτων στρατοδικείων, και σε αυτό το σηµείο συνα-
ντήθηκαν µε τον Σοπενχάουερ, το µεταφυσικό της συµπό-
νιας. Γι' αυτόν η ελπίδα για την αποκατάσταση ενός ανθρώ-
πινου κόσµου ισοδυναµούσε µε την παράτολµη παραφροσύ- 
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νη αυτοΰ που δεν µπορεί να ελπίζει παρά µόνο στη δυστυχία. 
Οι εχθροί της συµπόνιας δεν ήθελαν να ταυτίσουν τον άνθρω-
πο µε τη δυστυχία. Γι' αυτούς η ύπαρξη της δυστυχίας ήταν αί-
σχος. Πολύ ευαίσθητοι στην αδυναµία τους, δεν άντεχαν να 
βλέπουν τον άνθρωπο να γίνεται αντικείµενο οίκτου και στην 
απελπισία τους µετατρέπονταν σε εγκωµιαστές της εξουσίας, 
την οποία όµως στην πρακτική τους απαρνούνταν, κάθε φορά 
που αυτή έστηνε γέφυρες για να τους προσεγγίσει. 
Η καλοσύνη και η αγαθοεργία µετατρέπονται σε αµαρ-

τία, η κυριαρχία και η καταπίεση σε αρετή. «Όλα τα καλά 
πράγµατα ήταν κάποτε κακά πράγµατα- από κάθε προπατο-
ρικό αµάρτηµα γεννήθηκε µια προπατορική αρετή».57 Αυτό η 
Ιουλιεττα το παίρνει πια στα σοβαρά και στη σύγχρονη επο-
χή· πρώτη φορά εκτελεί τη µεταξίωση των αξιών* συνειδητά. 
Αφού όλες οι ιδεολογίες έχουν καταστραφεί, αυτή υιοθετεί 
ως δική της ηθική αυτό που οι χριστιανοί στην ιδεολογία τους, 
και βέβαια όχι πάντοτε στην πρακτική τους, θεωρούσαν απο-
τροπιαοτικό. Σαν καλή φιλόσοφος µένει ψυχρή και στοχαστι-
κή. Κάνει τα πάντα χωρίς ψευδαισθήσεις. 'Οταν η Κλαιρβίλ 
της προτείνει µια ιεροσυλία, αυτή της απαντά: «Μόλις πά-
ψουµε να πιστεύουµε στο θεό, αγάπη µου, είχα πει, οι βεβη-
λώσεις που επιθυµείς δεν θα είναι πια παρά ανώφελα παιδα-
ριώδη πράγµατα... Εγώ είµαι ίσως πιο σταθερή από σένα- ο 
αθεϊσµός µου βρίσκεται στην ακµή του. Μη φαντασθείς λοι-
πόν πως για να σταθεροποιηθεί χρειάζοµαι αυτά τα παιδα-
ριώδη πράγµατα που µου προτείνεις· αφού σου αρέσουν, θα 
τα κάνω, αλλά καθαρά και µόνο για διασκέδαση» -η Αµερι-
κανίδα δολοφόνος Άννυ Χένρυ* θα έλεγε just for fun- «και 
57. Genealogie der Moral, ό.π., τόµ. VII, σελ. 421. 
*Το γνωστό αίτηµα του Νίτσε για µια επαναξιολόγηση της ηθικής, µια ανα-
θεώρηση των αξιών. *Το 1940 σκότωσε ε'ναν άντρα που την είχε πάρει, µαζί 
µε ένα συνοδό, στο 
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ποτέ σαν κάτι αναγκαίο, είτε για να ενδυναµώσω τον τρόπο 
σκέψης µου είτε για να πείσω τους άλλους γι' αυτόν».58 Με τη 
µακάρια έκφραση της εφήµερης φιλοφροούνης απέναντι στη 
συνένοχη µένει πιστή στις αρχές της. Ακόµη και η αδικία, το 
µίσος, η καταστροφή γίνονται τελετουργικές διαδικασίες, 
αφού µε την τυποποίηση του Λόγου όλοι οι στόχοι έχασαν το 
χαρακτήρα της αναγκαιότητας και της αντικειµενικότητας, 
σαν να επρόκειτο για οφθαλµαπάτη. Η µαγεία µεταφέρεται 
στη σκέτη δραστηριότητα, στο µέσον, µε λίγα λόγια στη βιο-
µηχανία. Η τυποποίηση του Λόγου είναι απλώς η διανοητική 
έκφραση του µηχανικού τρόπου παραγωγής. Το µέσον φετι-
χοποιείται: απορροφά την απόλαυση. Αποκαλύπτοντας θεω-
ρητικά ως αυταπάτες τους στόχους µε τους οποίους η παλαιό-
τερη κυριαρχία καλλωπιζόταν, ο διαφωτισµός τής αφαιρεί 
την πρακτική βάση, καθώς τώρα προσφέρεται η δυνατότητα 
της αφθονίας. Η κυριαρχία επιζεί ως αυτοσκοπός, υπό τη 
µορφή της οικονοµικής εξουσίας. Η απόλαυση φέρει κιόλας 
τα ίχνη του απαρχαιωµένου και του αντικειµενικά άκαιρου, 
όπως η µεταφυσική η οποία την απαγόρευε. Η Ιουλιέττα µι-
λάει για τα κίνητρα του εγκλήµατος.59 Η ίδια δεν είναι λιγό-
τερο φιλόδοξη και φιλοχρήµατη από το φίλο της Σµπριγκανι, 
αλλά θεοποιείτο απαγορευµένο. Ο Σµπριγκανι, ο άνθρωπος 
του µέσου και του καθήκοντος, είναι πιο προηγµένος. «Το ζή-
τηµα είναι να πλουτίσουµε, και θα είναι µεγάλη η ενοχή µας, 
αν δεν πετύχουµε αυτόν τον στόχο· µόνον όταν έχει µπει κα-
νείς κανονικά στο δρόµο του πλουτισµού δικαιούται να 
τρυγήσει τις διασκεδάσεις· ώς τότε πρέπει να τις ξεχάσει». 
Παρ' όλη την ορθολογική υπεροχή της, η Ιουλιέττα διατηρεί 
αυτοκίνητο του για µια βόλτα, αφοΰ πρώτα τον είχε απειλήσει µε ε'να πιστό-
λι και τον είχε ταπεινώσει επί πολλές ώρες. 
58. Juliette, ό.π., τόµ. III, σελ. 78 κ.ε. 
59. Ό.π., τόµ. IV, σελ. 126 κ.ε. 
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ακόµα µια πρόληψη. Διακρίνει την αφέλεια της ιεροσυλίας, 
τελικά όµως αντλεί απόλαυση από αυτή. Κάθε απόλαυση 
όµως προδίδει µια ειδωλολατρική τάση: είναι µια αντοε-
γκατάλειψη σε κάτι άλλο. Η φύση δεν γνωρίζει πραγµατικά 
την απόλαυση: δεν προχωρεί πέρα από την κατα-πράυνση 
των αναγκών. Κάθε απόλαυση είναι κοινωνική, είτε αφορά 
τα µη µετουσιωµένα είτε τα µετουσιωµένα συναισθήµατα. 
Προέρχεται από την αλλοτρίωση. Ακόµη και όταν η 
απόλαυση δεν έχει γνώση της απαγόρευσης που παραβαίνει, 
πηγάζει εντούτοις από τον πολιτισµό, από τη σταθερή τάξη 
πραγµάτων, η οποία τον προστατεύει από τη φύση, όπου 
λαχταράει να επιστρέψει. Οι άνθρωποι αισθάνονται τη 
µαγεία της απόλαυσης µόνον όταν το όνειρο τους 
αποµακρύνει από τον καταναγκασµό της εργασίας, από τη 
δέσµευση του ατόµου µε µια ορισµένη κοινωνική λειτουργία 
και τελικά µε έναν εαυτό και τους οδηγεί πίσω στη χωρίς 
κυριαρχία και πειθαρχία προϊστορική εποχή. Από τη 
νοσταλγία αυτού που έχει εµπλακεί στον πολιτισµό, από την 
«αντικειµενική απόγνωση» αυτών που έπρεπε να µετα-
τραπούν σε στοιχεία της κοινωνικής τάξης πραγµάτων, 
τρεφόταν η αγάπη για τους θεούς και τους δαίµονες, σε 
αυτούς, υπό την έννοια της εξαϋλωµένης φύσης, στρέφονταν 
οι άνθρωποι κατά τη λατρεία τους. Η σκέψη αναδύθηκε στην 
πορεία της απελευθέρωσης από τη φοβερή φύση, που στο 
τέλος υποδουλώνεται πλήρως. Η απόλαυση είναι τρόπον τινά 
η εκδίκηση της. Απολαµβάνοντας απαλλάσσονται οι 
άνθρωποι από τη σκέψη, διαφεύγουν από τον πολιτισµό. Στις 
αρχαιότερες κοινωνίες µια τέτοια επιστροφή προβλεπόταν 
ως κοινή εκδήλωση στις γιορτές. Τα πρωτόγονα όργια είναι 
η συλλογική πηγή προέλευσης της απόλαυσης. «Αυτό το 
ιντερµέτζο της καθολικής σύγχυσης το οποίο 
αντιπροσωπεύει η γιορτή», λέει ο Ροζέ Κεγιουά, 



-----ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 179 ____  

«εµφανίζεται λοιπόν πραγµατικά σαν µια στιγµή κατά την 
οποία η τάξη του κόσµου έχει καταργηθεί. Γι' αυτό κατά τη 
διάρκεια της όλες οι παρεκτροπές είναι επιτρεπτές. Πρέπει 
κανείς να παραβεί τους κανόνες, όλα οφείλουν να γίνουν 
ανάποδα. Στη µυθική εποχή η πορεία του χρόνου ήταν 
αντίστροφη: γεννιόταν κανείς γέρος και πέθαινε παιδί... έτσι 
παραβιάζονται συστηµατικά όλοι οι κανονισµοί που 
προστατεύουν την καλή φυσική και κοινωνική τάξη 
πραγµάτων».60 Παραδίδεται κανείς στις εξαϋλωµένες 
δυνάµεις της απαρχής· από τη σκοπιά όµως της υπό ανα-
στολή απαγόρευσης αυτές οι πράξεις έχουν το χαρακτήρα της 
ακολασίας και της παραφροσύνης.61 Μόνο µε την ανάπτυξη 
του πολιτισµού και του διαφωτισµού, καθώς ενδυνα-µώνεται 
ο εαυτός και σταθεροποιείται η κυριαρχία, αρχίζει να 
µεταβάλλεται η γιορτή σε απλή φάρσα. Οι κρατούντες 
εισάγουν την απόλαυση ως κάτι ορθολογικό, ως φόρο 
οφειλόµενο στην όχι ολοκληρωτικά δαµασµένη φύση· προ-
σπαθούν να αποτοξινώσουν την απόλαυση για τον εαυτό τους 
και ταυτόχρονα να τη διατηρήσουν µέσα στον ανώτερο 
πολιτισµό, ενώ ρυθµίζουν τη δόση που χορηγείται στους 
κυριαρχούµενους, όταν δεν µπορούν να τους τη στερήσουν 
εντελώς. Η απόλαυση γίνεται αντικείµενο χειραγώγησης, 
ώσπου τελικά σβήνει µέσα στις οργανωµένες εκδηλώσεις. Η 
εξέλιξη ακολουθεί τη διαδροµή από την πρωτογενή γιορτή ώς 
τις διακοπές. «Όσο µεγαλύτερη γίνεται η πολυπλοκότητα του 
κοινωνικού οργανισµού, τόσο λιγότερο ανέχεται τη 
στασιµότητα της συνηθισµένης πορείας της ζωής. Όλα πρέπει 
να προχωρούν, σήµερα, χθες, αύριο. Δεν είναι πια δυνατός ο 
γενικός αναβρασµός. Η περίοδος 

60. «Thoorie de la FSte», Nouvelle Revue Frangaise, Ιαν. 1940, σελ. 49. 
61. Βλέπε Caillois, ό.π. 
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ανήκει στο παρελθόν, εξαπλώνεται σε όλους εκείνους που εί-
ναι δεκτοί ως παραγωγοί, κατά συνέπεια και στην «εργαζό-
µενη» γυναίκα, σφραγίζοντας το χαρακτήρα τους. Ο αυτοσε-
βασµός των ανθρώπων αυξάνεται κατ' αναλογία προς την 
αντικαταστασιµότητά τους. Η εναντίωση στην οικογένεια εί-
ναι πια τόσο µικρό τόλµηµα όση και η δυνατότητα µιας σχέ-
σης µε τον boy-friend στον ελεύθερο χρόνο να ανοίξει τις πύ-
λες του παραδείσου. Οι άνθρωποι αποκτούν εκείνη την ορ-
θολογική, υπολογιστική σχέση προς το φύλο τους, η οποία 
στον πεφωτισµε'νο κΰκλο της Ιουλιέττας είχε ήδη διακη-
ρυχθεί ως παλαιά σοφία. Το πνεύµα και το σώµα διαχωρίζο-
νται στην πραγµατικότητα, όπως είχαν απαιτήσει κάποτε οι 
ελευθεριάζοντες, αυτοί οι αδιάκριτοι αστοί. «Και πάλι µου 
φαίνεται», θεσπίζει ορθολογιστικά ο Νουαρσέιγ,64 «ότι η 
αγάπη είναι τελείως διαφορετικό πράγµα από την από-
λαυση... διότι τα αισθήµατα της τρυφερότητας αντιστοιχούν 
σε συνθήκες ευδιαθεσίας και ευπρέπειας, αλλά δεν πηγάζουν 
διόλου από την οµορφιά ενός λαιµού ή την ωραία καµπύλη 
ενός γοφοΰ· και αυτά τα αντικείµενα, που ανάλογα µε το 
γούστο µας µπορούν να διεγείρουν ζωηρά τα σωµατικά µας 
πάθη, δεν έχουν, µου φαίνεται, καµιά αξίωση πάνω στις 
πνευµατικές συγκινήσεις. Για να τελειώσω τις σκέψεις µου, η 
Μπελίζ είναι άσχηµη, σαράντα χρονών, χωρίς καµιά χάρη, 
δεν έχει συµµετρικά χαρακτηριστικά, τίποτε το θελκτικό· 
όµως η Μπελίζ έχει πνεύµα, έναν εξαίρετο χαρακτήρα, ένα 
εκατοµµύριο πράγµατα που συµφωνούν µε τα συναισθήµατα 
και τις προτιµήσεις µου· δεν θα έχω την επιθυµία να κοιµηθώ 
µε την Μπελίζ, θα την αγαπώ όµως παραταύτα µέχρι τρέλας· 
την Αραµίνθη απεναντίας θα την ποθώ πολύ, αλλά θα την 
απεχθάνοµαι µόλις περάσει ο πυρετός του πόθου...» Η ανα- 

64. Juliette,ό.π, τόµ. II, σελ. 81 κ.ε. 
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πόφευκτη συνέπεια, που εµπεριέχεται ήδη στην καρτεσιανή 
διαίρεση του ανθρώπου σε µια νοούσα και σε µια εκτεταµένη 
υπόσταση, παρουσιάζεται µε όλη τη σαφήνεια ως καταστρο-
φή του ροµαντικού έρωτα, ο οποίος θεωρείται συγκάλυψη, 
εκλογίκευση της σωµατικής ορµής, «µια ψευδής και πάντοτε 
επικίνδυνη µεταφυσική»,65 όπως δηλώνει ο κόµης Μπελµόρ 
στον µεγάλο του λόγο για τον έρωτα. Παρά την ελευθεριότη-
τα τους οι φίλοι της Ιουλιέττας αποδίδουν στη σεξουαλικότη-
τα που αντιδιαστέλλεται προς την τρυφερότητα, στον επίγειο 
έρωτα που αντιδιαστέλλεται προς τον ουράνιο, όχι µόνο κά-
πως υπερβολική δύναµη, αλλά και υπερβολικά αθώο χαρα-
κτήρα. Η οµορφιά του λαιµού και η καµπύλη του γοφού δεν 
επενεργούν στη σεξουαλικότητα ως µη ιστορικά, απλώς 
φυσικά γεγονότα, αλλά ως εικόνες που εµπεριέχουν όλη την 
κοινωνική εµπειρία1 µέσα σε αυτή την εµπειρία ζει η ενδό-
µυχη τάση προς αυτό που είναι διαφορετικό από τη φύση, 
προς τον έρωτα που δεν περιορίζεται στη σεξουαλικότητα. Η 
τρυφερότητα όµως, ακόµη και η λιγότερο σωµατική, είναι µε-
ταµορφωµένη σεξουαλικότητα, το χάδι του χεριού στα µαλ-
λιά, το φιλί στο µέτωπο, που εκφράζουν την παραφροσύνη 
ενός πνευµατικού έρωτα, είναι το ειρηνευµένο χτύπηµα και 
δάγκωµα των άγριων της Αυστραλίας κατά τη σεξουαλική 
πράξη. Ο διαχωρισµός είναι αφηρηµένος. Η µεταφυσική, δι-
δάσκει ο Μπελµόρ, αλλοιώνει τα γεγονότα, µας εµποδίζει να 
δούµε το αγαπηµένο πρόσωπο όπως είναι, προέρχεται από 
τη µαγεία, είναι ένα πέπλο. «Καινά µην το πετάξω από τα µά-
τια µου! Αυτό είναι αδυναµία... µικροψυχία. Θα την αναλύ-
σουµε όταν περάσει η απόλαυση, αυτή η θεά που µε είχε θα-
µπώσει».66 Ο ίδιος ο έρωτας είναι µια µη επιστηµονική έν- 

65. Juliette, άπ., τόµ. III, σελ. 172 κ.ε. 
66. Ο.Λ., σελ. 176 κ.ε. 
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νοια: «πάντα µας παραπλανούν οι εσφαλµένοι ορισµοί», εξη-
γεί ο Ντολµάνς στον αξιοµνηµόνευτο πέµπτο διάλογο της 
Philosophie dans le Boudoir, «δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέγε-
ται καρδιά. Εγώ αποκαλώ έτσι µόνο την αδυναµία του πνεύ-
µατος».67 «Ας περάσουµε µια στιγµή στις "αθέατες πτυχές της 
ζωής", όπως λέει ο Λουκρήτιος», δηλαδή στην ψύχραιµη ανά-
λυση, «και θα βρούµε ότι ούτε η εξύµνηση των αγαπηµένων 
προσώπων ούτε το ροµαντικό αίσθηµα αντέχουν στην ανά-
λυση... µόνο το σώµα αγαπώ, µόνο το σώµα θρηνώ, µολονότι 
θα µπορούσα κάθε στιγµή να το ξαναβρώ».68 Αληθινή σε όλα 
αυτά είναι η αντίληψη για τη διάσπαση του έρωτα, ένα έργο 
της προόδου. Αυτή η διάσπαση, η οποία µηχανοποιεί την 
απόλαυση και παραµορφώνει τη λαχτάρα σε απάτη, πλήττει 
τον έρωτα στον πυρήνα του. Καθώς η Ιουλιεττα µετατρέπει 
τον έπαινο της γεννητικής και διεστραµµένης σεξουαλικότη-
τας σε ψόγο του αφύσικου, του άυλου, του ψευδαισθησιακού, 
αυτή η ελευθεριάζουσα τάσσεται ήδη µε εκείνη την οµαλότη-
τα η οποία µειώνει όχι µόνο την ουτοπική έξαρση και πλη-
σµονή του έρωτα, αλλά και τη σωµατική απόλαυση, όχι µόνο 
την ευτυχία της ύψιστης κορυφής, αλλά την πιο άµεσα προσι-
τή. Ο ακόλαστος που δεν τρέφει αυταπάτες, υπέρ του οποίου 
τάσσεται η Ιουλιεττα, µεταµορφώνεται µε τη βοήθεια του σε-
ξολόγου παιδαγωγού, του ψυχαναλυτή και του ορµονοφυσιο-
λόγου σε έναν ανοιχτό άνθρωπο της πράξης, ο οποίος επε-
κτείνει ώς τη σεξουαλική ζωή την πίστη του στον αθλητισµό 
και στην υγιεινή. Η κριτική της Ιουλιέττας είναι αντιφατική, 
όπως και ο ίδιος ο διαφωτισµός. Όσο η ανοσιουργός κατα-
στροφή των ταµπού, η οποία άλλοτε συνδεόταν µε την αστική 
επανάσταση, δεν έλαβε το χαρακτήρα ενός νέου ρεαλισµού, 

67. Edition privee par Helpey, σελ. 267. 
68. Juliette, ό.π. 
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επιζεί µαζί µε τον εκλεπτυσµένο έρωτα ως πίστη στην κοντινή 
πια ουτοπία, που αφήνει ελεύθερη για όλους τη σωµατική 
απόλαυση. 

«Ο γελοίος ενθουσιασµός», που µας κάνει να αφοσιωνό-
µαστε σε ένα ορισµένο άτοµο ως το µοναδικό, και η εξύψωση 
της γυναίκας στον έρωτα µας οδηγούν πίσω από το χριστιανι-
σµό, σε µητριαρχικά στάδια. «... είναι βέβαιο ότι το πνεύµα 
της ιπποτικής ερωτοτροπίας µας, το οποίο κατά γελοίο τρόπο 
µάς κάνει να προσκυνούµε το αντικείµενο που είναι φτιαγµέ-
νο µόνο για την ικανοποίηση των αναγκών µας, είναι βέβαιο, 
λέω, ότι αυτό το πνεύµα προέρχεται από το σεβασµό που εί-
χαν οι προγονοί µας άλλοτε προς τις γυναίκες, όταν αυτές 
ασκούσαν παντού, στην ύπαιθρο και στην πόλη, το επάγγελµα 
της προφήτισσας: λόγω τρόµου οι άντρες πέρασαν από τη δει-
λία στη λατρεία, και η ιπποτικότητα αναδύθηκε µέσα από τη 
δεισιδαιµονία. Αυτός ο σεβασµός όµως δεν υπήρξε ποτέ στη 
φύση, θα ήταν χάσιµο χρόνο να τον αναζητήσουµε εκεί. Η κα-
τωτερότητα αυτού του φύλου έναντι του δικού µας είναι πολύ 
γερά θεµελιωµένη, έτσι που δεν είναι ποτέ δυνατόν να διεγεί-
ρει µέσα µας ένα µόνιµο κίνητρο για να το σεβασθούµε, και η 
αγάπη που γεννιέται από αυτόν τον τυφλό σεβασµό δεν είναι 
παρά µια προκατάληψη όπως και ο ίδιος».69 Η κοινωνική ιε-
ραρχία στηρίζεται τελικά στη βία, όσο και αν η τελευταία εί-
ναι συγκαλυµµένη νοµικίστικα. Η κυριαρχία πάνω στη φύση 
αναπαράγεται µέσα στην ανθρωπότητα. Ο χριστιανικός πολι-
τισµός, ο οποίος επέτρεψε την εκµετάλλευση του δυνατού 
δούλου κάνοντας χρήση της ιδέας για την προστασία του σω-
µατικά αδύνατου, ποτέ δεν µπόρεσε να κατακτήσει εντελώς 
τις καρδιές των προσηλυτισµένων λαών. Η αρχή της αγάπης 
αποκηρύχθηκε πολύ φανερά από τον οξύ νου και τα ακόµη 

69/Ο.π.,οελ. 178 κ.ε. 
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οξύτερα άπλα των χριστιανών αφεντικών, ώσπου ο λουθηρα-
νισµός εξάλειψε την αντίθεση µεταξύ κράτους και διδασκα-
λίας, ανακηρύσσοντας το σπαθί και το µαστίγιο σε πε-
µπτουσία του ευαγγελίου. Ταύτισε άµεσα την πνευµατική 
ελευθερία µε την ε'γκριση της πραγµατικής καταπίεσης. Η 
γυναίκα όµως είναι στιγµατισµε'νη από την αδυναµία· βάσει 
της αδυναµίας βρίσκεται στη µειονότητα, ακόµη και όταν 
αριθµητικά ανήκει στην πλειονότητα. Όπως στους υποδουλω-
µε'νους αυτόχθονες των αρχαίων πολιτειών, όπως στους ιθα-
γενείς των αποκιών, οι οποίοι υστερούσαν σε οργάνωση και 
όπλα ε'ναντι των κατακτητών, όπως στους Εβραίους µεταξύ 
των Αρίων, η ανικανότητα τους να αµυνθούν συνιστά τη νοµι-
κή βάση της καταπίεσης τους. Ο Σαντ διατυπώνει τους στοχα-
σµούς του Στρίντµπεργκ. «Δεν πρέπει να αµφιβάλλουµε ότι 
υπάρχει µια τόσο βέβαιη, τόσο σηµαντική διαφορά µεταξύ 
του άντρα και της γυναίκας όπως µεταξύ του ανθρώπου και 
του πιθήκου στα δάση. Θα είχαµε εξίσου καλούς λόγους να 
αρνηθούµε στις γυναίκες την αξίωση να αποτελούν ένα µέρος 
του είδους µας, όπως και στον πίθηκο να είναι αδελφός µας. 
Αν εξετάσουµε προσεκτικά µια γυµνή γυναίκα πλάι σε ένα 
συνοµήλικο, επίσης γυµνό άντρα, εύκολα θα πεισθούµε για τη 
σηµαντική διαφορά που (εκτός από το φύλο) υπάρχει στη δο-
µή των δύο όντων θα δούµε καθαρά ότι η γυναίκα αποτελεί 
έναν άντρα κατώτερου βαθµού* παρόµοιες διαφορές υπάρ-
χουν και στο εσωτερικό, και η ανατοµική ανάλυση του ενός 
και του άλλου είδους, αν διενεργηθεί ταυτόχρονα και µε τη 
µεγαλύτερη δυνατή προσοχή, θα φέρει αυτή την αλήθεια στο 
φως».70 Η απόπειρα του χριστιανισµού να αντισταθµίσει την 
καταπίεση του φύλου ιδεολογικά µε το σεβασµό προς τη 
γυναίκα και να εξευγενίσει την ανάµνηση της αρχαϊκής επο- 

70. Ό.π., σελ. 188-189. 
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χής, αντί απλώς να την απωθήσει, βρίσκει την απάντηση της 
στη µνησικακία κατά της εξυψωµένης γυναίκας και της θεω-
ρητικά χειραφετηµένης απόλαυσης. Το συναίσθηµα που αντι-
στοιχεί στην πρακτική της καταπίεσης είναι η περιφρόνηση, 
όχι ο σεβασµός, και στους χριστιανικούς αιώνες πίσω από την 
αγάπη του πλησίον παραµόνευε πάντοτε το απαγορευµένο, 
ψυχαναγκαστικό πια µίσος κατά του αντικειµένου που ανα-
καλούσε συνεχώς στη µνήµη τη µάταιη προσπάθεια: το θη-
λυκό. Για τη λατρεία της Παναγίας πλήρωσε µε το κυνήγι των 
µαγισσών, την εκδίκηση για την εικόνα που ζωντάνευε την 
ανάµνηση της προχριστιανικής προφήτισσας και που κρυφά 
έθετε υπό αµφισβήτηση το καθαγιασµένο καθεστώς πατριαρ-
χικής κυριαρχίας. Η γυναίκα προκαλεί την άγρια οργή του 
ηµιπροσηλυτισµένου άντρα που οφείλει να τη σέβεται, όπως 
γενικά ο αδύνατος διεγείρει τη θανάσιµη εχθρότητα του επι-
φανειακά εκπολιτισµένου δυνατού που οφείλει να τον µετα-
χειρίζεται µε επιείκεια. Ο Σαντ κάνει το µίσος συνειδητό. 
«Ποτέ δεν πίστεψα», λέει ο κόµης Γκίτζι, προϊστάµενος της 
αστυνοµίας της Ρώµης, «ό,τι από την ένωση δύο σωµάτων θα 
µπορούσε ποτέ να προκύψει η ένωση δύο καρδιών. Σε αυτή τη 
σωµατική ένωση διακρίνω πολλά ισχυρά κίνητρα για περι-
φρόνηση... για αποστροφή, αλλά ούτε ένα για αγάπη».71 Και ο 
Σαιν-Φον, ο υπουργός, αναφωνεί όταν ένα κορίτσι, τροµο-
κρατηµένο από αυτόν τον αξιωµατούχο της εκτελεστικής 
εξουσίας του βασιλιά, ξεσπάει σε κλάµατα: «Έτσι θέλω τις 
γυναίκες... γιατί να µην µπορώ µε µια µόνο λέξη να τις φέρω 
όλες σε αυτή την κατάσταση!»72 Ο άντρας ως κυρίαρχος αρ-
νείται στη γυναίκα την τιµή της ατοµοποίησής της. Κοινωνικά 
η γυναίκα ως άτοµο είναι δείγµα του γένους, εκπρόσωπος του 

71. Juliette, ό.π., τόµ. IV, σελ. 261. 
72. Ό.π., τόµ. Π, σελ. 273. 
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φύλου της και έτσι, επειδή η ανδρική λογική την έχει συλλάβει 
εντελώς, αντιπροσωπεύει τη φύση, το υπόστρωµα της ατέλειω-
της υπαγωγής στο επίπεδο της ιδέας, της ατέλειωτης υποταγής 
στο επίπεδο της πραγµατικότητας. Η γυναίκα ως δήθεν φυσικό 
ον είναι προϊόν της ιστορίας που της αλλοιώνει τη φύση. Αλλά 
η απεγνωσµένη θέληση για εξόντωση κάθε πράγµατος που εν-
σαρκώνει τον πειρασµό της φύσης, του φυσιολογικά, βιολογι-
κά, εθνικά, κοινωνικά κατώτερου δείχνει ότι η απόπειρα του 

χριστιανισµού απέτυχε. «... que ne puis-je, d'un mot, les 
reduire toutes en cet etat!»* To ολοκληρωτικό ξερίζωµα του 
µισητού και παντοδυνάµου πειρασµού της επαναστροφής στη 
φύση, αυτή είναι η φρικαλεότητα που ξεπηδάει από τον απο-
τυχηµένο εκπολιτισµό, η βαρβαρότητα, η άλλη πλευρά του πο-
λιτισµού. «Όλες!» Διότι η εξόντωση δεν δέχεται εξαιρέσεις, η 
θέληση για εξόντωση είναι ολοκληρωτική, και ολοκληρωτική 
είναι µόνον η θέληση για εξόντωση. «Έχω φθάσει στο σηµείο 
να εύχοµαι, όπως ο Τιβέριος», λέει η Ιουλιέττα στον πάπα, 

«αχ, ολόκληρη η ανθρωπότητα να είχε ένα µόνο κεφάλι, ώστε 
να έχω τη χαρά να το κόψω µε ένα χτύπηµα!»73 Τα σηµάδια 
αδυναµίας, οι βιαστικές ασυντόνιστες κινήσεις, ο φόβος των 
πλασµάτων, η κοσµοπληµµύρα, προκαλούν τη δίψα για αίµα. 
Η εξήγηση του µίσους κατά της γυναίκας ως πλάσµατος µε µι-
κρότερη πνευµατική και σωµατική δύναµη και µε σηµαδεµένο 
το µέτωπο από τη σφραγίδα της κυριαρχίας, είναι η ίδια µε την 
εξήγηση του µίσους κατά των Εβραίων. Στις γυναίκες και 

στους Εβραίους φαίνεται καθαρά ότι εδώ και χιλιάδες χρόνια 
δεν άσκησαν κυριαρχία. Ζουν, µολονότι θα µπορούσαν να 

εξοντωθούν, και ο φόβος και η αδυναµία τους, η µεγαλύτερη 

«... γιατί να µην µπορώ µε µία µόνο λέξη να τις φέρω όλες σε αυτή την κα-
τάσταση!» 73. Juliette, ό.π., τόµ. IV, σελ. 379. 
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συγγένεια τους προς τη φύση εξαιτίας της αέναης καταπίεσης, 
είναι το ζωτικό τους στοιχείο. Αυτό προκαλεί την τυφλή οργή 
του ισχυρού, ο οποίος πληρώνει την ισχύ του µε την τεταµένη 
αποστασιοποίηση από τη φύση και πρέπει να καταπνίγει 
συνεχώς το φόβο του. Ο ισχυρός ταυτίζεται µε τη φύση κάνο-
ντας τα θύµατα του να βγάλουν χίλιες φορές την κραυγή που 
αυτός δεν µπορεί να εκστοµίσει. «Τα τρελά πλάσµατα», γρά-
φει ο πρόεδρος Μπλαµόν σιο Aline et Valcouryva τις γυναίκες, 
«πώς µου αρέσει να τα βλέπω να σπαρταρούν οτα χέρια µου! 
Είναι σαν το αρνί ανάµεσα στα δόντια του λιονταριού».74 Και 
στην ίδια επιστολή: «Μοιάζει µε την κατάκτηση µιας πόλης, 
πρέπει να καταλάβει κανείς τα υψώµατα... οχυρώνεται σε όλα 
τα δεσπόζοντα σηµεία και από εκεί επιτίθεται κατά του κέ-
ντρου χωρίς να φοβάται πια την αντίσταση».75 Ό,τι βρίσκεται 
κάτω προκαλεί την επίθεση: η ταπείνωση προσφέρει τη µεγα-
λύτερη χαρά όταν προξενείται εκεί όπου έχει επέλθει ήδη 
συµφορά. Όσο µικρότερος ο κίνδυνος για τον ανώτερο τόσο 
πιο άνετη η ευχαρίστηση από τα βάσανα στα οποία µπορεί να 
υποβάλει το θύµα του: µόνο στο στάδιο της έσχατης απόγνω-
σης του θύµατος γίνεται η κυριαρχία απόλαυση και θριαµβεύ-
ει όταν αναιρεί τη δική της αρχή, την πειθαρχία. Ο φόβος, 
όταν δεν απειλεί πια τον ίδιο τον εξουσιαστή, εκρήγνυται µε 
τη µορφή του τρανταχτού γέλιου, µια έκφραση της εσωτερικής 
πώρωσης του ατόµου που µόνο στη συλλογικοτητα ξεδιπλώνει 
πλήρως τη ζωή του. Το ηχηρό γέλιο ήταν πάντοτε µια καταγ-
γελία του πολιτισµού. «Από κάθε λάβα που ξερνάει ο κρατή-
ρας τού ανθρώπινου στόµατος η πιο καταβροχθιστική είναι η 
ευθυµία», λέει ο Βικτόρ Ουγκό στο κεφάλαιο που επιγράφε-
ται «Οι ανθρωποθύελλες είναι χειρότερες από εκείνες του 

74. Aline et Valcour, Βρυξέλλες 1883, τόµ., σελ. 58. 
75.Ό.π.,σελ.57. 
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ωκεανού».76 «Πάνω στη δυστυχία», διδάσκει η Ιουλιέττα,77 

«πρε'πειναπε'φτεικανείς, όσο γίνεται, µε όλο το βάρος της κα-
κίας του· τα δάκρυα που βγαίνουν έτσι από την αθλιότητα 
έχουν µια οξύτητα η οποία διεγείρει τα νεύρα στο έπακρο...»78 Η 
απόλαυση συµµαχεί µε την ωµότητα αντί µε την τρυφερότητα, 
και ο έρωτας γίνεται αυτό που συµφωνά µε τον Νίτσε79 ήταν 
ανέκαθεν «ως προς τα µέσα που µεταχειρίζεται πόλεµος, στη 
βάση του θανάσιµο µίσος µετάξι) των φυλών». «Σε αρσενικά 
και θηλυκά», µας διδάσκει η ζωολογία, «ο "έρωτας", ή η 
γενετήσια έλξη, είναι πρωτογενώς και κυρίως "σαδιστικός"-

αναµφισβήτητο στοιχείο του είναι η πρόκληση πόνου- είναι 
τόσο βασανιστικός όσο και η πείνα».80 Έτσι ο πολιτισµός πα-
ραπέµπει πίσω στη φοβερή φύση, λες και αυτό είναι το τελικό 
του συµπέρασµα. Ο θανάσιµος έρωτας, στον οποίο συγκε-
ντρώνονται όλοι οι προβολείς του Σαντ, και η ντροπαλή-αδιά-
ντροπη µεγαλοψυχία του Νίτσε, που θα ήθελε να απαλλάξει 
από την ντροπή αυτόν που υποφέρει: το παραλήρηµα ωµότη-
τας και µεγαλείου, όπως στη φαντασία έτσι και στο παιγνίδι, 
µεταχειρίζεται τόσο σκληρά τους ανθρώπους όσο και ο γερ-
µανικός φασισµός στην πραγµατικότητα. Ενώ ο ασυνείδητος 
κολοσσός της πραγµατικότητας, ο χωρίς υποκείµενο καπιτα-
λισµός, εκτελεί τυφλά την εξόντωση, το παραλήρηµα του εξε-
γερµένου υποκειµένου πραγµατοποιεί µέσω αυτής την εκπλή-
ρωση του* και έτσι µαζί µε την τσουχτερή ψυχρότητα απένα- 

76. Victor Hugo, L' Homme qui rit, τόµ. VIII, κεφ. 7. 
Π. Juliette,ό.π.,τόµ. Ι, σελ. 199. 
78. Βλε'πε Les 120Joumees de Sodome, Παρίσι 1935, τόµ. Η, σελ. 308. 
79. DerFall Wagner, ό.π., τόµ. VIII, σελ. 10. 
80. R. Briffault, The Mothers, Νέα Υόρκη 1927, τόµ. Ι, σελ. 119. 
*0 σαδιστής, ως εξεγειρόµενος κατά του µέσου πολιτισµού, επιτυγχάνει την 
ικανοποίηση του, την εκπλήρωση του σαδιστικού παραληρή µατός του, µέσω της 
απάνθρωπης µεταχείρισης ή εξόντωσης του ερωτικού αντικείµενου. 
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ντι στους εκπραγµατισµένους, τους χρησιµοποιούµενους σαν 
πράγµατα ανθρώπους, ακτινοβολεί και την αντεστραµµένη 
αγάπη, η οποία στον κόσµο των πραγµάτων έχει πάρει τη θέ-
ση της άµεσης. Η αρρώστια γίνεται σύµπτωµα της ανάρρω-
σης. Στην εξιδανίκευση των θυµάτων η παράνοια διακρίνει 
την ταπείνωση τους. Εξοµοιώνεται µε το τέρας της κυριαρ-
χίας, που στη ζωντανή αναµέτρηση δεν µπορεί να το υπερνι-
κήσει. Με τη µορφή της φρίκης η Φαντασίωση επιχειρεί να 
αντισταθεί στη φρίκη. Η ρωµαϊκή παροιµία, συµφωνά µε την 
οποία η σκληρότητα είναι η αληθινή απόλαυση, δεν ήταν 
απλώς µια παρώθηση για εργασία. Εκφράζει και την άλυτη 
αντίφαση της τάξης πραγµάτων που µεταµορφώνει την 
ευτυχία σε παρωδία ευτυχίας όταν την καθαγιάζει, και τη δη-
µιουργεί µόνον όταν την προγράφει. Απαθανατίζοντας αυτή 
την αντίφαση, ο Σαντ και ο Νίτσε την ανέδειξαν πάντως σε έν-
νοια. 
Για τη ratio η αφοσίωση στο προσκυνούµενο πλάσµα εί-

ναι ειδωλολατρία. Η ανάγκη να διαλυθεί η θεοποίηση προ-
κύπτει από την απαγόρευση της µυθολογίας, όπως έχει θε-
σπισθεί στον εβραϊκό µονοθεϊσµό και εφαρµόζεται από την 
εκκοσµικευµένη µορφή του, το διαφωτισµό, στην ιστορία της 
σκέψης πάνω στις εναλλασσόµενες µορφές λατρείας. Με την 
αποσύνθεση της οικονοµικής πραγµατικότητας, η οποία απο-
τελούσε την εκάστοτε βάση της δεισιδαιµονίας, απελευθερώ-
νονταν οι ειδικές δυνάµεις της άρνησης. Ο χριστιανισµός 
όµως προπαγάνδισε την αγάπη: την καθαρή λατρεία του Ιη-
σού. Προσπάθησε να εξυψώσει την τυφλή σεξουαλική ορµή 
µε την αγίαση του γάµου καθώς και να φέρει πιο κοντά στη γη 
το διαυγή σαν κρύσταλλο νόµο µε την ουράνια χάρη. Η 
συµφιλίωση του πολιτισµού µε τη φύση, που θέλησε να εξα-
γοράσει πρόωρα µε τη διδασκαλία για τον σταυρωµένο θεό, 
έµεινε ξένη τόσο προς τον εβραϊσµό όσο και προς την αυστη- 
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ρή στάση του διαφωτισµού. Ο Μωυσής και ο Καντ δεν διακή-
ρυξαν το συναίσθηµα, ο ψυχρός νόµος τους δεν γνωρίζει ούτε 

την αγάπη οΰτε την πυρά. Ο αγώνας του Νίτσε κατά του µο-
νοθεϊσµού πλήττει το χριστιανικό δόγµα βαρύτερα απ' ό,τι το 
εβραϊκό. Ο ίδιος αρνείται βέβαια το νόµο και θέλει να ανήκει 
στον «ανώτερο εαυτό»,81 όχι στον φυσικό, αλλά στον περισ-
σότερο από φυσικό. Θέλει να αντικαταστήσει το θεό µε τον 
υπεράνθρωπο, διότι ο µονοθεϊσµός, ιδιαίτερα η παρεφθαρ-

µένη του µορφή, η χριστιανική, έχει αποκαλυφθεί ως µυθολο-
γία. Όπως όµως τα παλαιά ασκητικά ιδανικά στο όνοµα 

αυτού του ανώτερου εαυτού εξυµνούνται από τον Νίτσε ως 
αυθυπέρβαση «για την ανάπτυξη της κυρίαρχης δύναµης»,82 

έτσι και ο ανώτερος εαυτός αποδεικνύεται ως µια απεγνω-
σµένη προσπάθεια διάσωσης του θεού που υποτίθεται ότι πέ-
θανε, µια ανανέωση του εγχειρήµατος του Καντ για το µετα-
σχηµατισµό του θεϊκού νόµου σε αυτονοµία, για τη διάσωση 
του ευρωπαϊκού πολιτισµού, που µε τον αγγλικό σκεπτικισµό 
παρέδωσε το πνεύµα του. Η αρχή του Καντ, «να πράττει κα-
νείς τα πάντα µε κανόνα τη θέληση του, η οποία θα µπορεί 
ταυτόχρονα να έχει αντικείµενο τον εαυτό της ως γενικό νο-
µοθετικό κέντρο»,83 είναι επίσης το µυστικό του υπεράνθρω-
που. Η θέληση του δεν είναι λιγότερο δεσποτική από την κα-
τηγορική προσταγή. Και οι δύο αρχές στοχεύουν στην ανε-
ξαρτησία από εξωτερικές δυνάµεις, στην απόλυτη ωριµότη-
τα, που έχει ορισθεί ως η ουσία του διαφωτισµού. Καθώς 

όµως ο φόβος του ψέµατος, τον οποίο ο Νίτσε ακόµη και στις 
πιο φωτεινές του στιγµές διέσυρε ως «δονκιχωτισµό»,84 αντι- 

81. Nachlafi, ό.π., τόµ. XI, σελ. 216. 
82. Ό.π., τόµ. XIV, σελ. 273. 
83. GrundlegungzurMetaphysikderSitten, ό.π.,χόµ. IV, σελ. 432. 
84. Diefrohliche Wissenschafi, ό.π., τόµ. V, σελ. 275. Βλε'πε Genealogie der 
Moral, ό.π., τόµ. VII, σελ. 267-271. 
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καθιστά το νόµο µε την αυτονοµοθεσία και όλα γίνονται τόσο 
διάφανη σαν να ήταν µια µεγάλη πρόληψη που αποκαλύφθηκε, 
ο ίδιος ο διαφωτισµός, και µάλιστα η ίδια η αλήθεια υπό 
οποιαδήποτε µορφή, γίνεται είδωλο' τότε διακρίνουµε «ότι 
και εµείς οι σηµερινοί γνώστες, εµείς οι άθεοι και αντιµετα-
φυσικοί, παίρνουµε τη φωτιά µας ακόµη απο την πυρκαγιά 
που άναψε µια πίστη χιλιετιών, εκείνη η πίστη των χριστια-
νών, που ήταν και η πίστη του Πλάτωνα, ότι ο θεός είναι η 
αλήθεια, ότι η αλήθεια είναι θεϊκή».85 Η κριτική της µετα-
φυσικής περιλαµβάνει λοιπόν και την επιστήµη. Η άρνηση 
του θεού εµπεριέχει µια άλυτη αντίφαση: αρνείται την ίδια τη 
γνώση. Ο Σαντ δεν οδήγησε την ιδέα του διαφωτισµού ώς 
αυτό το σηµείο της αντιστροφής. Ο στοχασµός της επιστήµης 
πάνω στον εαυτό της, η καθαρή συνείδηση του διαφωτισµού, 
είχε αφεθεί στη φιλοσοφία, δηλαδή στους Γερµανούς. Για 
τον Σαντ ο διαφωτισµός δεν είναι τόσο ένα πνευµατικό όσο 
µάλλον ένα κοινωνικό φαινόµενο. Όσον αφορά τη διάλυση 
των δεσµών, τους οποίους ο Νίτσε, µε ιδεαλιστικό τρόπο φα-
νταζόταν πως θα ξεπερνούσε µε'σωτου ανώτερου εαυτού, την 
κριτική της αλληλεγγύης µε την κοινωνία, µε το δηµόσιο 
αξίωµα, µε την οικογένεια,86 έφθασε ώς το σηµείο να διακη-
ρύξει την αναρχία. Το έργο του αποκαλύπτει το µυθολογικό 
χαρακτήρα των αρχών στις οποίες σύµφωνα µε τη θρησκεία 
στηρίζεται ο πολιτισµός: των Δέκα Εντολών, της πατρικής 
αυθεντίας, της ιδιοκτησίας. Είναι ακριβώς η αντιστροφή της 
θεωρίας της κοινωνίας, την οποία ανέπτυξε περισσότερο ο 
Λε Πλε εκατό χρόνια αργότερα.87 Η καθεµιά από τις Δέκα 

85. DieFrohliche Wissenschaft, ό.π. 
86. Βλέπε Nietzsche, Nachlafi, ό.π., τόµ. XI, σελ. 216. 
87. Βλέπε Le Play, Les Ouvriers Europiens, Παρίσι 1878, τόµ. Ι, ιδιαίτερα 
σηµ. 133 κ.ε. 
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Εντολές δε'χεται την ακύρωση της από τη δικαστική αρχή του 
τυπικού Λόγου. Όλες ανεξαιρέτως αποδεικνύονται ιδεολο-
γήµατα. Τη συνηγορία υπέρ της δολοφονίας αναλαµβάνει ο 
ίδιος ο πάπας κατόπιν επιθυµίας της Ιουλιέττας.88 Δεν είναι 
τόσο δύσκολο γι' αυτόν να εκλογικεύσει τις µη χριστιανικές 
πράξεις" πάντοτε στάθηκε πιο δύσκολο να δικαιολογηθούν 
µέσω του φυσικού φωτός* οι χριστιανικές αρχές, σύµφωνα 
µε τις οποίες οι πρώτες είναι έργο του διαβόλου. Για να αι-
τιολογήσει τη δολοφονία ο «philosophe mitre»** χρειάζεται 
να καταφύγει σε λιγότερα σοφίσµατα απ' ό,τι ο Μαϊµονίδης 
και ο Θωµάς Ακινάτης που την καταδικάζουν. Περισσότερο 
και από το θεό των Πρώσων ο Λόγος της Ρώµης τάσσεται µε 
το µέρος του ισχυρότερου. Ο νόµος όµως έχει εκθρονισθεί, 
και η αγάπη που θα τον εξανθρώπιζε αποκαλύφθηκε ως επι-
στροφή στην ειδωλολατρία. Μπροστά στην επιστήµη και τη 
βιοµηχανία δεν υπέκυψε µόνον ο ροµαντικός έρωτας, χαρα-
κτηριζόµενος ως µεταφυσική, αλλά και κάθε αγάπη εν γένει, 
διότι καµία δεν αντέχει ενώπιον του Λόγου: ούτε η αγάπη της 
γυναίκας για τον άντρα ούτε του εραστή για την ερωµένη ούτε 
των γονιών για τα παιδιά ούτε η αντίστροφη. Ο δούκας ντε 
Μπλανζίς δηλώνει στους υφισταµένους του ότι οι συγγενείς 
των αρχόντων, οι κόρες και οι σύζυγοι, θα έχουν την ίδια ή 
µάλλον αυστηρότερη µεταχείριση από τις άλλες, «και αυτό 
ακριβώς για να σας δείξουµε πόσο αξιοκαταφρόνητοι είναι 
στα µάτια µας οι δεσµοί που εσείς νοµίζετε ίσως ότι µας δε-
σµεύουν».89 Η αγάπη της γυναίκας αποδεσµεύεται όπως και 

88. Juliette, ό.π, τόµ. IV, σελ. 303 κ.ε. 
*Φυσικό φως (lumen naturale) αποκαλούσαν οι σχολαστικοί τη φυσική 
γνωστική ικανότητα του άνθρωπου κατ' αντιδιαστολή προς τη φώτιση µέσω 
της θείας αποκάλυψης (lumen gratiae). * *µιτροφόρος φιλόσοφος, ο 
πάπας. 
89. Les 120Jurnees de Sodome, ό.π., τόµ. Ι, σελ. 72. 
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η αγάπη του άνδρα. Οι κανόνες της ελευθεριάζουσας ακολα-
σίας που ο Σαιν-Φον ανακοινώνει στην Ιουλιέττα πρέπει να 
ισχύουν για όλες τις γυναίκες.90 Η Ντολµάνς παρουσιάζει την 
υλιστική αποµαγικοποίηση της γονεϊκής αγάπης. «Οι τε-
λευταίοι δεσµοί ανάγονται στο φόβο των γονέων µήπως 
εγκαταλειφθούν όταν γεράσουν, και το ενδιαφέρον που δεί-
χνουν για µας στην παιδική µας ηλικία περιµένουν να τους 
αποφέρει στα γηρατειά τους ως κέρδος τις ίδιες περιποιή-
σεις».91 Το επιχείρηµα του Σαντ είναι τόσο παλαιό όσο και η 
αστική τάξη. Ήδη ο Δηµόκριτος είχε καταγγείλει τον οικο-
νοµικό χαρακτήρα της ανθρώπινης γονεϊκής αγάπης.92 Ο 
Σαντ όµως αποµαγικοποιεί και την εξωγαµία, τη βάση του 
πολιτισµού. Κατά της αιµοµιξίας δεν µπορούν κατ' αυτόν να 
διατυπωθούν ορθολογικά επιχειρήµατα,93 ενώ η προηγµένη 
επιστήµη απέσυρε τελικά την υγειονολογική επιφύλαξη γι' 
αυτή. Προσυπέγραψε την ψυχρή κρίση του Σαντ:«... δεν έχει 
διόλου αποδειχθεί ότι τα παιδιά από αιµοµιξία τείνουν πε-
ρισσότερο από τα άλλα να γεννηθούν ηλίθια, κωφάλαλα, ρα-
χιτικά κ.λπ.».94 Η οικογένεια, η οποία δεν οφείλει τη συνοχή 
της στον ροµαντικό έρωτα µεταξύ των φύλων, αλλά στη µη-
τρική αγάπη, που αποτελεί τη βάση κάθε τρυφερότητας και 
όλων των κοινωνικών συναισθηµάτων,95 έρχεται σε σύ-
γκρουση µε την ίδια την κοινωνία. «Μη φαντάζεσθε πως 
φτιάχνετε καλούς δηµοκράτες όσο αποµονώνετε µέσα στην 

90. Βλέπε Juliette, ό.π., τόµ. II, σελ. 234, σηµείωση. 
91. La Philosophie dans le Boudoir, ό.π., σελ. 185. 
92. Βλε'πε Δηµόκριτος, απόσπασµα 278 εκδ. Diels, Βερολίνο 1912, τόµ. Ι, 
σελ. 117κ.ε. 
93. La Philosophie dans le Boudoir, ό.π., σελ. 242. 
94. S. Reinach, «La prohibition de l'inceste et le sentiment de la pudeur», 
στο: Cultes, Mythes et Religions, Παρίσι 1905, τόµ. Ι, σελ. 157. 
95. La Philosophie dans le Boudoir, ό.π. σελ. 238. 
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οικογένεια τα παιδιά, που θα έπρεπε να ανήκουν µόνο στην 
κοινότητα... Αν τα µεγαλύτερα µειονεκτήµατα προκύπτουν 
όταν αφήνετε ε'τσι τα παιδιά να απορροφούν µέσα στις οικο-
γένειες τους ενδιαφέροντα που συχνά διαφέρουν πολύ απο 
εκείνα της πατρίδας, τότε λοιπόν τα µεγαλύτερα πλεονεκτή-
µατα έχει ο χωρισµός τους από αυτές».96 Οι «δεσµοί του υµέ-
να» πρέπει να καταστραφούν για κοινωνικούς λόγους, στα 
παιδιά είναι «absolument interdite»* η γνώση τον πατέρα, 
αυτά είναι «uniquement Jes enfants de la patrie,97** και TJ 
αναρχία, ο ατοµισµός, που ο Σαντ διακήρυξε στον αγώνα τον 
κατά των νόµων,98 οδηγεί στην απόλυτη κυριαρχία του γενι-
κού, της πολιτείας. Όπως ο εκθρονισµένος θεός επιστρέφει 
µε τη σκληρότερη µορφή ενός ειδώλου, έτσι και το παλαιό 
αστικό κράτος-νυχτοφύλακας ξαναεµφανίζεται στη βία της 
φασιστικής συλλογικότητας. Ο Σαντ φαντάσθηκε όλη την πο-
ρεία του κρατικού σοσιαλισµού, στα πρώτα βήµατα του οποί-
ου ναυάγησαν ο Σαιν Ζυστ και ο Ροβεσπιέρος. Αν η αστική 
τάξη έστειλε στη λαιµητόµο αυτούς τους πιο ειλικρινά πι-
στούς της πολιτικούς, τον πιο ανυπόκριτο συγγραφέα της τον 
εξόρισε στην κόλαση της Bibliotheque Nationale. Διότι η 
chronique scandaleuse*** της Ιουστίνης και της Ιουλιέττας, 
που κατασκευαζόταν όπως στην αλυσίδα παραγωγής και 
ακολουθώντας το στυλ του δέκατου όγδοου αιώνα αποτέλεσε 
πρόπλασµα της φτηνής λογοτεχνίας του δέκατου ένατου και 
της µαζικής λογοτεχνίας του εικοστού, είναι το οµηρικό έπος 
µε αποτιναγµένο και το τελευταίο του µυθολογικό κάλυµµα: 

96. Ό.π., σελ. 238-249. 
'απόλυτα απαγορευµένη. 
97. Ό.π. 
* *µόνο τα παιδιά της πατρίδας. 
98. Juliette, ό.π., τόµ. IV, σελ. 240-244. 
'"σκανδαλώδες χρονικό ή σκανδαλογράφηµα. 
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η ιστορία της σκέψης ως οργάνου της κυριαρχίας. Καθώς η 
σκέψη τροµάζει τώρα µπρος στο είδωλο της µέσα στον δικό 
της καθρέφτη, ελευθερώνει τη µατιά προς αυτό που βρίσκε-
ται πέρα από την ίδια. Δεν είναι ούτε το ιδανικό της αρµονι-
κής κοινωνίας, που και για τον Σαντ θαµποφέγγει στο µέλ-
λον: «gardez vos frontieres et restez chez vous»,99* ούτε ακόµη η 
σοσιαλιστική ουτοπία που αναπτύσσεται στην ιστορία του 
Ζαµέ,100 αυτά που κάνουν το έργο του µοχλό για τη σωτηρία 
του διαφωτισµού, αλλά το γεγονός ότι ο Σαντ δεν άφησε 
στους αντιπάλους τού διαφωτισµού την ευκαιρία να τον κά-
νουν να τροµάξει µε τον εαυτό του. 
Οι σκοτεινοί συγγραφείς του αστικού κόσµου δεν επιδίω-

ξαν όπως οι απολογητές του να αποτρέψουν τις συνέπειες του 
διαφωτισµού µε τη βοήθεια αρµονιστικών διδασκαλιών. Δεν 
ισχυρίσθηκαν υποκριτικά ότι ο τυποκρατικός Λόγος συναρ-
τάται στενότερα µε την ηθικότητα παρά µε την ανηθικότητα. 
Ενώ οι φωτεινοί προστάτευαν την αδιάλυτη συµµαχία Λόγου 
και εγκλήµατος, αστικής κοινωνίας και κυριαρχίας, µε την 
άρνηση τους να την παραδεχθούν, οι σκοτεινοί εξωτερίκευαν 
αδυσώπητα την τροµακτική αλήθεια. «Ο ουρανός αποθέτει 
αυτά τα πλούτη στα χέρια, τα ρυπαρά από τη συζυγοκτονία 
και την παιδοκτονία, τη σοδοµία, τις δολοφονίες, την πορνεία 
και τις ατιµίες* µου τα χαρίζει για να µε ανταµείψει γι' αυτές 
τις αισχρές πράξεις», λέει η Κλαιρβίλ, συνοψίζοντας την 
ιστορία της ζωής του αδελφού της.101 Υπερβάλλει. Η δικαιο-
σύνη της κακής κυριαρχίας δεν είναι ακριβώς τόσο συνεπής 
για να ανταµείβει µόνο τις αποτρόπαιες πράξεις. Όµως µό- 

99. La Philosophie dans le Boudoir, ό.π., σελ. 263. 
*«φυλάξτε τα σύνορα σας και µείνετε στο σπίτι σας». 
100. Aline et Valcour, ό.π., τόµ. Π, σελ. 181 κ.ε. 
101. Juliette, ό.π., τόµ. V, σελ. 232. 
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νον η υπερβολή είναι αληθινή. Η ουσία της προϊστορίας* εί-
ναι το φανέρωµα της πιο ακραίας φρίκης στις λεπτοµέρειες 
της. Η στατιστική καταγραφή των σφαγιασµε'νων στο πο-
γκρόµ, που περιλαµβάνει και τους τουφεκισµένους από οί-
κτο, συσκοτίζει την ουσία, η οποία δεν έρχεται στο φως παρά 
µόνο µέσα από την ακριβή παρουσίαση της εξαίρεσης, του 
χειρότερου βασανισµού. Μια ευτυχισµένη ζωή µέσα στον κό-
σµο της φρίκης αναιρείται ως αδίστακτη αχρειότητα από την 
ύπαρξη του και µόνο. Αυτός γίνεται έτσι η ουσία, ενώ εκείνη 
χάνει τη σηµασία της. Στην αστική εποχή οι κρατούντες κατέ-
φυγαν βέβαια στο φόνο των δικών τους παιδιών και συζυγών, 
στην πορνεία και την κτηνοβασία σπανιότερα απ' ό,τι οι 
κυβερνώµενοι, που υιοθέτησαν τα προηγούµενα ήθη των 
κυρίων, οι οποίοι βέβαια, ακόµη και κατά τους τελευταίους 
αιώνες, σχηµάτιζαν βουνά από πτώµατα, όταν κινδύνευε η 
εξουσία τους. Μπροστά στο φρόνηµα και τις πράξεις των 
κυρίων στο φασισµό, στον οποίο η κυριαρχία βρήκε τον 
εαυτό της, η ενθουσιώδης εξιστόρηση της ζωής του Μπρίζα-
Τέστα όπου βέβαια αυτοί οι κύριοι είναι διακριτοί, καταντά 
µια οικεία και αθώα υπόθεση. Τα ιδιωτικά αµαρτωλά πάθη 
στον Σαντ, όπως ήδη στον Μάντεβιλ, είναι η προκαταβολική 
ιστοριογραφία των δηµόσιων αρετών της εποχής του ολοκλη-
ρωτισµού. Επειδή ο Νίτσε και ο Σαντ διαλάλησαν σε όλο τον 
κόσµο ότι είναι αδύνατο να διατυπωθεί ένα βασικό επιχείρη-
µα κατά του φόνου στηριζόµενο στον Λόγο, αντί να συγκαλύ-
ψουν αυτή την αδυναµία, προκάλεσαν το µίσος ακριβώς των 
προοδευτικών, οι οποίοι τους διώκουν ακόµη. Σε αντίθεση 
προς τον λογικό θετικισµό αυτοί οι δύο πήραν την επιστήµη 
κατά λέξη. Το κρυφό νόηµα της αποφασιστικότερης από 
αυτόν επιµονής τους στη ratio ήταν ότι ήθελαν να απελευθε- 

* Υπό τη µαρξική έννοια της ιστορίας, κάθε προοοαιαλισηκή κοινωνία. 
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ρώσουν από το κάλυµµα της την ουτοπία, η οποία, όπως και 
στην καντιανή έννοια του Λόγου, εµπεριέχεται σε κάθε µε-
γάλη φιλοσοφία: την ουτοπία µιας ανθρωπότητας που, µη 
όντας πια η ίδια παραµορφωµένη, δεν χρειάζεται πλέον την 
παραµόρφωση. Καθώς οι άσπλαχνες διδασκαλίες κηρύσσουν 
την ταυτότητα κυριαρχίας και Λόγου, είναι πιο φιλεύσπλαχνες 
απόεκείνεςτωνηθικολόγωνλακέδωντηςαστικήςτάξης.«Που 
βρίσκονται οι πιο µεγάλοι κίνδυνοι για σένα;» διερωτήθηκε 
κάποτε ο Νίτσε.102 «Στη συµπόνια». Με την άρνηση του διέσωσε 
την ακλόνητη πίστη στον άνθρωπο, που κάθε µέρα προδίδεται 
από όλες τις παρηγορητικές διαβεβαιώσεις. 

102. Die Frohliche Wissenschaft, ό.π., τόµ. V, σελ. 205. 
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Ο διαφωτισµός ως µαζική απάτη 

Η κοινωνιολογική γνώµη ότι η απώλεια του στηρίγµατος που 
προσέφερε η αντικειµενική θρησκεία, η διάλυση των τε-
λευταίων προκαπιταλιστικών υπολειµµάτων, η τεχνική και 
κοινωνική διαφοροποίηση και η κυριαρχία των ειδικών 
έχουν οδηγήσει σε πολιτιστικό χάος διαψεύδεται καθηµερι-
νά. Ο πολιτισµός σήµερα σφραγίζει τα πάντα οµοιόµορφα. Ο 
κινηµατογράφος, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά αποτελούν 
ένα σύστηµα. Κάθε τοµέας είναι οµόφωνος εσωτερικά όπως 
και όλοι µαζί. Οι αισθητικές εκδηλώσεις ακόµη και των πολι-
τικά αντιτιθέµενων πλέκουν µε τον ίδιο τρόπο το εγκώµιο του 
ατσάλινου ρυθµού. Τα διακοσµητικά διοικητικά και εκθεσια-
κά κέντρα της βιοµηχανίας των αυταρχικών χωρών δεν δια-
φέρουν διόλου από τα αντίστοιχα των άλλων. Τα φωτεινά 
επιβλητικά κτίρια που ορθώνονται παντού αντιπροσωπεύουν 
το πνεύµα του σχεδιασµού των τραστ που περιζώνουν τις χώ-
ρες, προς τον οποίο εκάλπαζε ήδη η αχαλίνωτη επιχειρηµατι-
κή τάξη που άφησε πίσω ως µνηµεία της τα περικείµενα σκο-
τεινά οικήµατα και καταστήµατα των άχαρων και θλιβερών 
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πόλεων. Τα παλαιότερα σπίτια στον περίγυρο των κέντρων 
από µπετόν φαίνονται ήδη σαν εξαθλιωµένες φτωχογειτο-
νιε'ς και τα καινούργια bungalows στις παρυφές των πόλεων 
πλέκουν µαζί µε τις πρόχειρες κατασκευές των διεθνών εκ-
θέσεων το εγκώµιο της τεχνικής προόδου και απαιτούν προ-
κλητικά να πεταχτούν µετά τη βραχύχρονη χρήση τους σαν 
κονσερβοκούτια. Τα πολεοδοµικά σχέδια όµως, που µέσα σε 
υγιεινά µικροδιαµερίσµατα θέλουν να διαιωνίσουν το άτοµο 
ως τρόπον τινά αυτοτελές, το υποτάσσουν στον αντίπαλο του, 

στην ολική εξουσία του κεφαλαίου, ακόµη πληρέστερα. 
Όπως οι κάτοικοι καλούνται στα κέντρα των πόλεων για ερ-
γασία και διασκέδαση, ως παραγωγοί και καταναλωτές, έτσι 
και τα κελιά των διαµερισµάτων κρυσταλλώνονται άρρηκτα 
σε καλοοργανωµένα συµπλέγµατα. Η οφθαλµοφανής ενότητα 
µακρόκοσµου και µικρόκοσµου επιδεικνύει στους ανθρώπους 
το µοντέλο της κουλτούρας τους: την ψευδή ταυτότητα του 
γενικού και του µερικού. Όλη η µαζική κουλτούρα υπό το 

µονοπώλιο είναι µία και η αυτή, και ο σκελετός της, ο εννοιο-
λογικός ιστός που αυτό κατασκευάζει, αρχίζει να διαγράφε-
ται καθαρά. Οι ιθύνοντες δεν ενδιαφέρονται πια τόσο πολύ 
για τη συγκάλυψη του· όσο πιο ωµά οµολογείται η εξουσία 
του µονοπωλίου τόσο περισσότερο µεγαλώνει. Οι κινηµατο-
γραφικές ταινίες και το ραδιόφωνο δεν έχουν πια ανάγκη να 
εµφανίζονται ως τέχνη. Η αλήθεια, το γεγονός ότι πρόκειται 
µόνο για εµπορικές επιχειρήσεις, τους χρησιµεύει ως ιδεολο-
γία για τη νοµιµοποίηση των σκουπιδιών,* τα οποία κατα-
σκευάζουν επίτηδες. Αυτοαποκαλούνται βιοµηχανίες, και τα 

δηµοσιευόµενα εισοδηµατικά µεγέθη των γενικών διευ- 

*Schund (σκουπίδια) σηµαίνει προϊόντα για πέταµα, ανάξια ή και επικίν-
δυνα κατασκευάσµατα (αναγνώσµατα, ακροάµατα, θεάµατα) µαζικής κα-
τανάλωσης. 
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θυντών τους καταρρίπτουν κάθε αµφιβολία για την κοινωνι-
κή αναγκαιότητα των έτοιµων προϊόντων. 
Οι άµεσα ενδιαφερόµενοι αρέσκονται να δίνουν τεχνο-

λογικές εξηγήσεις για την πολιτιστική βιοµηχανία. Η συµµε-
τοχή εκατοµµυρίων ανθρώπων σε αυτή επιβάλλει, λένε, τε-
χνικές διαδικασίες αναπαραγωγής, οι οποίες µε τη σειρά 
τους καθιστούν αναπόφευκτη την τροφοδότηση αµέτρητων 
κέντρων διανοµής µε τυποποιηµένα προϊόντα για όµοιες 
ανάγκες. Η τεχνική αντίθεση µεταξύ ολίγων κατασκευαστι-
κών κέντρων και των διάσπαρτων αποδεκτών τους συνεπά-
γεται οργάνωση και σχεδιασµό εκ µέρους των ιθυνόντων. Οι 
ποιοτικές διαγραφές υπαγορεύθηκαν αρχικά από τις ανά-
γκες των καταναλωτών: γι' αυτό, συνεχίζουν, βρίσκουν τόσο 
αναντίρρητη αποδοχή. Στην πραγµατικότητα πρόκειται όµως 
για τον κύκλο της χειραγώγησης και των αναδραστικών ανα-
γκών, στον οποίο η ενότητα του συστήµατος συµπτύσσεται 
ολοένα πυκνότερα. Αποσιωπάται ωστόσο ότι η βάση που επι-
τρέπει στην τεχνική να αποκτήσει εξουσία πάνω στην κοινω-
νία είναι η εξουσία των οικονοµικά ισχυρότερων πάνω στην 
κοινωνία. Η τεχνική ορθολογικότητα σήµερα είναι η ορθολο-
γικότητα της ίδιας της κυριαρχίας. Είναι ο καταναγκαστικός 
χαρακτήρας της αυτοαλλοτριωµένης κοινωνίας. Τα αυτοκί-
νητα, οι βόµβες και ο κινηµατογράφος συγκρατούν το όλον 
ωσότου το ισοπεδωτικό τους στοιχείο καταδείξει τη δύναµη 
του στην ίδια την κοινωνική αδικία που υπηρέτησε. Η τεχνική 
της πολιτιστικής βιοµηχανίας δεν κατάφερε ακόµη παρά µό-
νο την τυποποίηση και τη σειράίκή παραγωγή, θυσιάζοντας 
ό,τι διέκρινε τη λογική του έργου από εκείνη του κοινωνικού 
συστήµατος. Αυτό όµως δεν µπορεί να καταλογισθεί σε κα-
νένα νόµο κίνησης της τεχνικής ως τέτοιας, αλλά στη λει-
τουργία της µέσα στη σηµερινή οικονοµία. Η ανάγκη που θα 
µπορούσε ίσως να ξεφύγει από τον κεντρικό έλεγχο απωθεί- 
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ται ήδη από εκείνον της ατοµικής συνείδησης. Το βήµα από 
το τηλέφωνο στο ραδιόφωνο ξεχώρισε µε σαφήνεια τους ρό-
λους. Φιλελεύθερο το πρώτο, επέτρεπε στο συνδροµητή να 
παίζει ακόµη το ρόλο του υποκειµένου. Δηµοκρατικό το δεύ-
τερο, µετατρέπει τους πάντες οµοιόµορφα σε ακροατές, για 
να τους παραδώσει αυταρχικά στην εξουσία των πανοµοιό-
τυπων προγραµµάτων των ραδιοφωνικών σταθµών. Δεν έχει 
αναπτυχθεί κανένας µηχανισµός ανταπάντησης, ενώ οι ιδιω-
τικές εκποµπές τελούν υπό καθεστώς ανελευθερίας. Περιο-
ρίζονται στον αποκρυφικό χώρο των «ερασιτεχνών», οι οποίοι 
µάλιστα οργανώνονται από πάνω. Στο πλαίσιο της επίσηµης 
ραδιοφωνίας όµως κάθε ίχνος αυθορµητισµού του κοινού 
καθοδηγείται και απορροφάται από κυνηγούς ταλέντων, 
διαγωνισµούς µπροστά στο µικρόφωνο και κάθε είδους πα-
τρονευόµενες εκδηλώσεις, µέσω διαλογών από ειδικούς. Τα 
ταλέντα ανήκουν στο κύκλωµα πολΰ πριν αυτό τα παρουσιά-
σει: αλλιώς δεν θα εντάσσονταν µε τόσο ζήλο. Η ψυχοσύνθε-
ση του κοινού, που φαινοµενικά και πραγµατικά ευνοεί το 
σύστηµα της πολιτιστικής βιοµηχανίας, είναι µέρος του 
συστήµατος και όχι δικαιολόγηση του. Όταν ένας κλάδος της 
τέχνης ακολουθεί την ίδια συνταγή µε έναν άλλο που έχει πο-
λΰ διαφορετικό µέσον έκφρασης και υλικό- όταν τελικά ο 
κόµβος της δραµατικής πλοκής στις ραδιοφωνικές «σα-
πουνόπερες» γίνεται παιδαγωγικό υπόδειγµα υπερνίκησης 
τεχνικών δυσκολιών, που ξεπερνιούνται παρόµοια, είτε πρό-
κειται για «τζαµ»* είτε για τις πιο επίσηµες εκδηλώσεις της 
τζαζ, ή όταν παραβιάζουσα «διασκευή» ενός µέρους µιας 
συµφωνίας του Μπετόβεν γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως η 

*jam: συµφόρηση, µπλέξιµο- jam session: άτυπη συνέλευση µουσικών της 
τζαζ, που παίζουν µαζί χωρίς προηγούµενες πρόβες ως σύνολο· συχνά προ-
σφέρεται ως πρόγραµµα αυτοσχεδιασµού σε κανονικές εµφανίσεις. 
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αντίστοιχη ενός µυθιστορήµατος του Τολστόι για τον κινηµα-
τογράφο, τότε η αναδροµή σε αυθόρµητες επιθυµίες του κοι-
νού αποδεικνύεται κούφια πρόφαση. Περισσότερο πλησιάζει 
την πραγµατικότητα η εξήγηση η οποία τονίζει το ίδιον βάρος 
του τεχνικού και στελεχικού ιστού, ο οποίος πρέπει βέβαια να 
κατανοηθεί µέχρι την παραµικρή του λεπτοµέρεια ως µέρος 
του οικονοµικού µηχανισµού επιλογής. Εδώ πρέπει να 
προστεθεί η συµφωνία ή τουλάχιστον η κοινή αποφασιστι-
κότητα των κατόχων της εκτελεστικής εξουσίας να µην παρά-
γουν ή να µην αφήνουν να περάσει τίποτε που δεν µοιάζει µε 
τους πίνακες τους, µε τη δική τους ιδέα περί καταναλωτών και 
προπάντων µε αυτούς τους ίδιους. 
Αν η αντικειµενική κοινωνική τάξη σε αυτή την αιώνια 

εποχή ενσαρκώνεται στις υποκειµενικές προθέσεις των γενι-
κών διευθυντών, πρωταρχικά πρόκειται για εκείνους των 
ισχυρότερων κλάδων της βιοµηχανίας: του χάλυβα, του πε-
τρελαίου, του ηλεκτρισµού, των χηµικών προϊόντων. Συγκρι-
νόµενα µε αυτούς τους τοµείς της βιοµηχανίας, τα πολιτιστι-
κά µονοπώλια είναι αδύνατα και εξαρτώµενα. Πρέπει να 
σπεύδουν να ικανοποιούν τους αληθινούς εξουσιαστές, αν 
δεν θέλουν να υφίσταται συνεχώς εκκαθαρίσεις ο χώρος 
δραστηριότητας του µέσα στη µαζική κοινωνία, όταν µάλιστα 
ο ιδιαίτερος τύπος των εµπορευµάτων του σχετίζεται ακόµη 
πολύ στενά µε έναν ανέµελο φιλελευθερισµό και µε Εβραίους 
διανοούµενους. Η εξάρτηση της ισχυρότερης ραδιοφωνικής 
εταιρείας από τη βιοµηχανία ηλεκτρικών ειδών ή της πα-
ραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών από τις τράπεζες χαρα-
κτηρίζει ολόκληρο το χώρο, οι επιµέρους κλάδοι του οποίου 
είναι µε τη σειρά τους οικονοµικά συνυφασµένοι. Όλα γειτο-
νεύουν µεταξύ τους τόσο πολύ που η συγκέντρωση του πνεύ-
µατος επιτυγχάνει µια πυκνότητα η οποία της επιτρέπει να 
υπερβαίνει άνετα τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ των επιµέ- 
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ρους εταιρειών και των τεχνικών κλάδων. Η αδυσώπητη ενό-
τητα της πολιτιστικής βιοµηχανίας µαρτυρεί την επερχόµενη 
της πολιτικής. Εµφαντικές διαφοροποιήσεις όπως µεταξύ 
ταινιών Α και Β κατηγορίας ή ιστοριών δηµοσιευµένων σε 
περιοδικά διαφορετικού επιπέδου τιµών δεν προκύπτουν 

κυρίως από τα πράγµατα αλλά µάλλον χρησιµεύουν στην τα-
ξινόµηση, στην οργάνωση και την καταγραφή των καταναλω-
τών. Για όλους έχει προβλεφθεί κάτι, ώστε να µην µπορεί να 
ξεφύγει κανείς· οι διαφορές τονίζονται για να εντυπωθούν 
στη µνήµη και προπαγανδίζονται. Η τροφοδότηση του κοινού 
µε ποιοτικά ιεραρχηµένες σειρές χρησιµεύει µόνο στην ακό-
µη πληρέστερη ποσοτικοποίηση. Ο καθένας οφείλει, τρόπον 
τινά αυθόρµητα, να συµπεριφέρεται σύµφωνα µε το «level»* 
του, όποος προκαθορίσθηκε σύµφωνα µε τις στατιστικές εν-
δείξεις, και να παίρνει την κατηγορία των µαζικών προϊό-

ντων που φτιάχτηκε για τον τύπο του. Οι καταναλωτές κατα-
νέµονται ως στατιστικό υλικό πάνω στον γεωγραφικό χάρτη 
των ερευνητικών κέντρων, που δεν διαφέρουν πια από τα κέ-
ντρα προπαγάνδας, ανάλογα µε το εισόδηµα τους στην κόκ-

κινη, πράσινη και µπλε περιοχή. 
Ο σχηµατισµός** της τεχνικής διαδικασίας γίνεται φανε-

ρός, εφόσον τα διαφοροποιηµένα µε µηχανικό τρόπο προϊό-
ντα αποδεικνύονται τελικά πάντοτε ίδια. Το γεγονός ότι η 
διαφορά των παραγόµενων σειρών της Chrysler από εκείνες 
της General Motors είναι κατά βάθος πλασµατική το ξέρει 
κιόλας κάθε παιδί που ενδιαφέρεται ζωηρά για τη διαφορά. 
Αυτά που οι ειδήµονες σχολιάζουν ως πλεονεκτήµατα ή µειο-
νεκτήµατα χρησιµεύουν µόνο στη διαιώνιση της φενάκης ότι 

* επίπεδο. 
** Βλέπε τη µεθεπόµενη παράγραφο καθώς και την πρώτη σ.τ.µ. στο Πα-
ράρτηµα II. 
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υπάρχει συναγωνισµός και δυνατότητα επιλογής. Τα ίδια 
ισχύουν και για τις παραγωγές της Warner Brothers και της 
Metro Goldwyn Mayer. Αλλά και ανάµεσα στα ακριβά και τα 
φθηνά µοντέλα της νέας συλλογής της ίδιας εταιρείας οι δια-
φορές συρρικνώνονται ολοένα περισσότερο: στα αυτοκίνητα 
πρόκειται για τον αριθµό κυλίνδρων, τη χωρητικότητα σε 
κυβικά, στοιχεία ευρεσιτεχνίας των gadgets,* ενώ στις ται-
νίες οι διαφορές αφορούν τον αριθµό των σταρ, την πλουσιό-
τερη χρήση της τεχνικής, της εργασίας και του εξοπλισµού 
καθώς και την εφαρµογή των πιο πρόσφατων ψυχολογικών 
συνταγών. Το ενιαίο κριτήριο της αξίας συνίσταται στη δοσο-
λογία της conspicuous production,** των επιδεικτικών επεν-
δύσεων. Οι διαφορές αξίας στους προϋπολογισµούς της πο-
λιτιστικής βιοµηχανίας δεν έχουν καµιά σχέση µε το εκάστο-
τε πράγµα, µε το νόηµα των προϊόντων. Ακάθεκτη είναι η τά-
ση οµοιοµορφίας ακόµη και µεταξύ των µέσων έκφρασης. Η 
τηλεόραση αποβλέπει σε µια σύνθεση ραδιοφώνου και κινη-
µατογράφου, η οποία επιβραδύνεται, διότι οι ενδιαφερόµε-
νοι δεν έχουν συµφωνήσει ακόµη εντελώς· τις απεριόριστες 
δυνατότητες της όµως θα τις πολλαπλασιάσει τόσο δραστικά 
η συρρίκνωση των αισθητικών υλικών, που η επιφανειακά 
καµουφλαρισµένη ταυτοσηµία όλων των προϊόντων της πολι-
τιστικής βιοµηχανίας µπορεί να θριαµβεύει αύριο κιόλας 
απροκάλυπτα: σαρκαστική εκπλήρωση του βαγκνερικού 
ονείρου για το Gesamtkunstwerk. * * * Η συµφωνία µεταξύ λό-
γου, εικόνας και µουσικής επιτυγχάνεται µε πολύ µεγαλύτε- 

*µικροεξαρτήµατα ή ξεχωριστές συσκευές ως τεχνικά παιγνίδια. 
** παραγωγή προϊόντων γοήτρου, εντυπωσιακή κατασκευή. 
** * συνολικό έργο τέχνης, ένωση διαφόρων τεχνών (ποίησης, µουσικής, χο-
ρού και εικαστικών τεχνών) στην όπερα. 
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ρη τελειότητα απ' ό,τι οτον Τριστάνο, αφού τα αντιληπτά µέ-
σω των αισθήσεων στοιχεία, που όλα τους πρωτοκολλούν 
αδιαµαρτύρητα τα δρώµενα στην επιφάνεια της κοινωνικής 
πραγµατικότητας, συµπαράγονται κατά βάση στην ίδια τε-
χνική-εργασιακή διαδικασία και εκφράζουν την ενότητα της 
ως κΰριο περιεχόµενο τους. Αυτή η εργασιακή διαδικασία 
ενοποιεί όλα τα στοιχεία της παραγωγής, από τη σύλληψη του 
µυθιστορήµατος που κρυφοκοιτάζει προς τον κινηµατογρά-
φο µε'χρι τα τελευταία ηχητικά εφέ. Είναι ο θρίαµβος του 
επενδυόµενου κεφαλαίου. Να χαραχθεί η παντοδυναµία του 
στις καρδιές των στερούµενων περιουσίας υποψηφίων για 
δουλειά ως η παντοδυναµία του κυρίου τους, αυτό είναι το 
νόηµα όλων των ταινιών, όποια πλοκή (plot) και αν επιλέγει 
κάθε φορά η διεύθυνση παραγωγής. 

Η ενότητα της παραγωγής οφείλει να προσανατολίζει τον άν-
θρωπο στον ελεύθερο χρόνο του. Η επίδοση που ο καντιανός 
σχηµατισµός προσδοκούσε ακόµη από τα υποκείµενα, δηλα-
δή η ικανότητα τους να συνδέουν εξαρχής τις ποικίλες εµπει-
ρίες των αισθήσεων µε τις θεµελιώδεις έννοιες, έχει αναλη-
φθεί από τη βιοµηχανία για λογαριασµό του υποκειµένου. 
Αυτή ασκείτη λειτουργία του σχηµατισµού ως πρώτη υπηρε-
σία στον πελάτη. Ο Καντ υπέθετε ότι στην ψυχή δρα ένας 
κρυφός µηχανισµός, ο οποίος προετοιµάζει τα άµεσα δεδο-
µένα έτσι ώστε να ταιριάζουν µέσα στο σύστηµα του καθαρού 
Λόγου. Σήµερα το µυατικό έχει διαλευκανθεί. Μολονότι ο 
σχεδιασµός αυτού του µηχανισµού από εκείνους που προµη-
θεύουν τα στοιχεία, από την πολιτιστική βιοµηχανία, έχει επι-
βληθεί στην ίδια από τη βαρύτητα της παρ' όλο τον εξορθολο-
γισµό ανορθολογικής κοινωνίας, εντούτοις αυτή η µοιραία 
τάση µεταµορφώνεται κατά τη διέλευση της µέσω των πρα-
κτορείων του εµπορίου σε έξυπνο προµελετηµένο στόχο. Ο 



___ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 209 ___  

καταναλωτής δεν ε'χει τίποτε πια να ταξινοµήσει, όλα έχουν 
προληφθεί στο σχηµατισµό της παραγωγής. Η δίχως όνειρο 
τέχνη για τον λαό υλοποιεί τον ονειροπόλο ιδεαλισµό τον 
οποίο ο κριτικός ιδεαλισµός θεωρούσε ακραίο. Τα πάντα 
προέρχονται από τη συνείδηση, κατά τον Μαλµπράνς και τον 
Μπέρκλεϋ από εκείνη του θεού, στη µαζική τέχνη από την 
αντίστοιχη της επίγειας διεΰθυνοηςτης παραγωγής. Δεν επα-
νέρχονται κυκλικά µόνον οι τΰποι των σουξέ, των σταρ, των 
έργων της σαπουνόπερας ως άκαµπτες σταθερές, αλλά το ίδιο 
το ειδικό περιεχόµενο των θεαµάτων και των ακροαµάτων, το 
φαινοµενικά µεταβαλλόµενο, είναι παράγωγο τους. Οι 
λεπτοµέρειες είναι αντικαταστατές. Η σύντοµη ακολουθία 
των µουσικών διαστηµάτων που στα σουξέ αποδείχθηκε 
εναποτυπώσιµη στη µνήµη, ο προσωρινός εξευτελισµός του 
ήρωα που µπορεί να τον υποµένει ως good sport,* το 
ευεργετικό ξυλοκόπηµα που δέχεται η ερωµένη από τα στι-
βαρά χέρια του αρσενικού σταρ, η ωµή ακαµψία του απέναντι 
στην κακοµαθηµένη κληρονόµο, είναι προκατασκευασµένα 
κλισέ όπως όλες οι λεπτοµέρειες, απανταχού εύχρηστα, µε 
µοναδική σηµασία το σκοπό που τους επιφυλάσσεται µέσα 
στο σχήµα. Η επιβεβαίωση που παρέχουν σε αυτό, 
απαρτίζοντας το, είναι όλη κι όλη η ζωή τους. Πάντοτε είναι 
εύκολο σε µία ταινία να προβλέψει κανείς αµέσως ποια θα εί-
ναι η έκβαση της, ποιος θα ανταµειφθεί, θα τιµωρηθεί ή θα 
ξεχαστεί, ενώ στην ελαφρά µουσική το εθισµένο αυτί, µόλις 
ακούσει τα πρώτα µουσικά µέτρα ενός σουξέ, µπορεί να µα-
ντέψει τη συνέχεια και αισθάνεται ευτυχία αν επαληθευτεί. Ο 
µέσος αριθµός λέξεων µιας short story** ακολουθεί απα-
ράβατο κανόνα. Ακόµη και τα gags,*** τα εφέ και τα αστεία 

*καλός, αξιοπρεπής συµπαίκτης, που ξέρει να χάνει. 
* * σύντοµη ιστορία. 
**'εντυπωσιακή επινόηση, κόλπο, τέχνασµα. 
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είναι υπολογισµένα όπως και ο σκελετός τους. Τα διαχειρί-
ζονται ειδικοί επαγγελµατίες, και η περιορισµένη ποικιλία 
τους επιτρέπει κατά βάση τη διανοµή τους στο γραφείο. Η πο-
λιτιστική βιοµηχανία αναπτύχθηκε µε την επιβολή του εφέ, 
του χειροπιαστού αποτελέσµατος, της τεχνικής λεπτοµέρειας 
πάνω στο έργο, το οποίο άλλοτε ήταν φορέας της ιδέας και 
καταλύθηκε µαζί µε αυτή. Με τη χειραφέτηση της η λεπτοµέ-
ρεια είχε γίνει ανυπότακτη και από το ροµαντισµό µέχρι τον 
εξπρεσιονισµό εναντιώθηκε στην οργάνωση ως αντιρρησίας 
και ως ατίθαση έκφραση. Το επιµέρους αρµονικό εφέ οτη 
µουσική εξάλειψε τη συνείδηση της µορφής ως όλου, όπως 
και το µεµονωµένο χρώµα στη ζωγραφική την εικαστική σύν-
θεση και η ψυχολογική διεισδυτικότητα στο µυθιστόρηµα την 
αρχιτεκτονική του. Η ολοκληρωτική πολιτιστική βιοµηχανία 
έθεσε τέρµα σε αυτά. Μολονότι δεν γνωρίζει τίποτε εκτός 
από τα εφέ, συντρίβειτην απείθεια τους καιτα υποτάσσει στη 
συνταγή που υποκαθιστά πλέον το έργο. Το όλον και τα µέσα 
δέχονται τα ίδια πλήγµατα. Το όλον εµφανίζεται απέναντι 
στις λεπτοµέρειες ανυποχώρητο και χωρίς σχέση προς αυτές, 
περίπου όπως η σταδιοδροµία ενός επιτυχηµένου, όπου τα 
πάντα εµφανίζονται ως γλαφυρά παραδείγµατα και αποδει-
κτικά στοιχεία, ενώ η ίδια δεν είναι παρά το άθροισµα όλων 
αυτών των ηλίθιων γεγονότων. Η λεγόµενη κεντρική ιδέα είναι 
ένας χαρτοφύλακας και βάζει τάξη, αντί να δηµιουργήσει 
συνοχή. Το όλον και η λεπτοµέρεια φέρουν τα ίδια χαρακτηρι-
στικά: ούτε συνδέονται µεταξύ τους ούτε αντιτίθενται το ένα 
στο άλλο. Η προκαταβολικά εγγυηµένη αρµονία τους είναι πα-
ρωδία εκείνης που είχε κατακτηθεί από το µεγάλο αστικό έρ-
γο τέχνης. Πάνω από τις πιο εύθυµες ταινίες της δηµοκρατικής 
Γερµανίας κρεµόταν κιόλας η νεκρική σιγή της δικτατορίας. 
Ολόκληρος ο κόσµος περνά µε'σα από το φίλτρο της πολι-

τιστικής βιοµηχανίας. Η παλαιά εµπειρία εκείνου που, βγαί- 
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νοντας από τον κινηµατογράφο, αντιλαµβάνεται το δρόµο ως 
συνέχεια της ταινίας, διότι αυτή η ίδια αποβλέπει στην πιστή 
αναπαραγωγή του κόσµου της καθηµερινής αντίληψης, έγινε 
ο γνώµονας της παραγωγής. Με όσο µικρότερες παραλείψεις 
και χάσµατα οι τεχνικές της διπλασιάζουν τα εµπειρικά αντι-
κείµενα τόσο πιο εύκολα επικρατεί πια η πλάνη πως ο έξω 
κόσµος είναι τάχα η άµεση προέκταση εκείνου που γνώρισε 
κανείς στην οθόνη. Μετά την αιφνίδια εισαγωγή του ήχου 
στον κινηµατογράφο η µηχανική αναπαραγωγή µπήκε στην 
υπηρεσία αυτού και µόνο του στόχου. Σύµφωνα µε αυτή την 
τάση η ζωή δεν πρέπει πια να διακρίνεται από τον οµιλούντα 
κινηµατογράφο. Ξεπερνώντας κατά πολύ το θέατρο της 
ψευδαίσθησης, µη αφήνοντας πια κανένα περιθώριο στη φα-
ντασία και τη σκέψη του θεατή, όπου θα µπορούσαν να ανα-
πτύσσονται µέσα στο πλαίσιο του κινηµατογραφικού έργου, 
χωρίς εντούτοις να ελέγχονται από τα ακριβή δεδοµένα του, 
και να κάνουν παρεκβάσεις, χωρίς να χάνουν τον ειρµό, ο 
οµιλών κινηµατογράφος εκπαιδεύει τον παραδοµένο θεατή 
έτσι ώστε να τον ταυτίζει άµεσα µε την πραγµατικότητα. Η 
συρρίκνωση της φαντασίας και του αυθορµητισµού του σηµε-
ρινού καταναλωτή πολιτιστικών προϊόντων δεν χρειάζεται 
καν να αναχθεί σε ψυχολογικούς µηχανισµούς. Τα ίδια τα 
προϊόντα, και πρώτα απ' όλα το πιο χαρακτηριστικό, η οµι-
λούσα ταινία, οδηγούν, από το ίδιο το αντικειµενικό ποιόν 
τους, αυτές τις ικανότητες σε παράλυση. Είναι έτσι σχεδια-
σµένα που, για να προσληφθούν δεόντως, απαιτούν µεν ετοι-
µότητα, παρατηρητικότητα και εξάσκηση, αλλά απαγορεύουν 
ίσα ίσα την ενεργητική σκέψη του θεατή, αν αυτός δεν θέλει να 
χάσε ι τη συνέχεια των γεγονότων που γλιστρούν µπροστά του. 
Η ένταση της προσοχής είναι βέβαια τόσο αυτοµα-
τοποιηµένη, ώστε να µη χρειάζεται διόλου να ενεργοποιείται 
σε κάθε χωριστή περίπτωση, και όµως εκτοπίζειτη φαντασία. 
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Όποιος είναι τόσο απορροφηµένος από τον κόσµο της ται-
νίας, από τις χειρονοµίες, την εικόνα και το λόγο, και δεν 

µπορεί να του προσθέσει αυτό που ωστόσο χρειάζεται για να 
γίνει κόσµος, δεν είναι αναγκαίο τη στιγµή της προβολής να 
είναι εντελώς κατειληµµένος από τις ιδιαίτερες λειτουργίες 
του µηχανισµού. Οι απαιτούµενες προσπάθειες για την πρό-
σληψη του έχουν γίνει τόσο οικείες από όλες τις άλλες ταινίες 
και από τα άλλα πολιτιστικά κατασκευάσµατα τα οποία πρέ-
πει να γνωρίζει, ώστε η προσοχή του κινείται αυτόµατα. Η 
εξουσία της βιοµηχανικής κοινωνίας έχει καταλάβει τους αν-
θρώπους µια για πάντα. Τα προϊόντα της πολιτιστικής βιοµη-

χανίας µπορούν να υπολογίζουν ότι θα καταναλωθούν 
άγρυπνα, ακόµη και όταν οι άνθρωποι είναι αφηρηµένοι. Το 
καθένα τους όµως είναι οµοίωµα του γιγαντιαίου οικονοµι-
κού µηχανισµού, ο οποίος εξαρχής κρατάει τους πάντες σε 
διαρκή αγωνία, τόσο στην εργασία όσο και στην παρόµοια 
της αναψυχή. Από οποιαδήποτε οµιλούσα ταινία, από οποια-
δήποτε ραδιοφωνική εκποµπή µπορούµε να συµπεράνουµε 
τις επιδράσεις της µέσα στην κοινωνία, που δεν θα µπορού-
σαν να καταλογισθούν σε καµιά µεµονωµένη, αλλά σε όλες 
µαζί. Κάθε επιµέρους εκδήλωση της πολιτιστικής βιοµηχα-
νίας αναπαράγει αναντίρρητα τους ανθρώπους έτσι όπως 

τους έχει κάνει η βιοµηχανία στο σύνολο της. Όλοι οι πρά-
κτορες της διαδικασίας της απλής αναπαραγωγής του πνεύ-

µατος, από τον producer* µέχρι τους γυναικείους συλλόγους, 
αγρυπνούν ώστε αυτή σίγουρα να µην οδηγήσει στη δι-

ευρυµένη.** 

*Παραγωγος θεαµάτων και ακροαµάτων. 
Η µετάβαση από την απλή στη διευρυµένη αναπαραγωγή προϋποθέτει τη 

συσσώρευση κεφαλαίου (βλέπε Κ. Marx, Το κεφάλαιο). 
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Οι θρηνολογίες των ιστορικών της τέχνης και των συνηγό-
ρων του πολιτισµού, ότι τάχα έχει εκλείψει στη Δύση η δύνα-
µη δηµιουργίας νέων τεχνοτροπιών, είναι τροµακτικά αναι-
τιολόγητες. Η στερεότυπη µεταφορά των πάντων, ακόµη και 
όσων δεν έχουν καν νοηθεί, µέσα στο σχήµα της µηχανικής 
αναπαραγωγιµότητας ξεπερνά σε αυστηρότητα και ισχύ κάθε 
πραγµατική τεχνοτροπία, µε την έννοια της οποίας οι φίλοι 
της παιδείας εξιδανικεύουν το προκαπιταλιστικό παρελθόν ως 
κάτι οργανικά ανεπτυγµένο. Κανένας Παλεστρίνα δεν 
µπορούσε να εξαλείψει τη µη προετοιµασµένη και άλυτη 
µουσική διαφωνία (Dissonanz) τόσο καθαρολογικά όσο ο 
διασκευαστής τζαζίστας κάθε τρόπο που δεν ταιριάζει στην 
αργκό του. Όταν διασκευάζει σε τζαζ τον Μότσαρτ, δεν τον 
τροποποιεί µόνον όπου είναι πολύ δύσκολος ή σοβαρός, αλλά 
και όπου εναρµόνιζε τη µελωδία απλώς διαφορετικά ή και 
απλούστερα απ' ό,τι συνηθίζεται σήµερα. Κανένας ιδιοκτήτης 
οικοδοµής στο Μεσαίωνα δεν µπορούσε να επιθεωρήσει τα 
µοτίβα των εκκλησιαστικών παραθύρων και των γλυπτών πιο 
καχύποπτα απ' ό,τι η ιεραρχία των κινηµατογραφικών 
στούντιο ένα έργο του Μπαλζάκ ή του Βικτόρ Ουγκό, προ-
κειµένου να το εγκρίνει ως εµπορεύσιµο. Κανένα ιερατείο δεν 
µπορούσε να προσδιορίσει τη θέση των σατανικών µορ-
φασµών και των µαρτυρίων των καταραµένων σύµφωνα µε το 
ordo* της ύψιστης αγάπης σχολαστικότερα απ' ό,τι η διεύ-
θυνση παραγωγής τα βάσανα στα οποία πρέπει να υποβληθεί 
ο ήρωας, ή το σήκωµα του ποδόγυρου της leading lady** στη 
λιτανεία της υπερπαραγωγής. Ο ρητός και υπόρρητος, ο φα- 

*Θεία τάξη του κόσµου, ιεραρχική διάταξη των κοσµικών πραγµάτων προ-
σανατολισµένη προς το θεό. * *πρωταγωνίστρια. 
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νερός και ο κρυφός κατάλογος των απαγορευόµενων και των 
ανεκτών πραγµάτων φθάνει όχι µόνο να οροθετεί το πεδίο 
ελευθερίας, αλλά και να το διέπει. Σύµφωνα µε αυτόν δια-
πλάθονται και οι παραµικρές λεπτοµέρειες. Η πολιτιστική 
βιοµηχανία καθορίζει µέσω των απαγορεύσεων θετικά την 
ίδια της τη γλώσσα, µε το συντακτικό και το λεξιλόγιο της, 
όπως ο αντίπαλος της, η πρωτοποριακή τέχνη. Η µόνιµη ανα-
γκαιότητα παραγωγής νέων εφέ, τα οποία όµως δεν ξεφεύ-
γουν από το παλαιό σχήµα, αυξάνουν απλώς ως πρόσθετος 
κανόνας, τη δύναµη της συµβατικότητας, από την οποία θα 
απορούσε να διαφύγει κάθε επιµέρους εφέ. Καθετί που έρ-
χεται στο φως είναι τόσο προσεκτικά σφραγισµένο, ώστε τί-
ποτε πια δεν µπορεί να εµφανισθεί χωρίς να φέρει εξαρχής 
τα σηµάδια του ιδιώµατος και να διακρίνεται µε την πρώτη 
µατιά ως εγκεκριµένο. Επιφανείς συντελεστές όµως, παρα-
γωγοί και αναπαραγωγοί, είναι αυτοί που µιλούν την αργκό 
µε τόση ευκολία, τόση άνεση και ευχαρίστηση, σαν αυτή να 
ήταν η γλώσσα, που όµως η αργκό την έχει προ πολλού κατα-
δικάσει σε σιωπή. Είναι το ιδανικό της φυσικότητας σε αυτόν 
τον κλάδο. Η ισχύς του γίνεται τόσο πιο επιτακτική όσο πε-
ρισσότερο η τελειοποιηµένη τεχνική µειώνει την ένταση 
ανάµεσα στα µορφώµατα και την καθηµερινή ζωή. Το παρά-
δοξο αυτής της µεταµφιεσµένης σε φύση ρουτίνας µπορεί να 
διαγνωσθεί σε όλες τις εκδηλώσεις της πολιτιστικής βιοµη-
χανίας και σε πολλές είναι χειροπιαστό. Ένας µουσικός της 
τζαζ που έχει να εκτελέσει ένα κοµµάτι σοβαρής µουσικής, 
το πιο απλό µενουέτο του Μπετόβεν, το παίζει αυτόµατα 
χρησιµοποιώντας συγκοπές και µόνο µε υπεροπτικό χαµό-
γελο δέχεται να αρχίσει µε το τονιζόµενο µέρος του µέτρου. 
Μια τέτοια φύση, περιπλεκόµενη από τις πάντοτε παρούσες 
και υπερβάλλουσες τον εαυτό τους απαιτήσεις του ιδιαίτερου 
µέσου έκφρασης, αποτελεί τη νέα τεχνοτροπία, «ένασύ- 
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στηµα του µη πολιτισµού, που θα µπορούσε κανείς να του 
αναγνωρίσει ακόµη και µια ορισµένη "στυλιστική ενότητα", 
εάν βέβαια έχει νόηµα να µιλούµε για µια στυλιζαρισµένη 
βαρβαρότητα».1 
Η καθολική δεσµευτικότητα αυτού του στυλιζαρίσµατος 

µπορεί ήδη να είναι µεγαλύτερη από εκείνη των ηµιεπίσηµων 
προδιαγραφών και απαγορεύσεων ένα σουξέ συγχωρείται 
σήµερα πιο εύκολα όταν δεν τηρεί τα 32 µουσικά µέτρα ή την 
έκταση της ενάτης παρά όταν περιέχει ακόµη και την πιο 
κρυφή µελωδική ή αρµονική λεπτοµέρεια που ξεφεύγει από 
το ιδίωµα. Στον Όρσον Ουέλς συγχωρούνται όλες οι παρα-
βιάσεις των συνηθειών του κλάδου, διότι ως υπολογισµένες 
αταξίες επικυρώνουν την ισχύ του συστήµατος ακόµη πιο έν-
θερµα. Ο καταναγκαστικός χαρακτήρας του υπαγορευόµενου 
από την τεχνική ιδιώµατος που οι σταρ και οι διευθυντές 
πρέπει να το παράγουν ως φύση για να µπορέσει το έθνος να 
το κάνει δικό του, αναφέρεται σε τόσο λεπτές αποχρώσεις, 
που σχεδόν δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τη λεπτότητα 
των µέσων ενός έργου της πρωτοπορίας, µε την οποία όµως 
το τελευταίο, σε αντίθεση προς εκείνες, υπηρετεί την αλή-
θεια. Η σπάνια ικανότητα να ανταποκρίνεται κανείς καταλε-
πτώς στις απαιτήσεις του ιδιώµατος της φυσικότητας σε 
όλους τους τοµείς της πολιτιστικής βιοµηχανίας αποτελεί το 
κριτήριο της δεξιοτεχνίας. Αυτό που λένε και πώς το λένε 
πρέπει να είναι ελέγξιµο βάσει της καθηµερινής γλώσσας, 
όπως στον λογικό θετικισµό. Οι παραγωγοί είναι ειδήµονες. 
Το ιδίωµα απαιτεί την πιο εκπληκτική παραγωγική δύναµη, 
την οποία απορροφά και σπαταλά. Κατά σατανικό τρόπο έχει 
ξεπέρασε ι την πολιτιστικά συντηρητική διάκριση µεταξύ 

1. Nietzsche, Unzeitgemasse Betrachtungen,. Werke, Grossoktavausgabe, Λει-
ψία 1917, τόµ. Ι. σελ. 187. 
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αυθεντικού και τεχνητής τεχνοτροπίας. Τεχνητή θα µπορού-
σε ίσως να αποκαλείται µια τεχνοτροπία που επιβάλλεται 
από τα έξω στις ανθιστάµενες τάσεις της µορφής. Στην πολι-
τιστική βιοµηχανία όµως και το παραµικρό στοιχείο του θέ-
µατος πηγάζει από τον ίδιο µηχανισµό όπως και η αργκό η 
οποία το απορροφά. Οι διαµάχες των καλλιτεχνικών ειδικών 
µε τους πατρόνες και τους λογοκριτές για ένα υπερβολικά 
προφανές ψέµα δεν µαρτυρούν µια ενδοαισθητική ένταση, 
αλλά µάλλον µια διάσταση συµφερόντων. Το καλό όνοµα του 
ειδικού, που καµιά φορά προσφέρει ακόµη καταφύγιο στο 
τελευταίο υπόλειµµα αυτονοµίας του αντικειµε'νου, συγκρού-
εται µε την επιχειρηµατική πολιτική της εκκλησίας ή του 
τραστ που παράγει το πολιτιστικό εµπόρευµα. Το αντικείµε-
νο όµως, ως εµπορεύσιµο, είναι ήδη από τη φύση του εµπραγ-
µατισµένο, προτού προλάβει να ξεσπάσει καν διαµάχη µετα-
ξύ των υπευθύνων. Πριν ακόµη αποκτήσει ο Ζάνακ,* στο 
οκιικό πεδίο του δηµιουργού της η αγία Βερδαδέττη έλαµπε 
ως διαφηµιστικό µέσον για όλες τις ενδιαφερόµενες κοινο-
πραξίες εταιρειών. Αυτή την κατάληξη είχαν οι ανθιστάµε-
νες τάσεις της µορφής. Η τεχνοτροπία πολιτιστικής βιοµηχα-
νίας, που δεν χρειάζεται πια να δοκιµάσει τον εαυτό της πά-
νω σε κανένα ανθιστάµενο υλικό, είναι λοιπόν ταυτόχρονα η 
άρνηση της τεχνοτροπίας. Η συµφιλίωση του γενικού και του 
µερικού, του κανόνα και των ειδικών απαιτήσεων τον αντι-
κειµένου, στην πραγµάτωση της οποίας και µόνον αποκτά 
νόηµα και περιεχόµενο η τεχνοτροπία, είναι χωρίς σηµασία, 
αφού δεν επέρχεται καν η ένταση µεταξύ των πόλων. Τα 
συναντωµενα άκρα ταυτίσθηκαν θολά, το γενικό µπορεί να 
υποκαταστήσει το µερικό και αντίστροφα. 

Zanuck: παραγωγός του κινηµατογράφου, συνιδρυτης της 20th Century 
Pictures. 
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Μολαταύτα όµως αυτή η καρικατούρα τεχνοτροπίας λέει 
κάτι για την αυθεντική τεχνοτροπία του παρελθόντος. Στην 
πολιτιστική βιοµηχανία η έννοια της αυθεντικής τεχνοτρο-
πίας είναι ευδιάκριτη ως αισθητικό ισοδύναµο της κυριαρ-
χίας. Η ιδέα της τεχνοτροπίας ως απλώς αισθητικής νοµοτέ-
λειας είναι µια αναδροµική ροµαντική φαντασίωση. Η ενότη-
τα της τεχνοτροπίας, όχι µόνο στον χριστιανικό Μεσαίωνα, 
αλλά και στην Αναγέννηση, εκφράζει την εκάστοτε διαφορε-
τική δοµή της κοινωνικής εξουσίας και όχι τη σκοτεινή εµπει-
ρία των κυριαρχούµενων, στην οποία το γενικό ήταν απρόσι-
το. Οι µεγάλοι καλλιτέχνες δεν ήταν ποτέ εκείνοι που ενσάρ-
κωναν την τεχνοτροπία στην πιο ενιαία και πιο τέλεια µορφή 
της, αλλά εκείνοι που υιοθετούσαν την τεχνοτροπία στο έργο 
τους ως σκληρότητα απέναντι στη χαοτική έκφραση της 
δυστυχίας, ως αρνητική αλήθεια. Στην τεχνοτροπία των έρ-
γων η έκφραση αποκτούσε τη δύναµη χωρίς την οποία η ζωή 
διαλύεται και διαχέεται απαρατήρητη. Ακόµη και εκείνα που 
φέρουν το όνοµα κλασικά, όπως η µουσική του Μότσαρτ, 
εµπεριέχουν αντικειµενικές τάσεις διαφορετικής πρόθεσης 
από εκείνη της τεχνοτροπίας που ενσαρκώνουν. Οι µεγάλοι 
καλλιτέχνες ώς τον Σένµπεργκ και τον Πικάσο διατήρησαν τη 
δυσπιστία τους απέναντι στην τεχνοτροπία και στα κρίσιµα 
σηµεία δεν στηρίχθηκαν τόσο σε αυτή όσο κυρίως στη λογική 
του πράγµατος. Αυτό που οι εξπρεσιονιστές και οι ντα-
ντάίστές στην πολεµική τους επέκριναν, η αναλήθεια της τε-
χνοτροπίας ως τέτοιας, θριαµβεύει σήµερα µέσα στην τρα-
γουδιστική αργκό του crooner*, στην εύστοχη χάρη των σταρ 
του κινηµατογράφου, ακόµη και στη δεξιοτεχνία της φωτο-
γράφησης που συλλαµβάνει την άθλια καλύβα του εργάτη 
γης. Σε κάθε έργο τέχνης η τεχνοτροπία του είναι µία υπό- 

*Εκτελεστη'ς ελαφρών αισθηµατικών τραγουδιών. 
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σχέση. Καθώς το εκφραζόµενο ενσωµατώνεται µέσω της τε-
χνοτροπίας στις κυρίαρχες µορφές της γενικότητας, στη 
γλώσσα της µουσικής, της ζωγραφικής και του λόγου, µέλλει 
να συµφιλιωθεί µε την ιδέα της ορθής γενικότητας. Αυτή η 
υπόσχεση του έργου τέχνης, ότι µε την εγχάραξη της µορφής 
µέσα στις κοινωνικά κληρονοµηµένες µορφές δηµιουργεί την 
αλήθεια, είναι τόσο αναγκαία όσο και υποκριτική. Θέτει ως 
απόλυτες τις πραγµατικές µορφές του κατεστηµένου, καθώς 
διατείνεται πως δήθεν µέσα στα αισθητικά τους παράγωγα 
προϋλοποιείται η εκπλήρωση. Κατ' αυτό η αξίωση της τέχνης 
είναι πάντοτε και ιδεολογία.* Όµως µόνο µέσα οε αυτή τη 
διαµάχη µε την παράδοση, µαρτυρία της οποίας είναι η τε-
χνοτροπία, µπορε ί η τέχνη να έκφρασε ι τον πόνο. Το δυναµι-
κό στοιχείο στο έργο τέχνης, ως συστατικό που του επιτρέπει 
να υπερβαίνει την πραγµατικότητα, είναι πράγµατι αδιαχώ-
ριστο από την τεχνοτροπία- δεν συνίσταται όµως στην πραγ-
µατοποιηµένη αρµονία, στην αµφισβητήσιµη ενότητα µορ-
φής και περιεχοµένου, εσωτερικού και εξωτερικού, ατόµου 
και κοινωνίας, αλλά σε εκείνα τα χαρακτηριστικά στα οποία 
εµφανίζεται η ασυµφωνία, στην αναγκαία αποτυχία της έν-
θερµης προσπάθειας για ταυτότητα. Αντί να διακινδυνεύει 
αυτή την αποτυχία, µέσα από την οποία η τεχνοτροπία του µε-
γάλου έργου τέχνης κατέληγε ανέκαθεν στην άρνηση του 
εαυτού της, το αδύνατο έργο στηριζόταν πάντοτε στην οµοιό-
τητα του µε άλλα, στο υποκατάστατο της ταυτότητας. Η πολι-
τιστική βιοµηχανία απολυτοποιεί τελικά τη µίµηση. Η ίδια, 
όντας πια µόνο τεχνοτροπία, αποκαλύπτει το µυστικό της τε-
λευταίας, την υπακοή στην κοινωνική ιεραρχία. Η αισθητική 
βαρβαρότητα ολοκληρώνει σήµερα αυτό που απειλεί τα 

*0 όρος χρησιµοποιείται πάντοτε υπό την κριτική ε'ννοια της ψευδούς 
συνείδησης προς δικαιολόγηση της κυριαρχίας. 
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πνευµατικά µορφώµατα από τότε που συνενώθηκαν υπό την 
ονοµασία πολιτισµός και εξουδετερώθηκαν. Ο λόγος περί 
πολιτισµού ήταν πάντοτε κατά του πολιτισµού. Ο πολιτισµός 
ως κοινός παρονοµαστής εµπεριέχει δυνητικά όλη τη διαδι-
κασία καταγραφής, καταλογοποίησης και ταξινόµησης, που 
εντάσσει τον πολιτισµό στο βασίλειο της διοίκησης. Μόνον η 
εκβιοµηχανισµένη, η συνεπής υπαγωγή ανταποκρίνεται πλέ-
ον εντελώς σε αυτή την έννοια του πολιτισµού. Καθώς υπο-
τάσσει όλους τους κλάδους της πνευµατικής παραγωγής µε 
τον ίδιο τρόπο θέτοντας τους στην υπηρεσία του ενός και µο-
ναδικού σκοπού -να σφραγίζονται οι αισθήσεις των ανθρώ-
πων, από το βράδυ που εγκαταλείπουν το εργοστάσιο ώς το 
άλλο πρωί όταν θα χτυπήσουν την κάρτα τους, από τους τύ-
πους της ίδιας εργασιακής διαδικασίας, την οποία αυτοί πρέ-
πει να συντηρούν κατά τη διάρκεια της ηµέρας-, πραγµατώ-
νει χλευαστικά την έννοια του ενιαίου πολιτισµού, που οι φι-
λόσοφοι της προσωπικότητας αντέτασσαν στη µαζικοποίηση. 

Έτσι λοιπόν η πολιτιστική βιοµηχανία, η πιο άκαµπτη από 
όλες τις τεχνοτροπίες, αναδεικνύεται ως ο στόχος του φιλε-
λευθερισµού, αυτού ακριβώς που κατηγορείται για έλλειψη 
τεχνοτροπίας ή στυλ. Δεν είναι µόνον ότι οι εννοιολογικές 
κατηγορίες και τα περιεχόµενα της έχουν προέλθει από τη 
φιλελεύθερη σφαίρα, τόσο από τον εξηµερωµένο νατουραλι-
σµό όσο και από την οπερέτα και την επιθεώρηση: τα σύγ-
χρονα πολιτιστικά τραστ είναι ο οικονοµικός τόπος όπου µα-
ζί µε τους αντίστοιχους τύπους επιχειρηµατιών επιζεί ακόµη 
προς το παρόν ένα µέρος της σφαίρας της κυκλοφορίας, που 
σε άλλους τοµείς βρίσκεται υπό διάλυση. Εδώ µπορεί τελικά 
κάποιος να βρει ακόµη την τύχη του, αρκεί να µην επιµένει 
αταλάντευτα στην υπόθεση του, αλλά να είναι πρόθυµος για 
διαπραγµατεύσεις. Όποιος αντιστέκεται µπορείνα επιζήσει 
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µόνον αν ενσωµατωθεί. Μόλις καταγραφεί στη διαφορά του 
από την πολιτιστική βιοµηχανία, ανήκει κιόλας σε αυτή όπως 
ο αγροτικός µεταρρυθµιστής στον καπιταλισµό. Η ρεαλιστι-
κή διαµαρτυρία γίνεται το εµπορικό σήµα εκείνου που έχει 
να προµηθεύσει µια νε'α ιδέα στην επιχείρηση. Η δηµοσιότη-
τα της σηµερινής κοινωνίας δεν επιτρέπει να γίνονται 
ακουστές οποιεσδήποτε καταγγελίες χωρίς τα καλά λαγωνι-
κά να έχουν κιόλας µυριστεί την εκκολαπτόµενη διασηµότη-
τα, στο όνοµα της οποίας ο διαµαρτυρόµενος συµβιβάζεται 
µε αυτά. Όσο πιο απροσµέτρητο είναι το χάσµα µεταξύ χο-
ρού και κορυφής τόσο πιο βέβαιη είναι µια θέση στην τε-
λευταία για όποιον εκδηλώνει την ανωτερότητα του µε καλο-
οργανωµένη εντυπωσιακότητα. Η τάση του φιλελευθερισµού 
να εξασφαλίζει ελεύθερη πορεία στους ικανούς του επιζεί 
λοιπόν και στην πολιτιστική βιοµηχανία. Το άνοιγµα του δρό-
µου σε αυτούς τους ικανούς είναι και σήµερα δουλειά της κα-
τά τα άλλα ευρύτατα ελεγχόµενης πλέον αγοράς, η ελευθερία 
της οποίας ακόµη και στην ακµή της, τόσο στην τέχνη όσο και 
αλλού, για τους κουτούς ισοδυναµούσε µε την ελευθερία να 
λιµοκτονούν. Δεν είναι τυχαίο ότι το σύστηµα της πολιτιστι-
κής βιοµηχανίας προέρχεται από τις πιο φιλελεύθερες βιοµη-
χανικές χώρες, όπου και θριαµβεύουν όλα τα χαρακτηριστι-
κά µέσα της, κυρίως ο κινηµατογράφος, το ραδιόφωνο, η τζαζ 
και τα περιοδικά ποικίλης ΰλης. Η πρόοδος τους βέβαια 
απορρέει από τους γενικούς νόµους του κεφαλαίου. Ο Γκω-
µόν και ο Πατέ,* ο Ούλσταϊν και ο Χούµπενµπεργκ** 
ακολούθησαν το διεθνές ρεύµα και δεν απέτυχαν η οικονο-
µική εξάρτηση της ηπειρωτικής Ευρώπης από τις ΗΠΑ µετά 
τον πόλεµο*** και τον πληθωρισµό έπαιξαν επίσης το ρόλο 

* Gaumont, Pathe: Γάλλοι βιοµήχανοι του κινηµατογράφου. 
Ullstein, Hubenberg: ιδρυτές γερµανικών εκδοτικών τραστ. 
*Ewoow τον Α' Παγκόσµιο πόλεµο. 
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τους. Η πεποίθηση πως η βαρβαρότητα της πολιτιστικής βιο-
µηχανίας είναι ένα επακόλουθο της «πολιτιστικής καθυστέ-
ρησης» (cultural lag), της υστέρησης της αµερικανικής συνεί-
δησης σε σχέση µε τη στάθµη της τεχνικής, είναι καθαρή 
ψευδαίσθηση. Καθυστερηµένη ήταν η προφασιστική Ευρώ-
πη, που δεν ακολουθούσε την τάση προς το πολιτιστικό µονο-
πώλιο. Αλλά σε αυτή ακριβώς την καθυστέρηση όφειλε το 
πνεύµα ένα υπόλειµµα αυτονοµίας και οι τελευταίοι φορείς 
του την έστω λιγότερο ή περισσότερο στενόχωρη ΰπαρξή 
τους. Στη Γερµανία η ελλιπής διείσδυση του δηµοκρατικού 
ελέγχου στη ζωή είχε παράδοξες επιδράσεις. Πολλά είχαν 
µείνει έξω από το µηχανισµό της αγοράς, ο οποίος στις δυτι-
κές χώρες αναπτυσσόταν απρόσκοπτα. Το γερµανικό εκπαι-
δευτικό σύστηµα µαζί µε τα πανεπιστήµια, τα καλλιτεχνικά 
έγκυρα θέατρα, οι µεγάλες ορχήστρες, τα µουσεία ήταν προ-
στατευόµενα. Οι πολιτικές δυνάµεις, το κράτος και οι δήµοι, 
που κληρονόµησαν αυτούς τους θεσµούς από την απολυταρ-
χία, διεφύλαξαν γι' αυτούς ένα µέρος εκείνης της ανεξαρτη-
σίας από τις δεδηλωµένες σχέσεις κυριαρχίας στην αγορά, 
που τους είχαν αφήσει τελικά οι πρίγκιπες και οι φεουδάρχες 
ώς τον δέκατο ένατο αιώνα. Αυτό ενίσχυε τα νώτα της όψιµης 
τέχνης απέναντι στην ετυµηγορία της προσφοράς και της ζή-
τησης και µεγάλωνε την ανθεκτικότητα της πέρα από την 
προστασία που απολάµβανε. Στην ίδια την αγορά ο φόρος τι-
µής προς τη µη αξιοποιήσιµη και µη τρέχουσα ακόµη ποιότη-
τα µετατρεπόταν σε αγοραστική δύναµη: γι' αυτό οι ευπρεπείς 
εκδότες λογοτεχνικών και µουσικών έργων µπορούσαν να 
µεριµνούν για δηµιουργούς που δεν επέφεραν τίποτε πε-
ρισσότερο από το σεβασµό του γνώστη. Και µόνον η πίεση 
των αδιάκοπων και δραστικότατων απειλών να ενσωµατωθεί 
στην επιχειρηµατική ζωή ως αισθητικός ειδήµων, µπόρεσε να 
χαλιναγωγήσει πλήρως τον καλλιτέχνη. Άλλοτε οι καλλιτέ- 
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χνες υπέγραφαν τις επιστολές τους όπως ο Καντ και ο Χιουµ 
µε την έκφραση «ταπεινότατος δούλος» και υπέσκαπταν τα 
θεµέλια του θρόνου και της αγίας τράπεζας. Σήµερα φωνά-
ζουν τους αρχηγούς της κυβέρνησης µε τα µικρά τους ονόµα-
τα και για κάθε καλλιτεχνική παρόρµηση υπόκεινται ως υπο-
τελείς στην κρίση των αγράµµατων αφεντικών τους. Η ανά-
λυση του Τοκβίλ εκατό χρόνια πριν έχει επαληθευθεί στο µε-
ταξύ πλήρως. Υπό το ιδιωτικό πολιτιστικό µονοπώλιο συµ-
βαίνει πράγµατι να αφήνει «η τυραννία ελεύθερο το σώµα 
ορµώντας κατευθείαν στην "ψυχή. Ο άρχοντας εκεί δεν λέει 
πια: οφείλεις ή να σκέφτεσαι όπως εγώ ή να πεθάνεις. Λέει: 
είναι στη διάθεση σου να µη σκέφτεσαι όπως εγώ- η ζωή σου, 
η περιουσία σου, τα πάντα θα µείνουν δικά σον, αλλά από σή-
µερα θα είσαι ένας ξένος ανάµεσα µας».2 Όποιος δεν 
συµµορφώνεται πλήττεται από µια οικονοµική αδυναµία που 
προεκτείνεται στην πνευµατική αδυναµία του παραξενιάρη. 
Όντας εκτός ενεργείας, είναι εύκολο να κριθεί ανεπαρκής. 
Ενώ στην υλική παραγωγή σήµερα ο µηχανισµός της προ-
σφοράς και της ζήτησης αποσυντίθεται, στο εποικοδόµηµα 
λειτουργεί ως έλεγχος υπέρ των κρατούντων. Καταναλωτές 
είναι οι εργάτες και οι υπάλληλοι, οι µεγαλοαγρότες και οι 
µικροαστοί. Η καπιταλιστική παραγωγή τους κρατάει ψυχή 
τε και σώµατι τόσο κλεισµένους που πέφτουν θύµατα σε ό,τι 
τους προσφέρεται, χωρίς να προβάλλουν αντίσταση. Όπως 
ασφαλώς οι κυριαρχούµενοι έπαιρναν την ηθική, η οποία 
τους ερχόταν από τους κυρίαρχους, πάντοτε πιο σοβαρά απ' 
ο,τι εκείνοι, έτσι και σήµερα οι εξαπατηµένες µάζες κατα-
λαµβάνονται από το µύθο της επιτυχίας πιο πολύ απ' ό,τι οι 
επιτυχηµένοι. Έχουν τις επιθυµίες τους και εµµένουν αµετα- 

2. Α. deTocquevi\\e,DelaD<!mocratieenAmerique, Παρίσι 1864, τόµ. 11, σελ. 
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κίνητες στην ιδεολογία µε την οποία τις υποδουλώνουν. Η κα-
κεντρεχής αγάπη του λάου για ό,τι του προξενούν είναι πιο 
γρήγορη ακόµη και από την εξυπνάδα των αρχών. Ξεπερνάει 
σε αυστηρότητα το Hays Office,* καθώς σε µεγάλες στιγµές ο 
λαός ενθάρρυνε την επέµβαση µεγαλύτερων, εναντίον του 
στραµµένων αρχών, την τροµοκρατία των δικαστηρίων. Ζητεί 
τον Μίκυ Ρούνεϋ εις βάρος της τραγικής Γκάρµπο και τον 
Ντόναλντ Ντακ εις βάρος της Μπέτυ Μπουπ. Η βιοµηχανία 
υποτάσσεται στην ετυµηγορία που προκάλεσε η ίδια. Η ζηµιά 
που προκύπτει για την εταιρεία επειδή δεν µπορεί να αξιο-
ποιήσει πλήρως το συµβόλαιο της µε έναν σταρ που ξεπέφτει 
είναι για την ίδια απρόβλεπτες δαπάνες και για το σύστηµα 
στο σύνολο του νόµιµα έξοδα. Με τον πολυµήχανο καθαγια-
σµό της ζήτησης των σκουπιδιών το σύστηµα εγκαθιδρύει την 
απόλυτη αρµονία. Οι κρίσεις του γνώστη και του ειδικού προ-
γράφονται ως υπεροψία κάποιου που θέλει να θεωρείται 
ανώτερος των άλλων, τη στιγµή που η κουλτούρα είναι τόσο 
δηµοκρατική και κατανέµει σε όλους το προνόµιο της. Στο 
κλίµα της ιδεολογικής εκεχειρίας ο κοµφορµισµός των αγο-
ραστών εξασφαλίζει ήρεµη συνείδηση όπως και η αδιαντρο-
πιά της παραγωγής που αυτοί συντηρούν. Του αρκεί η ανα-
παραγωγή τού πάντοτε-ίδιου. 
Αυτή η τελευταία ρυθµίζει επίσης και τη σχέση προς το 

παρελθόν. Το νέο στη φάση της µαζικής κουλτούρας συγκρι-
τικά µε τον όψιµο φιλελευθερισµό είναι ο αποκλεισµός του 
νέου. Η µηχανή περιστρέφεται στο ίδιο σηµείο. Ενώ ήδη κα-
θορίζει την κατανάλωση, αποκλείει το αδοκίµαστο ως εµπο-
ρικά επικίνδυνο. Με δυσπιστία αντικρίζουν οι κινηµατογρα-
φιστές κάθε χειρόγραφο που δεν βασίζεται καθησυχαστικά 

*Υπηρεσία προαιρετικής λογοκρισίας, που ιδρύθηκε το 1934 στο Χό-
λυγουντ. 
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σε ένα bestseller. Γι' αυτό ίσα ίσα µιλούν συνεχώς για ideas, 
novelties και surprises -για ιδέες, νεωτερισµούς και εκπλή-
ξεις-, δηλαδή για κάτι που θα ήταν σε όλους οικείο και ταυτό-
χρονα πρωτοφανές. Αυτό υπηρετούν ο ρυθµός και η δυναµι-
κή. Τίποτε δεν επιτρέπεται να παραµείνει ως έχει, όλα πρέπει 
συνεχώς να κυλούν, να βρίσκονται σε κίνηση. Διότι µόνον η 
οικουµενική νίκη του ρυθµού της µηχανικής παραγωγής και 

αναπαραγωγής εγγυάται ότι δεν θα αλλάξει τίποτε και δεν θα 
βγει τίποτε που δεν θα ταίριαζε. Τυχόν διευρύνσεις του 

δοκιµασµένου πολιτιστικού στοκ είναι παρακινδυνευµένες. 
Οι απολιθωµένες φόρµες, όπως το σκετς, η σύντοµη ιοτορι-
οΰλα, η ταινία προβληµατισµού, το σουξέ, είναι ο κανονιστι-
κά µεταστραµµένος, απειλητικά επιβαλλόµενος µέσος όρος 
γούστου στον όψιµο φιλελευθερισµό. Οι ισχυροί των πολιτι-
στικών πρακτορείων, που συνεργάζονται αρµονικά όπως µό-
νον ένας µάνατζερ µε τον άλλο, αδιάφορο αν βγήκε µέσα από 

τον κλάδο ετοίµων ενδυµάτων ή από το κολέγιο, έχουν 
εξυγιάνει και εξορθολογίσει προ πολλού το αντικειµενικό 
πνεύµα. Είναι σαν να είχε εξετάσει το υλικό µια πανταχού 
παρούσα αρµόδια αρχή και να είχε συντάξει τον ισχύοντα 

κατάλογο των πολιτιστικών αγαθών, που περιλαµβάνει χωρίς 
καµιά παράλειψη τις διαθέσιµες σειρές. Οι ιδέες είναι 

γραµµένες στον ουρανό* του πολιτισµού, όπου βρίσκονταν 
κατά τον Πλάτωνα, ήδη απαριθµηµένες, αριθµοί µάλιστα οι 

ίδιες, χωρίς να αυξάνονται και να αλλάζουν. 
Η διασκέδαση (amusement) και όλα τα στοιχεία της πολι-

τιστικής βιοµηχανίας υπήρχαν πολύ πιο πριν από αυτή. Τώρα 
αναλαµβάνονται από τα πάνω και εκσυγχρονίζονται. Η πολι-
τιστική βιοµηχανία µπορεί να είναι περήφανη ότι διεξήγαγε 
µε αποφασιστικότητα τη συχνά αδέξια µεταφορά της τέχνης 

*Η θέση τους ήταν «εν ουρανίω τόπω». 
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στη σφαίρα της κατανάλωσης ανάγοντας τη σε αρχή, αφαίρε-
σε από τη διασκέδαση τα ενοχλητικά αφελή στοιχεία της και 
βελτίωσε τοντϋπο των εµπορευµάτων. Όσο πιο ολική γινό-
ταν τόσο πιο ανελέητα εξανάγκαζε κάθε µη συµβιβαζόµενο 
ανταγωνιστή είτε να χρεοκοπήσει είτε να προσχωρήσει στο 
συνδικάτο, τόσο πιο εκλεπτυσµένη και ανεβασµένη γινόταν 
ταυτόχρονα, ώσπου κατέληξε στο συνδυασµό Μπετόβεν και 
Casino de Paris. Η νίκη της είναι διπλή: την αλήθεια που έξω 
εξαλείφει µπορεί µέσα να την αναπαράγει κατά βούληση ως 
ψέµα. Η «ελαφρά» τέχνη ως τέτοια, η διασκέδαση, δεν είναι 
παρακµιακή µορφή. Όποιος την κατηγορεί για προδοσία 
απέναντι στο ιδανικό της καθαρής έκφρασης τρέφει αυταπά-
τες για την κοινωνία. Η καθαρότητα της αστικής τέχνης, η 
οποία υποστασιοποιήθηκε ως βασίλειο της ελευθερίας σε 
αντίθεση προς την υλική πρακτική, είχε εξαρχής εξαγορα-
σθεί µε τον αποκλεισµό της κατώτερης τάξης, στην υπόθεση 
της οποίας, την αληθινή οικουµενικότητα, η τέχνη µένει πι-
στή, ακριβώς επειδή διατηρεί την ελευθερία της απέναντι 
στους σκοπούς της ψευδούς οικουµενικότητας. Η σοβαρή τέ-
χνη αρνήθηκε να δοθεί σε εκείνους στους οποίους οι δυσκο-
λίες και οι πιέσεις της ζωής µετατρέπουν τη σοβαρότητα σε 
χλεύη και οι οποίοι πρέπει να είναι ευχαριστηµένοι όταν τις 
ώρες που δεν στέκονται στον κινητήριο τροχό µπορούν να τις 
διαθέτουν για να περιφέρονται αργόσχολοι. Η ελαφρά τέχνη 
συνόδευε την αυτόνοµη σαν σκιά. Είναι η κοινωνικά βεβαρη-
µένη συνείδηση της σοβαρής. Όση αλήθεια αδυνατεί η τε-
λευταία να βρει, λόγω των κοινωνικών της προϋποθέσεων, 
παρέχει στην πρώτη την επίφαση ότι νοµιµοποιείται εκ των 
πραγµάτων. Η ίδια η διάσπαση είναι η αλήθεια: εκφράζει 
τουλάχιστον την αρνητικότητα του πολιτισµού ο οποίος είναι 
το άθροισµα των δυο σφαιρών. Η απορρόφηση της ελαφρός 
απο τη σοβαρή ή αντίστροφα οδηγεί λιγότερο από οτιδήποτε 
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άλλο στην άρση της αντίθεσης. Αλλά αυτό προσπαθεί να κά-
νει η πολιτιστική βιοµηχανία. Η εκκεντρικότητα του τσίρκου, 
του µουσείου αξιοπερίεργων (Panoptikum) και του πορνείου 
ως προς την κοινωνία είναι εξίσου οδυνηρή για την πολιτιστική 
βιοµηχανία όσο η αντίστοιχη του Σε'νµπεργκ και του Καρλ 
Κράους. Γι' αυτό λοιπόν ο αρχιτζαζίοτας Μπένυ Γκούντµαν 
πρε'πει να εµφανισθεί µε το Κουαρτέτο εγχόρδων της Βουδα-
πε'στης, τηρώντας το ρυθµό πιο σχολαστικά απ' ό,τι οποιοσ-
δήποτε κλαρινετίστας φιλαρµονικής, ενώ η εκτέλεση των 
Ούγγρων είναι τόσο οµοιόµορφα κάθετη και γλυκανάλατη 
όσο και του Γκάι Λοµπάρντο*. Το χαρακτηριτικό δεν είναι η 
ωµή απαιδευσία, η βλακεία και η χοντροκοπιά. Ο αλλοτινός 
συρφετός παραµερίσθηκε από την πολιτιστική βιοµηχανία 
χάρη στην τεχνική της τελειότητα καθώς και µε την απαγό-
ρευση και εξηµέρωση του ερασιτεχνισµού, µολονότι η ίδια 
κάνει συνεχώς χοντρές γκάφες, χωρίς τις οποίες δεν µπορεί 
καν να νοηθεί το ανεβασµένο επίπεδο. Το νέο στοιχείο όµως 
είναι ότι τα ασυµφιλίωτα στοιχεία της κουλτούρας, τηςτέχνης 
και της διασκέδασης, καθώς τίθενται στην υπηρεσία ενός 
σκοπού, υπάγονται σε έναν και µόνον ψευδή τύπο: στην ολι-
κότητα της πολιτιστικής βιοµηχανίας. Αυτός συνίσταται στην 
επανάληψη. Το γεγονός ότι όλες οι χαρακτηριστικές της και-
νοτοµίες δεν είναι ποτέ παρά µόνο βελτιώσεις της µαζικής 
παραγωγής δεν είναι εξωτερικό προς το σύστηµα. Δικαίως το 
ενδιαφέρον αµέτρητων καταναλωτών είναι προσκολληµένο 
στην τεχνική και όχι στα πάγια επαναλαµβανόµενα, κούφια 
και ήδη µισοεγκαταλειµµένα περιεχόµενα. Η πανταχού πα-
ρουσία του επιβαλλόµενου από την τεχνική στερεότυπου επι-
βεβαιώνει πιο αποτελεσµατικά την κοινωνική εξουσία που 

* Guy Lombardo: διευθυντής ορχήστρας, ιδιαίτερα γνωστός από ραδιοφω-
νικές µεταδόσεις πρωτοχρονιάτικων συναυλιών. 
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λατρεύουν οι θεατές απ' ό,τι οι µπαγιάτικες ιδεολογίες, τις 
οποίες πρέπει να αναπληρώνουν τα εφήµερα περιεχόµενα. 
Παραταΰτα η πολιτιστική βιοµηχανία παραµένει ο κλά-

δος της διασκέδασης. Η εξουσία της πάνω στους καταναλω-
τές διαµεσολαβείται από τη διασκέδαση, η οποία τελικά κα-
ταλύεται όχι µε ένα απροκάλυπτο διάταγµα, αλλά λόγω της 
εγγενούς στην αρχή τής διασκέδασης εχθρότητας απέναντι 
σε ό,τι θα την ξεπερνούσε. Επειδή όλες οι τάσεις της πολιτι-
στικής βιοµηχανίας παίρνουν σάρκα και οστά µέσα στα 
σπλάχνα του κοινού µέσω της συνολικής κοινωνικής διαδικα-
σίας, η επιβίωση της αγοράς σε αυτόν τον κλάδο έχει ακόµη 
ενισχυτική επίδραση πάνω σε αυτές τις τάσεις. Η ζήτηση δεν 
έχει ακόµη αντικατασταθεί από την απλή υπακοή. Είναι γνω-
στό ότι η µεγάλη αναδιοργάνωση του κινηµατογράφου λίγο 
πριν από τον Α' Παγκόσµιο πόλεµο, η υλική προϋπόθεση της 
επέκτασης του, ήταν ακριβώς η συνειδητή προσαρµογή του 
στις ταµειακά καταγραφόµενες ανάγκες του κοινού, τις οποί-
ες είναι ζήτηµα αν την εποχή των σκαπανέων της οθόνης σκε-
φτόταν κανείς ότι πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη. Οι καπε-
τάνιοι του κινηµατογράφου, για τους οποίους βέβαια µοναδι-
κό κριτήριο είναι τα οπωσδήποτε ασυνήθιστα επιτυχή σουξέ 
και, όπως είναι εύλογο, ποτέ το αντίθετο, η αλήθεια, έχουν 
ακόµη την ίδια στάση. Η ιδεολογία τους είναι η επιχείρηση. 
Είναι αλήθεια ότι η δύναµη της πολιτιστικής βιοµηχανίας 
έγκειται στην ενότητα της µε τις προκαλούµενες ανάγκες και 
όχι στην απλή αντίθεση της προς αυτές, ακόµη και αν επρό-
κειτο για την αντίθεση µεταξύ παντοδυναµίας και αδυναµίας. 
Η διασκέδαση είναι η προέκταση της εργασίας υπό τον όψι-
µο καπιταλισµό. Την αναζητεί εκείνος που θέλει να βρει διέ-
ξοδο από την εκµηχανισµένη εργασιακή διαδικασία, για να 
µπορέσει πάλι να αντεπεξέλθει σε αυτή. Ταυτόχρονα όµως η 
εκµηχάνιση εξουσιάζει τόσο πολύ τον ελεύθερο χρόνο και 



__  228 ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ____  

την ευτυχία του ανθρώπου, καθορίζει τόσο θεµελιακά την κα-
τασκευή των εµπορευµάτων διασκέδασης που αυτός δεν 
µπορεί πια να βιώσει παρά µόνο τα οµοιώµατα της ίδιας της 
εργασιακής διαδικασίας. Το δήθεν περιεχόµενο είναι απλώς 
ένα ξεθωριασµένο επίχρισµα- αυτό που εντυπώνεται στη 
µνήµη είναι η αυτοµατοποιηµένη διαδοχή τυποποιηµένων 
ενεργειών. Η διαφυγή από την εργασιακή διαδικασία του ερ-
γοστασίου και του γραφείου επιτυγχάνεται µόνο µέσω της 
εξοµοίωσης µε αυτή κατά τη σχόλη. Αυτή είναι η αθεράπευτη 
αρρώστια κάθε διασκέδασης. Η ευχαρίστηση πήζει σε ανία, 
διότι για να παραµείνει ευχαρίστηση, οφείλει να µην απαιτεί 
πάλι κόπους και προσπάθειες, και έτσι κινείται αυστηρά στα 
πεπατηµένα µονοπάτια των συνειρµών. Ο θεατής δεν πρέπει 
να έχει ανάγκη από δικές του σκέψεις· το προϊόν προδιαγρά-
φει κάθε αντίδραση: όχι µέσω της δοµής του περιεχοµένου -
αυτή καταρρέει στο βαθµό που απαιτεί σκέψη-, αλλά µέσω 
σηµάτων. Κάθε λογική συσχέτιση η οποία προϋποθέτει 
πνευµατική ένταση αποφεύγεται επιµελέστατα. Οι εξελίξεις 
πρέπει να προκύπτουν κάθε φορά κατά το δυνατόν µέσα από 
την αµέσως προηγουµένη κατάσταση, κατά κανέναν τρόπο 
από την ιδέα του όλου. Δεν υπάρχει υπόθεση έργου που θα 
αντιστεκόταν στο ζήλο των συνεργατών να βγάλουν από κά-
θε µεµονωµένη σκηνή ό,τι είναι δυνατόν να βγει. Ακόµη και η 
σχηµατοποιηµένη πλοκή φαίνεται τελικά επικίνδυνη στο 
βαθµό που θεµελιώνει ένα, πενιχρό έστω, νοηµατικό πλαίσιο, 
εκεί όπου µόνον η απουσία νοήµατος µέλλει να γίνει 
αποδεκτή. Συχνά αποκόπτεται κακεντρεχώς από την πλοκή η 
συνέχεια που σύµφωνα µε το παλαιό σχήµα απαιτούν οι χα-
ρακτήρες και το θέµα. Αντ' αυτού επιλέγεται κάθε φορά ως 
επόµενο βήµα η κατά τα φαινόµενα πιο εντυπωσιακή ιδέα 
των γραφέων για τη δεδοµένη κατάσταση. Μια βλακωδώς 
χαλκευµένη έκπληξη εισβάλλει στην υπόθεση της ταινίας. Η 
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τάση του προϊόντος να ανατρέχει κακόβουλα στην καθαρή 
ανοησία, που ήταν µια θεµιτή πλευρά της λαϊκής τέχνης, της 
φάρσας και των παλιάτσων ως τον Τσάπλιν και τους Μαρξ 
Μπράδερς, εµφανίζει πιο χειροπιαστά τα είδη σε µικρότερες 
αξιώσεις. Ενώ στις ταινίες του Γκρηρ Γκάρσον και της Μπέ-
τυ Ντέιβις η ενότητα της κοινωνικσψυχολογικής περίπτωσης 
δικαιολογεί ένα είδος αξίωσης για συνεκτική πλοκή, αυτή η 
τάση επιβλήθηκε εντελώς στο κείµενο των novelty songs,* 
στις αστυνοµικές ταινίες και στα κινούµενα σχέδια. Η ίδια η 
σκέψη σφαγιάζεται και διαµελίζεται όπως τα αντικείµενα των 
κωµικών επεισοδίων και των σκηνών τρόµου. Τα novelty 
songs ζούσαν ανέκαθεν από το χλευασµό του νοήµατος, το 
οποίο ως πρόδροµοι και διάδοχοι της ψυχανάλυσης περιορί-
ζουν στη µονοτονία του σεξουαλικού συµβολισµού. Οι σηµε-
ρινές αστυνοµικές και περιπετειώδεις ταινίες δεν επιτρέπουν 
πια στο θεατή να παρακολουθήσει την πορεία της δια-
λεύκανσης. Ακόµη και στις µη ειρωνικές παραγωγές του εί-
δους πρέπει να αρκείται στη φρίκη των καταστάσεων, οι 
οποίες δεν συνδέονται µεταξύ τους ούτε καν πρόχειρα. 
Τα κινούµενα σχέδια αντιπροσώπευαν άλλοτε τη φαντα-

σία σε αντίθεση προς τον ορθολογισµό. Στα ηλεκτριζόµενα 
µε την τεχνική τους ζώα και πράγµατα απέδιδαν ταυτόχρονα 
δικαιοσύνη δίνοντας µια δεύτερη ζωή στα ακρωτηριασµένα 
όντα. Σήµερα επικυρώνουν απλώς και µόνο τη νίκη του τε-
χνολογικού Λόγου πάνω στην αλήθεια. Πριν από λίγα χρόνια 
είχαν µια συνεκτική πλοκή η οποία µόλις στα τελευταία λεπτά 
διαλυόταν µέσα στη δίνη του κυνηγητού. Σε αυτό η µέθοδος 
τους έµοιαζε µε την παλαιά συνήθεια της βουβής φαρσοκω-
µωδίας (slapstick comedy). Τώρα όµως οι χρονικές αναλογίες 
έχουν µετατοπισθεί. Στις πρώτες κιόλας σεκάνς µιαςται- 

*Σου|έ µε κωµικά στοιχεία. 
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νίας κινουµένων σχεδίων παρουσιάζεται ένα θέµα δράσης, 
ώστε να µπορεί πάνω σε αυτό να τεθεί σε ενέργεια η προο-
δευτική καταστροφή: υπό τις επευφηµίες του κοινού το κε-
ντρικό πρόσωπο εκσφενδονίζεται παντού σαν κουρέλι. Η πο-
σότητα της οργανωµένης διασκέδασης µετατρέπεται έτσι σε 
ποιότητα της οργανωµένης ωµότητας. Οι αυτοεκλεγµένοι λο-
γοκριτές της βιοµηχανίας του κινηµατογράφου, µε τους οποί-
ους έχει εκλεκτή συγγένεια, επιτηρούν την πορεία του παρα-
τεταµένου σαν κυνήγι εγκλήµατος. Η ιλαρότητα σπάει την 
απόλαυση που θα µπορούσε δήθεν να χαρίσει η θέα ενός 
αγκαλιάσµατος και ανάβαλε ι την ικανοποίηση για την ηµέρα 
του πογκρόµ. Στο βαθµό που οι ταινίες των κινουµένων σχε-
δίων επιτυγχάνουν κάτι εκτός από τον εθισµό των αισθήσεων 
στον νέο ρυθµό, εµπεδώνουν στα µυαλά των ανθρώπων το 
παλαιό δίδαγµα ότι οι συνεχείς ξυλιές, το σπάσιµο κάθε ατο-
µικής αντίστασης, είναι όρος ζωής σε αυτή την κοινωνία. Ο 
Ντόναλντ Ντακ στα κινούµενα σχέδια καθώς και οι άτυχοι 
στην πραγµατική ζωή ξυλοκοπούνται, ώστε οι θεατές να εξοι-
κειώνονται µε το ξύλο που τρώνε οι ίδιοι. 
Η απόλαυση της βίας που υφίσταται ο παριστανόµενος 

ήρωας, µετατρέπεται σε βία κατά του θεατή, η διασκέδαση σε 
κόπο. Από το κουρασµένο µάτι δεν επιτρέπεται να ξεφύγει 
τίποτε από αυτά που οι ειδήµονες επινόησαν ως διεγερτικά, 
δεν πρέπει να φανεί κανείς ούτε στιγµή κουτός απέναντι στην 
πανουργία των διαδραµατιζοµένων, αλλά οφείλει να παρα-
κολουθεί το καθετί και να διαθέτει ο ίδιος εκείνη τη σβελτά-
δα που επιδεικνύει και προπαγανδίζει η ταινία. Είναι συνε-
πώς αµφίβολο αν η πολιτιστική βιοµηχανία επιτελεί ακόµη 
και τη λειτουργία του περισπασµού της προσοχής, για την 
οποία καυχιέται φωναχτά. Αν έκλειναν οι περισσότεροι ρα-
διοφωνικοί σταθµοί και κινηµατογράφοι, οι καταναλωτές 
δεν θα είχαν ίσως την αίσθηση ότι στερούνται πολλά πράγ- 
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µατα. Πάντως το βήµα από το δρόµο προς τον κινηµατογρά-
φο δεν οδηγεί πια στο όνειρο, και µόλις αυτά τα ιδρύµατα θα 
έπαυαν να υποχρεώνουν τους ανθρώπους, µε την απλή πα-
ρουσία τους και µόνο, να τα χρησιµοποιούν, εκείνοι δεν θα 
αισθάνονταν ιδιαίτερα µεγάλη ανάγκη να καταφύγουν σε 
αυτά. Ένα τέτοιο κλείσιµο δεν θα ισοδυναµούσε µε το αντι-
δραστικό κίνηµα της καταστροφής των µηχανών.* Δεν θα 
απογοητεύονταν τόσο οι θιασώτες όσο κυρίως οι καθυστερη-
µένοι, που έτσι κι αλλιώς πληρώνουν πάντα τη ζηµιά. Η νοι-
κοκυρά, παρά το γεγονός ότι οι ταινίες τείνουν να την ενσω-
µατώσουν περισσότερο στο σύστηµα, βρίσκει µέσα στο σκο-
τάδι του κινηµατογράφου ένα καταφύγιο, όπου µπορεί να 
παρακαθίσει λίγες ώρες χωρίς κανέναν έλεγχο, όπως κάποτε 
ρέµβαζε στο παράθυρο, όταν υπήρχαν ακόµη κατοικίες και 
βραδινή σχόλη. Οι άνεργοι των µεγάλων αστικών κέντρων 
βρίσκουν δροσιά το καλοκαίρι και ζεστασιά το χειµώνα στις 
αίθουσες που κλιµατίζονται. Εκτός από αυτά το επηρµένο 
σύστηµα διασκέδασης δεν προσφέρει τίποτε στους ανθρώ-
πους ώστε να γίνει η ζωή τους ανθρωπινότερη, ούτε καν συµ-
φωνά µετά κριτήρια του κατεστηµένου. Η ιδεατής «εξάντλη-
σης» των διαθέσιµων τεχνικών δυνατοτήτων, της πλήρους εκ-
µετάλλευσης του δυναµικού για µαζική κατανάλωση αισθητι-
κών προϊόντων, ανήκει στο οικονοµικό σύστηµα, το οποίο 
αρνείται να χρησιµοποιήσει τους διαθέσιµους πόρους προ-
κειµένου να εξαφανισθεί η πείνα. 
Η πολιτιστική βιοµηχανία εξαπατά αδιάκοπα τους κατα-

ναλωτές στερώντας τους αυτό που αδιάκοπα τους υπόσχεται. 
Η ηµεροµηνία λήξης του γραµµατίου ηδονής που εκδίδεται 

*Εννοουν τους λσυδδιστε'ς, το κινηµάτων εργατών που κατά την πρώτη φάση 
εκβιοµηχάνισης στην Αγγλία, κυρίως µεταξύ 1811 και 1816, κατέστρεφαν µη-
χανήµατα, επειδή τα θεωρούσαν υπεύθυνα για την αύξηση της ανεργίας. 
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από την υπόθεση και τη σκηνοθεσία του έργου παρατείνεται 
επ' άπειρον: η υπόσχεση, στην οποία και µόνο συνίσταται κα-
τά βάθος το θέαµα, σηµαίνει κακεντρεχώς ότι δεν φθάνει κα-
νείς στο ψητό, ότι ο πελάτης πρέπει ν' αρκεσθεί στην ανά-
γνωση του καταλόγου των φαγητών. Στην επιθυµία που διε-
γείρουν όλα τα λαµπρά ονόµατα και οι φανταχτερές εικόνες 
σερβίρεται τελικά µόνο το εγκώµιο της γκρίζας καθηµερινό-
τητας από την οποία θέλησε να ξεφύγει. Οΰτε τα έργα τέχνης 
συνίσταντο βέβαια σε σεξουαλικές επιδείξεις. Παρουσιάζο-
ντας όµως τη µαταίωση της ικανοποίησης ως κάτι αρνητικό, 
ανακαλούσαν τρόπον τινά την ταπείνωση της ορµής και διέ-
σωζαν το µαταιωνόµενο ως διαµεσολαβηµένο. Αυτό είναι το 
µυστικό της αισθητικής µετουσίωσης: να παρουσιάζεται η εκ-
πλήρωση ως µαταιωµένη. Η πολιτιστική βιοµηχανία δεν µε-
τουσιώνει, αλλά καταπιέζει. Εκθέτοντας συνεχώς το ποθού-
µενο, το γυναικείο στήθος µέσα στην πλεκτή µπλούζα και τον 
γυµνό κορµό του αθλητικού ήρωα εξάπτει µόνο την προηδο-
νή, η οποία εξαιτίας της µαταίωσης που έγινε συνήθεια έχει 
ακρωτηριασθεί προ πολλού παίρνοντας µαζοχιστικό χαρα-
κτήρα. Δεν υπάρχει ερωτική σκηνή που δεν συνδυάζει τον 
υπαινιγµό και τη διέγερση µε τη σαφή προειδοποίηση ότι τα 
πράγµατα ποτέ δεν µπορούν να φθάσουν ώς εκεί. To Hays 
Office επικυρώνει απλώς το τελετουργικό το οποίο έτσι και 
αλλιώς καθιέρωσε η πολιτιστική βιοµηχανία: εκείνο του Τά-
νταλου. Τα έργα τέχνης είναι ασκητικά και αδιάντροπα- η πο-
λιτιστική βιοµηχανία είναι πορνογραφική και σεµνότυφη. 
Περιστέλλει τον έρωτα στις διαστάσεις του ροµάντζου και 
υπό αυτή τη µορφή πολλά πράγµατα γίνονται επιτρεπτά, ακό-
µη και η ακολασία ως εύκολα πωλούµενη σπεσιαλιτέ, κατά 
ποσοστά και µε το εµπορικό σήµα «τολµηρό» (daring). Η µα-
ζική παραγωγή του σεξουαλικού επιτελεί αυτόµατα την απώ-
θηση του. Ως απανταχού παρόν, το κινηµατογραφικό αστέρι 
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που έχει κανείς να ερωτευθεί, είναι εξαρχής αντίτυπο του 
εαυτού του. Η φωνή οποιουδήποτε τενόρου ακούγεται πια 
σαν δίσκος του Καρούζο, και τα πρόσωπα των κοριτσιών του 
Τέξας µοιάζουν ακόµη και στη φυσικότητα τους µε τα επι-
τυχηµένα µοντέλα του τύπου που θα τους έδιναν στο Χό-
λυγουντ. Η µηχανική αναπαραγωγή του ωραίου, την οποία 
βέβαια οι αντιδραστικοί θιασώτες της κουλτούρας, όσο πιο 
µεθοδικά ειδωλοποιούν την ατοµικότητα τόσο πιο αναπό-
δραστα υπηρετούν, δεν αφήνει πια κανένα περιθώριο στην 
ασυνείδητη ειδωλολατρία, µε την εκπλήρωση της οποίας 
ήταν συνδεδεµένο το ωραίο. Ο θρίαµβος επί του ωραίου επι-
τελείται από το χιούµορ, τη χαιρεκακία για κάθε επιτυχηµένη 
µαταίωση. Γελά κανείς για το γεγονός ότι δεν είναι για γέλια. 
Το γέλιο, τόσο το συµφιλιωτικό όσο και το τροµακτικό, συνο-
δεύει πάντοτε τη στιγµή κατά την οποία διαλύεται ένας φό-
βος.* Δείχνει την απελευθέρωση, είτε από σωµατικό κίνδυνο 
είτε από τις άρπαγες της λογικής. Το συµφιλιωτικό γέλιο 
ακούγεται σαν ηχώ διαφυγής από την εξουσία' το κακό γέλιο 
ξεπερνάει το φόβο αυτοµολώντας προς τις δυνάµεις που πρέ-
πει κανείς να φοβάται. Είναι η ηχώ της εξουσίας ως άφευ-
κτης. Η «πλάκα» (fun) είναι σιδηρούχο ιαµατικό λουτρό. Η 
βιοµηχανία της διασκέδασης το χορηγεί σαν φάρµακο αδιά-
κοπα. Το γέλιο στους κόλπους της γίνεται όργανο εξαπάτη-
σης ως προς την ευτυχία. Στις στιγµές ευτυχίας το γέλιο είναι 
άγνωστο· µόνον οι οπερέτες, και αργότερα οι κινηµατογρα-
φικές ταινίες, παρουσιάζουν τη σεξουαλικότητα µε βροντερά 
γέλια. Ο Μπωντλαίρ όµως είναι τόσο χωρίς χιούµορ όσο µό-
νον ο Χέλντερλιν. Στην ψεύτικη κοινωνία το γέλιο προσέβα-
λε την ευτυχία σαν αρρώστια και τη συµπαρασύρει στην ανά- 

*Σχετικά µε τη διπλή λειτουργία του γε'λιου βλε'πε Παράρτηµα Ι, µετά την 
παραποµπή οτη σηµ. 57. 
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ξια ολότητα της. Το γέλιο για κάτι είναι πάντοτε περίγελος, 
και η ζωή που εδώ κατά τον Μπερξόν διασπά τη στερεοποίη-
ση είναι κατά βάθος η εισβάλλουσα βάρβαρη, η υπερισχύ-
ουσα αυτοσυντήρηση που, όταν της δοθεί η ευκαιρία σε µια 
συντροφιά, τολµά να πανηγύρισε ι την απελευθέρωση της από 
τους ενδοιασµούς. Το συλλογικό σώµα των γελώντων είναι 
µια παρωδία της ανθρωπότητας. Πρόκειται για µονάδες* που 
η καθεµιά τους παραδίδεται στην απόλαυση του γεγονότος 
ότι είναι αποφασισµένη για όλα, εις βάρος οποιωνδήποτε 
άλλων και µε την πλειοψηφία στα νώτα. Αυτή η αρµονία τους 
είναι η καρικατούρα της αλληλεγγύης. Το σατανικό του ψευ-
δούς γέλιου έγκειται στο γεγονός ότι αναγκαστικά παρωδεί 
ακόµη και το καλύτερο: τη συµφιλίωση. Η ηδονή όµως είναι 
αυστηρή: res severa verum gaudium.** H ιδεολογία των µο-
ναστηριών, σύµφωνα µε την οποία δεν είναι η ασκητεία, αλ-
λά η σεξουαλική πράξη εκείνη που µαρτυρεί την παραίτηση 
από την εφικτή µακαριότητα, βρίσκει την αρνητική επικύρω-
ση της στη σοβαρότητα του εραστή που γεµάτος προαισθήµα-
τα παραδίδει τη ζωή του στη φευγαλέα στιγµή. Η πολιτιστική 
βιοµηχανία προτείνει την πρόσχαρη µαταίωση της ικανοποί-
ησης στη θέση του πόνου, ο οποίος είναι παρών τόσο στη µέ-
θη όσο και στην ασκητεία. Υπέρτατος νόµος είναι να µη φθά-
νουν οι άνθρωποι µε κανένα τίµηµα, στο ποθούµενο και σε 
αυτό ακριβώς πρέπει να ασκεσθούν µε το γέλιο στο στόµα. Η 
διαρκής ορµική παραίτηση, η µαταίωση που επιβάλλει ο πο-
λιτισµός, προξενείται ακόµη µια φορά µε απαρερµήνευτο 

"Monaden: πρωτογενείς και αδιαίρετες µονάδες, χωρίς άµεση σχέση µετα-
ξύ τους, που ρυθµίζονται βάσει της λεγόµενης προδιατεταγµένης αρµονίας 
(Λάιµπνιτς). 
** Αυστηρό (σοβαρό, σκληρό) πράγµα η αληθινή χαρά. Η ρήση προέρχεται 
από την 23η Επιστολή του Σενέκα προς τον Λουκίλιο. 
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τρόπο στους πελάτες της πολιτιστικής βιοµηχανίας σε κάθε 
επίδειξη της και καταδεικνύεται παραστατικά. Τους προ-
σφέρω κάτι, και τους το στερώ, για την πολιτιστική βιοµηχα-
νία είναι το ίδιο. Εκεί καταλήγει η παρουσιαζόµενη ακατά-
παυστη ερωτική κινητικότητα. Όλα στρέφονται γύρω από τη 
συνουσία, επειδή ακριβώς αυτή δεν επιτρέπεται να συµβεί. 
Στον κινηµατογράφο λόγου χάρη η συγκαταβατική αποδοχή 
µιας παράνοµης σχέσης που δεν ακολουθείται από την τιµω-
ρία των κατηγορουµένων υπόκειται σε αυστηρότερο ταµπού 
απ' ό,τι η συµµετοχή του µέλλοντος γαµπρού ενός εκατοµ-
µυριούχου στο εργατικό κίνηµα. Σε αντίθεση προς τη φιλε-
λεύθερη φάση, τόσο ο εκβιοµηχανισµένος πολιτισµός όσο 
και ο εθνικοσοσιαλισµός µπορούν να εκφράζουν αγανάκτη-
ση για τον καπιταλισµό, όχι όµως και να ανακαλέσουν την 
απειλή του ευνουχισµού. Αυτή αποτελεί την ουσία του εκβιο-
µηχανισµένου πολιτισµού. Επιζεί, παρά την οργανωµένη χα-
λάρωση των ηθών απέναντι στους ένστολους, στις εύθυµες 
ταινίες που προορίζονται γι' αυτούς και τελικά στην ίδια την 
πραγµατικότητα. Αποφασιστική σηµασία σήµερα δεν έχει 
πια ο πουριτανισµός, µολονότι προβάλλεται ακόµη µε τη µορ-
φή των γυναικείων οργανώσεων, αλλά η εγγενής στο σύστη-
µα αναγκαιότητα να µην αφήνεται ελεύθερος ο καταναλω-
τής, να µην του δίνεται καµιά στιγµή η ευκαιρία να υποψια-
σθεί ότι είναι δυνατή η αντίσταση. Η βασική αρχή επιβάλλει 
να του παρουσιάζονται µεν όλες οι ανάγκες του ως ικανοποι-
ήσιµες από την πολιτιστική βιοµηχανία, αλλά από την άλλη 
µεριά αυτές οι ανάγκες να ρυθµίζονται εκ των προτέρων έτσι 
ώστε αυτός να βιώνει πια τον εαυτό του µόνον ως αιώνιο κα-
ταναλωτή, ως αντικείµενο της πολιτιστικής βιοµηχανίας. Δεν 
του υποβάλλει µόνον την ιδέα πως η προσφερόµενη απάτη εί-
ναι τάχα ικανοποίηση, αλλά του υποδηλώνει ακόµη ότι, όπως 
και να έχουν τα πράγµατα, πρέπει να αρκείται σε ό,τι του 
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προσφέρεται. Η φυγή από την καθηµερινότητα, για την 
οποία υπόσχεται ότι φροντίζει ολόκληρη η πολιτιστική βιο-
µηχανία, µπορεί να παραβληθεί µε την απαγωγή της κόρης 
στο αµερικανικό σατιρικό περιοδικό: ο ίδιος ο πατέρας της 
κρατάει στο σκοτάδι τη σκάλα. Ως παράδεισο η πολιτιστική 
βιοµηχανία προσφέρει πάλι την ίδια καθηµερινότητα. Από-
δραση (escape) και απαγωγή της γυναίκας (elopement) είναι 
εξαρχής προορισµένες να οδηγήσουν πίσω στην αφετηρία. Η 
διασκέδαση ευνοείτην παραίτηση, η οποία θέλει να ξεχαστεί 
µέσα σε αυτή. 
Η αχαλίνωτη διασκέδαση στην πλήρη αποδέσµευση της 

δεν θα ήταν απλώς το αντίθετο της τέχνης αλλά και το άλλο 
άκρο, το οποίο αυτή συναντά. Ο παραλογισµός τύπου Μαρκ 
Τουέιν, µε τον οποίο πότε πότε ερωτοτροπεί η αµερικανική 
πολιτιστική βιοµηχανία, θα µπορούσε να γίνει ένα διορθωτι-
κό στοιχείο για την τέχνη. Όσο πιο σοβαρά παίρνει η τε-
λευταία την αντίθεση της προς τη ζωή, τόσο περισσότερο 
µοιάζει µε τη σοβαρότητα της ζωής, το αντίθετο της: όσο πε-
ρισσότερη εργασία αναλώνει για να αναπτυχθεί καθαρά µέ-
σα από το νόµο της φόρµας της, τόσο πιο βέβαιο είναι ότι 
απαιτεί πάλι εργασία για να κατανοηθεί, ενώ αυτής ακριβώς 
το βάρος ήθελε να αρνηθεί. Σε µερικές κινηµατογραφικές 
επιθεωρήσεις, προπάντων όµως στις γκροτέσκες και τις κω-
µικές ταινίες, προβάλλει φευγαλέα η δυνατότητα µιας τέτοι-
ας άρνησης. Η πραγµατοποίηση της δεν επιτρέπεται ασφα-
λώς να συµβεί. Η καθαρή διασκέδαση στη λογική συνέπεια 
της, η δυνατότητα δηλαδή να παραδίδεται κανείς χαλαρά σε 
πολυµόρφους συνειρµούς και µακάριες ασυναρτησίες απο-
κλείεται από την τρέχουσα διασκέδαση: διαταράσσεται από 
το υποκατάστατο ενός συνεκτικού νοήµατος που η πολιτιστι-
κή βιοµηχανία επιµένει πεισµατικά να προσδίδει στα προϊό-
ντα της, ενώ ταυτόχρονα, κλείνοντας το µάτι, κακοποιεί αυτό 
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το νόηµα χρησιµοποιώντας το ως πρόσχηµα για την εµφάνιση 
των σταρ. Βιογραφικές και άλλες µυθοπλασίες συρράπτσυν 
τα κουρέλια της ανοησίας για να στήσουν µια ηλίθια πλοκή. 
Το κουδούνισµα δεν είναι από τα σείστρα του ζουρλοµαν-
δύα, αλλά από το µάτσο των κλειδιών του καπιταλιστικού Λό-
γου, ο οποίος ακόµη και στην εικόνα συνδέει την απόλαυση 
µε τους πρακτικούς σκοπούς της κοινωνικής αναρρίχησης. 
Κάθε φιλί στην κινηµατογραφική επιθεώρηση πρέπει να 
συµβάλει στην καριέρα του πυγµάχου ή άλλων ειδικών των 
σουξέ, που εκείνη τη στιγµή πανηγυρίζεται. Η απάτη δεν 
συνίσταται στο γεγονός ότι η πολιτιστική βιοµηχανία υπηρε-
τεί τη διασκέδαση, αλλά ότι η επιτήδεια εµπορική εµπλοκή 
της στα ιδεολογικά κλισέ της αυτοκαταλυόµενης κουλτούρας 
χαλάει κάθε όρεξη. Η ηθική και η καλαισθησία αποκλείουν 
την ασύστολη διασκέδαση ως «απλοϊκή» -η απλοϊκότητα θε-
ωρείται τόσο κακή, όσο και ο διανοουµενισµός- και περιορί-
ζουν ακόµη και τις τεχνικές δυνατότητες. Η πολιτιστική βιο-
µηχανία είναι διεφθαρµένη, όχι όµως ως αµαρτωλή Βαβυλώ-
να, αλλά ως καθεδρικός ναός της διασκέδασης ανεβασµένου 
επιπέδου. Σε όλες τις βαθµίδες της, από τον Χέµινγουέι ώς 
τον Εµίλ Λούντβιχ*, από την κυρία Μίνιβερ** ώς τον Μονα-
χικό Καβαλάρη**, από τον Τοσκανίνι ώς τον Λοµπαρντο, η 
αναλήθεια συνδέεται µε το πνεύµα που η πολιτιστική βιοµη-
χανία δανείζεται ολόκληρο από την τέχνη και την επιστήµη. 
Ίχνη ενός καλύτερου στοιχείου διατηρεί σε εκείνα τα χαρα-
κτηριστικά που τη φέρνουν πιο κοντά στο τσίρκο, στην πει-
σµατώδη και κενή νοήµατος δεξιοτεχνία των αναβατών, των 

* Δηµοφιλής συγγραφέας πολλών βιογραφιών, µε προτίµηση τους «µεγά-
λους άντρες». 
**Mrs Miniver, Lone Ranger: κεντρικά πρόσωπα δυο οµώνυµων ραδιοφω-
νικών σειρών που κινηµατογραφήθηκαν. 
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ακροβατών και παλιάτσων, στην «υπεράσπιση και τη δικαιο-
λόγηση της τέχνης του σώµατος απέναντι στην τέχνη του 
πνεύµατος».3 Αλλά τα τελευταία καταφύγια της άψυχης τέ-
χνης του βαριετέ και του τσίρκου, η οποία ενσαρκώνει το αν-
θρώπινο σε αντίθεση προς τον κοινωνικό µηχανισµό, ανι-
χνεύεται ανελέητα από έναν σχεδιάζοντα Λόγο που εξανα-
γκάζει τα πάντα να αποδείξουν τη σηµασία τους και την απο-
τελεσµατικότητα τους· εξαφανίζει το ανόητο στη βάση τόσο 
ριζικά όσο και το νόηµα των έργων τέχνης στην κορυφή. 
Η σηµερινή συγχώνευση κουλτούρας και διασκέδασης 

δεν οδηγεί µόνο στον εξευτελισµό της κουλτούρας, αλλά και 
σε αναγκαστική εξαΰλωση της διασκέδασης. Αυτή η τάση εκ-
δηλώνεται ήδη στο γεγονός ότι η κουλτούρα βιώνεται µόνο 
µέσα από οµοιώµατα, όπως είναι η κινηµατογραφική φωτο-
γραφία ή η ραδιοφωνική ηχογράφηση. Στην επεκτακτική πε-
ρίοδο του φιλελευθερισµού η διασκέδαση τρεφόταν από την 
αρραγή πίστη στο µέλλον: τα πράγµατα θα έµεναν όπως είναι 
και εντούτοις θα βελτιώνονταν. Σήµερα αυτή η πίστη εξαϋ-
λώνεται ακόµη µια φορά- γίνεται τόσο αχνή που χάνει από τα 
µάτια της κάθε στόχο και είναι σαν το χρυσό φόντο των εικό-
νων που προβάλλεται πίσω από την πραγµατικότητα. Συγκ-
ροτείται από τις σηµασιοδοτήσεις µε τις οποίες παράλληλα 
προς την ίδια τη ζωή, το θέαµα υπογραµµίζει µε τη σειρά του 
τον υπέροχο τύπο, το µηχανικό, το δυναµικό κορίτσι, την αδί-
στακτη συµπεριφορά που έχει µεταµφιεσθεί σε χαρακτήρα, 
το ενδιαφέρον για τα σπορ και, τέλος, τα αυτοκίνητα και τα 
τσιγάρα, ακόµη και όταν η διασκέδαση δεν χρεώνεται για λο-
γαριασµό διαφηµίσεων των άµεσων παραγωγών, αλλά σε 
εκείνον του συνολικού συστήµατος. Η ίδια η διασκέδαση κα-
τατάσσεται στα ιδανικά, υποκαθιστά τα υψηλά αγαθά κάνο- 

3. Frank Wedekind, Gesammelte Werke, Μόναχο 1921, τόµ. IX, σελ. 426. 



-----ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 239 ___  

ντας τις µάζες να τα ξεουνηθίσουν εντελώς, καθώς αυτή τα 
επαναλαµβάνει ακόµη πιο στερεότυπα απ' ό,τι τα ιδιωτικά 
χρηµατοδοτούµενα διαφηµιστικά συνθήµατα. Ο εσωτερικός 
κόσµος, η υποκειµενικά περιορισµένη µορφή της αλήθειας, 
ήταν πάντοτε πιο υπόδουλος στους εξωτερικούς κυρίους απ' 
ό,τι διαισθανόταν. Η πολιτιστική βιοµηχανία τον µετατρέπει 
σε φανερό ψέµα. Σήµερα τον βιώνει κανείς µόνον ως µια µω-
ρολογία που σερβίρεται µέσα σε θρησκευτικά bestsellers, 
ψυχολογικές ταινίες και ροµάντζα σε συνέχειες των γυναι-
κείων περιοδικών (women's serials) και είναι ευπρόσδεκτη 
σαν µια οδυνηρή-ευχάριστη γαρνιτοΰρα, για να µπορεί κα-
νείς στη ζωή να ελέγχει ακόµη ασφαλέστερα τις ανθρώπινες 
παρορµήσεις του. Υπό αυτή την έννοια, η διασκέδαση πραγ-
µατώνει την κάθαρση των παθών, µια λειτουργία την οποία ο 
Αριστοτέλης απέδιδε στην τραγωδία, όπως ο Μόρτιµερ 
Άντλερ* σήµερα πράγµατι στις ταινίες. Η πολιτιστική βιοµη-
χανία αποκαλύπτει την αλήθεια για την κάθαρση, όπως και 
για την τεχνοτροπία. 

Όσο ισχυρότερη γίνεται συνολικά η θέση της πολιτιστικής 
βιοµηχανίας, τόσο πιο αθροιστικά µπορεί να χειρίζεται τις 
ανάγκες των καταναλωτών, να τις παράγει, να τις κατευθύ-
νει, να τις χαλιναγωγεί, ακόµη και να καταργήσει το στοιχείο 
της διασκέδασης: εδώ δεν µπαίνει κανένα όριο στην πολιτι-
στική πρόοδο. Αλλά αυτή η τάση είναι ενυπαρκτη στην ίδια 
την αρχή της διασκέδασης, που χαρακτηρίζει τον αστικό δια-
φωτισµό. Αν η ανάγκη για διασκέδαση έχει δηµιουργηθεί 
κυρίως από τη βιοµηχανία, που διαφήµιζε στις µάζες το έργο 

* Mortimer Adler: νεοθωµιστής λαϊκός φιλόσοφος που υπερασπιζόταν τον 
κινηµατογράφο µε επιχειρήµατα από τη φιλοσοφία των Σχολαστικών. 
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µέσω του θέµατος του, τη χρωµολιθογραφία µέσω της παρι-
στανόµενης λιχουδιάς και, αντίστροφα, τη σκόνη της πουτί-
γκας µέσω της απεικονιζόµενης πουτίγκας, στη διασκέδαση 
ήταν ανέκαθεν ευδιάκριτη η πρόθεση του εµπόρου να πασά-
ρει κάτι σκάρτο στον πελάτη, η κουβέντα µε στόχο την προώ-
θηση των πωλήσεων (sales talk), η φωνή του κράχτη στην ετή-
σια εµποροπανήγυρη. Αλλά η πρωτογενής εκλεκτή συγγέ-
νεια µεταξύ εµπορίου και διασκέδασης φαίνεται στο ίδιο το 
νόηµα της: την απολογητική υπεράσπιση της κοινωνίας. Δια-
σκεδάζω σηµαίνει είµαι σύµφωνος. Αυτό δεν είναι δυνατόν 
παρά µόνον όταν η διασκέδαση στεγανοποιείται απέναντι 
στην κοινωνική διαδικασία ως όλον, αποβλακώνει και θυσιά-
ζει παράλογα την αναπόδραστη αξίωση κάθε έργου, ακόµη 
και του πιο ασήµαντου, να αντανακλά στα όρια του το όλον. 
Διασκέδαση σηµαίνει πάντοτε: δεν πρέπει να το σκέφτοµαι, 
ξεχνάω τον ανθρώπινο πόνο, ακόµη και όταν δείχνεται. Στη 
βάση της βρίσκεται η αδυναµία. Είναι πράγµατι φυγή, όχι 
όµως φυγή από τη θλιβερή πραγµατικότητα, όπως εκείνη δια-
τείνεται, αλλά από την ΰοτατη σκέψη για αντίσταση που µας 
έχει αφήσει ακόµα αυτή η πραγµατικότητα. Η απελευθέρω-
ση την οποία υπόσχεται η διασκέδαση είναι η απαλλαγή από 
τη σκέψη ως άρνηση. Η αδιαντροπιάτης ρητορικής ερώτησης 
«Τι θέλουν οι άνθρωποι!» έγκειται στο γεγονός ότι αυτή επι-
καλείται ως σκεπτόµενα υποκείµενα τους ίδιους ανθρώπους 
που κύριος στόχος της είναι να τους κάνει να ξεσυνηθίσουν 
την υποκειµενικότητα τους. Ακόµη κι όταν καµιά φορά το 
κοινό εξανίοταται κατά της βιοµηχανίας της διασκέδασης, 
πρόκειται για την παγιωµένη αδυναµία να αντισταθεί, στην 
οποία η ίδια το έχει εθίσει. Εντούτοις είναι όλο και πιο δύ-
σκολο να κρατηθεί το κοινό σε αυτή τη στάση. Η πρόοδος της 
αποβλάκωσης δεν επιτρέπεται να υστερεί σε σχέση µε την 
ταυτόχρονη πρόοδο της νοηµοσύνης. Στην εποχή της στατι- 
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στικής οι µάζες είναι πολύ πονηρεµένες για να ταυτίζονται µε 
τον εκατοµµυριούχο πάνω στην οθόνη και πολΰ νωθρές στη 
σκέψη για να παρεκκλίνουν έστω ελάχιστα από το νόµο των 
µεγάλων αριθµών. Η ιδεολογία κρύβεται µέσα στον υπολογι-
σµό των πιθανοτήτων. Δεν γίνεται να ευνοηθεί ο καθένας 
από την τύχη, αλλά µόνον εκείνος που τραβάειτον τυχερό λα-
χνό ή µάλλον που έχει χρισθεί από µια ανώτερη δύναµη -
συνήθως από την ίδια τη βιοµηχανία της διασκέδασης, η 
οποία εµφανίζεται διαρκώς σε αναζήτηση. Τα πρόσωπα που 
ανακαλύπτονται από τους κυνηγούς ταλέντων και αναδει-
κνύονται λαµπρά µέσα από τα στούντιο είναι ιδεατοί τύποι 
της νέας εξαρτηµένης µεσαίας τάξης. Το θηλυκό αστεράκι, η 
στάρλετ, οφείλει να συµβολίζει την υπάλληλο, έτσι όµως που 
σε αντίθεση προς την πραγµατική το λαµπρό του βραδινό 
παλτό φαίνεται να προορίζεται ήδη γι' αυτή που το φοράει. 
Έτσι δεν τεκµηριώνει µπροστά στα µάτια κάθε κοπέλας µό-
νο τη δυνατότητα να εµφανισθεί και αυτή στην οθόνη, αλλά, 
µε µεγαλύτερη µάλιστα έµφαση, και την απόσταση που τη χω-
ρίζει. Μόνο σε µία µπορεί να χαµογελάσει η τύχη, µόνον ένας 
γίνεται διάσηµος, και µολονότι µαθηµατικά έχουν όλοι τις 
ίδιες πιθανότητες, αυτές είναι τόσο ελάχιστες για κάθε άτο-
µο, που καλά θα έκανε να τις ξεγράψει και να χαρεί µε την τύ-
χη του άλλου, στη θέση του οποίου θα µπορούσε κάλλιστα να 
βρίσκεται ο ίδιος, αλλά δεν βρίσκεται ποτέ. Όπου ακόµη η 
πολιτιστική βιοµηχανία καλεί τους πελάτες να κάνουν τέτοι-
ες απλοϊκές ταυτίσεις, αυτές αναιρούνται επιτόπου. Κανένας 
δεν µπορεί πια να χάνει το δρόµο του. Κάποτε ο θεατής έβλε-
πε τον δικό του γάµο µέσα σε εκείνον που παριστανόταν στην 
οθόνη. Σήµερα οι τυχεροί πάνω στην οθόνη είναι δείγµατα 
του ίδιου γένους στο οποίο ανήκει και ο καθένας από το κοι-
νό, όµως σε αυτή την οµοιότητα ενυπάρχει η διαίρεση των 
αθρώπινων στοιχείων. Η τέλεια οµοιότητα είναι η απόλυτη 
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διαφορά. Η ταυτότητα του γένους απαγορεύει εκείνη των πε-
ριπτώσεων. Η πολιτιστική βιοµηχανία πραγµατοποίησε κα-
κεντρεχούς τον άνθρωπο ως ον του γε'νους.* Ο καθε'νας είναι 
µόνον αυτό που του επιτρέπει να αντικαθιστά κάθε άλλον: 
αντικαταστατός (fungibel), δείγµα του γένους. Ο ίδιος, ως 
άτοµο, είναι το απόλυτα αναπληρώσιµο ον, το καθαρό τίποτε, 
και ακριβώς αυτό έρχεται να συνειδητοποιήσει όταν µε την 
πάροδο του χρόνου χάνει την οµοιότητα. Έτσι αλλάζει η 
εσωτερική σύνθεση της θρησκείας της επιτυχίας, η οποία κα-
τά τα άλλα διατηρείται ακλόνητη. Τη θέση της πορείας per 
aspera ad astra,** που συνδέεται µε δυσκολίες και κοπιαστι-
κές προσπάθειες, παίρνουν όλο και πιο πολύ οι πριµοδοτή-
σεις. Το στοιχείο της τυφλότητας που διέπει τη ρουτίνα των 
διαδικασιών όπου αποφασίζεται ποιο τραγούδι (song) είναι 
κατάλληλο για σουξέ, ποια κοµπάρσος για ηρωίδα, πανη-
γυρίζεται από την ιδεολογία. Οι ταινίες υπογραµµίζουν τη 
σύµπτωση. Επιβάλλοντας την ουσιαστική οµοιότητα των χα-
ρακτήρων τους, µε εξαίρεση τον παλιάνθρωπο, και αποκλεί-
οντας τις αουµµόρφωτες φυσιογνωµίες, λόγου χάρη εκείνες 
που όπως η Γκάρµπο δεν δείχνουν ότι θα µπορούσε να τις 
χαιρετήσει κανείς µε ένα «Hello, sister!», κάνουν τη ζωή των 
θεατών αρχικά πιο εύκολη. Τους διαβεβαιώνουν πως δεν 
χρειάζεται να είναι διαφορετικοί απ' ό,τι είναι, πως και αυτοί 
θα τα καταφέρουν µια χαρά, αφού δεν θα τους ζητηθεί κάτι 
για το οποίο ξέρουν ότι είναι ανίκανοι. Ταυτόχρονα όµως 
τους υποδηλώνεται πως και οι τυχόν προσπάθειες τους θα 
ήταν ανώφελες, αφού και η ίδια η αστική ευτυχία δεν βρίσκε- 

*Gattungswesen: ον ή αντίτυπο του γένους, άνθρωπος εν γένει, σε αντιδια-
στολή προς τον άνθρωπο ως ανήκοντα σε ένα έθνος, σε µια θρησκεία, ένα 
κοινωνικό στρώµα κ.λπ. ή ως υποκείµενο. * *διά της τραχείας (οδοΰ) 
προς τα άστρα, µέσω της νύχτας προς το φως. 
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ται πια σε συνάρτηση µε το µετρήσιµο αποτέλεσµα της εργα-
σίας τους. Αυτή η υπόδειξη γίνεται κατανοητή. Κατά βάθος 
αναγνωρίζουν όλοι ότι η σύµπτωση που βοηθάει κάποιον να 
βρει την τύχη του είναι η άλλη όψη του σχεδιασµού. Επειδή 
ακριβώς οι δυνάµεις της κοινωνίας έχουν ήδη εξορθολογι-
σθεί τόσο πολύ στην ανάπτυξη τους που ο καθένας θα µπο-
ρούσε να γίνει µηχανικός και διευθυντής, δεν είναι πια ορθο-
λογικό να ρωτάµε σε ποιον θα επενδύσει η κοινωνία πόρους 
για την κατάρτιση και ποιον θα εµπιστευθεί για την ανάληψη 
αυτών των λειτουργιών. Σύµπτωση και σχεδιασµός γίνονται 
ταυτόσηµα, διότι µπροστά στην οµοιότητα των ανθρώπων η 
ευτυχία και η δυστυχία του µεµονωµένου ατόµου, από τη βά-
ση ώς την κορυφή, χάνουν κάθε οικονοµική σηµασία. Η ίδια 
η σύµπτωση σχεδιάζεται· σηµαντικό δεν είναι ότι αφορά 
αυτό ή εκείνο το ορισµένο άτοµο, αλλά ακριβώς ότι πιστεύει 
κανείς τη δύναµη της. Η σύµπτωση χρησιµεύει ως άλλοθι 
στους σχεδιάζοντες και δηµιουργείτην εντύπωση πως ο ιστός 
των συναλλαγών και των λαµβανόµενων µέτρων, στον οποίο 
µεταµορφώθηκε η ζωή, αφήνει περιθώρια για αυθόρµητες 
άµεσες σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων. Στα διάφορα µέσα 
έκφρασης της πολιτιστικής βιοµηχανίας η ελευθερία αυτού 
του είδους συµβολίζεται από την αυθαίρετη επιλογή περι-
πτώσεων που αντιστοιχούν στον µέσο όρο. Στα λεπτοµερή 
ρεπορτάζ των περιοδικών ποικίλης ύλης για τα χωρίς πολυτέ-
λειες λαµπρά ταξίδια αναψυχής που οργανώνονται από το 
περιοδικό για τον τυχερό του διαγωνισµού, κατά προτίµηση 
µια δακτυλογράφο, η οποία κέρδισε πιθανώς χάρη στις επα-
φές της µε τους παράγοντες του τόπου, καθρεφτίζεται η γενι-
κή αδυναµία. Είναι όλοι απλώς υλικό, έτσι που τα αφεντικά 
µπορούν να δεχθούν έναν από αυτούς στον παράδεισο τους 
και έπειτα να τον ξαναπετάξουν: αν στηριχθεί στα δικαιώµα-
τα του και στην εργασία του, µπορεί να σβήσει. Η βιοµηχανία 
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ενδιαφε'ρεται για τους ανθρώπους απλώς ως πελάτες και 
υπαλλήλους της και όντως έχει υπαγάγει τόσο την ανθρωπό-
τητα στο συνολό της όσο και κάθε στοιχείο της σε αυτόν τον 
γενικό τύπο. Ανάλογα µε τις εκάστοτε προτεραιότητες, η ιδε-
ολογία υπογραµµίζει το σχέδιο ή τη σύµπτωση, την τεχνική ή 
τη ζωή, τον πολιτισµό ή τη φύση. Στους ανθρώπους ως υπαλ-
λήλους υπενθυµίζει την ορθολογική οργάνωση και τους πα-
ρακινεί να ενταχθούν σε αυτή ακολουθώντας τον κοινό νου. 
Στους ανθρώπους ως καταναλωτές υπογραµµίζεται η ελευ-
θερία της εκλογής και η γοητεία των ασύλληπτων πτυχών της 
ζωής, µε παραδείγµατα από περιστατικά της ιδιωτικής ζωής 
των ανθρώπων που παρουσιάζονται στην οθόνη ή στον Τύπο. 
Σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι παραµένουν αντικείµενα. 
Όσο πιο λίγα µπορεί να υποσχεθεί η πολιτιστική βιοµη-

χανία, όσο λιγότερο είναι σε θέση να ερµηνεύσει τη ζωή ως 
µεστή νοήµατος, τόσο πιο κενή γίνεται αναγκαστικά η ιδεο-
λογία την οποία διαδίδει. Ακόµη και τα αφηρηµένα ιδανικά 
της αρµονίας και της καλοσύνης της κοινωνίας είναι υπερβο-
λικά συγκεκριµένα στην εποχή της καθολικής διαφήµισης. 
Ειδικά τις αφηρηµένες έννοιες έµαθε κανείς να τις αναγνω-
ρίζει ως συνθήµατα για την άγρα πελατείας. Η γλώσσα που 
επικαλείται µόνο την αλήθεια προκαλεί απλώς την ανυποµο-
νησία να προχωρήσει κανείς στον εµπορικό σκοπό που πι-
στεύει ότι εκείνη κατά βάθος επιδιώκει. Ο λόγος που δεν εί-
ναι µέσον φαίνεται ανόητος, ο άλλος µοιάζει πλασµατικός, 
αναληθής. Οι αξιολογικές κρίσεις ακούγονται ή ως διαφήµι-
ση ή ως φλυαρίες. Η ιδεολογία που έτσι έχει οδηγηθεί σε αο-
ριστία και µη δεσµευτικότητα, δεν γίνεται ωστόσο ούτε πιο 
διαφανής ούτε πιο αδύνατη. Η ίδια της η αοριστία, η σχεδόν 
φυσικοεπιστηµονική απροθυµία να δηλώσει κατηγορηµατι-
κά κάτι µη επαληθευσιµο, ενεργεί ως όργανο κυριαρχίας. Γί-
νεται η εµφαντική και καλοσχεδιασµένη διακήρυξη αυτού 
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που υπάρχει. Η πολιτιστική βιοµηχανία έχειτην τάση να γίνει 
η ενσάρκωση προτάσεων πρωτοκόλλου* και κατά συνέπεια 
ο αδιάψευστος προφήτης του κατεστηµένου. Ελίσσεται µε 
µαστοριά ανάµεσα στους σκοπέλους της διαπιστώσιµα ψεύ-
τικης πληροφορίας και της ολοφάνερης αλήθειας αναπαρά-
γοντας πιστά το φαινόµενο, η πυκνότητα του οποίου δεν αφή-
νει το φως της γνώσης να διεισδύσει και έτσι το ασφυκτικά 
πανταχού παρόν φαινόµενο αναγορεύεται σε ιδανικό. Η ιδε-
ολογία διασπάται σε φωτογραφία τής αµετάπειστης ζωής και 
σε σκέτο ψέµα για το νόηµα της, το οποίο δεν λέγεται ρητά, 
αλλά υποβάλλεται έµµεσα και µε τη συνεχή επανάληψη 
εντυπώνεται στα κεφάλια των ανθρώπων. Για να καταδειχθεί 
η θεία φύση του πραγµατικού αρκεί απλώς να επαναλαµβά-
νεται κυνικά αυτός ο ισχυρισµός. Μια τέτοια φωτολογική** 
απόδειξη δεν είναι βέβαια αυστηρά ακριβής, είναι όµως σα-
ρωτικά επιβλητική. Όποιος αµφιβάλλει ακόµα παρά τη δύ-
ναµη της µονοτονίας είναι τρελός. Η πολιτιστική βιοµηχανία 
απορρίπτει τις ενστάσεις εναντίον της τόσο καλά όσο και 
εκείνες κατά του κόσµου, τον οποίο αναπαράγει χωρίς µερο-
ληπτική τάση. Μπορεί κανείς απλώς να διαλέξει αν θα 
συµπράξει ή θα µείνει στη γωνία: οι επαρχιώτες που κατα-
φεύγουν στο αιώνια ωραίο και στα ερασιτεχνικά θέατρα, πε-
ριφρονώντας τον κινηµατογράφο και το ραδιόφωνο, πολιτι-
κά βρίσκονται ήδη εκεί όπου η µαζική κουλτούρα ωθεί ακόµη 
τους δικούς της. Είναι αρκετά χαλυβδωµένη και µπορεί ανά-
λογα µε τις ανάγκες της να χλευάζει ή να χρησιµοποιεί ως 

*Οι προτάσεις πρωτοκόλλου, τα καλοσυνταγµένα πρακτικά, είναι το γλωσ-
σικό ιδανικό του θετικισµού· η µονοσήµαντα δηλωτική γλώσσα, που διαπι-
στώνει και καταγράφει χωρίς αξιολογικε'ς κρίσεις τα δεδοµε'να, επιτρέπει 
την επαλήθευση ή τη διάψευση των αποφάσεων. 
**0 νεολογισµός υπαινίσσεται τις διάφορες φιλοσοφικές-θεολογικές 
(οντολογικές, κοσµολογικές κ.λπ.) αποδείξεις για την ύπαρξη του θεού. 
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ιδεολογήµατα ακόµη και τις παλαιε'ς χίµαιρες, τόσο το ιδανι-
κό του πατέρα όσο και τα απόλυτα αισθήµατα. Η νέα ιδεολο-
γία έχει ως αντικείµενο της τον κόσµο όπως είναι. Κάνει χρή-
ση της λατρείας του γεγονότος και έτσι περιορίζεται να πολι-
τογραφεί στο βασίλειο των γεγονότων την κακή ζωή απεικο-
νίζοντας την όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μέσω αυτής της 
µεταφοράς η ίδια η ζωή γίνεται υποκατάστατο του νοήµατος 
και του δικαιώµατος. Ωραίο είναι πάντοτε ό,τι αναπαράγει η 
κάµερα. Στη µαταιωµένη προοπτική να ήταν η ίδια στη θέση 
της υπαλλήλου στην οποία έλαχε ο γύρος του κόσµου, αντι-
στοιχεί η απογοητευτική όψη των φωτογραφηµένων µε ακρί-
βεια τόπων που θα διέσχιζε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 
Αυτό που προσφέρεται δεν είναι η Ιταλία, αλλά η αυτοψία 
που πείθει ότι αυτή η χώρα υπάρχει. Η ταινία έχει τη δυνατό-
τητα να δείξει το Παρίσι, στο οποίο η νεαρή Αµερικανίδα 
σκοπεύει να πραγµατώσει ό,τι λαχταρούσε, µέσα σε θλιβερή 
ερηµία, για να τη ρίξει ακόµη πιο αδυσώπητα στα χέρια του 
επιτήδειου νεαρού Αµερικανού, τον οποίο θα µπορούσε να 
είχε γνωρίσει και στην πατρίδα της. Το γεγονός ότι όλα συνε-
χίζονται, ότι το σύστηµα ακόµη και στην πιο πρόσφατη φάση 
του αναπαράγει τη ζωή εκείνων που το συνιστούν, και δεν 
τους ξεφορτώνεται αµέσως, καταχωρείται ως νόηµα και αξία 
του. Ως δικαιολογία για την τυφλή διαιώνιση του συστήµατος, 
και µάλιστα για το αµετάβλητο του, χρησιµεύει γενικά η ανά-
γκη να συνεχισθεί η πορεία των πραγµάτων και η συµµετοχή 
οτο παιγνίδι. Υγιές είναι ό,τι επαναλαµβάνεται, όπως οι κύ-
κλοι στη φύση και τη βιοµηχανία. Αιωνίως µορφάζουν µειδιώ-
ντας τα ίδια µωρά µέσα από τα εικονογραφηµένα περιοδικά, 
αιωνίως κοπανάει η µηχανή της τζαζ. Παρ' όλες τις προόδους 
της αισθητικής τεχνικής, των προδιαγραφών και των ειδικοτή-
των, παρ' όλη τη νευρική κίνηση που επικρατεί σε αυτούς τους 
κλάδους, το ψωµί µε το οποίο η πολιτιστική βιοµηχανία ταΐζει 
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τους ανθρώπους παραµένει ο λίθος* των στερεοτυπών. Ζει 
από την κυκλική κίνηση από την πράγµατι δικαιολογηµένη έκ-
πληξη ότι οι µητέρες παρ' όλες τις δυσκολίες εξακολουθούν να 
γεννούν παιδιά και οι τροχοί δεν έχουν ακόµη σταµατήσει να 
γυρίζουν. Έτσι ενισχύεται η θέση ότι τα πράγµατα δεν αλλά-
ζουν. Τα στάχυα των σιτώνων που κυµατίζουν στο τέλος της 
ταινίας του Τσάπλιν για τον Χίτλερ αποκηρύσσουν την αντι-
φασιστική αγόρευσση υπέρ της ελευθερίας. Μοιάζουν µε τα 
ξανθά µαλλιά της νεαρής Γερµανίδας οτο θερινό αεράκι της 
κατασκήνωσης, όπως τη φωτογραφίζουν οι κάµερες τις Ufa.** 
Ο µηχανισµός της κοινωνικής κυριαρχίας αντιλαµβάνεται τη 
φύση ως σωτήρια αντίθεση προς την κοινωνία και έτσι την 
εµπλέκει στο αθεράπευτο κατεστηµένο και την ξεπουλάει. Η 
διαβεβαίωση µέσω της εικόνας ότι τα δέντρα είναι πράσινα, ο 
ουρανός είναι γαλάζιος και τα σύννεφα αρµενίζουν µετατρέ-
πει όλα αυτά σε κρυπτογραφήµατα που σηµαίνουν καπνοδό-
χους εργοστασίων και πρατήρια καυσίµων. Αντίστροφα, οι 
τροχοί και τα εξαρτήµατα µηχανών πρέπει να λάµπουν γεµάτα 
έκφραση, υποβιβαζόµενα σε φορείς της ψυχής αυτών των δέ-
ντρων και των σύννεφων. Η φύση και η τεχνική κινητοποιού-
νται έτσι ενάντια στη µούχλα, την παραποιηµένη αναµνηστική 
εικόνα της φιλελεύθερης κοινωνίας, όταν δήθεν οι άνθρωποι 
περιφέρονταν άσκοπα µέσα σε πνιγηρά βελούδινα δωµάτια, 
αντί να κάνουν ασεξουαλικά λουτρά στο ύπαιθρο, όπως συνη-
θίζουν σήµερα, ή έµεναν στο δρόµο από τις βλάβες των 
προϊστορικών µοντέλων της Μπενζ, αντί από εκεί όπου τέλος 
πάντων βρίσκονται να µεταφέρονται µε ταχύτητα πυραύλων 
εκεί όπου δεν είναι διαφορετικά. Ο θρίαµβος του γιγαντιαίου 

♦Βλέπε Κατά Ματθαίον 7,9. 
**Ufa: Universum-Film A.G., ηµιεπίσηµη γερµανική κινηµατογραφική 
εταιρεία. 
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τραστ πάνω στην πρωτοβουλία του επιχειρηµατία εξυµνείται 
από την πολιτιστική βιοµηχανία ως η αιωνιότητα της επιχειρη-
µατικής πρωτοβουλίας. Καταπολεµάται ένας εχθρός που είναι 
ήδη ηττηµένος, το σκεπτόµενο υποκείµενο. Η ανάσταση του 
αντιµικροαστικοΰ Χανς Ζόνενστέσερ* στη Γερµανία και η 
άνεση µε την οποία απολαµβάνεται το Life with father** 
συµφωνούν µεταξύ τους. 

Σε ένα σηµείο βέβαια η κούφια ιδεολογία δεν αστειεύεται: 
λαµβάνεται µέριµνα. «Κανένας δεν επιτρέπεται να πεινάει 
και να κρυώνει- όποιος παραταύτα το κάνει θα πάει στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης»: αυτό το ευφυολόγηµα από τη 
χιτλερική Γερµανία θα µπορούσε να είναι η φωτεινή επιγρα-
φή σε όλες τις πύλες της πολιτιστικής βιοµηχανίας. Με πονη-
ρή αφέλεια προϋποθέτει µία κατάσταση που χαρακτηρίζει τη 
νεότερη κοινωνία: αυτή µπορεί να βρίσκει εύκολα τους δι-
κούς της. Η τυπική ελευθερία του καθενός είναι εγγυηµένη. 
Κανένας δεν έχει να δώσει επίσηµα λογαριασµό για ό,τι σκέ-
φτεται. Αντ' αυτού βρίσκεται ο καθένας από νωρίς έγκλει-
στος µέσα σε ένα σύστηµα εκκλησιών, λεσχών, επαγγελµατι-
κών οργανώσεων και άλλων σχέσεων, που αποτελούν το πιο 
ευαίσθητο όργανο κοινωνικού ελέγχου. Όποιος δεν θέλει να 
καταστραφεί, πρέπει να φροντίσει να µη βρεθεί ελλιπής σύµ-
φωνα µε τα µέτρα και τα σταθµά αυτού του µηχανισµού. 
Αλλιώς δεν θα προκόψει στη ζωή του και τελικά θα χαθεί. Το 
γεγονός ότι σε όλες τις σταδιοδροµίες, προπάντων όµως στα 
ελεύθερα επαγγέλµατα, οι ειδικές γνώσεις κατά κανόνα 

* Hans Sonnenstofiers. Ein heiteres Traumspiel: Θεατρικό δράµα για το ρα-
διόφωνο του Paul Apel, που αργότερα (1937) διασκευάστηκε από τον G. 
Griindgens. **Δηµοφιλής ραδιοφωνική σειρά βασισµε'νη σε ε'να θεατρικό 
ε'ργοτης C. Day. 
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συνδέονται µε το κοµφορµιοτικό φρόνηµα εύκολα οδηγεί στο 
εσφαλµένο συµπέρασµα πως οι ειδικές γνώσεις και µόνον 
αρκούν. Στην πραγµατικότητα είναι χαρακτηριστικό της 
ανορθολογικότητας του σχεδιασµού αυτής της κοινωνίας ότι 
µόνο τη ζωή των πιστών οπαδών της αναπαράγει ώς ένα ση-
µείο. Η κλίµακα του βιοτικού επιπέδου αποδίδει µε αρκετή 
ακρίβεια τον εσωτερικό δεσµό των κοινωνικών στρωµάτων 
και των ατόµων µε το σύστηµα. Στο διευθυντή µπορεί κανείς 
να βασίζεται* αξιόπιστος είναι και ο µικροϋπάλληλος, ο 
Ντάγκγουντ,* όπως παρουσιάζεται στο χιουµοριστικό περιο-
δικό και όπως ζει στην πραγµατικότητα. Όποιος πεινάει και 
κρυώνει είναι κιόλας στιγµατισµένος, προπάντων αν είχε κά-
ποτε καλές προοπτικές. Κινείται στο περιθώριο και, αν εξαι-
ρεθούν τα βαριά εγκλήµατα, το πιο µεγάλο αµάρτηµα είναι 
να παραµένει κανείς περιθωριακός. Στις ταινίες παρουσιά-
ζεται στην καλύτερη περίπτωση ως ιδιόρρυθµος τύπος, ως το 
αντικείµενο ενός κακεντρεχώς επιεικούς χιούµορ, συχνότα-
τα όµως είναι ο «κακός» (villain), που από µια πρώτη κιόλας 
εµφάνιση είναι αναγνωρίσιµος ως τέτοιος, προτού αυτό φα-
νεί στη δράση, για να µη δοθεί ούτε µια στιγµή τροφή στην 
πλάνη πως η κοινωνία θα στρεφόταν εναντίον καλοπροαίρε-
των ανθρώπων. Όντως πραγµατοποιείται σήµερα ένα είδος 
κράτους πρόνοιας και ευηµερίας στις υψηλότερες βαθµίδες 
της ιεραρχίας. Για να κρατήσουν οι ιθύνοντες τη θέση τους, 
φροντίζουν να διατηρούν την οικονοµία σε αµείωτη κίνηση 
µε τη βοήθεια της ανεπτυγµένης στο έπακρο τεχνικής, που 
κατά βάση κάνει περιττές τις µάζες της δικής τους χώρας ως 
παραγωγικό δυναµικό. Οι εργάτες, οι πραγµατικοί τροφοί, 
τρέφονται από τους οικονοµικούς ηγέτες, τους τρεφόµενους: 
έτσι το θέλει το ιδεολογικό ψεύδος. Η θέση του ατόµου είναι 

*Φιγούρα ενός κόµικ που έφερε τον τίτλο Blondie. 
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συνεπώς επισφαλής. Κατά την περίοδο του φιλελευθερισµού 
τον φτωχό τον θεωρούσαν τεµπέλη, ενώ σήµερα γίνεται 
αυτοµάτως ύποπτος. Εκείνος για τον οποίο έξω δεν υπάρχει 
µε'ριµνα προορίζεται για το στρατόπεδο συγκέντρωσης ή 
τουλάχιστον για την κόλαση της πιο χαµηλής εργασίας και 
των εξαθλιωµένων φτωχογειτονιών. Η πολιτιστική βιοµηχα-
νία όµως αντικατοπτρίζει τη θετική και την αρνητική πρόνοια 
για τους διοικούµενους σαν άµεση αλληλεγγύη των ανθρώ-
πων µέσα στον κόσµο των άξιων. Κανένας δεν λησµονείται, 
παντού υπάρχουν γείτονες, κοινωνικοί λειτουργοί, δόκτορες 
Γκιλέσπι και φιλόσοφοι ιδρυµάτων µε αληθινή καρδιά, που 
µε την ευγενή κατ' ιδίαν παρέµβαση µετατρέπουν την κοι-
νωνκά διαιωνιζόµενη αθλιότητα σε θεραπεΰσιµες ατοµικές 
περιπτώσεις, εφόσον η προσωπική αχρειότητα των άτυχων 
δεν γίνεται εµπόδιο. Η καλλιέργεια της συντροφικότητας 
συµφωνά µε τους κανόνες της διοίκησης επιχειρήσεων, που 
είναι ήδη µέληµα κάθε εργοστασίου µε στόχο την αύξηση της 
παραγωγής, ακριβώς µε την επανιδιωτικοποίηση των σχέσε-
ων µεταξύ των ανθρώπων στην παραγωγή, κάνοντας τες δη-
λαδή κατ' επίφαση άµεσες, υποβάλλει σε κοινωνικό έλεγχο 
και το τελευταίο ιδιωτικό συναίσθηµα. Αυτή η ψυχική χειµε-
ρινή βοήθεια* ρίχνει τη συµφιλιωτική σκιά της πάνω στις 
οπτικές και ακουστικές ταινίες της πολιτιστικής βιοµηχανίας, 
πολύ πριν επεκταθεί από το εργοστάσιο στην κοινωνία ολο-
κληρωτικά. Όµως οι µεγάλοι αρωγοί και ευεργέτες της αν-
θρωπότητας, τα επιστηµονικά επιτεύγµατα των οποίων οι 
γραφιάδες πρέπει να παριστάνουν ορθά κοφτά ως πράξεις 
συµπόνιας, για να προσδώσουν σε αυτά ένα πλασµατικό αν- 

* Υπηρεσία χειµερινής βοήθειας: εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση υπό τη δι-
εύθυνση του υπουργείου προπαγάνδας για την υποστήριξη ανέργων και άλ-
λων που χρειάζονται βοήθεια. (Σ.τ.Ε.) 



-----ΠΟΛΙΉΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 251 ____  

θρώπινο ενδιαφέρον, κρατούν ελεύθερη τη θέση των αρχη-
γών των λαών, οι οποίοι τελικά θεσπίζουν την κατάργηση της 
συµπόνιας και ξέρουν πώς να προλάβουν κάθε µετάδοση της, 
αφοΰ θα έχει εξοντωθεί και ο τελευταίος παράλυτος. 
Η έµφαση στη χρυσή καρδιά είναι ο τρόπος µε τον οποίο 

η κοινωνία παραδέχεται τη δυστυχία που δηµιουργεί η ίδια: 
όλοι γνωρίζουν ότι σε αυτό το σύστηµα δεν τα καταφέρνουν 
µόνοι τους, και αυτό η ιδεολογία πρέπει να το λάβει υπόψη. 
Μη αρκούµενη διόλου στην απλή συγκάλυψη της δυστυχίας 
µε το πέπλο της αυτοσχέδιας συντροφικότητας, η πολιτιστική 
βιοµηχανία θεωρεί τιµή του κλάδου της να αντικρίζει µε γεν-
ναιότητα τη δυστυχία και να την παραδέχεται µε µια δύσκολα 
συγκροτούµενη ψυχραιµία. Το πάθος της ψυχραιµίας* δικαι-
ολογεί τον κόσµο που την κάνει αναγκαία. Έτσι είναι η ζωή, 
τόσο σκληρή, γι' αυτό όµως και τόσο θαυµάσια, τόσο υγιής. 
Το ψέµα δεν τροµάζει µπροστά στην τραγικότητα. Όπως η 
ολική κοινωνία δεν καταργεί τη δυστυχία των µελών της, αλ-
λά βέβαια την καταγράφει και τη σχεδιάζει, έτσι µεταχειρί-
ζεται και η µαζική κουλτούρα το τραγικό. Γι' αυτό επιµένει 
πεισµατικά στα δάνεια από την τέχνη. Αυτή της προµηθεύει 
την τραγική ουσία, την οποία η σκέτη ψυχαγωγία δεν µπορεί 
να προσφέρει από µόνη της, αλλά εντούτοις τη χρειάζεται, αν 
θέλει να µένει κατά κάποιο τρόπο πιστή στην αρχή της και να 
αναπαράγει µε ακρίβεια τα φαινόµενα. Τοτραγικό, µετατρε-
πόµενο σε υπολογισµένη και αποδεκτή συνιστώσα του κό-
σµου αποβαίνει ευλογία. Προστατεύει από την κατηγορία ότι 
η αλήθεια δεν γίνεται σεβαστή, ενώ η ίδια υιοθετείται µε 
κυνική λύπη. Το τραγικό κάνει την ανοστιά της λογοκρίναµε - 

*Η έκφραση υπαινίσσεται προφανώς το «πάθος της απόστασης», την κε-
ντρική έννοια του αριστοκρατικού φρονήµατος του Νίτσε, την οποία εκεί-
νος αντέτασσε στο ήθος της ισότητας. 
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νης ευτυχίας ενδιαφε'ρουσα και µάλιστα µε έναν εύχρηστο 
τρόπο. Στον καταναλωτή, που από πολιτιστική άποψη γνώρι-
σε καλύτερες µέρες, προσφέρει το υποκατάστατο ενός βά-
θους που έχει προ πολλού καταργηθεί, και στον τακτικό επι-
σκέπτη τα απορρίµµατα της παιδείας, τα οποία αυτός πρέπει 
να κατέχει για λόγους γοήτρου. Σε όλους παρέχει την παρη-
γοριά ότι και το ισχυρό, αυθεντικό ανθρώπινο πεπρωµένο εί-
ναι ακόµη δυνατό να βιώνεται και ότι η ανεπιφύλακτη πα-
ρουσίαση του είναι αναπόφευκτη. Η ύπαρξη, το εντελώς 
κλειστό σύστηµα της ζωής, στην πιστή αναπαραγωγή της 
οποίας εξαντλείται η σηµερινή ιδεολογία, εµφανίζεται τόσο 
πιο µεγαλοπρεπής, υπέροχη και κραταιή, όσο πιο πολύ ανα-
κατεύεται µε δόσεις αναγκαίας δυστυχίας. Παίρνει έτσι τη 
µορφή του πεπρωµένου. Το τραγικό ισοπεδώνεται σε µια 
απειλή εξόντωσης όσων δεν συµπράττουν, ενώ το παράδοξο 
νόηµα του βρισκόταν άλλοτε στην ανέλπιδη αντίσταση κατά 
της µυθικής απειλής. Το τραγικό πεπρωµένο µετατρέπεται σε 
δίκαιη τιµωρία, στην οποία ανέκαθεν λαχταρούσε να το µε-
τασχηµατίσει η αστική αισθητική. Η ηθική της µαζικής 
κουλτούρας είναι εκείνη η ξεπεσµένη των παιδικών βιβλίων 
του χθες. Στην παραγωγή πρώτης κατηγορίας ο κακός λόγου 
χάρη µεταµφιέζεται σε µια υστερική γυναίκα που, όπως εµ-
φανίζεται σε µια µελέτη µε δήθεν κλινική ακρίβεια, προσπα-
θεί να καταστρέψει την ευτυχία της πιο προσαρµοσµένης 
στην πραγµατικότητα ανταγωνίστριας και βρίσκει ένα θάνα-
το που δεν έχει τίποτε το θεατρικό. Τέτοια επιστηµονικότητα 
δεν εφαρµόζεται βέβαια παρά µόνο στην κορυφή. Πιο κάτω 
τα γενικά έξοδα είναι χαµηλότερα. Εκεί το τραγικό ξεδο-
ντιάζεται χωρίς τη βοήθεια της κοινωνικής ψυχολογίας. 
Όπως κάθε καθωσπρέπει ουγγροβιεννέζικη οπερέτα έπρεπε 
να έχει στη δεύτερη πράξη το τραγικό της φινάλε, που δεν 
άφηνε για την τρίτη παρά µόνο τη διάλυση των παρεξήγησε- 
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ων, έτσι και η πολιτιστική βιοµηχανία δίνει στο τραγικό τη µό-
νιµη θέση του µέσα στη ρουτίνα. Και µόνον η ολοφάνερη 
ύπαρξη της συνταγής είναι αρκετή για να κατευνάσει την 
ανησυχία µήπως το τραγικό δεν έχει τιθασευθεί. Η δραµατι-
κή συνταγή getting into trouble and out again,* όπως περι-
γράφηκε από µια νοικοκυρά, αγκαλιάζει ολόκληρη τη µαζική 
κουλτούρα, από το ηλίθιο ροµάντζο σε συνέχειες των γυναι-
κε ίων περιοδικών ως την κορυφαία επιτυχία. Ακόµη και η πιο 
κακή έκβαση, η οποία άλλοτε είχε διαφορετικό νόηµα, επι-
κυρώνει την τάξη και διαφθείρει το τραγικό, είτε διότι η 
γυναίκα, που ο έρωτας της παραβιάζει τους επίσηµους κανό-
νες πληρώνει τη σύντοµη ευτυχία της µε το θάνατο, είτε διότι 
η θλιβερή έκβαση της ταινίας κάνει τον ακατάλυτο χαρακτή-
ρα της πραγµατικής ζωής να λάµπει ακόµη πιο φωτεινά. Ο 
τραγικός κινηµατογράφος γίνεται πράγµατι ηθικό αναµορ-
φωτήριο. Από τις µάζες, που εξαχρειώνονται ζώντας κάτω 
από τις πιέσεις του συστήµατος και δείχνουν σηµάδια πολιτι-
σµού µόνο µε τη µορφή σπασπωδώς εγχαραγµένων συµπερι-
φορών, µέσα από τις οποίες ξεπροβάλλουν παντού η οργή 
και η δυστροπία, αναµένεται ότι βλέποντας το αδυσώπητο 
της ζωής και την υποδειγµατική συµπεριφορά των θιγοµένων 
θα µάθουν να τηρούν την τάξη. Η κουλτούρα συνέβαλλε πά-
ντοτε στο δαµασµό των επαναστατικών καθώς και των βάρ-
βαρων ενστίκτων. Η εκβιοµηχανισµένη κάνει κάτι παραπά-
νω. Ασκεί τους ανθρώπους ώστε να δεχθούν τον όρο που 
ισχύει προκειµένου να κουτσοβολέψουν την αµείλικτη ζωή 
τους. Το άτοµο οφείλει να αξιοποιήσειτο γενικό του αίσθηµα 
αηδίας ως κινητήρια δύναµη για να παραδοθεί στη συλλογι-
κή εξουσία, η οποία τον έχει αηδιάσει. Οι διαρκώς απελπι-
στικές καταστάσεις που καταπονούν τον άνθρωπο στην κα- 

*Να µπλέκεις σε µπελάδες και να ξαναβγαίνεις από αυτούς. 
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θηµερινή ζωή µετατρέπονται στην οθόνη -δεν ξέρει κανείς 
πώς- σε µια υπόσχεση, ότι µπορεί να εξακολουθήσει να 
υπάρχει. Δεν χρειάζεται παρά µόνο να αντιληφθεί κανείς τη 
µηδαµινάτητά του, µόνο να υπογράψει την ήττα του, και ήδη 
είναι και αυτός µέλος. Η κοινωνία είναι µια κοινωνία απελ-
πισµένων και κατά συνέπεια λεία συµµοριών. Σε µερικά από 
τα σηµαντικότερα γερµανικά µυθιστορήµατα της προφασι-
στικής περιόδου, όπως στο Berlin Alexanderplatz και στο 
Kleiner Mann was nun* αυτή η τάση είναι τόσο χειροπιαστή 
όπως στις ταινίες του µέσου όρου και στην τεχνική της τζαζ. 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται κατά βάθος για τον 
αυτοχλευασµό του άντρα. Η δυνατότητα να γίνει κανείς οι-
κονοµικό υποκείµενο, επιχειρηµατίας, ιδιοκτήτης, έχει σβή-
σει εντελώς. Ώς και το πιο ταπεινό µαγαζί τυριών, η αυτοτε-
λής επιχείρηση, στη διεύθυνση και την κληροδότηση της 
οποίας στηριζόταν η αστική οικογένεια και η θέση του αρχη-
γού της, έχει περιέλθει σε εξάρτηση χωρίς προοπτικές απαλ-
λαγής. Όλοι µετατρέπονται σε υπαλλήλους και σε αυτόν τον 
υπαλληλικό πολιτισµό χάνεται το έτσι κι αλλιώς αµφίβολο 
αξίωµα του πατέρα. Η συµπεριφορά του ατόµου απέναντι 
στη σπείρα -στην επιχείρηση, στο επάγγελµα ή στο κόµµα, είτε 
πριν είτε µετά την έγκριση-, όπως και οι χειρονοµίες του 
φύρερ µπροστά στις µάζες και του εραστή µπροστά στην πο-
λιορκούµενη, λαµβάνει µια ιδιάζουσα µαζοχιστική χροιά. Η 
στάση που αναγκάζεται να παίρνει κανείς για να αποδεικνύει 
συνεχώς την ηθική καταλληλότητα του γι' αυτή την κοινωνία 
θυµίζει τα αγόρια που στις τελετές ένταξης τους στην ιδι-
αίτερη φυλή κινούνται κυκλικά χαµογελώντας στερεότυπα 
κάτω από τα χτυπήµατα του ιερέα. Η ύπαρξη στον όψιµο κα-
πιταλισµό είναι µια διαρκής τελετουργία µύησης. Ο καθένας 

*Το πρώτο (1929) είναι του Α. Doblin, το δεύτερο (1932) του Η. Fallada. 
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πρέπει να δείχνει ότι ταυτίζεται ανεπιφύλακτα µε την εξου-
σία από την οποία ξυλοκοπιέται. Αυτό υπονοεί η αρχή της 
συγκοπής στην τζαζ, που χλευάζει το παραπάτηµα και ταυτό-
χρονα το αναγορεύει σε κανόνα. Η φωνή ευνούχου του 
συναισθηµατικού τραγουδιστή (crooner) στο ραδιόφωνο, ο 
ευπαρουσίαστος αβρός εραστής της κληρονόµου που πέφτει 
µε το σµόκιν στην πισίνα, είναι πρότυπα για τους ανθρώπους, 
που οφείλουν να γίνουν οι ίδιοι έτσι όπως τους κόβει το σύ-
στηµα. Ο καθένας µπορεί να είναι όπως η παντοδύναµη κοι-
νωνία; ο καθένας µπορεί να ευτυχήσει, αρκεί να παραδώσει 
ψυχή και σώµα, να εκχωρήσει το δικαίωµα του για ευτυχία. 
Στην αδυναµία του η κοινωνία αναγνωρίζειτη δύναµη της και 
του αφήνει ένα µερίδιο από αυτή. Το γεγονός ότι δεν προ-
βάλλει αντίσταση αποδεικνύει την αξιοπιστία του. Έτσι το 
τραγικό καταργείται. Κάποτε η αντίθεση του ατόµου προς 
την κοινωνία ήταν η ουσία του τραγικού. Εξυµνούσε «τη γεν-
ναιότητα και την ελευθερία του συναισθήµατος µπρος σε 
έναν ισχυρό εχθρό, σε ένα υπέροχο δεινό, σε ένα πρόβληµα 
που προκαλεί φρίκη».4 Σήµερα το τραγικό έχει εκµηδενισθεί 
σε εκείνη την ψευδή ταυτότητα κοινωνίας και υποκειµένου, η 
φρίκη της οποίας µε δυσκολία και µόνο φευγαλέα γίνεται 
ορατή στη µηδαµινή απολαµπή του τραγικού. Το θαύµα όµως 
της κοινωνικής ενσωµάτωσης, η συνεχής πράξη χάριτος του 
κραταιού, ο οποίος δέχεται τον µη αντιστεκόµενο που κατα-
πνίγει την απείθεια του, υπονοεί το φασισµό. Αυτός υποφώ-
σκει σαν µακρινή αστραποφεγγιά στην ανθρωπιά για την 
οποία ο Ντέµπλιν αφήνει τον ήρωα του Μπίµπερκοπφ να 
βρει ένα καταφύγιο, όπως και στις ταινίες κοινωνικής χροι-
άς. Η ίδια η ικανότητα διαφυγής και καταφυγής, της επιβίω-
σης του ανθρώπου µετά τον αφανισµό του, από την οποία έχει 

4. Nietzsche, Gotzendammerung. Werke, τόµ. VIII, σελ. 136. 
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ξεπεραστεί το τραγικό, είναι το χαρακτηριστικό των ανθρώ-
πων της νέας γενιάς· αυτοί οι νέοι είναι άξιοι για κάθε 
δουλειά, διότι η εργασιακή διαδικασία δεν τους επιτρέπει να 
προσκολληθούν σε καµιά. Αυτό θυµίζει τη θλιβερή ευελιξία 
του στρατιώτη που γυρίζει από έναν πόλεµο ο οποίος δεν φαί-
νεται να τον αφορούσε, του ευκαιριακού εργάτη που τελικά 
κατατάσσεται στους συνδέσµους και τις παραστρατιωτικές 
οργανώσεις.* Η εξουδετέρωση του τραγικού επιβεβαιώνει 
την κατάλυση του ατόµου. 

Στην πολιτιστική βιοµηχανία το άτοµο είναι απατηλό φαινό-
µενο όχι µόνο λόγω της τυποποίησης του τρόπου παραγωγής 
της. Είναι ανεκτό µόνον καθόσον η χωρίς επιφυλάξεις ταυτό-
τητα του µε το γενικό δεν χωράει αµφιβολία. Από τον κανονι-
σµένο αυτοσχεδιασµό της τζαζ ώς την πρωτότυπη κινηµατο-
γραφική προσωπικότητα, που πρέπει να της κρέµεται ένα 
τσουλοΰφι πάνω στο µάτι για να διακρίνεται ως τέτοια, επι-
κρατεί η ψευδοατοµικότητα. Το ατοµικό περιστέλλεται στην 
ικανότητα του γενικού να σφραγίζει τόσο ολοκληρωτικά το 
τυχαίο,** που να µπορεί να διαπιστώνεται ως το ίδιο. Ιδιαίτε-
ρα η πεισµατώδης ερµητικότητα ή η προσεγµένη εµφάνιση 
που κάνει το εκάστοτε εκτιθέµενο άτοµο παράγονται σε σει-
ρές όπως οι κλειδαριές της Yale, οι διαφορές των οποίων 
υπολογίζονται σε κλάσµατα χιλιοστών. Η ιδιαιτερότητα του 
εαυτού είναι ένα κοινωνικά καθοριζόµενο µονοπωλιακό 

•Πρόκειται για βίαιες ακροδεξιές οργανώσεις, στις οποίες προσχωρούσαν 
δυσαρεστηµένοι απόµαχοι του Α' Παγκοσµίου πολέµου που δεν µπορού-
σαν να συνηθίσουν την εξωστρατιωτική ζωή. Από αυτές στρατολόγησαν 
οπαδούς και στελέχη οι εθνικοσοσιαλιστές. 
**Θυµίζουµε σχετικά την εγελιανή ιδέα ότι το ατοµικό ή µερικό είναι 
τυχαίο και περιορισµένο, ενώ το όλον είναι νοµοτελειακά γενικό, αληθινό 
και πλήρες. 



___ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 257 ------- 

αγαθό που σερβίρεται ως δήθεν φυσικό. Περιορίζεται στο 
µουστάκι, στη γαλλική χροιά της προφοράς, στη βαθιά φωνή 
της γυναίκας που ζει τη ζωή της, στο Lubitsch touch: * κάτι 
σαν τα δακτυλικά αποτυπώµατα πάνω στα κατά τα άλλα πα-
νοµοιότυπα δελτία ταυτότητας, τη µορφή των οποίων έχει λά-
βει η ζωή και το πρόσωπο όλων των µεµονωµένων ατόµων, 
από τον σταρ του κινηµατογράφου ώς τον φυλακισµένο, υπό 
την εξουσία του γενικού. Η ψευδοατοµικότητα προϋποτίθε-
ται προκειµένου να καταληφθεί και να αποτοξινωθεί το τρα-
γικό: µόνον όταν τα άτοµα δεν είναι πράγµατι τέτοια, αλλά 
απλώς κυκλοφοριακοί κόµβοι των τάσεων του γενικού, είναι 
δυνατή η πλήρης ανάκληση τους στη γενικότητα. Η µαζική 
κουλτούρα ανακαλύπτε ι έτσι τον πλασµατικό χαρακτήρα που 
είχε σε ολόκληρη την αστική εποχή η µορφή του υποκειµένου, 
και το µόνο της λάθος είναι ότι γι' αυτή τη θολή αρµονία µε-
ταξύ γενικού και µερικού καυχιέται. Η αρχή της ατοµικότη-
τας ήταν αντιφατική εξαρχής. Πρώτα πρώτα δεν συντελέσθη-
κε ποτέ µια πραγµατική ατοµοποίηση.** Ηταξική µορφή της 
αυτοσυντήρησης καθήλωνε όλους στο στάδιο απλών όντων 
του ανθρώπινου γένους. Κάθε αστικός χαρακτήρας, παρά 
την απόκλιση του και ακριβώς µέσα από αυτή, εξέφραζε το 
ίδιο: τη σκληρότητα της ανταγωνιστικής κοινωνίας. Το µεµο-
νωµένο άτοµο, στο οποίο στηριζόταν η κοινωνία, έφερε επά-
νω του το στίγµα της· µέσα στη φαινοµενική ελευθερία του 
ήταν προϊόν του οικονοµικού και κοινωνικού της µηχανι- 

*Πινελιά ή χροιά του Lubitsch· η έκφραση αποδιδόταν επίµονα στον Γερ-
µανοαµερικανό σκηνοθέτη Ernst Lubitsch (1892-1947). **Ατοµοπο£ηση 
(Individuation) σηµαίνει την ανάπτυξη της ατοµικής προσωπικότητας, µια 
διαδικασία ψυχοπνευµατικής ωρίµανσης και διαφοροποίησης του εαυτού 
µέσα στην ίδια την πορεία κοινωνικοποίησης του ατόµου- ιδανικό της είναι 
η διαµόρφωση ατοµικών υποκειµένων του κοινωνικού γίγνεσθαι. 
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σµοΰ. Η εξουσία επεκαλείτο τις κυρίαρχες σχέσεις εξουσίας, 
όταν ζητούσε να λάβει την ετυµηγορία των θιγόµενων από 
αυτή. Ταυτόχρονα όµως η αστική κοινωνία στην πορεία της 
ανέπτυξε επίσης το άτοµο. Παρά την αντίθετη θέληση των 
ηγετών της η τεχνική µετέβαλε τους ανθρώπους από παιδιά 
σε πρόσωπα. Όµως κάθε τέτοια πρόοδος της ατοµοποίησης 
ζηµίωνε την ατοµικότητα, στο όνοµα της οποίας γινόταν, 
ώστε δεν άφησε στο άτοµο τίποτε άλλο εκτός από την απόφα-
ση να µην επιδιώκει παρά µόνον τους εκάστοτε δικούς του 
σκοπούς. Ο αστός, του οποίου η ζωή χωρίζεται σε οικονοµική 
δραστηριότητα και ιδιωτική ζωή, η ιδιωτική ζωή σε δηµόσια 
εµφάνιση και τη ζωή στο προσωπικό περιβάλλον, η ζωή στο 
προσωπικό περιβάλλον στη µεµψίµοιρη κοινότητα του γάµου 
και την πικρή παρηγοριά να είναι ολοµόναχος και σε ρήξη µε 
τον εαυτό του και µε όλους τους άλλους, είναι δυνητικά ένας 
ναζί, ο οποίος διακατέχεται από ενθουσιασµό και ταυτόχρο-
να βρίζει, ή ένας κάτοικος µεγαλούπολης, ο οποίος δεν µπο-
ρεί να φαντασθεί τη φιλία παρά µόνο ως social contact, ως 
«κοινωνική επαφή» µεταξύ εσωτερικά ανέπαφων. Αν η πολι-
τιστική βιοµηχανία µπορεί να µεταχειρίζεται την ατοµικότη-
τα µε τέτοια άνεση, αυτό συµβαίνει µόνον επειδή σε αυτή 
ανέκαθεν αναπαραγόταν ο εύθραυστος χαρακτήρας της κοι-
νωνίας. Στα πρόσωπα των ηρώων του κινηµατογράφου και 
των ιδιωτών, τα οποία είναι κατασκευασµένα σαν τα έτοιµα 
ενδύµατα, µε πατρόν τα εξώφυλλα των περιοδικών, διαλύε-
ται µια φενάκη, στην οποία έτσι και αλλιώς κανένας πια δεν 
πιστεύει, και η αγάπη των ανθρώπων γι' αυτά τα πρότυπα 
τρέφεται από την κρυφή ικανοποίηση τους ότι επιτέλους 
απαλλάχθηκαν από την προσπάθεια που θα απαιτούσε η ατο-
µοποίηση και προτιµούν τη µίµηση, η οποία βέβαια δεν τους 
αφήνει να πάρουν ανάσα. Είναι µάταιη η ελπίδα ότι αυτό το 
εσωτερικά αντιφατικό, διασπώµενο πρόσωπο δεν θα µπορέ- 
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σει να αντέξει επί πολλές γενεές, ότι το σύστηµα θα καταρ-
ρεύσει αναγκαστικά εξαιτίας αυτής της ψυχολογικής διά-
σπασης, ότι η παραπλανητική υποβολή του στερεότυπου στη 
θέση του ατοµικού θα γίνει από µόνη της αφόρητη για τους 
ανθρώπους. Η ενότητα της προσωπικότητας ήταν διαφανής 
ως φενάκη µετά τον Άµλετ του Σαίξπηρ. Στις συνθετικά κα-
τασκευασµένες φυσιογνωµίες του παρόντος έχει εξαλειφθεί η 
µνήµη ότι κάποτε υπήρχε τέλος πάντων η έννοια της αν-
θρώπινης ζωής. Επί αιώνες η κοινωνία προετοιµαζόταν για 
τον Βίκτορ Μάτσιουρ και τον Μίκυ Ρούνεϋ.* Διαλύοντας έρ-
χονται να πληρώσουν το κενό. 
Η ηρωοποίηση των ανθρώπων του µέσου όρου είναι συστα-

τικό της λατρείας του φθηνού. Οι πιο ακριβοπληρωµένοι σταρ 
µοιάζουν µε διαφηµιστικές εικόνες µη κατονοµαζόµενων επώ-
νυµων προϊόντων. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά διαλέγονται από 
το πλήθος των εµπορικών φωτοµοντέλων. Το κυρίαρχο γούστο 
δανείζεται το ιδανικό του από τη διαφήµιση, τη χρηστική ωραι-
ότητα. ' Ετσι πραγµατώνεται τελικά κατά ε ιρωνικό τρόπο η σω-
κρατική ρήση ότι ωραίο είναι το χρήσιµο.** Ο κινηµατογρά-
φος διαφηµίζει το πολιτιστικό τραστ ως όλον, στο ραδιόφωνο 
εξυµνούνται και τα µεµονωµένα εµπορεύµατα, για χάρη των 
οποίων υπάρχει το πολιτιστικό αγαθό. Με ένα χάλκινο πενη-
νταράκι βλέπεικανείς την ταινία των εκατοµµυρίων, µε ένα δε-
κάλεπτο αγοράζει την τσίχλα, πίσω από την οποία βρίσκεται 
ολόκληρος ο πλούτος του κόσµου, που µε την πώληση της δυνα-
µώνει. Ερήµην, αλλά µε γενικό συντονισµό και συναίνεση κα-
θορίζεται ο θησαυρός στρατών, χωρίς βέβαια να είναι ανεκτή 
η πορνεία στα µετόπισθεν. Οι καλύτερες ορχήστρες του κό-
σµου, που δεν είναι οι καλύτερες, αποστέλλονται δωρεάν στα 

♦Viktor Mature, Mickey Rooney: Γνωστοί ηθοποιοί, ενσαρκωτές ηρώων 
και αντιηρώων. 
* *Βλέπε, π.χ., τα Αποµνηµονεύµατα του Ξενοφώντα, 3,8 και 4,69. 
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σπίτια. Όλα αυτά µοιάζουν ειρωνικά µε τις νήσους των µακά-
ρων όπως η κοινότητα του λάου* µε την ανθρώπινη. Για όλους 
έχει ετοιµασθεί κάτι. Η διαπίστωση του επαρχιώτη επισκε'πτη 
του παλαιού Μητροπολιτικού Θεάτρου στο Βερολίνο, ότι είναι 
όντως εκπληκτικό πόσα µπορούν να δουν οι άνθρωποι µε ένα 
εισιτήριο, έχει αξιοποιηθεί προ πολλού από την πολιτιστική 
βιοµηχανία ως ιδέα και έγινε η ουσία της ίδιας της παραγωγής. 
Την τελευταία δεν τη συνοδεύει αδιάκοπα µόνον ο θρίαµβος 
ότι είναι εφικτή, αλλά σε µεγάλο βαθµό είναι η ίδια αυτός ο 
θρίαµβος. Show σηµαίνει να δείχνει κανείς σε όλους τι έχει και 
τι ξέρει να κάνει. Είναι ακόµη και σήµερα εµποροπανήγυρη, 
προσβληµένη µόνον αθεράπευτα από την αρρώστια της 
κουλτούρας. Όπως οι άνθρωποι που προσελκύονταν στα πα-
ραπήγµατα από τη φωνή του κράχτη ξεπερνούσαν την απογοή-
τευση τους µε ένα στωικό χαµόγελο, διότι στο κάτω κάτω το 
ήξεραν από πριν, έτσι και ο επισκέπτης του κινηµατογράφου 
στέκεται µε κατανόηση στο πλευρό του θεσµού. Με τη φθήνια 
των µαζικών προϊόντων πολυτελείας όµως, καθώς και µε το 
συµπλήρωµα της, την οικουµενική απάτη, ανοίγει ο δρόµος για 
µια αλλαγή στον εµπορευµατικό χαρακτήρα της ίδιας της τέ-
χνης. Ο εµπορευµατικός χαρακτήρας δεν είναι ένα νέο στοι-
χείο- το γεγονός όµως ότι σπεύδει ο ίδιος να οµολογήσει ανοι-
χτά και ότι η τέχνη αποκηρύσσει την ίδια της την αυτονοµία και 
περνάει περήφανη στις γραµµές των καταναλωτικών αγαθών, 
αυτό ακριβώς συνιστά την ελκυστικότητα του νεωτερισµού. Η 
τέχνη ως ξεχωριστή σφαίρα ήταν ανέκαθεν εφικτή µόνον ως 
αστική. Ακόµη και η ελευθερία της, ως άρνηση της κοινωνικής 
σκοπιµότητας που επιβάλλεται µέσω της αγοράς, εξακολουθεί 
να προϋποθέτει την εµπορευµατική οικονοµία. Τα καθαρά έρ- 

"Volksgemeinschaft, κοινότητα του λαού, το προηαγανδιζόµενο ιδανικό 
των ναζί, νοούµενο ως λαϊκή, εθνική και φυλετική ενότητα. 
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γα τέχνης, τα οποία αρνούνται την εµπορευµατικότητα της κοι-
νωνίας από το γεγονός και µόνον ότι ακολουθούν τον δικό τους 
νόµο, ήταν πάντοτε ταυτόχρονα και εµπορεύµατα: ως τον δέ-
κατο όγδοο αιώνα, στο µέτρο που η προστασία των εντολέων 
προφύλασσε µέσω αναθέσεων τους καλλιτέχνες από την αγο-
ρά, αυτοί ήταν υποτελείς στους εντολείς τους και στους σκο-
πούς τους. Η µη σκοπιµότητα του µεγάλου νεότερου έργου τέ-
χνης ζει από την ανωνυµία της αγοράς. Οι απαιτήσεις της τε-
λευταίας είναι τόσο πολλαπλά διαµεσολαβηµένες, ώστε ο καλ-
λιτέχνης παραµένει απαλλαγµένος από καθοριστικές αξιώ-
σεις, και αυτό βέβαια µόνον ώς ένα βαθµό, διότι η αυτονοµία 
του, ως απλώς ανεκτή, περιείχε καθ' όλη τη διάρκεια της αστι-
κής εποχής ένα στοιχείο αναλήθειας, που τελικά εξελίχθηκε 
και επέφερε την κοινωνική κατάλυση της τέχνης. Ο Μπετόβεν, 
που σοβαρά άρρωστος εκσφενδονίζει µακριά ένα µυθιστόρη-
µα του Γουόλτερ Σκοτ φωνάζοντας «µα αυτός ο τύπος γράφει 
για λεφτά!» και ταυτόχρονα φαίνεται αρκετά έµπειρος και 
σκληροτράχηλος επιχειρηµατίας όσον αφορά τη διάθεση των 
τελευταίων κουαρτέτων του, τα οποία αποτελούν ακρότατη άρ-
νηση της αγοράς, προσφέρει το πιο θαυµάσιο παράδειγµα της 
ενότητας των αντιθέτων, της αγοράς και της αυτονοµίας, στην 
αστική τέχνη. Θύµατα ιδεολογίας γίνονται ακριβώς εκείνοι 
που συγκαλύπτουν την αντίφαση, αντί να τη δεχθούν στη συνεί-
δηση της ίδιας τους της παραγωγής, όπως ο Μπετόβεν: αυτο-
σχεδίασε πρόσθετα την έκφραση της οργής του για τις χαµένες 
οικονοµίες του και από το αίτηµα της οικονόµου του για το µη-
νιάτικό της εµπνεύσθηκε εκείνο το µεταφυσικό Es MuB Sein,* 

♦Αναφέρεται στο µότο IV του τελευταίου κουαρτε'του για έγχορδα, αρ. 16 
σε φα µείζονα, όπου το πρώτο θέµα επιγράφεται: MuB es sein? (Είναι ανά-
γκη να γίνει;) ενώ στο δεύτερο, σε αλέγκρο, αντιστρέφεται το ερώτηµα στην 
κατηγορηµατική κατάφαση: Es muB sein! Es muB sein! (Είναι ανάγκη να γί-
νει! Είναι ανάγκη να γίνει!) 
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στο οποίο τείνει να αναιρε'σει αισθητικά τον καταναγκασµό 
του κόσµου παίρνοντας τον επάνω του. Η αρχή της ιδεαλιστι-
κής αισθητικής, η σκοπιµότητα χωρίς σκοπό,* είναι η αντι-
στροφή του σχήµατος στο οποίο υπακούει κοινωνικά η αστική 
τέχνη: της µη σκοπιµότητας για σκοπούς που καθορίζει η αγο-
ρά. Με την απαίτηση για διασκέδαση και χαλάρωση ο σκοπός 
καταβροχθίζει τελικά το βασίλειο της µη σκοπιµότητας. Αλλά 
καθώς η αξίωση για µια τέχνη αξιοποιήσιµη γίνεται απόλυτη, 
αρχίζουν να εκδηλατνονται µετατοπίσεις στην εσωτερική οικο-
νοµική σύνθεση των πολιτιστικών εµπορευµάτων. Δηλαδή η 
ήδια η ωφέλεια την οποία οι άνθρωποι µέσα στην ανταγωνιστι-
κή κοινωνία προσδοκούν από το έργο τέχνης είναι σε µεγάλο 
βαθµό ακριβώς η ύπαρξη του µη ωφέλιµου, το οποίο όµως λό-
γω της πλήρους υπαγωγής του στην ωφελιµότητα καταργείται. 
Καθώς το έργο τέχνης εξοµοιώνεται εντελώς προς τις ανάγκες 
των ανθρώπων, τους εξαπατά εκ των προτέρων, εφόσον δεν 
τους προσφέρει την απελευθέρωση από την αρχή της ωφελιµό-
τητας, όπως ακριβώς όφειλε. Ό,τι θα µπορούσε κανείς να ονο-
µάσει αξία χρήσης στην κατανόηση των πολιτιστικών αγαθών, 
αντικαθίσταται από την ανταλλακτική αξία, και αντί να απο-
λαµβάνει κανείς, απλώς παρευρίσκεται και ενηµερώνεται-

αντί να γίνεται γνώστης, επιζητεί κοινωνικό γόητρο. Ο κατανα-
λωτής γίνεται η ιδεολογία της βιοµηχανίας της διασκέδασης, 
από τους θεσµούς της οποίας δεν µπορείνα ξεφύγει. Πρέπεινα 
έχει δει κανείς την Κυρία Μίνιβερ, όπως πρέπει να έχει οτο 
σπίτι του τα έντυπα Life και Time. Οι άνθρωποι αντιλαµβάνο-
νται τα πάντα µόνον από τη σκοπιά της δυνατότητας να χρησι-
µεύσουν για κάτι άλλο, όσο ασαφές και αν είναι αυτό το άλλο 
στο οποίο αποβλέπουν. Όλα έχουν αξία µόνον εφόσον µπορεί 

*Βλε'πε Kant: Kritik der Urteibkraft, Werkausgabe (εκδ. Suhrkamp), τόµ. Χ, 
σελ. 236. 
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κανείς να τα ανταλλάξει, όχι εφόσον τα ίδια είναι κάτι. Η αξία 
χρήσης της τέχνης, το είναι της, θεωρείται φετίχ, και το φετίχ, η 
κοινωνική της εκτίµηση, την οποία οι καταναλωτές εκλαµβά-
νουν ως την αισθητική αξία των έργων τέχνης, γίνεται η µόνη 
της αξία χρήσης, η µόνη ποιότητα την οποία απολαµβάνουν. 
Έτσι διαλύεται ο εµπορευµατικός χαρακτήρας της τέχνης κα-
θώς πραγµατώνεται πλήρως. Είναι µια κατηγορία εµπορευµά-
των, κάτι παρασκευασµένο, ελεγχόµενο, εξοµοιωµένο προς τη 
βιοµηχανική παραγωγή, αγοράσιµο και αντικαταστατό, αλλά 
το εµπορευµατικό είδος τέχνης, που ζούσε από την ιδιότητα του 
να πουλιέται και να είναι εντούτοις µη πωλήσιµο, γίνεται εντε-
λώς κάτι υποκριτικά µη πωλήσιµο από τη στιγµή που το εµπό-
ριο δεν είναι πια απλώς πρόθεση του, αλλά η µοναδική του αρ-
χή. Η συναυλία του Τοσκανίνι που µεταδίδεται από το ραδιό-
φωνο είναι ώς ένα βαθµό µη πωλήσιµη. Την ακούει κανείς δω-
ρεάν, και κάθε ήχος της συµφωνίας συνοδεύεται τρόπον τινά 
από τη διακριτική διαφήµιση ότι η συµφωνία δεν διακόπτεται 
από διαφηµίσεις - «this concert is brought to you as a public 
service».* Η απάτη συντελείται έµµεσα, µέσω των κερδών 
όλων των ενωµένων βιοµηχάνων αυτοκινήτων και σαπουνιών, 
που συντηρούν οικονοµικά τους ραδιοσταθµούς, και φυσικά 
µέσω των αυξηµένων πωλήσεων της βιοµηχανίας ηλεκτρικών 
ειδών ως κατασκευάστριας των δεκτών. Το ραδιόφωνο, το 
προοδευτικό στερνοπαίδι της µαζικής κουλτούρας, βγάζει γε-
νικώς συµπεράσµατα για την πρακτική του στα οποία δεν µπο-
ρεί να καταλήξει προς το παρόν ο κινηµατογράφος λόγω της 
ψευδοαγοράς του. Η τεχνική δοµή του εµπορικού συστήµατος 
ραδιοφωνίας προστατεύει το ραδιόφωνο από φιλελεύθερες 
αποκλίσεις, τις οποίες επιτρέπουν ακόµη στο πεδίο τους οι βιο-
µήχανοι του κινηµατογράφου. Η ραδιοφωνία είναι ιδιωτική 

*Αυτή η συναυλία σάς προσφέρεται ως δηµόσια υπηρεσία. 
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επιχείρηση η οποία εκπροσωπείτο αυτεξούσιο όλον, και αυτό 
της παρέχει αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα άλλα επι-
µέρους τραστ. To Chesterfield είναι απλώς το τσιγάρο του 
έθνους, το ραδιόφωνο όµως είναι το φερέφωνο του. Στην ολο-
κληρωτική απορρόφηση των πολιτιστικών προϊόντων από την 
εµπορευµατική σφαίρα, το ίδιο το ραδιόφωνο δεν προσπαθεί 
καν να πλασάρει τα πολιτιστικά προϊόντα ως εµπορεύµατα. 
Στην Αµερική δεν εισπράττει τέλη από το κοινό. Έτσι αποκτά 
την παραπλανητική µορφή µιας υπερκοµµατικής, αµερόληπτης 
αυθεντίας χωρίς συµφέροντα, σαν να φτιάχτηκε στα µέτρα του 
φασισµού. Εκείτο ραδιόφωνο έγινε το οικουµενικό στόµα του 
αρχηγού, του φΰρερ, στα µεγάφωνα των δρόµων, η φωνή του 
µεταπίπτει στο ουρλιαχτό των σειρήνων που µεταδίδουν τον 
πανικό και που έτσι και αλλιώς δύσκολα διακρίνονται από τη 
οΰγχρονη προπαγάνδα. Οι ίδιοι οι εθνικοσοσιαλιστές ήξεραν 
ότι το ραδιόφωνο έδωσε µορφή στην υπόθεση τους, όπως η 
τυπογραφία στη Μεταρρύθµιση. Το µεταφυσικό χάρισµα* του 
ηγέτη, το οποίο είναι εφεύρεση της κοινωνιολογίας της θρη-
σκείας, όπως φάνηκε τελικά, δεν ήταν παρά µόνον η πανταχού" 
παρουσία των λόγων του στο ραδιόφωνο, µια δαιµονική παρω-
δία της πανταχού παρουσίας του θεϊκού πνεύµατος. Το γιγα-
ντιαίο γεγονός ότι ο λόγος εισχωρεί παντού υποκαθιστά το πε-
ριεχόµενο του, όπως η αγαθοεργός µετάδοση της συναυλίας 
του Τοσκανίνι παίρνει τη θέση του περιεχοµένου της, της 
συναυλίας. Κανένας ακροατής δεν είναι πια σε θέση να συλλά-
βει την αληθινή αλληλουχία της, ενώ ο λόγος του δικτάτορα εί-
ναι έτσι και αλλιώς ψέµα. Η ενυπαρκτη τάση του ραδιοφώνου 
είναι να θέτειως απόλυτο τον ανθρώπινο λόγο, τηνψευδή εντο-
λή. Η απλή σύσταση γίνεται διαταγή. Η εξύµνηση των πάντοτε 

'Υπαινίσσονται την έννοια της χαρισµατικής κυριαρχίας του Μαξ Βέµπερ, 
που ανήκει πια στα στερεότυπα της ιδεολογίας του αρχηγού. 
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ίδιων εµπορευµάτων υπό διαφορετικές επωνυµίες, το επιστη-
µονικά θεµελιωµένο εγκώµιο του καθαρτικού από τη γλοιώδη 
φωνή του εκφωνητή µεταξύ των εισαγωγών από τις όπερες 
Τραβιάτα και Ριέντσι, είναι πια αφόρητο ακόµη και λόγω της 
σαχλότητάς του. Κάποτε τα αυστηρά κελεύσµατα της παραγω-
γής, που συγκαλύπτονται από τη φενάκη της δυνατότητας επι-
λογής, οι ειδικές διαφηµίσεις, είναι δυνατό να µετατραπούν τε-
λικά σε ανοιχτό πρόσταγµα του ηγέτη. Σε µια κοινωνία φασι-
στικών µεγαλοσυµµοριών, οι οποίες συνεννοούνται για το πο-
σοστό του κοινωνικού προϊόντος που θα χορηγηθεί για τις ανά-
γκες των λαών, θα φαινόταν τελικά αναχρονιστική η υπόδειξη 
ενός ορισµένου απορρυπαντικού. Ο ηγέτης ορίζει µε πιο µο-
ντέρνο τρόπο, χωρίς περιστροφές, τις θυσίες καθώς και τις 
προµήθειες του όχλου. 
Ήδη σήµερα τα έργα τέχνης, συσκευαζόµενα αναλόγως 

από την πολιτιστική βιοµηχανία, όπως τα πολιτικά συνθήµα-
τα, χορηγούνται σε µειωµένες τιµές σε ένα απρόθυµο κοινό* 
η απόλαυση τους είναι προσιτή στο λαό όπως τα πάρκα. 
Όµως η διάλυση του εγγενούς εµπορευµατικού χαρακτήρα 
τους δεν σηµαίνει πως έχουν βρει τη θέση τους στη ζωή µιας 
ελεύθερης κοινωνίας, αλλά ότι έχει πέσει τώρα και το τε-
λευταίο οχυρό που τα προστάτευε από την ταπείνωση τους σε 
πολιτιστικά αγαθά. Η κατάργηση του προνοµίου της µόρφω-
σης µε το ξεπούληµα της δεν οδηγεί τις µάζες στις περιοχές 
που άλλοτε ήταν απρόσιτες, αλλά υπό τις υφιστάµενες κοινω-
νικές συνθήκες ευνοεί ακριβώς την κατάλυση της µόρφωσης, 
την προϊούσα βάρβαρη ασχεσία. Όποιος τον δέκατο ένατο 
αιώνα και στις αρχές του εικοστού ξόδευε χρήµατα για να δει 
ένα δράµα ή να ακούσει µια συναυλία, απέδιδε σε αυτό που 
του προσφερόταν τουλάχιστον τόσο σεβασµό όσο και στο κα-
ταβαλλόµενο χρηµατικό ποσό. Ο αστός που ήθελε να επωφε-
ληθεί κάπως από αυτό προσπαθούσε πού και πού να βρει µια 
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σχε'ση προς το έργο. Το µαρτυρούν λόγου χάρη τα λεγόµενα 
εγχειρίδια εισαγωγής στα µουσικά δράµατα του Βάγκνερ κα-
θώς και τα σχόλια στον Φάουστ. Αυτά ήταν τα πρώτα βήµατα 
προς τα στιλπνά βιογραφικά υαλογανώµατα και τις άλλες 
πρακτικές τις οποίες πρέπει να υφίσταται σήµερα το έργο τέ-
χνης. Ακόµη και στη νεανική ακµή αυτοΰ του εµπορικού κλά-
δου η ανταλλακτική αξία δεν έσερνε µαζί της την αξία χρήσης 
απλώς σαν εξάρτηµα της, αλλά επίσης την ανέπτυσσε, ως προ-
ϋπόθεση της, και αυτό ωφέλησε κοινωνικά τα έργα τέχνης. Η 
τέχνη µπορούσε να θέτει ορισµένα όρια στον αστό, όσο ακό-
µη ήταν ακριβή. Αυτό έχει λήξει. Η απουσία φραγµάτων, η µη 
διαµεσολαβούµενη πια από το χρήµα εγγύητά της προς τους 
εκτιθέµενους σε αυτή, ολοκληρώνει την αλλοτρίωση και εξο-
µοιώνει και τα δύο µέρη µεταξύ τους υπό τη ση µαία της θριαµ-
βευτικής εκπραγµάτισης. Στην πολιτιστική βιοµηχανία εξα-
φανίζονται τόσο η κριτική όσο και ο σεβασµός- κληρονοµού-
νται η µεν από τη µηχανική πραγµατογνωµοσύνη, ο δε από την 
επιλήσµονα λατρεία των διασηµοτήτων. Τίποτε πια δεν φαί-
νεται ακριβό στους καταναλωτές. Ωστόσο υποψιάζονται ότι 
όσο φθηνότερο είναι ένα πράγµα, τόσο λιγότερο µπορεί να 
τους χαρίζεται. Η δυσπιστία τους είναι διπλή: ο µεν παραδο-
σιακός πολιτισµός µοιάζει µε ιδεολογία, ο δε εκβιοµηχανι-
σµένος µε απάτη. Έχοντας µεταβληθεί απλώς σε διαφηµιστι-
κά δωράκια, τα ευτελισµένα έργα τέχνης, µαζί µε τα σκουπί-
δια προς τα οποία τα εξοµοιώνουν τα µαζικά µέσα, απορρί-
πτονται ενδόµυχα από τους τυχερούς αποδέκτες. Αυτοί πρέ-
πει να είναι ευχαριστηµένοι που έχουν τόσο πολλά να βλέ-
πουν και να ακούνε. Πράγµατι µπορεί κανείς να τα έχει όλα. 
Τα screenos και τα vaudevilles* στον κινηµατογράφο, οι δια-
γωνισµοί αναγνώρισης µουσικών θεµάτων, τα δωρεάν τευχί- 

*(Στις ΗΠΑ:) Διάφορα νούµερα τύπου καµπαρέ (τραγούδια, χορός, άκρο- 
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δια, οι χρηµατικές ανταµοιβές και τα είδη δώρων για ακροα-
τές ορισµένων ραδιοφωνικών προγραµµάτων δεν είναι απλά 
συµβεβηκότα, αλλά προεκτείνουν αυτό που συµβαίνει µε τα 
ίδια τα πολιτιστικά προϊόντα. Η συµφωνική µουσική γίνεται 
πριµ γι' αυτόν που δέχεται να ακούει ραδιόφωνο, και αν υπήρχε 
η τεχνική δυνατότητα, οι ταινίες θα εκπέµπονταν ήδη στα 
διαµερίσµατα συµφωνά µε το πρότυπο του ραδιοφώνου. Ο κι-
νηµατογράφος οδεύει προς το commercial system, το εµπορι-
κό σύστηµα. Η τηλεόραση υποδηλώνει µια εξέλιξη που θα 
µπορούσε πολύ εύκολα να εξωθήσει τους Warner Bros οτην 
ασφαλώς ανεπιθύµητη θέση των Kammerspieler* και των 
υποστηρικτών µιας συντηρητικής αντίληψης περί πολιτισµού. 
Η συµπεριφορά των καταναλωτών όµως είναι ήδη σηµαδεµέ-
νη από το σύστηµα των πριµ. Καθώς η κουλτούρα παρουσιά-
ζεται ως δώρο, για το οποίο δεν υπάρχει βέβαια καµιά αµφι-
βολία ότι θα αποφέρει ιδιωτικά και κοινωνικά οφέλη, η υπο-
δοχή της γίνεται µια εκµετάλλευση ευκαιριών. Οι καταναλω-
τές συνωστίζονται φοβούµενοι µήπως χάσουν κάτι. Τους είναι 
ασαφές τι θα έχαναν, αλλά οπωσδήποτε οι ευκαιρίες πα-
ρουσιάζονται µόνο σε εκείνους που δεν απέχουν. Ο φασισµός 
όµως ελπίζει να µετατάξει στη δική του καταναγκαστική ορ-
γάνωση οπαδών τους αποδέκτες τέτοιων δώρων που έχει εκ-
γυµνάσει η πολιτιστική βιοµηχανία. 

Ο πολιτισµός είναι παράδοξο εµπόρευµα. Είναι τόσο πλή-
ρως υποταγµένος στο νόµο της ανταλλαγής, που δεν ανταλ- 

βατικά, φάρσες κ.λπ.) και ανάλογοι διαγωνισµοί µεταξύ των θεατών, που 
κάλυπταν τα διαλείµµατα ανάµεσα στις προβολές. Τίτλος 
απονεµόµενος σε διακεκριµένους ηθοποιούς και µουσικούς, οι οποίοι 
εµφανίζονται συχνά σε µικρές σκηνές, µε µικρά σύνολα και παίζουν 
αντίστοιχα έργα (Kammerspiele). Πρότυπο αυτοΰ του θεσµού στάθηκε η 
µουσική δωµατίου (Kammermusik). 
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λάσσεται πια- είναι τόσο τυφλά παραδοµένος στη χρήση, που 
καταντάει πια άχρηστος. Γι' αυτό συγχωνεύεται µε τη διαφή-
µιση, η οποία όσο πιο ανόητη φαίνεται υπό µονοπωλιακές 
συνθήκες, τόσο πιο πανίσχυρη γίνεται. Τα αίτια είναι σε µε-
γάλο βαθµό οικονοµικά. Βεβαιότατα θα µπορούσε να ζήσει 
κανείς χωρίς όλη αυτή την πολιτιστική βιοµηχανία· είναι 
υπερβολικός ο κορεσµός και η απάθεια που πρέπει να δηµι-
ουργεί στους καταναλωτές. Από µόνη της δεν µπορεί να κά-
νει πολλά για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Η διαφήµιση 
είναι το ελιξίριο της ζωής της. Επειδή όµως το προϊόν τής πε-
ριορίζει συνεχώς σε απλή υπόσχεση την απόλαυση που ως 
εµπόρευµα υπόσχεται, συµπίπτει τελικά µε τη διαφήµιση, την 
οποία έχει ανάγκη λόγω της µη απολαυστικότητάς του. Στην 
κοινωνία του συναγωνισµού η διαφήµιση προσέφερε την κοι-
νωνική υπηρεσία του κατατοπισµού των πελατών στην αγο-
ρά, διευκόλυνε την επιλογή και βοηθούσε τον άγνωστο και 
πιο ικανό προµηθευτή να βρει τους σωστούς αγοραστές των 
προϊόντων του. Δεν στοίχιζε µόνον εργάσιµο χρόνο, αλλά 
συντελούσε και στην εξοικονόµηση του. Σήµερα, καθώς η 
ελεύθερη αγορά βαδίζει προς το τέλος της, η κυριαρχία του 
συστήµατος οχυρώνεται στη διαφήµιση. Αυτή σφίγγει τους 
δεσµούς που αλυσοδένουν τους καταναλωτές στα µεγάλα 
τραστ. Μόνον όποιος µπορεί να πληρώνει συνεχώς τις τερά-
στιες αµοιβές που απαιτούν οι διαφηµιστικές εταιρείες και 
προπάντων το ίδιο το ραδιόφωνο, συνεπώς όποιος ήδη ανή-
κει στο κύκλωµα των εκλεκτών ή προκρίνεται να εισαχθεί µε 
απόφαση του τραπεζικού και βιοµηχανικού κεφαλαίου, µπο-
ρεί να πατήσει στην ψευδοαγορά ως πωλητής. Τα έξοδα δια-
φήµισης, τα οποία τελικά επιστρέφουν στις τσέπες των τραστ, 
απαλλάσσουν τα τελευταία από τους επίπονους ελιγµούς 
εξουδετέρωσης των ανεπιθύµητων νέων ανταγωνιστών εγ-
γυώνται ότι οι σηµαίνοντες θα µείνουν µεταξύ τους· δεν δια- 
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φέρει τελικά από τις αποφάσεις των οικονοµικών συµ-
βουλίων µε τις οποίες οτο ολοκληρωτικό κράτος ελέγχεται η 
ίδρυση και η συνέχιση της λειτουργίας των οικονοµικών µο-
νάδων. Η διαφήµιση σήµερα είναι µια αρνητική αρχή, ένας 
µηχανισµός αποκλεισµού: ό,τι δεν φέρει τη σφραγίδα της εί-
ναι οικονοµικά ύποπτο. Η καθολική διαφήµιση δεν είναι διό-
λου αναγκαία προκειµένου να γνωρίσουν οι άνθρωποι τα εί-
δη προϊόντων στα οποία έτσι κι αλλιώς περιορίζεται η προ-
σφορά. Μόνον έµµεσα εξυπηρετεί τις πωλήσεις. Η εγκατά-
λειψη µιας τρέχουσας διαφηµιστικής δραστηριότητας από 
µια εταιρεία σηµαίνει απώλεια γοήτρου, στην πραγµατικότη-
τα όµως συνιστά µια παραβίαση της πειθαρχίας που η ρυθµί-
ζουσα κλίµακα επιβάλλει στους δικούς της. Κατά τη διάρκεια 
ενός πολέµου, εξακολουθεί να γίνεται διαφήµιση για εµπο-
ρεύµατα που δεν διατίθενται πια απλώς και µόνο για να επι-
δειχθεί η ισχύς των βιοµηχάνων. Εδώ η επιχορήγηση των ιδε-
ολογικών µαζικών µέσων είναι σηµαντικότερη από την επα-
νάληψη του ονόµατος. Καθώς υπό την πίεση του συστήµατος 
κάθε προϊόν χρησιµοποιεί τη διαφηµιστική τεχνική, αυτή ει-
σήλθε θριαµβευτικά στο ιδίωµα, στο «στυλ» της πολιτιστικής 
βιοµηχανίας. Η νίκη της είναι τόσο πλήρης που στα καίρια 
σηµεία δεν εµφανίζεται καν ρητά: τα επιβλητικά κτίρια των 
πιο µεγάλων, φωταγωγηµένη διαφήµιση που µεταµορφώθη-
κε σε πέτρα, είναι ελευθέρα από διαφηµίσεις και επιδεικνύ-
ουν το πολύ στην κορυφαία έπαλξη τους τιµητικά απαλλαγ-
µένα από τον αυτοέπαινο και µε επιγραµµατική λαµπρότητα, 
τα αρχικά της επιχείρησης. Τα επιζώντα κτίρια του δέκατου 
ένατου αιώνα απεναντίας, η αρχιτεκτονική των οποίων προ-
δίδει υποτιµητικά ότι µπορούν ακόµη να χρησιµοποιούνται 
ως καταναλωτικά αγαθά, ως κατοικίες, είναι καλυµµένα, από 
το ισόγειο µέχρι και τη σκεπή µε αφίσες και πανό" το τοπίο 
γίνεται απλώς φόντο πινακίδων και σηµάτων. Η διαφήµιση 
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γίνεται η κατεξοχήν τε'χνη, µε την οποία ο Γκέµπελς, γεµάτος 
προαισθήµατα, την ταύτιζε, η τε'χνη για την τε'χνη (Tart pour Γ 
art), διαφήµιση του εαυτού της, καθαρή παράσταση της κοι-
νωνικής εξουσίας. Μια φευγαλέα µατιά στα κυριότερα αµε-
ρικανικά περιοδικά Life και Fortune δύσκολα πια καταφέρ-
νει να διακρίνει τις εικόνες και τα κείµενα της διαφήµισης 
από τα αντίστοιχα της σύνταξης. Της σύνταξης είναι το εν-
θουσιώδες και µη πληρωµένο εικονογραφηµένο ρεπορτάζ 
για τις συνήθειες και την περιποίηση του σώµατος ενός διά-
σηµου, στον οποίο διοχετεύει πρόσθετους θιασώτες (fans), 
ενώ οι διαφηµιστικές σελίδες περιέχουν τόσο ρεαλιστικές 
και φυσικές φωτογραφίες και πληροφορίες, που ενσαρκώ-
νουν το ιδανικό της ενηµέρωσης το οποίο απλώς προσπαθούν 
να φθάσουν οι συντάκτες του δηµοσιογραφικού µέρους. Κά-
θε ταινία είναι µια προεπίδειξη της προσεχούς, που υπόσχε-
ται να ενώσει και πάλι το ίδιο ζευγάρι ηρώων κάτω από τον 
ίδιο εξωτικό ήλιο: όποιος µπαίνει µε καθυστέρηση δεν ξέρει 
αν βλέπει σκηνές της προσεχούς ή αυτής που ήλθε να δει. Ο 
χαρακτήρας συναρµολόγησης που διακρίνει την πολιτιστική 
βιοµηχανία, ο συνθετικός και κατευθυνόµενος τρόπος κατα-
σκευής των προϊόντων της, που δεν είναι εργοστασιακός µό-
νο στα στούντιο του κινηµατογράφου, αλλά δυνητικά και στη 
συρραφή των φθηνών βιογραφιών, των µυθιστορηµάτων τύ-
που ρεπορτάζ και των σουξέ, είναι προκαταβολικά ευπρο-
σάρµοστος προς τη διαφήµιση: επειδή κάθε επιµέρους στοι-
χείο µπορεί να αποσπασθεί και να αποκατασταθεί, να απο-
ξενωθεί ακόµη και τεχνικά από οποιοδήποτε νοηµατικό 
πλαίσιο, προσφέρεται για σκοπούς άσχετους προς το έργο. 
Το εφέ, το τρυκ, η αποµονωµένη και επαναλήψιµη επιµέρους 
δουλειά συνόδευαν ανέκαθεν πιστά την έκθεση προϊόντων 
για διαφηµιστικούς σκοπούς, και σήµερα κάθε µεγάλη φωτο-
γραφία µιας ηθοποιού του κινηµατογράφου είναι διαφήµιση 
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του ονόµατος της, κάθε σουξέ κρυπτοδιαφήµιση (plug) της 
µελωδίας του. Τόσο τεχνικά όσο και οικονοµικά η διαφήµιση 
και η πολιτιστική βιοµηχανία συγχωνεύονται. Και στα δυο 
πεδία το ίδιο πράγµα εµφανίζεται σε αναρίθµητα µέρη, και η 
µηχανική επανάληψη του ίδιου πολιτιστικού αγαθού επανα-
λαµβάνει έτσι το ίδιο προπαγανδιστικό σύνθηµα. Και στη µεν 
και στη δε υπό την επιταγή της αποτελεσµατικότητας η τεχνι-
κή γίνεται ψυχοτεχνική, σύνολο κανόνων για τη χειραγώγηση 
των ανθρώπων. Και στις δυο ισχύουν ως πρότυπα το εντυπω-
σιακό και εντούτοις οικείο, το ελαφρό και εντούτοις απο-
τυπώσιµο στη µνήµη, το επιτήδειο και εντούτοις απλό, πάντο-
τε επιδιώκεται η υπερνίκηση του πελάτη, τον οποίο φαντάζο-
νται αφηρηµένο ή αντιστεκόµενο. 
Με τη γλώσσα που µιλάει ο πελάτης συνεισφέρει και 

αυτός το µερίδιο του στον διαφηµιστικό χαρακτήρα της 
κουλτούρας, καθώς, όσο πληρέστερα η γλώσσα εξαντλείται 
απλώς µέσα στα όρια της ανακοίνωσης, όσο περισσότερο οι 
λέξεις από ουσιαστικοί φορείς σηµασιών γίνονται σηµεία 
χωρίς ποιότητα, όσο καθαρότερα και διαφανέστερα µεταδί-
δει το εννοούµενο τόσο πιο αδιαπέραστες γίνονται ταυτό-
χρονα. Η αποµυθοποίηση της γλώσσας, ως στοιχείο της συνο-
λικής πορείας του διαφωτισµού, ξαναπέφτει στη µαγεία. Λέ-
ξη και περιεχόµενο συνδέονταν µεταξύ τους ως διακριτά και 
αναπόσπαστα στοιχεία. Έννοιες όπως µελαγχολία, ιστορία 
ή ακόµη και ζωή αναγνωρίζονταν στη λέξη, η οποία τις εξήρε 
και τις διατηρούσε. Η µορφή της τις συνιστούσε και συνάµα 
τις καθρέφτιζε. Ο αποφασιστικός διαχωρισµός, που κάνει το 
ξετύλιγµα της λέξης τυχαίο και τη συνάρτηση της µε το αντι-
κείµενο αυθαίρετη, αίρει τη δεισιδαίµονα ανάµειξη λέξης 
και πράγµατος. Αυτό που σε µια καθορισµένη ακολουθία 
γραµµάτων υπερβαίνει τη σύνδεση µε το γεγονός εξορίζεται 
ως ασαφές και ως µεταφυσική της λέξης. Έτσι όµως η λέξη, 
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που δεν επιτρέπεται πλέον να σηµαίνει τίποτε πια παρά µόνο 
να δηλώνει, καθηλώνεται τόσο πολΰ πάνω στο πράγµα, που 
καταντάει πάγιος τύπος. Αυτό πλήττει τόσο τη γλώσσα όσο 
και το αντικείµενο. Αντί να κάνει το αντικείµενο προσιτό 
στην εµπειρία, η αποκαθαρµένη λέξη το εκθέτει ως περίπτω-
ση ενός αφηρηµένου στοιχείου, και όλα τα άλλα που η ανά-
γκη για ανελέητη σαφήνεια τα αποκόπτει από την έκφραση, 
η οποία δεν υπάρχει πια, µαραίνονται έτσι και στην πραγµα-
τικότητα. Ο έξω αριστερά στο ποδόσφαιρο, ο µελανοχίτω-
νας, το µέλος της χιτλερικής νεολαίας και άλλα παρόµοια δεν 
είναι τίποτε περισσότερο από αυτό που δηλώνουν οι ονοµα-
σίες. Αν η λέξη πριν από τον εξορθολογισµό της αποδέσµευε, 
µαζί µε τη λαχτάρα, και το ψέµα, η εξορθολογισµένη έγινε 
ζουρλοµανδύας όχι µόνο για το ψέµα, αλλά ακόµη περισσό-
τερο για τη λαχτάρα. Η τυφλά και η βουβαµάρα των δεδοµέ-
νων, στα οποία ο θετικισµός περιστέλλει τον κόσµο, µεταβι-
βάζεται στην ίδια τη γλώσσα, η οποία περιορίζεται στην κα-
ταγραφή αυτών των δεδοµένων. Οι ίδιες οι ονοµασίες γίνο-
νται αδιαπέραστες, αποκτούν µια δύναµη κρούσης, µια βιαι-
ότητα προσκόλλησης και απόκρουσης, που τις κάνει όµοιες 
µε το άκρο αντίθετο τους, τις µαγικές ρήσεις. Δρουν πάλι σαν 
ένα είδος κοµπίνας, λόγου χάρη το όνοµα της ντίβας συναρ-
µολογείται σύµφωνα µε στατιστικές εµπειρίες ή η κυβέρνηση 
του κράτους πρόνοιας αναθεµατίζεται µε ονόµατα-ταµπού 
όπως γραφειοκράτες και διανοούµενοι ή η προστυχιά χρησι-
µοποιεί το όνοµα της χώρας ως ξόρκι για να γίνει άτρωτη*. 
Το όνοµα γενικά, µε το οποίο κυρίως συνδέεται η µαγεία, 
υφίσταται σήµερα µια χηµική µεταβολή. Μεταµορφώνεται 
σε αυθαίρετους και χειραγωγήσιµους χαρακτηρισµούς, η 

*Feien, είναι η µαγική πρακτική που καθιστούσε έναν θνητό άτρωτο (π.χ., 
τον οµηρικό Αχιλλέα, εκτός από τη φτέρνα). 
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δραστικότητα των οποίων µπορεί µεν να υπολογισθεί, αλλά 
ακριβώς γι' αυτό είναι παρόµοια αυτεξούσια όπως εκείνη 
του αρχαϊκού. Τα µικρά ονόµατα, αυτά τα αρχαϊκά κατάλοι-
πα, εναρµονίζονται µε το ρυθµό της σύγχρονης εποχής, κα-
θώς στυλιζάρονται σε διαφηµιστικές µάρκες -στους σταρ του 
κινηµατογράφου µικρά ονόµατα είναι και τα επώνυµα- ή 
τυποποιούνται συλλογικά. Σαν απαρχαιωµένο ακούγεται 
αντ' αυτού το αστικό, το οικογενειακό όνοµα, το οποίο, αντί 
να είναι µάρκα εµπορεύµατος, εξατοµίκευε το φορέα του, 
καθώς τον συσχέτιζε µε τη δική του προϊστορία. Το επώνυµο 
προκαλεί µια περίεργη αµηχανία σε πολλούς Αµερικανούς. 
Για να συγκαλύψουν την άβολη απόσταση ανάµεσα στα αν-
θρώπινα άτοµα, αποκαλούν τον εαυτό τους Μποµπ και Χάρυ, 
σαν να ήταν αντικαταστατά µέλη αθλητικών οµάδων. Ένα τέ-
τοιο έθιµο υποβιβάζει τις σχέσεις των ανθρώπων στην αδελ-
φικότητα του κοινού των φιλάθλων, η οποία προστατεύει από 
την αληθινή. Η δήλωση, το κατονοµάζειν τα πράγµατα, η µό-
νη λειτουργία της λέξης την οποία αναγνωρίζει η σηµασιολο-
γία, βρίσκει την τέλεια µορφή της στο σήµα. Ο σηµατοδοτικός 
χαρακτήρας της ενισχύεται από τον γοργό ρυθµό µε τον 
οποίο τα γλωσσικά µοντέλα τίθενται σε κυκλοφορία από τα 
πάνω. Τα λαϊκά τραγούδια έχουν χαρακτηρισθεί, ορθά ή 
λανθασµένα, παρηκµασµένο πολιτιστικό αγαθό των ανώτε-
ρων στρωµάτων οπωσδήποτε όµως τα επιµέρους στοιχεία 
τους έχουν λάβει τη λαϊκή τους µορφή µόνον ύστερα από µια 
µακρόχρονη, πολλαπλά διαµεσολαβηµένη διαδικασία της 
εµπειρίας. Η διάδοση των popular songs, τραγουδιών του 
συρµού, γίνεται απεναντίας αστραπιαία. Η αµερικανική έκ-
φραση fad προκειµένου για επιδηµικά εµφανιζόµενες -δη-
λαδή από οικονοµικές δυνάµεις υψηλού βαθµού συγκέντρω-
σης αναφλεγόµενες- µόδες χαρακτήριζε το φαινόµενο προ-
τού ακόµη οι ολοκληρωτικοί διευθυντές της διαφήµισης αρχί- 
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σουν να επιβάλλουν τις εκάστοτε γενικές κατευθύνσεις της 
κουλτούρας. 'Οταν µια µε'ρα οι Γερµανοί φασίστες λανσά-
ρουν από τα µεγάφωνα τους µια λέξη όπως «αφόρητος» 

(untragbar), την εποµένη όλος ο λαός λε'ει «αφόρητος». Σύµ-
φωνα µε το ίδιο σχήµα τα ε'θνη προς τα οποία στόχευε ο γερ-

µανικός κεραυνοβόλος πόλεµος (Blitzkrieg) υιοθέτησαν 
αυτή την ε'κφραση στο ιδίωµα τους. 'Οταν οι ονοµασίες που 
δίδονται στα λαµβανόµενα µε'τρα επαναλαµβάνονται πα-

ντού, αυτά γίνονται τρόπον τινά οικεία, όπως συνέβαινε την 
εποχή της ελεύθερης αγοράς, όταν η διαρκής κυκλοφορία της 
επωνυµίας ενός προϊόντος από στόµα σε στόµα ανέβαζε τις 
πωλήσεις. Η τυφλή και αστραπιαία εξαπλωνόµενη επανάλη-
ψη προκαθορισµένων λέξεων συνδέει τη διαφήµιση µε το 

ολοκληρωτικό σύνθηµα. Το στρώµα της εµπειρίας µέσω του 
οποίου οι λέξεις γίνονταν λόγος των ανθρώπων που τις µι-
λούσαν έχει αφαιρεθεί, και µε την άµεση οικειοποίηση η 

γλώσσα αποκτά εκείνη την ψυχρότητα που ώς τώρα είχε µόνο 
στις στήλες τοιχοκόλλησης και στις σελίδες αγγελιών των 

εφηµερίδων. Αµέτρητοι άνθρωποι χρησιµοποιούν λέξεις και 
πάγιες εκφράσεις που δεν τις κατανοούν πια διόλου ή τις µε-
ταχειρίζονται µόνο σύµφωνα µε την µπηχαβιοριστική τους 
ισχύ, όπως τα σήµατα κατατεθέντα, που τελικά προσκολλώ-
νται στα αντικείµενα τους τόσο πιο αναγκαστικά όσο λιγότε-
ρο πια συλλαµβάνεται το γλωσσικό τους νόηµα. Ο υπουργός 
λαϊκής διαφώτισης µιλάει αδαώς για δυναµικές δυνάµεις και 
τα σουξέ τραγουδούν αδιάκοπα τη reverie* και τη rhapsody* 

* συνδέοντας τη δηµοτικότητα τους κατά κύριο λόγο µε τη 
µαγεία του ακατανόητου, σαν να ήταν ρίγος µιας ζωής σε 

'ονειροπόληση, ρεµβασµός. 
** ραψωδία- ενθουσιώδες παραλήρηµα. 
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έξαρση. Αλλα στερεότυπα όπως η memory* γίνονται ακόµη 
ως ένα βαθµό κατανοητά, διαφεύγουν όµως από την εµπειρία 
που θα µπορούσε να τους δώσει το νόηµα τους. Σαν εδαφικοί 
θύλακοι εκτείνονται µέσα στην οµιλούµενη γλώσσα. Στο γερ-
µανικό ραδιόφωνο του Φλες και του Χίτλερ είναι ευδιάκριτα 
στην επιτηδευµένη προφορά του εκφωνητή, ο οποίος προφέ-
ροντας τα «Εις το επανακούειν» ή «Σας οµιλεί η Νεολαία του 
Χίτλερ» ή ακόµη και «Σας οµιλεί ο ηγέτης» επιδεικνύει τον 
τονισµό που γίνεται µητρικός ήχος εκατοµµυρίων µιµητών. 
Με αυτές τις εκφράσεις κόβεται ο τελευταίος δεσµός µεταξύ 
της κατασταλαγµένης εµπειρίας και της γλώσσας, ο οποίος 
στις διαλέκτους του δέκατου ένατου αιώνα απέπνεε ακόµη 
κάτι το συµφιλιωτικό. Κάτω από την πένα του Redakteur 
(συντάκτη), ο οποίος µε το ευλύγιστο φρόνηµα του κατάφερε 
να γίνει Γερµανός Schriftleiter,** µαρµαρώνουν αντ' αυτού οι 
γερµανικές λέξεις και γίνονται ξένες. Μπορεί να διακρίνει 
κανείς σε κάθε λέξη πόσο την έβλαψε η φασιστική κοινότητα 
του λαού. Με τον καιρό βέβαια αυτή η γλώσσα έγινε ήδη κα-
θολική, ολοκληρωτική. Οι λέξεις παύουν πια να προδίδουν τη 
βία που υφίστανται. Ο ραδιοεκφωνητής δεν χρειάζεται να µι-
λάει προσποιητά- θα ήταν µάλιστα απαράδεκτος, αν ο τονι-
σµός του διέφερε από εκείνον της οµάδας ακροατών στην 
οποία απευθύνεται. Αντ' αυτού όµως η γλώσσα και οι χειρο-
νοµίες των ακροατών και των θεατών είναι περισσότερο πα-
ρά ποτέ κατάστικτες από το σχήµα της πολιτιστικής βιοµηχα-
νίας, ακόµη και σε αποχρώσεις όπου δεν µπορεί ακόµη να δι-
εισδύσει καµιά πειραµατική µέθοδος. Σήµερα η πολιτιστική 
βιοµηχανία έχει κληρονοµήσει τον πολιτισµό της δηµοκρα- 

*ανάµνηση, µνήµη. 
* "Γερµανική λέξη αντί της ξενικής Redakteur ο εθνικοσοσιαλισµός προ-
σπάθησε να ξεριζώσει πολλε'ς ξενικε'ς λέξεις. 



___ 276 ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ------- 

τίας των παραµεθόριων εποικιστών και επιχειρηµατιών, όπου 
η αίσθηση των πνευµατικών αποκλίσεων δεν ήταν επίσης 
ιδιαίτερα τρυφερά καλλιεργηµένη. Όλοι είναι ελεύθεροι να 
χορεύουν και να διασκεδάζουν, όπως είναι επίσης ελεύθεροι 
µετά την ιστορική εξουδετέρωση της θρησκείας να 
προσχωρούν σε οποιαδήποτε από τις αναρίθµητες θρη-
σκευτικές αιρέσεις. Αλλά η ελευθερία της επιλογής µιας ιδε-
ολογίας, η οποία πάντοτε αντανακλά τον οικονοµικό κατανα-
γκασµό, αποδεικνύεται σε όλους τους τοµείς ως η ελευθερία 
επιλογής του πάντοτε-ίδιου. Ο τρόπος µε τον οποίο ένα νέο 
κορίτσι αποδέχεται και διεκπεραιώνει το υποχρεωτικό ρα-
ντεβού (date), ο τόνος της φωνής στο τηλέφωνο και στην πιο 
εµπιστευτική στιγµή, η επιλογή των λέξεων στη συνοµιλία, 
και µάλιστα ολόκληρη η εσωτερική ζωή που χωρίζεται σε 
σφαίρες συµφωνά µε εννοιολογικές κατηγορίες µιας εκ-
χυδαϊσµένης ψυχολογίας του βάθους, µαρτυρούν την προ-
σπάθεια του ατόµου να µεταβάλει τον εαυτό του σε ένα µη-
χανισµό κατάλληλο για την επιτυχία, ο οποίος πρέπει να 
ανταποκρίνεται ακόµη και ως προς τις εσωτερικές παρορµή-
σεις στο µοντέλο που προβάλλει η πολιτιστική βιοµηχανία. Οι 
πιο ενδόµυχες αντιδράσεις των ανθρώπων είναι απέναντι 
στους ίδιους τόσο πολύ εκπραγµατισµένες που η ιδέα της ιδι-
αιτερότητας τους δεν επιζεί πια παρά µόνον υπό µια ακραία 
αφηρηµένη έννοια: personality (προσωπικότητα) δεν σηµαί-
νει ίσως γι' αυτούς τίποτε παραπάνω από αστραφτερά λευκά 
δόντια και απαλλαγή από τον ιδρώτα της µασχάλης και από 
την εξωτερίκευση συναισθηµάτων. Αυτός είναι ο θρίαµβος 
της διαφήµισης στην πολιτιστική βιοµηχανία, η καταναγκα-
στική µιµητική εξοµοίωση των καταναλωτών προς τα ταυτό-
χρονα αποκαλυµµένα πολιτιστικά προϊόντα. 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ 

Τα όρια τον διαφωτισµού 

Ι 

Ο αντισηµιτισµός θεωρείται σήµερα από µερικούς ένα κρίσι-
µο ζήτηµα της ανθρωπότητας, από άλλους ένα απλό πρόσχη-
µα. Για τους φασίστες οι Εβραίοι δεν είναι µειονότητα, αλλά 
η αντιφυλή, η αρνητική αρχή ως τέτοια* από την εξόντωση 
τους θα εξαρτηθεί η τύχη του κόσµου. Ακραία αντίθετη είναι 
η θέση πως οι Εβραίοι δεν έχουν εθνικά ή φυλετικά γνωρί-
σµατα και απαρτίζουν µια οµάδα βάσει θρησκευτικών πεποι-
θήσεων και παραδόσεων, χωρίς άλλο κοινό σηµείο. Τα 
εβραϊκά χαρακτηριστικά αφορούν τους Εβραίους της Ανατο-
λικής Ευρώπης, σε κάθε περίπτωση µόνον τους όχι ακόµη 
εντελώς αφοµοιωµένους. Και οι δύο αντιλήψεις είναι αληθι-
νές και ταυτόχρονα εσφαλµένες. 
Η πρώτη είναι αληθινή υπό την έννοια ότι ο φασισµός την 

έκανε αληθινή. Οι Εβραίοι είναι σήµερα η οµάδα που επισύ-
ρει πρακτικά και θεωρητικά τη θέληση εξόντωσης, την οποία 
παράγει αφ' εαυτής η ψευδής κοινωνική τάξη πραγµάτων. 
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Καυτηριάζονται από το απόλυτο κακό µε το στίγµα του από-
λυτου κακοΰ. Έτσι είναι πράγµατι ο περιούσιος λαός. Ενώ 
οικονοµικά η κυριαρχία δεν είναι πια αναγκαία, οι Εβραίοι 
ορίζονται ως το κατεξοχήν αντικείµενο της, οπότε η µεταχεί-
ριση του είναι απλώς θέµα µεθόδου. Στους εργάτες, στους 
οποίους τελικά αποβλέπει η κυριαρχία, κανένας δεν το λέει 
καταπρόσωπο, για ευνόητους λόγους- τους νέγρους θέλουν 
να τους κρατήσουν εκεί όπου είναι η θέση τους, από τους 
Εβραίους όµως πρέπει να εκκαθαρισθεί η γη, και στις καρ-
διές όλων των δυνάµει φασιστών όλων των χωρών βρίσκει 
απήχηση το κάλεσµα για εξόντωση των Εβραίων ως επιβλα-
βών ζωυφίων. Στην εικόνα του Εβραίου που παρουσιάζουν 
στον κόσµο οι λαϊκοί εθνικιστές* εκφράζεται ο δικός τους 
χαρακτήρας. Ορέγονται αποκλειστικά την κατοχή, την ιδιο-
ποίηση, την εξουσία χωρίς όρια, µε κάθε τίµηµα. Σταυρώνουν 
τον Εβραίο, στον οποίο έχουν φορτώσει αυτή την ενοχή τους 
και τον οποίο έχουν χλευάσει ως εξουσιαστή, επαναλαµβά-
νοντας ατελείωτα τη θυσία στη δύναµη της οποίας δεν µπο-
ρούν να πιστέψουν. 
Η άλλη θέση, η φιλελεύθερη, είναι αληθινή ως ιδέα. Εµπε-

ριέχει την εικόνα µιας κοινωνίας όπου η οργή δεν αναπαρά-
γεται πια και δεν ψάχνει για ιδιότητες ώστε να µπορέσει να 
ενεργοποιηθεί. Καθώς όµως η φιλελεύθερη θέση αποτιµά 
την ενότητα των ανθρώπων ως κατά βάση ήδη πραγµατοποι-
ηµένη, συντείνει στην απολογία υπέρ του κατεστηµένου. Η 
προσπάθεια να αποτραπούν οι ακραίοι κίνδυνοι µε µια πολι-
τική µειονοτήτων και µια δηµοκρατική στρατηγική είναι δι-
φορούµενη, όπως γενικά η αµυντική τακτική των τελευταίων 
φιλελευθέρων αστών. Η αδυναµία τους έλκει τον εχθρό της 

*Στην εθνικοσοσιαλιστική χρήση το επίθετο volkisch, που σήµερα είναι σε 
«χρηοτία, σηµαίνει ταυτόχρονα λαϊκός, εθνικός και φυλετικός. 
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αδυναµίας. Η ζωή και η εµφάνιση των Εβραίων εκθέτουν στα 
µάτια των ανθρώπων την κατεστηµένη γενικότητα εξαιτίας 
της ελλιπούς προσαρµογής. Η αµετάβλητη εµµονή στη δική 
τους τάξη ζωής τους έχει φέρει σε αβέβαιη σχέση απέναντι 
στην κυρίαρχη. Περίµεναν να συντηρούνται από αυτή την τάξη 
πραγµάτων, χωρίς όµως να την έχουν κάνει κτήµα τους. Η 
σχέση τους προς τους κυρίαρχους λαούς χαρακτηριζόταν από 
λαιµαργία και φόβο. Οποτεδήποτε όµως εγκατέλειψαν τη 
διαφορά που τους χώριζε από το κυρίαρχο είναι, οι κοινωνικά 
φθασµένοι δέχθηκαν ως αντάλλαγµα τον ψυχρό, στωικό 
χαρακτήρα που η κοινωνία επιβάλλει ακόµη στους ανθρώ-
πους. Η διαλεκτική διαπλοκή διαφωτισµού και κυριαρχίας, η 
διττή σχέση της προόδου προς τη βαναυσότητα και προς την 
απελευθέρωση, όπως την αισθάνθηκαν οι Εβραίοι στους µε-
γάλους διαφωτιστές καθώς και στα δηµοκρατικά λαϊκά κινή-
µατα, φανερώνεται και στο είναι των ίδιων των αφοµοιωµέ-
νων. Η πεφωτισµένη αυτοκυριαρχία µε την οποία οι προσαρ-
µοσµένοι Εβραίοι ξεπερνούσαν µέσα τους τα οδυνηρά γι' 
αυτούς σηµάδια που τους θύµιζαν την κυριαρχία των άλλων 
πάνω σε αυτούς, τρόπον τινά η δεύτερη περιτοµή, τους οδή-
γησε ανεπιφύλακτα από τη δική τους, διαβρωµένη από τον 
καιρό κοινότητα στον σύγχρονο αστικό κόσµο, που πισωγύ-
ριζε ήδη ακάθεκτος στην ωµή καταπίεση, στην αναδιοργάνω-
ση του ως αµιγούς φυλής. Φυλή δεν είναι, όπως θέλουν οι 
λάίκοεθνικιστές, η άµεσα φυσική ιδιαιτερότητα. Κυρίως είναι 
η περιστολή στο φυσικό, στην ωµή βία, το πωρωµένο µερικό, 
το οποίο στην κατεστηµένη τάξη πραγµάτων είναι ακριβώς το 
γενικό. Φυλή σήµερα είναι η αυτοσυντήρηση και επικράτηση 
του αστικού ατόµου, ενσωµατωµένου στη βάρβαρη 
συλλογικότητα. Την αρµονία της κοινωνίας, την οποία πρέ-
σβευαν οι φιλελεύθεροι Εβραίοι, αναγκάστηκαν τελικά να 
την υποστούν ως αρµονία της κοινότητας του λαού. Νόµισαν 



----  280 ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ------  

πως ο αντισηµιτισµός µόνο στρεβλώνει αυτή την τάξη πραγ-
µάτων, η οποία ωστόσο δεν µπορεί όντως να ζήσει χωρίς τη 
στρέβλωση των ανθρώπων. Ο διωγµός των Εβραίων, όπως 
και κάθε διωγµός, δεν µπορεί να διαχωρισθεί από µια τέτοια 
τάξη πραγµάτων. Ο χαρακτήρας της, όσο και αν κατά περιό-
δους είναι συγκαλυµµένος, συνίσταται στη βιαιότητα, η 
οποία σήµερα αποκαλύπτεται. 

II 

Ο αντισηµιτισµός ως λαϊκό κίνηµα ήταν πάντοτε ό,τι οι υπο-
κινητές του αρέσκονταν να καταλογίζουν στους σοσιαλδηµο-
κράτες: ισοπεδωτική πρακτική. Εκείνοι που δεν ασκούν διοι-
κητική εξουσία πρέπει να ζουν τόσο άσχηµα όσο ο λαός. Οι 
άπληστοι οπαδοί, από τον Γερµανό δηµόσιο υπάλληλο ώς 
τους νέγρους στο Χάρλεµ, γνώριζαν κατά βάθος πάντοτε ότι 
στο τέλος οι ίδιοι δεν θα αποκόµιζαν παρά µόνο τη χαρά πως 
ούτε οι άλλοι έχουν περισσότερα. Η αριοποίηοη* της 
εβραϊκής ιδιοκτησίας, από την οποία έτσι κι αλλιώς επωφε-
λήθηκε κυρίως µόνον η ανώτερη τάξη, δεν ήταν για τις µάζες 
του Τρίτου Ράιχ µεγαλύτερη ευλογία απ' ό,τι η πενιχρή λεία 
για τους Κοζάκους που απειλώντας µε πυρκαγιές λεηλατού-
σαν τις εβραϊκές συνοικίες. Το πραγµατικό όφελος ήταν 
ηµιαποκαλυµµένη ιδεολογία. Το γεγονός ότι η απόδειξη της 
οικονοµικής του µαταιότητας µάλλον αυξάνει παρά µειώνει 
τη δύναµη έλξης του λαϊκοεθνικού γιατρικού φανερώνει την 
αληθινή του φύση· δεν βοηθάει τους ανθρώπους, αλλά προω-
θεί την τάση τους για εξόντωση. Το πραγµατικό κέρδος στο 

'Απαλλοτριώσεις περιουσιών των Εβραίων από τους εθνικοσοσιαλιστες 
και µετατροπή τους σε ιδιοκτησία «Αρίων», δηλαδή µη Εβραίων. 
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οποίο υπολογίζει ο λαοσύντροφος* είναι ο καθαγιασµός της 
οργής του από τη συλλογικότητα. Όσο µικρότερα είναι τα άλ-
λα πλεονεκτήµατα, τόσο πιο πεισµατικά ευθυγραµµίζεται µε 
το κίνηµα, αν και γνωρίζει ότι αυτό είναι λάθος. Ο αντισηµι-
τισµός αποδείχθηκε άτρωτος απέναντι στη σκέψη πως είναι 
ασύµφορος. Για το λαό είναι πολυτέλεια. 
Η καταλληλότητα του για την κυριαρχία είναι προφανής. 

Χρησιµοποιείται για αποπροσανατολισµό, ως φθηνό µέσον 
διαφθοράς, ως παράδειγµα άσκησης της τροµοκρατίας. Οι 
σεβαστές συµµορίες τον συντηρούν και οι µη σεβαστές τον 
ασκούν. Η µορφή του πνεύµατος όµως, του κοινωνικού και 
του ατοµικού, την οποία αντανακλά ο αντισηµιτισµός, η 
προϊστορική-ιστορική εµπλοκή του στη δεινή θέση όπου ως 
απεγνωσµένη προσπάθεια δραπέτευσης παραµένει καθηλω-
µένος είναι εντελώς σκοτεινή. 'Οταν η γνώση δεν µπορεί να 
αποδώσει δικαιοσύνη σε µια δυστυχία που είναι τόσο βαθιά 
ριζωµένη στον πολιτισµό, δεν µπορεί ούτε η γνώση του µεµο-
νωµένου ατόµου να την καταπραΰνει, ακόµη και αν αυτό 
ήταν τόσο καλοπροαίρετο όσο τα ίδια τα θύµατα. Οι πειστι-
κές ορθολογικές, οικονοµικές και πολιτικές εξηγήσεις και 
αντεπιχειρήµατα -όσο εύστοχες και αν είναι- δεν είναι σε 
θέση να το πράξουν, διότι η ορθολογικότητα, που συνδέεται 
µε την κυριαρχία, βρίσκεται η ίδια στη βάση της δυστυχίας. 
Καθώς χτυπούν τυφλά και αµύνονται τυφλά, διώκτες και θύ-
µατα ανήκουν στον ίδιο κύκλο της συµφοράς. Η αντισηµιτική 
συµπεριφορά εκδηλώνεται σε καταστάσεις όπου τυφλωµένοι 
άνθρωποι που έχουν χάσει την υποκειµενικότητα τους εξα-
πολύονται ως υποκείµενα. Αυτά που πράττουν είναι -για 
τους συµµετέχοντες- θανατηφόρες και όµως κενές από νόη- 

* Volksgenosse· έτσι αλληλοαποκαλοΰνιαν τα µέλη του Εθνικοσοσιαλιστι-
κου Γερµανικού Κόµµατος Εργατών (NSDAP). 



___ 282 ______________________ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ -------  

µα αντιδράσεις, σαν αυτές που διαπιστώνουν οι µπηχαβιορι-
στε'ς χωρίς να τις ερµηνεύουν. Ο αντισηµιτισµός είναι ε'να 
εµπεδωµένο σχήµα, στην πραγµατικότητα ένα τελετουργικό 
του πολιτισµού, και τα πογκρόµ είναι γνήσιες τελετουργικές 
δολοφονίες. Σε αυτές καταδεικνύεται η αδυναµία αυτοΰ που 
θα µπορούσε να τις σταµατήσει, της ήρεµης σκέψης, της εξή-
γησης και τελικά της αλήθειας. Το ανόητο γέµισµα του χρό-
νου µε πράξεις φόνου επιβεβαιώνει τη στενοκέφαλη ζωή 
στην οποία οι άνθρωποι µοιραία υποτάσσονται. 
Μόνον η τυφλότητα του αντισηµιτισµού, η έλλειψη στόχου 

και νοήµατος, προσδίδει την πρέπουσα δόση αλήθειας στην 
εξήγηση ότι πρόκειται για µια δικλίδα ασφαλείας. Η οργή εκ-
φορτίζεται πάνω σε αυτόν που ξεχωρίζει και είναι απροστά-
τευτος. Και όπως τα θύµατα είναι µεταξύ τους ανταλλάξιµα 
ανάλογα µε τη συγκυρία: αλήτες, Εβραίοι, Διαµαρτυρόµενοι, 
Καθολικοί, έτσι και το καθένα από αυτά µπορεί να πάρει τη 
θέση του δολοφόνου και να σκοτώνει µε την ίδια τυφλή ευχα-
ρίστηση, µόλις αισθανθεί ισχυρό επειδή ενσαρκώνει τον κα-
νόνα. Δεν υπάρχει γνήσιος αντισηµιτισµός και ασφαλώς δεν 
υπάρχουν γεννηµένοι αντισηµίτες. Οι ενήλικοι στους οποίους 
η κραυγή για εβραϊκό αίµα έχει γίνει δεύτερη φύση δεν γνω-
ρίζουν καλύτερα το γιατί απ' ό,τι η νεολαία που καλείται να 
διαπράξει την αιµατοχυσία. Οι υψηλοί εντολοδότες βέβαια, 
οι οποίοι το ξέρουν, δεν µισούν τους Εβραίους ούτε αγαπούν 
τους οπαδούς. Οι τελευταίοι όµως, που δεν ικανοποιούνται 
ούτε οικονοµικά ούτε σεξουαλικά, µισούν χωρίς τελειωµό· 
δεν θέλουν να ανεχθούν καµιά χαλάρωση, διότι δεν γνωρί-
ζουν καµιά εκπλήρωση. Στην πραγµατικότητα λοιπόν αυτό 
που εµψυχώνει τους οργανωµένους ληστές-δολοφόνους είναι 
ένα είδος δυναµικού ιδεαλισµού. Βγαίνουν για λεηλασία και 
σκαρώνουν γι' αυτή µια µεγαλόσχηµη ιδεολογία, µωρολογούν 
για τη σωτηρία της οικογένειας, της πατρίδας, της άνθρωπο- 
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τητας. Επειδή όµως βγήκαν γελασµένοι, όπως βέβαια το προ-
αισθάνονταν ήδη στα κρυφά, το αξιολύπητο ορθολογικό κίνη-
τρο τους, η ληστεία, την οποία όφειλε να εξυπηρετεί η εκλογί-
κευση, εκλείπει τελικά εντελώς και η εκλογίκευση γίνεται 
άθελα τους ειλικρινής. Η µη φωτισµένη ορµή, µε την οποία η 
τελευταία συγγένευε εξαρχής στενότερα απ' ό,τι µε τον Λόγο, 
τους καταλαµβάνει πλήρως. Η ορθολογική νησίδα κατακλύ-
ζεται και οι απελπισµένοι εµφανίζονται πια µόνον ως οι υπε-
ρασπιστές της αλήθειας, ως οι αναγεννητές της γης που πρέ-
πει να αναµορφώσουν και την τελευταία γωνιά. Καθετί ζω-
ντανό γίνεται υλικό για το βδελυρό καθήκον τους, που δεν το 
µετριάζει πια καµιά προσωπική κλίση προς οτιδήποτε. Η πρά-
ξη γίνεται όντως αυτόνοµος αυτοσκοπός, συγκαλύπτει την 
ίδια της την έλλειψη σκοπού. Ο αντισηµιτισµός καλεί πάντοτε 
τους πιστούς του να κάνουν τη δουλειά τους στο ακέραιο. Με-
ταξύ αντισηµιτισµού και ολότητας υπήρχε εξαρχής µια πολύ 
στενή σχέση. Η τυφλότητα καταλαµβάνει τα πάντα, διότι δεν 
καταλαβαίνει τίποτε. 
Ο φιλελευθερισµός είχε παραχωρήσει στους Εβραίους 

ιδιοκτησία, όχι όµως και διοικητική εξουσία. Το νόηµα των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου ήταν η επαγγελία της ευτυχίας 
ακόµη και εκεί όπου δεν υπάρχει εξουσία. Επειδή οι εξαπα-
τηµένες µάζες διαισθάνονται ότι αυτή η επαγγελία, καθώς εί-
ναι γενική, παραµένει ψέµα όσο υπάρχουν τάξεις, εξοργίζο-
νται- αισθάνονται ότι τις κοροϊδεύουν. Είναι αναγκασµένες να 
απωθούν ολοένα και πάλι αυτή τη σκέψη για ευτυχία ακόµη 
και ως δυνατότητα, ως ιδέα, και όσο πιο ώριµη είναι, τόσο πιο 
λυσσαλέα την απαρνούνται. Οπουδήποτε η ιδέα της ευτυχίας, 
µέσα στην κατά βάση επικρατούσα µαταίωση της ικα-
νοποίησης εµφανίζεται ως πραγµατωµένη, οι µάζες πρέπει να 
αναπαράγουν την καταπίεση, η οποία αφορούσε τη δική τους 
λαχτάρα. Αυτό που γίνεται αφορµή για µια τέτοια ανα- 
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παράγωγη, όσο δυστυχισµένο και αν είναι το ίδιο, ο «Περι-
πλανώµενος Ιουδαίος και η Μινιόν»,* το ξένο που θυµίζει τη 
γη της επαγγελίας, η οµορφιά που θυµίζει τη σεξουαλικότητα, 
το καταραµένο ως βδελυρό ζώο, που παραπέµπει στη συχνή 
εναλλαγή σεξουαλικού συντρόφου, επισύρει την καταστροφι-
κή µανία των πολιτισµένων, οι οποίοι δεν µπόρεσαν ποτέ να 
ολοκληρώσουν την επώδυνη εκπολιτιστική διαδικασία. Εκεί-
νοι που δυναστεύουν τη φύση βλέπουν µέσα σε αυτή τη βασα-
νισµένη το κατοπτρικό είδωλο της φαινοµενικής και ανί-
σχυρης ευτυχίας. Η ιδέα µιας ευτυχίας χωρίς εξουσία είναι 
ανυπόφορη, διότι αυτή µόνο θα ήταν αληθινή ευτυχία. Το φά-
ντασµα της συνωµοσίας άπληστων Εβραίων τραπεζιτών που 
χρηµατοδοτούν τους µπολσεβίκους εκλαµβάνεται ως σηµάδι 
έµφυτης αδυναµίας, η καλή ζωή ως σηµάδι ευτυχίας. Εδώ έρ-
χεται να προστεθεί η εικόνα του διανοουµένου· αυτός φαίνε-
ται να σκέφτεται, κάτι που για τους άλλους είναι ανεπίτρεπτη 
πολυτέλεια, και δεν χύνει τον ιδρώτα του µόχθου και της σω-
µατικής δύναµης. Ο τραπεζίτης και ο διανοούµενος, το χρήµα 
και το πνεύµα, οι εκπρόσωποι της κυκλοφορίας, είναι το ανο-
µολόγητο ινδαλµάτων ακρωτηριασµένων από την κυριαρχία, 
η οποία το χρησιµοποιεί για τη δική της διαιώνιση. 

III 

Η σηµερινή κοινωνία, όπου αρχέγονα θρησκευτικά συναι-
σθήµατα και µορφές αναγέννησης τους, όπως ακριβώς και η 
κληρονοµιά επαναστάσεων, εκτίθενται προς πώληση στην 

*0 πρώτος (Ahasver, Αχασβήρος) είναι θρυλικό πρόσωπο της χριστιανικής 
παράδοσης, η δεύτερη είναι πρόσωπο από τον Wilhelm Master του Γκαίτε, 
ανδροπρεπε'ς θηλυκό που συµβολίζει την τέχνη. 
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αγορά, όπου οι φασίστες ηγέτες κεκλεισµένων των θυρών 
διαπραγµατεύονται τα εδάφη και τη ζωή των εθνών, ενώ το 
τετραπέρατο κοινό πλάι στο ραδιόφωνο λογαριάζει το τίµη-
µα, η κοινωνία, όπου ακόµη και ο λόγος που της αφαιρεί τη 
µάσκα νοµιµοποιείται, ακριβώς γι' αυτό, ως άξιος αποδοχής 
του σε µια πολιτική συµµορία: αυτή η κοινωνία, στην οποία 
δεν είναι πια µόνο η πολιτική µια κερδοσκοπική επιχείρηση, 
αλλά η κερδοσκοπική επιχείρηση είναι όλη η πολιτική, εξορ-
γίζεται από την οπισθοδροµική εµπορική συµπεριφορά του 
Εβραίου, τον χαρακτηρίζει υλιστή και αισχροκερδή και θεω-
ρεί ότι πρέπει να υποχωρήσει µπροστά στο πύρινο πνεύµα 
εκείνων που έχουν αναγορεύσει την επιχείρηση σε απόλυτη 
αρχή. 
Ο αστικός αντισηµιτισµός έχει ένα ειδικό οικονοµικό αί-

τιο: τη µεταµφίεση της κυριαρχίας σε παραγωγή. Αν σε πα-
λαιότερες εποχές οι κυρίαρχοι ήταν άµεσα καταπιεστικοί, 
έτσι που όχι µόνον άφηναν όλη τη δουλειά αποκλειστικά στα 
κατώτερα στρώµατα, αλλά τη χαρακτήριζαν όνειδος, κάτι 
που υπήρξε πάντοτε υπό την κυριαρχία, στο µερκαντιλισµό ο 
απόλυτος µονάρχης έγινε ο µεγαλύτερος εργοστασιάρχης. Η 
παραγωγή γίνεται αποδεκτή στην Αυλή. Οι κύριοι, αστοί πλέ-
ον, κατάργησαν τις αριστοκρατικές στολές τους και φόρεσαν 
πολιτικά. Η εργασία δεν είναι ντροπή, έλεγαν, για να µπο-
ρούν να εξουσιάζουν πιο ορθολογικά την εργασία των άλ-
λων. Οι ίδιοι κατέτασσαν τον εαυτό τους µεταξύ των δηµι-
ουργικά εργαζοµένων, ενώ παρέµειναν εντούτοις άρπαγες* 
όπως άλλοτε. Ο εργοστασιάρχης διακινδύνευε και εισέπρατ-
τε όπως ο έµπορος και ο τραπεζίτης· έκανε υπολογισµούς, δι- 

*Η ναζιστική προπαγάνδα έκανε διάκριση µεταξύ δηµιουργικού (schaf-
fendes) και αρπακτικού (raffendes) κεφαλαίου, δηλαδή µεταξύ βιοµηχα-
νίας και τραπεζών. 
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ευθετοΰσε, αγόραζε, πουλούσε. Στην αγορά ανταγωνιζόταν 
εκείνους για το κέρδος που αναλογούσε στο κεφάλαιο του. 
Αυτός όµως δεν άρπαζε απλώς στην αγορά, αλλά στην πηγή: 
ως εκπρόσωπος της τάξης του φρόντιζε να µην αδικείται από 
την εργασία του προσωπικού του. Οι εργάτες έπρεπε να του 
παραδίδουν όσο γινόταν περισσότερα προϊόντα. Ως αληθινός 
Σάιλοκ επέµενε στο οµόλογο του. * Βασιζόµενος στην κατοχή 
των µηχανών και των υλικών ανάγκαζε τους άλλους να 
παράγουν. Αποκαλούσε τον εαυτό του παραγωγό, κατά βά-
θος όµως γνώριζε, όπως και κάθε άλλος, την αλήθεια. Η πα-
ραγωγική εργασία τον καπιταλιστή, είτε ο ίδιος δικαιολογού-
σε το κέρδος του ως αµοιβή του επιχειρηµατία, όπως στο φι-
λελευθερισµό, είτε ως αποδοχές του διευθυντή όπως σήµερα, 
ήταν µια ιδεολογία που συγκάλυπτε την ουσία του συµβολαί-
ου εργασίας και την αρπακτική φύση του οικονοµικού συστή-
µατος γενικά. 
Γι' αυτό φωνάζουν: πιάστε τον κλέφτη! και δείχνουν τον 

Εβραίο. Είναι πράγµατι ο αποδιοποµπαίος τράγος, όχι µόνο 
για επιµέρους ελιγµούς και µηχανορραφίες, αλλά υπό την 
ευρεία έννοια ότι του φορτώνουν την οικονοµική αδικία ολό-
κληρης της τάξης. Ο εργοστασιάρχης επιτηρείτους οφειλέτες 
του, τους εργάτες, στο εργοστάσιο και ελέγχει την ανταπόδο-
ση τους προτού προκαταβάλει το µισθό. Δεν αντιλαµβάνο-
νται τι συνέβη στην πραγµατικότητα, παρά µόνο µόλις δουν τι 
µπορούν να αγοράσουν µε αυτόν: ο πιο µικρός µεγιστάνας 
έχει στη διάθεση του µια ποσότητα υπηρεσιών και αγαθών 
που δεν είχε κανένας δυνάστης στο παρελθόν οι εργάτες 
όµως λαµβάνουν το, σύµφωνα µε τα πολιτισµικά δεδοµένα, 
ελάχιστο όριο συντήρησης. Σαν να µην αρκούσε ότι στην αγο- 

* Αναφορά στο δράµα Ο έµπορος της Βενετίας του Σαίξπηρ, IV πράξη 1η 
σκηνή, απαιτεί ό,τιτον εξασφαλίζει. 
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ρά διαπιστώνουν πόσο λίγα αγαθά αντιστοιχούν σε αυτούς, ο 
πωλητής εξυµνεί και αυτά που δεν είναι σε θέση να αγορά-
σουν. Μόνον η σχέση του µισθού προς τις τιµές εκφράζει όσα 
παρακρατούνται από τους εργάτες. Μαζί µε το µισθό αποδέ-
χθηκαν και την αρχή της αµοιβής. Ο έµπορος τους παρουσιά-
ζει το γραµµάτιο που υπέγραψαν στον εργοστασιάρχη. Ο 
πρώτος είναι ο δικαστικός κλητήρας ολόκληρου του συστή-
µατος και επωµίζεται τον µισητό ρόλο για λογαριασµό των 
άλλων. Η ιδέα ότι η σφαίρα της κυκλοφορίας ευθύνεται για 
την εκµετάλλευση είναι κοινωνικά αναγκαίο ψεύδος. 
Οι Εβραίοι δεν ήταν οι µόνοι κάτοχοι της σφαίρας της 

κυκλοφορίας. Ήταν όµως τόσο πολύ καιρό έγκλειστοι σε 
αυτή ώστε να αντανακλάται από το είναι τους το µίσος που 
ανέκαθεν υφίσταντο. Σε αντίθεση προς τον άριο συνάδελφο 
τους, αυτοί δεν είχαν σχεδόν καµιά πρόσβαση στην πρώτη 
πηγή της υπεραξίας. Με µεγάλη δυσκολία και αρκετά αργά 
τους επέτρεψαν να γίνουν ιδιοκτήτες µέσων παραγωγής. 
Στην ιστορία της Ευρώπης, ακόµη και στη γερµανική αυτο-
κρατορία, οι Εβραίοι που βαφτίστηκαν χριστιανοί κατάφε-
ραν βέβαια να φθάσουν σε υψηλές θέσεις στη διοίκηση και 
στη βιοµηχανία. Πάντοτε όµως έπρεπε να δικαιολογούνται 
δείχνοντας διπλή αφοσίωση, ένθερµο ζήλο και ακλόνητη 
αυταπάρνηση. Τους δέχονταν µόνον όταν µε τη συµπεριφορά 
τους υιοθετούσαν σιωπηρά την καταδίκη των άλλων Εβραίων 
προσεπικυρώνοντάς την: αυτό είναι το νόηµα της βάπτισης. 
Παρά τις µεγάλες επιτεύξεις των διασηµοτήτων τους, οι 
Εβραίοι δεν έγιναν δεκτοί στον κύκλο των λαών της Ευρώ-
πης· δεν τους επέτρεψαν να ριζώσουν και γι' αυτό τους κατη-
γορούσαν ως ξεριζωµένους. Παρέµειναν προστατευόµενοι 
Εβραίοι, εξαρτώµενοι από αυτοκράτορες, ηγεµόνες ή από το 
απολυταρχικό κράτος. Όλοι τους κάποτε ήταν οικονοµικά 
προηγµένοι έναντι του οπισθοδροµικού πληθυσµού. Όσο οι 
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ισχυροί χρειάζονταν τον Εβραίο ως µεσίτη, τον προστάτευαν 
από τις µάζες, που έπρεπε να πληρώσουν τα σπασµένα της 
προόδου. Οι Εβραίοι ήταν αποικιστές της προόδου. Από τότε 
που ως έµποροι συνέβαλλαν στη διάδοση του ρωµαϊκού' πολι-
τισµού στην εθνική, µη εβραϊκή Ευρώπη, ήταν, σε αρµονία µε 
την πατριαρχική θρησκεία τους, οι εκπρόσωποι της πόλης, 
των αστικών και τελικά των βιοµηχανικών συνθηκών. Εισή-
γαγαν καπιταλιστικούς τρόπους ζωής στους διάφορους τό-
πους και επέσυραν το µίσος εκείνων που υπέφεραν κάτω από 
αυτές τις νέες συνθήκες. Στο όνοµα της οικονοµικής προό-
δου, λόγω της οποίας σήµερα εξοντώνονται, οι Εβραίοι είχαν 
καθίσε ι από την αρχή στο στοµάχι των τεχνιτών και των αγρο-
τών, τους οποίους ο καπιταλισµός υποβίβασε ταξικά. Τώρα 
νιώθουν στη σάρκα τους τον αποκλειστικό, µεροληπτικό χα-
ρακτήρα του. Αυτούς που πάντοτε ήθελαν να είναι οι πρώτοι, 
τώρα τους αφήνουν πολύ πίσω. Ακόµη και ο Εβραίος άρχο-
ντας ενός αµερικανικού τραστ της διασκέδασης ζει απελπι-
στικά αµυνόµενος µέσα στην αίγλη του. Το καφτάνι ήταν το 
φασµατικό λείψανο µιας παµπάλαιης αστικής ενδυµασίας. 
Σήµερα φανερώνει ότι αυτοί που το φορούν έχουν εκσφεν-
δονισθεί στο περιθώριο της κοινωνίας, η οποία, εντελώς πε-
φωτισµένη, εξορκίζει τα φαντάσµατα της προϊστορίας της. 
Εκείνοι που προπαγάνδιζαν τον ατοµισµό, το αφηρηµένο δί-
καιο, την έννοια του προσώπου, τώρα έχουν υποβιβασθεί σε 
είδος. Εκείνοι που ποτέ δεν τους επιτρεπόταν να κατέχουν 
εντελώς αµέριµνα τα πολιτικά δικαιώµατα, ώστε έτσι να τους 
αναγνωρισθεί η ανθρώπινη ποιότητα, αποκαλούνται πάλι, 
χωρίς διάκριση, «ο Εβραίος». Ακόµη και τον δέκατο ένατο 
αιώνα ο Εβραίος χρειαζόταν να συµµαχεί µε την κεντρική 
εξουσία. Το γενικό, από το κράτος εγγυηµένο δίκαιο αποτε-
λούσε το εχέγγυο της ασφάλειας του ενώ οι ειδικές και εξαι-
ρετικές διαταγές ήταν το φόβητρο του. Παρέµενε αντικείµε- 
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νο, στο έλεος των ισχυρών, ακόµη και όταν µπορούσε να επι-
καλείται τα δικαιώµατα του. Το εµπόριο δεν ήταν το επάγ-
γελµα του, ήταν η µοίρα του. Ο Εβραίος ήταν το τραύµα του 
ιππότη της βιοµηχανίας, ο οποίος έπρεπε να ποζάρει ως δη-
µιουργός. Ακούγοντας αυτός το εβραϊκό ιδίωµα µπορεί να 
µαντέψει εκείνο για το οποίο στα κρυφά περιφρονεί τον 
εαυτό του: ο αντισηµιτισµός του είναι το µίσος για τον εαυτό 
του, η βεβαρηµένη συνείδηση του παράσιτου. 

IV 

Ο λαϊκοεθνικός αντισηµιτισµός θέλει να παραβλέψει τη θρη-
σκεία. Ισχυρίζεται πως αποσκοπεί µόνο στην καθαρότητα 
της φυλής και του έθνους. Οι εκπρόσωποι του αντιλαµβάνο-
νται ότι οι άνθρωποι έχουν πάψει προ πολλού να σκοτίζονται 
για την αιώνια σωτηρία. Ο µέσος πιστός σήµερα είναι ήδη τό-
σο πονηρός όσο παλαιότερα µόνον ένας καρδινάλιος. Η κα-
τηγορία πως οι Εβραίοι είναι αµετανόητα άπιστοι δεν µπορεί 
πια να κινητοποιήσει τις µάζες. Δύσκολα όµως θα µπορούσε 
να θεωρηθεί εξαλειµµένη η θρησκευτική εχθρότητα, η οποία 
επί δυο χιλιετίες ωθούσε σε διωγµούς των Εβραίων. Ο έν-
θερµος ζήλος µε τον οποίο ο αντισηµιτισµός αρνείται τη θρη-
σκευτική του παράδοση µαρτυρεί µάλλον ότι αυτή υπολανθά-
νει µέσα του τουλάχιστον τόσο βαθιά όσο παλαιότερα το βέ-
βηλο αίσθηµα αποστροφής µέσα στον θρησκευτικό ζήλο. Η 
θρησκεία ενσωµατώθηκε κοινωνικά ως πολιτιστικό αγαθό, 
δεν καταργήθηκε. Η συµµαχία µεταξύ του διαφωτισµού και 
της κυριαρχίας έφραξε στο στοιχείο αλήθειας που ενυπάρχει 
στη θρησκεία την πρόσβαση στη συνείδηση και συντήρησε τις 
εκπραγµατισµένες µορφές της. Ο φασισµός καρπώνεται τε-
λικά και τα δύο: η ασυγκράτητη λαχτάρα παροχετεύεται ως 
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λαϊκοεθνική εξέγερση, οι απόγονοι των ευαγγελιστών ζηλω-
τών διαστρέφονται συµφωνά µε το µοντέλο των βαγκνερικών 
ιπποτών του Graal* σε πιστά στον όρκο τους µέλη της κοινό-
τητας αίµατος και σε επίλεκτους φρουρούς, η θρησκεία ως 
θεσµός εν µέρει συγχωνεύεται άµεσα µε το σύστηµα και εν 
µέρει µεταφέρεται στις πολυτελείς επιδείξεις της µαζικής 
κουλτούρας και των µαζικών πορειών. Η φανατική πίστη για 
την οποία ο ηγέτης και οι οπαδοί του υπερηφανεύονται δεν 
είναι παρά εκείνη η πεισµατωµένη που παλαιότερα κρατού-
σε τους απεγνωσµένους στη ζωή, µόνο που το περιεχόµενο 
της έχει χαθεί. Από αυτό εξακολουθεί να ζει µόνο το µίσος 
για εκείνους που δεν τη συµµερίζονται. Στους Γερµανούς 
χριστιανούς δεν απέµεινε από τη θρησκεία της αγάπης παρά 
µόνον ο αντισηµιτισµός. 
Ο χριστιανισµός δεν είναι απλώς επαναστροφή σε ένα 

προϊουδαϊκό στάδιο. Στη µετάβαση από την ενοθεϊστική** 
στην οικουµενική µορφή ο θεός του ιουδαϊσµού δεν απέβαλε 
εντελώς τα χαρακτηριστικά του φυσικού δαίµονα. Ο τρόµος, 
ο οποίος προέρχεται από την προανιµιστική προϊστορία, 
περνάει από τη φύση στην έννοια του απόλυτου εαυτού, που 
ως δηµιουργός και κύριος της υποδουλώνει τη φύση τελειωτι-
κά. Παρά την απερίγραπτη εξουσία και µεγαλοπρέπεια που 
του δίνει αυτή η αποξένωση, ο απόλυτος εαυτός είναι εντού-
τοις προσιτός στη σκέψη η οποία ακριβώς µέσα από αυτή τη 
σχέση µε το ύψιστο, το υπερβατικό, γίνεται οικουµενική. Ο 

*Θαυµατουργός λίθος ή αγγείο µε θεραπευτικε'ς ιδιότητες, όπου υποτίθεται 
ότι φυλασσόταν το αίµα του Χρίστου· αναφέρεται στη µεσαιωνική ποίηση 
και στο έπος Πάρσιφαλ, στο οποίο στηρίζεται η γνωστή όπερα του Βάγκνερ. 
**Ενοθεΐα: λατρεία ενός θεοΰ, χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη άλλων θεών 
ή να απαγορεύεται η λατρεία τους, ενώ µονοθεϊσµός είναι η αποκλειστική 
πίστη σε ένα θεό και άρνηση της ύπαρξης άλλων. 
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θεός ως πνεύµα αντιπαρατάσσεται στη φύση ως η άλλη αρχή, 
η οποία δεν αντιπροσωπεύει απλώς τον τυφλό κύκλο της 
όπως όλοι οι µυθικοί θεοί, αλλά µπορεί να επιφέρει την απε-
λευθέρωση από αυτόν. Τόσο αφηρηµένος και απόµακρος 
όµως, γίνεται ασύµµετρος, και αυτό ενισχύει τον τρόµο, οπότε 
ο σιδηρούς λόγος Έγώ ειµί, ο οποίος δεν ανέχεται τίποτε 
πλάι του, ξεπερνάει σε αναπόδραστη ισχύ την τυφλότερη, 
κατ' αυτό όµως και πιο πολυσήµαντη ρήση της ανώνυµης µοί-
ρας. Ο θεός του ιουδαϊσµού ζητεί ό,τι του ανήκει και ξεκαθα-
ρίζει τους λογαριασµούς του µε τον επιλήσµονα. Εµπλέκει το 
πλάσµα του στον ιστό της ενοχής και της προσωπικής αξίας. 
Αντίθετα, ο χριστιανισµός τόνισε το στοιχείο της χάρης, η 
οποία βέβαια εµπεριέχεται και στον ίδιο τον ιουδαϊσµό, ιδι-
αίτερα στο δεσµό του θεού µε τους ανθρώπους και στη µεσ-
σιανική επαγγελία. Απάλυνε τον τρόµο του απόλυτου, καθώς 
το πλάσµα ξαναβρίσκει τον εαυτό του στη θεότητα: ο θείος 
µεσολαβητής καλείται µε ανθρώπινο όνοµα και πεθαίνει 
έναν ανθρώπινο θάνατο. Το µήνυµα του είναι: µη φοβάστε! Ο 
νόµος καταλύεται µπροστά στην πίστη· µεγαλύτερη από κάθε 
µεγαλείο γίνεται η αγάπη, η µόνη εντολή. 
Δυνάµει όµως των ίδιων στοιχείων µέσω των οποίων ο 

χριστιανισµός αίρει το ανάθεµα της φυσικής θρησκείας φέρ-
νει πάλι στο προσκήνιο την ειδωλολατρία υπό εκπνευµατι-
σµένη µορφή. Όσο πιο κοντά στο πεπερασµένο τοποθετείται 
το απόλυτο, τόσο πιο απόλυτο γίνεται το πεπερασµένο. Ο 
Χριστός, το ενσαρκωµένο πνεύµα, είναι ο θεοποιηµένος µά-
γος. Ο αυτοκατοπτρισµόςτου ανθρώπου µέσα στο απόλυτο, η 
εξανθρώπιση του θεού µέσω του Χριστού, είναι το πρώτον 
ψεϋδος. * Η πρόοδος πέρα από τον ιουδαϊσµό εξαγοράσθηκε 

* Βασική πλάνη, εσφαλµένη βασική προϋπόθεση στο συλλογισµό, ως πηγή 
άλλων λαθών (αριστοτελική έννοια). 
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µε τον ισχυρισµό πως ο άνθρωπος Ιησούς ήταν θεός. Ακρι-
βώς το στοχαστικό στοιχείο του χριστιανισµού, η εκπνευµάτι-
ση της µαγείας, είναι υπεύθυνη για τη συµφορά. Ως πνευµα-
τικό εµφανίζεται ίσα ίσα αυτό που ενώπιον του πνεύµατος 
αποδεικνύεται ως φυσικό. Στην ανάπτυξη της αντίρρησης 
προς αυτή την υπέρµετρη αξίωση του πεπερασµε'νου συνί-
σταται ακριβώς το πνεύµα. Έτσι η ε'νοχη συνείδηση πρέπει 
να συστήνειτον προφήτη ως σύµβολο και τη µαγική πρακτική 
ως µεταµόρφωση. Αυτό καθιστά το χριστιανισµό θρησκεία, 
υπό ορισµένη έννοια µάλιστα τη µοναδική: έναν διανοητικό 
δεσµό προς το διανοητικά ύποπτο, µια ιδιαίτερη πολιτιστική 
περιοχή. Όπως τα µεγάλα ασιατικά συστήµατα, έτσι και ο 
προχριστιανικός ιουδαϊσµός ήταν η θρησκευτική πίστη που 
δεν είχε καν διαχωρισθεί από την εθνική ζωή, από τη γενική 
αυτοσυντήρηση. Ο µετασχηµατισµός του παγανιστικού τελε-
τουργικού της θυσίας δεν συντελέσθηκε µόνο στη λατρεία ή 
µόνο στη σφαίρα των συναισθηµάτων καθόρισε τη µορφή 
της εργασιακής διαδικασίας. Ως σχήµα της τελευταίας η 
θυσία έγινε ορθολογική. Το ταµπού µεταβάλλεται σε ορθο-
λογική ρύθµιση της εργασιακής διαδικασίας. Οργανώνει τη 
διοίκηση στον πόλεµο και στην ειρήνη, τη σπορά και τη 
συγκοµιδή, την ετοιµασία του φαγητού και τη σφαγή των ζώ-
ων. Οι κανόνες δεν πηγάζουν από ορθολογικές σκέψεις, από 
αυτούς πηγάζει εντούτοις ορθολογικότητα. Η προσπάθεια 
απελευθέρωσης από τον άµεσο φόβο οδήγησε τους πρωτόγο-
νους στη διοργάνωση του τελετουργικού, που στον ιουδαϊσµό 
εξαγνίζεται και αποτελεί τον καθαγιασµένο ρυθµό της οικο-
γενειακής και της πολιτικής ζωής. Οι ιερείς ήταν ταγµένοι να 
επαγρυπνούν ώστε να τηρείται το έθιµο. Η λειτουργία τους 
στην κυριαρχία ήταν φανερή στη θεοκρατική πρακτική· ο 
χριστιανισµός όµως θέλησε να παραµείνει ιερατικός, ακόµη 
και όταν επιδίωκε την κυριαρχία. Στην ιδεολογία έσπασε την 
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αυτοσυντήρηση προβαίνοντας στην ύστατη θυσία, εκείνη του 
θεανθρώπου, όµως ε'τσι ακριβώς παρέδωσε την υποβαθµι-
σµένη ύπαρξη στον βέβηλο κόσµο: ο νόµος του Μωυσή κα-
ταργείται, αλλά τόσο στον Καίσαρα όσο και στο θεό αποδί-
δονται αυτά που τους ανήκουν. Η κοσµική εξουσία επιβεβαι-
ώνεται ή καταλαµβάνεται, η χριστιανική πρακτική ασκείται 
ως υπηρεσία σωτηρίας βάσει επαγγελµατικής άδειας. Η 
υπέρβαση της αυτοσυντήρησης µέσω της µίµησης του Χρι-
στού γίνεται επιταγή. Η αυτοθυσιαζόµενη αγάπη απεκδύεται 
την αφέλεια, χωρίζεται από τη φυσική αγάπη και λογίζεται ως 
άξια προσφορά. Η διαµεσολαβηµένη από την επίγνωση της 
σωτηρίας αγάπη παρουσιάζεται εντούτοις ως η άµεση αγάπη, 
στην οποία φύση και υπερφύση εµφανίζονται ως 
συµφιλιωµένες. Εδώ έγκειταιη αναλήθειάτης: στην απατηλά 
καταφατική νοηµατοδότηση της αυτεπιλησµοσύνης. 
Η νοηµατοδότηση είναι απατηλή, διότι η εκκλησία ζει µεν 

από το γεγονός ότι οι άνθρωποι βλέπουν το δρόµο της λύτρω-
σης στην τήρηση της διδασκαλίας της, είτε αυτή ζητεί έργα 
όπως η καθολική είτε την πίστη όπως η προτεσταντική εκδο-
χή, αλλά παραταύτα δεν µπορεί να εγγυηθεί το στόχο. Η µη 
δεσµευτικότητατης ιερατικής επαγγελίας της σωτηρίας, αυτό 
το ιουδαϊκό και αρνητικό στοιχείο της χριστιανικής διδασκα-
λίας, που σχετικοποιεί τη µαγεία και τελικά την ίδια την εκ-
κλησία, αποπέµπεται σιωπηρά από τον απλοϊκό πιοτό, για τον 
οποίο ο χριστιανισµός, ο υπερφυσικισµός, γίνεται µαγικό 
τελετουργικό, φυσική θρησκεία.* Πιστεύει µόνο ξεχνώντας 
την πίστη του. Υποβάλλει στον εαυτό του την ιδέα ότι διαθέ-
τει γνώση και βεβαιότητα, όπως οι αστρολόγοι και οι πνευµα- 

*Θρησκεία των «πρωτόγονων» λαών, όπου οι θεότητες είναι δυνάµεις στε-
νά συνδεδεµένες µε τα φυσικά φαινόµενα. Υπερφυσικισµός: πίστη σε κα-
θοριστικές υπερφυσικές δυνάµεις. 



__  294 ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ____  

τιστές. Αυτά δεν είναι κατ' ανάγκη το χειρότερο σε σύγκριση 
µε την εκπνευµατισµένη θεολογία. Η Ιταλίδα γριούλα η 
οποία στην αφελή της πίστη ανάβει ένα κερί στον άγιο Τζε-
νάρο για τον εγγονό της που τον πήραν στον πόλεµο µπορεί 
να βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια απ' ό,τι οι παπάδες και 
οι πρωθιερείς, που, απαλλαγµένοι από την ειδωλολατρία, 
αγιάζουν τα όπλα, απε'ναντι στα οποία ο άγιος Τζενάρο είναι 
ανίσχυρος. Για τους απλοϊκούς όµως η ίδια η θρησκεία γίνε-
ται υποκατάστατο θρησκείας. Μια τε'τοια υποψία συνόδευε 
το χριστιανισµό από τα πρώτα του βήµατα, αλλά µόνοι οι πα-
ράδοξοι χριστιανοί, οι αντιεπίσηµοι, από τον Πασκάλ, τον 
Λε'σινγκ και τον Κίρκεγκαρντ ώς τον Μπαρτ*, την έκαναν 
αφετηρία της θεολογίας τους. Με µια τέτοια επίγνωση δεν 
ήταν µόνο ριζοσπάστες, αλλά και ανεκτικοί. Οι άλλοι όµως, 
οι οποίοι την απωθούσαν και µε τύψεις προσπαθούσαν να 
υποβάλουν στον εαυτό τους την ιδέα ότι ο χριστιανισµός 
αποτελεί ασφαλές κτήµα τους, έπρεπε να επιβεβαιώνουν την 
αιώνια σωτηρία τους µέσα από την επίγεια συµφορά εκεί-
νων που δεν θυσίαζαν τυφλά τον Λόγο. Αυτή είναι η θρη-
σκευτική προέλευση του αντισηµιτισµού. Οι οπαδοί της πα-
τρικής θρησκείας µισούνται από εκείνους του υιού ως αυτοί 
που τα ξέρουν καλύτερα. Είναι η εχθρότητα του σκληρυνό-
µενου στη µορφή της σωτηρίας πνεύµατος εναντίον του 
πνεύµατος. Το σκάνδαλο για τους χριστιανούς εχθρούς των 
Εβραίων είναι η αλήθεια που αντέχει στη συµφορά χωρίς να 
την εκλογικεύει και που εµµένει στην ιδέα της άκοπης µακα-
ριότητας εναντιωνόµενη στην πορεία του κόσµου και στη 
σωτήρια τάξη πραγµάτων, οι οποίες υποτίθεται ότι την εξα-
σφαλίζουν. Ο αντισηµιτισµός ανέλαβε να επιβεβαιώσει ότι η 

"Karl Barth: Ελβετός µεταρρυθµιστής, θεολόγος και σοσιαλιστής που διώχθη-
κε από το ναζιστικό καθεστώς. (Σ.τ.Ε.) 
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τελετουργία της πίστης και της ιστορίας έχει το δίκαιο µε το 
µέρος της, γι' αυτά τη στρέφει εναντίον εκείνων που αρνού-
νται να της δώσουν δίκαιο. 

V 

«Δεν µπορώ να σε υποφέρω - αυτά δεν πρέπει να το ξεχνάς», 
λέει ο Ζίγκφριντ οτον Μίµε,* που επιζητεί την αγάπη του. Η 
παλαιά απάντηση όλων των αντισηµιτών είναι η επίκληση της 
υπερευαισθησίας. Προϋπόθεση για τη χειραφέτηση της κοι-
νωνίας από τον αντισηµιτισµό είναι η αναγωγή του περιεχοµέ-
νου της υπερευαισθησίας σε εννοιολογικό επίπεδο, η συνειδη-
τοποίηση της ίδιας του της ανοησίας. Η υπερευαισθησία όµως 
προσκολλάται στα ειδικά. Ως φυσικό ισχύει το γενικό, αυτό 
που προσαρµόζεται στο πλέγµα σκοπιµοτήτων της κοινωνίας. 
Η φύση όµως η οποία δεν έχει διυλισθεί µέσα από τα κανάλια 
της εννοιολογικής τάξης σε σκόπιµα και χρήσιµα πράγµατα, ο 
οξύς ήχος του κοντυλιου οτην πλάκα που διεισδύει στα πάντα, 
το haut gout** που θυµίζει βροµιά και σαπίλα, ο ιδρώτας που 
εµφανίζεται στο µέτωπο του φιλόπονου, οτιδήποτε δεν µπορεί 
να ακολουθήσειτην πορεία του πολιτισµού ή δεντηρείτις απα-
γορεύσεις στις οποίες έχει κατασταλάξει η πρόοδος των αιώ-
νων βιώνεται ως κάτι διαπεραστικό που προκαλεί αναγκαστι-
κά τον αποτροπιασµό, την αποστροφή. 
Τα µοτίβα που διεγείρουν την υπερευαισθησία θυµίζουν 

την προέλευση. Ανασταίνουν στιγµές της βιολογικής πρω-
τοϊστορίας: σήµατα κινδύνου, που στον ήχο τους σηκώνονταν 
οι τρίχες και η καρδιά σταµατούσε. Κατά την αντίδραση υπε- 

*Μυθικά πρόσωπα του έπους των Νιµπελούνγκεν, ήρωας ο πρώτος, νάνος ο 
δεύτερος, ευρύτερα γνωστά από τη σχετική τετραλογία του Βάγκνερ. * 
*δριµεία γεύση, ιδίως του µαρινάτου κρέατος θηραµάτων. 
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ρευαισθησίας µεµονωµένα όργανα αποσπώνται πάλι από τον 
έλεγχο του υποκειµένου· αυτονοµηµε'να υπακούουν σε 
βασικά βιολογικά ερεθίσµατα. Το εγώ που βιώνει τον εαυτό 
του σε τέτοιες αντιδράσεις, όπως η ξαφνική ακαµψία του 
δε'ρµατος, των µυών και των µελών, δεν έχει ωστόσο πλήρη 
κυριαρχία πάνω τους. Για µερικές στιγµές αυτές επιτελούν 
την εξοµοίωση προς την περιβάλλουσα ακίνητη φύση. Καθώς 
όµως το κινούµενο πλησιάζει το ακίνητο, η περισσότερο ανε-
πτυγµένη ζωή την απλή φύση, αλλοτριώνεται ταυτόχρονα 
από αυτή, διότι η ακίνητη φύση, στην οποία σε στιγµές ύψι-
στης διέγερσης το ζωντανό ον, όπως η Δάφνη,* τείνει να µε-
ταµορφωθεί, επιτρέπει µόνο την πιο εξωτερική σχέση, αυτή 
που αφορά το χώρο. Ο χώρος είναι η απόλυτη αλλοτρίωση. 
Όπου το ανθρώπινο θέλει να γίνει σαν τη φύση, αµέσως 
σκληρύνεται απέναντι της. Η προστασία ως τρόµος είναι µια 
µορφή µιµητισµού.** Οι ανθρώπινες αντιδράσεις της ξαφνι-
κής ακαµψίας είναι αρχαϊκά σχήµατα της αυτοσυντήρησης: η 
ζωή πληρώνει το τίµηµα για τη συνέχιση της µε την εξοµοίω-
ση προς το νεκρό. 
Την οργανική προσαρµογή προς το άλλο, την κυρίως µι-

µητική συµπεριφορά, ο πολιτισµός την αντικατέστησε αρχι-
κά, στη µαγική φάση, µε τον οργανωµένο χειρισµό της µίµη-
σης (Mimesis) και αργότερα, στο ιστορικό στάδιο µε την ορ-
θολογική πρακτική, την εργασία. Η µη ελεγχόµενη µίµηση 
προγράφεται. Ο άγγελος µε την πύρινη ροµφαία, ο οποίος 
εξώθησε τους ανθρώπους από τον παράδε ισο στην τροχιά της 
τεχνικής προόδου, είναι ο ίδιος το σύµβολο αυτής της προό- 

*Η νύµφη που µεταµορφώθηκε στο οµώνυµο φυτό. 
**Mimikry (αγγλ. mimicry)· καµουφλάζ ή προστατευτική εξοµοίωση, µορ-
φολογική ή χρωµατική, αδύναµων, απροστάτευτων ζώων προς άλλα δυνα-
τότερα ή µε διαφορετικό τρόπο προστατευόµενα ζώα. 
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δου. Η αυστηρότητα µε την οποία οι κυρίαρχοι επί χιλιετίες 
απέκλειαν στους διαδόχους τους καθώς και στις εξουσιαζό-
µενες µάζες την οπισθοδρόµηση σε µιµητικούς τρόπους ζωής, 
από τη θρησκευτική απαγόρευση των εικόνων ώς την κοινω-
νική προγραφή ηθοποιών και τσιγγάνων και την παιδαγωγι-
κή που κάνει τα παιδιά να ξεσυνηθίσουν την παιδαριώδη 
συµπεριφορά, είναι ο όρος ύπαρξης του πολιτισµού. Η κοι-
νωνική και η ατοµική αγωγή ενισχύουν τους ανθρώπους στην 
αντικειµενοποιητική συµπεριφορά των εργαζοµένων και 
τους προφυλάσσει από τον κίνδυνο να παραδοθούν στις δια-
κυµάνσεις της περιβάλλουσας φύσης. Κάθε απόσπαση της 
προσοχής, στην πραγµατικότητα κάθε αφοσίωση, εµπεριέχει 
µια χροιά µιµητισµού. Στη σκλήρυνση του απε'ναντι σε αυτόν 
σφυρηλατήθηκε το εγώ. Με τη συγκρότηση του συντελέσθηκε 
η µετάβαση από την ανακλαστική µίµηση στην ελεγχόµενη 
στοχαστική αντανάκλαση. Η σωµατική εξοµοίωση προς τη 
φύση αντικαθίσταται από την «αναγνώριση µέσα στην έν-
νοια»,* τη σύνοψη των διαφορετικών κάτω από το όµοιο. Το 
σύνολο των συνθηκών όµως υπό τις οποίες παράγεται η οµοι-
ότητα, η άµεση της µίµησης καθώς και η διαµεσολαβηµένη 
της σύνθεσης, η εξοµοίωση προς το πράγµα στην τυφλή πο-
ρεία της ζωής καθώς και η σύγκριση µεταξύ εκπραγµατισµέ-
νων στον επιστηµονικό σχηµατισµό εννοιών, παραµένει µια 
κατάσταση τρόµου. Η κοινωνία προεκτείνει µέσα της την 
απειλητική φύση υπό τη µορφή του διαρκούς, οργανωµένου 
καταναγκασµού, ο οποίος, αναπαραγόµενος στα υποκείµενα 

Ή αναγνώριση του περιεχοµένου µιας παράστασης, η ταύτιση αυτού που 
σκε'φτοµαι τώρα µε αυτό που σκεφτόµουν πριν, καθιστά δυνατή την αναπα-
ραγωγή του σε µια σειρά παραστάσεων, η οποία µαζί µε την πρόσληψη εί-
ναι απαραίτητος όρος της εµπειρίας (βλε'πε Kant, Kritik der reinen Vemunft, 
Werke, τόµ. IV, Βερολίνο 1968, σελ. 79 κ.ε.). 



-----  298 ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ------  

ως συνεπής αυτοσυντήρηση, επιστρέφει στη φύση ως κοινω-
νική κυριαρχία πάνω σε αυτή. Η επιστήµη είναι επανάληψη, 
εκλεπτυσµένη σε παρατήρηση της κανονικότητας και δια-
φυλασσάµενη σε στερεότυπα. Ο µαθηµατικός τύπος είναι 

επαναστροφή εκτελοΰµενη µε συνειδητούς χειρισµούς, όπως 
ήταν και η µαγική τελετουργία- είναι η πιο µετουσιωµένη 
άσκηση µιµητισµού. Η τεχνική διενεργεί την προσαρµογή 
προς το νεκρό στην υπηρεσία της αυτοσυντήρησης όχι πια 
όπως τη µαγεία µέσω σωµατικής αποµίµησης της εξωτερικής 
φύσης, αλλά µέσω αυτοµατοποίησης των πνευµατικών διαδι-
κασιών, µέσω της µεταµόρφωσης τους σε τυφλές τυποποιηµέ-
νες ακολουθίες γεγονότων. Με το θρίαµβο της οι ανθρώπινες 
εκδηλώσεις γίνονται τόσο ευκυβέρνητες όσο και αναγκαστι-
κές. Από την εξοµοίωση προς τη φύση δεν αποµένει παρά µό-
νον η σκλήρυνση απέναντι της. Σήµερα ο εκφοβιστικός και 
προστατευτικός χρωµατισµός είναι η τυφλή υποδούλωση της 
φύσης, η οποία είναι ταυτόσηµη µε τη διορατική σκοπιµότητα. 
Στον αστικό τρόπο παραγωγής η ανεξίτηλη µιµητική κλη-

ρονοµιά κάθε πρακτικής παραδίδεται στη λήθη. Η ανελέητη 
απαγόρευση της υποτροπής γίνεται η ίδια απλή συµφορά, η 
µαταίωση έγινε τόσο πλήρης, που δεν επιτελείται πια συνει-
δητά. Οι τυφλωµένοι από τον πολιτισµό βιώνουν πλέον τα δι-
κά τους προγραµµένα µιµητικά χαρακτηριστικά µόνο σε µε-
ρικές χειρονοµίες και συµπεριφορές που τις συναντούν σε 
άλλους και που στο εξορθολογισµένο περιβάλλον ξεχωρί-

ζουν ως µεµονωµένα υπολείµµατα, ως υποτυπώδη φαινόµενα 
που προκαλούν ντροπή. Αυτό που απωθεί ως κάτι ξένο είναι 
όντως πάρα πολύ γνώριµο.1 Πρόκειται για τις µεταδοτικές 
χειρονοµίες της καταπιεζόµενης από τον πολιτισµό αµε- 

1. Βλέπε S. Freud, «Das Unheimliche», Gesammelte Werke, τόµ. XII, οελ. 
254,259κ.α. 
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σότητας: άγγιγµα, εφαρµοστή επαφή, καταπραϋντική θω-
πεία, παρακλητική προτροπή. Ενοχλητική είναι σήµερα η 
αναχρονιστικότητα τέτοιων παρορµήσεων. Φαίνονται σαν 
να αναµεταφράζουν τις προ πολλού εκπραγµατισµένες αν-
θρώπινες σχέσεις πάλι σε προσωπικές σχέσεις εξουσίας, κα-
θώς επιζητούν να κάµψουν τον αγοραστή µε γαλιφιές, τον 
οφειλέτη µε απειλές και τον πιστωτή µε παρακάλια. Οδυνηρή 
εντύπωση προκαλεί τελικά οποιαδήποτε παρόρµηση, ο 
εκνευρισµός είναι κάτι κατώτερο. Κάθε αχειραγώγητη έκ-
φραση φαίνεται σαν µορφασµός, αυτό που ήταν πάντοτε η 
χειραγωγηµένη - στον κινηµατογράφο, στο λιντσάρισµα, 
στους λόγους του φύρερ. Η απειθάρχητη µιµική όµως είναι το 
στίγµα της παλαιάς κυριαρχίας, εγχαραγµένο στο ψαχνό των 
εξουσιαζοµένων και βάσει µιας ασυνείδητης µιµητικής δια-
δικασίας κληρονούµενο διαµέσου κάθε πρώιµης παιδικής 
ηλικίας από γενεά σε γενεά, από τον Εβραίο παλαιοπώλη 
στον τραπεζίτη. Μια τέτοια µιµική προκαλεί οργή, διότι 
µπροστά στις νέες παραγωγικές σχέσεις φανερώνει τον πα-
λαιό φόβο, που, για να επιβιώσει κανείς σε αυτές, έπρεπε και 
ο ίδιος να τον ξεχάσει. Το αναγκαστικό στοιχείο, ο θυµός του 
βασανιστή και του βασανιζοµένου, που επανεµφανίζεται 
αδιαχώριστος στο µορφασµό, κεντρίζει το θυµό του πολιτι-
σµένου. Στην ανίσχυρη φαινοµενικότητα απαντά η θανάσιµη 
πραγµατικότητα, στο παιγνίδι η σοβαρότητα. 
Ο µορφασµός φαίνεται προσποιητός, διότι, αντί να εκτε-

λεί µε σοβαρότητα µια εργασία, προτιµά να εκφράζει τη 
δυσθυµία. Μοιάζει να αποφεύγει τη σοβαρότητα της ζωής, 
καθώς την οµολογεί ανεπιφύλακτα: έτσι δεν είναι αυθεντι-
κός. Η έκφραση όµως είναι η οδυνηρή ηχώ µιας υπέρτερης 
ισχύος, µιας δύναµης που ακούγεται µέσα στο παράπονο. Εί-
ναι πάντοτε υπερβολική, όσο ειλικρινής και αν είναι, διότι, 
όπως κάθε έργο τέχνης, έτσι και κάθε παράπονο µοιάζει να 
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περιε'χει ολόκληρο τον κόσµο. Αρµόζουσα είναι µόνον η προ-
σφορά ε'ργου. Αυτή, και όχι η µίµηση, µπορεί να ανακόψει 
τον πόνο. Η συνέπεια της όµως είναι το aytivr\to και ασυγκί-
νητο πρόσωπο, τελικά δε, στην εκπνοή αυτής της εποχής, το 
µωρουδίστικο πρόσωπο των ανθρώπων της πρακτικής, των 
πολιτικών, των παπάδων, των γενικών διευθυντών και των 
γκάνγκστερ. Η ουρλιαχτή φωνή των φανατικών φασιστών 
δηµαγωγών και τοποτηρητών των στρατοπέδων δείχνει την 
άλλη πλευρά της ίδιας κοινωνικής κατάστασης πραγµάτων. 
Το ουρλιαχτό είναι τόσο ψυχρό όσο και η επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. Αυτοί απαλλοτριώνουν ακόµη και τον θρηνη-
τικό ήχο της φύσης και τον µεταβάλλουν σε στοιχείο της τεχνι-
κής τους. Το ουρλιαχτό τους είναι για το πογκρόµ ό,τι ο µηχα-
νισµός συναγερµού για τη γερµανική αεροπορική βόµβα: η 
κραυγή τρόµου που σκορπά τον τρόµο εκβάλλεται µε σκηνο-
θετηµένο τρόπο. Από το θρήνο του θύµατος, τον πρώτο που 
κατονόµασε ρητά τη βία, ακόµη και από την απλή λέξη που εν-
νοεί τα θύµατα -Γάλλος, Νέγρος, Εβραίος-, αφήνουν τον 
εαυτό τους σκόπιµα να περιέλθει στην απόγνωση των διωκο-
µένων που δεν µπορούν παρά να χτυπήσουν. Οι ίδιοι είναι το 
ψεύτικο απείκασµα της µίµησης του τροµαγµένου. Αναπαρά-
γουν το ακόρεστο της εξουσίας µέσα τους, την οποία φοβού-
νται. Τα πάντα πρέπει να χρησιµοποιούνται, όλαπρέπεινα εί-
ναι δικά τους. Η ύπαρξη και µόνο του άλλου είναι σκάνδαλο. 
Όλοι οι άλλοι «επεκτείνονται» και πρέπει να περιορισθούν, 
να µείνουν µέσα στα όρια του απεριόριστου τρόµου. Όποιος 
αναζητεί καταφύγιο δεν πρέπει να το βρει. Σε όσους εκφρά-
ζουν αυτό που ποθούν µανιωδώς όλοι, την ειρήνη, την πατρί-
δα, την ελευθερία, στους νοµάδες και τους πλανόδιους θαυµα-
τοποιούς, δεν αναγνωρίσθηκε ποτέ το δικαίωµα να έχουν δι-
κή τους πατρίδα. Ό,τι φοβάται κανείς, του το προξενούν. 
Ακόµη και η γαλήνη της τελευταίας κατοικίας παραβιάζεται. 
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Οι δηώσεις των νεκροταφείων δεν είναι παρεκτροπε'ς του 
αντισηµιτισµού, αλλά αυτός ο ίδιος. Οι εκδιωγµένοι αφυπνί-
ζουν αναγκαστικά την επιθυµία για εκδιώξεις. Πάνω στο ση-
µάδι που τους άφησε η βία αναφλέγεται ακατάπαυστα η βία. 
Πρε'πει να εξολοθρευθεί ό,τι θέλει απλώς και µόνο να φυτο-
ζωεί. Στις χαοτικές-κανονικές αντιδράσεις φυγής των κατώ-
τερων ζώων, στα σχήµατα της αγελαίας συρροής, στις σπα-
σµωδικές χειρονοµίες των µαρτυροϋντων βρίσκει την παρα-
στατική έκφραση του ό,τι από την πενιχρή ζωή µολαταύτα δεν 
εξουσιάζεται εντελώς: η µιµητική παρόρµηση. Στο χαροπάλε-
µα των πλασµάτων, στον ακρότατο αντίποδα της ελευθερίας, 
διαφαίνεται ακαταµάχητη η ελευθερία ως µαταιωµένος προ-
ορισµός της ΰλης. Εναντίον της στρέφεται η υπερευαισθησία, 
την οποία ο αντισηµιτισµός επικαλείται ως κίνητρο του. 
Η ψυχική ενέργεια που ο πολιτικός αντισηµιτισµός θέτει 

στην υπηρεσία του είναι µια τέτοια εκλογικευµένη υπερευαι-
σθησία. Όλες οι προφάσεις στις οποίες ο ηγέτης και οι οπα-
δοί του οµονοούν επιτρέπουν σε αυτούς να ενδίδουν στο δέ-
λεαρ της µίµησης χωρίς ολοφάνερη παραβίαση της αρχής της 
πραγµατικότητας, τρόπον τινά ως έντιµα πρόσωπα. Δεν µπο-
ρούν να ανεχθούν τον Εβραίο, και τον µιµούνται αδιάκοπα. 
Δεν υπάρχει αντισηµίτης που να µην είναι στο αίµα του να µι-
µείται ό,τι θεωρεί εβραϊκό. Πρόκειται πάντοτε για επίσης µι-
µητικά κρυπτογραφήµατα: οι χειρονοµίες που επιχειρηµατο-
λογούν, ο τραγουδιστός τόνος της φωνής, ο οποίος ανεξάρτη-
τα από το νόηµα των κρίσεων ζωγραφίζει µια ζωντανή εικό-
να πραγµάτων και συναισθηµάτων, η µύτη, το φυσιογνωµικο 
principium individuationis, * τρόπον τινά ένα γράµµα ή ψηφίο 
που γράφει στο πρόσωπο του ατόµου τον ιδιαίτερο χαρακτή- 

*Η αρχή της ατοµοποίησης (ή ατοµικότητας), της ανάιττυξης και της δια-
µόρφωσης του ιδιαίτερου και ατοµικού µέσα στο γενικό. 
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ρα. Με'σα στις πολυσήµαντες κλίσεις της οσφρητικής από-
λαυσης επιζεί η παλαιά λαχτάρα για τα κάτω, για την άµεση 
ε'νωση µε την περιβάλλουσα φύση, µε τη γη και τη λάσπη. Από 
όλες τις αισθήσεις η πράξη της όσφρησης, που προσελκύεται 
χωρίς να αντικειµενοποιεί, µαρτυρεί µε τον πιο αισθησιακό 
τρόπο την παρόρµηση του ανθρώπου να χαθεί µέσα στο άλλο 
και να εξοµοιωθεί µε αυτό. Γι' αυτό η όσφρηση, ως αισθητή-
ρια αντίληψη, και η οσµή, ως αντιληπτή µυρωδιά -στην πρά-
ξη γίνονται ε'να- είναι περισσότερο έκφραση απ' ό,τι άλλες 
αισθήσεις. Στην όραση µένει κανείς αυτός που είναι, στην 
όσφρηση απορροφάται. Έτσι στον πολιτισµό η οσµή θεωρεί-
ται ντροπή, σηµάδι χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων, κατώ-
τερων φυλών και µη ευγενών ζώων. Στον πολιτισµένο επιτρέ-
πεται να παραδίδεται σε τέτοιες απολαύσεις µόνον όταν η 
αναστολή της απαγόρευσης εκλογικεύεται ως εξυπηρέτηση 
όντως ή δήθεν πρακτικών σκοπών. Μπορεί κανείς να παρα-
δίδεται σε µια προγραµµένη παρόρµηση, όταν δεν υπάρχει 
αµφιβολία ότι αυτό αποβλέπει στην εκρίζωση της. Είναι το 
φαινόµενο του αστείου ή της εύθυµης ανοησίας, που αποτε-
λεί την άθλια παρωδία της εκπλήρωσης. Ως περιφρονηµένη 
και αυτοπεριφρονοΰµενη η µιµητική λειτουργία απολαµβά-
νεται µε κακεντρέχεια. Όποιος µυρίζεται αναθυµιάσεις προ-
κειµένου να τις εξαφανίσει, «άσχηµες» αναθυµιάσεις, µπορεί 
να µιµείται κατά βούληση τη ρινηλασία, η οποία βρίσκει 
στην οσµή τη µη εκλογικευµένη ευχαρίστηση της. Ο πολιτι-
σµένος εγκρίνει την απαγορευµένη παρόρµηση απολυµαίνο-
ντάς τη µε'σω της απόλυτης ταύτισης του µε την απαγορεύ-
ουσα αρχή. Μόλις αυτή περάσειτο κατώφλι, αρχίζειτο γέλιο. 
Αυτό είναι το σχήµα του αντισηµιτικού τρόπου αντίδρασης. 
Για να γιορτάσουν τη στιγµή της αυταρχικής έγκρισης του 
απαγορευµένου συγκεντρώνονται οι αντισηµίτες, µόνο αυτή 
η στιγµή τους κάνει συλλογικό σώµα, αυτή συγκροτείτην κοι- 
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νότητα των οµοειδών. Ο πάταγος τους είναι το οργανωµένο 
γέλιο. Όσο πιο τροµακτικές είναι οι κατηγορίες και οι απει-
λές, άσο µεγαλύτερος ο θυµός, τόσο πιο επιβεβληµένος είναι 
και ο χλευασµός. Θυµός, χλευασµός και φαρµακωµένη µίµη-
ση είναι κατά βάθος το ίδιο. Το νόηµα της φασιστικής τυπο-
λατρίας, της τελετουργικής πειθαρχίας, των στολών και ολό-
κληρου του φαινοµενικά ανορθολογικού µηχανισµού είναι 
να καθιστά δυνατή τη µιµητική συµπεριφορά. Τα επινοηµένα 
σύµβολα, τα οποία προσιδιάζουν σε κάθε αντεπαναστατικό 
κίνηµα, οι νεκροκεφαλές και τα κουκουλώµατα, η βάρβαρη 
τυµπανοκρουσία, η µονότονη επανάληψη λέξεων και χειρο-
νοµιών είναι επίσης οργανωµένη αποµίµηση µαγικών πρα-
κτικών, η µίµηση της µίµησης. Ο φύρερ µε το θεατρινίστικο 
πρόσωπο και το χάρισµα της σκηνοθετήσιµης υστερίας σέρ-
νειτο χορό. Στην παράσταση του εκτελείται αντιπροσωπευτι-
κά και εικονιστικά ό,τι στην πραγµατική ζωή όλων είναι απα-
γορευµένο. Ο Χίτλερ µπορεί να χειρονοµεί σαν παλιάτσος, ο 
Μουσολίνι να τολµά παραφωνίες σαν τενόρος της επαρχίας, 
ο Γκέµπελς να µιλάει µε την ευχέρεια του Εβραίου εµπορι-
κού πράκτορα τον οποίο συνιστά να δολοφονήσουν, ο Κό-
φλιν* να κηρύσσει την αγάπη όπως ο Σωτήρας, τη σταύρωση 
του οποίου παριστάνει, για να µην πάψει ποτέ η αιµατοχυσία. 
Ο φασισµός είναι ολοκληρωτικός ακόµη και καθόσον επιζη-
τεί να αξιοποιήσει άµεσα υπέρ της κυριαρχίας την εξέγερση 
της καταπιεσµένης φύσης εναντίον της κυριαρχίας. 
Αυτός ο µηχανισµός χρειάζεται τους Εβραίους. Η τεχνη-

τά αυξηµένη ορατότητα τους ενεργεί πάνω στον νόµιµο γιο 
του µη εβραϊκού πολιτισµού τρόπον τινά σαν µαγνητικό πε-
δίο. Καθώς ο ριζωµένος διακρίνει στη διαφορά του από τον 
Εβραίο την οµοιότητα, το ανθρώπινο, διεγείρεται µέσα του 
*Charles Edward Coughlin, καθολικός ιερέας, δηµαγωγός του αντισηµιτι-
σµού, γνωστός τότε από τα κηρύγµατα του στο ραδιόφωνο. 
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εξ επαγωγής το αίσθηµα της αντίθεσης, της ξενικότητας. Οι 
προγραµµε'νες, οι αντιβαίνουσες στον κυρίαρχο τρόπο εργα-
σίας παρορµήσεις µετατρέπονται έτσι σε κοµφορµιστικές 
υπερευαισθησίες. Η οικονοµική θε'ση των Εβραίων, των τε-
λευταίων άπατηµε'νων απατεώνων της ιδεολογίας του φιλε-
λευθερισµού, δεν είναι ικανή προστασία από την τρόπον τινά 
αλλεργική υπερευαισθησία. Όντας τόσο κατάλληλοι για την 
παραγωγή εκείνων των ψυχικών ρευµάτων εξ επαγωγής, 
προσφε'ρονται χωρίς βούληση για τέτοιες λειτουργίες. Μοι-
ράζονται την τύχη της εξεγειρόµενης φύσης, στη θε'ση της 
οποίας τους τοποθετεί ο φασισµός: χρησιµοποιούνται τυφλά 
και µε οξυδέρκεια. Δεν ε'χει ιδιαίτερη σηµασία αν οι Εβραίοι 
ως άτοµα φέρουν ακόµη πράγµατι εκείνα τα µιµητικά χαρα-
κτηριστικά που προκαλούν την κακοήθη νόσο ή αν αυτά είναι 
κάθε φορά υποβολιµαία. Μόλις οι κάτοχοι της οικονοµικής 
εξουσίας ξεπερνούν το φόβο τους όσον αφορά την τοποθέτη-
ση φασιστών ως διαχειριστών της πολιτικής, η αρµονία της 
κοινότητας του λαοϋ σε αντιδιαστολή προς τους Εβραίους 
εγκαθίσταται αυτόµατα. Εγκαταλείπονται από την κυριαρ-
χία, όταν αυτή λόγω της προϊούσας αλλοτρίωσης της από τη 
φύση έχει µετατραπεί πάλι σε απλή φύση. Στους Εβραίους 
επιρρίπτεται συλλήβδην η κατηγορία της απαγορευµένης µα-
γείας, του αιµατηρού τελετουργικού. Έπρεπε πρώτα να µε-
ταµφιεσθεί σε κατηγορία η λανθάνουσα όρεξη των αυτοχθό-
νων για επιστροφή στη µιµητική πρακτική της θυσίας για να 
νεκραναστηθεί στη συνείδηση τους. Μόλις ολόκληρη η φρίκη 
της προϊστορίας, που ξεπεράστηκε στην πορεία του πολιτι-
σµού, έχει αποκατασταθεί ως ορθολογικό συµφέρον προ-
βαλλόµενη πάνω στους Εβραίους, τίποτε πια δεν τη σταµατά. 
Μπορεί να εκτελεσθεί πραγµατικά, και η εκτέλεση του κα-
κού ξεπερνάει και το κακό περιεχόµενο της προβολής. Οι 
εθνικολαϊκές φαντασιώσεις για εβραϊκά εγκλήµατα, παιδο- 
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κτονίες και σαδιστικά έκτροπα, για τη δηλητηρίαση του 
λαϊκού σώµατος και τη διεθνή συνωµοσία, ορίζουν ακριβώς 
το αντισηµιτικό όνειρο και υστερούν σε σύγκριση µε την εκ-
πλήρωση του. Μόλις φθάσουν σε αυτό το σηµείο, η λέξη 
Εβραίος και µόνον εµφανίζεται σαν αιµατηρός µορφασµός, 
την απεικόνιση του οποίου ξεδιπλώνει η σηµαία µε τον 
αγκυλωτό σταυρό - νεκροκεφαλή και σταυρός µέσα στον 
τροχό του µαρτυρίου µαζί· το γεγονός ότι κάποιος λέγεται 
Εβραίος ενεργεί σαν προτροπή να του προξενήσουν ό,τι 
χρειάζεται για να µοιάσει µε την εικόνα. 
Ο πολιτισµός είναι εκείνη η νίκη της κοινωνίας πάνω στη 

φύση που µεταµορφώνει τα πάντα σε απλή φύση. Οι ίδιοι οι 
Εβραίοι συµµετείχαν σε αυτή την πορεία διαµέσου των χιλιε-
τιών τόσο µε το διαφωτισµό όσο και µε τον κυνισµό. 'Οντας η 
πιο παλαιά επιζώσα πατριαρχία, η ενσάρκωση του µονοθεϊ-
σµού, µετέτρεψαν τα ταµπού σε εκπολιτιστικούς κανόνες, όταν 
οι άλλοι παρέµεναν ακόµη στη µαγεία. Όλα έδειχναν ότι οι 
Εβραίοι είχαν καταφέρει αυτό που ο χριστιανισµός µάταια 
προσπαθούσε: την καθαίρεση της µαγείας χάρη στην ίδια της τη 
δύναµη, που ως θεία λειτουργία στρέφεται κατά του εαυτού 
της. Δεν ξερίζωσαν την εξοµοίωση προς τη φύση, αλλά µάλλον 
την ξεπέρασαν διαφυλάσσοντας τη στα καθαρά καθήκοντα της 
τελετουργίας. Με αυτόν τον τρόπο τη διατήρησαν συµφιλιωτι-
κά στη µνήµη τους χωρίς να ξαναπέσουν στη µυθολογία µέσω 
συµβόλων. Γι' αυτό ο προηγµένος πολιτισµός τους θεωρεί οπι-
σθοδροµικούς και πάρα πολύ προηγµένους, όµοιους και ανό-
µοιους, έξυπνους και κουτούς. Κρίνονται ένοχοι για ό,τι ως 
πρώτοι αστοί έσπασαν πρώτοι: την τάση να αποπλανώνται από 
τα κατώτερα πράγµατα, την επιρρέπεια προς το ζώο και τη γη, 
την εικονολατρία. Επειδή έχουν εφεύρει την έννοια koscher,* 
*Αγνό, καθαρό φαγητό συµφωνά µε τις θρησκευτικές προδιαγραφές των 
Εβραίων. 
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διώκονται σαν να ήταν γουρούνια. Οι αντισηµίτες γίνονται 
εκτελεστε'ςτης Παλαιάς Διαθήκης: φροντίζουν ώστε οι Εβραί-
οι, που ε'φαγαν τον καρπό από το δέντρο της γνώσης, να γίνουν 
χώµα. 

VI 

Ο αντισηµιτισµός βασίζεται σε µια εσφαλµε'νη προβολή. Αυτή 
είναι το αντίθετο της αυθεντικής µίµησης, βαθύτατα συγγενι-
κή της απωθηµε'νης, ίσως µάλιστα το παθολογικό χαρακτηρο-
λογικό γνώρισµα στο οποίο η τελευταία κατασταλάζει. Αν µί-
µηση σηµαίνει εξοµοίωση του ατόµου προς τον περιβάλλοντα 
κόσµο, η εσφαλµένη προβολή εξοµοιώνει το περιβάλλον προς 
το ίδιο το άτοµο. Αν για την πρώτη το έξω είναι το µοντέλο 
προς το οποίο έρχεται να αρµόσει το µέσα, αν έτσι το ξένο µε-
τατρέπεται σε γνώριµο, στη δεύτερη περίπτωση το ετοιµοκί-
νητο µέσα µεταφέρεται εντός του έξω και έτσι σφραγίζεται 
ακόµη και το πιο οικείο ως εχθρός. Παρορµήσεις οι οποίες 
δεν εγκρίνονται από το υποκείµενο ως δικές του, ενώ ανήκουν 
σε αυτό, αποδίδονται στο αντικείµενο: στο προβλεπόµενο θύ-
µα. Ο κοινός παρανοϊκός δεν το διαλέγει ελευθέρα, η επιλογή 
υπακούει στους νόµους της ασθένειας του. Στο φασισµό αυτή 
η συµπεριφορά αποφασίζεται πολιτικά, το αντικείµενο της 
ασθένειας προσδιορίζεται µε ρεαλιστικά κριτήρια, το παρα-
νοϊκό σύστηµα µετατρέπεται σε λογικό κανόνα µέσα στον κό-
σµο, η απόκλιση από αυτό σε νεύρωση. Ο µηχανισµός τον 
οποίο χρησιµοποιείτο ολοκληρωτικό σύστηµα είναι τόσο πα-
λαιός όσο ο πολιτισµός. Οι ίδιες σεξουαλικές παρορµήσεις τις 
οποίες το ανθρώπινο γένος καταπίεζε κατάφεραν να επιζή-
σουν και να επιβάλουν την παρουσία τους τόσο στα άτοµα όσο 
και στους λαούς µέσω της φαντασιακής µεταµόρφωσης του 
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περιβάλλοντος κόσµου σε διαβολικό σύστηµα. Ο τυφλά αιµο-
χαρής έβλεπε πάντοτε στο θΰµατο διώκτη ο οποίος τον έφερνε 
σε απεγνωσµένη κατάσταση άµυνας, και τα πιο ισχυρά βασί-
λεια αισθάνονταν και τον πιο ανίσχυρο γείτονα ως αφόρητη 
απειλή προτού επιδράµουν εναντίον του. Η εκλογίκευση ήταν 
πρόσχηµα και ταυτόχρονα αναγκαστική. Αυτός που έχει επι-
λεγεί ως εχθρός γίνεται ήδη αντιληπτός ως εχθρός. Η διαταρα-
χή προέρχεται από την ανικανότητα του υποκειµένου να ξεχω-
ρίσει στο υλικό της προβολής το δικό του και το ξένο µερίδιο. 
Υπό µία έννοια κάθε αισθητήρια αντίληψη είναι προβολή. 
Η προβολή εντυπώσεων των αισθήσεων είναι µια κληρο-
νοµιά της ζωικής προϊστορίας του ανθρώπου, ένας µηχανι-
σµός για τους σκοπούς της προστασίας και της τροφής, προε-
κτεταµένο όργανο της ετοιµότητας για αγώνα, µε την οποία 
τα ανώτερα είδη, µε ή χωρίς ευχαρίστηση, αντιδρούσαν σε κι-
νήσεις, ανεξάρτητα από την πρόθεση του αντικειµένου. Η 
προβολή είναι αυτοµατοποιηµένη στον άνθρωπο, όπως και 
άλλες επιθετικές και προστατευτικές λειτουργίες που έγιναν 
αναγκαστικά. Ο αντικειµενικός του κόσµος συγκροτείται 
έτσι ως προϊόν εκείνης «της κρυφής τέχνης στα βάθη της αν-
θρώπινης ψυχής, τους πραγµατικούς χειρισµούς της οποίας 
θα είναι δύσκολο να µας αφήσει ποτέ η φύση να τους µαντέ-
ψουµε και να τους δούµε µπροστά µας ακάλυπτους».2 Το σύ-
στηµα των πραγµάτων, το σταθερό σύµπαν του οποίου η επι-
στήµη αποτελεί µόνο την αφηρηµένη έκφραση, είναι, αν 
εφαρµόσει κανείς την καντιανή γνωσιοκριτική στην ανθρω-
πολογία, το ασυνείδητα πραγµατοποιηθέν προϊόν του ζωικού 
εργαλείου στον αγώνα για τη ζωή, αυτής της αυτόµατης προ-
βολής. Στην ανθρώπινη κοινωνία όµως, όπου µε την εξελικτι-
κή ανάδυση του ατόµου διαφοροποιείται η συναισθηµατική 

2. Kant,Kritikderreinen Vernunft. 2η έκδοση. Werke,xo\L- HI,σελ. 180κ.ε. 
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όπως και η διανοητική ζωή, το µεµονωµένο άτοµο χρειάζεται 
τον αυξανόµενο έλεγχο της προβολής· πρέπει να µάθει να την 
εκλεπτύνει και ταυτόχρονα να την αναστέλλει. Καθώς κάτω 
από την οικονοµική πίεση µαθαίνει να διακρίνει ανάµεσα σε 
ξένες και δικές του σκέψεις και συναισθήµατα, δηµιουργεί-
ται η διαφορά µεταξύ του έξω και του µέσα, η δυνατότητα 
αποστασιοποίησης και ταύτισης, η αυτοσυνείδηση και η ηθική 
συνείδηση. Για να γίνει κατανοητή η ελεγχόµενη προβολή και 
ο εκφυλισµός της σε εσφαλµένη, που ανήκει στην ουσία του 
αντισηµιτισµού, απαιτούνται ακριβέστεροι συλλογισµοί. Η 
φυσιολογική διδασκαλία περί αντίληψης, η οποία µετά τον 
Καντ περιφρονήθηκε από τους φιλοσόφους ως απλοϊκά 
ρεαλιστική και ως φαύλος κύκλος, εξηγεί τον κόσµο της αντί-
ληψης ως την καθοδηγούµενη από τη διάνοια αντανάκλαση 
των δεδοµένων που ο εγκέφαλος δέχεται από τα πραγµατικά 
αντικείµενα. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη η διάταξη των προ-
σλαµβανόµενων σηµειακών ενδείξεων, των εντυπώσεων, εί-
ναι λειτουργία του νου. Όσο και αν επιµένουν οι ψυχολόγοι 
της Gestalt ότι η φυσιολογική ουσία δεν δέχεται απλώς και 
µόνο σηµεία, αλλά ήδη δοµές, ο Σοπενχάουερ και ο Χέλµ-
χολτς, παρά τον φαύλο κύκλο, και µάλιστα ακριβώς λόγω 
αυτού, ήξεραν εντούτοις περισσότερα για την πολύπλοκη 
σχέση υποκειµένου και αντικειµένου απ' ό,τι αναγνωρίζουν 
οι επίσηµοι εκπρόσωποι της σχολής, τόσο της νεοψυχολογι-
κής όσο και της νεοκαντιάνής: η αντιληπτική εικόνα περιέχει 
πράγµατι έννοιες και κρίσεις. Ανάµεσα στο αληθινό αντικεί-
µενο και τα αναµφισβήτητα δεδοµένα των αισθήσεων, µετα-
ξύ του µέσα και του έξω, χάσκει µια άβυσσος, την οποία το 
υποκείµενο πρέπει να γεφυρώσει µε δική του ευθύνη. Για να 
καθρεφτίσει το πράγµα όπως είναι, το υποκείµενο πρέπει να 
του δώσει πίσω περισσότερα από όσα παίρνει από αυτό. Το 
υποκείµενο επαναλαµβάνει τη δηµιουργία του κόσµου που 
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είναι έξω από αυτό χρησιµοποιώντας τα ίχνη που αυτός αφή-
νει στις αισθήσεις του: την ενότητα του πράγµατος στις πολύ-
µορφες ιδιότητες και καταστάσεις του· και επιστρέφοντας 
στον εαυτό του συγκροτεί µε αυτά το εγώ, καθώς µαθαίνει να 
προσδίδει συνθετική ενότητα όχι µόνο στις εξωτερικές, αλλά 
και στις εσωτερικές εντυπώσεις, οι οποίες βαθµιαία αποχω-
ρίζονται από αυτές. Το ένα και το αυτό εγώ είναι το πιο όψι-
µο σταθερό προϊόν της προβολής. Σε µια διαδικασία που 
ιστορικά δεν µπορούσε να πραγµατοποιηθεί παρά µόνο µε 
ανεπτυγµένες τις δυνάµεις της ανθρώπινης φυσιολογικής σΰ-
στασης, το εγώ εξελίχθηκε ως ενιαία και ταυτόχρονα εκκε-
ντρική* λειτουργία. Και ως αυτοτελώς αντικειµενοποιηµένο 
δεν είναι βέβαια παρά µόνον ό,τι σηµαίνει γι' αυτό ο κόσµος 
των αντικειµένων. Τίποτε άλλο εκτός από την τρυφερότητα 
και τον πλούτο του εξωτερικού κόσµου της αντίληψης δεν 
συνιστά το εσωτερικό βάθος του υποκειµένου. Μόλις διακο-
πεί αυτή η διαπλοκή, το εγώ παγώνει. Αν εξαντλείται, θετικι-
στικά, στην καταγραφή των δεδοµένων χωρίς το ίδιο να δίνε ι, 
τότε συρρικνώνεται σε σηµείο, και αν σχεδιάζει, ιδεαλιστικά, 
τον κόσµο µέσα από την αθεµελίωτη αρχή του εαυτού του, τό-
τε εξαντλείται σε άκαµπτη επανάληψη. Και τις δύο φορές πα-
ραδίδει το πνεύµα του. Μόνο στη διαµεσολάβηση, κατά την 
οποία το µηδαµινό δεδοµένο των αισθήσεων κάνει τη σκέψη 
να αναπτύξει ολόκληρη την παραγωγικότητα για την οποία 
αυτή είναι ικανή και από την άλλη µεριά η σκέψη αφοσιώνε-
ται ανεπιφύλακτα στην πανίσχυση εντύπωση, ξεπερνιέται η 
άρρωστη µοναξιά που διέπει ολόκληρη τη φύση. Η δυνατότη- 

*Exzentrisch (εκκεντρική) είναιη θε'ση του ανθρώπου, αφού £ί'να/ σώµα και 
έχει σώµα, ύπαρχε ι ως κατάσταση και ως αντικειµενοποίηση, είναι µε'σα και 
ε'ξω, δηλαδή χωρίς ενιαίο κέντρο. Η ε'ννοια προε'ρχεται από τη Φιλοσοφική 
Ανθρωπολογία του Helmuth Plessner. 
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τα συµφιλίωσης δεν αναφαίνεται στην απρόσβλητη από τη 
σκέψη βεβαιότητα οΰτε στην προεννοιολογική ενότητα αντί-
ληψης και αντικειµένου, αλλά στη στοχαστικά µελετηµένη 
αντίθεση τους. Η διάκριση συµβαίνει µέσα στο υποκείµενο, 
το οποίο έχει τον εξωτερικό κόσµο µέσα στη συνείδηση του 
και εντούτοις τον γνωρίζει ως κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό ο 
στοχασµός, η ζωή του Λόγου, συντελείται ως συνειδητή προ-
βολή. 
Η νοσηρότητα του αντισηµιτισµού δεν συνίσταται στην 

προβάλλουσα συµπεριφορά ως τέτοια, αλλά στην απώλεια 
του στοχασµού από την προβολή. Καθώς το υποκείµενο δεν 
είναι σε θέση να αποδώσει στο αντικείµενο ό,τι δέχθηκε από 
αυτό, δεν γίνεται πλουσιότερο, αλλά φτωχότερο. Χάνει τον 
αναστοχασµό και προς τις δυο κατευθύνσεις: µη στοχαζόµε-
νο πια το αντικείµενο, δεν στοχάζεται οΰτε τον εαυτό του και 
έτσι χάνει την ικανότητα διάκρισης. Αντί να ακούσει τη φωνή 
της συνείδησης του, ακούει φωνές· αντί να κοιτάξει µετανιω-
µένο µέσα του, για να καταγράψει στο πρωτόκολλο τη δική 
του αρχοµανία, αποδίδει σε άλλους τα Πρωτόκολλα των Σο-
φών τηςΣιών. Παραφουσκώνει και ταυτόχρονα ατροφεί. Δα-
νειοδοτείαπεριόριστατον εξωτερικό κόσµο µε αυτό που βρί-
σκεται µέσα του· αυτό όµως µε το οποίο τον δανειοδοτεί είναι 
το εντελώς ασήµαντο, το υπερδιογκωµε'νο σκέτο µέσον, οι 
σχέσεις, οι µηχανορραφίες, η ζοφερή πρακτική χωρίς την 
προοπτική της σκέψης. Η ίδια η κυριαρχία, η οποία, ακόµη 
και ως απόλυτη, συµφωνά µε το νόηµα της ε ίναι απλώς µέσον, 
στην ακατάσχετη προβολή γίνεται ταυτόχρονα σκοπός του 
ίδιου του ατόµου και των άλλων, σκοπός εν γένει. Στην αρ-
ρώστια του ατόµου ο οξυµένος διανοητικός µηχανισµός του 
ανθρώπου ενεργεί κατά των ανθρώπων πάλι σαν το τυφλό 
εργαλείο του εχθρού στη ζωική προϊστορία, που σαν τέτοιο 
ποτέ δεν έπαψε να λειτουργεί στον αγώνα του ανθρώπινου 
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γένους εναντίον ολόκληρης της υπόλοιπης φύσης. Όπως από 
την άνοδο του το είδος άνθρωπος εµφανίζεται απέναντι στα 
άλλα είδη, ως η ανωτάτη και συνεπώς η πιο τροµακτική δύνα-
µη εξόντωσης στην ιστορία της εξέλιξης, όπως µέσα στην αν-
θρωπότητα οι πιο προοδευµένες φυλές συµπεριφέρονται 
απέναντι οτις πιο πρωτόγονες και οι τεχνικά καλύτερα εξο-
πλισµένοι λαοί απέναντι στους πιο αργούς, έτσι παρουσιάζε-
ται το άρρωστο άτοµο, απέναντι οτο άλλο άτοµο, τόσο στη 
µεγαλοµανία όσο και στη µανία καταδίωξης. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις το υποκείµενο βρίσκεται στο κέντρο, ενώ ο κόσµος 
είναι απλώς µια αφορµή για την παράνοια του και γίνεται η 
ανίσχυρη ή παντοδύναµη ενσάρκωση των στοιχείων που προ-
βάλλονται πάνω του. Η αντίσταση για την οποία ο παρα-
νοϊκός παραπονιέται αδιακρίτως σε κάθε βήµα του είναι 
συνέπεια της µη αντίστασης, του κενού που παράγει γύρω του 
σβήνοντας τρόπον τινά τα φώτα. Δεν µπορεί να σταµατήσει. 
Η ιδέα, όταν δεν βρίσκει σταθερό έρεισµα στην πραγµατικό-
τητα, επιµένει και γίνεται έµµονη. 
Ο παρανοϊκός, αντιλαµβανόµενος τον εξωτερικό κόσµο 

µόνο σε ανταπόκριση προς τους τυφλούς σκοπούς του, δεν 
µπορεί παρά να επαναλαµβάνει τον εαυτό του, που αλλο-
τριώθηκε σε αφηρηµένη µανία. Το γυµνό σχήµα της εξουσίας 
ως τέτοιας, εξίσου επιβλητικό έναντι άλλων όσο και έναντι 
του προσωπικού εγώ, που βρίσκεται σε ρήξη µε τον εαυτό 
του, αδράχνει ό,τι του προσφέρεται και αδιαφορώντας για 
την ιδιαιτερότητα του το εντάσσει στον µυθικό ιστό του. Η 
κλειστή µορφή του πάντοτε-ίδιου γίνεται υποκατάστατο της 
παντοδυναµίας. Λες και το φίδι που είχε πει στους πρωτό-
πλαστους: καί εσεσθε ώς θεοί, στην περίπτωση του παρα-
νοϊκού πραγµατοποίησε την υπόσχεση του. Αυτός πλάθει 
τους πάντες κατ' εικόνα και οµοίωση. Φαίνεται να µη χρειά-
ζεται κανέναν ζωντανό, ωστόσο απαιτεί να τον υπηρετούν 
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όλοι. Η θέληση του διαπερνά το σύµπαν, τίποτε δεν επιτρέ-
πεται να µε'νει χωρίς σχέση προς αυτόν. Τα συστήµατα του 
δεν έχουν κενά. Ως αστρολόγος προικίζει τα άστρα µε δυνά-
µεις που επιφέρουν την καταστροφή του αµέριµνου, είτε του 
ξένου εγώ στο προκλινικό στάδιο είτε του δικού του στο κλι-
νικό. Ως φιλόσοφος κάνει την παγκόσµια ιστορία εκτελέ-
στρια αναπόδραστων καταστροφών και συντελειών. Ως πλή-
ρως παρανοϊκός ή απόλυτα ορθολογικός εξοντώνει τον ση-
µαδεµένο µε την ατοµική τροµοκρατική πράξη ή µε την καλο-
µελετηµένη στρατηγική της εξολόθρευσης. Έτσι έχει επι-
τυχία. Όπως οι γυναίκες λατρεύουν τον ασυγκίνητο παρανο-
ειδή άντρα, έτσι και οι λαοί γονατίζουν µπροστά στον ολο-
κληρωτικό φασισµό. Το παρανοϊκό στοιχείο των ίδιων των 
αφοσιωνόµενων συγκινείται από τον παρανοϊκό ως κακό 
δαίµονα, ο φόβος τους ενώπιον της συνείδησης αντιδρά θετι-
κά στην ασυνειδησία, την οποία ευγνωµονούν. Ακολουθούν 
αυτόν που τις προσπερνά χωρίς να τις κοιτάζει, αυτόν που δεν 
τις αντιλαµβάνεται ως υποκείµενα, αλλά τις παραδίδει στην 
υπηρεσία των πολλών σκοπών. Μαζί µε όλον τον κόσµο αυτές 
οι γυναίκες έχουν κάνει θρησκεία τους την κατοχή µεγάλων 
και µικρών θέσεων εξουσίας και έχουν γίνει όπως τις χαρα-
κτηρίζει η κοινωνία: κακά πράγµατα. Έτσι η µατιά που τους 
θυµίζει την ελευθερία πρέπει να τις πλήττει σαν το βλέµµα 
του πολύ απλοϊκού αποπλανητή. Ο κόσµος τους είναι αντε-
στραµµένος. Ταυτόχρονα όµως ξέρουν, όπως οι παλαιοί θεοί 
που απέφευγαν τη µατιά των πιστών τους, ότι πίσω από το πέ-
πλο κατοικούν νεκροί. Η µη παρανοϊκή ή εµπιστευτική µατιά 
ανασύρει στη µνήµη τους το πνεύµα που µέσα τους έχει απο-
νεκρωθεί, διότι έξω δεν βλέπουν παρά µόνο τα ψυχρά µέσα 
της αυτοσυντήρησης τους. Τέτοια επαφή προκαλεί µεσάτους 
αιδώ και οργή. Ο τρελός όµως δεν τις αγγίζει, ακόµη και όταν 
τις κοιτάξει κατάµατα όπως ο ηγέτης. Απλώς τις φλογίζει. Το 
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παροιµιώδες κοίταγµα στα µάτια δεν διαφυλάσσει την ατοµι-
κότητα όπως το ελεύθερο βλέµµα, διότι καθηλώνει. Δεσµεύει 
τους άλλους σε µια µονόπλευρη πίστη, καθώς τους παρα-
πέµπει στα χωρίς παράθυρα µοναδολογικά οχυρά του προ-
σώπου τους. Δεν αφυπνίζει τη συνείδηση, αλλά ζητεί προκα-
ταβολικά ευθύνες. Η διαπεραστική και η παραβλέπουσα µα-
τιά, η υπνωτιστική και η αδιαφορούσα, είναι του ιδίου τύπου· 
και στις δύο το υποκείµενο εξαλείφεται. Επειδή από τέτοιου 
είδους µατιές λείπει ο στοχασµός, οι αστόχαστοι ηλεκτρίζο-
νται από αυτές. Και προδίδονται: οι γυναίκες πετιούνται στο 
δρόµο, το έθνος κατακαίγεται. Έτσι ο ερµητικά κλειστός πα-
ραµένει µια γελοιογραφία της θεϊκής εξουσίας. Όπως η ηγε-
µονική χειρονοµία του δεν στηρίζεται σε καµιά δηµιουργική 
δύναµη στην πραγµατικότητα, έτσι του λείπουν, όπως και του 
διαβόλου, οι ιδιότητες της αρχής που σφετερίζεται: η µη επι-
λήσµων αγάπη και η ήρεµη ελευθερία. Είναι κακός, ψυχανα-
γκαστικά κινούµενος και τόσο αδύνατος όσο η δύναµη του. 
Όπως λένε ότι η θεϊκή παντοδυναµία τραβάει προς το µέρος 
της τα πλάσµατα, έτσι και η σατανική, η κατά φαντασίαν πα-
ντοδυναµία έλκει τα πάντα µέσα οτην αδυναµία της. Αυτό εί-
ναι το µυστικό της κυριαρχίας της. Ο ψυχαναγκαστικά προ-
βάλλων εαυτός δεν µπορεί να προβάλει παρά µόνο τη δική 
του δυστυχία, από την ενυπαρκτη βάση της οποίας είναι όµως 
αποκοµµένος, καθώς δεν στοχάζεται. Γι' αυτό τα προϊόντα 
της εσφαλµένης προβολής, τα στερεότυπα σχήµατα της σκέ-
ψης και της πραγµατικότητας είναι µορφώµατα της συµφο-
ράς. Για το εγώ που βουλιάζει στην κενή νοήµατος άβυσσο 
του εαυτού του τα αντικείµενα µετατρέπονται σε αλληγορίες 
της καταστροφής, στις οποίες κρύβεται το νόηµα της δικής 
του πτώσης. 
Η ψυχαναλυτική θεωρία διέκρινε ως ουσία της παθολογι-

κής προβολής τη µεταβίβαση κοινωνικά προγραµµένων πα- 
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ρορµήσεων του υποκειµένου στο αντικείµενο. Υπό την πίεση 
του Υπερεγώ το Εγώ προβάλλει τις επιθετικές ορέξεις, οι 
οποίες ορµώνται από το Αυτό και λόγω της ισχύος τους είναι 
επικίνδυνες και για το ίδιο, ως κακές προθέσεις στον εξωτε-
ρικό κόσµο και έτσι καταφέρνει να τις ξεφορτωθεί ως αντι-
δράσεις προς τα έξω, είτε στη φαντασία µέσω της ταύτισης µε 
το δήθεν κακούργο είτε στην πραγµατικότητα µε την επίκλη-
ση της δικαιώµατος νόµιµης άµυνας. Η απαγορευµένη πα-
ρόρµηση που µετατρέπεται σε επιθετικότητα είναι συνήθως 
οµοφυλοφιλικού τύπου. Λόγω του άγχους του ευνουχισµού η 
υπακοή στον πατέρα οδηγήθηκε ώς τα όρια της προκαταβο-
λικής εκτέλεσης του ευνουχισµού υπό τη µορφή της εξοµοίω-
σης της συνειδητής συναισθηµατικής ζωής προς το µικρό κο-
ρίτσι και το µίσος προς τον πατέρα απωθήθηκε ως αιώνια 
µνησικακία. Στην παράνοια αυτό το µίσος οδηγεί στην επι-
θυµία του ευνουχισµού υπό τη µορφή της γενικής µανίας κα-
ταστροφής. Ο άρρωστος επαναστρέφεται στο αρχαϊκό αδια-
χώριστο του έρωτα και της υπερνίκησης. Επιζητεί οπωσδή-
ποτε τη σωµατική εγγύτητα, την κατάσχεση, τελικά µια σχέση 
πάση θυσία. Επειδή δεν επιτρέπεται να οµολογήσει στον 
εαυτό του τον πόθο, πολιορκεί τον άλλον ως ζηλότυπος ή διώ-
κτης, όπως ο απωθών κτηνοβάτης το ζώο ως κυνηγός ή πιε-
στικός οδηγός τους. Η έλξη απορρέει από υπερβολικά στενό 
δεσµό ή δηµιουργείται µε την πρώτη µατιά, µπορεί να προέρ-
χεται από τους µεγάλους, όπως στην περίπτωση του µεµψί-
µοιρου δικοµανούς και του προεδροκτόνου, ή από τους πιο 
κακόµοιρους, όπως το αυθεντικό πογκρόµ. Τα αντικείµενα 
της καθήλωσης είναι αντικαταστάσιµα όπως οι µορφές του 
πατέρα στην παιδική ηλικία· χτυπάει όπου βρει· ακόµη και η 
µανία συσχέτισης εξαπλώνεται και πιάνεται από οτιδήποτε 
άσχετο. Η παθολογική προβολή είναι µια απεγνωσµένη τα-
κτική του Εγώ, που η άµυνα του έναντι ερεθισµάτων, σύµφω- 
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να µε τον Φρόυντ, ε ίναι πολύ πιο αδύνατη προς τα µέσα παρά 
προς τα έξω: υπό την πίεση της συσσωρευµένης οµοφυλοφι-
λικής επιθετικότητας ο ψυχικός µηχανισµός ξεχνά τη φυλο-
γενετικά πιο όψιµη κατάκτηση, την αυτοαντίληψη, και βιώνει 
αυτή την επιθετικότητα ως εξωτερικό εχθρό, προκειµένου να 
αντεπεξέλθει σε αυτή καλύτερα. 
Αυτή η πίεση όµως βαραίνει και την υγιή γνωστική δια-

δικασία ως στοιχείο της αστόχαστης αφέλειας της που οδη-
γεί στη βία. Κάθε φορά που οι διανοητικές ενέργειες στρέ-
φονται µε ορισµένη πρόθεση προς τα έξω, οπουδήποτε δη-
λαδή έχει κανείς να παρακολουθήσει, να διαπιστώσει και 
να συλλάβει κάτι, όταν πρόκειται για εκείνες τις λει-
τουργίες οι οποίες από την πρωτόγονη υπερνίκηση των ζώ-
ων, µέσω συνεχούς εκπνευµάτισης, εξελίχθηκαν σε επιστη-
µονικές µεθόδους υποδούλωσης της φύσης, εύκολα παρα-
βλέπεται κατά τη σχηµατοποίηση η υποκειµενική διεργα-
σία, και το σύστηµα τίθεται ως το ίδιο το πράγµα. Η αντικει-
µενοποιητική σκέψη εµπεριέχει, όπως και η νοσηρή, την 
αυθαιρεσία του ξένου προς το πράγµα υποκειµενικού σκο-
πού, ξεχνά το πράγµα και έτσι ακριβώς ασκεί ήδη εκείνη τη 
βία επάνω του την οποία υφίσταται αργότερα στην πράξη. Ο 
απόλυτος ρεαλισµός της πολιτισµένης ανθρωπότητας, ο 
οποίος κορυφώνεται στο φασισµό, είναι µια ειδική περί-
πτωση του παρανοϊκού παραληρήµατος, που ερηµώνει τη 
φύση και τελικά τους ίδιους τους λαούς. Σε εκείνη την 
άβυσσο της αβεβαιότητας, την οποία κάθε πράξη αντικειµε-
νοποίησης πρέπει να γεφυρώσει, φωλιάζει η παράνοια. 
Επειδή δεν υπάρχει κανένα απόλυτα πειστικό επιχείρηµα 
εναντίον πραγµατολογικά εσφαλµένων κρίσεων, η στρε-
βλωµένη αισθητήρια αντίληψη, στην οποία αυτές πλανώ-
νται σαν πνεύµατα, δεν µπορεί να θεραπευθεί. Κάθε αντί-
ληψη περιλαµβάνει ασυνείδητα εννοιολογικά στοιχεία, 
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όπως και σε κάθε κρίση εµπεριέχονται αδιευκρίνιστα φαι-
νοµενιστικά* συστατικά. Επειδή λοιπόν η αλήθεια απαιτεί 
φαντασία, ο φαντασιόπληκτος µπορεί πάντοτε να έχει την 
εντύπωση πως η αλήθεια είναι φανταστική και η ψευδαί-

σθηση του η αλήθεια. Ο φαντασιόπληκτος τρέφεται από το 
στοιχείο της φαντασίας που ενυπάρχει στην ίδια την αλήθεια 
εκθέτοντας το αδιάκοπα. Επιµένει δηµοκρατικά να διεκδικεί 

ισοτιµία για το παραλήρηµα του, επειδή πράγµατι και η 
αλήθεια δεν είναι αυστηρά δεσµευτική. Όταν ο πολίτης 
παραδέχεται ήδη ότι ο αντισηµίτης έχει άδικο, θέλει 

τουλάχιστον να θεωρηθεί και το θΰµα ένοχο. Έτσι ο Χίτλερ 
απαιτεί να θεωρηθούν νόµιµες οι µαζικές δολοφονίες στο 
όνοµα της εθνικής ανεξαρτησίας ως αρχής του διεθνούς δι-
καίου, η οποία ανέχεται κάθε πράξη βίας στην άλλη χώρα. 
Όπως κάθε παρανοϊκός έτσι και αυτός επωφελείται από την 
παραπλανητική ταυτότητα της αλήθειας καιτης σοφιστικής· 

ο διαχωρισµός τους είναι τόσο λίγο πειστικός, και όµως 
παραµένει αυστηρός. Η αντίληψη είναι δυνατή µόνον εφό-

σον το πράγµα γίνεται αντιληπτό ως ήδη καθορισµένο, λόγου 
χάρη ως περίπτωση ενός γένους. Η αντίληψη είναι δια-

µεσολαβηµένη αµεσότητα, σκέψη µε την ελκυστική δύναµη 
των αισθήσεων. Το υποκειµενικό τοποθετείται από αυτή 

τυφλά στη φαινοµενική αυθυπαρξία του αντικειµένου. Μό-
νον η αυτοσυνείδητη εργασία της σκέψης µπορεί να ξεφύγει 
πάλι από αυτό το παραισθησιακό στοιχείο, σύµφωνα µάλιστα 

µε τον ιδεαλισµό του Λάιµπνιτς και του Χέγκελ µόνον η 
φιλοσοφία. Καθώς η σκέψη στην πορεία της γνώσης ανα- 

*Phanomenalismus (φαινοµενισµός)- φιλοσοφική άποψη σύµφωνα µε την 
οποία όλα τα αντικείµενα της αντίληψης και της εµπειρίας είναι µόνο φαι-
νοµενικές µορφές ενός «πράγµατος καθ' εαυτό», το οποίο δεν µπορούµε να 
γνωρίσουµε. 
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γνωρίζει τα εννοιολογικά στοιχεία, τα οποία τίθενται στην 
αντίληψη άµεσα και άρα είναι δεσµευτικά, ως εννοιολογικά, 
τα ανακαλεί σταδιακά στο υποκείµενο και τα απογυµνώνει 
από την εποπτειακή δύναµη. Σε αυτή την πορεία κάθε 
προηγούµενο στάδιο, ακόµη και αυτό της επιστήµης, 
εµφανίζεται, σε σύγκριση µε τη φιλοσοφία, τρόπον τινά 
ακόµη ως αισθητήρια αντίληψη, ως ένα φαινόµενο διάστικτο 
µε µη αναγνωρισµένα διανοητικά στοιχεία, αλλοτριωµένο· η 
εµµονή σε αυτή, χωρίς την άρνηση, είναι µέρος της 
παθολογίας της γνώσης. Όποιος απολυτοποιεί αφελώς, όσο 
οικουµενική και αν είναι η δραστηριότητα του, είναι άρρω-
στος, έχει υποκύψει στην εκτυφλωτική δύναµη της ψευδούς 
αµεσότητας. 
Αυτή η τύφλωση όµως είναι συστατικό στοιχείο κάθε κρί-

σης, µια αναγκαία φαινοµενικότητα. Κάθε κρίση, ακόµη και 
η αρνητική, είναι διαβεβαιωτική. Όσο και αν µια κρίση, προς 
αυτοδιόρθωσή της, προβάλλεται ως αποµονωµένη και σχετι-
κή, πρέπει να κατοχυρώσει το οσοδήποτε προσεκτικά δια-
τυπωµένο περιεχόµενο της, αυτό που ισχυρίζεται, όχι ως 
απλώς αποµονωµένο και σχετικό. Σε αυτό συνίσταται η ουσία 
της ως κρίσης· µέσα στη συµβατική ρήτρα έχει οχυρωθεί 
απλώς η αξίωση. Η αλήθεια δεν γνωρίζει τη διαβάθµιση όπως 
η πιθανότητα. Το βήµα της άρνησης πέρα από την επιµέρους 
κρίση, το οποίο σώζει την αλήθεια της, είναι δυνατό µόνον 
εφόσον η κρίση θεωρούσε ότι είναι αληθινή και ήταν, θα 
έλεγε κανείς, παρανοϊκή. Το πραγµατικά τρελό* βρίσκεται 
οτην απαρασάλευτη** πίστη, στην ανικανότητα της σκέψης 
γι' αυτή την αρνητικότητα, στην οποία, σε αντίθεση προς την 
παγιωµένη κρίση, συνίσταται κατά βάθος η σκέψη. Η πα- 

*verriickt: τρελός, αυτός που του έχει σαλέψει. **unverriickbar: 
απαρασάλευτος, αµετακίνητος (λογοπαίγνιο). 
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ρανοϊκή υπερσυνέπεια, η κακή απεραντοσύνη της παντοτε-
ίδιας κρίσης, είναι µια έλλειψη συνέπειας της σκέψης· αντί να 
καταδείξει µε τη σκέψη του την αποτυχία της απόλυτης αξίω-
σης και έτσι να καθορίσει καλύτερα την κρίση του, ο παρα-
νοϊκός εµµένει πεισµατικά στην αξίωση που οδήγησε την κρί-
ση στην αποτυχία. Αντί να προχωρήσει παραπέρα διεισδύο-
ντας στο πράγµα, όλη η σκέψη µπαίνει στην αδιέξοδη υπηρε-
σία της µεροληπτικής κρίσης. Το ακαταµάχητο της τελευταί-
ας είναι το ίδιο όπως η άρρηκτη θετικότητα, και η αδυναµία 
του παρανοϊκού δεν είναι παρά η αδυναµία της ίδιας της σκέ-
ψης. Διότι η ψύχραιµη σκέψη, που στον υγιή σπάει την 
εξουσία της αµεσότητας, δεν είναι τόσο επιτακτική όσο η 
αυταπάτη την οποία διαλύει. Ως αρνητική, καλοµελετηµένη, 
όχι ευθύγραµµα κατευθυνόµενη κίνηση δεν διαθέτει τη βα-
ναυσότητα που ενυπάρχει στη θετικότητα. Αν η ψυχική ενέρ-
γεια της παράνοιας προέρχεται από εκείνη τη λιµπιντική 
δυναµική την οποία αποκαλύπτει η ψυχανάλυση, ο αντικειµε-
νικά απρόσβλητος χαρακτήρας της βασίζεται στην πολυση-
µαντότητα που δεν µπορεί καν να αποσπασθεί από την πρά-
ξη της αντικειµενοποίησης, η παραισθησιακή δύναµη της 
οποίας πρέπει να ήταν αρχικά αποφασιστική. Στη γλώσσα 
της θεωρίας της επιλογής* θα µπορούσε να λεχθεί διευκρινι-
στικά ότι κατά την περίοδο γένεσης του ανθρώπινου αισθη-
τηρίου επέζησαν εκείνα τα άτοµα στα οποία η δύναµη των µη-
χανισµών προβολής έφθανε βαθύτερα µέσα στις υποτυπώ-
δεις λογικές ικανότητες ή είχε ελάχιστα µειωθεί από πολύ 
νωρίς ανεπτυγµένα στοιχεία αναστοχασµού. Όπως ακόµη 
και σήµερα τα από πρακτική άποψη γόνιµα επιστηµονικά εγ-
χειρήµατα απαιτούν την άθικτη ικανότητα καθορισµού, την 

βασικά θεωρήµατα της θεωρίας της εξέλιξης του Δαρβίνου. 
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ικανότητα ακινητοποίησης της σκέψης σε ένα σηµείο καθορι-
ζόµενο από τις κοινωνικές ανάγκες, την ικανότητα οροθέτη-
σης ενός πεδίου, το οποίο θα διερευνηθεί κατόπιν ώς την τε-
λευταία του πτυχή χωρίς να υπερβεί κανείς τα όρια του, έτσι 
και ο παρανοϊκός δεν µπορεί να ξεπεράσει ένα πλέγµα 
συµφερόντων προσδιοριζόµενο από την ψυχολογική του µοί-
ρα. Η οξύνοιά του αναλώνεται µέσα στον κΰκλο που χάραξε 
η έµµονη ιδέα, όπως η επινοητική ιδιοφυΐα της ανθρωπότη-
τας καταστρέφει τον εαυτό της υπό την επήρεια του τεχνικού 
πολιτισµού. Η παράνοια είναι η σκιά της γνώσης. 
Τόσο µοιραία είναι η τάση του πνεύµατος για εσφαλµένη 

προβολή, που αυτό το αποµονωµένο σχήµα της αυτοσυντήρη-
σης απειλεί να εξουσιάσει ό,τι βγαίνει από τα όρια της τε-
λευταίας: την κουλτούρα. Η εσφαλµένη προβολή είναι ο σφε-
τεριστής του βασιλείου της ελευθερίας καθώς και της µόρφω-
σης· η παράνοια είναι το σύµπτωµα του ηµιµορφωµένου.* Σε 
αυτόν όλες οι λέξεις µετατρέπονται σε παρανοϊκό σύστηµα, 
σε µια προσπάθεια να κυριεύσει µέσω του πνεύµατος ό,τι δεν 
µπορεί να προσεγγίσει η εµπειρία του, να δώσει µε τη βία 
νόηµα στον κόσµο που αποστερεί τον ίδιο από κάθε νόηµα, 
να δυσφη µήσει όµως ταυτόχρονα το πνεύµα και την εµπειρία, 
από τα οποία είναι αποκλεισµένος, και να επιρρίψει σε αυτά 
την ευθύνη που φέρει η κοινωνία η οποία τον αποκλείει από 
αυτά. Η ηµιµόρφωση, η οποία σε αντίθεση προς την απλή 
αµορφωσιά υποστασιοποιεί την περιορισµένη γνώση ως αλή-
θεια, δεν µπορεί να αντέξει την αφόρητα βαθιά ρήξη µεταξύ 
του µέσα και του έξω, µεταξύ της ατοµικής τύχης και του κοι- 

*Σχετικά µε την ηµιµόρφωση, το φαινόµενο της κοινωνικοποιηµένης ηµιµά-
θειας, βλέπε τη µεταγενέστερη εργασία του Th. W. Adorno, Theorie der 
Halbbildung (1959), ελληνική µετάφραση, θεωρία της ηµιµόρφωσης, εκδό-
σεις Αλεξάνδρεια, Α&ήνα 1989. 
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νωνικοΰ νόµου, µεταξύ του φαινοµένου και της ουσίας. Σε 
αυτή την πάθηση εµπεριέχεται βέβαια ένα στοιχείο αλήθειας 
σε αντιδιαστολή προς την απλή αποδοχή του κατεστηµένου, 
στο όνοµα του οποίου είναι ορκισµένη η υπερέχουσα ορθο-
λογικότητα. Στο φόβο όµως η ηµιµόρφωση καταφεύγει µε 
στερεότυπο τρόπο στον δικό της κάθε φορά τύπο λύσης, πότε 
για να δικαιολογήσει τη συµφορά που έχει γίνει και πότε για 
να προβλέψει την καταστροφή, που συχνά είναι µεταµφιε-
σµένη σε αναγέννηση. Η εξήγηση, στην οποία η προσωπική 
επιθυµία εµφανίζεται ως αντικειµενική δύναµη, είναι πάντοτε 
τόσο επιφανειακή και κενή από νόηµα όσο και το ίδιο το 
αποµονωµένο συµβάν, παιδαριώδης και ταυτόχρονα δυσοί-
ωνη. Τα σκοτεινά συστήµατα σήµερα προσφέρουν αυτό που 
στο µεσαίωνα επέτρεπε στον άνθρωπο ο µύθος του διαβόλου 
της επίσηµης θρησκείας: την αυθαίρετη επένδυση του εξωτε-
ρικού κόσµου µε νόηµα, την οποία ο µονήρης παρανοϊκός κα-
τορθώνει µε τη βοήθεια ενός ιδιωτικού σχήµατος, που δεν το 
µοιράζεται µε κανέναν και που γι' αυτό ακριβώς φαίνεται 
αυθεντικά τρελό. Από αυτή την ανάγκη απαλλάσσουν οι µοι-
ραίες µυστικές συνελεύσεις και οι πανάκειες, οι οποίες εµ-
φανίζονται µε επιστηµονικό µανδύα και ταυτόχρονα αποκό-
πτονται από τη σκέψη: η θεοσοφία, η αριθµολογία, η φυσική 
θεραπευτική, η ευρυθµία, ο αντιαλκοολισµός, η γιόγκα και 
αµέτρητες άλλες αιρέσεις ανταγωνιστικές και αµοιβαία αντι-
καταστατές, όλες µε ακαδηµίες, ιεραρχίες και ειδικές γλώσ-
σες, το φετιχοποιηµένο τυπικό της επιστήµης και της θρη-
σκείας. Ενώπιον της µόρφωσης ήταν απόκρυφες και µη σε-
βαστές. Σήµερα όµως, καθώς η µόρφωση γενικά αφανίζεται 
για οικονοµικούς λόγους, έχουν δηµιουργηθεί σε απροσδό-
κητες διαστάσεις νέες προϋποθέσεις για την παράνοια των 
µαζών. Τα θρησκευτικά συστήµατα του παρελθόντος, τα 
οποία οι λαοί ενστερνίζονταν ως κλειστά παρανοειδή σχήµα- 
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τα, ήταν δίχτυα µε µεγαλύτερο µάτι. Επειδή ακριβώς ήταν ορ-
θολογικά διαµορφωµένα και καθορισµένα, άφηναν, τουλά-
χιστον προς τα πάνω, περιθώρια για τη µόρφωση και το πνεύ-
µα, η έννοια των οποίων συνιστούσε το δικό τους µέσον έκ-
φρασης. Κατά κάποιον τρόπο µάλιστα ενεργούσαν κατά της 
παράνοιας. Ο Φρόυντ αποκαλεί, εδώ µάλιστα δικαιολογµέ-
να, τις νευρώσεις «αντικοινωνικούς σχηµατισµούς»· «επιζη-
τούν να πραγµατοποιήσουν µε ιδιωτικά µέσα ό,τι δηµιουργή-
θηκε µέσα στην κοινωνία µε συλλογική εργασία».3 Τα θρη-
σκευτικά συστήµατα διατηρούν κάτι από τη συλλογικότητα 
που προφυλάσσει τα άτοµα από την αρρώστια, η οποία κοι-
νωνικοποιείται: µέσα στη µέθη της κοινής έκστασης, και µά-
λιστα υπό την έννοια της κοινότητας, η τυφλότητα γίνεται 
σχέση και ο παρανοϊκός µηχανισµός τίθεται υπό έλεγχο χω-
ρίς να χάνει τη δυνατότητα να τροµάζει. Αυτό ήταν ίσως µια 
από τις µεγάλες συµβολές των θρησκειών στην αυτοσυντήρη-
ση του είδους. Οι παρανοειδείς µορφές συνείδησης τείνουν 
προς το σχηµατισµό συνδέσµων, κλειστών οµάδων, µέσα σε 
οργανώσεις και συµµοριών. Τα µέλη φοβούνται να πιστεύ-
ουν µόνα τους τις παρανοϊκές ιδέες τους. Μέσω του µηχανι-
σµού της προβολής βλέπουν παντού τη συνωµοσία και τον 
προσηλυτισµό. Η εγκαθιδρυµένη οµάδα συµπεριφερόταν 
πάντοτε παρανοϊκά απέναντι σε άλλες· οι µεγάλες αυτοκρα-
τορίες, ακόµη και η οργανωµένη ανθρωπότητα ως σύνολο, 
δεν είναι ως προς αυτό σε καλύτερη θέση από τους πρωτόγο-
νους κυνηγούς κεφαλών. Εκείνοι που χωρίς τη θέληση τους 
ήταν αποκλεισµένοι από την ανθρωπότητα το ήξεραν όπως 
και εκείνοι που από λαχτάρα για την ανθρωπότητα αυτοαπο-
κλείονταν από αυτή: ο διωγµός τους ενίσχυε τη νοσηρή συνο-
χή. Το κανονικό µέλος όµως αποχωρίζεται την παράνοια του 

3. S. Freud, Totem und Tabu, Gesammelte Werke, τόµ. IX, σελ. 91. 
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συµµετέχοντας στη συλλογική και αγκιστρώνεται µε πάθος 
οτις αντικειµενοποιηµε'νες ουλλογικε'ς και επικυρωµένες 
µορφές παράνοιας. Ο horror vacui,* που τους κάνει να αφο-
σιώνονται στους συνδέσµους τους, τους συγκολλά και τους 
προσδίδει τη σχεδόν ακαταµάχητη δύναµη. 
Μαζί µε την αστική ιδιοκτησία είχε επεκταθεί και η µόρ-

φωση, η οποία ώθησε την παράνοια στις σκοτεινές γωνιές της 
κοινωνίας και της ψυχής. Επειδή όµως η πραγµατική χειρα-
φε'τηοη των ανθρώπων δεν συµβάδιζε µε το διαφωτισµό του 
πνεύµατος, αρρώστησε η ίδια η µόρφωση. Όσο πιο πίσω 
άφηνε την κοινωνική πραγµατικότητα η µορφωµένη συνείδη-
ση τόσο πιο πολύ υφίστατο η ίδια µια διαδικασία εκπραγµά-
τισης. Η κουλτούρα κατάντησε εµπόρευµα και διαδίδεται 
πληροφοριακά χωρίς πια να διαπερνά όσους µαθαίνουν κάτι 
από αυτή. Η σκέψη γίνεται βραχύπνοη και περιορίζεται στην 
πρόσληψη µεµονωµένων γεγονότων. Νοητικές συναρτήσεις 
αποπέµπονται ως άβολες και ανώφελα κοπιαστικές. Το εξε-
λικτικό στοιχείο της σκέψης, ό,τι γενετικό και εντατικό υπάρ-
χει σε αυτή, ξεχνιέται και ισοπεδώνεται αναγόµενο στο αδια-
µεσολάβητο παρόν, στο εκτατικό. Η οργάνωση της ζωής σή-
µερα δεν αφήνει στο εγώ κανένα περιθώριο για πνευµατικά 
συµπεράσµατα. Η σκέψη που µειώνεται σε γνώσεις εξουδε-
τερώνεται, γίνεται απλώς ένα προσόν στις ειδικές αγορές ερ-
γασίας και αξιοποιείται για την αύξηση της εµπορευµατικής 
αξίας της προσωπικότητας. Έτσι καταστρέφεται ο ψύχραι-
µος αυτοστοχασµός του πνεύµατος, που αντιστέκεται στην 
παράνοια. Στις συνθήκες του όψιµου καπιταλισµού η ηµιµόρ-
φωση έγινε τελικά αντικειµενικό πνεύµα. Στην ολοκληρωτι-
κή φάση της η κυριαρχία ξανακαλεί στους επαρχιώτες τσαρ- 

*φ<5βος του κενού 
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λατάνους της πολιτικής και µαζί µε αυτούς το παρανοϊκό σύ-
στηµα ως ultima ratio* και το επιβάλλει στην πλειονότητα των 
διοικούµενων, που έτσι κι αλλιώς έχει καταβληθεί ήδη από τη 
µεγάλη και την πολιτιστική βιοµηχανία. Ο παραλογισµός της 
κυριαρχίας είναι τόσο εύκολο σήµερα να γίνει αντιληπτός 
από την υγιή συνείδηση που η ίδια χρειάζεται την άρρωστη 
συνείδηση για να διατηρηθεί στη ζωή. Μόνον οι πάσχοντες 
από µανία καταδίωξης αποδέχονται την καταδίωξη, στην 
οποία πρέπει να µετατραπεί η κυριαρχία, καθώς τους επιτρέ-
πει να καταδιώκουν άλλους. 
Η ηθική συνείδηση έχει εκµηδενισθεί έτσι κι αλλιώς στο 

φασισµό, όπου η ευθύνη για τη γυναίκα και το παιδί, που µε 
κόπο καλλιεργήθηκε από τον αστικό πολιτισµό, εξαφανίζε-
ται πίσω από τη διαρκή ευθυγράµµιση κάθε ατόµου προς 
τους κανονισµούς. Η ηθική συνείδηση συνίστατο -όχι όπως 
φαντάζονταν ο Ντοστογιέφσκι και οι Γερµανοί απόστολοι 
της εσωτερικότητας- στην αφοσίωση του εγώ στο ουσιώδες 
του εξωτερικού κόσµου, στην ικανότητα του ατόµου να κάνει 
δικό του πρόβληµα το αληθινό αίτηµα των άλλων. Η τε-
λευταία είναι η ικανότητα για στοχασµό υπό την έννοια της 
διείσδυσης στη δεκτικότητα και στη φαντασία. Καθώς η µε-
γάλη βιοµηχανία µε την εξαφάνιση του ανεξάρτητου οικονο-
µικού υποκειµένου, εν µέρει µέσω της κατάργησης των αυτο-
τελών επιχειρηµατιών και εν µέρει µέσω του µετασχηµατι-
σµού των εργατών σε αντικείµενα των συνδικάτων αφαιρεί 
ακατάπαυστα το οικονοµικό έδαφος για ηθικές αποφάσεις, 
αναγκάζεται και ο στοχασµός να ατροφήσει. Η ψυχή, ως 
δυνατότητα ενός ανοιχτού στον εαυτό του αισθήµατος ενο-
χής, διαλύεται. Η ηθική συνείδηση γίνεται άνευ αντικειµέ-
νου, διότι τη θέση της υπευθυνότητας του ατόµου για τον 

"τελευταία επινόηση, ΰστατη διέξοδος. 
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εαυτό του και τους δικούς του παίρνει απευθείας η απόδοση 
του για το µηχανισµό, ακόµη και αν διατηρείται η παλαιά ηθι-
κή φρασεολογία. Η προσωπική ορµική σύγκρουση δεν διε-
ξάγεται πια ως την κρίση της, ώστε να µπορέσει να διαµορ-
φωθεί η αρχή της ηθικής συνείδησης. Αντί της εσωτερίκευσης 
των κοινωνικών επιταγών, η οποία δεν τις κάνει µόνο πιο δε-
σµευτικές και ταυτόχρονα πιο ανοιχτές, αλλά και τις χειρα-
φετεί από την κοινωνία ή τις στρέφει ακόµη και εναντίον της, 
συντελείται η άµεση, αδιαµεσολάβητη ταύτιση µε τις στερεό-
τυπες αξιολογικές κλίµακες. Η υποδειγµατική Γερµανίδα 
και ο αυθεντικός Γερµανός, που µονοπωλούν τη θηλυκότητα 
και τον ανδρισµό αντίστοιχα, όπως και οι αλλαχού παραλλα-
γές, είναι τύποι αντικοινωνικών κοµφορµιστών. Σε πείσµα 
και εξαιτίας της προφανούς κακότητάς της η κυριαρχία έγινε 
τόσο πανίσχυρη που κάθε µεµονωµένο άτοµο δεν µπορεί, 
στην αδυναµία του, να εξορκίσει τη µοίρα του παρά µόνο µέ-
σω της τυφλής υπακοής. 
Σε έναν τέτοιο συσχετισµό δυνάµεων εναπόκειται στην 

κατευθυνόµενη από το κόµµα τύχη που θα προβάλει η απε-
γνωσµένη αυτοσυντήρηση την ενοχή για την τροµοκρατία 
που εξαπολύει. Προορισµένοι να γίνουν στόχος µιας τέτοιας 
κατευθυνόµενης προβολής είναι οι Εβραίοι. Η σφαίρα της 
κυκλοφορίας, όπου κατείχαν τις δικές τους θέσεις οικονοµι-
κής εξουσίας, συρρικνώνεται. Η φιλελεύθερη µορφή της επι-
χείρησης επέτρεπε ακόµη στις κατακερµατισµένες περι-
ουσίες να ασκούν πολιτική επιρροή. Οι µόλις πρόσφατα χει-
ραφετηθέντες παραδίδονται τώρα στις δυνάµεις του κεφα-
λαίου οι οποίες συγχωνεύθηκαν µε την κρατική µηχανή και 
είναι πλέον ασυναγώνιστες. Όπως και αν είναι καµωµένοι οι 
ίδιοι οι Εβραίοι, η εικόνα τους ως ηττηµένων φέρει τα χαρα-
κτηριστικά τα οποία η ολοκληρωτική σήµερα κυριαρχία πρέ-
πει να µισεί ως θανάσιµο εχθρό: εκείνα της ευτυχίας χωρίς 
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εξουσία, της αµοιβής χωρίς εργασία, της πατρίδας χωρίς 
ορόσηµα, της θρησκείας χωρίς µύθο. Η κυριαρχία προγρά-
φει αυτά τα χαρακτηριστικά, διότι στα κρυφά οι κυριαρχού-
µενοι τα λαχταρούν. Αυτή µπορεί να διατηρηθεί στη ζωή µό-
νον όσο οι εξουσιαζόµενοι µετατρέπουν το ποθητό σε µισητό. 
Το επιτυγχάνουν µέσω της παθολογικής προβολής, διότι και 
το µίσος οδηγεί στην ένωση µε το αντικείµενο, κατά την κα-
ταστροφή. Το µίσος είναι το αρνητικό της συµφιλίωσης. Η 
συµφιλίωση είναι η υψίστη έννοια του εβραϊσµού και όλο του 
το νόηµα είναι η αναµονή· από την ανικανότητα γι' αυτή προ-
έρχεται η παρανοϊκή µορφή αντίδρασης. Οι αντισηµίτες βάλ-
θηκαν να πραγµατοποιήσουν το αρνητικό απόλυτο της µε δι-
κές τους δυνάµεις και µεταµορφώνουν τον κόσµο σε κόλαση, 
σε αυτό δηλαδή που πάντοτε πίστευαν πως είναι. Η αλλαγή 
κατεύθυνσης εξαρτάται από την ικανότητα των κυριαρ-
χούµενων να γίνουν κύριοι του εαυτού τους ενόψει της από-
λυτης παράνοιας και να την αναχαιτίσουν. Μόνο µε την απε-
λευθέρωση της σκέψης από την κυριαρχία, µε την κατάργηση 
της βίας, θα µπορούσε ναυλοποιηθείη ιδέα που ώςτώρα έµε-
νε αναληθής, ότι ο Εβραίος είναι άνθρωπος. Θα ήταν ένα βή-
µα εξόδου από την αντισηµιτική κοινωνία, η οποία εξωθεί τό-
σο τον Εβραίο όσο και τους άλλους στην αρρώστια, προς µια 
κοινωνία ανθρώπινη. Ένα τέτοιο βήµα θα εκπλήρωνε ταυτό-
χρονα και το φασιστικό ψέµα ως τον αντίλογο του: το 
εβραϊκό ζήτηµα* θα αποδεικνυόταν πράγµατι ως καµπή της 
ιστορίας. Υπερνικώντας την αρρώστια του πνεύµατος, εστία 
και τροφός της οποίας είναι η ασυγκράτητη από το στοχασµό 

*Υπαινιγµός στα δυο σχετικά άρθρα του Μαρξ (για το εβραϊκό ζήτηµα, 
1843/44) µε τα οποία απαντούσε στον Μπροΰνο Μπάουερ. Σε αυτά αναφε'-
ρονται µερικά από τα µοτίβα αυτής της παραγράφου («καµωµένοι», «ανα-
µονή», «Εβραίος είναι άνθρωπος» κ.ά.). 
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επιβολή των ιδίων συµφερόντων, η ανθρωπότητα θα γινόταν 
από γενική αντίθετη φυλή το ανθρώπινο γένος, το οποίο ως 
φΰοη είναι εντούτοις περισσότερο από απλή φύση, καθώς 
αποκτά επίγνωση της αυτοεικόνας. Η ατοµική και κοινωνική 
χειραφέτηση από την κυριαρχία είναι η αντίθετη κίνηση στην 
ψευδή προβολή, και κανένας Εβραίος, αν θα κατάφερνε πο-
τέ να κατευνάσει την τελευταία µέσα του, δεν θα έµοιαζε πια 
µε τη συµφορά που επέρχεται ανόητα πάνω σε αυτόν και σε 
όλους τους διωκόµενους, ζώα και ανθρώπους. 

VII* 

Αλλά δεν υπάρχουν πια αντισηµίτες. Οι τελευταίοι ήταν φι-
λελεύθεροι που ήθελαν να εκφράσουν την αντιφιλελεΰθερη 
γνώµη τους. Η παλαιοσυντηρητική απόσταση των ευγενών 
και του σώµατος των αξιωµατικών από τους Εβραίους στα τέ-
λη του δέκατου ένατου αιώνα ήταν απλώς αντιδραστική. 
Άνθρωποι της εποχής τους ήταν οι διάφοροι Άλβαρντ και 
Κνυπελκοΰντσε. * * Ως ακολουθία τους ε ίχαν ήδη το ανθρώπι-
νο υλικό του φυρερ και στήριγµα τους ήταν οι κακεντρεχείς 
χαρακτήρες και οι στραβοκέφαλοι όλης της χώρας. Όπου το 
αντισηµιτικό φρόνηµα εκδηλωνόταν ανοιχτά, εµφανιζόταν 
ως αστικό και ταυτόχρονα στασιαστικό. Οι λαϊκοεθνικές 

* Ολόκληρη η έβδοµη θέση δεν περιλαµβανόταν στην αρχική συγγραφή του 
έργου (1944). Γράφηκε αργότερα και προστέθηκε στην πρώτη έκδοση 
(1947). 
**Ahlwardt, Knuppelkunze: προπαγανδιστές του αντισηµιτισµού στα τέλη 
του περασµένου αιώνα, βουλευτής ο πρώτος, στρατιωτικός θεωρητικός ο 
δεύτερος, ο οποίος µάλιστα αναφέρεται µε το παρατσούκλι του ως ο Kunze 
(το όνοµα του) µε τα ρόπαλα (Knuppel), λόγω των ξυλοδαρµών που συνό-
δευαν τις συγκεντρώσεις του. 
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υβρεολογίες ήταν ακόµη µια διαστρέβλωση της ελευθερίας 
των πολιτών. Η αντισηµιτική πολιτική της µπυραρίας έβγαλε 
στο φως το ψέµα του γερµανικού φιλελευθερισµού, από το 
οποίο τρεφόταν και το οποίο τελικά έθαψε. Αν και για να 
αποκτήσουν το δικαίωµα ξυλοκοπήµατος των Εβραίων, µιας 
πρακτικής που έκρυβε µέσα της ήδη την οικουµενική ανθρω-
ποκτονία, πρόβαλλαν ως δικαιολογητικό την ίδια τους τη µε-
τριότητα, οικονοµικά είχαν κάνει εντούτοις αρκετά ρεαλιστι-
κές προβλέψεις ώστε να σταθµίσουν τους πιθανούς κινδύ-
νους ενός Τρίτου Ράιχ έναντι των πλεονεκτηµάτων από µια 
εχθρική ανοχή. Ο αντισηµιτισµός ήταν ακόµη µία από τις 
συναγωνιζόµενες κατευθύνσεις, ένα ζήτηµα υποκειµενικής 
επιλογής. Η απόφαση σχετιζόταν ειδικά µε αυτόν. Η αποδο-
χή της λαϊκοεθνικής θέσης συµπεριλάµβανε βέβαια πάντοτε 
ολόκληρο το σοβινιστικό λεξιλόγιο. Οι αντισηµιτικές απο-
φάνσεις µαρτυρούσαν ανέκαθεν τον στερεότυπο χαρακτήρα 
της σκέψης. Σήµερα έχει αποµείνει µόνον αυτός. Διενεργού-
νται ακόµη εκλογές, αλλά µόνο µεταξύ ολοτήτων. Τη θέση της 
αντισηµιτικής ψυχολογίας πήρε κυρίως το απλό ναι στο φασι-
στικό ψηφοδέλτιο,* στον κατάλογο των συνθηµάτων της µα-
χητικής µεγάλης βιοµηχανίας. Όπως στο ψηφοδέλτιο του µα-
ζικού κόµµατος επιβάλλονται από την κοµµατική µηχανή 
στον εκλογέα τα ονόµατα εκείνων που ξεφεύγουν από την 
εµπειρία του και που µόνο συλλήβδην µπορεί να τους εκλέ-
ξει, έτσι και τα βασικά ιδεολογικά σηµεία είναι κωδικοποιη-
µένα σε λίγους καταλόγους. Έναν από αυτούς πρέπει να 
εκλέξει κανείς, αν δεν θέλει να νιώσει το προσωπικό του 
φρόνηµα σαν κάτι τόσο µάταιο όσο οι σκόρπιες ψήφοι την 
ηµέρα των εκλογών έναντι των πολυψήφιων στατιστικών µα-
µούθ. Ο αντισηµιτισµός έπαψε σχεδόν να είναι µια αυτοτελής 

•ticket: ενιαίο ψηφοδέλτιο µιας παράταξης ή ενός συνασπισµού. 
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παρόρµηση και αποτελεί απλώς ένα σηµείο του πολιτικού 
προγράµµατος: όποιος θέλει να δώσει µια οποιαδήποτε 
ευκαιρία στο φασισµό, µαζί µε τη συντριβή των συνδικάτων 
και τη σταυροφορία κατά του µπολσεβικισµοΰ υπογράφει 
αυτόµατα και την εξόντωση των Εβραίων. Η πεποίθηση των 
αντισηµιτών, όσο ψεύτικη και αν είναι, έχει περάσει στα προ-
αποφασισµένα ανακλαστικά των εκπροσώπων των πολιτι-
κών τους σχηµατισµών, οι οποίοι δεν συνιστούν υποκείµενα. 
'Οταν οι µάζες αποδέχονται το αντιδραστικό πρόγραµµα που 
περιέχει την αντισηµιτική θέση, υπακούουν σε κοινωνικούς 
µηχανισµούς στους οποίους οι εµπειρίες των µεµονωµένων 
ατόµων µε Εβραίους δεν παίζουν κανένα ρόλο. Έχει κατα-
δειχθεί πράγµατι ότι ο αντισηµιτισµός δεν έχει λιγότερες πι-
θανότητες σε περιοχές χωρίς Εβραίους απ' ό,τι στο ίδιο το 
Χόλυγουντ. Τη θέση της εµπειρίας παίρνειτο κλισέ, στη θέση 
της ενεργού στην εµπειρία φαντασίας µπαίνει η ένθερµη 
υποδοχή. Επί ποινή ραγδαίου αφανισµού έχει προκαθορι-
σθεί για τα µέλη κάθε κοινωνικού στρώµατος σαν µάθηµα το 
είδος και το µέτρο προσανατολισµού τους. Πρέπει να είναι 
προσανατολισµένα τόσο υπό την έννοια της ενηµέρωσης τους 
σχετικά µε τον νεότερο τύπο αεροπλάνου όσο και υπό την έν-
νοια της σύνδεσης του µε ένα από τα προκαθορισµένα κέ-

ντρα εξουσίας. 
Μέσα στον κόσµο της παραγωγής σειρών το σχήµα της 

µαζικής παραγωγής, η στερεοτυπία, αντικαθιστά την εργα-
σία της κατηγοριοποίησης. Η κρίση δεν βασίζεται πια στην 
πραγµατική εκτέλεση της σύνθεσης, αλλά στην τυφλή υπαγω-
γή. Αν σε ένα παλαιότερο ιστορικό στάδιο το κρίνειν συνί-
στατο στη γρήγορη διάκριση, που έθετε αµέσως σε κίνηση το 
φαρµακερό βέλος, στο µεταξύ η εµπορική ανταλλαγή και η 
επίσηµη δικαιοσύνη έπαιξαν και εδώ το ρόλο τους. Το κρί-
νειν περνούσε µέσα από το στάδιο της στάθµισης, το οποίο 
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προστάτευε κάπως το υποκείµενο της κρίσης από τη βάναυση 
ταύτιση µε το κατηγόρηµα. Στην όψιµη βιοµηχανική κοινωνία 
γίνεται επαναστροφή στην άκριτη εκτέλεση της ετυµηγορίας. 
Κατά την περίοδο του φασισµού, όταν η συνοπτική διαδικα-
σία αντικατέστησε τη σχολαστική διαδικασία της ποινικής δι-
κονοµίας, οι άνθρωποι της εποχής ήταν οικονοµικά προετοι-
µασµένοι γι' αυτό· είχαν µάθει να βλέπουν τα πράγµατα 
ασυλλόγιστα µέσα από τα µοντέλα σκέψης, τους τεχνικούς 
όρους που στην κατάρρευση της γλώσσας αποτελούν το στα-
θερό απόθεµα της. Ο αντιλαµβανόµενος δεν είναι πια παρών 
κατά τη διαδικασία της αντίληψης. Δεν είναι σε θέση να επι-
δείξει την ενεργό παθητικότητα της γνωστικής διαδικασίας, 
κατά την οποία τα κατηγορικά στοιχεία µπορούν να διαµορ-
φώνονται εκ νέου, στα µέτρα τους από το συµβατικά προσχη-
µατισµένο «δεδοµένο» και αυτό από εκείνα, οπότε αποδίδε-
ται στο αντιληπτό αντικείµενο δικαιοσύνη. Στο πεδίο των κοι-
νωνικών επιστηµών καθώς και στον κόσµο της εµπειρίας του 
ατόµου συνενώνονται άκαµπτα και αδιαµεσολάβητα η τυφλή 
αντίληψη µε τις κενές έννοιες.* Στην εποχή των τριακοσίων 
βασικών λέξεων εξαφανίζεται η ικανότητα για την καταβολή 
της προσπάθειας του κρίνειν και, µαζί µε αυτή, η διαφορά µε-
ταξύ του αληθούς και του ψευδούς. Όπου η σκέψη µε τη µορ-
φή της υψηλής ειδίκευσης δεν αποτελεί πια µέρος του επαγ-
γελµατικού εξοπλισµού σε ορισµένους κλάδους του καταµε-
ρισµού της εργασίας, γίνεται ύποπτη ως παλαιοµοδίτικη πο-
λυτέλεια: «armchair thinking». * * Ο άνθρωπος οφείλει να κά- 

*Οι συγγραφείς υπαινίσσονται τη ρήση του Καντ, σύµφωνα µε την οποία 
«σκέψεις χωρίς περιεχόµενο είναι κενε'ς, αντιλήψεις χωρίς ε'ννοιες είναι 
τυφλές» (Kant, Kritik der reinen Vernunft, Werke, τόµ. IV, Βερολίνο 1968, σ. 
48). (Σ.τ.Ε.) 
"armchair thinking: σκέψη της πολυθρόνας, θεωρητικολογία χωρίς πρα-
κτική εµπειρία. 
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νει κάτι απτό. Όσο πιο περιττή γίνεται η σωµατική εργασία 
µε την ανάπτυξη της τεχνικής, τόσο πιο ένθερµα ανακηρύσε-
ται σε πρότυπο της πνευµατικής εργασίας, η οποία δεν επι-
τρέπεται να µπει στον πειρασµό να αντλήσει από αυτή την 
εξέλιξη τα κατάλληλα διδάγµατα. Αυτό είναι το µυστικό της 
αποβλάκωσης η οποία ευνοεί τον αντισηµιτισµό. 'Οταν ακό-
µη και µέσα στο πεδίο της Λογικής το ειδικό υφίσταται την έν-
νοια µόνον ως κάτι απλώς εξωτερικό, στην κοινωνία πρέπει 
κατά µείζονα λόγο να τρέµει ό,τι αντιπροσωπεύει τη διαφορά. 
Η µάρκα παιγνιδιού επικολλάται: καθένας σφραγίζεται ως 
φίλος ή εχθρός. 'Οταν το υποκείµενο δεν λαµβάνεται υπόψη, 
αυτό διευκολύνει τη διοίκηση. Εθνικές οµάδες εκτοπίζονται 
σε άλλα µήκη και πλάτη της υδρογείου, άτοµα στέλνονται µε 
τη σφραγίδα Εβραίος στο θάλαµο αερίων. 
Η αδιαφορία απέναντι στο άτοµο, η οποία εκφράζεται στη 

Λογική, συνάγεται από την οικονοµική διαδικασία. Το ίδιο 
έγινε εµπόδιο στην παραγωγή. Η συνύπαρξη του µη ταυτό-
χρονου στην τεχνική και ανθρώπινη εξέλιξη, το «cultural lag» 
που απασχόλησε τους κοινωνιολόγους, αρχίζει να εξαφανίζε-
ται. Η οικονοµική ορθολογικότητα, η εκθειασµένη αρχή της 
χρήσης του πιο µικρού µέσου, µετασχηµατίζει αδιάκοπα και 
τις τελευταίες µονάδες της οικονοµίας: τη µονάδα παραγωγής 
καθώς και τον άνθρωπο. Η εκάστοτε πιο προωθηµένη µορφή 
γίνεται η κυρίαρχη. Αλλοτε το πολυκατάστηµα απαλλοτρίωνε 
το ειδικό κατάστηµα παλαιού τύπου, το οποίο µη χωρώντας 
πια στο πλαίσιο των µερκαντιλιστικών ρυθµίσεων ανέλαβε το 
ίδιο την πρωτοβουλία, το σχεδιασµό και την οργάνωση και 
έγινε, όπως ο παλαιός µύλος και το σιδηρουργείο, µικρό ερ-
γοστάσιο και µάλιστα ελεύθερη επιχείρηση. Όλα εκεί γίνο-
νταν µε χρονοβόρο, δαπανηρό και παρακινδυνευµένο τρόπο. 
Γι' αυτό ο ανταγωνισµός επέβαλε αργότερα την πιο αποδοτι-
κή και συγκεντρωτική µορφή λιανικού εµπορίου, δηλαδή το 
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πολυκατάστηµα. Η ψυχολογική µικροεπιχείρηση, το άτοµο, 
δεν είχε διαφορετική τύχη. Είχε συσταθεί ως δυναµικό κύττα-
ρο της οικονοµικής δραστηριότητας. Χειραφετηµένο από την 
κηδεµονία κατά τα παλαιότερα οικονοµικά στάδια, φρόντιζε 
µόνο του για τον εαυτό του: ως προλετάριος µε την εκµίσθωση 
της εργασίας του µέσω της αντίστοιχης αγοράς και µε τη συνε-
χή προσαρµογή οτις νέες τεχνικές συνθήκες, ως επιχειρηµα-
τίας µέσω της ακούραστης πραγµατοποίησης του ιδεατού τύ-
που homo oeconomicus. Η ψυχανάλυση παρέστησε το εσωτε-
ρικό της µικροεπιχείρησης, όπως συγκροτήθηκε υπό αυτές τις 
συνθήκες, ως περίπλοκη δυναµική του συνειδητού και του 
ασυνείδητου, του Αυτό, του Εγώ και του Υπερεγώ. Στη διαµά-
χη µε το Υπερεγώ, την κοινωνική ελεγκτική αρχή µέσα στο 
άτοµο, το Εγώ συγκρατεί τις ορµές µέσα στα όρια της αυτο-
συντήρησης. Τα σηµεία προστριβής είναι πολλά και οι νευρώ-
σεις, τα απρόβλεπτα έξοδα αυτής της οικονοµίας των ορµών, 
είναι αναπόφευκτες. Ο πολύπλοκος ψυχικός µηχανισµός επέ-
τρεψε εντούτοις την ώς ένα βαθµό ελεύθερη συνεργασία των 
υποκειµένων, στην οποία βασιζόταν η οικονοµία της αγοράς. 
Στην εποχή των µεγάλων τραστ και των παγκόσµιων πολέµων 
όµως η διαµεσολάβηση της κοινωνικής διαδικασίας από τις 
αµέτρητες µονάδες φαίνεται οπισθοδροµική. Τα υποκείµενα 
της οικονοµίας των ορµών απαλλοτριώνονται ψυχολογικά και 
η λειτουργία της ρυθµίζεται από την ίδια την κοινωνία µε πιο 
ορθολογικό τρόπο. Για να ξέρει το άτοµο κάθε φορά τι πρέπει 
να κάνει δεν είναι αναγκασµένο να βιώνει µία επίπονη εσω-
τερική διαλεκτική της ηθικής συνείδησης, της αυτοσυντήρη-
σης και των ορµών. Οι αποφάσεις για τον άνθρωπο ως εργα-
ζόµενο λαµβάνονται από την ιεραρχία των επαγγελµατικών 
ενώσεων µέχρι την κορυφή της εθνικής διοίκησης· στην ιδιω-
τική σφαίρα οι αποφάσεις υπακούουν στο σχήµα της µαζικής 
κουλτούρας, το οποίο δεσµεύει και τις πιο ενδόµυχες παρορ- 
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µήσε ις των αναγκαστικών καταναλωτών της. Το ρόλο του Εγώ 
και του Υπερεγώ παίζουν οι επιτροπές και οι σταρ, και οι µά-
ζες, απογυµνωµένες ακόµη και από την επίφαση της προσω-
πικότητας, πλάθονται πολΰ πιο απρόσκοπτα συµφωνά µε τα 
συνθήµατα και τα πρότυπα απ' ό,τι ποτέ τα ένστικτα συµφωνά 
µε την εσωτερική λογοκρισία. Αν στο φιλελευθερισµό η ατο-
µοποίηση ενός µέρους του πληθυσµού ήταν αναγκαία για την 
προσαρµογή της συνολικής κοινωνίας στη στάθµη ανάπτυξης 
της τεχνικής, σήµερα η λειτουργία του οικονοµικού µηχανι-
σµού απαιτεί τη µη εµποδιζόµενη από την ατοµοποίηση διεύ-
θυνση των µαζών. Η οικονοµικά καθοριζόµενη κατεύθυνση 
της συνολικής κοινωνίας, που επιβαλλόταν ανέκαθεν στην 

πνευµατική και σωµατική σύσταση των ανθρώπων, κάνει να 
ατροφούν τα όργανα του µεµονωµένου ατόµου που λει-

τουργούσαν µε στόχο την αυτόνοµη διαµόρφωση της ύπαρξης 
του. Αφότου η σκέψη έγινε απλός τοµέας στον καταµερισµό 
της εργασίας, τα σχέδια των αρµόδιων ειδηµόνων και ηγετών 
έκαναν περιττά τα άτοµα που σχεδίαζαν µόνα τους την τύχη 
τους. Η ανορθολογικότητα της χωρίς αντιστάσεις φιλόπονης 
προσαρµογής στην πραγµατικότητα αποβαίνει για το άτοµο 
λογικότερη από τον Λόγο. Αν άλλοτε οι αστοί ενδόβαλλαν* 
στον εαυτό τους και στους εργάτες τον καταναγκασµό ως κα-
θήκον επιβαλλόµενο από τη συνείδηση, στο µεταξύ έγινε ολό-
κληρος ο άνθρωπος υποκείµενο-αντικείµενο της ανασταλτι-
κής καταπίεσης. Με την πρόοδο της βιοµηχανικής κοινωνίας 
η οποία ισχυρίζεται πως εξαφάνισε µαγικά το νόµο της εξα-
θλίωσης, που ήταν απόρροια της, καταστρέφεται τώρα η έν-
νοια που νοµιµοποιούσε το όλον: ο άνθρωπος ως πρόσωπο, 

*ενδοβάλλω, ενδοβολή: ασυνείδητη εισδοχή ξένων στάσεων, κινήτρων, 
ιδανικών, αναγκών κ.λπ. στο Εγώ, τα οποία εµφανίζονται ως εγγενώς προ-
σωπικά. 
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ως φορέας του Λόγου. Η διαλεκτική του διαφωτισµού µετα-
στρέφεται αντικειµενικά σε παράνοια. 
Η παράνοια είναι συνάµα η αρρώστια της πολιτικής πραγ-

µατικότητας. Ως πυκνός ιστός της σύγχρονης επικοινωνίας ο 
κόσµος έγινε τόσο ενιαίος, ώστε οι διαφορές στα προγεύµατα 
των διπλωµατών στο Ντάµπαρτον Όουκς και στην Περσία, ως 
εθνικό χρώµα, πρέπει να επινοηθούν ειδικά, ενώ η εθνική ιδι-
αιτερότητα γίνεται αντιληπτή κυρίως οτα εκατοµµύρια των 
πεινώντων για ρύζι, που ξέφυγαν από τα πυκνά δίχτυα. Ενώ η 
αφθονία αγαθών, τα οποία θα µπορούσαν να παράγονται 
ταυτόχρονα παντού, κάνει τον αγώνα για τις πρώτες ύλες και 
τις αγορές να φαίνεται ολοένα πιο αναχρονιστικός, η ανθρω-
πότητα είναι εντούτοις µοιρασµένη σε πολύ λίγα εξοπλισµένα 
µπλοκ. Ανταγωνίζονται το ένα το άλλο πιο ανελέητα απ' ό,τι 
ποτέ οι εταιρείες της άναρχης παραγωγής εµπορευµάτων και 
τείνουν στην αλληλεξόντωση. Όσο πιο ξέφρενος ο ανταγωνι-
σµός, τόσο πιο άκαµπτα τα µπλοκ. Μόνο µε την πλήρη ταύτιση 
των κατοίκων τους µε αυτές τις κολοσσιαίες δυνάµεις υπό την 
έννοια της δεύτερης φύσης και µε το βούλωµα όλων των πό-
ρων της συνείδησης τους οδηγούνται οι µάζες σε αυτό το είδος 
απόλυτης απάθειας που τις καθιστά ικανές για θαυµατουργά 
επιτεύγµατα. Όπου φαίνεται πως τα άτοµα µπορούν ακόµη 
να αποφασίζουν, ουσιαστικά έχουν προαποφασισθεί τα πά-
ντα. Το διαλαλούµενο από τους πολιτικούς των παρατάξεων 
ασυµφιλίωτο των ιδεολογιών δεν είναι και αυτό παρά µόνο 
µια ιδεολογία του τυφλού συσχετισµού εξουσίας. Η παρατα-
ξιακή σκέψη, προϊόν της εκβιοµηχάνισης και της διαφήµισης 
της, προσαρµόζεται στα µέτρα των διεθνών σχέσεων. Αν ένας 
πολίτης προτιµά την κοµµουνιστική ή τη φασιστική παράταξη, 
αυτό συναρτάται ήδη µε το ερώτηµα αν εντυπωσιάζεται πε-
ρισσότερο από τον Κόκκινο Στρατό ή από τα εργαστήρια της 
Δύσης. Η εκπραγµάτιση, δυνάµει της οποίας η δοµή της 
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εξουσίας, που µόνο µε την παθητικότητα των µαζών καθίστα-
ται δυνατή, παρουσιάζεται απε'ναντι στις ίδιες ως σιδηρά 
πραγµατικότητα, ε'γινε τόσο πυκνή, που κάθε αυθορµητισµός, 
ακόµη και ο απλός σχηµατισµός µιας ιδέας για την αληθινή τά-
ξη πραγµάτων, έχει γίνει αναγκαστικά παράτολµη ουτοπία, 
απόκοσµη αιρετική συµπεριφορά. Το πέπλο της επίφασης εί-
ναι τόσο πυκνοΰφαντο που η αποκάλυψη του παίρνει αντικει-
µενικά το χαρακτήρα της παραίσθησης. Η υπερψήφιση µιας 
παράταξης όµως σηµαίνει την ολοκλήρωση της προσαρµογής 
στην επίφαση που απολιθώθηκε σε πραγµατικότητα και µε τη 
βοήθεια αυτής της προσαρµογής αναπαράγεται επ' αόριστον. 
Γι' αυτό ακριβώς ακόµη και ο διστακτικός προγράφεται ως λι-
ποτάκτης. Από τον Άµλετ και µετέπειτα για τους ανανεωτές η 
διστακτική στάση ήταν σηµάδι σκέψης και ανθρωπιάς. Ο σπα-
ταλώµενος χρόνος εξέφραζε και ταυτόχρονα διαµεσολαβού-
σε την απόσταση µεταξύ του ατοµικού και του γενικού, όπως 
στην οικονοµία η σφαίρα της κυκλοφορίας την αντίστοιχη µε-
ταξύ της κατανάλωσης και της παραγωγής. Σήµερα τα άτοµα 
δέχονται ετοιµοπαράδοτα τα ψηφοδέλτια των παρατάξεων 
από τους ισχυρούς, όπως οι καταναλωτές το αυτοκίνητο τους 
από τα θυγατρικά πρακτορεία του εργοστασίου. Η ρεαλιστι-
κή στάση, η προσαρµογή στην εξουσία, δεν είναι πια το απο-
τέλεσµα µιας διαλεκτικής διεργασίας µεταξύ υποκειµένου 
και πραγµατικότητας, αλλά κατασκευάζεται άµεσα από τα 
γρανάζια της βιοµηχανίας. Πρόκειται για µια διαδικασία εξό-
ντωσης αντί διαλεκτικής υπέρβασης, τυπικής αντί καθορισµέ-
νης άρνησης. Οι αχαλίνωτοι κολοσσοί της παραγωγής δεν 
υπερνίκησαν το άτοµο προσφέροντας του ολόκληρη την ικα-
νοποίηση, αλλά εξαλείφοντας το ως υποκείµενο. Σε αυτό 
ακριβώς συνίσταται η τέλεια ορθολογικότητα τους, η οποία 
ταυτίζεται µε την τρέλα τους. Η εξωθηµένη στα άκρα δυσανα-
λογία µεταξύ της συλλογικότητας και του ατόµου εκµηδενίζει 
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την ένταση, αλλά η ίδια η ανέφελη οµοφωνία µεταξύ της πα-
ντοδυναµίας και της αδυναµίας είναι η αδιαµεσολάβητη αντί-
φαση, το απόλυτο αντίθετο της συµφιλίωσης. 
Μαζί µε το άτοµο δεν εξαφανίσθηκαν συνεπώς και οι 

•ψυχολογικές του ορίζουσες, που αποτελούσαν ανέκαθεν τα 
ενδοανθρώπινα πρακτορεία της ψευδούς κοινωνίας. Τώρα 
όµως οι χαρακτηρολογικοί τύποι βρίσκουν την ακριβή θέση 
τους στο σχεδιάγραµµα των µηχανισµών της εξουσίας. Οι 
συντελεστές απόδοσης και τριβής τους έχουν συνυπολογι-
σθεί. Η ίδια η παράταξη είναι ένα γρανάζι. Ό,τι στον ψυχο-
λογικό µηχανισµό ήταν ανέκαθεν ψυχαναγκαστικό, ανελεύ-
θερο και ανορθολογικό εφαρµόζει επάνω του µε ακρίβεια. Το 
πρόγραµµα της αντιδραστικής παράταξης που περιέχει τον 
αντισηµιτισµό ανταποκρίνεται στο σύνδροµο της κατα-
στροφικής συµβατικότητας. Οι χαρακτήρες δεν αντιδρούν 
πηγαία εναντίον των Εβραίων, παρά κυρίως έχουν χαράξει 
µια ορµική κατεύθυνση η οποία µόνο µε την παρέµβαση της 
παράταξης συναντά το ανάλογο αντικείµενο καταδίωξης. Τα 
εµπειρικά «στοιχεία του αντισηµιτισµού», τα οποία έχουν τε-
θεί εκτός ισχύος λόγω της απώλειας της εµπειρίας, η οποία 
γίνεται εµφανής στην παραταξιακή σκέψη, κινητοποιούνται 
εκ νέου από την παράταξη. Ήδη αποσυντεθειµένα, δηµι-
ουργούν στο νεοαντισηµίτη την ένοχη συνείδηση και συνε-
πώς την ακόρεστη κακία. Επειδή ακριβώς η ψυχολογία του 
µεµονωµένου ατόµου συγκροτείται και λαµβάνει το περιεχό-
µενο της µόνο πια από τα κοινωνικά προµηθευόµενα συνθε-
τικά σχήµατα συµπεριφοράς, ο σηµερινός αντισηµιτισµός 
παίρνει τον τιποτένιο και αδιαπέραστο χαρακτήρα του. Ο 
Εβραίος µεσίτης εξοµοιώνεται τελείως προς την εικόνα του 
διαβόλου µόνον όταν πια έχει γίνει οικονοµικά κατ' ουσίαν 
ανύπαρκτος· αυτό κάνει το θρίαµβο εύκολο και επιπλέον µε-
τατρέπειτον αντισηµίτη οικογενειάρχη σε έναν υπεύθυνο θε- 
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ατή της ακατάσχετης ιστορικής τάσης, ο οποίος επεµβαίνει 
µόνον όταν το απαιτεί ο ρόλος του ως υπαλλήλου του κόµµα-
τος ή του εργοστασίου που παράγει υδροκυανιούχο αέριο. Η 
διοίκηση ολοκληρωτικών κρατών, που οδηγεί στην εξόντωση 
τις αναχρονιστικές µερίδες του λαού, είναι απλώς ο δήµιος 
που έρχεται να εκτελέσει πολύ παλαιότερες οικονοµικές κα-
ταδίκες. Οι ανήκοντες σε άλλους κλάδους του καταµερισµού 
της εργασίας µπορούν να κοιτάζουν µε εκείνη την αδιαφορία 
που δεν εγκαταλείπει τον αναγνώστη εφηµερίδων όταν δια-
βάζει την είδηση για τις εργασίες αποκατάστασης στους χώ-
ρους της χθεσινής καταστροφής, αφού η ιδιαιτερότητα εξαι-
τίας της οποίας εξολοθρεύονται τα θύµατα έχει επίσης εξα-
λειφθεί προ πολλού. Οι άνθρωποι που ως Εβραίοι εµπίπτουν 
στο διάταγµα πρέπει πρώτα να εξευρεθούν µε τη βοήθεια 
σχολαστικών ερωτηµατολογίων, αφού κάτω από την ισοπε-
δωτική πίεση της όψιµης βιοµηχανικής κοινωνίας οι εχθρικές 
θρησκείες, που άλλοτε συνιστούσαν τη διαφορά, έχουν µετα-
τραπεί ήδη σε απλά πολιτιστικά αγαθά µετά την επιτυχή αφο-
µοίωση. Οι ίδιες οι εβραϊκές µάζες αποφεύγουν το παρατα-
ξιακό σκέπτεσθαι τόσο λίγο όσο και οποιαδήποτε εχθρική 
οργάνωση νεολαίας. Ο φασιστικός αντισηµιτισµός πρέπει ώς 
ένα βαθµό να εφεύρει πρώτα το αντικείµενο του. Ηπαράνοια 
δεν επιδιώκει πια το στόχο της βάσει του ατοµικού ιστορικού 
ασθενείας του διώκτη, αλλά καθώς η ίδια έγινε κοινωνικό 
υπαρκτό χαρακτηριστικό,* πρέπει να τον θέσει αξιωµατικά 
µέσα στο ίδιο το πλέγµα τύφλωσης* * των πολέµων και των οι-
κονοµικών συγκυριών, προτού οι ψυχολογικά προδιατεθει- 

* Existential: υπαρκτικό χαρακτηριστικό Χάιντεγκερ. 
"Verblendungszusammenhang: πλε'νµα τύφλωσης, οι συναρτήσεις µεταξύ 
του κοινωνικού είναι και των ψευδών παραστάσεων για την ουσία της ση-
µερινής κοινωνίας. 
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µένοι λοοσύντροφοι ως ασθενείς µπορέσουν, εσωτερικά και 
εξωτερικά, να ορµήσουν καταπάνω του. 
Το γεγονός ότι ο αντισηµιτισµός τείνει πλέον να εµφανί-

ζεται απλώς ως µία θέση σε ένα αντικαταστατό πρόγραµµα 
δικαιολογεί αναντίρρητα την ελπίδα ότι µπορεί να έλθει το 
τέλος του. Οι Εβραίοι δολοφούνται σε µια περίοδο όπου οι 
ηγέτες θα µπορούσαν να αντικαταστήσουν την αντισηµιτική 
θέση του προγράµµατος τους µε την ίδια ευκολία µε την 
οποία µπορούν να µεταφέρουν τις πιστές µάζες από ένα ση-
µείο της εξορθολογισµένης παραγωγής σε ένα άλλο. Βάση 
της εξέλιξης που οδηγεί στο παραταξιακό σκέπτεσθαι παρα-
µένει η οικουµενική αναγωγή κάθε ειδικής ενέργειας στη µία 
και µοναδική αφηρηµένη µορφή εργασίας, από το πεδίο της 
µάχης ως το στούντιο. Το πέρασµα από αυτές τις συνθήκες σε 
µια πιο ανθρώπινη κατάσταση πραγµάτων δεν µπορεί όµως 
να γίνει, διότι στο καλό και στο κακό επιφυλάσσεται η ίδια 
τύχη. Η ελευθερία στο πρόγραµµα της προοδευτικής παρά-
ταξης είναι ένα στοιχείο τόσο εξωτερικό προς τις πολιτικές 
δοµές εξουσίας, στις οποίες κατ' ανάγκη καταλήγουν οι προ-
οδευτικές αποφάσεις, όσο και ο αντιεβραϊσµός προς τα τρα-
στ της χηµικής βιοµηχανίας. Οι ψυχολογικά πιο ανθρώπινοι 
έλκονται βέβαια από την προοδευτική παράταξη, αλλά η επε-
κτεινόµενη απώλεια της εµπειρίας µετατρέπει τελικά και 
τους δικούς της οπαδούς σε εχθρούς της διαφοράς. Αντισηµι-
τική δεν είναι µόνον η αντισηµιτική παράταξη, αλλά η παρα-
ταξιακή νοοτροπία εν γένει. Εκείνη η οργή κατά των διαφο-
ρών, που ενυπάρχει τελεολογικά σε αυτή τη νοοτροπία, είναι 
έτοιµη, ως µνησικακία των κυριαρχούµενων υποκειµένων 
της κυριαρχίας πάνω στη φύση, να ορµήσει κατά της φυσικής 
µειονότητας, ακόµη και όταν αυτά αρχικά απειλούν την κοι-
νωνική µειονότητα. Η κοινωνικά υπεύθυνη ελίτ δεν εντοπίζε-
ται έτσι και αλλιώς τόσο εύκολα όσο άλλες µειονότητες. Στις 
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νεφελώδεις συνθήκες ιδιοκτησίας, κατοχής, νοµής και διεύ-
θυνσης διαφεύγει µε επιτυχία από το θεωρητικό προσδιορι-
σµό. Τόσο στην ιδεολογία της φυλής όσο και στην πραγµατι-
κότητα της τάξης φανερώνεται µόνον η αφηρηµένη διαφορά 
έναντι της πλειονότητας. Αν όµως το προοδευτικό πρόγραµ-
µα τείνει προς αυτό που είναι χειρότερο από το περιεχόµενο 
του, το περιεχόµενο του φασιστικού προγράµµατος είναι τό-
σο ασήµαντο, που ως υποκατάστατο του καλύτερου δεν µπο-
ρεί να σταθεί παρά µόνο µε τις απεγνωσµένες προσπάθειες 
των απατηµένων. Το φρικτό στο φασιστικό πρόγραµµα είναι 
ότι, ενώ είναι ολοφάνερο ψέµα, εξακολουθεί να υπάρχει. 
Ενώ δεν επιτρέπει καµιά αλήθεια µε την οποία θα µπορούσε 
να παραβληθεί, το άµετρο του παραλογισµού του φανερώνει, 
µε αρνητικό τρόπο, απτά την αλήθεια, από την οποία οι άκρι-
τοι µπορούν να κρατηθούν αποχωρισµένοι µόνο µε πλήρη 
απώλεια της σκέψης. Μόνον ο διαφωτισµός που θα γινόταν 
κύριος του εαυτού του και θα αποκτούσε ο ίδιος ισχυρή δύ-

ναµη θα µπορούσε να σπάσει τα όρια του διαφωτισµού. 



Σηµειώσεις και σχεδιάσµατα 

ΚΑΤΑ ΤΗΣΠΑΝΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 

Ένα από τα διδάγµατα της χιτλερικής περιόδου είναι και 
εκείνο για τη βλακεία της εξυπνάδας. Με πόσα εµπεριστατω-
µένα επιχειρήµατα δεν αµφισβήτησαν οι Εβραίοι τις πιθανό-
τητες ανόδου του Χίτλερ, όταν αυτή ήταν ηλίου φαεινότερη. 
Θυµούµαι µια συζήτηση στην οποία ένας οικονοµολόγος, επι-
καλούµενος τα συµφέροντα των Βαυαρών ζυθοποιών, απο-
δείκνυε ότι είναι αδύνατη η οµοιοµορφοποίηση της Γερµα-
νίας. Ύστερα οι έξυπνοι θεωρούσαν αδύνατη την επικράτηση 
του φασισµού στις δυτικές χώρες. Οι έξυπνοι διευκόλυναν πα-
ντού το παιγνίδι των βαρβάρων, επειδή είναι τόσο βλάκες. Οι 
ενηµερωµένες, διορατικές κρίσεις, οι προγνώσεις που στηρί-
ζονται στη στατιστική και στην πείρα, οι διαπιστώσεις που 
αρχίζουν µε τη φράση «στο κάτω κάτω πρέπει να το γνωρίζω, 
είναι το αντικείµενο µου», οι συµπερασµατικές και σοβαρές 
δηλώσεις είναι όλες αναληθείς. 
Ο Χίτλερ ήταν εναντίον του πνεύµατος και απάνθρωπος. 

Υπάρχει όµως και ένα πνεύµα που είναι απάνθρωπο: γνώρι-
σµα του είναι η καλά ενηµερωµένη ανωτερότητα. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Η µετατροπή της εξυπνάδας σε βλακεία ανταποκρίνεται 
στην ιστορική τάση. Το λογικό, όπως το εννοούσε ακόµη ο 
Τσάµπερλεν, όταν στο Γκόντεσµπεργκ* αποκαλούσε τις 
απαιτήσεις του Χίτλερ unreasonable, παράλογες, σηµαίνει 
ότι πρέπει να τηρείται ισοτιµία µεταξύ δούναι και λαβείν. 
Αυτή η λογική ε'χει σχηµατισθεί βάσει της ανταλλαγής. Οι 
σκοποί πρε'πει να επιτυγχάνονται µόνο µε διαµεσολάβηση, 
τρόπον τινά µε'σω της αγοράς, µε βάση το µικρό πλεονέκτηµα 
που η ισχύς µπορεί να κερδίσει αναγνωρίζοντας τον κανόνα 
του παιγνιδιού, παραχώρηση έναντι παραχώρησης. Η εξυ-
πνάδα δεν έχει πλέον αντικείµενο όταν η εξουσία παύει να 
υπακούει στους κανόνες του παιγνιδιού και προχωρεί στην 
άµεση ιδιοποίηση. Το µέσον έκφρασης της παραδοσιακής 
αστικής ευφυΐας, η συζήτηση, διαλύεται. Ήδη τα άτοµα δεν 
µπορούν να συνοµιλήσουν, και το ξέρουν: γι' αυτό µετέτρε-
ψαν το παιγνίδι σε σοβαρό και υπεύθυνο θεσµό, ο οποίος 
απαιτείτο σύνολο των δυνάµεων τους, έτσι που ούτε η συνο-
µιλία είναι πια δυνατή ούτε η βουβαµάρα βιώνεται. Σε µεγα-
λύτερη κλίµακα τα πράγµατα δεν διαφέρουν διόλου. Ο φασί-
στας δεν παίρνει από λόγια. Όταν παίρνει το λόγο ο άλλος, 
αυτός το αισθάνεται ως αδιάντροπη διακοπή. Είναι απρόσι-
τος στο λογικό επιχείρηµα, διότι η λογική γι' αυτόν βρίσκεται 
µέσα στην υποχώρηση των άλλων. 
Η αντίφαση που υπάρχει στη βλακεία της εξυπνάδας εί-

ναι αναγκαία, αφού ο αστικός ορθός λόγος πρέπει να αξιώ-
νει την οικουµενικότητα και ταυτόχρονα να αναπτύσσεται 

*Στο Bad Godesberg, προάστιο της Βόννης, είχε γίνει τον Σεπτέµβριο του 
1938 η δεύτερη από τις τρεις συναντήσεις µεταξύ του Χίτλερ και του Βρετα-
νού πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης του Μονάχου. 
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επιδιώκοντας τον περιορισµό της. Όπως στην ανταλλαγή ο 
καθένας λαµβάνειτο δικό του και το αποτέλεσµα είναι εντού-
τοις η κοινωνική αδικία, έτσι και ο κυρίαρχος Λόγος, ως µορ-
φή αντανάκλασης της οικονοµίας των ανταλλαγών, είναι δί-
καιος, γενικός και εντούτοις µεροληπτικός, όργανο του προ-
νοµίου στην ισότητα. Ο φασίστας του φέρνει τώρα το λογα-
ριασµό. Εκπροσωπεί το µερικό και έτσι αποκαλύπτει ότι ο 
ορθός λόγος, ο οποίος άδικα επικαλείται τη γενικότητα του, 
είναι περιορισµένος. Το γεγονός ότι τότε οι έξυπνοι είναι 
ξαφνικά κουτοί αποδεικνύει το άλογο του Λόγου. 
Και ο φασίστας όµως βασανίζεται για να ξεφύγει από 

αυτή την αντίφαση. Διότι ο αστικός Λόγος δεν είναι στην 
πραγµατικότητα µόνο µερικός, αλλά και γενικός, και η γενι-
κότητα του καταλαµβάνει εξ απρόοπτου το φασίστα καθώς 
δεν την αποδέχεται. Αυτοί που κατέλαβαν την εξουσία στη 
Γερµανία ήταν πιο έξυπνοι από τους φιλελεύθερους και πιο 
κουτοί. Η πορεία προς τη νέα τάξη ήταν κυρίως έργο εκεί-
νων που η συνείδηση τους δεν µπόρεσε να ακολουθήσει την 
πρόοδο: των χρεοκόπων, των αιρετικών, των τρελών. Είναι 
προφυλαγµένοι από τον κίνδυνο να κάνουν λάθη, όσο η 
εξουσία τους εµποδίζει κάθε ανταγωνισµό. Στον ανταγωνι-
σµό µεταξύ των κρατών όµως οι φασίστες δεν είναι µόνον 
εξίσου ικανοί να κάνουν λάθη, αλλά εξαιτίας ιδιοτήτων 
όπως η έλλειψη διορατικότητας, η στενοκεφαλιά και η 
άγνοια των οικονοµικών δυνάµεων, προπάντων όµως λόγω 
της ανικανότητας να βλέπουν την αρνητική πλευρά και να τη 
συµπεριλαµβάνουν στη γενική εκτίµηση της κατάστασης, 
οδηγούνται και υποκειµενικά στην καταστροφή, την οποία 
µέσα τους πάντοτε ανέµεναν. 
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ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ 

Εδώ στην Αµερική δεν υπάρχει καµιά διαφορά µεταξύ της οι-
κονοµικής τύχης και των ίδιων των ανθρώπων. Κανένας δεν 
είναι κάτι διαφορετικά από την περιουσία του, το εισόδηµα 
του, τη θε'ση του, τις ευκαιρίες του. Το οικονοµικό του προ-
σωπείο και ό,τι κρύβεται πίσω του συµπίπτουν στη συνείδηση 
των ανθρώπων, ακόµη και αυτού που το φέρει, ώς την τε-
λευταία ρυτίδα. Ο καθένας αξίζει όσα κερδίζει, και ο καθέ-
νας κερδίζει όσα αξίζει. Μαθαίνει τι είναι ο ίδιος µέσα από 
τις αλλαγές της οικονοµικής του ύπαρξης. Δεν γνωρίζει τον 
εαυτό του ως κάτι διαφορετικό. Αν η υλιστική κριτική της κοι-
νωνίας αντέτεινε άλλοτε στον ιδεαλισµό ότι δεν ορίζει η 
συνείδηση το είναι, αλλά το είναι τη συνείδηση, ότι η αλήθεια 
για την κοινωνία δεν βρίσκεται στις ιδεαλιστικές της παρα-
στάσεις για τον εαυτό της, αλλά στην οικονοµία της, η σύγ-
χρονη αυτοσυνείδηση έχει αποτινάξει στο µεγαξΰ αυτόν τον 
ιδεαλισµό. Οι σηµερινοί άνθρωποι κρίνουν τον εαυτό τους 
συµφωνά µε την αγοραία τους αξία και µαθαίνουν τι είναι οι 
ίδιοι µέσα από την οικονοµική τους κατάσταση στον καπιτα-
λισµό. Η τύχη τους, ακόµη και η πιο θλιβερή, δεν τους είναι 
κάτι εξωτερικό, αλλά την αναγνωρίζουν. Ο Κινέζος που απο-
χαιρετούσε τον κόσµο 

«είπε µε µουντή φωνή: φίλε µου, η τύχη σε τούτο τον 
κόσµο δεν µε ευνόησε. Πού θα πάω; Θα τραβήξω προς τα 
βουνά, αναζητώ τη γαλήνη για τη µοναχική καρδιά µου»*. 
I am a failure, λέει ο Αµερικανός. - And that is that.** 

*Hans Bethge, Die chinesischeFlote, εκδ. Insel-Bucherei, α 17. (Σ.τ.Ε.) * *I 
am a failure: είµαι µια αποτυχία. And that is that: Και αυτό είναι όλο. 
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ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

Στην αρχαιότατη ιστορία µερικών εξωτικών χωρών διακρί-
νονται καµιά φορά τάσεις της πιο πρόσφατης και πιο γνώρι-
µης, πσυ η απόσταση τις κάνει ιδιαίτερα ευκρινείς. 
Στο σχόλιο του για την Ισά-Ουπανισάδ ο Ντόισεν1 υπο-

γραµµίζει ότι το βήµα προόδου που έκανε η ινδική σκέψη σε 
αυτό το έργο συγκριτικά µε άλλα παλαιότερα είναι όµοιο µε 
εκείνο του Χρίστου πέρα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, συµ-
φωνά µε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου,2 και των Στωικών πέρα 
από τους Κυνικούς. Η παρατήρηση πάντως είναι ιστορικά 
µονόπλευρη, διότι τόσο οι ασυµβίβαστες ιδέες του Ιωάννη 
του Βαπτιστή και των Κυνικών όσο και οι απόψεις σε σχέση 
µε τις οποίες οι πρώτοι στίχοι της Ισά-Ουπανισάδ υποτίθεται 
ότι αντιπροσωπεύουν την πρόοδο3 φαίνονται µάλλον σαν 
αριστερά ρεύµατα απόσχισης από ισχυρές κλίκες και κόµµα-
τα παρά σαν κύριες γραµµές ιστορικών κινηµάτων από τα 
οποία θα λέγαµε ότι αποσπάσθηκαν αργότερα η ευρωπαϊκή 
φιλοσοφία, ο χριστιανισµός και η ζωτική θρησκεία των Βε-
δών. Στις ινδικές συλλογές µάλιστα, όπως επισηµαίνει ο ίδιος 
ο Ντόισεν, η Ισά-Ουπανισάδ προτάσσεται, δηλαδή τοποθε-
τείται πολύ πριν από εκείνες που φέρεται πως είχε ξεπερά-
σει. Και όµως αυτό το πρώτο κοµµάτι για το οποίο γίνεται λό-
γος δίνει όντως την εντύπωση προδοσίας ενός νεανικού ριζο-
σπαστισµού, µιας επαναστατικής αντιπολίτευσης κατά της 
κυρίαρχης πραγµατικότητας. 
Το βήµα της θρησκείας των Βεδών, του στωικισµού και 

1. Paul Deussen, Sechzig Upanishad's des Veda, Λειψία 1905, σελ. 524. 
2. Κεφ. II, στίχοι 17-19. 
3. Προπάντων Brihadaranyaka-Upanishad 3,5,1 και 4,4,22. Deussen, ό.η., 
σελ. 436 κ.ε. και 479 κ.ε. 
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του χριστιανισµού προς µορφές επιδεχόµενες την οργάνωση 
είναι η συµµετοχή στην κοινωνική δραστηριότητα, στην ανά-
πτυξη ενός θεωρητικού συστήµατος. Αυτό διαµεσολαβείται 
από τη διδασκαλία ότι ο ενεργός ρόλος στη ζωή δεν βλάπτει 
τη σωτηρία της ψυχής, αρκεί να έχει κανείς το σωστό φρόνη-
µα. Ο χριστιανισµός έφθασε βέβαια σε αυτό το στάδιο µόνο 
µε τον απόστολο Παΰλο. Η ιδέα που αποστασιοποιεί από τον 
κατεστηµένο µετατρέπεται σε θρησκεία. Οι ασυµβίβαστοι 
επικρίνονται. Απείχαν «από την επιθυµία για παιδιά, την επι-
θυµία για ιδιοκτησία, την επιθυµία για τον κόσµο και περιφέ-
ρονταν ως ζητιάνοι. Διότι η επιθυµία για παιδιά είναι επι-

θυµία για ιδιοκτησία, και η επιθυµία για ιδιοκτησία είναι επι-
θυµία για τον κόσµο· διότι τόσο το ένα όσο και το άλλο είναι 
µάταιες επιθυµίες».4 Όποιος µιλάει έτσι µπορεί συµφωνά µε 
τους εκπολιτιστές να λέει την αλήθεια, αλλά δεν συµβαδίζει 
µε την πορεία της κοινωνικής ζωής. Γι' αυτό εκείνοι τρελάθη-
καν. Πράγµατι έµοιαζαν µε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αυτός 

«φορούσε ένα ρούχο από καµηλωτή και ένα δερµάτινο ζωνάρι 
στη µέση του και τρεφόταν από ακρίδες και άγριο µέλι».5 «Οι 
Κυνικοί», λέει ο Χέγκελ, «είχαν λίγη φιλοσοφική κατάρτιση 
και δεν κατάφεραν να αναπτύξουν ένα σύστηµα, µια επι-

στήµη· τη σκέψη τους ολοκλήρωσαν αργότερα οι Στωικοί σε 
φιλοσοφική επιστήµη».6 «Ρυπαρούς, αδιάντροπους ζητιά-

νους»7 αποκαλεί τους διαδόχους τους. 
Οι ασυµβίβαστοι τους οποίους αναφέρει η ιστορία δεν εί-

ναι εκείνοι που δεν απέκτησαν κανενός είδους οργανωµέ- 

4.Ό.^.,σελ.436. 
5. Εΰαγ/ϊλιον κατά Μδρκον, κεφ. 1, στίχ. 6. 
6. VorlesungenuberdieGeschichtederPhilosophie, 2οςτόµ., Werke,x6\i XIV 
σελ. 159 κ.ε. 
7/Ο.π.,σελ. 168. 
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νους οπαδούς, διότι τότε δεν θα έφθαναν ώς εµάς σήµερα ούτε 
τα ονόµατα τους. Διατύπωσαν τουλάχιστον εν µέρει µια 
συστηµατική διδασκαλία ή κανόνες συµπεριφοράς. Ακόµη 
και οι ριζοσπαστικότερες Ουπανισάδες, που δέχθηκαν την 
επίθεση της προαναφερόµενης, ήταν στίχοι και θυσιαστήριες 
ρήσεις ιερατείων8 ο Ιωάννης δεν έφθασε να γίνει ιδρυτής 
θρησκείας, ίδρυσε όµως ένα τάγµα µοναχών.9 Οι Κυνικοί δη-
µιούργησαν σχολή φιλοσοφίας· ο ιδρυτής της Αντισθένης εί-
χε σχεδιάσει µάλιστα σε γενικές γραµµές µια θεωρία του 
κράτους.10 Τα θεωρητικά και πρακτικά συστήµατα αυτών των 
περιθωριακών της ιστορίας δεν είναι όµως τόσο αυστηρά και 
συγκεντρωµένα* από τα επιτυχηµένα τα ξεχωρίζει µια δόση 
αναρχίας. Η ιδέα και το άτοµο έχουν γι' αυτά µεγαλύτερη 
αξία απ' ό,τι η διοίκηση και η συλλογικότητα. Γι' αυτό προκα-
λούν την οργή. Τους Κυνικούς έχει στο νου του ο άνθρωπος 
της κυριαρχίας Πλάτων όταν καταφέρεται κατά της εξίσωσης 
του βασιλικού αξιώµατος µε εκείνο ενός κοινού βοσκού και 
κατά µιας χαλαρά οργανωµένης ανθρωπότητας χωρίς εθνικά 
όρια, την οποία αποκαλείπολιτεία χοίρων.11 Οι ασυµβίβαστοι 
ήταν ίσως πρόθυµοι για ένωση και συνεργασία, ήταν όµως 
αδέξιοι για τη συγκρότηση µιας κλειστής προς τα κάτω ιεραρ-
χίας. Ούτε στη θεωρία τους, που της έλειπε η ενότητα και η 
συνέπεια, ούτε στην πράξη τους, που δεν διακρινόταν από τη 
συγκέντρωση και την αντίστοιχη δύναµη κρούσης, δεν αντα-
νακλούσε το είναι τους τον κόσµο όπως ήταν πραγµατικά. 

8. Βλέπε Deussen, ό.π., σελ. 373. 
9. Βλέπε Eduard Meyer, Ursprung undAnfange des Christentums, Στουτγάρ-
δη και Βερολίνο 1921, τόµ. Ι, σελ. 90. 
10. Διογε'νης Λαέρτιος, IV, 15. 
11. Βλέπε Πορεία, 372· Πολιτικός, 267 κ.ε., και Eduard Zeller, Die 
Philosophie der Griechen, Λειψία 1922, 2o µέρος, Ιο κεφ., σελ. 325-326 ση 
µείωση. 
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Αυτή ήταν η διαφορά µεταξύ των ριζοσπαστικών και των 
κοµφορµιστικών κινηµάτων στη θρησκεία και τη φιλοσοφία. 
Ήταν τυπική και δεν αφορούσε το επιµέρους περιεχόµενο. 

Δεν υπήρχε λόγου χάρη διαφορά ως προς την ιδέα του ασκη-
τισµού. Η αίρεση του ασκητή Γκαουτάµα* κατέκτησε τον 

ασιατικό κόσµο. Ο ίδιος είχε επιδείξει και στη ζωή του µεγά-
λο οργανωτικό ταλέντο. Αν και δεν είχε αποκλείσει τα κατώ-
τερα στρώµατα από τη διδασκαλία, όπως ο µεταρρυθµιστής 
Κανκάρα12, αναγνώριζε εντούτοις ρητά την ιδιοκτησία επί 
ανθρώπων και ήταν περήφανος για τους «γιους ευγενών οι-
κογενειών» που προσχώρησαν στο τάγµα του, τονίζοντας ότι 
παρίες «δεν υπήρχαν παρά µόνον ίσως ως σπάνιες εξαιρέ-
σεις».'-1 Οι µαθητές ταξινοµούνταν εξαρχής σύµφωνα µε το 
βραχµανικό πρότυπο.14 Ανάπηροι, άρρωστοι, εγκληµατίες 
και πολλοί άλλοι δεν γίνονταν δεκτοί.,5 Οι υποψήφιοι έπρεπε 
να απαντήσουν στα ερωτήµατα: Έχεις «λέπρα, χοιράδες, 

λευκή λέπρα, φυµατίωση, επιληψία; Είσαι άνθρωπος; Είσαι 
άντρας; Είσαι κύριος του εαυτού σου; Δεν έχεις χρέη; Δεν 

υπηρετείς το βασιλιά;» κ.λπ. Σε πλήρη συµφωνία µε την ωµή 
πατριαρχία των Ινδιών το πρωτοβουδιστικό τάγµα δεν δεχό-
ταν πρόθυµα τις γυναίκες ως µαθήτριες. 'Επρεπε να υποτάσ-
σονται στους άντρες και βρίσκονταν πράγµατι υπό κηδεµο-
νία.16 Ολόκληρο το τάγµα απολάµβανε την εύνοια των κυ-
ρίαρχων και συµµορφωνόταν κάλλιστα µε την ινδική ζωή. 
Ασκητισµός και υλισµός, τα αντίθετα, είναι εξίσου διφο-

ρούµενα. Ο ασκητισµός, ως άρνηση συµµετοχής στο κακό κα- 

*Γκαουτάµα ή Γκοτάµα, ένα από τα διάφορα ονόµατα του Βοΰδα. 
12. Βλέπε Deussen, Das System des Vedanta, Λειψία 1906,2η έκδ., σελ. 63 κ,ε. 
13. Hermann Oldenbcrg, Buddha, Στουτγάρδη και Βερολίνο 1914, σελ. 174κ.ε. 
14. Ό.π., σελ. 386. 
15. Ό.π., σελ. 393 κ.ε. 
16. Ό.π., σελ. 184 κ.ε. και σελ. 424 κ.ε. 
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τεστηµένο, συµπίπτει ενόψει της καταπίεσης µε την υλική 
απαίτηση των µαζών, όπως αντίστροφα ο ασκητισµός ως µέ-
σον πειθαρχίας επιβαλλόµενο από κλίκες, επιδιώκειτην προ-
σαρµογή στην αδικία. Η υλιστική αποκατάσταση στο κατε-
στηµένο, ο µερικός εγωισµός, συνδεόταν ανέκαθεν µε την 
παραίτηση, ενώ η µατιά του µη αοτου ζηλωτή περιπλανιέται 
πέρα από το κατεστηµένο, υλιστικά, προς τη γη όπου ρέει µέλι 
και γάλα. Ο αληθινός υλισµός διαφυλάσσει µέσα του τον 
ασκητισµό όπως και ο αληθινός ασκητισµός τον υλισµό. Η 
ιστορία εκείνων των παλαιών θρησκειών και σχολών, όπως 
και αυτή των σύγχρονων κοµµάτων και επαναστάσεων, µπο-
ρεί απεναντίας να µας διδάξει ότι το τίµηµα της επιβίωσης εί-
ναι η έµπρακτη συµµετοχή, η µεταµόρφωση της ιδέας σε 
κυριαρχία. 

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ 

Η θεωρία του Φρόυντ σύµφωνα µε την οποία η πίστη στα φα-
ντάσµατα προέρχεται από τις κακές σκέψεις των ζωντανών 
για τους πεθαµένους, από την ανάµνηση παλαιών ευχών θα-
νάτου, είναι πολύ ρηχή. Το µίσος για τους πεθαµένους είναι 
τόσο ζήλια όσο και συναίσθηµα ενοχής. Ο επιζών αισθάνεται 
εγκαταλειµµένος και καταλογίζει τον πόνο του στον νεκρό 
που του τον προξενεί. Στα στάδια της ανθρωπότητας όπου ο 
θάνατος εµφανιζόταν ακόµη σαν άµεση συνέχεια της ύπαρ-
ξης, η εγκατάλειψη στο θάνατο φαίνεται αναγκαστικά σαν 
προδοσία, και αυτή η παλαιά πίστη δεν έχει σβήσει εντελώς 
ούτε στους πεφωτισµένους. Είναι ασύµµετρο στη συνείδηση 
να σκεφθείτο θάνατο ως απόλυτο µηδέν, διότι το απόλυτο µη-
δέν δεν µπορεί να νοηθεί. Και όταν το βάρος της ζωής ξανα-
πέφτει στον επιζώντα, είναι εύκολο να του φανεί καλύτερη η 
κατάσταση του νεκρού. Ο τρόπος µε τον οποίο τόσοι επιζώ- 
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ντες αναδιοργανώνουν τη ζωή τους µετά το θάνατο ενός δι-
κοί) τους, η φιλόπονη απόδοση τιµών προς τον νεκρό ή, αντί-
θετα, η εκλογικευµένη ως λεπτότητα λησµονιά, είναι το σύγ-
χρονο αντίστοιχο του στοιχείου, το οποίο, ψυχολογικά αµε-
τουσίωτο, εξακολουθεί να πλανάται ως πνευµατισµός. Μό-
νον η εντελώς συνειδητοποιηµένη φρίκη µπροστά στην εξό-
ντωση εγκαθιδρύει τη σωστή σχέση προς τους νεκρούς: την 
ενότητα µε αυτούς, διότι είµαστε όπως και αυτοί θύµατα των 
ίδιων συνθηκών και της ίδιας διαψευσµένης ελπίδας. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Η διαταραγµένη σχέση προς τους νεκρούς -το γεγονός ότι 
λησµονιούνται και ταριχεύονται- είναι ένα από τα συµπτώ-
µατα της ασθένειας από την οποία πάσχει η εµπειρία στη ση-
µερινή εποχή. Σχεδόν θα µπορούσε κανείς να πει ότι η ίδια η 
έννοια της ανθρώπινης ζωής, ως ενότητας της ιστορίας ενός 
ανθρώπου, έµεινε χωρίς αντικείµενο: η ζωή του ατόµου ορί-
ζεται πια µόνον από το αντίθετο της, την εξόντωση, έχει χάσει 
όµως κάθε εσωτερική οµοφωνία, κάθε συνέχεια της συνειδη-
τής ανάµνησης και της ακούσιας µνήµης -το νόηµα. Τα άτο-
µα περιστέλλονται στην απλή διαδοχή σηµειακών παρόντων, 
τα οποία δεν αφήνουν ίχνη ή µάλλον: τα ίχνη των οποίων µι-
σούν ως ανορθολογικά, περιττά, κυριολεκτικά ξεπερασµένα. 
Όπως κάθε βιβλίο το οποίο δεν εκδόθηκε πρόσφατα είναι 
ύποπτο, όπως η ιδέα της ιστορίας, έξω από τον κλάδο της 
ιστορικής επιστήµης, εκνευρίζει τους σύγχρονους τύπους αν-
θρώπων, έτσι και το ανθρώπινο παρελθόν τους εξοργίζει. 
Ο,τι ήταν ή είχε βιώσει κανείς παλαιότερα εκµηδενίζεται 
συγκριτικά µε ό,τι είναι και έχειτώρα, µε ό,τι τυχόν µπορεί να 
του χρησιµεύσει σήµερα. Η συχνή καλοπροαίρετη -απειλητι-
κή συµβουλή που παρέχεται αρχικά στον πολιτικό µετανά- 
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στη, να ξεχάσει εντελώς ό,τι προϋπήρξε, αφού αυτό ασφαλώς 
δεν µπορεί να το µεταφέρει µαζί του, και ξεγράφοντας την 
προϊστορία του να αρχίσει χωρίς πολλές περιστροφές µια νέα 
ζωή, θέλει να προξενήσει στον παρείσακτο, που δίνειτην 
εντύπωση φαντάσµατος, µε µια αυθαίρετη καταδίκη ό,τι προ 
πολλού έµαθε να προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του. Απωθεί 
κανείς, στον εαυτό του και στους άλλους, την ιστορία, φοβού-
µενος µήπως του θυµίσει τη διάλυση της ύπαρξης του, που σε 
µεγάλο βαθµό συνίσταται επίσης στην απώθηση της ιστορίας. 
Ό,τι υφίστανται όλα τα συναισθήµατα, η προδιαγραφή όσων 
δεν έχουν καµιά αξία στην αγορά, πλήττει µε τον πιο τραχύ 
τρόπο εκείνο το συναίσθηµα που δεν συµβάλλει ούτε στην 
ψυχολογική αποκατάσταση της εργατικής δύναµης, το πέν-
θος. Αυτό γίνεται η ουλή του πολιτισµού, ο αντικοινωνικός 
συναισθηµατισµός που προδίδει ότι δεν έχει επιβληθεί ακόµη 
πλήρως η κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι θα ορκίζονται 
πίστη στο βασίλειο των σκοπών. Γι' αυτό διαστρεβλώνεται το 
πένθος περισσότερο απ' ό,τι άλλο και µετατρέπεται συνειδητά 
σε κοινωνική τυπικότητα, ό,τι ήταν από καιρό το ωραίο 
πτώµα για τους πωρωµένους. Στο funeral home και στο 
κρεµατόριο*, όπου επεξεργάζονται τον νεκρό σε φορητή 
στάχτη, σε φορτική ιδιοκτησία, είναι πράγµατι έξω από το 
πνεύµα της εποχής να δείχνει κανείς τα συναισθήµατα του, 
και εκείνο το κορίτσι που περιέγραφε µε περηφάνια τον τάφο 
πρώτης κατηγορίας της γιαγιάς του προσθέτοντας: «a pity 
that daddy lost control»**, επειδή αυτός έχυσε λίγα δάκρυα, 
καθρεφτίζει ακριβώς την κατάσταση. Στην πραγµατικότητα 
οι νεκροί υφίστανται ό,τι οι Εβραίοι θεωρούσαν άλλοτε τη 

•funeral home: νεκροφυλακείο· Krematorium: αποτεφρωτήρας νεκρών 
(κυρίως των Διαµαρτυροµένων). 
** «Κρίµα που ο µπαµπάς ε'χασε τον ε'λεγχο». 
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χειρότερη κατάρα: να µη σε µνηµονεύσουν. Στους νεκρούς 
ξεσπούν οι άνθρωποι στην απόγνωση τους για το γεγονός ότι 
δεν θυµούνται πια τον εαυτό τους. 

QUAND ΜΕΜΕ* 

Η εξωτερική πίεση ώθησε τους ανθρώπους στο ξεπε'ρασµα 
της βαρύτητας τους, στην παραγωγή υλικών και πνευµατικών 
έργων. Οι διανοητές από τον Δηµόκριτο ώς τον Φρόυντ δεν 
έχουν άδικο σε αυτό το σηµείο. Η αντίσταση της εξωτερικής 
φΰσης, στην οποία τελικά ανάγεται η πίεση, συνεχίζεται µέσα 
στην κοινωνία µέσω των τάξεων και ενεργεί πάνω σε κάθε 
άτοµο ήδη από την παιδική ηλικία ως σκληρότητα των συναν-
θρώπων. Οι άνθρωποι είναι µαλακοί όταν θέλουν κάτι από 
έναν πιο ισχυρό, και απωθητικοί όταν το ίδιο τους ζητείται 
από έναν πιο αδύνατο. Αυτό είναι το κλειδί για την κατανόη-
ση της ουσίας του προσώπου στη µέχρι τώρα κοινωνία. 
Το συµπέρασµα που έβγαλαν οι συντηρητικοί, ότι ο τρό-

µος και ο πολιτισµός είναι αδιαχώριστοι, είναι ασφαλώς βά-
σιµο. Τι θα µπορούσε να κάνει τους ανθρώπους να ανα-
πτυχθούν έτσι ώστε να καταφέρουν να αντεπεξέρχονται θετι-
κά σε πολύπλοκα ερεθίσµατα, αν όχι η ίδια τους η γεµάτη 
προσπάθεια εξέλιξη, που πρέπει να ερεθίζεται από την εξω-
τερική αντίσταση; Την προτρεπτική αντίσταση ενσαρκώνει 
αρχικά ο πατέρας, στη θέση του οποίου αργότερα φυτρώνουν 
χίλια κεφάλια: ο δάσκαλος, ο προϊστάµενος, ο πελάτης, ο 
ανταγωνιστής, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών και κρατικών 
εξουσιών. Η βαναυσότητα τους διεγείρει τον ατοµικό αυθορ-
µητισµό. 
Η ιδέα ότι στο µέλλον οι δόσεις της αυστηρότητας θα µπο- 

* παραταΰτα, εντούτοις. 
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ρούσαν να ρυθµίζονται, ότι τις αιµατηρές ποινές µέσω των 
οποίων εξηµερώθηκε η ανθρωπότητα στην πορεία χιλιετών 
θα µπορούσαν να τις διαδεχθεί η ανέγερση σανατορίων, φαί-
νεται να είναι όνειρο. Ο προσποιητός κα αναγκασµός είναι 
ανίσχυρος. Στον αστερισµό του δήµιου συντελέσθηκε η ανά-
πτυξη του πολιτισµού- σε αυτό συµφωνούν η Γένεση, που διη-
γείται για την έξωση από τον παράδεισο, και οι Soirees de 
Petersbourg.* Στον αστερισµό του δήµιου βρίσκονται η εργα-
σία και η απόλαυση. Τυχόν αντιρρήσεις γι' αυτό θα ισοδυνα-
µούσαν µε κόλαφο εναντίον όλης της επιστήµης, όλης της Λο-
γικής. Δεν µπορεί κανείς να καταργήσει τον τρόµο και να του 
µείνει ο πολιτισµός. Η χαλάρωση του τρόµου και µόνο σηµαί-
νει την αρχή της διάλυσης. Από αυτό θα µπορούσαν να εξα-
χθούν τα πιο διαφορετικά συµπεράσµατα: από τη λατρεία της 
φασιστικής βαρβαρότητας ως την καταφυγή στους κύκλους 
της Κόλασης.** Υπάρχει ακόµη ένα: η περιφρόνηση της Λο-
γικής, όταν αυτή είναι εναντίον της ανθρωπότητας. 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Ένας µεγάλος σκύλος στέκεται στην άκρη της εθνικής οδού. Αν 
προχωρήσει, εµπιστευόµενος, θα το σκοτώσει ένα αυτοκίνητο. 
Η ειρηνική του έκφραση µαρτυρεί ότι συνήθως είναι καλύτερα 
προστατευµένο, ένα κατοικίδιο ζώο που δεν του κάνουν ποτέ 
κακό. Έχουν όµως και οι γιοι της µεγαλοµπουρζουαζίας, που 
κανένας δεν τους κάνει κακό, ειρηνική έκφραση στο πρόσωπο; 
Δεν ήταν λιγότερο προστατευµένοι απ' ό,τι κατά τα άλλα ο σκύ-
λος που αυτή τη στιγµή παρασύρεται από ένα αυτοκίνητο. 

*Les Soiries de Saint-Pitersbourg (Οι βραδιές της Αγίας Πετρούπολης), έργο 
του Joseph de Maistre (1821). ** Αναφορά στους εννιά κύκλους της 
Κόλασης του Δάντη. 
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ΓΙΑ ΤΟΝΒΟΛΤΑΙΡΟ 

Ο Λόγος σου είναι µονόπλευρος, ψιθυρίζει ο µονόπλευρος 
Λόγος, αδίκησες την εξουσία. Διαλάλησες το αίσχος της 
τυραννίας µε πάθος, µε παράπονο, µε σαρκασµό, µε πάταγο" 
αποσιωπάς όµως τα καλά που δηµιούργησε η εξουσία. Χωρίς 
την ασφάλεια, την οποία µόνον η εξουσία µπορούσε να προ-
σφέρει, δεν θα είχαν υπάρξει ποτέ. Η ζωή και ο έρωτας έπαι-
ξαν κάτω από τις προστατευτικές φτερούγες της εξουσίας και 
απέσπασαν από την εχθρική φύση ακόµη και τη δική σου 
ευτυχία. - Όσα υποβάλλει η απολογητική είναι αληθή και 
ταυτόχρονα ψευδή. Παρ' όλα τα κατορθώµατα της εξουσίας, 
µόνον η εξουσία µπορεί να διαπράττει την αδικία, διότι άδι-
κη είναι µόνον η απόφαση που στη συνέχεια εκτελείται και 
όχι η αγόρευση του συνηγόρου που δεν εισακοΰγεται. Ο λό-
γος συµµετε'χει στη γενική αδικία µόνον όταν στοχεύει ο ίδιος 
στην καταπίεση και υπερασπίζεται την εξουσία αντί να συνη-
γορεί υπέρ της αδυναµίας. - Η εξουσία όµως, εξακολουθεί 
να ψιθυρίζει ο µονόπλευρος Λόγος, εκπροσωπείται από αν-
θρώπους. 'Οταν εκθέτεις εκείνη, βάζεις αυτούς στο στόχα-
στρο. Και ύστερα από αυτούς θα έλθουν ίσως χειρότεροι. -
Το ψέµα λέει την αλήθεια. 'Οταν περιµένουν κιόλας οι φασί-
στες δολοφόνοι, δεν πρέπει να φανατίζει κανείς το λαό κατά 
της αδύνατης κυβέρνησης. Αλλά ακόµη και η συµµαχία µε τη 
λιγότερο βάναυση εξουσία δεν είναι λογικό να συνεπάγεται 
την αποσιώπηση των ατιµιών. Η πιθανότητα να βλάψει κα-
νείς την καλή υπόθεση καταγγέλλοντας την αδικία που προ-
στατεύει από το διάβολο ήταν πάντοτε µικρότερη από το πλε-
ονέκτηµα που αποσπούσε ο διάβολος όταν µπορούσε να ανα-
λάβει ο ίδιος το ρόλο να καταγγέλλει την αδικία. Πόσο πρέ-
πει να έχει ξεπέσει µια κοινωνία, όταν µόνον οι αχρείοι λένε 
την αλήθεια και ο Γκε'µπελς κρατάει ζωντανή τη µνήµη των 
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συνεχών απολαυστικών λιντσαρισµάτων. Αντικείµενο της 
θεωρίας δεν είναι το καλό, αλλά το κακό. Προϋποθέτει ήδη 
την αναπαραγωγή της ζωής στις εκάστοτε καθορισµένες µορ-
φές. Το στοιχείο της είναι η ελευθερία, το θέµα της η κατα-
πίεση. 'Οταν η γλώσσα γίνεται απολογητική, είναι ήδη διε-
φθαρµένη· από τη φύση της δεν µπορεί να είναι ούτε ουδέτε-
ρη ούτε πρακτική. -Δεν µπορείς να εκθέσεις τις καλές 
πλευρές και να κηρύξεις την αγάπη ως αρχή αντί της ατέλει-
ωτης πίκρας!- Υπάρχει µόνο µια έκφραση για την αλήθεια: η 
σκέψη που αρνείται την αδικία. Αν η επιµονή στις καλές 
πλευρές δεν διαφυλάσσεται µέσα στο αρνητικό όλον, τότε 
εξυµνεί το αντίθετο της: τη βία. Με τις λέξεις µπορώ να µηχα-
νορραφήσω, να προπαγανδίσω και να υποβάλω παραπειστι-
κά, αυτό που είναι το νήµα της πλοκής των λέξεων και όλων 
των πράξεων στην πραγµατικότητα και αυτό το νήµα είναι το 
µόνο που γίνεται κατανοητό από το ψέµα. Αυτό υποβάλλει 
υπαινικτικά την ιδέα ότι και η αµφισβήτηση του κρατούντος 
υπηρετεί υποφώσκουσες µορφές βίας, ανταγωνιστικές γρα-
φειοκρατίες και εξουσιαστές. Στον ακατονόµαστο φόβο του 
το ψέµα δεν µπορεί ούτε θέλει να δει παρά µόνον ό,τι είναι το 
ίδιο. Ό,τι µπαίνει στο µέσον έκφρασης του, στη γλώσσα ως 
απλό εργαλείο, γίνεται ταυτόσηµο µε αυτό, όπως τα πράγµα-
τα µεταξύ τους µέσα στο σκοτάδι. Αλλά όσο κι αν αληθεύει 
ότι δεν υπάρχει λέξη που το ψέµα δεν θα µπορούσε τελικά να 
τη θέσει στην υπηρεσία του, δεν είναι οι λέξεις αυτές που κά-
νουν την ποιότητα του λόγου να αστράφτει, αλλά µόνον η 
σκληρότητα της σκέψης έναντι της εξουσίας. Το ανυποχώρη-
το µίσος για την τροµοκρατία που ασκήθηκε κατά του τε-
λευταίου πλάσµατος είναι η νόµιµη ευγνωµοσύνη αυτών που 
γλίτωσαν. Η επίκληση του ήλιου είναι ειδωλολατρία. Μόνο 
στη µατιά που στρέφεται στο ξεραµένο από τον καύσωνα του 
δέντρο ζει η προαίσθηση για το µεγαλείο της µέρας που θα 
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φωτίζει τον κόσµο χωρίς να πρέπει ταυτόχρονα να τον καψα-
λίζει. 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Οι γενικε'ς έννοιες, σχηµατισµένες από τις επιµέρους επιστή-
µες βάσει της αφαίρεσης ή αξιωµατικά, αποτελούν, όπως και 
οι ονοµασίες για τα επιµέρους πράγµατα, υλικό της περιγρα-
φής. Ο αγώνας κατά των γενικών εννοιών είναι ανόητος. 
Αυτό όµως δεν λέει τίποτε για το κύρος του γενικού. Εκείνο 
που είναι κοινό σε πολλά επιµέρους πράγµατα ή επαναλαµ-
βάνεται πάντοτε σε αυτά δεν είναι κατ' ανάγκη διόλου πιο 
σταθερό, πιο αιώνιο και πιο βαθύ από το ιδιαίτερο. Η κλίµα-
κα των γενών δεν είναι ταυτόσηµη µε εκείνη των αξιών. Αυτή 
ακριβώς ήταν η πλάνη των Ελεατών και όσων τους ακολού-
θησαν, προπάντων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. 
Ο κόσµος είναι µοναδικός. Η απλή επανάληψη εν είδει 

τροπαρίου, η συνεχής υπογράµµιση των στοιχείων τα οποία 
συνεχώς και διαρκώς επιβάλλονται στη συνείδηση ως ένα και 
το αυτό, µοιάζει µάλλον µε µια µάταιη και αναγκαστική λιτα-
νεία παρά µε τον λυτρωτικό λόγο. Η ταξινόµηση είναι προϋ-
πόθεση της γνώσης, όχι η ίδια η γνώση, και η γνώση διαλύει 
µε τη σειρά της την ταξινόµηση. 

ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ 

Στην παρούσα εποχή δεν υπάρχει καµιά τροπή. Τροπή των 
πραγµάτων είναι πάντοτε η µεταβολή προς το καλύτερο. 
'Οταν όµως, σε εποχές όπως η σηµερινή, η ανάγκη φθάνει στο 
έπακρο, ανοίγουν οι ουρανοί και εκσφενδονίζουν το πυρ 
τους πάνω σε εκείνους που έτσι κι αλλιώς είναι χαµένοι. 
Αυτό που κοινώς ονοµαζόταν κοινωνικό, πολιτικό, δίνει 
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πρώτο αυτή την εντύπωση. Η πρώτη σελίδα των ηµερήσιων 
φύλλων, τα οποία άλλοτε φαίνονταν ξένα και χυδαία σε 
ευτυχισµένες γυναίκες και παιδιά -η εφηµερίδα θύµιζε µπυ-
ραρία και κοµπασµό-, οι πηχυαίοι τίτλοι µπήκαν τελικά στο 
σπίτι ως πραγµατική απειλή. Επανεξοπλισµός, υπερπόντιες 
χώρες, ένταση στη Μεσόγειο, οι πιο απίθανες µεγαλόσχηµες 
έννοιες δηµιουργούσαν τελικά πραγµατικό φόβο στους αν-
θρώπους, ώσπου ξέσπασε ο Α' Παγκόσµιος πόλεµος. Ακο-
λούθησε ο πληθωρισµός µε ολοένα πιο ιλιγγιώδεις αριθµούς. 
Όταν ανακόπηκε η πορεία του, αυτό δεν σήµαινε τροπή των 
πραγµάτων, αλλά ακόµη µεγαλύτερη δυστυχία, εξορθολογι-
σµό και περιστολή δαπανών. 'Οταν αυξάνονταν τα εκλογικά 
ποσοστά του Χίτλερ µέτρια στην αρχή, αλλά επίµονα, έγινε 
ήδη σαφές ότι πρόκειται για την κίνηση της χιονοστιβάδας. 
Γενικά τα εκλογικά ποσοστά είναι χαρακτηριστικά σηµάδια 
αυτού του φαινοµένου. Καθώς το βράδυ των προφασιστικών 
εκλογών φθάνουν τα αποτελέσµατα από τις περιφέρειες, το 
ένα όγδοο ή το ένα δέκατο έκτο των ψήφων προεξοφλούν το 
συνολικό αποτέλεσµα. Αν δέκα ή είκοσι επαρχίες έχουν χα-
ράξει µαζικά µια κατεύθυνση, οι υπόλοιπες εκατό δεν θα εί-
ναι αντίθετες. Επικρατεί ήδη ένα πνεύµα οµοιοµορφίας. Η 
ουσία του κόσµου ακολουθεί τον στατιστικό νόµο σύµφωνα 
µε τον οποίο ταξινοµείται η επιφάνεια του. 
Στη Γερµανία νίκησε ο φασισµός µε µια αντιπολιτιστική, 

κολλεκτιβιστική ιδεολογία ακραίας ξενοφοβίας. Τώρα που 
αυτός ρηµάζει τη γη, οι λαοί πρέπει να αγωνισθούν εναντίον 
του, δεν έχουν διέξοδο. 'Οταν όµως όλα περάσουν, δεν θα 
εξαπλωθεί κατ' ανάγκη ένα πνεύµα ελευθερίας πάνω στην 
Ευρώπη· τα έθνη της µπορεί να γίνουν τόσο ξενόφοβα, αντι-
πολιτιστικά και ψευδοκολλεκτιβιστικά όσο ο φασισµός ενα-
ντίον του οποίου έπρεπε να αµυνθούν. Ούτε η ήττα του ανα-
κόπτει κατ' ανάγκη την κίνηση της χιονοστιβάδας. 



-----  356 ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ------- 

Η αρχή της φιλελεύθερης φιλοσοφίας ήταν: τόσο το α όσο 
και το β. Σήµερα φαίνεται να ισχύει: ή το α ή το β, µε ανε'κα-
θεν προαποφασισµένη όµως τη στροφή προς το κακό. 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Η διαπίστωση ότι το µέσον κυκλοφορίας αποµονώνει δεν 
ισχύει µόνο στη σφαίρα του πνεύµατος. Δεν είναι µόνον η 
ψευδολόγος γλώσσα του εκφωνητή στο ραδιόφωνο που 
εντυπώνεται στο µυαλό ως εικόνα της γλώσσας και εµποδί-
ζει τους ανθρώπους να συνοµιλήσουν, δεν είναι µόνον η 
εξύµνηση της Πέπσι Κόλα που επισκιάζει εκείνη της υπερ-
νίκησης ηπείρων, δεν είναι µόνο το φασµατικό µοντέλο των 
ηρώων του κινηµατογράφου που προδιαµορφώνειτο αγκά-
λιασµα των ανηλίκων ή ακόµη και τη µοιχεία. Η πρόοδος 
χωρίζει κυριολεκτικά τους ανθρώπους. Η µικρή θυρίδα στον 
σιδηροδροµικό σταθµό ή στην τράπεζα επέτρεπε στον 
υπάλληλο να κρυφοµιλάει µε το συνάδελφο και να µοιράζε-
ται µε αυτόν το πενιχρό µυστικό- τα γυάλινα παράθυρα των 
σύγχρονων γραφείων, οι τεράστιες αίθουσες, όπου αµέτρη-
τοι υπάλληλοι εργάζονται µαζί και µπορούν εύκολα να 
ελέγχονται από το κοινό και από τους διευθυντές, δεν επι-
τρέπουν πια ιδιωτικές κουβέντες και ειδυλλιακές καταστά-
σεις. Και στις δηµόσιες υπηρεσίες ο φορολογούµενος προ-
στατεύεται τώρα από τον κίνδυνο της ενδεχόµενης χρονο-
τριβής των έµµισθων. Αυτοί είναι αποµονωµένοι µέσα στη 
συλλογικότητα. Το µέσον κυκλοφορίας χωρίζει τους αν-
θρώπους και σωµατικά. Τα αυτοκίνητα διαδέχθηκαν το τρέ-
νο. Το ιδιωτικό αυτοκίνητο περιορίζει τις γνωριµίες κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού σε ηµιεπικίνδυνους ταξιδιώτες µε 
ωτοστόπ. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν πάνω σε λαστιχένιες ρό-
δες αυστηρά αποµονωµένοι ο ένας από τον άλλον. Αντ' 
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αυτοΰ µιλούν σε κάθε οικογενειακό αυτοκίνητο µόνο για ό,τι 
κουβεντιάζουν στο άλλο· η συνοµιλία στη µεµονωµένη 
οικογένεια ρυθµίζεται από τα πρακτικά ενδιαφέροντα. Όπως 
κάθε οικογένεια ενός ορισµένου εισοδήµατος ξοδεύει το ίδιο 
ποσοστό για την κατοικία ή για τον κινηµατογράφο ή για 
τσιγάρα, ακριβώς όπως το προδιαγράφει η στατιστική, έτσι 
και τα θέµατα είναι σχηµατοποιηµένα ανάλογα µε την 
κατηγορία του αυτοκινήτου. Τις Κυριακές ή στα ταξίδια 
τους, όταν συναντιούνται στα εστιατόρια, όπου τα φαγητά 
και οι χώροι σε κάθε επίπεδο τιµών είναι πανοµοιότυπα, οι 
επισκέπτες βρίσκουν ότι η αυξανόµενη αποµόνωση τους έχει 
κάνει όλο και πιο όµοιους µεταξύ τους. Η επικοινωνία 
πραγµατοποιεί την εξοµοίωση των ανθρώπων αποχωρίζοντας 
τον έναν από τον άλλον. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΣΤΗΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Δεν είναι το ανθρώπινο γένος που, όπως είπαν, αποτελεί ένα 
παραστράτηµα της φυσικής ιστορίας, ένα παραπροϊόν και µια 
παραµόρφωση εξαιτίας της υπερτροφίας του εγκεφαλικού 
οργάνου. Αυτό ισχύει µόνο για τον Λόγο σε ορισµένα άτοµα 
και ίσως σε βραχύχρονες περιόδους ακόµη και για µερικές 
χώρες, όπου η οικονοµία άφηνε περιθώρια δράσης σε τέτοια 
άτοµα. Το εγκεφαλικό όργανο, η ανθρώπινη ευφυΐα, είναι 
αρκετά ισχυρό για να χαρακτηρίσει µια κανονική γεωλογική 
εποχή. Το ανθρώπινο γένος, συµπεριλαµβανοµένων και των 
µηχανών, των χηµικών ουσιών και των οργανωτικών 
δυνάµεων του -και γιατί δεν θα έπρεπε να συγκαταλεχθούν 
και όλα αυτά στο ανθρώπινο είδος όπως τα δόντια στην 
αρκούδα, αφού υπηρετούν τον ίδιο σκοπό και απλώς 
λειτουργούν καλύτερα-, σε αυτή την εποχή είναι le 
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dernier cri* της προσαρµογής. Οι άνθρωποι δεν ξεπέρασαν 
µόνο τους άµεσους προδρόµους τους, αλλά τους εξολό-
θρευσαν κιόλας τόσο ριζικά όσο ασφαλώς ποτέ άλλο πιο σύγ-
χρονο είδος το προηγούµενο, µη εξαιρουµένων οΰτε των 
σαρκοφάγων σαυροειδών. 
Σε σύγκριση µε αυτά φαίνεται σαν ένα είδος λόξας να θέ-

λει κανείς να ερµηνεύσει την ιστορία του κόσµου αναφορικά 
µε κατηγορίες όπως η ελευθερία και η δικαιοσύνη, κάτι που 
έπραξε ο Χέγκελ. Αυτές προέρχονται πράγµατι από τα απο-
κλίνοντα άτοµα, εκείνα που από τη σκοπιά της πορείας του 
µεγάλου όλου δεν σηµαίνουν τίποτε, εκτός αν συντελούν στην 
εγκαθίδρυση προσωρινών κοινωνικών συνθηκών στις οποίες 
πρόκειται να δηµιουργηθούν ιδιαίτερα πολλές µηχανές και 
χηµικές ουσίες για την ενίσχυση του ανθρώπινου γένους και 
την υποδούλωση των άλλων. Υπό την έννοια αυτής της σοβα-
ρής ιστορίας όλες οι ιδέες, οι απαγορεύσεις, οι θρησκείες και 
οι πολιτικές πεποιθήσεις δεν είναι ενδιαφέρουσες, παρά µό-
νον εφόσον, ως προϊόντα ποικίλων καταστάσεων, αυξάνουν 
ή µειώνουν τις φυσικές προοπτικές του ανθρώπινου γένους 
πάνω στη γη ή στο σύµπαν. Η απελευθέρωση των αστών από 
την αδικία του φεουδαρχικού και του απολυταρχικού παρελ-
θόντος χρησίµευε µέσω του φιλελευθερισµού στην αχαλίνω-
τη ανάπτυξη των µηχανών, όπως η χειραφέτηση της γυναίκας 
καταλήγει στην εκγύµναση της για τις ένοπλες δυνάµεις. Το 
πνεύµα και οτιδήποτε καλό στη ρίζα του και στην ύπαρξη του 
είναι αλύτρωτα µπλεγµένο στα δίχτυα αυτής της φρίκης. Ο 
ορός που δίνει ο γιατρός στο άρρωστο παιδί οφείλεται στην 
επίθεση κατά των ανυπεράσπιστων πλασµάτων. Τα γλυκόλο-
γα των ερωτευµένων καθώς και τα πιο ιερά σύµβολα του χρι-
στιανισµού απηχούν την ευχαρίστηση από το κρέας του κα- 

*η τελευταία κραυγή, η νεότερη µόδα. 
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τσικιοΰ, όπως και αυτή τον διφορούµενο σεβασµό προς το το-
τεµικό ζώο. Ακόµη και η πιο διαφοροποιηµένη κατανόηση 
για τη µαγειρική, την εκκλησία και το θέατρο είναι µια συνέ-
πεια του εκλεπτυσµένου καταµερισµού της εργασίας, ο οποί-
ος αποβαίνει εις βάρος της φύσης εντός και εκτός της ανθρώ-
πινης κοινωνίας. Στην αναδραστική ενδυνάµωση αυτής της 
οργάνωσης έγκειται η ιστορική λειτουργία της κουλτούρας. 
Γι' αυτό η γνήσια σκέψη που αποδεσµεύεται από αυτή, ο Λό-
γος στην καθαρή του µορφή, παίρνει τα χαρακτηριστικά της 
παράνοιας την οποία οι εδραιωµένοι αυτόχθονες ανέκαθεν 
παρατηρούσαν. Αν αυτός ο καθαρός Λόγος αποσπούσε µια 
αποφασιστική νίκη στην ανθρωπότητα, η υπεροχή του αν-
θρώπινου γένους θα κινδύνευε. Τελικά θα ευσταθούσε και η 
θεωρία του παραστρατήµατος. Αυτή όµως, που κυνικά απέ-
βλεπε στην κριτική της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας της 
ιστορίας, είναι η ίδια πολύ ανθρωποκεντρική για να µπορέ-
σει να δικαιωθεί. Ο Λόγος παίζει το ρόλο του οργάνου προ-
σαρµογής και όχι του ηρεµιστικού, όπως θα µπορούσε να φα-
νεί από τη χρήση που του έκανε µερικές φορές το άτοµο. Η 
πανουργία του Λόγου βρίσκεται στη δυνατότητα του να µετα-
βάλει τους ανθρώπους σε κτήνη µε ολοένα αυξανόµενη εµβέ-
λεια και όχι να εγκαθιδρύσει την ταυτότητα υποκειµένου και 
αντικειµένου. 
Μια φιλοσοφική ερµηνεία της παγκόσµιας ιστορίας θα 

έπρεπε να δείξει πώς, έστω ακόµη και µε πλάγια µέσα και πα-
ρά τις αντιστάσεις που συναντά, η συνεπής κυριαρχία πάνω 
στη φύση επιβάλλεται ολοένα αποφασιστικότερα και ενοποιεί 
όλα τα ενδοανθρώπινα συστατικά. Από αυτή τη σκοπιά θα 
έπρεπε να συναχθούν και οι µορφές της οικονοµίας, της 
κυριαρχίας και της κουλτούρας. Μόνον υπό την έννοια της 
µετατροπής της ποσότητας σε ποιότητα µπορεί να βρει εφαρ-
µογή η ιδεατού υπεράνθρωπου. Ακριβώς όπως ο αεροπόρος, 
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που µε λίγες πτήσεις είναι ικανός, ρίχνοντας ένα καπνογόνο, 
να εκκαθαρίσει τις τελευταίες ηπείρους από τα τελευταία 
ελευθέρα ζώα, σε αντιδιαστολή προς τον τρωγλοδύτη µπορεί 
να αποκληθεί υπεράνθρωπος, έτσι είναι τελικά δυνατό να εµ-
φανισθεί ε'να ανθρώπινο υπεραµφίβιο για το οποίο ο σηµερι-
νός αεροπόρος θα είναι σαν ένα αθώο χελιδόνι. Είναι αµφί-
βολο αν µπορεί να αναδυθεί καν ένα γνήσιο µεταανθρώπινο 
είδος ως µια αµε'σως υψηλότερη βαθµίδα εξέλιξης στη φυσι-
κή ιστορία. Διότι ο ανθρωποµορφισµός εµπεριέχει πράγµατι 
και την ορθή άποψη ότι η φυσική ιστορία τρόπον τινά δεν 
υπολόγιζε ότι θα έφερνε τέτοια διάνα σαν αυτή που πέτυχε µε 
τον άνθρωπο. Η εξοντωτική του ικανότητα µέλλει να γίνει τό-
σο µεγάλη, που, αν κάποτε αυτό το είδος εξαντληθεί, θα έχει 
γίνει tabula rasa. Ή θα κατασπαράξει τον εαυτό του ή θα πά-
ρει µαζί του ολόκληρη την πανίδα και τη χλωρίδα της γης, και 
αν τότε η γη είναι ακόµη αρκετά νέα, πρέπει -για να παρα-
φράσουµε µια περίφηµη ρήση*- όλη η υπόθεση να ξαναρχί-
σει από ένα πολΰ χαµηλότερο στάδιο. 
Καθώς η φιλοσοφία της ιστορίας τοποθέτησε τις ανθρω-

πιστικές ιδέες µέσα στην ίδια την ιστορία ως δρώσες δυνά-
µεις, οι οποίες µε το θρίαµβο τους θα σφραγίσουν το τέλος 
της ιστορίας, αυτές έχασαν την αθωότητα τους, που είναι 
συστατικά του περιεχοµένου τους. Η ειρωνεία για τον 
εξευτελισµό που πάντοτε υφίσταντο όταν η οικονοµία, δηλα-
δή η βία, δεν ήταν µε το µέρος τους* * είναι η ειρωνεία για ό,τι 
παραµένει αδύνατο· εδώ οι συγγραφείς ταυτίζονται άθελα 

* Βλέπε Κ. Marx, Die deutsche ideologic, στο: Marx-Engeh- Werkr (MEW), τόµ. 
3, Βερολίνο 1969, σελ. 34 κ.ε. 
**Βλ. Marx, Engels, Die Heilige Familie, στο: MEW, τόµ. 2, Βερολίνο 1958, 
σελ. 85, καθώς και Κ. Marx «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophic», 
στο: MEW, τόµ. Ι, Βερολίνο 1957, σελ. 385 κ.ε. 
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τους µε την καταπίεση, την οποία ήθελαν να καταργήσουν. 
Στη φιλοσοφία της ιστορίας επαναλαµβάνεται αυτό που 
συνέβη στο χριστιανισµό: το καλό, το οποίο στην πραγµατι-
κότητα είναι καταδικασµένο να υποφέρει, µεταµφιέζεται σε 
δύναµη που καθορίζει την πορεία της ιστορίας και τελικά 
θριαµβεύει. Θεοποιείται ως παγκόσµιο πνεύµα ή πάντως ως 
ενυπάρχων νόµος. Έτσι όµως δεν µετατρέπεται µόνον η ιστο-
ρία κατευθείαν στο αντίθετο της, αλλά παραµορφώνεται η 
ίδια η ιδέα, η οποία όφειλε να σπάσει την αναγκαιότητα, τη 
λογική πορεία του γίγνεσθαι. Ο κίνδυνος του παραστρατήµα-
τος αποτρέπεται. Η παρερµηνευµένη ως δύναµη αδυναµία 
απορρίπτεται µέσω αυτής της υπερύψωσης και πάλι, απο-
σπάται τρόπον τινά από τη µνήµη. Ο χριστιανισµός, ο ιδεαλι-
σµός και ο υλισµός, που εµπεριέχουν και την αλήθεια, φέ-
ρουν την ευθύνη και για τις παλιανθρωπιές που έχουν δια-
πραχθεί στο όνοµα τους. Ως κήρυκες της εξουσίας -έστω της 
εξουσίας του καλού- έγιναν οι ίδιοι ισχυρές, οργανωµένες 
δυνάµεις της ιστορίας και ως τέτοιες έπαιξαν τον αιµατηρό 
ρόλο τους στην πραγµατική ιστορία του ανθρώπινου γένους: 
έγιναν εργαλεία της οργάνωσης. 
Επειδή η ιστορία ως αντίστοιχο της ενιαίας θεωρίας, ως 

κάτι κατασκευάσιµο, δεν είναι το καλό, αλλά ακριβώς η φρί-
κη, η σκέψη είναι στην πραγµατικότητα ένα αρνητικό στοι-
χείο. Η ελπίδα για τις καλύτερες συνθήκες, εφόσον δεν είναι 
απλή αυταπάτη, δεν θεµελιώνεται τόσο στη διαβεβαίωση πως 
αυτές είναι τάχα εγγυηµένες, βάσιµες και οριστικές όσο στην 
έλλειψη σεβασµού προς αυτό που είναι τόσο στέρεα θεµε-
λιωµένο µέσα στη γενική δυστυχία. Η ατέλειωτη υποµονή, η 
άσβεστη τρυφερή παρόρµηση των πλασµάτων για έκφραση 
και φως, η οποία φαίνεται να µετριάζει και να ειρηνεύει εσω-
τερικά τη βία της δηµιουργικής ανάπτυξης, δεν προκαθορίζει 
όπως οι ορθολογικές φιλοσοφίες της ιστορίας µια ορισµένη 
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πρακτική ως σωτήρια, ούτε καν εκείνη της µη αντίστασης. Η 
πρώτη αναλαµπή του Λόγου, η οποία αναγγέλλεται σε αυτή 
την παρόρµηση και αντιφέγγει στη µνηµονική σκέψη του αν-
θρώπου, συναντά, ακόµη και την πιο ευτυχισµένη µέρα, την 
άλυτη αντίφαση της: το µοιραίο, το οποίο ο Λόγος δεν µπορεί 
να αποτρέψει µόνος του. 

ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑ! 

Η Γαλλία εξακολουθούσε να είναι περισσότερο από άλλες 
χώρες ο τόπος της ανθρωπιάς. Όµως οι Γάλλοι δεν ήξεραν 
πια τίποτε γι' αυτό. Αυτά που έγραφαν τα βιβλία τους ήταν 
ιδεολογία την οποία ο καθένας µπορούσε να αναγνωρίσει. 
Το καλύτερο είχε ακόµη τη δική του ξεκοµµένη ζωή: στον τό-
νο της φωνής, στις πάγιες γλωσσικές εκφράσεις, στο περίτε-
χνο φαγητό, στην ύπαρξη µπορντέλων, στα ουρητήρια από 
χυτοσίδηρο. Όµως ήδη η κυβέρνηση του Μπλουµ κήρυξε τον 
πόλεµο εναντίον αυτού του σεβασµού προς το άτοµο, και 
ακόµη και οι συντηρητικοί δεν έκαναν πολλά για να προστα-
τεύσουν τα µνηµεία του. 

ΑΠΟ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ 

Όπως ο εγκληµατίας, έτσι και η ποινή στέρησης της ελευθε-
ρίας ήταν αστικό φαινόµενο. Στο µεσαίωνα επιβαλλόταν κά-
θειρξη στα παιδιά των ηγεµόνων που συµβόλιζαν µια ενοχλη-
τική κληρονοµική αξίωση. Ο εγκληµατίας απεναντίας βασα-
νιζόταν µέχρι θανάτου, προκειµένου να εµπεδωθεί στη 
συνείδηση της µάζας του πληθυσµού ο σεβασµός της τάξης 
και του νόµου, επειδή το παράδειγµα της αυστηρότητας και 
της φρικαλεότητας διαπαιδαγωγεί τους αυστηρούς και φρι-
καλέους ώστε να ενστερνισθούν την αγάπη. Η κανονική ποι- 
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νή στέρησης της ελευθερίας προϋποθέτει µια αυξανόµενη 
ανάγκη για εργατικό δυναµικό. Καθρεφτίζει τον αστικό τρό-
πο ύπαρξης ως πόνο. Οι σειρές των κελιών στη σύγχρονη 
φυλακή παριστάνουν µονάδες υπό την αυθεντική έννοια του 
Λάιµπνιτς. «Οι µονάδες δεν έχουν παράθυρα από τα οποία 
µπορεί να µπει ή να βγει κάτι. Τα επουσιώδη* δεν µπορούν 
να αποσπασθούν ή να περιφέρονται έξω από τις ουσίες, όπως 
έκαναν άλλοτε οι αντιληπτές µε τις αισθήσεις µορφές των 
Σχολαστικών. Ούτε η ουσία ούτε το επουσιώδες µπαίνει από 
έξω σε µια µονάδα».17 Οι µονάδες δεν επηρεάζονται αµοι-
βαία· η ζωή τους ρυθµίζεται και συντονίζεται από το θεό ή 
από τη διεύθυνση.18 Η απόλυτη µοναξιά, η βίαιη αναπαραπο-
µπή στον δικό του εαυτό, που ολόκληρο το είναι του συνίστα-
ται στο δαµασµό ενός υλικού, στον µονότονο ρυθµό της εργα-
σίας, πολιορκούν σαν τροµακτικό φάσµα την ύπαρξη του αν-
θρώπου στον σύγχρονο κόσµο. Η ριζική αποµόνωση και η ρι-
ζική περιστολή στο ίδιο πάντοτε απελπιστικό µηδέν είναι 
ταυτόσηµες. Ο άνθρωπος µέσα στη φυλακή είναι η δυνητική 
εικόνα του αστού, ενός τύπου µε τον οποίο πρέπει πρώτα να 
ταυτισθεί στην πραγµατικότητα. Εκείνοι που δεν το κατα-
φέρνουν έξω υποχρεώνονται να το κάνουν µέσα, σε τροµα-
κτικά καθαρή µορφή. Η δικαιολογία ότι οι φυλακές υπάρ-
χουν επειδή είναι ανάγκη να αποµονωθεί ο εγκληµατίας από 
την κοινωνία, ή ακόµη και ότι έτσι επιδιώκεται η βελτίωση 
του, δεν θίγειτον πυρήνα. Οι φυλακές είναι η εικόνα του οδη-
γηµένου ώς τις έσχατες συνέπειες αστικού κόσµου της εργα- 

*Akzidenz: το επουσιώδες, εναλλασσόµενο, εξωτερικό και τυχαίο γνώρι-
σµα ενός πράγµατος, που εµφανίζεται, συµβαίνει, µόνο σε συνάρτηση µε 
ιδιαίτερα πράγµατα. Ο Αριστοτέλης το αποκαλεί σνµβεβηκός: αυτό που δεν 
συνδέεται µε ένα πράγµα «οΰτ' έξ ανάγκης οΰτ' έπί τό πολύ». 
17. Leibniz, La Monadologie, εκδ. Edrmann, Βερολίνο 1840, § 7, σελ. 705. 
18. Βλέπε ό.π., § 51, σελ. 709. 
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σίας, την οποία γέννησε και παρουσίασε στον κόσµο ως έµ-
βληµα το µίσος των ανθρώπων γι' αυτό που πρέπει να γίνουν. 
Ο αδύνατος, ο καθυστερηµένος, ο αποκτηνωµένος πρέπει να 
υποστεί µε διακεκριµένο τρόπο την τάξη της ζωής, µε την 
οποία οι άνθρωποι συµµορφώνονται χωρίς να την αγαπούν 
πεισµατικά επαναλαµβάνεται επάνω του η εσωστρεφής βία. 
Ο εγκληµατίας, που µε την πράξη του έθεσε πάνω από όλα 
την αυτοσυντήρηση, έχει στην πραγµατικότητα έναν πιο αδύ-
νατο, πιο ασταθή εαυτό' ο εγκληµατίας καθ' έξιν είναι δια-
νοητικά καθυστερηµένος. 
Οι φυλακισµένοι είναι άρρωστοι. Η αδυναµία τους τους 

οδήγησε σε µια κατάσταση η οποία προσέβαλε ήδη και εξα-
κολουθεί να προσβάλλει το σώµα και το πνεύµα. Οι περισσό-
τεροι ήταν ήδη άρρωστοι όταν διέπραξαν το έγκληµα που 
τους οδήγησε µέσα: λόγω ιδιοσυστασίας, λόγω συνθηκών. 
Άλλοι έπραξαν όπως θα έπραττε και κάθε υγιής υπό τον ίδιο 
συνδυασµό ερεθισµάτων και κινήτρων, µόνο που στάθηκαν 
άτυχοι. Οι υπόλοιποι ήταν πιο κακοί και πιο ωµοί από τους 
περισσότερους ελευθέρους, τόσο κακοί και ωµοί ως πρόσω-
πα όσο και οι φασίστες κύριοι του κόσµου λόγω της θέσης 
τους. Η πράξη των κοινών εγκληµατιών είναι στενόµυαλη, 
προσωπική, άµεσα καταστροφική. Το πιθανότερο είναι ότι η 
ζωντανή ουσία, η οποία είναι σε όλους η ίδια, δεν θα άντεχε, 
ακόµη και στις περιπτώσεις των πιο ακραίων πράξεων, σε 
µια εξίσου ισχυρή πίεση της σωµατικής κατάστασης και των 
ατοµικών συνθηκών ζωής από τη γέννηση, οι οποίες οδήγη-
σαν τον εγκληµατία στην πράξη, δηλαδή ότι εσύ και εγώ θα 
ενεργούσαµε όπως εκείνος όταν διέπραξε τη δολοφονία, αν 
δεν µας διέκρινε η φρόνηση που µας χάρισε µια ακολουθία 
περιστάσεων. Και τώρα, ως φυλακισµένοι, είναι απλώς 
δυστυχισµένοι, και η τιµωρία τους είναι τυφλή, ένα γεγονός 
αλλότριο, ένα δυστύχηµα όπως ο καρκίνος ή η κατάρρευση 
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ενός σπιτιού. Η φυλακή είναι µια ανίατη νόσος. Αυτό φαίνε-
ται και στην έκφραση του προσώπου τους, στο επιφυλακτικό 
βάδισµα τους, στον χρονοβόρο τρόπο της σκέψης τους. Όπως 
οι άρρωστοι, µπορούν να µιλούν µόνο για την αρρώστια τους. 
Όπου τα όρια µεταξύ σεβαστών και παράνοµων συµµοριών 
είναι αντικειµενικά ρευστά, όπως στη σηµερινή εποχή, 
σβήνουν και οι ψυχολογικές διαφορές µεταξύ των µορφών. 
Όσο όµως οι εγκληµατίες ήταν ακόµη άρρωστοι, όπως στον 
δέκατο ένατο αιώνα, η φυλάκιση αντιπροσώπευε την αντι-
στροφή της αδυναµίας τους. Η δύναµη να ξεχωρίζει κανείς 
από το περιβάλλον του ως άτοµο και ταυτόχρονα να έρχεται 
σε επαφή µε αυτό µέσω των εγκεκριµένων µορφών επικοινω-
νίας, για να στηρίξει τη θέση του µέσα σε αυτό, ήταν διαβρω-
µένη στον εγκληµατία, ο οποίος αντιπροσώπευε τη βαθιά ρι-
ζωµένη τάση των έµβιων όντων, η υπέρβαση της οποίας είναι 
το γνώρισµα κάθε ανάπτυξης: να χάνονται µέσα στο περι-
βάλλον, αντί να επικρατούν ενεργητικά µέσα σε αυτό, τη ρο-
πή να αφήνονται χωρίς αντιστάσεις, να ξαναβουλιάζουν στη 
φύση. Ο Φρόυνττην αποκάλεσε Todestrieb, ορµή θανάτου, ο 
Κεγιουά le mimetisme, µιµητισµό.19 Μια τέτοια µανιακότητα 
διαπερνά ό,τι αντίκειται στην ακλόνητη πρόοδο, από το 
έγκληµα, το οποίο δεν µπορεί να ακολουθήσει τον κοπιαστι-
κό δρόµο µέσω των επίκαιρων µορφών εργασίας, ώς το εκλε-
πτυσµένο έργο τέχνης. Η µαλθακότητα απέναντι στα πράγ-
µατα, χωρίς την οποία η τέχνη δεν υπάρχει, δεν απέχει τόσο 
πολΰ από τη σπασµωδική βία του εγκληµατία. Η αδυναµία 
του να πει όχι, που κάνει την ανήλικη να παρασυρθεί στην 
πορνεία, καθορίζει και τη δική του εγκληµατική σταδιοδρο-
µία. Στον εγκληµατία είναι η άρνηση που δεν έχει µέσα της 
την αντίσταση. Απέναντι σε µια τέτοια σύγχυση των ορίων, η 

19. Βλέπε Caillois, Le Mythe et I'Homme, Παρίσι 1938, σελ. 125 κ.ε. 
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οποία, χωρίς ορισµε'νη συνείδηση, δειλή και ανίσχυρη ακόµη 
και στην πιο βάναυση µορφή της, µιµείται τον άσπλαχνο πο-
λιτισµό και ταυτόχρονα τον καταοτρε'φει, αυτός υψώνει τα 
στέρεα τείχη των φυλακών και των σωφρονιστηρίων, το δικό 
του πε'τρινο ιδανικό. Όπως συµφωνά µε τον Τοκβίλ οι αστι-
κές Δηµοκρατίες, σε αντίθεση προς τις µοναρχίες, δεν βιά-
ζουν το σώµα, αλλά εφορµούν κατευθείαν στην ψυχή, έτσι 
και οι ποινές αυτής της τάξης πραγµάτων προσβάλλουν τις 
ψυχές. Οι µάρτυρες της δεν αργοπεθαίνουν πια περιπλεγµέ-
νοι µερόνυχτα στον τροχό, αλλά ψοφούν πνευµατικά, σαν 
αθέατο βουβό παράδειγµα µέσα στα µεγάλα δεσµωτήρια, 

που σχεδόν µόνο το όνοµα τα διακρίνει από τα τρελοκοµεία. 
Ο φασισµός αναιρεί και τα δυο. Η συγκεντρωτική εξουσία 

πάνω στη συνολική παραγωγή επαναφέρει την κοινωνία πάλι 
στο στάδιο της άµεσης κυριαρχίας. Μαζί µε την παρακαµπτή-
ριο µέσω της αγοράς στο εσωτερικό των εθνών εξαφανίζονται 
και οι πνευµατικές διαµεσολαβήσεις, µεταξύ άλλων το δίκαιο. 
Η σκέψη, η οποία είχε αναπτυχθεί πάνω στη συναλλαγή, ως 
αποτέλεσµα του εγωισµού που έπρεπε να διαπραγµατεύεται, 
µετατρέπεται εντελώς σε σχεδιασµό της βίαιης ιδιοποίησης. 
Ως η καθαρή ουσία του Γερµανού εργοστασιάρχη εµφανίσθη-
κε ο µαζικός δολοφόνος φασίστας, που δεν διαφέρει πια από 
τον εγκληµατία παρά µόνο ως προς την εξουσία. Η παρακα-

µπτήριος έγινε περιττή. Το αστικό δίκαιο, το οποίο εξακο-
λούθησε να λειτουργεί για το διακανονισµό των διενέξεων 

µεταξύ των επιχειρηµατιών που επιζούν στη σκιά της µεγά-
λης βιοµηχανίας, έγινε ένα είδος διαιτητικού δικαστηρίου, η 
δικαιοσύνη για τους κατώτερους, που δεν φρόντιζε πια για τα 
συµφέροντα των θιγοµένων, ούτε καν ελλιπώς, έγινε σκέτη 
τροµοκρατία. Η νοµική προστασία όµως, που τώρα καταρ-
γείται, όριζε την ιδιοκτησία. Το µονοπώλιο, ως τέλεια ατοµι-
κή ιδιοκτησία, εξαλείφει αυτή την έννοια. Ο φασισµός δεν 
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εγκρίνει από το πολιτικό και κοινωνικό συµβόλαιο, το οποίο 
αντικαθιστά στο εσωτερικό µε µυστικές συµφωνίες που 
ρυθµίζουν τις συναλλαγές των ισχυρών, παρά µόνο τον κατα-
ναγκασµό του γενικού, τον οποίο οι υπηρέτες του πρόθυµα 
εφαρµόζουν πάνω στην υπόλοιπη ανθρωπότητα. Στο ολοκλη-
ρωτικό κράτος η ποινή και το έγκληµα απαλείφονται ως υπο-
λείµµατα προλήψεων και η σκέτη εξολόθρευση των αντιστε-
κόµενων, βέβαιη για τον πολιτικό της στόχο, εξαπλώνεται 
πάνω στην Ευρώπη υπό το καθεστώς των εγκληµατιών. 
Συγκριτικά µε το στρατόπεδο συγκέντρωσης η φυλακή µοιά-
ζει µε ανάµνηση του παλαιού καλού καιρού, όπως η εφηµερί-
δα της διανόησης* του παρελθόντος, η οποία βέβαια πρόδιδε 
επίσης την αλήθεια, σε σύγκριση µε το εικονογραφηµένο πε-
ριοδικό σε στιλπνό χαρτί, το φιλολογικό περιεχόµενο του 
οποίου -ακόµη και αν αναφέρεται στον Μιχαήλ Άγγελο-
επιτελείτη λειτουργία της έκθεσης πεπραγµένων µιας επιχεί-
ρησης, του εµβλήµατος της κυριαρχίας και της διαφήµισης 
περισσότερο και από τις αγγελίες. Η αποµόνωση που επι-
βαλλόταν άλλοτε στους φυλακισµένους από τα έξω έλαβε στο 
µεταξύ σάρκα και οστά µέσα στα άτοµα γενικά. Η καλοπρο-
πονηµένη ψυχή τους και η ευτυχία τους είναι έρηµη όπως το 
κελί της φυλακής, που οι εξουσιαστές δεν το χρειάζονται πια, 
διότι το σύνολο του εργατικού δυναµικού των εθνών περιήλ-
θε στα χέρια τους ως λάφυρο. Η ποινή στέρησης της ελευθε-
ρίας ωχριά µπροστά στην κοινωνική πραγµατικότητα. 

Tntelligenzblatt: φύλλο (ή εφηµερίδα) της διανόησης ονοµαζόταν η εφηµε-
ρίδα γνώµης κατά την πρώτη περίοδο της δηµοσιογραφίας που ακολούθησε 
την αρχική φάση του εντύπου των αγγελιών (17ος-19ος αιώνας). 
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LE PRIXDUPROGRES* 

Σε πρόσφατα ανευρεθείσα επιστολή του Γάλλου φυσιολόγου 
Πιερ Φλουράνς, ο οποίος είχε κάποτε τη θλιβερή τιµή να 
εκλεγεί στη Γαλλική Ακαδηµία συναγωνιζόµενος τον Βικτόρ 
Ουγκό, βρίσκεται ένα αξιοπρόσεκτο εδάφιο: 

«Δεν µπορώ ακόµη να αποφασίσω και να εγκρίνω τη χρήση 
του χλωροφορµίου στη γενική χειρουργική πρακτική. Θα σας 
είναι ασφαλώς γνωστό ότι έχω αφιερώσει εκτεταµένες µελέτες 
σε αυτό το παρασκεύασµα και υπήρξα ένας από τους πρώτους 
που βάσει πειραµάτων πάνω σε ζώα περιέγραψαν τις ειδικές 
ιδιότητες του. Οι ενδοιασµοί µου οφείλονται στο απλό γεγονός 
ότι οι χειρουργικές επεµβάσεις µε τη βοήθεια του χλωροφορµί-
ου, όπως ίσως και οι άλλες µορφές νάρκωσης, συνιστούν µια 
απάτη. Τα παρασκευάσµατα επιδρούν µόνο σε ορισµένα κινη-
τικά και συντονιστικά κέντρα καθώς και στην αποµένουσα ικα-
νότητα της νευρικής ουσίας. Υπό την επίδραση τσυ χλωροφορ-
µίου η τελευταία χάνει ένα σηµαντικό µέρος της ιδιότητας της 
να δέχεται ίχνη εντυπώσεων, διόλου όµως την ευαισθησία της 
ως τέτοια. Οι παρατηρήσεις µου δείχνουν απεναντίας ότι σε 
συνάρτηση µε τη γενική παράλυση της εννεύρωσης οι πόνοι γί-
νονται πιο αισθητοί απ' ό,τι στην κανονική κατάσταση. Η εξα-
πάτηση του κοινού στηρίζεται στην ανικανότητα του ασθενούς 
µετά την αποπεράτωση της επέµβασης να θυµηθεί τα συµβά-
ντα. Αν λέγαµε την αλήθεια στους ασθενείς µας, κανένας ίσως 
δεν θα αποφάσιζε να δεχθεί αυτό το παρασκεύασµα, ενώ τώρα 
λόγω της σιωπής µας συνήθως επιµένουν στη χρήση του. 
Εκτός όµως από το γεγονός ότι το µόνο αµφίβολο κέρδος 

είναι µια εξασθένηση της µνήµης όσον αφορά τα συµβάντα κα-
τά τη διάρκεια της επέµβασης, η επέκταση αυτής της πρακτι- 

*Το τίµηµα της προόδου. 
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κής µου φαίνεται ότι συνεπάγεται ακόµη έναν σοβαρό κίν-
δυνο. Με την αυξανόµενη επιπολαιότητα της γενικής ακαδη-
µαϊκής εκπαίδευσης των γιατρών µας η απεριόριστη χρήση του 
παρασκευάσµατος θα ενθαρρύνει ίσως την ιατρική να προχω-
ρήσει αµέριµνη σε ολοένα πιο πολύπλοκες και πιο δύσκολες 
χειρουργικές επεµβάσεις. Αντί να υπηρετεί την έρευνα εκτε-
λώντας τέτοια πειράµατα πάνω σε ζώα, θα γίνουν οι ασθενείς 
µας ανύποπτα πειραµατόζωα. Είναι πιθανόν οι οδυνηροί ερε-
θισµοί, που λόγω της ιδιατερότητάς τους ενδέχεται να ξεπερ-
νούν όλες τις γνωστές αισθήσεις αυτού του είδους, να προξε-
νήσουν στους ασθενείς ανεπανόρθωτη ψυχική βλάβη ή ακόµη 
και να οδηγήσουν κατά τη διάρκεια της ίδιας της νάρκωσης σε 
έναν απερίγραπτα βασανιστικό θάνατο, οι ιδιορρυθµίες του 
οποίου θα µείνουν για πάντα ανεξιχνίαστες στους δικούς του 
και στον κόσµο. Δεν θα ήταν πάρα πολύ µεγάλο το τίµηµα που 
θα πληρώναµε τότε για την πρόοδο;» 
Αν ο Φλουράνς είχε δίκαιο σε αυτή την επιστολή, θα δικαι-

ώνονταν τουλάχιστον µια φορά οι σκοτεινές µέθοδοι της θε-
ϊκής τάξης του κόσµου. Στο ζώο θα αποδιδόταν δικαιοσύνη µέ-
σα από τα µαρτύρια των δηµίων του: κάθε εγχείρηση θα ήταν 
µια ζωοτοµία. Θα είχαµε την υποψία ότι απέναντι στους αν-
θρώπους, στην πραγµατικότητα απέναντι στα πλάσµατα γενι-
κά, δεν συµπεριφερόµαστε διαφορετικά απ' ό,τι απέναντι στον 
εαυτό µας µετά την επιτυχή εγχείρηση: τυφλοί όσον αφορά τα 
βάσανα. Η απόσταση που µας χωρίζει από τους άλλους θα σή-
µαινε για τη γνώση ό,τι και ο χρόνος που µας χωρίζει από τα βά-
σανα του παρελθόντος µας· ένα αξεπέραστο εµπόδιο. Η αέναη 
κυριαρχία πάνω στη φύση όµως, η ιατρική και εξωιατρική τε-
χνική, αντλεί τη δύναµη της από µια τέτοια τύφλωση, όταν δη-
λαδή δεν βλέπουµε ότιητεχνική έχε ι καταστεί δυνατή µόνο χά-
ρη στη λήθη. Η απώλεια της µνήµης ως υπερβατική προϋπόθε-
ση της επιστήµης. Κάθε εκπραγµάτιση είναι µια λήθη. 
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ΚΕΝΟ ΤΡΟΜΑΓΜΑ 

Το ατένισµα της συµφοράς περιέχει ένα στοιχείο σαγήνης. 
Κατά προέκταση όµως υποδηλώνει µια κρυφή συγκατάθεση. 
Η ένοχη κοινωνική συνείδηση που έχει κάθε συµµέτοχος 
στην αδικία και το µίσος για την εκπληρωµένη ζωή είναι τόσο 
έντονα, που σε κρίσιµες καταστάσεις στρέφονται άµεσα ενα-
ντίον των ιδίων συµφερόντων ως ενύπαρκτη εκδίκηση. Στους 
Γάλλους αστούς υπήρχε µια µοιραία τάση που κατά ειρωνικό 
τρόπο έµοιαζε µε το φασιστικό ιδανικό του ηρωισµού: τους 
ευχαρίστησε ο θρίαµβος των οµοίων τους, τον οποίο εξέφραζε 
η άνοδος του Χίτλερ, µολονότι αυτός απειλούσε τους ίδιους 
µε καταστροφή· είδαν µάλιστα την ίδια τους την κατα-
στροφή ως απόδειξη για τη δικαιοσύνη της τάξης πραγµάτων 
που υποστήριζαν. Ένα πρόπλασµα αυτής της συµπεριφοράς 
είναι η στάση πολλών πλουσίων απέναντι στην πτώχευση, 
που την κακοµελετούν για να εκλογικεύσουν το πνεύµα οικο-
νοµίας, η λανθάνουσα ροπή να παραιτούνται σε ορισµένες 
περιπτώσεις από όλη τους την περιουσία αµαχητί, ενώ συνή-
θως υπερασπίζονται σκληρά και την τελευταία δεκάρα, ή να 
τη διακυβεύουν ανεύθυνα. Με το φασισµό επιτυγχάνουν τη 
σύνθεση της αρχοµανίας και του αυτοµίσους, και το κενότρό-
µαγµα συνοδεύεται πάντοτε από τη χειρονοµία: έτσι το είχα 
φαντασθεί πολλές φορές. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΣΩΜΑ 

Κάτω από τη γνωστή ιστορία της Ευρώπης διαδραµατίζεται 
µια δεύτερη, υπόγεια. Συνίσταται στη µοίρα των απωθούµε-
νων και διαστρεβλωνόµενων από τον πολιτισµό ανθρώπινων 
ενστίκτων και παθών. Από τη σκοπιά του φασιστικού παρό-
ντος, στο οποίο έρχεται στο φως αυτό που κρυβόταν, εµφανί- 
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ζεται και η φανερή ιστορία στη συνάρτηση της µε εκείνη τη 
σκοτεινή πλευρά η οποία παραβλέπεται από τον επίσηµο µύ-
θο των εθνικών κρατών όσο και από την προοδευτική κριτική. 
Ο ακρωτηριασµός αφορά προπάντων τη σχέση µε το σώ-

µα. Ο καταµερισµός της εργασίας, κατά τον οποίο η επικαρ-
πία πήγε από τη µια µεριά και η εργασία από την άλλη, αφό-
ρισε την ωµή σωµατική δύναµη. Όσο λιγότερο οι κύριοι µπο-
ρούσαν να στερηθούν την εργασία των άλλων τόσο περισσό-
τερο υποτιµήθηκε. Στιγµατίσθηκε όπως και ο δούλος. Ο χρι-
στιανισµός εξύµνησε την εργασία, αντ' αυτού όµως ταπείνω-
σε ακόµη περισσότερο τη σάρκα ως πηγή όλων των κακών. Σε 
συµφωνία µε τον παγανιστή Μακιαβέλι εγκαινίασε τη σύγ-
χρονη αστική τάξη πραγµάτων µε το εγκώµιο της εργασίας, η 
οποία στην Παλαιά Διαθήκη είχε χαρακτηρισθεί πάντως κα-
τάρα. Σύµφωνα µε τους πατέρες της ερήµου Δωρόθεο, Μω-
υσή τον Ληστή, Παύλο τον Απλό και άλλους πτωχούς τω 
πνεύµατι, η εργασία οδηγούσε άµεσα στη βασιλεία των 
ουρανών. Κατά τον Λούθηρο και τον Καλβίνο, οι δεσµοί µε-
ταξύ εργασίας και σωτηρίας ήταν κιόλας τόσο περίπλοκοι, 
που η φανατική προτροπή της Μεταρρύθµισης για εργασία 
µοιάζει µε χλεύη ή µε πάτηµα µπότας πάνω σε σκουλήκι. 
Οι ηγεµόνες και οι πατρίκιοι µπορούσαν να υπερπηδούν 

το θρησκευτικό χάσµα ανάµεσα στην επίγεια ζωή και τον αι-
ώνιο προορισµό τους σκεπτόµενοι τα έσοδα που αποκόµιζαν 
από τις ώρες εργασίας των άλλων. Η ανορθολογικότητα του 
προκαθορισµού του πεπρωµένου* τους άφηνε ανοιχτή τη 
δυνατότητα της λύτρωσης. Εκείνοι οι άλλοι όµως ήταν εκτε-
θειµένοι µόνο στην ενισχυµένη πίεση. Αντιλαµβάνονταν 

*Η παλαιά θεολογική αντίληψη ότι η σωτηρία ή η καταδίκη κάθε ανθρώπι-
νης ψυχής είναι προκαθορισµένη από το θεό, δηλαδή το πεπρωµε'νο της έχει 
κριθεί πριν από τη δηµιουργία της- ο Καλβίνος την ανήγαγε σε δόγµα. 



__  372 ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ____ 

αµυδρά ότι η ταπείνωση της σάρκας από την εξουσία δεν 
ήταν παρά το ιδεολογικό καθρέφτισµα της καταπίεσης που 
υφίσταντο οι ίδιοι. Όλα τα θύµατα, ώς τους συγχρόνους αποι-
κιοκρατοΰµενους λαούς, γνώρισαν την τύχη των δούλων της 
αρχαιότητας: έπρεπε να λογαριάζονται ως χειρότεροι. Από 
τη φύση υπήρχαν δύο φυλές, οι ανώτεροι και οι κατώτεροι. Η 
απελευθέρωση του ατόµου στην Ευρώπη συντελέσθηκε στο 
πλαίσιο ενός γενικού πολιτιστικού µετασχηµατισµού, ο οποίος 
έκανε το χάσµα στο εσωτερικό των απελευθερωµένων τόσο 
βαθύτερο, όσο περισσότερο υποχωρούσε ο εξωτερικός 
φυσικός καταναγκασµός. Το σώµα που υφίστατο την εκµε-
τάλλευση όφε ιλε από τους κατώτερους να λογαριάζεται ως το 
κακό, και το πνεύµα, για την καλλιέργεια του οποίου οι άλλοι 
διέθεταν χρόνο, ως το ύψιστο. Αυτή η πορεία πραγµάτων κα-
τέστησε δυνατά τα πιο µεγαλειώδη πολιτιστικά επιτεύγµατα 
στην Ευρώπη, αλλά οι υπόνοιες για την απάτη, που εξαρχής 
ήταν ευρύτερα γνωστή, ενίσχυσαν µαζί µε τον έλεγχο του σώ-
µατος και την αισχρή κακία, εκείνο το µείγµα αγάπης και µί-
σους για το σώµα το οποίο διέπει επί αιώνες τον τρόπο σκέ-
ψης των µαζών και βρήκε την αυθεντική έκφραση του στη 
γλώσσα του Λούθηρου. Στη σχέση του ατόµου προς το σώµα, 
το δικό του και το ξένο, η ανορθολογικότητα και η αδικία της 
κυριαρχίας επανεµφανίζονται µε τη µορφή µιας ωµότητας 
που απέχει από τη σχέση κατανόησης, από τον ευτυχή στοχα-
σµό, όσο και η κυριαρχία από την ελευθερία. Στη νιτσεϊκή θε-
ωρία της ωµότητας, και ακόµη πιο ξεκάθαρα στον Σαντ, αυτό 
γίνεται σαφές σε όλη του την έκταση, ενώ στα φροϋδικά θεω-
ρήµατα του ναρκισσισµού και της ορµής του θανάτου ερµη-
νεύεται ψυχολογικά. 
Το µείγµα µίσους και αγάπης για το σώµα χρωµατίζει ολό-

κληρο τον νεότερο πολιτισµό. Το σώµα, ως ηττηµένο και υπο-
δουλωµένο, χλευάζεται και απορρίπτεται ακόµη µια φορά και 
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ταυτόχρονα, ως απαγορευµένο, εκπραγµατισµε'νο, αλλοτριω-
µένο, είναι αντικείµενο του πόθου. Μόνον ο πολιτισµός γνωρίζει 
το σώµα ως πράγµα που µπορεί κανείς να το κατέχει, µόνο σε 
αυτόν χωρίσθηκε από το πνεύµα, την πεµπτουσία της 
εξουσίας και της διοίκησης, ως αντικείµενο, νεκρό πράγµα, 
«corpus». Στην αυτοταπείνωση του ανθρώπου σε corpus η φύ-
ση λαµβάνει εκδίκηση για την ταπείνωση της από τον άνθρωπο 
σε αντικείµενο της κυριαρχίας, σε πρώτη ύλη. Η ψυχαναγκα-
στική τάση προς την ωµότητα και την καταοτροφικότητα πηγά-
ζει από την οργανική απώθηση της γειτνίασης µε το σώµα, έτσι 
όπως, σύµφωνα µε τη µεγαλοφυή διαίσθηση του Φρόυντ, 
προήλθε η αηδία, όταν µε το όρθιο βάδισµα, µε την αποµά-
κρυνση από τη γη, η όσφρηση, η οποία οδηγούσε το αρσενικό 
ζώο προς το θηλυκό που εµµηνορροούσε, περιέπεσε σε οργα-
νική απώθηση. Στον δυτικό, ίσως µάλιστα σε κάθε πολιτισµό το 
σωµατικό είναι ταµπού, ένα αντικείµενο έλξης και αποστρο-
φής. Στην αρχαία Ελλάδα και στο φεουδαρχισµό η σχέση των 
κυρίων προς το σώµα συγκαθοριζόταν ακόµη από την ετοιµό-
τητα για µάχη ως µία από τις προϋποθέσεις της κυριαρχίας. Η 
φροντίδα για το σώµα είχε, κατά τρόπο αφελή, τον κοινωνικό 
της στόχο. Ο καλόςκάγαθόςϊµαν µόνον εν µέρει φαινοµενικό-
τητα, εν µέρει το γνµνάσιον υπηρετούσε την πραγµατική συντή-
ρηση της ιδίας εξουσίας, τουλάχιστον ως προπόνηση για αρχο-
ντική στάση. Με την πλήρη µετάβαση της κυριαρχίας στη δια-
µεσολαβούµενη από το εµπόριο και την κυκλοφορία αστική 
µορφή, και ακόµη σαφέστερα µε τη βιοµηχανία, επέρχεται µια 
αλλαγή µορφής. Η ανθρωπότητα δεν υποδουλώνεται µε το 
σπαθί, αλλά µέσω του γιγαντιαίου µηχανισµού, ο οποίος βέ-
βαια τελικά ξαναχαλκεύει το σπαθί. Έτσι εξαφανίσθηκε το 
ορθολογικό νόηµα που είχε η εξύψωση του ανδρικού σώµατος· 
οι ροµαντικές απόπειρεςτου δέκατου ένατου και του εικοστού 
αιώνα για µια Αναγέννηση του σώµατος εξιδανικεύουν απλώς 
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κάτι νεκρό και ακρωτηριασµε'νο. Ο Νίτσε, ο Γκωγκέν, ο Γκε-
όργκε και ο Κλάγκες διε'γνωσαν την ακατονόµαστη βλακεία, 
που είναι αποτε'λεσµα της προόδου. Έβγαλαν όµως το εσφαλ-
µένο συµπε'ρασµα. Δεν κατάγγειλαν την αδικία όπως είναι, 
αλλά εξύµνησαν την αδικία όπως ήταν. Η αποµάκρυνση από 
την εκµηχάνιση ε'γινε το κόσµηµα της βιοµηχανικής µαζικής 
κουλτούρας, που δεν µπορεί να κάνει χωρίς ευγενείς χειρονο-
µίες. Οι καλλιτέχνες ετοίµασαν τη χαµένη εικόνα της ενότητας 
σώµατος-ι|>υχής άθελα τους για τους σκοπούς της διαφήµισης. 
Το εγκώµιο των ζωτικών φαινοµένων, από το ξανθό κτήνος ως 
τον ιθαγενή των νησιών του νότιου Ειρηνικού, καταλήγει ανα-
πόδραστα στο Sarongfilm* και στις αφίσες όπου διαφηµίζο-
νται βιταµίνες και κρέµες δέρµατος, που είναι απλώς τα υπο-
κατάστατα του εγγενούς στόχου της διαφήµισης: του νέου, ψη-
λού, ωραίου και ευγενούς ανθρώπινου τύπου: των ηγετών και 
των στρατευµάτων τους. Οι φασίστες ηγέτες ξαναπαίρνουν οι 
ίδιοι στα χέρια τα φονικά εργαλεία, εκτελούν τους φυλακισµέ-
νους τους µε πιστόλι και µαστίγιο ιππασίας, όχι βέβαια επειδή 
υπερέχουν σε σωµατική δύναµη, αλλά επειδή αυτός ο γιγαντι-
αίος µηχανισµός και οι αληθινοί εξουσιαστές του, οι οποίοι 
ακόµη δεντο κάνουν µόνοι τους, τους παραδίδουν στα υπόγεια 

των επιτελείων τα θύµατα του δηµόσιου συµφέροντος. 
Το σώµα (Korper) δεν µπορεί πια να αναµεταµορφωθεί 

σε ζωντανό κορµί (Leib). Παραµένει ένα πτώµα, όσο και αν 

* Sarongfilm: ο τύπος της ταινίας µε χαρακτηριστικό το πανί (συχνά µπατίκ) 
η την πετσέτα γύρω από τους γοφούς· Sarong είναι ε'να παρδαλό είδος φού-
στας των γυναικών της Ινδονησίας. 
* "Korper, από το λατινικό corpus, όπως και στις λατινογενείς γλώσσες, δεν 
είναι µόνο το ανθρώπινο, αλλά οποιοδήποτε φυσικό σώµα (υγρό, στερεό ή 
αέριο), ενώ το αγγλικό body σηµαίνει, όπως και το corpus, επίσης πτώµα, 
ψοφίµι κ.ά. Το συνώνυµο Leib συγγενεύει ετυµολογικά µε το Leben (αγλ. 
life): ζωή. 
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γυµνάζεται. Ο µετασχηµατισµός του σε κάτι νεκρό, όπως 
υποδηλώνει η ονοµασία** του, ήταν ένα µέρος της αέναης 
διαδικασίας που µετέτρεψε τη φύση σε ουσίες και ΰλη. Τα 
επιτεύγµατα του πολιτισµού είναι προϊόν της µετουσίωσης, 
εκείνου του επίκτητου µείγµατος µίσους και αγάπης για το 
σώµα και τη γη, από τα οποία η κυριαρχία απέκοψε όλους 
τους ανθρώπους. Η ψυχική αντίδραση στη σωµατοποίηση του 
ανθρώπου και στην εκπραγµάτιση ολόκληρης της φύσης γί-
νεται παραγωγική στην ιατρική και στην τεχνική αντίστοιχα. 
Οι δολοφόνοι όµως, οι φονιάδες, οι αποκτηνωµένοι κολοσσοί 
που χρησιµοποιούνται από τους εξουσιαστές, τους νόµιµους 
και παράνοµους, τους µικρούς και τους µεγάλους, κρυφά ως 
δήµιοι για λογαριασµό τους, οι βίαιοι άντρες που είναι 
πάντοτε παρόντες µόλις είναι να εκκαθαρισθεί κάποιος, οι 
λιντσάροντες και τα µέλη του Κου-Κλουξ-Κλαν, ο δυνατός 
σύντροφος που σηκώνεται µόλις κάποιος κάνει το σπουδαίο, 
οι τροµακτικοί τύποι που έχουν αµέσως τον καθένα στο χέρι 
τους µόλις αποµακρυνθεί από αυτόν το προστατευτικό χέρι 
της εξουσίας, µόλις χάσει τα χρήµατα και τη θέση του, όλοι 
οι λυκάνθρωποι* που υπάρχουν στο σκοτάδι της ιστορίας και 
συντηρούν το φόβο, χωρίς τον οποίο δεν θα υπήρχε η 
κυριαρχία: σε αυτούς το ανάµεικτο συναίσθηµα µίσους και 
αγάπης για το σώµα είναι ακραίο και άµεσο, αυτοί ατιµάζουν 
ό,τι αγγίζουν, καταστρέφουν ό,τι βλέπουν στο φως, και αυτή 
η καταστροφή είναι η µνησικακία για την εκπραγµάτιση, 
επαναλαµβάνουν µε τυφλή οργή πάνω στο ζωντανό 
αντικείµενο ό,τι τετελεσµένο δεν µπορούν να αναιρέσουν: τη 
διάσπαση της ζωής στο πνεύµα και στο αντικείµενο του. 
Έλκονται ακατανίκητα από τον άνθρωπο, θέλουν να τον 

*Werwolfe: σύµφωνα µε λαϊκή πρόληψη µερικοί άνθρωποι µπορούν κατά 
καιρούς να µεταµορφώνονται σε λύκους και να κάκουν κακό. 
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αναγάγουν σε σώµα, τίποτε δεν πρέπει να έχει το δικαίωµα 
να ζει. Αυτή η εχθρική στάση των κατώτερων απέναντι στη 
µαραµένη τους ζωή -που άλλοτε την καλλιεργούσαν και τη 
συντηρούσαν προσεκτικά οι ανώτεροι, κοσµικοί και κληρι-
κοί-, ζωή προς την οποία οι κατώτεροι συνάπτουν, οµοφυλο-
φιλικά και παρανοϊκά, µια σχέση µέσω του φόνου, ήταν πά-
ντοτε ένα απαραίτητο εργαλείο της κυβερνητικής τέχνης. Η 
εχθρότητα των υποδουλωµένων απέναντι στη ζωή είναι µια 
αστείρευτη δύναµη της σκοτεινής σφαίρας της ιστορίας. Ακό-
µη και η πουριτανική ακρότητα, το µε&ύσι, εκδικείται απε-
γνωσµένα τη ζωή. 
Η αγάπη για τη φύση και το πεπρωµένο που εκδηλώνει η 

ολοκληρωτική προπαγάνδα είναι µόνο ένας ισχνός σχηµατι-
σµός αντίδρασης* στην εξάρτηση από το σώµα, στον απο-
τυχηµένο εκπολιτισµό. Δεν µπορεί κανείς να απαλλαγεί από 
το σώµα, και έτσι το εξυµνεί, εφόσον δεν επιτρέπεται να το 
χτυπήσει. Η «τραγική» κοσµοαντίληψη του φασίστα** είναι 
η ιδεολογική Polterabend*** του πραγµατικού µατωµένου 
γάµου. Αυτοί εκείπου εξυµνούσαν το σώµα, οι γυµναστές και 
οι αθλούµενοι παίχτες ανώµαλων εδαφών, είχαν ανέκαθεν 
την πιο στενή συγγένεια µε το φόνο, όπως οι φυσιολάτρες µε 
το κυνήγι. Βλέπουν το σώµα ως ευκίνητο µηχανισµό, τις αρ- 

*Reaktionsbildung: σχηµατισµός αντίδρασης- ψυχαναλυτική ονοµασία 
ενός ασυνείδητου µηχανισµού (άµυνας), ο οποίος µετατρέπει µονιµότερα 
επιθετικε'ς τάσεις στο αντίθετο τους ή τις εκτρέπει σε άλλες πράξεις προσ-
δίδοντας τους την ίδια σφοδρότητα και επιθετικότητα, οπότε εµφανίζονται, 
ανορθολογικές. 
** Υπαινίσσονται την εκχυδαϊσµένη ερµηνεία του Νίτσε από µερικούς εθνι-
κοσοσιαλιοτές συγγραφείς στις αρχές της δεκαετίας του '30. *** 
Polterabend: παραµονή του γάµου, όπου συµφωνά µε παλαιό έθιµο φίλοι και 
γείτονες σπάζουν πιατικά µπροστά στην πόρτα του πατρικού σπιτιού της 
νύφης ευχόµενοι έτσι καλή τύχη. 
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θρώσεις ως συνδέσεις των µέρων του και τη σάρκα ως ταπε-
τσαρία του σκελετού. Συµπεριφέρονται απέναντι στο σώµα 
τους και µεταχειρίζονται τα µέλη του σαν να ήταν ήδη απο-
χωρισµένα από αυτό. Η εβραϊκή παράδοση µεταδίδει το φόβο 
όσον αφορά τη µέτρηση ενός ανθρώπου µε το µέτρο, επειδή 
µετρούν τους νεκρούς για το φέρετρο. Αυτό είναι που 
ευχαριστεί τους διαχειριστές του σώµατος. Μετρούν τον άλ-
λο µε τη µατιά του φερετροποιού, χωρίς να το ξέρουν. Προδί-
δονται όταν ανακοινώνουν το αποτέλεσµα: αποκαλούν τον 
άνθρωπο ψηλό, κοντό, παχύ και βαρύ. Τους ενδιαφέρει η αρ-
ρώστια, πάνω στο φαγητό διαβλέπουν ήδη το θάνατο του 
συνδαιτυµόνα και µόνο διάφανα εκλογικεύεται αυτό το εν-
διαφέρον τους από την έγνοια που εκφράζουν για την υγεία 
του. Η γλώσσα συµβαδίζει. Έχει µεταµορφώσει τον περίπατο 
σε κίνηση και το φαγητό σε θερµίδες, όπως στην αγγλική και 
τη γαλλική οµιλούµενη το ζωντανό δάσος λέγεται ξύλο. Με 
τα ποσοστά θνησιµότητας η κοινωνία υποβιβάζει τη ζωή σε 
χηµισµό. 
Στη σατανική ταπείνωση του κρατουµένου στο στρατόπε-

δο συγκέντρωσης, που ο σύγχρονος δήµιος προσθέτει στον 
µαρτυρικό θάνατο χωρίς ορθολογικό νόηµα, εκδηλώνεται η 
αµετουσίωτη και εντούτοις απωθηµένη εξέγερση της κοινω-
νικά απαγορευµένης φύσης. Πλήττει µε όλη την αποκρουστι-
κότητά της το µάρτυρα του έρωτα, τον δήθεν σεξουαλικό 
εγκληµατία και ελευθεριάζοντα, διότι η σεξουαλικότητα είναι 
το σώµα στην πληρότητα του, η έκφραση, αυτό που εκείνοι 
λαχταρούν µανιακά, κρυφά και απεγνωσµένα. Στην ελεύθερη 
σεξουαλικότητα ο φονιάς φοβάται τη χαµένη αµεσότητα, την 
πρωταρχική ενότητα, στην οποία δεν µπορεί πια να υπάρξει. 
Αυτή είναι το νεκρό που ανασταίνεται και ζει. Αυτός τα κάνει 
όλα ένα εκµηδενίζοντας τα, διότι µέσα του πρέπει να 
καταπνίξει την ενότητα. Το θύµα ενσαρκώνει γι' 
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αυτόν τη ζωή πον άντεξε το χωρισµό· πρέπει να κοµµατια-
σθεί, και το σύµπαν δεν πρέπει να είναι παρά σκόνη και αφη-
ρηµένη εξουσία. 

ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Με'ρος της κουλτούρας των σταρ, ως συµπλήρωµα της διαση-
µότητας, είναι ο κοινωνικός µηχανισµός, ο οποίος ισοπεδώ-
νει ό,τι ξεχωρίζει· εκείνοι είναι τα πατρόν για τη βιοµηχανία 
ετοίµων ενδυµάτων που καλύπτει την οικουµε'νη και για το 
ψαλίδι της νοµικής και οικονοµικής δικαιοσύνης, µε το οποίο 
κόβονται και οι τελευταίες άκρες των κλωστών. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Η γνώµη ότι στην ισοπε'δωση και τυποποίηση των ανθρώπων 
αντιστοιχεί από την άλλη µεριά µια ενίσχυση της ατοµικότη-
τας στις λεγόµενες ηγετικε'ς προσωπικότητες, κατ' αναλογία 
προς την εξουσία τους, είναι εσφαλµένη και αποτελεί επίσης 
µέρος της ιδεολογίας. Οι φασίστες σήµερα δεν είναι τόσο 
υπεράνθρωποι όσο µάλλον συναρτήσεις του δικού τους δια-
φηµιστικού µηχανισµού, σηµεία τοµής των ταυτόσηµων 
συµπεριφορών αµέτρητων ανθρώπων. Αν στην ψυχολογία 
των σηµερινών µαζών ο φύρερ δεν ενσαρκώνει πια τόσο τον 
πατέρα όσο κυρίως τη συλλογική και υπέρµετρη προβολή του 
ανίσχυρου Εγώ κάθε µεµονωµένου ατόµου, τότε οι ηγετικές 
µορφές αντιστοιχούν σε αυτό πραγµατικά. Δεν είναι τυχαίο 
ότι µοιάζουν µε κοµµωτές, επαρχιώτες ηθοποιούς και δηµο-
σιογράφους του κίτρινου Τύπου. Ένα µέρος της ηθικής επιρ-
ροής τους συνίσταται ακριβώς στο γεγονός ότι ως κατ' ουσίαν 
ανίσχυροι που µοιάζουν µε οποιονδήποτε άλλον ενσαρκώ-
νουν, στη θέση των άλλων, την εξουσία σε όλο το εύρος της, 
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χωρίς γι' αυτό να είναι οι ίδιοι κάτι διαφορετικό από τις κενές 
θέσεις, στις οποίες ακριβώς περιήλθε η εξουσία. Δεν είναι 
τόσο ότι εξαιρούνται από τη διάλυση της ατοµικότητας όσο 
κυρίως ότι τούτη η διαλυµένη θριαµβεύει σε αυτούς και κατά 
έναν τρόπο ανταµείβεται για τη διάλυση της. Οι ηγέτες έγι-
ναν εντελώς αυτό που ώς ένα βαθµό υπήρξαν πάντοτε σε ολό-
κληρη την αστική περίοδο, ερµηνευτές του ρόλου των ηγετών. 
Η απόσταση ανάµεσα στην ατοµικότητα του Βίσµαρκ και σε 
αυτή του Χίτλερ δεν είναι διόλου µικρότερη από εκείνη µετα-
ξύ της πεζογραφίας των Σκέψεων και αναµνήσεων και των 
αλαµπουρνέζικων του Ο αγώνµον. Στον αγώνα κατά του φα-
σισµού δεν είναι δευτερεύον το µέληµα να περισταλούν οι 
παραφουσκωµένες εικόνες των ηγετών στα µέτρα της µηδα-
µινότητάς τους. Η ταινία του Τσάπλιν έθιξε κάτι ουσιαστικό 
τουλάχιστον µε την οµοιότητα ανάµεσα στον κουρέα του γκέ-
το και το δικτάτορα. 

ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ 

Μια ηθική ως σύστηµα, µε βασικές αρχές και συµπεράσµατα, 
µε σιδηρά λογική και ασφαλή εφαρµοσιµότητα σε κάθε ηθικό 
δίληµµα - αυτό ζητείται από τους φιλοσόφους. Και αυτοί ικα-
νοποίησαν κατά κανόνα αυτή την προσδοκία. Ακόµη και όταν 
δεν έστησαν ένα πρακτικό σύστηµα, µια ανεπτυγµένη περι-
πτωσιολογία,* από το θεωρητικό τους οικοδόµηµα συµπέ-
ραναν ίσα ίσα την αναγκαιότητα υπακοής στην εξουσία. 
Συχνότατα αιτιολογούσαν ακόµη µια φορά ολόκληρη την κλί-
µακα αξιών, όπως την είχε κυρώσει ήδη η δηµόσια πρακτική, 

"Kasuistik: περιπτωσιολογία, µέρος της Ηθικής, που βάσει ενός συστήµα-
τος εντολών καθορίζει τη σωστή συµπεριφορά για κάθε δυνατή περίπτωση 
της ζωής εκ των προτε'ρων (Στοά, Ταλµοΰδ, Καθολική θεολογία). 
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µε όλες τις ανέσεις της διαφοροποιηµένης Λογικής, τη θέαση 
(Schau) και την προφανή βεβαιότητα (Evidenz).* «Λατρεύετε 

τους θεούς µέσα από την εκάστοτε πατροπαράδοτη ντόπια 
θρησκεία», λέει ο Επίκουρος20 και το επανέλαβε ακόµη και ο 
Χέγκελ. Από εκείνον που διστάζει να οµολογήσει µια τέτοια 
πίστη απαιτείται ακόµη επιτακτικότερα να προσφέρει µια γε-
νική αρχή. 'Οταν η σκέψη δεν επικυρώνει απλώς ακόµη µια 
φορά τις κυρίαρχες προδιαγραφές, τότε πρέπει να εµφανισθεί 

µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πιο οικουµενικά και 
αυταρχικά απ' ό,τι όταν απλώς δικαιολογεί αυτό που ήδη 
ισχύει. Δεν θεωρείς την κυρίαρχη εξουσία σωστή, θέλεις 

ίσως να µην υπάρχει καν εξουσία, αλλά να κυριαρχεί το χάος; 
Ασκείς κριτική στην οµοιοµορφοποίηση της ζωής και στην 
πρόοδο; Πρέπει τα βράδια να ανάβουµε µελισσοκέρια, πρέ-
πει να είναι γεµάτες οι πόλεις µας από βρόµικα σκουπίδια 
όπως το µεσαίωνα; Δεν σου αρέσουν τα σφαγεία; Πρέπει η 
κοινωνία να τρέφεται στο εξής µε ωµά λαχανικά; Η καταφα-
τική απάντηση σε τέτοιες ερωτήσεις, όσο παράλογο και αν 
φαίνεται, εισακούγεται. Ο πολιτικός αναρχισµός, η πολιτι-
στική αντίδραση της καλλιτεχνικής βιοτεχνίας, η ριζική χορ-
τοφαγία, οι παράξενες αιρέσε ις και κόµµατα έχουν απήχηση. 
Η διδασκαλία πρέπει µόνο να είναι γενική, βέβαιη για τον 

εαυτό της, οικουµενική και προστακτική. Ανυπόφορη είναι η 
απόπειρα απαλλαγής από το «ή το α ή το β», η δυσπιστία απέ-
ναντι στην αφηρηµένη αρχή, η απαραπλάνητη στάση χωρίς 

δόγµα. 

* Αναφορά στον Ε. Χοϋσερλ και προπάντων στον επιφανή µαθητή του, Μαξ 
Σε'λερ. 
20. DieNachsokratiker{zn\.\i. του Wilhelm Nestle), Ιε'να 1923, τόµ. 1,72a, σελ. 
195. 
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Δυο νεαροί συζητούν: 
Α. Δεν θέλεις να γίνεις γιατρός; 
Β. Οι γιατροί έχουν λόγω επαγγέλµατος πολύ στενή επαφή µε 

µελλοθάνατους και αυτό τους σκληραίνει. Με την προο-
δευτική ανάπτυξη των θεσµών εξάλλου ο γιατρός εκπρο-
σωπεί απέναντι στον ασθενή το ίδρυµα και την ιεραρχία 
του. Συχνά µπαίνει στον πειρασµό να εµφανισθεί ως 
συνήγορος του θανάτου. Μεταβάλλεται σε πράκτορα του 
µεγάλου ιδρύµατος κατά των καταναλωτών. Αν επρόκειτο 
για αυτοκίνητα, τα πράγµατα δεν θα ήταν τόσο άσχηµα, 
όταν όµως το αγαθό που διαχειρίζεται είναι η ζωή και οι 
καταναλωτές είναι άνθρωποι που υποφέρουν, τότε πρό-
κειται για µια κατάσταση στην οποία δεν θα επιθυµούσα 
να περιέλθω. Το επάγγελµα του οικογενειακού γιατρού 
ήταν ίσως πιο αθώο, αλλά βρίσκεται σε παρακµή. 

Α. Σκέφτεσαι λοιπόν πως δεν θα έπρεπε να υπάρχουν γιατροί 
ή µήπως θα έπρεπε να ξανάρθουν οι παλαιοί κοµπο-
γιαννίτες; 

Β. Δεν είπα αυτό. Με τροµάζει µόνο η ιδέα να γίνω εγώ ο 
ίδιος γιατρός, ιδιαίτερα µάλιστα αρχίατρος, και να 
εξουσιάζω ένα µαζικό νοσοκοµείο. Εντούτοις προτιµώ 
φυσικά να υπάρχουν γιατροί και νοσοκοµεία παρά να 
εγκαταλείπονται οι άρρωστοι στην τύχη τους. Δεν θέλω 
βέβαια να γίνω ούτε δηµόσιος κατήγορος, και όµως η 
ελευθερία δράσης για τους ληστές-φονιάδες θα µου φαι-
νόταν πολύ µεγαλύτερο κακό από την ύπαρξη της συντε-
χνίας που τους στέλνει στη φυλακή. Η Δικαιοσύνη είναι 
λογική. Εγώ δεν είµαι κατά της λογικής, θέλω µόνο να 
γνωρίζω τη µορφή που αυτή έχει πάρει. 

Α. Έρχεσαι σε αντίφαση µε τον εαυτό σου. Εσύ ο ίδιος επω-
φελείσαι συνεχώς από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι 
γιατροί και οι δικαστές. Είσαι εξίσου ένοχος µε αυτούς. 
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Μόνο που δεν θέλεις να φορτωθείς τη δουλειά που κά-
νουν άλλοι για σένα. Η δική σου ύπαρξη προϋποθέτει την 
αρχή από την οποία θέλεις να ξεφύγεις. 

Β. Δεν το αρνούµαι, αλλά η αντίφαση είναι αναγκαία. Είναι η 
απάντηση στην αντικειµενική αντίφαση της κοινωνίας. 
Με τον καταµερισµό της εργασίας, που σήµερα είναι τόσο 
διαφοροποιηµένος επιτρέπεται σε ένα σηµείο να εκφρά-
ζεται και ο τρόµος τον οποίο προκαλεί η ενοχή όλων. Αν 
αυτός επεκταθεί ή έστω συνειδητοποιηθεί από λίγους µό-
νον ανθρώπους, τα φρενοκοµεία και οι φυλακές θα µπο-
ρούσαν ίσως να εξανθρωπισθούν και τα δικαστήρια να γί-
νουν τελικά περιττά. Δεν είναι όµως αυτός ο λόγος για τον 
οποίο θέλω να γίνω συγγραφέας. Θέλω µόνο να ξεκαθα-
ρίσω µέσα µου τη φοβερή κατάσταση που επικρατεί πα-
ντού. 

Α. Αν όµως σκέφτονταν όλοι όπως εσύ και κανένας δεν ήθε-
λε να λερώσει τα χέρια του, δεν θα υπήρχαν οΰτε γιατροί 
οΰτε δικαστές και ο κόσµος θα παρουσίαζε ακόµη πιο 
φρικτή εικόνα. 

Α. Αυτό ακριβώς µου φαίνεται αµφίβολο, διότι, αν σκέφτο-
νταν όλοι όπως εγώ, δεν θα µειώνονταν, ελπίζω, µόνο τα 
µέσα κατά του κακού, αλλά και το ίδιο το κακό. Η ανθρω-
πότητα έχει και άλλες δυνατότητες. Εγώ δεν είµαι φυσικά 
το σύνολο της ανθρωπότητας και δεν µπορώ απλώς να 
σκέφτοµαι για λογαριασµό της. Η ηθική επιταγή σύµφω-
να µε την οποία κάθε πράξη µου θα έπρεπε να µπορεί να 
ισχύει ως γενικός κανόνας* είναι πολύ προβληµατική. 
Υπερπηδά την ιστορία. Γιατί η απροθυµία µου να γίνω 
γιατρός θα έπρεπε να ισοδυναµεί µε την άποψη ότι δεν θα 
έπρεπε να υπάρχουν γιατροί; Στην πραγµατικότητα 

* Αναφορά στη γνωστή ρήση του Καντ. 
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υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που είναι ικανοί και έχουν 
πολλές δυνατότητες να γίνουν γιατροί. Αν µέσα στα σηµε-
ρινά όρια του επαγγέλµατος τους συµπεριφέρονται ηθι-
κά, έχουν εξασφαλίσει το θαυµασµό µου. Ίσως µάλιστα 
µπορέσουν να συµβάλουν στην ελάττωση του κακού που 
σου ανέφερα, µπορεί όµως και να το µεγαλώσουν παρ' 
όλη την επιστηµονική δεξιότητα και ηθικότητα τους. Η 
ΰπαρξή µου, όπως τη φαντάζοµαι, η αίσθηση του τρόµου 
και η θέληση µου για γνώση µου φαίνονται τόσο δικαιο-
λογηµένες όσο και το επάγγελµα του γιατρού, και ας µην 
µπορώ να βοηθήσω κανέναν µε τρόπο άµεσο. 

Α. Αν όµως ήξερες ότι µε τη βοήθεια των ιατρικών σπουδών 
κάποτε θα µπορούσες να σώζεις τη ζωή ενός αγαπηµένου 
προσώπου, που χωρίς εσένα οπωσδήποτε θα χανόταν, δεν 
θα καταπιανόσουν αµέσως µε την ιατρική; 

Β. Πιθανώς. Βλέπεις όµως και εσύ ο ίδιος ότι η προτίµηση 
σου για την άτεγκτη συνέπειο; σε οδηγεί σε αυτό το παρά-
λογο παράδειγµα, ενώ εγώ µε τη µη πρακτική µου ιδιο-
τροπία και τις αντιφάσεις µου παραµένω µέσα στα όρια 
του κοινού νου. 

Αυτή η συζήτηση επαναλαµβάνεται κάθε φορά που ένας άν-
θρωπος, όταν βρίσκεται ενώπιον της πρακτικής, δεν θέλει να 
παραιτηθεί από τη σκέψη. Βρίσκει τη λογική και τη συνέπεια 
πάντοτε στην απέναντι πλευρά. Όποιος είναι κατά της ζωο-
τοµίας δεν επιτρέπεται πια να πάρει ούτε µια αναπνοή, εφό-
σον αυτή θα στοίχιζε τη ζωή ενός βακίλλου. Η λογική είναι 
στην υπηρεσία της προόδου και της αντίδρασης· υπηρετεί 
οπωσδήποτε την πραγµατικότητα. Αλλά στην εποχή της ριζι-
κά ρεαλιστικής παιδείας οι συνοµιλίες έχουν γίνει σπάνιες 
και ο νευρωτικός συνοµιλητής Β. χρειάζεται υπεράνθρωπη 
δύναµη για να µη γίνει υγιής. 
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ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΟΙ 

Στην ηλικία µεταξύ σαράντα και πενήντα ετών οι άνθρωποι 
έχουν συνήθως µια σπάνια εµπειρία. Ανακαλύπτουν ότι οι 
περισσότεροι από εκείνους µε τους οποίους µεγάλωσαν µαζί 
και διατηρούν ακόµη επαφή εµφανίζουν διαταραχές στις 
συνήθειες και στη συνείδηση τους. Ο ένας παραµελεί τόσο 
πολύ τη δουλειά του που η επιχείρηση του ξεπέφτει, ο άλλος 
καταστρέφει το γάµο του χωρίς να φταίει η γυναίκα του, ένας 
τρίτος διαπράττει υπεξαιρε'σεις. Αλλά και όσοι δεν έρχονται 
αντιµέτωποι µε κρίσιµα γεγονότα φέρουν εντούτοις σηµάδια 
αποσύνθεσης. Η συνοµιλία µε αυτούς γίνεται άνοστη, φα-
φλατάδικη, επιπόλαιη. Ενώ παλαιότερα αυτός που ηλικιώνε-
ται δεχόταν και από άλλους πνευµατική ώθηση, σήµερα νιώ-
θει ότι είναι σχεδόν ο µόνος που ενδιαφέρεται οικειοθελώς 
για τα πράγµατα. 
Αρχικά τείνει να θεωρήσει την εξέλιξη των συνοµηλίκων 

του δυσµενή σύµπτωση. Αυτοί ακριβώς άλλαξαν προς το χει-
ρότερο. Θα φταίει µάλλον η γενιά και η ιδιάζουσα εξωτερική 
µοίρα της. Τελικά ανακαλύπτει ότι αυτή η εµπειρία τού είναι 
γνώριµη, αλλά από διαφορετική σκοπιά: αυτή της νεότητας 
απέναντι στους ενηλίκους. Μήπως δεν ήταν πεπεισµένος τό-
τε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά σε αυτόν ή εκείνον το δάσκαλο, 
στους θείους και τις θείες, στους φίλους των γονέων και αρ-
γότερα στους καθηγητές του πανεπιστηµίου ή στον προϊστά-
µενο του µαθητευοµένου! Τότε διαπίστωνε σε αυτούς κάτι 
γελοίο ή τρελό ή πάντως η παρουσία τους ήταν ιδιαίτερα 
ανιαρή, φορτική, απογοητευτική. 
Τότε δεν έκανε σκέψεις, δεχόταν την κατωτερότητα των 

ενηλίκων απλώς σαν φυσικό γεγονός. Τώρα έχει την επιβε-
βαίωση: υπό τις δεδοµένες συνθήκες η συνέχιση της σκέτης 
ύπαρξης, ακόµη και όταν διατηρούνται ορισµένες δεξιότη- 
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τες, τεχνικές και διανοητικές, οδηγεί, στην ανδρική κιόλας 
ηλικία, στον κρετινισµό. Δεν εξαιρούνται οΰτε οι έµπειροι 
περί τον κόσµο. Είναι σαν να προσβάλλονται οι άνθρωποι 
από πρόωρη παρακµή, ως τιµωρία επειδή προδίδουντις ελπί-
δες της νεότητας τους και βολεύονται στον κόσµο. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Η διάλυση της ατοµικότητας σήµερα δεν διδάσκει µόνο την 
κατανόηση αυτής της κατηγορίας ως ιστορικής, αλλά προκα-
λεί και αµφιβολίες για τον θετικό χαρακτήρα της. Η αδικία 
που υφίσταται το άτοµο ήταν η δική του αρχή στη φάση του 
ανταγωνισµού. Αυτό δεν αναφέρεται µόνο στη λειτουργία 
του µεµονωµένου ατόµου και των µερικών του συµφερόντων 
µέσα στην κοινωνία, αλλά και στην εσωτερική σύνθεση της 
ίδιας της ατοµικότητας. Στον δικό της αστερισµό βρισκόταν η 
τάση χειραφέτησης του ανθρώπου, ταυτόχρονα όµως η ίδια 
είναι αποτέλεσµα εκείνων ακριβώς των µηχανισµών από 
τους οποίους πρέπει να χειραφετηθεί η ανθρωπότητα. Στην 
αυτοτέλεια και τη µοναδικότητα του ατόµου κρυσταλλώνεται 
η αντίσταση κατά της τυφλής, καταπιεστικής εξουσίας του 
ανορθολογικού όλου. Όµως αυτή η αντίσταση ήταν ιστορικά 
δυνατή µόνο χάρη στην τυφλότητα και την ανορθολογικότητα 
εκείνου του αυτοτελούς και µοναδικού ατόµου. Από την άλλη 
µεριά όµως ό,τι, ως µερικό, εναντιώνεται απόλυτα στο όλον 
παραµένει κακά και αδιάφανα προσκολληµένο στην υφιστά-
µενη τάξη πραγµάτων. Τα ριζικά ατοµικά, αδιάλυτα χαρα-
κτηριστικά ενός ανθρώπου είναι πάντοτε και τα δύο µαζί: 
γνωρίσµατα που δεν απορροφήθηκαν εντελώς από το εκά-
στοτε κυρίαρχο σύστηµα και επιζούν ευτυχισµένα, αλλά και 
σηµάδια του ακρωτηριασµού που το σύστηµα προξενεί στα 
µέλη του. Σε αυτά επαναλαµβάνονται υπερτροφικές οι βασι- 
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κές αρχές του συστήµατος: στη φιλαργυρία λόγου χάρη η ακί-
νητη ιδιοκτησία, στην κατά φαντασίαν ασθε'νεια η αστόχαστη 
αυτοσυντήρηση. Καθώς το άτοµο δυνάµει αυτών των χαρα-
κτηριστικών επιδιώκει σπασµωδικά τη διατήρηση της θέσης 
του απέναντι στους καταναγκασµούς της φύσης και της κοι-
νωνίας, της αρρώστιας και της χρεοκοπίας, τα ίδια αυτά χα-
ρακτηριστικά παίρνουν  αναγκαία  µια ψυχαναγκαστική 

χροιά. Στο εσώτερο κΰτταρό του το άτοµο συναντά την ίδια 
εξουσία από την οποία προσπαθεί να δραπετεύσει κλεισµένο 
στον εαυτό του. Αυτό µετατρέπει τη φυγή του σε ανέλπιδη χί-
µαιρα. Οι κωµωδίες του Μολιέρου γνωρίζουν αυτή την κατά-
ρα της ατοµοποίησης όσο και τα σκίτσα του Ντοµιέ- οι εθνι-
κοσοσιαλιστές όµως, οι οποίοι καταργούν το άτοµο, απολαµ-
βάνουν µε άνεση αυτή την κατάρα και αναγορεύουν τον Σπί-

τσβεγκ κλασικό τους ζωγράφο. 
Μόνο σε σύγκριση µε την πωρωµένη κοινωνία αντιπρο-

σωπεύει το πωρωµένο άτοµο το καλύτερο, όχι απόλυτα. Κρα-
τάει την ντροπή γι' αυτό που η συλλογικότητα προξενεί επα-
νειληµένα στο άτοµο και που θα ολοκληρωθεί όταν δεν θα 
υπάρχουν πια άτοµα. Οι απο-εαυτωµένοι πιστοί οπαδοί του 
παρόντος είναι η συνεπής προέκταση των εκκεντρικών φαρ-
µακοποιών, των παθιασµένων ροδοκαλλιεργητών και των 
πολιτικών αναπήρων του παρελθόντος. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η θέση της επιστήµης µέσα στον κοινωνικό καταµερισµό της 
εργασίας είναι ευδιάκριτη. Πρέπει να στοιβάζει γεγονότα 
και λειτουργικές συναρτήσεις γεγονότων σε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερες ποσότητες. Η οργάνωση της αποθήκης πρέπει 
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να είναι απλή και σαφής, για να µπορούν οι επιµέρους βιοµη-
χανίες να ανευρίσκουν αµέσως τα επιθυµητά διανοητικά 
εµπορεύµατα, ταξινοµηµένα κατά είδη συµφωνά µε τη ζήτη-
ση. Σε µεγάλο βαθµό η συγκέντρωση γίνεται ήδη ενόψει ορι-
σµένων βιοµηχανικών παραγγελιών. 
Και τα ιστορικά έργα πρέπει να προσκοµίζουν υλικό. Η 

δυνατότητα αξιοποίησης τους δεν πρέπει να αναζητηθεί άµε-
σα στη βιοµηχανία, αλλά έµµεσα στη διοίκηση. Όπως ήδη ο 
Μακιαβέλι έγραφε προς χρήση των ηγεµόνων και των Δηµο-
κρατιών, έτσι και σήµερα οι εργασίες προορίζονται για τις οι-
κονοµικές και πολιτικές επιτροπές. Η ιστορική µορφή βέ-
βαια έγινε εµπόδο σε αυτόν το στόχο, γι' αυτό είναι προτιµό-
τερο το ιστορικό υλικό να ταξινοµείται κατευθείαν σύµφωνα 
µε ορισµένες διοικητικές απαιτήσεις: το χειρισµό των τιµών 
των εµπορευµάτων ή τη χειραγώγηση της ψυχικής διάθεσης 
των µαζών. Πλάι στη διοίκηση και τους βιοµηχανικούς οµί-
λους, ως ενδιαφερόµενα µέρη εµφανίζονται επίσης τα συνδι-
κάτα και τα κόµµατα. 
Η επίσηµη φιλοσοφία υπηρετεί την επιστήµη που λει-

τουργεί µε αυτόν τον τρόπο. Ως ένα είδος τεϋλορισµου του 
πνεύµατος οφείλει να το βοηθεί στη βελτίωση των µεθόδων 
παραγωγής, στην ορθολογική οργάνωση του στοιβάγµατος 
των γνώσεων και στην οικονοµικότερη χρήση της διανοητι-
κής ενέργειας. Στον καταµερισµό της εργασίας έχει λάβει τη 
θέση της, όπως και η χηµεία ή η βακτηριολογία. Τα ελάχιστα 
φιλοσοφικά αποµεινάρια, τα οποία ξανακαλούν στη µεσαιω-
νική λατρεία του θεού και στη θέαση αιώνιων οντοτήτων, γί-
νονται µόλις ανεκτά µέσα στα κοσµικά πανεπιστήµια, επειδή 
είναι τόσο αντιδραστικά. Επίσης αναπαράγονται βιολογικά 
ακόµη µερικοί ιστορικοί της φιλοσοφίας, οι οποίοι δεν 
κουράζονται να διδάσκουν Πλάτωνα και Καρτέσιο προσθέ-
τοντας ότι είναι ήδη απαρχαιωµένοι. Πού και πού τους κρα- 
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τάει συντροφιά ε'νας βετεράνος της αισθησιαρχίας* ή ένας 
δοκιµασµε'νος περσοναλιστής.** Όλοι αυτοί ξεριζώνουν 
από το πεδίο της επιστήµης τα διαλεκτικά ζιζάνια, που χωρίς 
αυτούς θα µπορούσαν να φουντώσουν. 
Σε αντίθεση προς τους διαχειριστε'ς της, φιλοσοφία είναι, 

µαζί µε άλλες µορφές γνώσης, η σκέψη στο βαθµό που δεν 
συνθηκολογεί ενώπιον του κυρίαρχου καταµερισµού της ερ-
γασίας και δεν επιτρέπει σε αυτόν να της υπαγορεύσει τα κα-
θήκοντα της. Το κατεστηµένο δεν καταναγκάζει τους ανθρώ-
πους µόνο µε τη σωµατική βία και µέσω των υλικών συµφερό-
ντων, αλλά και µε την πανίσχυρη υποβολή. Η φιλοσοφία δεν 
είναι σΰνθεση, θεµέλιο ή στέγη της επιστήµης, αλλά η προ-
σπάθεια για αντίσταση στην υποβολή, η αποφασιστικότητα 
για διανοητική και πραγµατική ελευθερία. 
Εδώ δεν αγνοείται διόλου ο καταµερισµός της εργασίας 

όπως ε'χει διαµορφωθεί υπό την κυριαρχία. Η φιλοσοφία 
όµως διαβλέπει το ψέµα του, ότι είναι τάχα αναπόφευκτος. 
Καθώς δεν αφήνεται να υπνωτισθεί από την υπέρτερη δύνα-
µη του, τον ακολουθεί ώς την τελευταία γωνιά του κοινωνικού 
µηχανισµού, τον οποίο a priori δεν σκοπεύει ούτε να καταλά-
βει µε έφοδο ούτε να αναπροσανατολίσει, αλλά απαλλαγµέ-
νη από τη µαγεία που αυτός ασκεί, να τον κατανοήσει. 'Οταν 
οι υπάλληλοι που υπηρετούν τη βιοµηχανία στους πνευµατι-
κούς τοµείς της, τα πανεπιστήµια, τις εκκλησίες και τις εφη-
µερίδες, ζητούν από τη φιλοσοφία να επιδείξει το διαβατήριο 
των βασικών αρχών προς νοµιµοποίηση των ιχνηλασιών της 

*Sensualismus (αισθησιαρχία): γνωσιοθεωρητική κατεύθυνση που ανάγει 
κάθε γνώση σας αισθήσεις και τις εντυπώσεις. 
**Personalismus (προσωποκρατία): άποψη που δίνει την πρωτοκαθεδρία 
στο πρόσωπο, στην προσωπικότητα έναντι του κόσµου, της κοινωνίας, των 
πραγµάτων. 
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στα πέριξ, αυτή περιέρχεται σε θανάσιµη αµηχανία. Δεν 
αναγνωρίζει αφηρηµένους κανόνες και στόχους που σε αντί-
θεση προς τους ισχύοντες θα ήταν πρακτικά εφαρµόσιµοι. Η 
απαλλαγή της από την υποβλητική δύναµη του κατεστηµένου 
έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι δέχεται τα αστικά ιδανικά 
χωρίς να δείχνει κατανόηση, είτε πρόκειται γι' αυτά που οι 
εκπρόσωποι του διακηρύσσουν ακόµη, έστω παραποιηµένα, 
είτε για εκείνα που παρ' όλη τη χειραγώγηση είναι ακόµη 
ευδιάκριτα ως το αντικειµενικό νόηµα των θεσµών, τεχνικών 
και πολιτιστικών. Δέχεται ότι ο καταµερισµός της εργασίας 
υπάρχει για να υπηρετεί τους ανθρώπους και ότι η πρόοδος 
οδηγεί στην ελευθερία. Γι' αυτό εύκολα έρχεται σε σύ-
γκρουση µε τον καταµερισµό της εργασίας και την πρόοδο. 
Δίνει φωνή στην αντίφαση µεταξύ πίστης και πραγµατικότη-
τας και µένει στενά προσκολληµένη στα ιδιάζοντα φαινόµε-
να κάθε εποχής. Δεν θεωρεί όπως η εφηµερίδα πιο αξιόλογη 
τη µαζική δολοφονία γιγαντιαίων διαστάσεων από την εκκα-
θάριση µερικών τροφίµων ενός ασύλου. Δεν προτιµά τη µη-
χανορραφία του πολιτικού που γίνεται συνοµιλής του φασι-
σµού από το περιορισµένο λιντσάρισµα, ούτε τον διαφηµιστι-
κό στρόβιλο της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας από την 
ιδιωτική αγγελία µιας κηδείας. Δεν της αρµόζει καθόλου η 
κλίση προς το µεγάλο. Έτσι, λοιπόν, είναι εχθρική προς το 
κατεστηµένο και ταυτόχρονα το κατανοεί βαθιά. Η φωνή της 
ανήκει στο αντικείµενο, αλλά χωρίς τη δική της θέληση· είναι 
η φωνή της αντίφασης, που χωρίς αυτή τη φωνή δεν θα 
ακουγόταν, αλλά θα θριάµβευε βουβά. 

ΗΣΚΕΨΗ 

Η άποψη ότι η αλήθεια µιας θεωρίας ταυτίζεται µε τη γονιµό-
τητα της είναι βέβαια εσφαλµένη. Αρκετοί όµως άνθρωποι 
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φαίνεται να δέχονται το αντίθετο. Νοµίζουν πως η θεωρία 
έχει τόσο λίγο την ανάγκη της εφαρµογής της στη σκέψη που 
δεν χρειάζεται µάλλον να µπαίνει καν σε αυτόν τον κόπο. 
Παρερµηνεύουν κάθε δήλωση ως τελική οµολογία πίστης, ως 
εντολή ή ταµπού. Θέλουν να υποταχθούν στην ιδέα σαν να 
ήταν θεός ή επιτίθενται εναντίον της σαν να ήταν είδωλο. 
Τους λείπει η ελευθερία απέναντι της. Αλλά ένα χαρακτηρι-
στικό της αλήθειας είναι ότι οι άνθρωποι σχετίζονται µε αυτή 
όντας οι ίδιοι ενεργά υποκείµενα. Μπορεί κανείς να ακούσει 
προτάσεις που αυτές καθ' εαυτές είναι αληθινές· δεν αντι-
λαµβάνεται όµως την αλήθεια τους παρά µόνον αν σκεφθεί 
και εξακολουθήσει να σκέφτεται. 
Σήµερα αυτός ο φετιχισµός παίρνει αδρές µορφές. Καλεί-

ται κανείς να απολογηθεί για τις ιδέες του, σαν να ήταν 
ταυτόσηµες µε την πρακτική. Μη ανεκτός δεν είναι µόνον ο 
λόγος που θέλει να πλήξει την εξουσία, αλλά και εκείνος που 
κινείται ψηλαφώντας και πειραµατιζόµενος, παίζοντας µε 
την πιθανότητα της πλάνης, και µάλιστα γι' αυτό και µόνο. 
Όµως: ότι είναι ηµιτελής και ότι το ξέρει, αυτό είναιτο χαρα-
κτηριστικό και εκείνης της σκέψης, και µάλιστα ακριβώς 
εκείνης της σκέψης µε την οποία αξίζει να πεθάνει κανείς. Η 
πρόταση σύµφωνα µε την οποία η αλήθεια είναι το όλον* 
αποδεικνύεται ταυτόσηµη µε την αντίθετη της, ότι δηλαδή η 
αλήθεια υπάρχει κάθε φορά µόνον ως µέρος. Η πιο ελεεινή 
δικαιολογία που βρήκαν οι διανοούµενοι για τους δήµιους -
και σε αυτό το θέµα δεν έµειναν διόλου άπραγοι κατά την 
τελευταία δεκαετία-, η πιο ελεεινή δικαιολογία είναι ότι η 
σκέψη του θύµατος, η ιδέα για την οποία δολοφονείται, είναι 
εσφαλµένη. 

"Πρόκειται για τη γνωστή ρήση του Χέγκελ. Βλε'πε Hegel, Phanomenologie 
des Geistes, ε'κό. Suhrkamp Verlag, Φραγκφούρτη 1970, σελ. 24. 
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΖΩΟ 

Η ιδέα του ανθρώπου στην ευρωπαϊκή ιστορία εκφράζεται 
στη διάκριση του από το ζώο. Με την έλλειψη του Λόγου που 
το χαρακτηρίζει αποδεικνύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Αυτή η αντίθεση επαναλήφθηκε µηχανικά σαν προσευχή µε 
τόση επιµονή και οµοφωνία από όλους τους προγόνους της 
αστικής σκέψης, τους αρχαίους Εβραίους, τους Στωικούς και 
τους πατέρες της εκκλησίας, αργότερα διαµέσου του µεσαίω-
να και των νεότερων χρόνων, που ανήκει πια όσο λίγες ιδέες 
στο βασικό απόθεµα της δυτικής ανθρωπολογίας. Αναγνωρί-
ζεται ακόµη και σήµερα. Οι µπηχαβιοριστές την έχουν ξεχά-
σει µόνο φαινοµενικά. Το γεγονός ότι εφαρµόζουν στους αν-
θρώπους τους ίδιους τύπους και αποτελέσµατα, που, αποχα-
λινωµένοι, αποσπούν µε τη βία από τα ανυπεράσπιστα ζώα 
µέσα στα απαίσια τους εργαστήρια φυσιολογίας, µαρτυρείτη 
διαφορά µε ιδιαίτερα κατεργάρικο τρόπο. Το συµπέρασµα 
που βγάζουν από τα ακρωτηριασµένα σώµατα των ζώων δεν 
ταιριάζει στο ελεύθερο ζώο, αλλά στον άνθρωπο σήµερα. 
Ασκώντας βία πάνω στο ζώο µαρτυρεί ότι αυτός και µόνον 
αυτός σε όλη την πλάση λειτουργεί οικειοθελώς τόσο µηχανι-
κά, τυφλά και αυτόµατα όσο τα σπασµωδικά τινάγµατα των 
δέσµιων θυµάτων που αξιοποιεί ο ειδικός. Ο καθηγητής στο 
τραπέζι του ανατοµείου τα ορίζει επιστηµονικά ως ανακλα-
στικά, ο µάντης στο βωµό τα διαλαλούσε ως σηµεία των θεών 
του. Στον άνθρωπο ανήκει η λογική, η οποία εκτυλίσσεται 
ανελέητα· το ζώο από το οποίο αυτός βγάζει το αιµατηρό 
συµπέρασµα δεν έχει παρά µόνο το άλογο τρόµαγµα, το έν-
στικτο της φυγής, που του είναι αποκλεισµένη. 
Η έλλειψη Λόγου δεν έχει έναρθρο λόγο. Ευφράδης είναι 

µόνον η κατοχή του Λόγου, η οποία διέπει τη φανερή ιστορία. 
Ολόκληρη η γη µαρτυρείτη δόξα του ανθρώπου. Στον πόλε- 
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µο και στην ειρήνη, στην αρένα και στο σφαγείο, από τον αρ-
γό θάνατο του ελέφαντα, τον οποίο καθυπέταξαν οι ορδές 
των πρωτόγονων ανθρώπων στη βάση του πρώτον σχεδια-
σµού, ως την ολική εκµετάλλευση του ζωικού κόσµου, σήµε-
ρα, τα άλογα πλάσµατα υπέστησαν πάντοτε τον Λόγο. Αυτή η 
ορατή πορεία των πραγµάτων κρύβει από τους δήµιους την 
αόρατη: την ύπαρξη χωρίς το φως του Λόγου, την ίδια τη ζωή 
των ζώων. Αυτή θα ε'πρεπε να είναι το αυθεντικό θέµα της 
ψυχολογίας, διότι µόνον η ζωή των ζώων εκτυλίσσεται σύµ-
φωνα µε ψυχικε'ς παρορµήσεις· όπου η ψυχολογία πρέπει να 
ερµηνεύσει τους ανθρώπους, αυτοί έχουν υποστεί επανα-
στροφή και είναι κατεστραµµένοι. 'Οταν µεταξύ των ανθρώ-
πων καλεί κανείς την ψυχολογία σε βοήθεια, το πενιχρό πε-
δίο των άµεσων σχέσεων τους στενεύει ακόµη περισσότερο, 
και µετατρέπονται και εδώ σε πράγµα. Η προσφυγή στην 
ψυχολογία για την κατανόηση του άλλου είναι αδιάντροπη, 
για την εξήγηση των ιδίων κινήτρων συναισθηµατισµός. Η 
ψυχολογία των ζώων όµως έχασε από τα µάτια της το αντι-
κε ίµενό της και µέσα στον παιδεµό µε τις παγίδες και τους λα-
βυρίνθους της ξέχασε ότι ειδικά απέναντι στα ζώα και µόνον 
στην περίπτωση τους είναι πρέπον να µιλάει κανείς για την 
ψυχή και για τη γνώση της. Ακόµη και ο Αριστοτέλης όµως, ο 
οποίος αναγνώριζε στα ζώα µια ψυχή, έστω κατώτερου βαθ-
µού, προτιµούσε να πραγµατεύεται τα σώµατα, τα µέρη, την 
κίνηση και την αναπαραγωγή παρά την ιδιάζουσα ύπαρξη 
του ζώου. 
Ο κόσµος του ζώου είναι χωρίς έννοιες. Δεν υπάρχουν οι 

λέξεις για να συλληφθεί το ταυτόσηµο µέσα στη ροή των φαι-
νοµένων, το ίδιο γένος στην εναλλαγή των αντιπροσωπευτι-
κών δειγµάτων, το ίδιο πράγµα στις αλλαγµένες καταστά-
σεις. Μολονότι δεν λείπει η δυνατότητα αναγνωρισµού, η 
ταύτιση περιορίζεται στο ζωτικά προδιαγραµµένο. Μέσα στη 
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ροή δεν βρίσκεται τίποτε που θα µπορούσε να προσδιορισθεί 
ως µόνιµο, και όµως όλα µε'νουν ένα και το αυτό, διότι δεν 
υπάρχει σταθερή γνώση για το παρελθόν και φωτεινή πρό-
βλεψη για το µέλλον. Το ζώο ακούει στο όνοµα του και δεν 
ε'χει εαυτό, είναι κλεισµένο µέσα του και όµως εκτεθειµένο· 
ο ένας καταναγκασµός διαδέχεται τον άλλον, και καµιά ιδέα 
δεν τον υπερβαίνει. Η στέρηση της παρηγοριάς δεν αναπλη-
ρώνεται µε την καταπράυνση του φόβου ούτε η έλλειψη 
συνείδησης της ευτυχίας µε την απουσία της θλίψης και του 
πόνου. Για να γίνει ουσιαστική η ευτυχία, για να δώσει στην 
ύπαρξη το θάνατο, απαιτείται η ταυτίζουσα µνήµη, η κα-
τευναστική γνώση, η θρησκευτική ή φιλοσοφική ιδέα, δηλαδή 
η έννοια. Υπάρχουν ευτυχισµένα ζώα, αλλά πόσο βραχύπνοη 
είναι αυτή η ευτυχία! Η διάρκεια του ζώου, µη διακοπτόµενη 
από την απελευθερωτική σκέψη, είναι θολή και καταθλιπτι-
κή. Για τη διαφυγή από τη βασανιστικά κενή ύπαρξη είναι 
αναγκαία µια αντίσταση, ραχοκοκαλιά της οποίας είναι η 
γλώσσα. Ακόµη και το πιο ισχυρό ζώο είναι άπειρα αδύναµο. 
Η διδασκαλία του Σοπενχάουερ, σύµφωνα µε την οποία το 
εκκρεµές της ζωής κινείται µεταξύ πόνου και ανίας, µεταξύ 
σηµειακών στιγµών ορµικής ικανοποίησης και ατέλειωτης 
µανιακής λαχτάρας, ισχύει για το ζώο, το οποίο δεν µπορεί να 
αποσοβήσει τη µοιραία συµφορά µέσω της γνώσης. Στην 
ψυχή του ζώου υπάρχουν εγγενώς τα επιµέρους συναισθήµα-
τα και οι ανάγκες του ανθρώπου, ακόµη µάλιστα και τα στοι-
χεία του πνεύµατος, αλλά χωρίς το στήριγµα που µόνον ο ορ-
γανωτικός Λόγος παρέχει. Οι καλύτερες µέρες κυλούν µέσα 
σε συνεχή και εναλλασσόµενη απασχόληση, σαν ένα όνειρο, 
που το ζώο έτσι κι αλλιώς δύσκολα µπορεί να διακρίνει από 
την αγρύπνια. Δεν γνωρίζει τη σαφή µετάβαση από το παι-
γνίδι στη σοβαρότητα, το ευτυχισµένο ξύπνηµα που οδηγεί 
από τον εφιάλτη στην πραγµατικότητα. 
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Στα παραµυθία των εθνών η µεταµόρφωση των ανθρώπων 
σε ζώα επανέρχεται ως τιµωρία. Θεωρείται κολασµός να είναι 
κανείς φυλακισµένος µέσα στο σώµα ενός ζώου. Στα παιδιά 
και στους λαούς η ιδέα τέτοιων µεταµορφώσεων είναι άµεσα 
κατανοητή και γνώριµη. Και η πίστη στη µετεµψύχωση στους 
πιο παλαιούς πολιτισµούς αντιλαµβάνεται τη ζωική µορφή 
ως ποινή και βάσανο. Η βουβή αγριότητα στο βλέµµα του 
ζώου µαρτυρεί την ίδια φρικαλεότητα που φοβούνταν οι 
άνθρωποι σε σχέση µε αυτή τη µεταµόρφωση. Κάθε ζώο 

θυµίζει µια αβυσσαλέα συµφορά που συνέβη στους πανάρ-
χαιους χρόνους. Το παραµύθι εξωτερικεύει την υπόνοια των 
ανθρώπων. Αν όµως εκείνου του πριγκιπάτου είχε αποµείνει 
ο Λόγος, έτσι που οτη δεδοµένη στιγµή µπόρεσε να πει τον 
πόνο του και να λυτρωθεί από τη νεράιδα, η έλλειψη του Λό-
γου καθηλώνει το ζώο για πάντα στη µορφή του, εκτός αν ο 
άνθρωπος, που χάρη στο παρεθοντου είναι ένα µε αυτό, βρει 
τη λυτρωτική ρήση και µαλακώνει την πέτρινη καρδιά της αι-

ωνιότητας στο τέλος των καιρών. 
Η φροντίδα όµως για το άλογο ζώο φαίνεται στον έλλο-

γο περιττή. Ο δυτικός πολιτισµός την έχει αναθέσει στις 
γυναίκες. Αυτές δεν συµβάλλουν αυτόνοµα στη δυναµική 
προσφορά, στην οποία βασίζεται αυτός ο πολιτισµός. Ο 
άντρας πρέπει να βγαίνει έξω στην εχθρική ζωή, πρέπει να 
δρα και να επιδιώκει.* Η γυναίκα δεν είναι υποκείµενο. Δεν 
παράγει, αλλά περιποιείται αυτούς που παράγουν, ένα 
ζωντανό µνηµείο των πολύ µακρινών καιρών της κλειστής 
οικιακής οικονοµίας. Γι' αυτήν δεν ήταν πολύ ευνοϊκός ο 
καταµερισµός της εργασίας, όπως τον επέβαλε ο άντρας. 
Έγινε η ενσάρκωση της βιολογικής λειτουργίας, η εικόνα 
της φύσης, που η καταπίεση της αποτέλεσε τον τίτλο τιµής 

"Τρεις στίχοι από το ποίηµα του Schiller «Das Lied von der Glocke». 
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αυτοΰ του πολιτισµού. Το όνειρο χιλιετιών ήταν η χωρίς όρια 
υποδούλωση της φύσης, η µετατροπή του κόσµου σε 
απέραντο κυνηγότοπο. Με αυτόν τον πόθο ήταν εναρµονι-
σµένη η ιδέα του ανθρώπου στην ανδρική κοινωνία. Αυτό 
ήταν το νόηµα του Λόγου για τον οποίο ο άντρας καυχιόταν. 
Η γυναίκα ήταν µικρότερη και πιο αδύναµη· ανάµεσα σε 
αυτή και τον άντρα υπήρχε µια διαφορά την οποία δεν µπο-
ρούσε να ξεπεράσει, µια διαφορά που έχει τεθεί από τη φύση, 
η µεγαλύτερη ντροπή και ταπείνωση που µπορεί να υπάρξει 
στην ανδρική κοινωνία. Εκεί όπου η υποδούλωση της φύσης 
είναι ο αληθινός στόχος, η βιολογική κατωτερότητα 
παραµένει το κατεξοχήν στίγµα και η σφραγισµένη από τη 
φύση αδυναµία είναι το σηµάδι που ανοίγει την όρεξη για 
βιαιοπραγία. Η εκκλησία, η οποία οτην πορεία της ιστορίας 
είναι ζήτηµα αν έχασε ποτέ ευκαιρία να ασκήσει και αυτή την 
αποφασιστική της επιρροή στους λαϊκούς θεσµούς, είτε 
επρόκειτο για τη δουλεία είτε για σταυροφορίες ή για απλά 
πογκρόµ, παρά το Ave Maria ακολούθησε και στην εκτίµηση 
της γυναίκας τον Πλάτωνα. Η εικόνα της περίλυπης 
Θεοτόκου ήταν µια παραχώρηση στα υπολείµµατα της 
µητριαρχίας. Εντούτοις η εκκλησία καθαγίασε την κα-
τωτερότητα της γυναίκας και µέσω της εικόνας που όφειλε να 
τη λυτρώσει από αυτή. «Αρκεί κανείς σε µια χριστιανική 
χώρα», αναφωνεί ως νόµιµος γιος της ο Ντε Μεστρ, «να 
σβήσει ή και να αποδυναµώσει ώς ένα βαθµό την επιρροή 
του θεϊκού νόµου, διατηρώντας την ελευθερία που προκύπτει 
από αυτόν για τη γυναίκα, και πολύ σύντοµα θα δει την κατά 
τα άλλα ευγενή και συγκινητική ελευθερία να εκφυλίζεται σε 
αδιαντροπιά. Οι γυναίκες θα γίνουν φθοροποιά εργαλεία µιας 
γενικής κατάπτωσης, που σε σύντοµο διάστηµα θα προσβάλει 
τα ζωτικά µέρη του κράτους. Το ίδιο θα παραδοθεί στη σήψη 
και µε τη γαγγραινώδη αποσύνθεση του 
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θα µεταδώσει το αίσχος και τον τρόµο».21 Με τις δίκες κατά 
των µαγισσών, το τροµοκρατικό µέσον που οι συµµαχούσες 
φεουδαρχικές συµµορίες εφάρµοζαν κατά του πληθυσµού 
όταν ε'νιωθαν να απειλούνται, γιορταζόταν και επιβεβαιω-
νόταν ταυτόχρονα η υπερνίκηση των προϊστορικών µη-
τριαρχικών και µιµητικών σταδίων ανάπτυξης από την αν-
δρική κυριαρχία. Τα Autodafes* ήταν οι παγανιστικές πυρές 
χαράς της εκκλησίας, ο θρίαµβος της φύσης µε τη µορφή 
του αυτοσυντηρητικοΰ Λόγου για τη δόξα της κυριαρχίας 
πάνω στη φΰση. 
Η αστική τάξη επωφελήθηκε από την αρετή και την κο-

σµιότητα της γυναίκας, τους σχηµατισµούς αντίδρασης της 
µητριαρχικής εξέγερσης. Η ίδια η γυναίκα κατάφερε για λο-
γαριασµό ολόκληρης της υπό εκµετάλλευση φύσης να γίνει 
δεκτή στον κόσµο της κυριαρχίας, αλλά ως σπασµένη. Υπο-
δουλωµένη, καθρεφτίζει στα µάτια του νικητή τη νίκη του µε 
την αυθόρµητη υποταγή της: Την ήττα ως αφοσίωση, την 
απελπισία ως ωραία ψυχή,** την ατιµασµένη καρδιά ως το 
στήθος που χαρίζει αγάπη. Με το τίµηµα της ριζικής απόσπα-
σης από την πρακτική, της απόσυρσης στον άτρωτο µαγικό 
κύκλο, η φύση δέχεται από τον κύριο της πλάσης τα σέβη του. 
Η τέχνη, τα ήθη, η αιθέρια αγάπη είναι προσωπεία της φύσης, 
µε την οποία αυτή επιστρέφει µεταµορφωµένη και γίνεται η 
έκφραση της ίδιας της αντίθεσης της. Με τα προσωπεία της 
κερδίζει τη γλώσσα- στη διαστρέβλωση της αναδύεται η 
ουσία της· η οµορφιά είναι το φίδι που δείχνει την πληγή που 

21. Eclaircissementsurles Sacrifices. 'Euvres, Λυόν 1892, τόµ. V, σελ. 322 κ.ε. 
*Autodafe: (πορτογ: auto da fe, λατ: actus fidei, σηµαίνει πράξη πίστης)' 
πρόκειται για το κάψιµο αιρετικών ή και απανορευµε'νων βιβλίων, που απο-
φάσιζαν τα ιεροδικεία. 
* *Ωραία ψυχή (Schone Seele) αποκαλεί ο Σίλερ την αρµονική-ενιαία ύπαρ-
ξη της ηθικότητας και της αισθησιακότητας. 
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κάποτε βρισκόταν το κεντρί. Πίσω από το θαυµασµό του 
άντρα για την οµορφιά παραµονεύει όµως πάντοτε το τρα-
νταχτό γε'λιο, η άµετρη ειρωνεία, η βάρβαρη αισχρολογία του 
σεξουαλικά ικανού εις βάρος της ανικανότητας, µε την οποία 
αυτός ναρκώνει τον κρυφό φόβο ότι είναι παραδοµένος στην 
ανικανότητα, στο θάνατο, στη φύση. Αφότου οι ακρωτηρια-
σµένοι τρελοί, µε τα χοροπηδήµατα και τους ζουρλοµανδύες 
των οποίων συνδεόταν άλλοτε η θλιβερή ευτυχία της σπασµέ-
νης φύσης, γλίτωσαν από την υπηρεσία των βασιλιάδων, η 
σχεδιασµένη καλλιέργεια του ωραίου κατακυρώθηκε στη 
γυναίκα. Η σύγχρονη πουριτανή αποδέχθηκε αυτό το καθή-
κον ένθερµα. Ταυτίσθηκε εντελώς µε ό,τι συνέβη, όχι µε την 
άγρια, αλλά µε την εξηµερωµένη φύση. Ό,τι απέµενε από το 
αέρισµα µε τη βεντάλια, από το τραγούδι και το χορό των 
υπόδουλων γυναικών της Ρώµης περιστάλθηκε στο Μπέρµιν-
γκχαµ οριστικά στο παίξιµο πιάνου και άλλα εργόχειρα, 
ωσότου και τα τελευταία υπολείµµατα θηλυκής αχαλινωσίας 
εξευγενίσθηκαν εντελώς σε εµβλήµατα του πατριαρχικού 
πολιτισµού. Υπό την πίεση της οικουµενικής διαφήµισης η 
πούδρα και το κραγιόν, απαρνούµενα πλήρως την προέλευση 
τους από τις εταίρες, µετατράπηκαν σε µέσα περιποίησης του 
δέρµατος, όπως το µαγιό σε σύµβολο της υγιεινής. Δεν υπάρ-
χει γλιτωµός. Το γεγονός και µόνον ότι ο έρωτας συντελείται 
µέσα στο εντελώς οργανωµένο σύστηµα της κυριαρχίας απο-
τυπώνει πάνω του το εργοστασιακό σήµα. Στη Γερµανία οι 
ενταγµένες αποδεικνύουν ακόµα και µε την εναλλαγή σεξου-
αλικών συντρόφων, όπως άλλοτε µόνο µε την κοσµιότητα, την 
υπακοή τους στο κατεστηµένο, εκδηλώνουν µε την αδιακρί-
τως τελούµενη σεξουαλική πράξη την αυστηρή υποταγή στον 
κυρίαρχο Λόγο. 
Ως απολίθωµα της αστικής υπόληψης της γυναίκας ξεπρο-

βάλλει µέσα στη σηµερινή εποχή η µέγαιρα. Στριγκλίζοντας 
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εκδικείται από αµνηµονεύτων χρόνων µέσα στο σπίτι της την 
κακοδαιµονία που έπληξε το φύλο της. Ζώντας χωρίς την τι-
µή της γονυκλισίας που δεν της έγινε, η κακή γριά επιπληττει 
και έξω από το σπίτι της τον αφηρηµένο που δεν σηκώνεται 
αµέσως µπροστά της και µε ένα χτύπηµα του ρίχνει το καπέ-
λο από το κεφάλι. Την κεφαλή επί πίνακι, έστω και αν αυτό 
σηµαίνει απλώς καθαίρεση, τη ζητούσε πάντοτε στην πολιτι-
κή, είτε θυµοΰµενη το παρελθόν της ως µαινάδας είτε εµφα-
νιζόµενη πιο ανδρική από τον άνδρα και την ανδρική τάξη 
πραγµάτων µέσα στην ανίσχυρη οργή της. Η αιµοδιψία του 
θηλυκοΰ στα πογκρόµ επισκιάζει την ανδρική. Η καταπιε-
σµένη γυναίκα ως µέγαιρα επέζησε µετά το τέλος της εποχής 
της και δείχνει το δύσµορφο προσωπείο της ακρωτηριασµέ-
νης φύσης ακόµη και σε µια περίοδο όπου η κυριαρχία δια-
πλάθει ήδη το γυµνασµένο σώµα και των δύο φύλων, µέσα 
στην οµοιοµοφία του οποίου το δύσµορφο προσωπείο έγινε 
άφαντο. Στο φόντο αυτής της µαζικής παραγωγής οι επιπλή-
ξεις της µέγαιρας, η οποία τουλάχιστον διατηρούσε το ξεχω-
ριστό της πρόσωπο, γίνονται σηµάδι ανθρωπιάς και η ασχή-
µια ένδειξη πνεύµατος. Αν σε περασµένους αιώνες η υποτα-
γή του κοριτσιού αποτυπωνόταν στα µελαγχολικά του χαρα-
κτηριστικά και στην αφοσιωµένη αγάπη -µια αλλοτριωµένη 
εικόνα της φύσης, ένα αισθητικό πολιτιστικό πράγµα-, η µέ-
γαιρα ανακάλυψε τελικά ένα νέο γυναικείο επάγγελµα. Ως 
κοινωνική ύαινα επιδιώκει δραστήρια πολιτιστικούς στό-
χους. Η φιλοδοξία της κυνηγάει τιµές και δηµοσιότητα, αλλά 
το αισθητήριο της για την ανδρική κουλτούρα δεν είναι ακό-
µη τόσο οξύ ώστε να της επιτρέπει να µην παραπατάει, παρά 
τα δεινά που έχει υποστεί, και να µη δείχνει ότι µέσα στον πο-
λιτισµό των ανδρών δεν αισθάνεται ακόµη άνετα. Η µοναχι-
κή καταφεύγει σε συνονθυλεύµατα επιστήµης και µαγείας, 
σε εκτρώµατα προερχόµενα από το ιδανικό του µυστικό- 
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συµβούλου και της βόρειας µάντισσας. Τη γοητεύει η συµφο-
ρά. Η τελευταία γυναικεία εναντίωση στο πνεύµα της ανδρι-
κής κοινωνίας φθείρεται µέσα στο τέλµα των µικρών συµµο-
ριών, των παρασυναγωγών και των χόµπυ και γίνεται η διε-
στραµµένη επιθετικότητα του social work* και του θεοσοφι-
κού κουτσοµπολιού, η πρακτική εφαρµογή της κρυφής µικρο-
κακίας µέσα στην αγαθοεργία και στην Christian Science.** 
Σε αυτό το τέλµα η αλληλεγγύη µε τα πλάσµατα δεν εκφράζε-
ται στις εταιρείες προστασίας ζώων όσο στο νεοβουδισµό και 
στους πεκινέζους, το παραµορφωµένο πρόσωπο των οποίων 
θυµίζει ακόµη όπως στις παλαιές εικόνες την όψη του ξεπε-
ρασµένου από την πρόοδο γελωτοποιού. Τα χαρακτηριστικά 
του µικρού σκύλου αντιπροσωπεύουν, όπως τα αδέξια χορο-
πηδήµατατου καµπούρη, ακόµη και σήµερα την ακρωτηρια-
σµένη φύση, ενώ η µαζική βιοµηχανία και η µαζική κουλτού-
ρα έµαθαν ήδη να ετοιµάζουν τα σώµατα τόσο των ζώων για 
αναπαραγωγή όσο και των ανθρώπων σύµφωνα µε επιστηµο-
νικές µεθόδους. Οι ισοπεδωµένες µάζες αντιλαµβάνονται τό-
σο λίγο πια τον δικό τους µετασχηµατισµό, στον οποίο όµως 
συµµετέχουν µε όλες τους τις δυνάµεις, που δεν έχουν πια την 
ανάγκη της συµβολικής του επίδειξης. Ανάµεσα στις µικρές 
ειδήσεις της δεύτερης και τρίτης σελίδας των εφηµερίδων, 
των οποίων η πρώτη είναι γεµάτη από τα φοβερά κατορθώ-
µατα των ανθρώπων, µπορεί κανείς να διαβάζει κατά και-
ρούς για τις πυρκαγιές στα τσίρκα και τις δηλητηριάσεις των 
µεγάλων ζώων. Γίνεται µνεία των ζώων όταν τα τελευταία 
τους δείγµατα, τα οµοειδή του µεσαιωνικού γελωτοποιού, πε- 

*η εργασία των κοινωνικών λειτουργών. 
**Οργάνωση µε θρησκευτική κοσµοθεώρηση και µεταφυσικές θεραπευτι-
κές επιδιώξεις, θεµελιωµε'νη στις ΗΠΑ µεταξύ 1866 και 1870 από τη Mary 
Baker-Eddy. 
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βαίνουν µέσα σε ένα ατε'λειωτο µαρτύριο, ως απώλεια κεφα-
λαίου για τον ιδιοκτήτη τους, που στην εποχή του µπετόν δεν 
ήταν σε θέση να προσφέρει αντιπυρική προστασία στους πι-
στούς συντρόφους. Η µεγάλη καµηλοπάρδαλη και ο λευκός 
ελέφαντας είναι oddities,* µε τα οποία δύσκολα πια διασκε-
δάζει ένας έξυπνος µαθητής. Στην Αφρική, το τελευταίο µέ-
ρος της γης που µάταια θέλησε να προστατεύσει τις φτωχές 
αγέλες από τον πολιτισµό, τα ζώα αποτελούν εµπόδιο στην 
προσγείωση των βοµβαρδιστικών αεροπλάνων στον πρό-

σφατο πόλεµο. Εξαλείφονται εντελώς. Πάνω στη λογικευµέ-
νη γη έχει εκλείψει η αναγκαιότητα της αισθητικής αντανά-
κλασης. Η αποδαιµονοποίηση συντελείται µέσω της άµεσης 
χάραξης των ανθρώπων. Η κυριαρχία δεν χρειάζεται πια τις 
δαιµονικές (numinosen**) εικόνες, διότι τις παράγει βιοµη-
χανικά και µε αυτές ενσωµατώνεται ακόµη ασφαλέστερα 

στους ανθρώπους. 
Η παραµόρφωση, που είναι ουσιαστικό γνώρισµα κάθε 

έργου τέχνης, όπως ο ακρωτηριασµός που συµπληρώνει τη 
λάµψη της θηλυκής οµορφιάς, αυτή η επίδειξη της πληγής 
στην οποία η κυριαρχούµενη φύση αναγνωρίζει τον εαυτό 
της, ασκείται πάλι από το φασισµό, αλλά όχι ως φαινοµενικό-
τητα. Προξενείται στους κολασµένους µε άµεσο τρόπο. Σε 
αυτή την κοινωνία δεν υπάρχει πια κανένα πεδίο όπου η 
κυριαρχία θα εµφανιζόταν ως αντίφαση, όπως στην τέχνη, 
κανένας διπλασιασµός*** πια δεν εκφράζει την παραµόρ-
φωση. Άλλοτε όµως µια τέτοια έκφραση δεν λεγόταν µόνον 

* αξιοπερίεργα. 
* "παγανιστική θεότητα ως απρόσωπη και ασύλληπτη δύναµη του καλού και 
του κακού· numinos' δαιµονικός, οτιδήποτε µυστηριώδες θεωρείται υπερ-
φυσικό, που εµπνε'ει δέος και ταυτόχρονα σαγηνεύει. 
**'Βλέπε σχετική αναφορά στο κεφάλαιο «Έννοια του διαφωτισµού», µε-
ταξύ των σηµ. 19 και 20, καθώς και τη σχετική σ.τ.µ. 
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οµορφιά, αλλά και σκε'ψη, πνεύµα, ακόµη και γλώσσα. Η 
γλουσσα σήµερα υπολογίζει, δηλώνει, προδίδει, υποβάλλει 
την ιδέα της δολοφονίας, δεν εκφράζει. Η πολιτιστική βιοµη-
χανία έχει ως ακριβές κριτήριο και στήριγµα της κάτι που 
βρίσκεται έξω από τον εαυτό της, όπως η επιστήµη: το γεγο-
νός. Οι αστέρες του κινηµατογράφου είναι ειδήµονες, οι επι-
τεύξεις τους αποτελούν πρωτόκολλα φυσικής συµπεριφοράς, 
ταξινοµήσεις τρόπων αντίδρασης· οι σκηνοθέτες και οι σενα-
ριογράφοι κατασκευάζουν µοντέλα προσαρµοσµένης συµπε-
ριφοράς. Η εργασία ακριβείας της πολιτιστικής βιοµηχανίας 
αποκλείει την παραµόρφωση ως απλό λάθος, ως σύµπτωση, ως 
κακή υποκειµενική και φυσική πλευρά. Η παρέκκλιση καλεί-
ται να δηλώσει την πρακτική σκοπιµότητα που την εντάσσει 
στον Λόγο. Μόνο τότε συγχωρείται. Με την αντανάκλαση της 
κυριαρχίας από τη φύση εξαφανίσθηκε το τραγικό όπως και 
το κωµικό- οι κύριοι εµφανίζουν τόση σοβαρότητα όση απαι-
τείται για το ξεπέρασµα των αντιστάσεων, και τόσο χιούµορ 
όση απόγνωση βλέπουν. Η πνευµατική ευχαρίστηση συνδεό-
ταν µε τον πόνο ως εκπρόσωπο, αυτοί όµως παίζουν µε την 
ίδια τη φρίκη. Ο αιθέριος έρωτας ήταν συνδεδεµένος µε την 
εµφάνιση της δύναµης µέσα από την αδυναµία, µε την οµορ-
φιά της γυναίκας, αυτοί όµως προσκολλώνται στη δύναµη µε 
άµεσο τρόπο: το είδωλο της κοινωνίας σήµερα είναι το αερο-
δυναµικά ευγενές ανδρικό πρόσωπο. Το θηλυκό χρησιµεύει 
στη δουλειά και στη γέννα ή, ως ευπαρουσίαστο, ανεβάζει το 
κοινωνικό γόητρο του συζύγου. Δεν συνεπαίρνει τον άνδρα 
σε ενθουσιώδεις διαχύσεις. Η λατρεία επιστρέφει πάλι στη 
φιλαυτία. Ο κόσµος µε τους σκοπούς του χρειάζεται ολόκλη-
ρο τον άντρα. Κανένας πια δεν µπορεί να δοθεί ολοκληρωτι-
κά, πρέπει να µείνει µέσα. Για την πρακτική όµως η φύση εί-
ναι αυτό που βρίσκεται έξω και κάτω από αυτή, ως αντικεί-
µενο, όπως ανέκαθεν στη λαϊκή γλώσσα το κορίτσι του φα- 
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ντάρου. Το συναίσθηµα τώρα µένει κοντά στην εξουσία που 
αναφέρεται στον εαυτό της ως εξουσία. Ο άντρας καταθέτει 
τα όπλα µπροστά στον ψυχρό και ζοφερά ακλόνητο άντρα, 
όπως προηγουµένως η γυναίκα. Ο ίδιος µετατρέπεται σε θη-
λυκό που ατενίζει την εξουσία. Στη φασιστική συλλογικοτητα 
µε τις οµάδες της και τα στρατόπεδα εργασίας της ο καθένας 
είναι από την τρυφερή νεότητα του ένας αιχµάλωτος σε απο-
µόνωση' εκεί εκτρέφεται η οµοφυλοφιλία. Και το ζώο ακόµη 
πρέπει να φέρει τα ευγενή γνωρίσµατα. Το χαρακτηρισικό 
ανθρώπινο πρόσωπο, που µε ταπεινωτικό τρόπο θυµίζει 
στους ανθρώπους την καταγωγή τους από τη φύση και τον ξε-
πεσµό τους σε αυτή, απευθύνει τώρα µόνο την ακαταµάχητη 
έκκληση για διακεκριµένο φόνο. Η αντισηµιτική γελοιογρα-
φία το ήξερε ανέκαθεν, και η αποστροφή που ένιωθε ο Γκαίτε 
για τους πιθήκους δείχνει και αυτή τα όρια της ανθρωπιάς 
του. 'Οταν οι µεγιστάνες της βιοµηχανίας και οι φασίστες 
ηγέτες έχουν γύρω τους ζώα, δεν είναι πίνσερ, αλλά δανέζι-
κοι µολοσσοί και λιονταρόπουλα. Πρέπει να καρυκεΰουν την 
εξουσία µε τον τρόµο που εµπνέουν. Τόσο τυφλός είναι ο κο-
λοσσός, ο φασίστας σφαγέας, µπροστά στη φύση, που σκέ-
φτεται το ζώο µόνον ως µέσον για να ταπεινώσει τους ανθρώ-
πους. Γι' αυτόν ισχύει πράγµατι αυτό που ο Νίτσε άδικα κα-
ταλόγιζε στον Σοπενχάουερ και στον Βολταίρο, ότι «ήξεραν 
να µεταµφιέζουν το µίσος (τους) για ορισµένα πράγµατα και 
ανθρώπους σε ευσπλαχνία απέναντι στα ζώα».22 Προϋπόθεση 
της πραότητας των φασιστών απέναντι στα ζώα, στη φύση και 
στα παιδιά είναι το διωκτικό µένος. Το ανάλαφρο χαΐδεµα 
στα µαλλιά των παιδιών και στο τρίχωµα των ζώων σηµαίνει: 
αυτό το χέρι µπορεί να εξοντώσει. Χτυπά χαϊδευτικά το ένα 
θύµα προτού πατάξει το άλλο, και η επιλογή του δεν έχει 

*22. Nietzsche, Diefrohliche Wissenschaft. Werke, τόµ. V, σελ. 133. 
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να κάνει µε την ενοχή του θύµατος. Η θωπεία δείχνει παρα-
στατικά ότι µπροστά στην εξουσία είναι όλοι το ίδιο, κανένας 
δεν είναι προσωπικό ον. Για τον αιµατηρό σκοπό της κυριαρ-
χίας τα πλάσµατα αποτελούν µόνον υλικό. Έτσι, ο φύρερ 
φροντίζει για τους αθώους, οι οποίοι επιλέγονται στην τύχη, 
χωρίς να έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερο, όπως επίσης τους σκο-
τώνουν χωρίς να έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Η φύση είναι 
βροµιά. Το δίκαιο είναι µε το µέρος της πολυµήχανης δύνα-
µης που επιζεί. Η ίδια είναι µε τη σειρά της µόνο φύση, ολό-
κληρος ο γεµάτος επινοήσεις και λεπτολογίες µηχανισµός 
της σύγχρονης βιοµηχανικής κοινωνίας είναι απλώς φύση 
που κατακρεουργεί τον εαυτό της. Δεν υπάρχει πια κανένα 
µέσον που θα µπορούσε να εκφράσει αυτή την αντίφαση, η 
οποία ακολουθεί την πορεία της µε την πεισµατική σοβαρό-
τητα του κόσµου από τον οποίο η τέχνη, η σκέψη, η αρνητικό-
τητα* εξαφανίσθηκαν. Οι άνθρωποι είναι τόσο ριζικά αλλο-
τριωµένοι ο ένας από τον άλλον και από τη φύση, που δεν ξέ-
ρουν πια παρά µόνο σε τι χρειάζεται ο ένας για τον άλλον και 
τι κακό του προξενεί. Ο καθένας είναι ένας παράγων, το υπο-
κείµενο ή το αντικείµενο µιας οποιασδήποτε πρακτικής, κάτι 
στο οποίο βασίζεται κανείς ή δεν πρέπει να βασίζεται πια. 
Σε αυτόν τον απελευθερωµένο από τη φαινοµενικότητα 

κόσµο, στον οποίο οι άνθρωποι µετά την απώλεια του στοχα-
σµού έγιναν πάλι τα έξυπνα ζώα που υποδουλώνουν το υπό-
λοιπο σύµπαν, όταν δεν είναι απασχοληµένοι µε τον αλληλο-
σπαραγµό τους, η στροφή της προσοχής προς το ζώο δεν θε-
ωρείται πια απλώς και µόνο συναισθηµατισµός, αλλά προδο-
σία της προόδου. Ο Γκέρινγκ, ακολουθώντας τη γνήσια αντι-
δραστική παράδοση, συνδύασε την προστασία των ζώων µε 

♦Πάντοτε υπό τη διαλεκτική ε'ννοια της κριτικής, της αντίθεσης στο κατε-
στηµένο. 
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το φυλετικό µίσος, τη λουθηρανική-γερµανική απόλαυση του 
χαρούµενου φόνου µε την ευγενική εντιµότητα του άρχοντα 
κυνηγού. Τα µε'τωπα είναι σαφή: όποιος αγωνίζεται κατά του 
Χερστ* και του Γκέρινγκ είναι υπέρ του Παυλώφ και της ζω-
οτοµίας, όποιος διστάζει είναι απροστάτευτο θήραµα και για 
τις δυο πλευρές. Πρέπει να έλθει στα λογικά του. Η επιλογή 
είναι δεδοµένη και αναπόδραστη. Όποιος θέλει να αλλάξει 
τον κόσµο, πρέπει πάση θυσία να µην καταλήξει σε εκείνο το 
τέλµα των µικρών συµµοριών, όπου µαζί µε τους µάντεις 
βουλιάζουν και οι αιρετικοί της πολιτικής, οι ουτοπιστές και 
οι αναρχικοί. Ο διανοούµενος, όταν η σκέψη του δεν συνδέε-
ται µε καµιά πραγµατική ιστορική δύναµη και δεν προσανα-
τολίζεται προς κανέναν από τους πόλους προς τους οποίους 
πλέει η βιοµηχανική κοινωνία, χάνει, καθώς υποστηρίζουν, 
την ουσία και η σκέψη του δεν έχει στέρεη βάση. Λογικό εί-
ναι το πραγµατικό.** Όποιος δεν συµπράττει, λένε και οι 
προοδευτικοί, δεν βοηθάει κανέναν. Όλα, λένε, εξαρτώνται 
από την κοινωνία, ακόµη και η πιο ακριβής σκέψη πρέπει να 
αφοσιωθεί στα ισχυρά κοινωνικά ρεύµατα, χωρίς αυτά θα γί-
νει λόξα. Αυτή η οµοφωνία συνενώνει όλους τους ρεαλιστές* 
αναγνωρίζει την ανθρώπινη κοινωνία ως µια µαζική συµµο-
ρία µέσα στη φύση. Ο λόγος, όταν δεν αποβλέπει στους στό-
χους ενός από τους κλάδους αυτής της µαζικής συµµορίας, 
τους προκαλεί άµετρη οργή. Τους θυµίζει ότι έχει ακόµη φω-
νή, κάτι που φαίνεται πως υπάρχει µόνο και µόνο για να σπά-
σει: τη φύση, από την οποία βρίθουν τα ψεΰδη των λαϊκοεθνι-
κά και φολκλορικά προσανατολισµένων. Όπου ο ήχος αυτού 

* W.R. Hearst· βαθύπλουτος και στυγνός µεγαλοϊδιοκτήτης εφηµερίδων και 
κινηµατογραφικών εταιρειών, στενά συνδεδεµένος µε τη ναζιστική Γερµα-
νία. 
Ειρωνική αναφορά στη γνωστή ρήση του Χε'γκελ. 
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του λόγου για µια στιγµή διακόπτει τα συνθήµατα που διαλα-
λούν εν χορώ, ακούγεται η επικαλυπτόµενη από τις κραυγές 
τους φρίκη, η οποία δεν ζει µόνο σε κάθε ζώο, αλλά και στις 
ίδιες τις εξορθολογισµένες και τσακισµένες καρδιές τους. Οι 
τάσεις που αυτός ο λόγος φέρνει στο φως είναι πανταχού πα-
ρούσες και τυφλές. Η φύση καθ' εαυτήν δεν είναι ούτε καλή, 
όπως τη θέλει ο παλαιός ροµαντισµός, ούτε ευγενική, όπως τη 
θέλει ο νέος. Ως πρότυπο και στόχος σηµαίνει το αντίπνευµα, 
το ψέµα και την κτηνωδία- µόνον ως αναγνωρισµένη µετατρέ-
πεται σε λαχτάρα της ύπαρξης για την ειρήνη της, σε εκείνη τη 
συνείδηση που εξαρχής ενέπνεε την απαρέγκλιτη αντίσταση 
εναντίον του ηγέτη, του φύρερ, και της συλλογικότητας. Επι-
κίνδυνη για την κυρίαρχη πρακτική και τις αναπόδραστες 
εναλλακτικές επιλογές της δεν είναι η φύση, µε την οποία µάλ-
λον συµπίπτει, αλλά η υπενθύµιση της φύσης. 

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 

Προπαγάνδα για την αλλαγή του κόσµου, τι ανοησία! Η προ-
παγάνδα µετατρέπει τη γλώσσα σε εργαλείο, σε µοχλό, σε 
µηχανή. Η προπαγάνδα εµπεδώνει την ψυχοσύνθεση των αν-
θρώπων, όπως αυτοί έχουν καταντήσει κάτω από την κοινω-
νική αδικία, θέτοντας τους σε κίνηση. Βασίζεται στο γεγονός 
ότι µπορεί κανείς να βασίζεται σε αυτούς. Βαθιά µεσάτου ξέ-
ρει ο καθένας ότι το µέσον τον µεταβάλλει σε µέσον, όπως 
στο εργοστάσιο. Η οργή που νιώθουν µέσα τους όταν ακο-
λουθούν την προπαγάνδα είναι η παλαιά οργή κατά του 
ζυγού, ενισχυµένη µε την υποψία ότι η διέξοδος την οποία 
υποδεικνύει η προπαγάνδα είναι ψεύτικη. Η προπαγάνδα 
χειραγωγεί τους ανθρώπους- όταν κραυγάζει ελευθερία, 
αντιφάσκει στον εαυτό της. Η ψευδολογία είναι αδιαχώριστη 
από αυτή. Μια κοινότητα ψεύδους είναι αυτή όπου µέσω της 
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προπαγάνδας συνευρίσκονται ο ηγέτης και οι καθοδηγούµε-
νοι, ακόµη και όταν τα περιεχόµενα ως τέτοια είναι ορθά. 
Ακόµη και η αλήθεια είναι γι' αυτή απλώς ένα µέσον για να 
κερδίσει οπαδούς- τη νοθεύει κιόλας καθώς τη βγάζει από το 
στόµα της. Γι' αυτό η αληθινή αντίσταση δεν γνωρίζει την 
προπαγάνδα. Η προπαγάνδα είναι µισάνθρωπη. Προϋποθέτει 
ότι η βασική αρχή συµφωνά µε την οποία η πολιτική πρέπει 
να απορρέει από την κοινή κατανόηση των πραγµάτων δεν 
είναι παρά µόνο µια fagon de parler.* 
Σε µια κοινωνία που έχει λόγους να θέτει όρια στην απει-

λούσα αφθονία πρέπει να δυσπιστεί κανείς απέναντι σε ό,τι 
οι άλλοι συστήνουν στον καθένα. Η προειδοποίηση απέναντι 
στην εµπορική διαφήµιση, ότι καµιά επιχείρηση δεν χαρίζει 
κάτι, ισχύει παντού, µετά τη σύγχρονη συγχώνευση της επι-
χειρηµατικής δραστηριότητας και της πολιτικής προπάντων 
απέναντι στη δεύτερη. Ο βαθµός εξύµνησης αυξάνεται µε τη 
µείωση της ποιότητας, σε αντιδιαστολή προς τη Ρολς Ρόις η 
Φόλκσβάγκεν χρειάζεται οπωσδήποτε τη διαφήµιση. Τα 
συµφέροντα της βιοµηχανίας και των καταναλωτών δεν 
συνάδουν ούτε εκεί όπου αυτή στα σοβαρά θέλει να προσφέ-
ρει κάτι. Ακόµη και η προπαγάνδιση της ελευθερίας µπορεί 
να προκαλέσει σύγχυση, εφόσον πρέπει να ισοπεδώνει τη 
διαφορά µεταξύ της θεωρίας και των εκάστοτε µερικών 
συµφερόντων εκείνων στους οποίους απευθύνεται. Οι δολο-
φονηθέντες ηγέτες των εργατών στη Γερµανία εξαπατήθη-
καν από το φασισµό και ως προς την αλήθεια της δράσης 
τους, διότι µε την εφαρµογή της επιλεκτικής εκδίκησης αυτός 
έδειξε ότι η αλληλεγγύη είναι ψέµα. 'Οταν ο διανοούµενος 
πεθαίνει στο στρατόπεδο βασανιζόµενος, οι εργάτες έξω δεν 
ζουν κατ' ανάγκη χειρότερα. Ο φασισµός δεν είναιτο ίδιο για 

"τρόπος του λέγειν, κενή φρασεολογία. 
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τον Οσιέτσκι* και για το προλεταριάτο. Η προπαγάνδα εξα-
πάτησε και τους δυο. 
Ασφαλώς: ύποπτη δεν είναι η παρουσίαση της πραγµατι-

κότητας ως κόλασης, αλλά το κάλεσµα ρουτίνας για απόδρα-
ση από αυτή. Αν σήµερα ο λόγος µπορεί να απευθυνθεί σε 
κάποιον, αυτός δεν είναι ούτε οι λεγόµενες µάζες ούτε το µε-
µονωµένο άτοµο, που είναι ανίσχυρο, αλλά µάλλον ένας φα-
νταστικός µάρτυρας, για τον οποίο αφήνουµε πίσω µας το µή-
νυµα, για να µη βουλιάξει και αυτό εντελώς µαζί µας. 

1     ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΚΕ1ΑΣ 

Έµβληµα της ευφυΐας είναι η κεραία του σαλιγκαριου «µε 
την οπτική όραση», η οποία, αν µπορούµε να πιστέψουµε τον 
Μεφιστοφελή,23 είναι και όργανο όσφρησης* *. Μπροστά στο 
εµπόδιο η κεραία αποτραβιέται αµέσως στο προστατευτικό 
άσυλο του σώµατος, γίνεται πάλι ένα µε το όλον και µόνο δι-
στακτικά τολµά να ξαναβγεί αυτόνοµα. Αν ο κίνδυνος δεν 
έχει περάσει, εξαφανίζεται εκ νέου και το διάστηµα ώς την 
επανάληψη της δοκιµής γίνεται µεγαλύτερο. Η πνευµατική 
ζωή στην αρχή είναι αφάνταστα τρυφερή. Το αισθητήριο του 
σαλιγκαριου εξαρτάται από τον µυ, και οι µύες ατονούν όταν 
παρεµποδίζονται οι ελεύθερες κινήσεις τους. Το σώµα παρα- 

*Carl von Ossietzky (1889-1938), συγγραφέας και δηµοσιογράφος, ειρηνι-
οτης· κλεισµένος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου βασανίσθηκε φρικτά, 
το 1936 τιµήθηκε µε το βραβείο Νόµπελ ειρήνης για το 1935, αλλά δεν του 
επέτρεψαν να το παραλάβει. 23. Faust, Πρώτο µέρος, στίχ. 4068. 
**0 Γκαίτε, που ήταν και φυσιοδίφης, είχε δίκαιο. Οι δύο µεγάλες κεραίες 
του σαλιγκαριου έχουν στην κορυφή µάτια, που αντιλαµβάνονται το περί-
γραµµα των αντικειµένων και ξεχωρίζουν το φως από το σκοτάδι, ενώ οι 
δυο µικρότερες φέρουν οσφρητικά όργανα. 
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λύει από τον φυσικό τραυµατισµό, τσ πνεύµα από τον τρόµο. 
Αυτά τα δύο είναι αδιαχώριστα στην αρχή. 
Τα πιο ανεπτυγµένα ζώα οφείλουν τον εαυτό τους στη µε-

γαλύτερη ελευθερία- η ύπαρξη τους µαρτυρεί ότι παλαιότερα 
είχαν προβληθεί κεραίες προς νέες κατευθύνσεις και δεν 
αναγκάσθηκαν να υποχωρήσουν. Κάθε είδος τους είναι ένα 
µνηµείο αµέτρητων άλλων, που η δοκιµή τους να ανα-
πτυχθούν µαταιώθηκε ήδη στην αφετηρία, αυτών που υπέ-
κυψαν ήδη στον τρόµο µόλις µια κεραία σάλεψε προς την κα-
τεύθυνση του δικού τους γίγνεσθαι. Η κατάπνιξη των δυνατο-
τήτων από την άµεση αντίσταση της περιβάλλουσας φύσης 
συνεχίσθηκε προς τα µέσα µε την ατροφία των οργάνων λόγω 
του τρόµου. Σε κάθε περίεργη µατιά ενός ζώου αχνοφέγγει 
µια νέα µορφή ζωής, που θα µπορούσε να προέλθει από το 
διαµορφωµένο είδος στο οποίο ανήκει το ατοµικό ον. Δεν εί-
ναι µόνο ο χαρακτήρας του είδους αυτό που το συγκρατεί στο 
προστατευτικό άσυλο του παλαιού είναι- η βία την οποία 
αντικρίζει αυτή η µατιά είναι εκείνη η εκατοµµυριόχρονη 
που το καθήλωνε ανέκαθεν στο στάδιο εξέλιξης του και µε τη 
συνεχώς ανανεωνόµενη αντίσταση της εµποδίζει τα πρώτα 
του βήµατα για το ξεπέρασµα του. Μια τέτοια πρώτη οπτική 
µατιά είναι πάντοτε εύκολο να αποτραπεί- πίσω της υπάρχει 
η καλή θέληση, η εύθραυστη ελπίδα, αλλά όχι σταθερή ενέρ-
γεια. Το ζώο γίνεται δειλό και κουτό στην κατεύθυνση από 
την οποία αποδιώχθηκε οριστικά. 
Η βλακεία είναι µια ουλή. Μπορεί να σχετίζεται µε µια 

δραστηριότητα µεταξύ πολλών ή µε όλες, πρακτικές και 
πνευµατικές. Κάθε µερική βλακεία ενός ανθρώπου σηµαδεύ-
ει το µέρος όπου παρεµποδίσθηκε η ελεύθερη κίνηση των 
µυών στο ξύπνηµα αντί να ευνοηθεί. Με την παρεµπόδιση 
µπήκε αρχικά σε ενέργεια η µάταιη επανάληψη των ανοργά-
νωτων και αδέξιων προσπαθειών. Οι ατέλειωτες ερωτήσεις 
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του παιδιού είναι πάντοτε σηµάδι ενός κρυφού πόνου, ενός 
πρώτου ερωτήµατος στο οποίο δεν βρήκε απάντηση και που 
δεν ξέρει να το διατυπώσει σωστά.24 Η επανάληψη µοιάζει εν 
µέρει µε την παιγνιδιστική διάθεση, όπως στην περίπτωση 
του σκύλου που πηδά ασταµάτητα µπροστά στην πόρτα, την 
οποία δεν ξέρει ακόµη πώς να την ανοίξει, ώσπου τελικά πα-
ραιτείται όταν το χερούλι είναι πολύ ψηλά, και εν µέρει υπα-
κούει σε έναν απελπιστικό καταναγκασµό, όπως το λιοντάρι 
που πηγαινοέρχεται ακατάπαυστα µέσα στο κλουβί και ο 
νευρωτικός που επαναλαµβάνει την αµυντική αντίδραση η 
οποία ήδη στο παρελθόν ήταν µάταιη. Αν το παιδί κουρασθεί 
να επαναλαµβάνει ή η παρεµπόδιση ήταν πολύ βάναυση, τό-
τε η προσοχή του µπορεί να στραφεί προς άλλη κατεύθυνση, 
το παιδί είναι πλουσιότερο σε εµπειρίες, όπως λένε, και όµως 
στο σηµείο όπου έχει πληγεί η επιθυµία είναι εύκολο να του 
µείνει µια ανεπαίσθητη ουλή, ένα σκληρό σηµαδάκι, που η 
επιφάνεια του είναι αναίσθητη. Τέτοιες ουλές αποτελούν πα-
ραµορφώσεις. Μπορούν να φτιάξουν χαρακτήρες σκληρούς 
και ικανούς, µπορούν να φτιάξουν βλάκες - µε την έννοια της 
νοσηρής ανεπάρκειας, της τυφλότητας και της αδυναµίας, 
όταν µένουν απλώς στάσιµες, µε την έννοια της κακίας, του 
πείσµατος και του φανατισµού, όταν στρέφονται προς τα µέ-
σα δηµιουργώντας τον καρκίνο. Η καλή θέληση γίνεται κακή 
όταν υποστεί βία. Και όχι µόνον η απαγορευµένη ερώτηση, 
αλλά και η κοινωνικά αποδοκιµαζόµενη µίµηση, το απαγο-
ρευµένο κλάψιµο, το απαγορευµένο παράτολµο παιγνίδι, 
µπορούν να οδηγήσουν σε τέτοιες ουλές. Όπως τα είδη στη 

24.  Βλέπε:  Karl Landauer,  «Intelligenz und Dummheit», στο: Das 
Psychoanatytische Volksbuch, Βέρνη 1939, σελ. 172. 
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σειρά των ζώων,* ε'τσι και οι πνευµατικές βαθµίδες στο αν-
θρώπινο γένος, ακόµα και τα τυφλά σηµεία στο ίδιο άτοµο, 
σηµαδεύουν σταθµούς όπου η ελπίδα ναυάγησε και οι οποίοι 
στην απολίθωση τους µαρτυρούν ότι κάθε ζωντανό ον απει-
λείται από ένα ανάθεµα. 

•Πρόκειται για τη «συστηµατική χατάταξτ\ των ζώων», που περιλαµβάνει 
πάνω από ένα εκατοµµύριο είδη, από τα µονοκύτταρα ώς τα θηλαστικά. 
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Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 

Κοσµάς Ψνχοπαίόης 

Ι 

Στον Πρόλογο της Διαλεκτικής του Διαφωτισµού1' ο Τ.Β. 
Αντόρνο και ο Μαξ Χόρκχάιµερ αναφέρουν ότι σκοπός της 
έρευνας τους δεν είναι τίποτε λιγότερο από τη γνώση του 
«γιατί η ανθρωπότητα αντί να περάσει σε µια αληθινά αν-
θρώπινη κατάσταση βουλιάζει σε ένα νέο είδος βαρβαρότη-
τας» (19). Η κατασκευή της παραπάνω πρότασης που ανα-
τρέχει στη γραµµατική µορφή του «αντί να» παραπέµπει σε 

*Στο εξής, όπου το κείµενο αναφέρεται στη Διαλεκτική τον Διαφωτισµού 
θα σηµειώνεται εντός παρενθέσεως ο αριθµός σελίδας της παρούσας έκδο-
σης. Οι σηµειώσεις του επιµέτρου βρίσκονται συγκεντρωµένες στο τέλος 
του κειµένου. 
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µια αξία της θεωρίας, η οποία δεν τίθεται θετικά,Το ίχνος της 
όµως διαγράφεται µέσα από την άρνηση της υπαρκτής θετι-
κής πραγµατικότητας, της νέας βαρβαρότητας. Η βαρβαρό-
τητα αυτή είναι βέβαια για το κείµενο του 1944 ο φασισµός, 
το σύστηµα απροκάλυπτης αδικίας και ανελευθερίας. Αλλά η 
Διαλεκτική τον Διαφωτισµού δεν στοχεύει κυρίως στην αντι-
παράθεση του φασισµού προς την κανονικότητα της σύγχρο-
νης της δηµοκρατικά οργανωµένης τεχνολογικής καπιταλι-
στικής κοινωνίας ως το τελείως διαφορετικό του. Ανιχνεύει 
µάλλον µια ιδιαίτερη προβληµατική σχέση κοινωνίας και φύ-
σης, την οποία προϋποθέτουν τόσο η κανονικότητα της ζωής 
στις σύγχρονες τεχνολογικές κοινωνίες, όσο και η βίαιη δια-
κοπή της από τον τερατώδη φασιστικό τρόπο δράσης και σκέ-
ψης. Αν η σχέση αυτή δεν γίνει αντικείµενο κριτικού αναστο-
χασµου και αποτρεπτικής δράσης, η σύγχρονη κοινωνία θα 
οδηγηθεί στην καταστροφή της, στην επιστροφή στην ασυνεί-
δητη φύση. Όµως η προβληµατική αυτή σχέση ιδρύθηκε µέσα 
από τον ίδιο τον τρόπο που οι ανθρώπινες κοινωνίες οργά-
νωσαν τη χειραφέτηση τους από τη φύση. Ο τρόπος αυτός εί-
ναι για τη Διαλεκτική τον Διαφωτισµού ταυτόσηµος µε µία 
διαδικασία διαφωτισµού, µε µία έννοια του όρου αυτού ευρύ-
τερη από τη σύλληψη της από τους θεωρητικούς των διαφωτι-
στικών κινηµάτων του 18ου αιώνα. 
Πρόκειται για µια διαδικασία αποµάκρυνσης από τη µα-

γεία και το µύθο, αντικατάστασης της φαντασίας µε γνώση, 
της µυθικής ενότητας µε την ενότητα σχέσεων που προϋποθέ-
τουν την αφαίρεση από την αµεσότητα, διαδικασίας που θε-
µελιώνεται σε λογικο-µαθηµατικές σχέσεις, στην επαγωγή 
και στην απαγωγή και επιφέρει την αποκατάσταση της 
συγκρισιµότητας των πραγµάτων και της προβλεψιµότητας 
των συµπεριφορών τους σε αυτή τη βάση. Αλλά αυτή η αφαί-
ρεση και ανακατασκευή είναι ταυτόσηµες µε την εξουσία πά- 
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νω στα πράγµατα και τον έλεγχο τους, την κυριαρχία πάνω 
στην ύπαρξη, τη «µατιά του κυρίου που διατάσσει». Η διαφω-
τιστική σκέψη γνωρίζει τα πράγµατα µε το να τα χειραγωγεί 
(38). Τα πράγµατα απέκτησαν τις «ουσίες» τους ως απο-
κρυσταλλώσεις εξουσιαστικών ενεργηµάτων, και ο άνθρωπος 
που βρίσκεται απέναντι τους αποκτά την ταυτότητα του ως 
εξουσιαστής. Η ίδια η ανθρωποποίηση, η ανόρθωση από την 
ωµή φύση, περιέχει άρα κατά τη Διαλεκτική τον Διαφωτισµού 
(που ακολουθεί εδώ τη σκέψη του Νίτσε), την εµπλοκή του 
διαφωτισµού σε µία νέα µυθολογία. Προϋποθέτει την 
απελευθέρωση από την πρόληψη που δεν συνειδητοποιεί το 
κόστος της, δηλαδή τον εγκλωβισµό σε έναν κόσµο εργαλεια-
κών σχέσεων που θέτουν εξουσιαστικά αυτό που στην κάθε 
φορά προηγούµενη φάση προϋπετίθετο (την προκατάληψη) 
ως κατασκευαστικό αποτέλεσµα τους. 
Η σχέση κοινωνίας και φύσης µπορεί να αναπαρασταθεί 

ως µίµηση2της φύσης µε σκοπό τον έλεγχο της. Το άµεσο φύε-
σθαι διασπάται και στις ρωγµές του παρεµβάλλονται διευθε-
τήσεις που το εξαναγκάζουν σε ελεγχόµενες αντιδράσεις βά-
σει της ενεργοποίησης επιµέρους δοµών της εγγενούς σε αυτό 
αναγκαιότητας. Αυτές οι παρεµβολές αποτυπώνονται ως 
αιτίες που ακολουθούνται από αποτελέσµατα. Η κίνηση της 
φύσης παρουσιάζεται τώρα ως νόµος που συνδέει τη σπορά µε 
το θερισµό, το πότισµα µε την καρποφορία, τη θέση των 
αστέρων µε τις ορθές κατευθύνσεις στη ναυσιπλοΐα. Μιµού-
µενη τη φύση η κοινωνία απελευθερώνεται από την τυχαία 
(αναγκαία) φυσική κίνηση, αλλά ταυτόχρονα αποκλείει το 
είδωλο µιας φύσης, που δεν θα υπόκειται σε αναγκαιότητες. 
Η διαφωτισµένη ανθρωπότητα προσπαθεί αποκτώντας γνώση 
να αποκλείσει το φόβο, ότι κάποιες φυσικές δυνάµεις 
ενεργοποιούµενες µε άγνωστο τρόπο θα λειτουργήσουν κα-
ταστροφικά γι' αυτήν, αλλά µε τον τρόπο αυτό συγκροτεί τους 
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εννοιακούς της χωρισµούς και αναδιπλασιασµούς, ως αντι-
δράσεις απέναντι στο φόβο, σε σχέση µ' αυτόν. 
Η αποκατάσταση της λογικής συνοχής πραγµατοποιείται 

ως στρατηγική απώθησης/µετάθεσης του φόβου και της απει-
λής και ταυτόχρονα ως απώθηση (αφαίρεση) της συγκροτη-
σιακής αυτής στιγµής της. Η εµπλοκή της κοινωνικής σκέψης 
και πράξης σε ένα ψευδές όλο, του οποίου η συνοχή συγκρο-
τείται µέσω της εξουσίας, την υποχρέωσε να αναζητήσει τη 
διαφυγή από αυτόν τον εγκλωβισµό, σε µία άλλη µίµηση που 
δεν αναπαράγει απλώς αυτό που κάθε φορά είναι για να το 
ελέγξει, αλλά αναστοχάζεται το γεγονός ότι το κάθε δεδοµέ-
νο προσδιορίζεται µε τη συγκεκριµένη µορφή του ακριβώς 
χάριν του ελέγχειν και υπονοµεύει µιµητικά αυτόν τον προσ-
διορισµό. Μια τέτοια µίµηση µπορεί να αναζητηθεί στην αι-
σθητική δηµιουργία. Αλλά η Διαλεκτική τον Διαφωτισµού 
εντοπίζει αυτή την κριτική µιµητική κίνηση πρωτίστως στον 
ίδιο της τον εαυτό στην «προσδιορισµένη άρνηση» που απο-
τελεί τη σκοπιά της (59,64). Η κριτική αρνείται την αµεσότη-
τα επιδιώκοντας να αναδείξει τη φύση της διαµεσολάβησης η 
οποία συγκροτεί το πραγµατικό ως θετικό/άµεσο και ταυτό-
χρονα συγκαλύπτεται από αυτό. 
Η άρνηση των απεικονιστικών µορφωµάτων (Bilder) του 

πραγµατικού την οποία επικαλε ίται η Δ ιαλεκτική του Δ ιαφω-
τισµον δεν συνίσταται όµως στη βίαιη υπαγωγή τους σε κά-
ποιον εννοιακο «σχηµατισµό» όπως τον περιγράφει η πρώτη 
καντιανή κριτική ούτε στη σχετικοποίηση του εποπτικού 
στοιχείου εν ονόµατι της συνθετικής λειτουργίας της διάνοι-
ας. Συνίσταται µάλλον στην αναζήτηση µέσα σε κάθε µόρφω-
µα του «ψεύδους» του που προκύπτει από την ίδια τη µορφή 
αναπαραγωγής του µέσα σε ένα εξουσιαστικό όλο. Το κάθε 
απεικόνισµα αποκρυπτογραφείται ως µία «γραφή που περιέ-
χει την οµολογία του ψεύδους του». Η διαλεκτική αναζήτηση 
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επιτρέπει την ανάδειξη της ιδιαίτερης διαµεσολάβησης του 
επιµέρους πραγµατικού στο ψευδές όλο, στοχάζεται «τα δε-
δοµένα... ως διαµεσολαβηµένα εννοιολογικά στοιχεία» που 
πληρούνται µόνο αν αναπτυχθεί το κοινωνικό, ιστορικό, αν-
θρώπινο νόηµα τους (64). Η αξιοπρόσεκτη αυτή διατύπωση 
φανερώνει ότι για τη Διαλεκτική τον Διαφωτισµού η διαδι-
κασία συγκρότησης του θετικού είναι ανακατασκευάσιµη, 
όχι µόνο βάσει µιας αναδροµής στους µηχανισµούς εξουσίας 
και βίας στην κοινωνία και στην ιστορία που οδήγησαν στις 
τωρινές εκβαρβαρισµένες µορφές θετικής πραγµατικότητας, 
αλλά και βάσει της αναδροµής στην ανθρώπινη εκείνη κατά-
σταση, στην οποία αναφέρθηκε ο πρόλογος της Διαλεκτικής 
τον Διαφωτισµού και που αποτελεί τη µεθοδολογικά αδι-
ευκρίνιστη «αξία» της θεωρίας. 
Η διαλεκτική «προσδιορισµένη άρνηση» αντιπαρατίθε-

ται στην εγελιανη πλήρη (έλλογη) µεσολάβηση του επιµέρους 
και του γενικού που αποκαθιστά την ολότητα του ιστο-
ρικό/κοινωνικού βασισµένη στην ιδεατής ελευθερίας, αποδί-
δοντας «ολοκληρωτικό» χαρακτήρα crto εγελιανό ιδεαλιστι-
κό εγχείρηµα. Αλλά αντιπαρατίθεται και στην καντιανή µε-
τατόπιση του προβλήµατος της φύσης τού είναι σε πρόβληµα 
των υπερβατολογικών, γνωστικο-εποπτικών όρων δυνατότη-
τας του. Η φιλοσοφία του Καντ, υποστηρίζει η Διαλεκτική 
τον Διαφωτισµού, αυτοπαγιδεύεται. Γι' αυτήν δεν υπάρχει εί-
ναι-στον-κόσµο που να µην είναι προσπελάσιµο από την επι-
στήµη. Αλλά µε τον τρόπο αυτό ο Λόγος καταδικάζεται στο 
να µην µπορεί να διακρίνει παρά µόνον τον εαυτό του στο 
αντικείµενο του. Το πρόγραµµα πλήρους κατεξουσιασµού 
της φύσης θα στραφεί τελικά κατά του υποκειµένου, που θα 
αυτοπεριορισθεί στην αφηρηµένη λειτουργία του «εγώ νοώ». 
Από την ίδρυση αυτής της λειτουργίας προκύπτει ο φορµαλι-
σµός που επιβεβαιώνει και νοµιµοποιεί ως περιεχόµενο του 
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αυτό που κατά περίπτωση προκύπτει. Ο φορµαλισµός µετα-
πίπτει σε θετικισµό: και οι δυο τοποθετήσεις είναι αποτελέ-
σµατα της κίνησης του λόγου, που υπαγορεύτηκε από την 
ανάγκη αυτοσυντήρησης του- να µετατρέψει τον εαυτό του σε 
καθαρό όργανο όλων των δυνατών σκοπών. 
Τα σύγχρονα λογικο-µαθηµατικά θεµε'λιατων επιστηµών 

αποτυπώνουν κάτι από τη βία που χρειάστηκε να ασκήσουν 
οι άνθρωποι πάνω στον εαυτό τους και στους οµοίους τους 
προκειµε'νου να πραγµατοποιήσουν έναν κόσµο µετρήσιµο, 
υπολογίσιµο και επιδεκτικό αιτιακών τελεσµάτων, έναν κό-
σµο που να ανταποκρίνεται στις λογικές αθροίσεις, διαζεύ-
ξεις και συνεπαγωγές. Αυτή η οµοιογενοποίηση σηµαίνει 
όµως αδικία που φανερώνεται µέσα απ' τον τρόπο που στην 
ιστορική διάρκεια το ένα κοµµάτι της κοινωνίας αντιµετώπι-
σε το άλλο ως αντικείµενο «ορθολογικών» διευθετήσεων 
σύµφωνα µε τα κάθε φορά συµφέροντα του. Η αδικία αυτή 
φανερώνεται όµως πρωτίστως µέσα από τους τρόπους που δι-
ευθετήθηκε ιστορικά η ίδια η σχέση κοινωνίας και φύσης, ως 
σχέση εκµετάλλευσης που επεκτείνεται και απέναντι στις αν-
θρώπινες ζωές ιδωµένες ως «φύση» απλώς και µόνο. 
Η ριζοσπαστικότητα του εγχειρήµατος της Διαλεκτικής 

του Διαφωτισµού θέτει, όπως γίνεται φανερό, εξυπαρχήςτον 
αναγνώστη της προ ορισµένων ανοικτών ερωτηµάτων που 
αφορούν ιδιαίτερα: 
α) Τον ιστορικό τόπο σταθεροποίησης αυτού πον ^Διαλε-

κτική τον Διαφωτισµού κατανοεί ως σύγχρονη κοινωνία και 
σκέψη. Η διαλεκτική της αυτοσυντήρησης, της µίµησης και 
της εξουσίας που υποβαστάζει την εξέλιξη του ανθρωπίνου 
είδους προς «υψηλότερα» επίπεδα γνώσης εµφανίζεται ως 
µια ενιαία διαδικασία από τη στιγµή της πρώτης ανθρωπο-
ποίησης και της µαγικής µίµησης της φύσης µέχρι τη σύγχρο-
νη κοινωνία της βιοµηχανίας, της µαζικής κουλτούρας και 



___ΕΠΙΜΕΤΡΟ 417 ___  

του φασιστικού κίνδυνου. Πρόκειται για µια βίαιη συµπύ-
κνωση της συνολικής ιστορίας στην οποία προβαίνει η Δ ιαλε-
κτική'του Διαφωτισµού ως κριτική των ιστορικών σχέσεων 
εξουσίας και βίας, και που καταλήγει στο κινδυνώδες ιστορι-
κό «τώρα»; Πρόκειται για µια αντεστραµµένη φιλοσοφία της 
ιστορίας που εξαφανίζειτη διαφορά στην ιστορική διάρκεια; 
Πρόκειται για την προβολή της εξορθολογισµένης σύγχρονης 
κοινωνικής σχέσης στο ιστορικό και προϊστορικό παρελθόν;3 
Η Διαλεκτική του Διαφωτισµού επιχειρεί εµµέσως να 
απαντήσει στα ερωτήµατα αυτά εξετάζοντας µορφικά στοι-
χεία συγκρότησης της σκέψης και πράξης σε ξεχωριστές ιστο-
ρικο-κοινωνικές µορφές όπως είναι ο επικός κόσµος της οµη-
ρικής Οδύσσειας, ο φασιστικός τρόπος σκέψης και αποκλει-
σµού της ετερότητας και η µαζική αναπαραγωγή πολιτισµι-
κών αξιών και στάσεων, όπως προκύπτουν στα συµφραζόµε-
να κανονικότητας των συγχρόνων βιοµηχανικών κοινωνιών. 
β) Τη σχέση της σύγχρονης θεωρίας προς τις φιλοσοφικές 

προϋποθέσεις της. Η Διαλεκτική του Διαφωτισµού ανατρέχει 
στην κριτική και διαλεκτική φιλοσοφική παράδοση για να 
θεµελιωθεί, ενώ ταυτόχρονα την αµφισβητεί. Η παράδοση 
αυτή είχε ωστόσο επεξεργασθεί τύπους επιχειρηµατολογίας 
που πρώτοι αυτοί αµφισβητούσαν την εγκυρότητα των νοητι-
κών σχηµάτων και τη συνοχή των κοινωνικών δοµών που 
προϋποθέτουν εξουσιαστικές σχέσεις για να συγκροτηθούν. 
Η αµφισβήτηση αυτή της συνοχής του εξουσιαστικού είναι 
θεµελιακή τόσο για το σκεπτικισµό του Μοντέν όσο και για 
την προσέγγιση των ιστορικο-κοινωνικών σχέσεων από τον 
Καντ µε αναδροµή στην αντινοµία του Καθαρού Λόγου.4 
Αντίστοιχα προβλήµατα οροθέτησης θεµελιωτικών αξιώ-

σεων προκύπτουν και κατά την εξέταση της σχέσης της Δια-
λεκτικής του Διαφωτισµού προς την εγελιανη διαλεκτική. Το 
εγελιανό επιχείρηµα που καταγγέλλεται ως κλειστό και ολο- 
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κληρωτικό παραλαµβάνεται από τη Διαλεκτική του Διαφωτι-
σµού στο πυρηνικό του µέρος που συνίσταται οτην κατάστα-
ση του Ιστορικού ως σχέσης ελευθερίας. Και η Διαλεκτική 
τον Διαφωτισµού δεν µπορείνα σκεφθεί το ιστορικό παρά σε 
σχέση προς την ελευθερία (που δεν έχει -ακόµη;- πραγµατο-
ποιηθεί), ως µαταίωση των προς πραγµάτωσιν ελευθεριακών 
σχέσεων. 
γ) Το πρόβληµα του ορθολογισµού και των αξιών: Η ιδέα 

της Διαλεκτικής του Διαφωτισµού ότι ο λόγος προϋποθέτει 
και αναπαράγει εξουσιαστικές και εργαλειακές σχέσεις 
µπορεί να οδηγήσει στην ακραία της συνέπεια, οτην αδυνα-
τότητα θεµελίωσης και της ίδιας της κριτικής σκέψης. Η λύση 
θα έπρεπε σε µια τέτοια περίπτωση να αναζητηθεί στο εξω-
εννοιακό (αντιστρέφοντας τη ρήση του παραµυθιού του Αλή 
Μπαµπά: «Σουσάµι, άνοιξε να µπω µέσα», ο Αντόρνο έλεγε: 
«Έννοια, άνοιξε να βγω έξω»). Κινδυνεύει έτσι η ίδια η θεω-
ρία να οδηγηθεί στον ανορθολογισµό;5 Η Διαλεκτική του 
Διαφωτισµού προβαίνει σε κριτική στην παλινδρόµηση του 
διανοητικού στοιχείου που χωρίζεται από την εµπειρία προ-
κειµένου να την υπαγάγει βίαια στις αρχές του και να την κα-
τεξουσιάσει (78). Μια τέτοια διάνοια καθίσταται καθαρά 
λειτουργική, εξολοθρεύει τις ποιότητες και στρέφεται κατά 
του «κόσµου των εµπειριών των λαών». Εδώ αναγνωρίζουµε 
σε µία πρώτη διατύπωση το θεµελιακό επιχείρηµα της κριτι-
κής θεωρίας κατά του ανορθολογισµού που οδηγεί µέχρι τις 
αναλύσεις της σχέσης επιχειρήµατος και εµπειρίας της Αρνη-
τικής Διαλεκτικής.6 Γίνεται σαφές ότι η Διαλεκτική του Δια-
φωτισµού αναζητά ένα ευρύτερο έλλογο θεµελιωτικό πλαί-
σιο (εµπειρία), µε αναφορά προς το οποίο θα προβεί οτην 
Κριτική του εργαλειακού στοιχείου (στο νοείν και στο πράτ-
τειν). Μεαυτήτψέννοια,·γΐα.τϊ)ΔιαλεκτικήτονΔιαφωτισµού «η 
λογική αναγκαιότητα (ότι ο άνθρωπος δεν είναι παρά µια 
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πανοµοιότυπη προς τις άλλες µονάδα ενός εξισωτικού εί-
δους) δεν είναι οριστική» (79). Το έλλογο αυτό πλαίσιο 
(εµπειρία) επιχειρείται να αποκατασταθεί αρνητικά µε ανα-
φορά στον ανθρώπινο πόνο, στη στέρηση και στην αδικία, µέ-
σα από τις οποίες συγκροτήθηκαν οι σύγχρονες εξορθολογι-
σµένες δοµές κατεξουσιασµού και διαχείρισης των κοινω-
νιών και της φύσης. 

II 

Η Διαλεκτική του Διαφωτισµού επέλεξε τον επικό κόσµο της 
οµηρικής Οδύσσειας για να ανιχνεύσει τη γένεση της διαφω-
τισµένης εργαλειακής σκέψης. Ερµήνευσε τη σκέψη αυτή ως 
αποτέλεσµα της αντίδρασης του ανθρώπου στον αγώνα του 
της επιβίωσης απέναντι στις απειλές µιας εχθρικής φύσης και 
ερεύνησε τις αντινοµίες που ο τύπος αυτός σκέψης συνεπά-
γεται. Η αντιµυθολογική διαφωτιστική οπτική διαπερνά κα-
τά τη Διαλεκτική του Διαφωτισµού όλο το οµηρικό έπος. Ο 
θαλασσοπόρος Οδυσσέας χρησιµοποιεί αυτονόητα την πα-
νουργία για να εξασφαλίσει την επιβίωση του. Κάνει τούτο 
θυσιάζοντας τη δυνατότητα να πει τα πράγµατα όπως είναι, 
εισάγοντας την εξαπάτηση µεταξύ του λόγου και του είναι. 
Το όνοµα ούτις (κανένας)7 που χρησιµοποιεί σηµατοδοτεί 
την απόσταση που λαµβάνει από τον ίδιο τον εαυτό του προ-
κειµένου να τον διατηρήσει. Ενώ όµως ο λόγος χρησιµοποι-
είται ως εργαλείο που θα επιτρέψει να διασωθεί ο διαφωτι-
στής Οδυσσέας από την απειλητική φύση, το αντίτιµο τούτου 
είναι ότι το εγώ που διασώζεται κινδυνεύει να απολήξει το 
ίδιο σε φύση, να καταστεί ουσιωδώς πολυµήχανη υπολογισι-
µότητα. Ως µόνη εναλλακτική επιλογή απέναντι στην αυτο-
καταστροφή παρουσιάζεται η εξαπάτηση. Αυτό που θα εξα- 
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πατηθεί είναι το µυθικό (φυσικό) στοιχείο που εκφράζεται µε 
τη µορφή του τερατώδους πλάσµατος, του Πολύφηµου, τον 
Κιίκλωπα µε τη λειψή διανοητικότητα, που διατηρεί ωστόσο 
τη µέριµνα για τη φύση και τα πλάσµατα της (όπως φαίνεται 
από τη στοργή που δείχνει για το πρωτοκρίαρό του που απο-
καλεί φίλο του). Ο Οδυσσε'ας θα αρνηθεί απέναντι του την 
ταυτότητα του και µε αυτή την άρνηση θα µετατραπεί στο νε-
ωτερικό υποκείµενο. Ο Κύκλωπας που ωρΰεται και ζητά εκ-
δίκηση είναι αδύναµος και η επίκληση του παραµένει µαγικά 
δεµε'νη µε την άρνηση ονοµασίας αυτοΰ τον οποίο θέλει να 
εκδικηθεί. Το όνοµα ως άρνηση καταδικάζει την επίκληση 
αυτή σε αναποτελεσµατικότητα (124). 
Η µυθική σκέψη προσέδιδε στον άνθρωπο αξία (λόγο) 

ονοµάζοντας τον. Ο ίδιος ο λόγος ήταν η αξία του. Ο διαφω-
τιστικός χωρισµός πραγµατικού εγώ και λόγου διαλύοντας τη 
µυθική αυτή σύνδεση, απαξιώνει ταυτόχρονα το υποκείµενο. 
Ο Όµηρος παίρνει τη θέση του διαφωτιστή απέναντι στο µύ-
θο εγκαινιάζοντας αυτή την αµφισηµία της διαλεκτικής του 
διαφωτισµού, της οποίας ολοκληρωµένη εκδήλωση είναι η 
νοµιναλιστική υποβάθµιση του ονόµατος σε flatus vocis, σε 
κάτι πλήρως υποκαταστάσιµο.8 Η ανακατασκευή της οµηρι-
κής «πανουργίας» στη Διαλεκτική του Διαφωτισµού υποδει-
κνύει την αντίφαση που προκύπτει κατά τη γένεση αυτής της 
υποκατάστασης. Ο Οδυσσέας που µόλις ξέφυγε από τον Κύ-
κλωπα δεν αρκείται στο να τον χλευάσει, αλλά του .αποκαλύ-
πτει το πραγµατικό του όνοµα σαν να φοβόταν ότι αν δεν το 
έκανε θα έχανε την ταυτότητα του (µετέχει δηλαδή ακόµα, 
αυτός ο διαφωτιστής, της µυθικής σύνδεσης ονόµατος και 
ύπαρξης). 
Η κριτική της Διαλεκτικής τον Διαφωτισµού tnov πρώιµο 

οµηρικό νοµιναλισµό δεν πρέπει ωστόσο να κατανοηθεί ως ένα 
νοσταλγικό αίτηµα να διασωθεί το ρεαλιστικό στοιχείο στο µύ- 
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θο και να αποτραπεί ο συντελεσµένος χωρισµός λόγου και 
πραγµατικότητας. Εκφράζει µάλλον την εκτίµηση ότι η σκέψη 
που υπερβαίνει το µυθικό θα πρέπει να αποκαταστήσει (και 
τούτο αφορά κατεξοχήν τα µέλη µιας διαφωτισµένης κοινω-
νίας) ένα λόγο που να είναι σε θέση να προειδοποιεί για τον 
πραγµατικό κίνδυνο που διακρίνει η κριτική θεωρία: το φαινο-
µενικά έλλογο να αποβεί µορφή τυραννίας υπό ένα ορθολογι-
κό ιδεολογικό κάλυµµα. Όπως έλεγε ο Αντόρνο σε ένα από τα 
τελευταία του σεµινάρια στη Φραγκφούρτη το 1968 σχετικά µε 
τη διένεξη Δον Κιχώτη και Σάντσο Πάντσα περί του αν αυτό 
που βλέπουν και κατά του οποίου µάχονται είναι ανεµόµυλοι 
(τεχνολογίες) ή δράκοι, ο διαφωτιστής Σάντσο δεν αντιλαµβά-
νεται τον κίνδυνο που περιέχεται εγγενως στον σύγχρονο πολι-
τισµό η τεχνολογία να αποβεί δράκος που θα κατεξουσιάσει 
τους διαφωτισµένους αµφισβητίες της µυθικής του υπόστασης. 
Αυτή η βαθύτερη αλήθεια περιέχεται όµως στη «µυθική» ερµη-
νεία του Δον Κιχώτη, ο οποίος µάχεται κατά τεράτων. Η κριτι-
κή ολοκληρώνοντας τον αναστοχαοµό της, περιέχει και τις δυο 
στιγµές: αφ' ενός της διαφωτιστικής αµφισβήτησης του µυθικού 
και αφ' ετέρου της αποκατάστασης, ως ζητήµατος καίριας ση-
µασίας για τον σύγχρονο διαφωτισµένο άνθρωπο, της προειδο-
ποίησης που περιέχει η µυθική εξιστόρηση του τερατώδους.9 
Η ανάγνωση του οµηρικού έπους από τη Διαλεκτική τον Δ 

ιαφωτισµού εντοπίζει όµως και µια άλλη προβληµατική διά-
σταση της νεωτερικότητας που παρουσιάζεται στη γένεση της 
µέσα από την ιστορία του Οδυσσέα. Είναι η διάσταση της 
στερηµένης επιθυµίας και της καταπιεσµένης ορµής ως όρος 
για τον εξορθολογισµό των κοινωνικών σχέσεων, την επιβολή 
των εξουσιαστικών δοµών και την εξασφάλιση της αποτε-
λεσµατικότητας του πράττειν. Ο Οδυσσέας συγκροτείται ως 
πρόσωπο µέσα από τον κίνδυνο και την αναστολή της ικανο-
ποίησης της επιθυµίας. 
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Για να ακολουθήσει το σκοπό που έχει θέσει, το νόστο, 
πρε'πει να κλείσει τα αυτιά του στις σειρήνες, να φροντίσει να 
µη διακοπεί η κωπηλασία που τον φέρνει κοντύτερα στο στό-
χο του. Η απόλαυση του τραγουδιού των σειρήνων προϋπο-
θέτει το δε'σιµό του στο κατάρτι, έτσι ώστε να είναι εξασφα-
λισµένο ότι η ορµή που θα τον απέτρεπε από το στόχο θα µε-
τουσιωθεί σε επιπλε'ον προσπάθεια για την επίτευξη τον. 
Στην κατασκευή αυτή του οµηρικού έπους η Διαλεκτική τον 
Διαφωτισµού διέγνωσε την αλληγορία του κεντρικού της θε'-
µατος (75): πρόκειται για την ιστορία της πραγµατοποίησης 
των νεωτερικών εξορθολογισµένων σχέσεων µέσω της πει-
θάρχησης και της χαλιναγώγησης των ορµών, της διαρκούς 
ακύρωσης της πλήρωσης αυτοΰ που οι άνθρωποι πράγµατι 
ποθούν. 
Η ίδια ιδέα εκφράζεται κατά τη Διαλεκτική του Διαφωτι-

σµού και στο οµηρικό επεισόδιο της Κίρκης, που συµβολίζει 
την υπόσχεση για ερωτική ευτυχία και την αξίωση να παρα-
δοθεί ο ταξιδιώτης σε αυτή. Το κεντρικό µοτίβο της πειθάρ-
χησης των ορµών ως προϋπόθεση του συγχρόνου πολιτισµού 
είναι και εδώ αναγνωρίσιµο. Προβάλλει µέσα από την οµηρι-
κή εικόνα της µετατροπής αυτών που θα αποτύχουν να αυτο-
πειθαρχηθοΰν σε ηµερωµένα ζώα που βρήκαν µια µορφή 
ευτυχίας στην παλινδρόµηση στην πρώτη τους φύση (οι µαγε-
µένοι άνθρωποι συµπεριφέρονται σαν τα άγρια ζώα που 
ακοΰν τη µουσική τουΟρφέα, µας λέει η Διαλεκτική τον Δια-
φωτισµού). Η µάγισσα Κίρκη τους χάρισε την επιτυχία, την 
απελευθέρωση της καταπιεσµένης τους φύσης, αλλά αφαίρε-
σε ταυτόχρονα την αυτονοµία των ευτυχών. Αλλά αυτή η πα-
λινδρόµηση δεν είναι πλέον δυνατή, για τον Οδυσσέα που ξε-
κίνησε το µεγάλο της γνώσης ταξίδι. Η καταπίεση των ορµών 
είχε ως αποτέλεσµα τη συγκρότηση µιας ταυτότητας που εί-
ναι χωριστή από το ζωώδες: αυτή του η νεωτερική ταυτότητα 
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ωστόσο είναι όρος της νέας σχέσης µε τη γυναίκα, της σχέσης 
της υποταγής της σ' αυτόν που δεν αφέθηκε στο κάλεσµα της. 
Η υποταγή αυτή της µάγισσας-ερωµένης είναι το συµπλήρω-
µα της υποταγής της νόµιµης συζύγου, της Πηνελόπης. Και οι 
δυο όψεις της υποταγής δηλώνουν την αυτοαλλοτρίωση της 
γυναίκας στη διαφωτισµένη κοινωνία που έχει στο έπος την 
απαρχή της και ακόµη την αλλοτρίωση του συγκινησια-
κού/ερωτικού δυναµικού και των δύο φύλων, του εξουσιάζο-
ντος και του εξουσιαζοµένου ως αποτέλεσµα της ενεργοποί-
ησης της διαλεκτικής τής εξουσίας και της υποταγής οτη νεω-
τερικότητα. 

III 

Η νεωτερική κριτική φιλοσοφία (Καντ) κατανόησε το διαφω-
τισµό ως την έξοδο από την ανωριµότητα για την οποία είναι 
υπεύθυνος ο ίδιος ο άνθρωπος. Η έξοδος µπορείνα πραγµα-
τωθεί αν ο άνθρωπος χρησιµοποιήσει αυτόνοµα τη διάνοια 
του, δηλαδή ρυθµίσει την πράξη του βάσει αφαιρέσεων και 
γενικών νόµων και όχι βάσει παραδεδοµένων ή αυθαιρέτων 
υποκειµενικών κανόνων. Αν η ένταξη του γενικού νόµου στο 
πράττειν αποτελεί το πρόσφορο µέσον για να επιτευχθεί 
ένας ατοµικός και εγωιστικός σκοπός, η δράση λαµβάνει χώ-
ρα βάσει ορθολογικών (διανοητικών) κριτηρίων. Αν η πραγ-
µάτωση του γενικού νόµου αποτελεί η ίδια σκοπό των δρώ-
ντων, τότε η πράξη είναι έλλογη. Προκύπτει έτσι µια ιδιά-
ζουσα σχέση διανοητικού και έλλογου στο εσωτερικό της κα-
ντιανής υπερβατολογικής θεωρίας. Οι σκοποί οτην πράξη εί-
τε είναι περιεχοµενικοί, οπότε αναγνωρίζονται ως εξωτερι-
κά κίνητρα ορθολογικού πράττειν, είτε συµπίπτουν µε τη γε-
νική µορφή του πράττειν (είναι τυπικοί), οπότε γίνονται δε- 
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κτοί ως έλλογα περιεχόµενα του. Από την ιδιάζουσα αυτή 
σχέση διανοητικού και έλλογου προκύπτουν δύο συνέπειες: 
α) Όλα τα περιεχοµενικά κίνητρα απέχουν εξίσου από το 
φορµαλιστικό (διανοητικό/έλλογο) κριτήριο αξιολόγησης 
τους, δεν γίνεται δηλαδή ποιοτική αξιολόγηση της ιδιαίτερης 
θέσης του καθενός κινήτρου στο εσωτερικό της ολότητας του 
κοινωνικού πράττειν (εξισωτισµός των περιεχοµενικών κρι-
τηρίων). 
β) Δεν είναι πάντα εξωτερικά δυνατή η διάκριση µεταξύ 

εγωιστικού και ηθικού πράττειν αφού είναι και στις δύο περι-
πτώσεις τεκµηριωµένο το πράττειν σε σχέση µε τον γενικό 
κανόνα (που τη µια φορά λαµβάνεται ως µέσον, την άλλη ως 
σκοπός). 
Η Διαλεκτική τον διαφωτισµού διέγνωσε στην παραπάνω 

κατασκευή µία αντινοµική λειτουργία: Αφ' ενός η κατασκευή 
λειτουργεί ως εργαλείο αυτοσυντήρησης, καταστρέφοντας το 
µυθικό και παραδοσιακό περιβάλλον του πράττειν και θέτο-
ντας ως σκοπό τις οποιεσδήποτε υποκειµενικές επιδιώξεις. 
Αφ' ετέρου λειτουργεί ως κριτική στην ατοµιστική, εγωιστική 
σκοποθεσία και ως πρακτική ιδέα µιας κοινότητας σκοπών 
των αλληλέγγυων και ελευθέρων δρώντων. Οι δύο οπτικές 
αλληλοαποκλείονται, έχουν ωστόσο κοινό παρονοµαστή το 
φορµαλισµό, που επιτρέπει τη µετάβαση από τη µία στην άλ-
λη µέσο) της µετατροπής της εγωιστικής συνειδησιακής στά-
σης σε ηθική στάση. 
Η αλληλοαναφορά των δύο οπτικών στο έργο του Καντ 

αποτελεί συστατικό στοιχείο της κατασκευής αυτής που 
εµποδίζει να απορροφηθεί η διάσταση της ηθικής ελευθε-
ρίας και αυτογνωµίας από τη διάσταση της ορθολογικής επι-
δίωξης οποιωνδήποτε εγωιστικών σκοπών. Αλλά δίπλα στο 
καντιανό έργο η διαφωτιστική παράδοση έχει να επιδείξει 
µια σειρά από ηθικά συστήµατα που µετασχηµατίζουν µονό- 
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σήµαντα την παραδοσιακή ηθική δέσµευση σε σύγχρονη 
αυθαιρεσία, χωρίς να επανεντάσσουν το αυθαίρετο πράττειν 
σε λογικές που αναστοχάζονται τη δυνατότητα αντιστροφής 
του κανόνα «οι άλλοι να είναι για σένα πάντα µέσον και ποτέ 
σκοπός» στον κανόνα «οι άλλοι να είναι για σένα πάντα σκο-
πός και ποτέ µέσον». Είναι ωστόσο προφανές ότι τέτοιες χα-
ρακτηριστικές για τη νεωτερική σκέψη ηθικές, όπως αυτή του 
Χοµπς, του Μάντεβιλ ή του Σαντ παρουσιάζουν µορφική 
αντιστοιχία προς φορµαλιστικές ηθικές του κανόνα ως αυτο-
σκοπού τύπου Καντ. Μοιάζουν σαν να προέκυψαν από αντι-
στροφή του ελλόγου µέρους της καντιανής συστηµατικής και 
να διατηρούν τη διανοητική εργαλειακή πλευρά της αποκλεί-
οντας την έλλογη. Τέτοια µοντέλα «µιµούνται» τη φύση, πα-
ρεµβάλλοντας ανάµεσα σ' αυτήν και το υποκείµενο γενικούς 
κανόνες της υποκειµενικής φρόνησης, που αν τους χειρισθεί 
κανείς επιδέξια θα επιτύχει οποιουσδήποτε σκοπούς του. 
Τέτοιους κανόνες που ισχύουν µε ισχύ (φυσικού) νόµου 

επιδίωξε να ανακαλύψει η νεωτερική πολιτική επιστήµη, που 
αυτοκατανοήθηκε ως η τέχνη του ακριβούς υπολογισµού των 
συµφερόντων των εξουσιαζόντων. Ένας τέτοιος κανόνας 
µπορεί, λ.χ., να είναι ο κανόνας «αν πείσεις το λαό ότι δεν 
υπάρχει θεία δικαιοσύνη και ασκήσεις τροµοκρατία κατά 
των πολιτικών αντιπάλων σου, θα αυξήσεις το βαθµό αποδο-
χής της εξουσίας σου από την κοινωνία». Τέτοια παραδείγ-
µατα οιονεί φυσικών νόµων παραθέτει ^Διαλεκτική τον Δ ια-
ψωτισµού από το έργο του Σαντ. Χαρακτηρίζονται από την 
κατασκευή αιτιακών αλυσίδων µε αναφορά αφ' ενός στις 
διαδικασίες αποτελεσµατικού πολιτικού ελέγχου και αφ' 
ετέρου σε υποκειµενικές στρατηγικές ικανοποίησης των πα-
θών. Οι κατασκευές αυτές συνδέουν τα πάθη µε τις ικανοπ  ̂-
ήσεις σύµφωνα µε εξαντλητικούς σε ακρίβεια υπολογισµούς 
του χρόνου της ικανοποίησης, της ανατοµίας του σώµατος ως 
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οργάνου ικανοποίησης και των λειτουργιών των µηχανισµών 
απόλαυσης, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν σε «διαβάθµιση 
των ορµών», οι οποίες τίθενται απε'ναντι στο υπολογιστικό 
εργαλείο ως ισοσθενή δεδοµε'να ή ως δυνάµεις σε κατάσταση 
εξισορρόπησης. 
Αλλά εδώ ακριβώς συνίσταται η ένσταση της κριτικής 

απε'ναντι στις νεωτερικε'ς αυτές λογικές οικονοµίας των ορ-
µών, ότι δηλαδή ε'χουν απεµπολήσει ε'να «µέτρον» αξιακής 
ανόρθωσης και αξιολόγησης του υλικού που να µπορεί να 
συγκροτείται και ως αντίσταση στη λογική των αντίρροπων 
δυνάµεων και στην εξουσιαστική εκδοχή της σχέσης επι-
θυµίας και πλήρωσης. 'Οταν αρχίσει να λειτουργεί η µηχανή 
του διαφωτιστικού φορµαλισµού έχει την τάση να απωθεί τη 
διαφορά στο εσωτερικό του φορµαλισµού, την οποία διατή-
ρησε ο Καντ διασπώντας το εργαλειακό από το έλλογο και 
αποκαθιστώντας τη δυνατότητα συνεργασίας τους στο πλαί-
σιο της υπερβατολογικής αρχιτεκτονικής. Η απελευθέρωση, 
στην οποία οδηγεί η ενεργοποίηση αυτής της µηχανής ξε-
περνάει τα όρια εκείνα που είχαν τεθεί από τον καντιανό 
Κριτικισµό για να εγγυηθούν τη συνεργασία αυτή. Με αυτόν 
τον τρόπο κινδυνεύουν όµως να καταστραφούν τα ορθολογι-
κά θεµέλια της ίδιας της σκέψης, η οποία δεν έχει πλέον δε-
σµευτικότητα, αλλά διαλύεται σε ασύµβατα µεταξύ τους 
εξορθολογισµένα προτάγµατα που αποκαθιστούν συγκρισι-
µότητα µόνο µέσω της σύγκρουσης τους. Η Ιουλιέττα του Σα-
ντ (όπως η Μερτέιγ του ιππότη Λακλό) επιχειρηµατολογεί 
κατά µιας αξίας αντιπαραθέτοντας σε αυτήν µια άλλη αξία. 
Ο ορθολογισµός αντιστρέφεται σε αξιακό σκεπτικισµό. Από 
τη σκοπιά αυτή εξακολουθεί ωστόσο να επιδεικνύει τις ορ-
θολογικές αρετές της αυτοσυγκράτησης, της αυτοπειθάρχη-
σης, της συνέπειας στην επιχειρηµατολογία καιτου αποκλει-
σµού της αντίφασης. 
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Το επιχείρηµα της Ιουλιε'ττας κατά του Χριστιανισµού εί-
ναι ότι είναι αντιφατικός, διότι λατρεύει ε'ναν νεκρό θεό 
(αντίφαση του νεκρού/πεπερασµένου προς το θείο/άπειρο) 
(166). Ο εξορθολογισµός του υλικού των ορµών στο εσωτερι-
κό της ψυχής διασπά την αναφορικότητα του ψυχισµού στον 
άλλο άνθρωπο σε ένα κοµµάτι ορµής (επιδίωξης απόλαυσης) 
και ένα κοµµάτι συµπόνιας. Το σαδιστικό επιχείρηµα επι-
κυρώνει τη νοµιµοποίηση της επιδίωξης της απόλαυσης κα-
ταγγέλλοντας τη συµπονετική συνείδηση ως ιδεολογική. Η 
Διαλεκτική τον Διαφωτισµού δείχνει ότι ο αποχωρισµός του 
στοιχείου της συµπόνιας από την άυλη ψυχή προϋποθέτει ως 
συντελεσµένη τη διαδικασία της γενικής πολιτισµικής αλλο-
τρίωσης, της οποίας µαρτυρία και αναστοχασµό αποτελείτο 
έργο του Σαντ. Είναι η αναζήτηση της άρσης της αδικίας στη 
µεµονωµένη περίπτωση που αποτυγχάνει να εντοπίσει το 
άδικο στο ψεύδος του όλου (ωστόσο σε αυτό το στοιχείο θα 
αγκιστρωθεί η θεωρία για να σκεφθεί το ψεύδος του όλου). 
Από την πλευρά της και η απόλαυση, στο χωρισµό της από τη 
συµπόνια προϋποθέτει και αυτή τη γενικευµένη πολιτισµική 
αλλοτρίωση και είναι έκφραση της. Είναι µία έκρηξη µέσα 
στην πλήρως εξορθολογισµένη σχέση, το έτερον της, που έχει 
ωστόσο σχεδιασθεί από αυτήν. Προσκολλάται φετιχιστικά 
στο µερικό, στο σώµα του άλλου ως θέλγητρο ή αντικείµενο. 
Προϋποθέτει τον ακριβή χωρισµό της από την αγάπη που 
αναπαράγεται έτσι και η ίδια κατά πλαστό τρόπο, ως αποτέ-
λεσµα εξάχνωσης και ιδεολογοποίησης. 
Με την ανάδειξη των τυποποιηµένων µηχανισµών αναζή-

τησης της ηδονής στη νεοπερικότητα ο Σαντ κατέγραψε τις 
κοινωνικές διαδικασίες συστηµατικής δοµικής καταστροφής 
εκείνων των ψυχικών περιεχοµένων, στα οποία ως ελλείψεις 
αναφέρεται η Διαλεκτική του Διαφωτισµού για να αποκατα-
στήσει την ασθενή αξιακή βάση που επιτρέπει στην ίδια ως 
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κριτική θεωρία να αποκτήσει την ταυτότητα της. Μια τέτοια 
αρνητική αξία προκύπτει από την ίδια την ηδονή, που στην 
αποτελεσµατική µορφή της δεν πραγµατοποιείται µέσω της 
σύνδεσης της µε την τρυφερότητα, αλλά µε'σω της σύνδεσης 
της µε τη βία και την αγριότητα. Η αξία αυτή προκύπτει αρ-
νητικά από την εµπειρία της αγριότητας. Τέτοια αξία είναι η 
ευτυχία σε µια ζωή χωρίς ταπείνωση, ως ουτοπική αξία που 
προκύπτει αρνητικά από τη φρικτή εµπειρία πρακτικών που 
παρωδούν την ευτυχία ως απόλαυση από την ταπείνωση του 
άλλου. Και η αγάπη που παρουσιάσθηκε µε µυστικοποιηµε'νη 
µορφή στη χριστιανική θεολογία (και βρίσκεται στους αντί-
ποδες της εβραϊκής θεολογίας του Νόµου, της ψυχρής ηθικής 
φιλοσοφίας του Καντ, ή της φιλοσοφίας του υπεράνθρωπου 
του Νίτσε). Ο διαφωτισµός του Σαντ που «αποκρυπτογράφη-
σε» την αγάπη ως ειδωλολατρικό κατάλοιπο, αναφέρεται αρ-
νητικά, οροθετώντας την ως το έτερον του στην ουτοπία και 
στη νοσταλγία µιας αλληλέγγυας ζωής, σε µια πλήρωση χωρίς 
ανταγωνιστικότητα και εχθρότητα. 
Για τη Αιαλεκτική τον Διαφωτισµού όλο το παραδοσιακό 

ηθικο-θρησκευτικό πλέγµα αξιών που αποδοµήθηκε από το 
διαφωτισµό περιείχε ίχνη που δεν αφήνουν να σβήσει η ελπί-
δα για µια ζωή µε πίστη και αλληλοσεβασµό. Είναι ψέµα ότι 
τα ίχνη αυτά µπορούν να µετασχηµατισθούν σε λειτουργικές 
σχέσεις (λ.χ., οικονοµική λειτουργία της σχέσης γονέων παι-
διών, της έγγαµης σχέσης κ.λπ.). Η αλήθεια είναι ότι τα ίχνη 
αυτά που µπορούµε να διακρίνουµε πίσω από τις µυστικοποι-
ηµένες µορφές του παραδοσιακού αξιακού πλέγµατος υπερ-
βαίνει τη λειτουργική σχέση και µάλιστα είναι όρος για να 
ξανασκεφθεί η Κριτική Θεωρία τις συνέπειες της διαλεκτι-
κής της νεωτερικότητας. 
Ο Σαντ διέγνωσε τις συνέπειες του εργαλειακού διαφωτι-

σµού (198). Δεν υποκρίθηκε ότι ο φορµαλιστικός λόγος είναι 
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κοντύτερα στην ηθική από ό,τι στην ανηθικότητα. Οι συνέ-
πειες του εργαλειακού πράττειν που οι αναλύσεις του Σαντ 
αποκαλύπτουν αποτελούν µια ατελή µόνον πρώτη διήγηση 
της ιστορίας του πραγµατικού τρόµου που είναι η ιστορία του 
σύγχρονου πολιτισµού, όπως τη βλέπουν µπροστά τους ο 
Αντόρνο και ο Χόρκχάιµερ, της ιστορίας του φασισµού, των 
πολέµων, των σωµατικών και πνευµατικών ακρωτηριασµών, 
της δολοφονίας των παιδιών τους και των συντρόφων τους 
από τους ίδιους τους σύγχρονους ανθρώπους. Ό,τι ο Σαντ µε-
λέτησε στο εργαστήριο του συγγραφέα, η ηδονή από τα βα-
σανιστήρια των άλλων, µετετράπη από το φασισµό σε γενι-
κευµένη βαρβαρότητα, σε ιστορικά πραγµατοποιηµένη σαδι-
στική καταστροφή. 
Αλλά τίθεται το πρόβληµα για τη Διαλεκτική τον Διαφω-

τισµού,πού θαστηριχθείη σκέψη για να καταγγείλει τον τρόµο, 
όταν δική της εσωτερική συνέπεια είναι ότι δεν µπορεί να 
στηρίξει στον Λόγο ένα καλύτερο επιχείρηµα υπέρ της αδι-
κίας παρά υπέρ της δικαιοσύνης (το πρόβληµα της διένεξης 
Θρασυµάχου-Σωκράτη). Ο Αντόρνο και ο Χόρκχάιµερ επι-
σηµαίνουν ότι οι «καταραµένοι» φιλόσοφοι, ο Σαντ και ο Νί-
τσε, µε το να τονίζουν την κρίση της ratio, συµβάλλουν στο να 
αποµακρυνθεί το κέλυφος από την ουτοπία, η οποία περιέχε-
ται σε κάθε αληθινή φιλοσοφική σκέψη, µιας ανθρωπότητας 
χωρίς διαστρέβλωση. Οξύνοντας την ταυτιστική σχέση του 
ορθολογικού προς το εξουσιαστικό, δείχνουν µε ακρίβεια ότι 
η κρίση συνίσταται στην ίδια αυτή την ταύτιση, στην απόπει-
ρα να αρθρωθεί συνεκτικός λόγος µε το να παραγνωρισθεί ως 
παράγοντας ιδεολογίας και απροσδιοριστίας η συµπόνια και η 
πίστη στον άνθρωπο. Αλλά ταυτόχρονα ακυρώνουν το 
δογµατισµό και τον ανορθολογισµό που υποστασιοποιούν τη 
συµπόνια, την αγάπη κ.λπ., αναστοχαζόµενοι την κοινωνική 
σχέση που τις συγκροτεί ως ανορθολογικές σταθερές, αντί- 
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οτοιχες ως προς τον ανορθολογισµό τους προς αυτό στο 
οποίο αντιπαρατίθενται: την άρχουσα βία και την εξουσια-
στική σχέση.10 

IV 

Το εγχείρηµα της Διαλεκτικής του Διαφωτισµού να καταδεί-
ξει τις συνέπειες στις οποίες οδήγησε η αµφισβήτηση του µύ-
θου και της µεταφυσικής από το διαφωτισµό, της επέτρεψε να 
διακρίνει τη λανθάνουσα µεταφυσική δοµή στο υπόβαθρο 
της ίδιας της διαφωτιστικής-εργαλειακής σκέψης. Ταυτόχρο-
να όµως η καταγγελία τής πλήρους εργαλειακότητας επανα-
θέτει το ερώτηµα για τη σχέση της ίδιας της Διαλεκτικής τον 
Διαφωτισµού προς αυτό το µεταφυσικό υπόβαθρο που ο ερ-
γαλειακός λόγος σχεδίασε να εξαφανίσει καταγγέλλοντας το 
ως πρόληψη. Η σχέση αυτή φαίνεται να είναι πολΰ βαθύτερη 
απόό,τιµια επιφανειακή ανάγνωσηττ\ςΔιαλεκτικήςτονΔια-
φωτισµού θα επέτρεπε να διαγνωσθεί. Θα µπορούσε κανείς 
να φτάσει στο σηµείο να δει τη Διαλεκτική τον Διαφωτισµού 
ως µια νεωτερική ερµηνεία της πλατωνική ς Πολιτείας." Ο φι-
λόσοφος (ο λόγος) µάχεται κατά του σοφιστή προσπαθώντας 
να ανασκευάσει την εργαλειακή λογική που αυτός προβάλ-
λει. Ο ίδιος ο φιλόσοφος αναγνωρίζει στο σοφιστή κάτι δικό 
του, τις συνέπειες της θεωρητικής σκέψης που ξεπέρασε τις 
προϋποθέσεις της. Ο σοφιστής αναδιπλασιάζεται στον πραγ-
µατικό κόσµο µε τη µορφή του τυράννου και του µιµητικού. Η 
τυραννική αρχή ήταν ήδη εγγεγραµµένη στον εξισωτισµό της 
σκέψης που κάνει όλα τα σηµεία να απέχουν εξίσου από το 
κριτήριο το οποίο µας επιτρέπει να τα αναστοχαστούµε. Εξι-
σωτική δηµοκρατία και τυραννία έχουν κοινές ρίζες. Είναι οι 
δύο µορφές πολιτικού βίου, αφ' ενός της κανονικότητας και 
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αφ' ετέρου της άρσης της και της πραγµάτωσης της ωµής 
εξουσίας, µορφές, εµπειρία των οποίων απέκτησαν οι 
Αντόρνο και Χόρκχάιµερ στις δηµοκρατικές καπιταλιστικές 
κοινωνίες και στο φασισµό. Η µιµητική αρχή εκδηλώνεται 
στο πολιτισµικό σύστηµα που είναι το αναγκαίο συµπλήρωµα 
του εξουσιαστικού συστήµατος. Η αντίσταση της φιλοσοφίας 
σε αυτή τη µορφή µίµησης ήταν δραστική στην περίπτωση του 
Πλάτωνα και συνίστατο στην εξορία της µιµητικής από την 
πόλη. Η Διαλεκτική τον Διαφωτισµού αντιστέκεται µε τη 
µορφή της κριτικής στην πολιτισµική βιοµηχανία και της ανά-
δειξης της διάστασης του διαφωτισµού ως µαζικής εξαπάτη-
σης.12 
Η ανάδειξη από τους Αντόρνο και Χόρκχάιµερ του πλα-

τωνικού θέµατος της εξαπάτησης στον µαζικό πολιτισµό 
πραγµατοποιήθηκε µέσα από τη διερεύνηση ενός άλλου πλα-
τωνικού θέµατος: της οµοιότητας. Η σύγχρονη κοινωνία της 
διαφοροποίησης και της εξειδίκευσης δεν οδηγεί σε πολιτι-
σµικό χάος αλλά σε πολιτισµική εξοµοίωση. Αποτελεί σύστη-
µα στο οποίο τα επιµέρους στοιχεία «συµφωνούν» µεταξύ 
τους συγκροτώντας ψευδή ταυτότητα γενικού και ιδιαίτερου. 
Η ταυτότητα αυτή είναι προϊόν της τεχνικο-οικονοµικής µη-
χανής στην εξορθολογισµένη καπιταλιστική κοινωνία. Ο ορ-
θολογισµός της συµπίπτει µε αυτόν της εξουσίας και το απο-
τέλεσµα της συνίσταται µε την πλατωνική έννοια σε άρση της 
δικαιοσύνης και παραγωγή του αδίκου. 
Η µηχανή της πολιτισµικής βιοµηχανίας αλλοιώνει συστη-

µατικά και θυσιάζει αυτό που θα ήταν δυνατό, τα αισθητικά 
δηµιουργήµατα που η λογική τους θα διέφερε από τη λογική 
του κοινωνικού συστήµατος (203).13 Καταστρέφει τη δραστη-
ριοποίηση των ατόµων και ακυρώνει τη συµµετοχή τους µε-
τατρέποντας τους σε δέκτες, ακροατές και θεατές (ή δηµι-
ουργεί πλαίσια διοχέτευσης της αυθορµησίας τους και απορ- 
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ρόφησης της). Αποτελεί µέρος του όλου συστήµατος καπιτα-
λιστικής παραγωγής και τυποποιεί, ποσοτικοποιεί και διαφο-
ροποιεί το υλικό της προσαρµόζοντας το στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών που η ήδια διαµορφώνει. Σε τεχνικές όπως της 
τηλεόρασης, λέει η Διαλεκτική τον Διαφωτισµού (1944!), 
αποκτά ζωή το βαγκνερικό Gesamtkunstwerk, όπου λόγος, 
εικόνα και µουσική ενώνονται ενσωµατώνοντας στην αλλο-
τριωµένη τους ενότητα όλη την κοινωνία και καθιστώντας την 
έτσι συµµέτοχη στα δρώµενα.'4 
Η δράση της πολιτισµικής βιοµηχανίας ζωντανεύει την 

υπαγωγική λογική του καντιανού «σχηµατισµού» ενεργοποι-
ώντας σε επίπεδο συνολικής κοινωνίας µηχανισµούς που 
προσαρµόζουν τις ψυχές έτσι που να µπορούν να ενταχθου'ν 
στο αλλοτριωµένο σύστηµα του καθαρού επικοινωνιακού λό-
γου. Και εδώ ^Διαλεκτική του Διαφωτισµού µοιάζει να δια-
λέγεται µε την πλατωνική Πολιτεία υιοθετώντας την ένσταση 
του Αδειµάντου (Πολιτεία 487 Β) ότι στην πραγµατική πόλη η 
φιλοσοφική σκέψη φθείρεται και καθίσταται άχρηστη καθώς 
και τη σωκρατική θέση ότι οι κατεστηµένοι µηχανισµοί πολι-
τικής και πολιτισµικής κοινωνικοποίησης, ο ανούσιος λόγος 
των θεσµών και των θεάτρων αποτελούν αιτία στρέβλωσης 
της ψυχής (492 Β). Στον πολιτισµό αυτό παράγεται ο µιµητής 
που καταστρέφει τις ψυχές µιµούµενος το φαινόµενο, ο ποιη-
τής που δεν συναναστρέφεται τον χρώµενο, η αυτονοµηµένη 
από την ανάγκη µίµηση εκείνου που ενδείκνυται για κάτι τέ-
τοιο, δηλαδή του πάθους, της βίας και της ακρότητας. Είναι 
αυτή η µίµηση που συµβάλλει στη συγκρότηση µιας αλλο-
τριωµένης δηµοσιότητας στην πολιτεία (604 Α). 
Η Διαλεκτική του Διαφωτισµού κατονοµάζει για την εποχή 

της τα µέσα που χρησιµοποιούνται για να επιτευχθεί αυτή η εξο-
µοίωση, η αλλοτρίωση, καιη παραγωγή στρεβλής δηµοκπότητας:'5 

είναι η τυποποίηση µε τη χρήση άκαµπτων σταθερών στις πα- 
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ραδοσιακές τέχνες ή των κλισέ στην κινηµατογραφική παρα-
γωγή. Είναι η χρήση της λεπτοµέρειας (detail) κατά τρόπο 
που να εξαφανίζεται η κριτική αποστασιοποίηση από την 
ολότητα και να αποκαθίσταται η πλαστή ολότητα όλου και 
µέρους µέσω της υποταγής του µέρους στην τυποποίηση που 
διέπει το όλο. Είναι η αναπαραγωγή της ψευδαίσθησης ότι το 
πραγµατικό είναι συνέχεια της τεχνητής εικόνας και ότι αυτή 
αποτελεί προέκταση του. Η στερεότυπη προσαρµογή πραγ-
µατικού και φανταστικού στο σχήµα της αναπαραγωγιµότη-
τας. Η υποταγή της ιδιαιτερότητας της δηµιουργίας στην κοι-
νωνικά αποδεκτή «φυσικότητα» µέσω διασκευών του λογο-
τεχνικού ή µουσικού έργου. Η «φυσικότητα» αυτή είναι η ίδια 
προϊόν και προκύπτει ως αποτέλεσµα περιορισµών του δια-
φορετικού, αποκλεισµών, απωθήσεων και µίµησης της καθη-
µερινής γλώσσας (που απεµπολεί κι αυτή έτσι τα στοιχεία της 
αντινοµίας και της έκπληξης που τη συγκροτούν ως γλώσσα). 
Είναι η καλλιέργεια του υποτιθέµενου «γνήσιου» στυλ που 
κατεξουσιάζει ως το αναγνωρίσιµο και ως αυτό που υπακού-
ει σε κριτήρια αυθεντικότητας. Με την καλλιέργεια όµως 
αυτή του «γνήσιου» εξαφανίζεται ακριβώς αυτό που συγκρο-
τεί την τέχνη, η ταυτόχρονη ανάδειξη µέσα από τη χρήση των 
στυλιστικών µορφών της βιαιότητας τους και η ανάδειξη 
αυτού που καταστρέφεται λόγω της βίαιης επιβολής τους, ο 
πόνος µέσα στη φόρµα που παραλαµβάνεται ως αρνητική 
αλήθεια στο πραγµατικό έργο (216). 
Το στυλ που αποκρύπτει τον αναστοχασµό πάνω σ' αυτή 

την καταστροφή αποκρυπτογραφε ίται από τη Δ ιαλεκτική τον 
Διαφωτισµού ως η δράση του φαύλου µιµητικού που θέτει τις 
δεδοµένες µορφές ως πραγµατικές και υπόσχεται ένα ψέµα, 
ότι δηλαδή µέσα απ' αυτές θα συντελεστεί η αισθητική πλή-
ρωση. Αντί να αφεθεί στην αποτυχία του εγχειρήµατος του 
εµµένει στη διατήρηση του κακού οµοίου, στην ταυτότητα µε 
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το άλλο που σαν κι αυτό το ίδιο αγνοεί τη διαφορά, όχι στην 
ανάδειξη ενός κοινού που χάνεται. Όµως µόνο µια τέτοια 
ανάδειξη (µια τέτοια µίµηση απώλειας) θα µπορούσε να τε-
θεί ως η µη αυθαιρεσία, ως η κριτική δεσµευτικότητα από το 
έργο τέχνης, σε αντιπαλότητα προς την ταυτιστική πολιτισµι-
κή βιοµηχανία. Από τον Μότσαρτ, τον Σένµπεργκ, τον Πικά-
σο, τους µιµητές που ξέφυγαν από το σοφιστή και συνάντη-
σαν την κριτική φιλοσοφία θα ξανατεθεί και πάλι αυτή η 
αξίωση αληθείας. 

V 

Η κατανόηση του τρόπου που η κοινωνία παράγει τον τύραν-
νο (το φασισµό) είναι για τη Διαλεκτική του Διαφωτισµού 
ταυτόσηµη µε τον αναστοχασµό πάνω στον τρόπο καταστρο-
φής της ψυχής, γιατί µόνον η κατεστραµµένη ψυχή οδηγείται 
νοµοτελειακά στην επιδίωξη της καταστροφής του άλλου. Η 
αναζήτηση του τυράννου θα πρέπει να κατευθυνθεί προς ένα 
στρώµα ιστορικότητας ευρύτερης από τη συγκεκριµένη ιστο-
ρικότητα της καπιταλιστικής κοινωνίας στην οποία παρήχθη 
το φασιστικό φαινόµενο. Θα πρέπει ωστόσο να προσδιορίσει 
και τη σχέση του τυραννικού καθεστώτος µε την καπιταλιστι-
κή κοινωνία, και ακόµα να φωτίσει τη θρησκευτική διάσταση 
του στιγµατισµού του θύµατος (Εβραίου) και να ανεύρει τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν την ιδιο-
συγκρασία του θύτη. Κεντρικό θέµα γύρω απ' το οποίο ορ-
γανώνεται αυτή η αναζήτηση είναι ο Εβραίος, η µορφή που 
συγκέντρωσε επάνω της την καταστροφική βούληση των φα-
σιστών. Ο φασισµός ενεργοποίησε στους θύτες εκείνους τους 
ψυχικούς µηχανισµούς που τους έπεισαν ότι από την εξόντω-
ση του Εβραίου θα εξαρτηθεί η πραγµατοποίηση της ευ- 
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τυχίας του κόσµου. Για τη Δ ιαλεκτική τον Δ ιαφωτισµον οι µη-
χανισµοί αυτοί είναι πραγµατικοί µηχανισµοί που δεν µπο-
ρούν να αντιµετωπισθούν θεωρητικά µε το φιλελεύθερο επι-
χείρηµα ότι ο Εβραίος, όπως ο πιστός κάθε άλλης θρησκείας, 
είναι πολίτης, έχει το δικαίωµα της θρησκευτικής ελευθερίας 
κ.λπ. Τέτοια επιχειρήµατα υποκρίνονται ότι ισχύει ένα φιλε-
λεύθερο ιδεώδες που ωστόσο δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ 
ιστορικά. 
Για την κατανόηση του αντισηµιτικού φαινοµένου η Διαλε-

κτική τον Δ ιαφωτισµον αναοτοχάζεται πρώτα την ανάγκη της 
κοινωνίας να διαιρείται σε θύµατα και θύτες, ως έκφραση της 
χειραφετηµένης και αυτοκαταστροφικής λογικής της 
εξουσίας και της κυριαρχίας που είναι εγγεγραµµένες στον 
τύπο του βίαιου κατεξουσιασµού της εξωτερικής φύσης, αλλά 
και της ανθρώπινης φύσης. Οι ρόλοι θυτών και θυµάτων µπο-
ρούν να αλλάζουν ιστορικά. Οι διωκόµενοι µπορούν να µετα-
βληθούν σε διωκόµενους. Εβραίοι, προτεστάντες, καθολικοί 
µπορούν να αλλάζουν θέση στο παιχνίδι της καταδίωξης. Πά-
νω σε αυτόν τον καµβά προβάλλεται η οικονοµική διάσταση 
της ανάλυσης. Ο Εβραίος είναι αυτός που έχει περιουσία, αλ-
λά όχι εξουσία. Επειδή οι εξαπατηµένες µάζες υποψιάζονται 
ότι είναι ψέµα αυτό που τις διαβεβαιώνουν οι εξουσιαστές 
τους, ότι µπορεί δηλαδή να υπάρχει ευτυχία χωρίς εξουσία 
στις ταξικές κοινωνίες, εκδικούνται αυτούς που πραγµατο-
ποιούν αυτό το ιδεώδες, έστω και µε ψευδή µορφή. Ευτυχία 
χωρίς εξουσία θα ήταν κάτι ανυπόφορο γιατί θα σήµαινε την 
πραγµατική ευτυχία. Αυτή η δοµή ψευδούς, εσωτερικής αµφι-
σβήτησης και εξουσιαστικής σύστασης του πραγµατικού είναι 
για τη Διαλεκτική τον Διαφωτισµού συγκροτησιακή για κάθε 
φανατισµό και κατεξοχήν για τον αντισηµιτισµό. 
Ο πραγµατικός «Εβραίος» είναι καπιταλιστής που εµφα-

νίζει ωστόσο τον εαυτό του ως αυτόν που παράγει, ενώ οι µά- 
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ζες καθιστούν υπεύθυνο για την εξαθλίωση τους τον έµπορο 
(τον Εβραίο που αναγκάσθηκε να παραµείνει εγκλωβισµένος 
στη σφαίρα της κυκλοφορίας και ταυτίσθηκε στη συνείδηση 
των µαζών µαζί της). Τέλος, η ανακατασκευή της σχέσης 
χριστιανικής και εβραϊκής θεολογίας επιτρέπει µία πε-
ραιτέρω διευκρίνιση του αντισηµιτικού φαινοµένου. Ο χρι-
στιανός που υφίσταται το χριστιανισµό ως θυσία του λογικού 
(δηλαδή αίρει την απροσδιοριστία της σωτηρίας και διεκδι-
κεί βάσει της πίστης του την αιώνια ζωή, στρέφεται δηλαδή 
στη µαγεία) εκδικείται όποιον δεν υποβάλλεται µαζί του στην 
ίδια παλινδρόµηση. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδει η Διαλεκτική 
τον Διαφωτισµού στη συγκρότηση του αντισηµιτικού χα-
ρακτήρα. Ο αντισηµιτισµός παρουσιάζεται ως ιδιοσυγκρα-
σία, ως ακινητοποίηση, πετρωµένος χρόνος, απόλυτος χώ-
ρος, απόλυτη αλλοτρίωση. Το πέτρωµα αίρει τη δυνατότητα 
αναστοχασµοΰ αυτού που τίθεται κάθε φορά ως το µη ανε-
κτό, ως αυτό που θα πρέπει να εκλείψει. Ο αντισηµιτισµός δι-
καιολογεί τον εαυτό του ως ιδιοσυγκρασία. Ο Ζίγκφριντ 
«δεν µπορεί να υποφέρει» τον Μίµε στη βαγκνερική Τετρα-
λογία (295). Το πέτρωµα ως χωροποίηση του χρονικού απο-
τελεί για τη Διαλεκτική του Διαφωτισµού ακραία συνέπεια 
της ίδιας της διαδικασίας πειθάρχησης και εκπολιτισµού της 
ανθρωπότητας. 
Πολιτισµός σηµαίνει µετατροπή της πρώτης µίµησης της 

φύσης σε οργάνωση (δεύτερη µίµηση και παράλληλη αφαί-
ρεση από την αναστοχαστική παρακολούθηση του «φυσι-
κού» που χαρακτήριζε την πρώτη). Η οργάνωση είναι ορθο-
λογική πράξη, εργασία και εξουσία. Η σκλήρυνση του πολιτι-
σµικού στοιχείου είναι µέρος της παιδείας των εξουσιαστών 
(των φυλάκων). Είναι ανιχνεύσιµη µέχρι και µέσα στις γνω-
σιοθεωρητικές κατηγορίες που συγκροτούν την υπερβατολο-
γική σύνθεση, µέσα στην έννοια ως apriori του φαντασιακού 
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και της χρονικότητας. Και οι δυο πλευρε'ς του γνωσιοθεωρη-
τικοΰ χωρισµού, η εννοιακή που αναδιπλασιάζει ιδεατά το 
χώρο και η φαντασιακή/χρονική είναι για τη Διαλεκτική του 
Διαφωτισµού µιµητικές επεξεργασίες, τις οποίες προκάλεσε 
ο τρόµος αρχικά µπρος στην απειλή που αποτελούσε η εξωτε-
ρική φύση, αργότερα µπρος στην απειλή που αποτελούσε η 
Κοινωνία ως δεύτερη φΰση. Ο τρόµος αυτός αποτυπώνεται 
στην γκριµάτσα του φασιστικού χαρακτήρα και του θύµατος 
του. Αποτυπώνεται στη µίµηση από την πλευρά του θέµατος 
αυτού που το τροµοκρατεί προκειµένου να το κατευνάσει και 
στη σαρκαστική µίµηση (παρωδία) της µιµητικής γκριµάτσας 
του θύµατος από το θύτη του. 
Οι φασίστες που δολοφονούν τους Εβραίους βλέπουν στα 

θύµατα τους τους διώκτες τους, οπότε το έγκληµα τους εξο-
µοιούται µε πράξη άµυνας. Η στάση τους απέναντι στα θύµα-
τα τους προϋποθέτει µια αυτοµατοποιηµένη αντίδραση που 
χαρακτηρίζει τα ανώτερα ζωικά είδη. Η αντίδραση αυτή εκ-
δηλώνεται απέναντι σε κάθε αντικείµενο µε το οποίο βρίσκο-
νται αντιµέτωποι και το θεωρούν απειλητικό ή εχθρικό. Ο 
αυτοµατισµός αυτός µπορεί να ταυτίσει οιαδήποτε τυχαία κί-
νηση του αντικειµένου µε την εχθρική και µάλιστα να ταυτίσει 
το ίδιο ως το αντικείµενο εξόντωσης. Ο κόσµος µετατρέπεται 
έτσι σε ευκαιρία εκτόνωσης και καταστροφής κάθε ζώντος 
που ακολουθεί µία δική του κίνηση. Η αντίδραση αυτή συνδέ-
εται µε την παθολογική προβολή και µετατόπιση/µετάθεση 
των ορµών του υποκειµένου, που έχουν φαινοµενικά τιθα-
σευθεί µε την κοινωνικοποίηση, στο αντικείµενο, για να το κα-
ταστήσουν ένοχο και να του αποδώσουν τη «δίκαιη» τιµωρία 
του. Οι αυτονοµηµένοι αυτοί µηχανισµοί µορούν να µετατρέ-
ψουν τον πολιτισµό σε «φύση», τον κόσµο σε κόλαση και να 
οδηγήσουν στην εξόντωση ενός µέρους της κοινωνίας (Εβραί-
οι) από ένα άλλο, όπως ένα εχθρικό ζώο εξοντώνει το άλλο. 
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Ωστόσο µία µεταστροφή της τάσης αυτής δεν είναι αδύνατη. 
Εξαρτάται από το κατά πόσον οι εξουσιαζόµενοι, ενόψει της 

ψυχοπαθολογίας (Wahnsinn) του πολιτισµού, θα ανα-
κτήσουν τις δυνάµεις τους και θα προβάλουν αντίσταση. Η 
αντίσταση θα µπορούσε να οδηγήσει στην απελευθε'ρωση, 
όχι µόνον της κοινωνικής σχέσης, αλλά και της ίδιας της σκέ-

ψης: «Μόνο µε την απελευθε'ρωση της σκέψης από την 
κυριαρχία, µε την κατάργηση της βίας, θα µπορούσε να υλο-
ποιηθείη ιδε'απου ως τώρα έµενε αναληθής, ότι ο Εβραίος εί-
ναι άνθρωπος» (325). Η Διαλεκτική τον Διαφωτισµού των 

Εβραίων Αντόρνο και Χόρκχάιµερ σχολιάζει εδώ υπάρρητα 
το «Εβραϊκό ζήτηµα», το νεανικό κείµενο του Εβραίου 

Μαρξ. Το εβραϊκό ζήτηµα αίρεται µε την άρση του εγκαθι-
δρυµένου κοινωνικού χωρισµού αφ' ενός του ψευδούς γενι-
κού και αφ' ετέρου της αλλοτριωµένης ιδιαιτερότητας, µε τη 
συγκρότηση     ανθρωπότητας     ως     ειδοποιού     ουσίας 

(Gattungswesen) (326), µε την άρση του ολοκληρωτικού 
στρεβλού εξορθολογισµού για την πραγµάτωση της συµφι-

λίωσης (Versohnung).16 

VI 

Οδηγηθήκαµε µέσα απο την ανέλιξη του επιχειρήµατος της 
Διαλεκτικής του Διαφωτισµού να αντιµετωπίσουµε εκ νέου 
το πρόβληµα του τύπου του ορθολογισµού και του χαρακτήρα 
των ελλόγων αξιώσεων που προβάλλει η ίδια η θεωρία. 
Ωστόσο παρέµενε κρυµµένη η θεωρητική ταυτότητα της Δια-
λεκτικής τον Δ ιαφωτισµού µέσα από τις διαδοχικές µεταµορ-
φώσεις της. Ανατρέχει σε ένα ιδεώδες θεωρίας που αναφέ-
ρεται στην «ειδολογική ουσία» κατά το πρότυπο του νέου 
Μαρξ; Εντάσσει στο πρόταγµα θεµελίωσης κριτικής επιστή- 



___ ΕΠΙΜΕΤΡΟ 439 ___  

µης (υιοθετώντας αυτονόητα νιτσεϊκές αναλύσεις) την έννοια 
της εξουσίας ως το υπό άρσιν συνεκτικό στοιχείο της αν-
θρώπινης κοινωνικοποίησης; Τι ρόλο διαδραµατίζει η παρά-
δοση της Κριτικής της Πολιτικής Οικονοµίας για τη συγκρό-
τηση ενός νεωτερικού ορίζοντα αξιολόγησης του κοινωνικο-
ιστορικού από την κριτική; Η Διαλεκτική τον Διαφωτισµού 
δεν περιέχει άµεσες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα, αλλά 
επεξεργάζεται τρόπους αντιµετώπισης των διαφορετικών 
θεµελιωτικών αξιώσεων µε αναφορά στις εσωτερικές προ-
ϋποθέσεις και αντινοµίες τους και τις υπόρρητες εκ µέρους 
τους υιοθετήσεις όρων που ακυρώνουν το χειραφετητικό τους 
πρόταγµα. Μ'αυτή την έννοιαηΔιαλεκτική τον Διαφωτισµού 
λειτουργεί ως το παράδειγµα του όλου έργου των θε-
ωρητικών της σχολής της Φραγκφούρτης, αυτού που προηγή-
θηκε αυτής και αυτού που ακολούθησε µέχρι τα τέλη της δε-
καετίας του '60. Στο έργο αυτό εξετάστηκαν κριτικά οι διά-
φορες εκδοχές θεµελίωσης µιας έλλογης χειραφετητικής θε-
ωρίας για τις επιστήµες του ανθρώπου και επισηµάνθηκαν τα 
εσωτερικά όρια τους. Γι' αυτό ίσως το έργο αυτό θα πρέπει να 
διαβάζεται όχι µόνο ως εξέλιξη µιας σκέψης, αλλά εξίσου νό-
µιµα και προς τα πίσω, από τις απαντήσεις στις πρώτες δια-
τυπώσεις των ερωτηµάτων και από τις διατυπώσεις σε εναλ-
λακτικές απαντήσεις. 
Εντυπωσιακά αποτυπώνονται οι µετασχηµατισµοί στις 

απόπειρες θεµελίωσης µιας έλλογης κριτικής στον εργαλεια-
κό ορθολογισµό στο έργο του Χόρκχάιµερ από τη δεκαετία 
του '30 και ύστερα. Οι µετασχηµατισµοί αυτοί συνδέονται µε 
τη βαθµιαία απώλεια της πίστης του σε έλλογα αποθέµατα 
της διαφωτιστικής σκέψης και πρακτικής, ικανά να υπερβούν 
τις εγωιστικές και εργαλειακές λογικές. Στα κείµενα του της 
δεκαετίας του '30 συνυπάρχουν η εµπιστοσύνη στα θετικά 
αποτελέσµατα της επιστήµης µε την ιδέα ότι είναι πραγµατο- 
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ποιήσιµη µια «ανθρώπινη» και αλληλέγγυα κοινωνία µέσω 
της χειραφετητικής πράξης. Αυτή η ιδέα εισέρχεται αυτονόητα 
στη λογική των θεωρητικών µοντέλων. Πολλές αναλύσεις του 

Χάρκχάιµερ της περιόδου αυτής περιέχουν εξηγήσεις µε 
αναδροµή σε αξιακά πλαίσια, λ.χ., εξήγηση του πολέµου, του 
εθνικισµού κ.λπ. ως υποκατάστατα µιας εναλλακτικής στην 
εργαλειακότητα ευτυχισµένης και αλληλέγγυας ζωής. Στα 
κείµενα αυτά γίνεται σαφές ότι η κατεύθυνση της κριτικής 
στρέφεται τόσο κατά του εργαλειακού ορθολογισµού όσο 

και κατά του ανορθολογισµού του βιώµατος και της εναίσθη-
οης που είχε ιδιαίτερη εξάπλωση στους κύκλους των διανο-
ουµένων του µεσοπολέµου. Η κριτική προϋποθέτει τη δυνα-
τότητα να διατυπωθεί για τη σύγχρονη εποχή µια ευρύτερη 
ορθολογική θεωρία της κοινωνίας η οποία θα είναι σε θέση 
να συνδέσει τα αφηρηµένα τεχνικά-ορθολογικά αναλυτικά 
εργαλεία της µε τα πρακτικά αιτήµατα που τη δεσµεύουν. Η 
σκοπιά αυτή της θεωρίας χαρακτηρίζεται από τον Χόρκχάι-
µερ ως σκοπιά της υλιστικής επιστήµης, του «ανθρώπου», της 
διαλεκτικής κ.λπ. αλλά οι όροι αυτοί παραµένουν αρκετά 

ασαφείς. 
Στο έργο του Παραδοσιακή και Κριτική Θεωρία (193 7)17 ο 

Χόρκχάιµερ ταυτίζει αυτονόητα την κριτική επιστήµη µε τη 
διαλεκτική κριτική της πολιτικής οικονοµίας. Οι υπό κριτικήν 
αρνητικές συνθήκες προέρχονται από τη δοµή της αστικής 
κοινωνίας. Και η θεωρία προέρχεται από αυτή την πραγµατι-
κότητα, αλλά την υπερβαίνει. Η κοινωνία προσεγγίζεται ως 
προϊόν της εργασίας των µελών της και ως τέτοιαπεριεχειτην 
έλλογη αξίωση της ιδιοποίησης του προϊόντος από τους εργα-
ζοµένους. Όµως η έλλογη αυτή αξίωση ακυρώνεται από την 
κοινωνική µορφή ατοµικής ιδιοποίησης του κοινωνικού προϊ-
όντος στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Τόσο το έλλογο δηλαδή 
όσο και η αλλοίωση του είναι συνυφασµένα µέσα στην κοι- 
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νωνία. Αυτή η σχέση αλήθειας και αναλήθειας αναπαράγε-
ται και µε'σα στο κατηγοριακό πλαίσιο της θεωρίας. Κεντρικό 
πρόβληµα που απασχολεί τον Χόρκχάιµερ είναι το πρόβλη-
µα της αδυναµίας εντοπισµού ενός φορέα της κοινωνικής αλ-
λαγής, πράγµα που έχει ως συνέπεια τη δυσχέρεια συγκρότη-
σης της ίδιας της κριτικής θεωρίας. Η θεωρία δεν µπορεί πλέ-
ον να εκκινήσει από την παραδοχή ότι το προλεταριάτο από 
την ίδια του τη θέση έχει ορθή γνώση των «πραγµατικών» 
συµφερόντων του και ότι η δηµιουργική του δύναµη θα είναι 
µονοσήµαντα χειραφετητική. Για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερη 
σηµασία η αναζήτηση αξιών από τη θεωρία που να µπορούν 
να θεµελιωθούν ανεξάρτητα από τη συµπεριφορά των µα-
ζών. Τέτοιες αξίες είναι για τον Χόρκχάιµερ αφ' ενός οι 
αξίες του αστικού πολιτισµικού (ελευθερία, ισότητα, δικαιο-
σύνη), αφ' ετέρου σοσιαλιστικές αξίες ανακατασκευάσιµες 
βάσει της µαρξικής κριτικής της πολιτικής οικονοµίας. Η 
µαρξική κριτική κατενόησε την αστική κοινωνικοποίηση ως 
διαδικασία άρσης, ακύρωσης και αλλοίωσης του δυναµικού 
συνεργατικότητας και αλληλεγγύης των µελών της κοινω-
νίας. Η παρακολούθηση της διαδικασίας κοινωνικοποίησης 
από τη θεωρία επιτρέπει την ανάδειξη του εν λόγω δυναµι-
κού-υπό-άρση ως σύνολο αρνητικών αξιών που θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν µέσω της χειραφετητικής πράξης. 
Απαισιοδοξία διέπει τις προσπάθειες θεµελίωσης της 

κριτικής θεωρίας στα µεταπολεµικά κείµενα του Χόρκχάι-
µερ και ιδίως στην «Έκλειψη του Λόγου» (1947),18 ένα κεί-
µενο που ακολούθησε τη Διαλεκτική του Διαφωτισµού. Εδώ 
φαίνεται να έχει απολεσθεί η πίστη στην εµβέλεια του διαλε-
κτικού λόγου. Διαπιστώνεται ότι στον σύγχρονο κόσµο, ανε-
ξαρτήτως κοινωνικών σχέσεων, επικράτησαν λογικές της ερ-
γαλειακότητας και της εξουσίας. Η ίδια η θεωρία χάνει την 
ικανότητα της να συνδέσει τις έννοιες της µε ένα πλαίσιο δε- 
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σµευτικών αξιών, το οποίο δεν έχει πλέον πού να στηριχθεί. 
Οι ε'ννοιες αποτελούν τώρα περιγραφικά οχήµατα, ενώ οι 
αξίες ανατρέχουν για να θεµελιωθούν όλο και περισσότερο 
σε αποφάσεις. Το πρόβληµα της θεµελίωσης µιας κριτικής 
σχέσης που να υπερβαίνει τον εργαλειακό λόγο τίθεται πλέον 
ως αντινοµία ή ως εκ των προτέρων καταδικασµένο εγχεί-
ρηµα να επανεισαχθούν παραδοσιακές αξίες µε αφαίρεση 
από την εξουσιαστική τους γένεση και προϊστορία. Όλο το 
ύστερο έργο του Χόρκχάιµερ χαρακτηρίζεται από την αµφι-
σβήτηση της ουτοπίας στην οποία είχε πιστέψει, ενός κόσµου 
πλήρωσης και ευτυχίας, αλλά ταυτόχρονα από τη νοσταλγία 
ενός τέτοιου ουτοπικού κόσµου. Η νοσταλγία αυτή λαµβάνει 
έντονο θεολογικό χαρακτήρα. Στις τεχνοκρατικές και εργα-
λειακές σχέσεις αντιπαρατίθενται αιτήµατα συµπόνιας και 
αγάπης του πλησίον. Η κριτική σκέψη εµφανίζεται ανήµπορη 
να αντιπαρατεθεί αποτελεσµατικά στο θρίαµβο του τεχνικού 
πράττε ιν απέναντι στο έλλογο πρακτικό πρόταγµα που η ίδια 
επικαλέσθηκε. 
Σε σχέση µε το έργο του Χόρκχάιµερ, το έργο του Αντόρ-

νο παρουσίαζε µεγαλύτερη συνέχεια στην εξέλιξη των κε-
ντρικών θεµάτων που απασχόλησαν τη Διαλεκτική του Δια-
φωτισµού και αναφέρονται στο πρόβληµα της ορθολογικής 
θεµελίωσης της κριτικής. Η ίδια η έννοια της διαλεκτικής που 
αναπτύσσεται στο κύριο έργο του της ύστερης φάσης, στην 
Αρνητική Διαλεκτική (1966)'9 παραπέµπε ι στο κεντρικό µοτί-
βο της Διαλεκτικής του Διαφωτισµού: Ως διαλεκτική σχέση 
νοείται εδώ η σχέση γενικού (των υπαρκτών εξουσιαστικών 
σχέσεων που έχουν ιστορικά επιβληθεί) και ιδιαιτέρου 
(αυτού που ανθίσταται στις σχέσεις αυτές ή καταστρέφεται 
από αυτές). Η κριτική θεωρία συγκροτείται ως αναστοχα-
σµός της διαλεκτικής αυτής σχέσης. Περιέχει αφ' ενός το 
στοιχείο της συνεκτικής θεωρητικοποίησης που χαρακτηρί- 
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ζει την τυπικά ελεγµένη επιχειρηµατολογία της αναλυτικής 
σκέψης, και αφ' ετέρου το στοιχείο της ασυνέχειας, της αντί-
στασης του στοχασµού που έχει γνώση της αναλήθειας των 
αναλυτικών συστηµατοποιήσεων στο βαθµό που αφορούν 
συστήµατα που έχουν συγκροτηθεί µέσω αδίκων εκµεταλ-
λευτικών και εξουσιαστικών σχέσεων. Η αντίληψη αυτή της 
κριτικής θεωρίας έρχεται σε αντίθεση µε τον επιστηµονισµό 
ο οποίος αξιώνει από τη θεωρία να λογοδοτεί για τις προϋπο-
θέσεις κάθε επιµέρους επιχειρήµατος της. Η κριτική θεωρία 
δεν υποστηρίζει το δικαίωµα της θεωρίας να µη δίνει λόγο,20 

αλλά αρνείται η λογοδοσία να λαµβάνει χώρα ως προς ήδη 
συγκροτηµένες επιµέρους επιστηµονικές σκοπιές/υποθέ-
σεις, διότι τούτο θα σήµαινε ότι θα γινόταν εκ των προτέρων 
αποδεκτό το πεδίο θεωρητικής συγκρότησης του θετικισµού 
που έχει εξαρχής αποκλείσει την κριτική στην ίδια τη θετικο-
ποιητική στάση. 
Στην Αρνητική Διαλεκτική είναι ανακατασκευάσιµη µια 

«υλιστική» διάσταση που παραπέµπει στον ανθρωπολογικό 
υλισµό του Φόυερµπαχ και του νέου Μαρξ. Δίδεται έµφαση 
στην προτεραιότητα του αντικειµένου, αλλά στην ιδέα αυτή 
είναι εγγενής η κριτική στη συγκρότηση του αντικειµένου ως 
εµπραγµάτωση και αλλοτρίωση του κόσµου που αποτελείται 
ωστόσο από «πράγµατα που θα µπορούσε κανείς να αγαπή-
σει». Η κριτική στην αναλυτικά συγκροτηµένη αντικειµενι-
κότητα και στη λογική της ταύτισης ανατρέχει στο µη ταυτό-
σηµο. Η «προσδιορισµένη άρνηση» της κριτικής θεωρίας 
οδηγεί σε µια λογική της άρνησης που αναστοχάζεται µια 
διαφορά, σε σχέση µε την ταυτότητα, τέτοια που να µην µπο-
ρεί µε τη σειρά της να ταυτιστεί/θετικοποιηθεί και να τοπο-
θετηθεί σε µια σειρά δίπλα στην ταυτότητα. Για να δηλώσει 
αυτή τη διαφορά σε σχέση µε την ταυτιστική λογική ο Αντόρ-
νο χρησιµοποιεί διατυπώσεις που εµφανίζουν την κριτική θε- 
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ωρία να θεµελιώνεται στο µη εννοιακό και στην αντίφαση. 
Σηµατοδοτεί έτσι τη διαφορά της σκέψης του προς ένα επι-
στηµολογικά αποκαθαρµένο εννοιακό που έχει αποξενωθεί 
από τα αξιακά του συµπληρώµατα µε δεδοµένη ωστόσο την 
αδυναµία της κριτικής θεωρίας να εισαγάγει θετικές αξίες. 
Σηµατοδοτεί ακόµη την απάρνηση λογικών συστηµάτων 

ταυτοτήτων που αρνούνται να συµπεριλάβουν στα θεµελιωτικά 
τους επιχειρήµατα έναν αναστοχασµό πάνω στο ίδιο το 

πρόβληµα της αντίφασης. Καθώς τόσο η σκέψη όσο και το 
αντικείµενο της προϋποθέτουν κατά τη συγκρότηση τους την 
εξουσιαστική σχέση, η έµφαση στον ορθολογισµό των νοητι-
κών µοντέλων και των αρχουσών κοινωνικών πρακτικών θα 
σήµαινε αποδοχή χωρίς αντίρρηση της εξουσιαστικής φύσης 
του λόγου. Η αντίρρηση που προβάλλεται από την Κριτική 
Θεωρία ανατρέχει σε µια ευρύτερη ορθολογικότητα, σε µια 
έννοια εµπειρίας του ανθρώπινου πόνου, τον οποίο προϋπο-
θέτει η αποκατάσταση της συνοχής των ιστορικών κοινωνι-
κών συστηµάτων, αλλά και εµπειρίας των ερµηνευτικών 

απωθήσεων και του παραγκωνισµού του αναστοχασµού που 
µπορεί να προϋποθέτει η συγκρότηση λογικο-επιστηµονικών 
µοντέλων. Με την έννοια αυτή η Κριτική Θεωρία επιστρέφει 
τη µοµφή του ανορθολογισµού που της απευθύνουν οι φορ-
µαλιστές επίγονοι της στους ίδιους, παρακινώντας τους να µη 
σταµατήσουν να ελέγχουν διαρκώς την ίδια τους την εµπειρία 
της κοινωνικής αδικίας και να λογοδοτούν για τη στάση τους 

απέναντι στις εγκαθιδρυµένες εξουσιαστικές σχέσεις. 
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VII 

Με τη Δ ιαλεκτική του Δ ιαφωτισµον η κριτική θεωρία της κοι-
νωνίας όπως τη συνέλαβαν ο Χόρκχάιµερ και ο Αντόρνο επε-
χείρησε να εκθέσει τις αντινοµίες, τις οποίες περιέχει ο 
κυρίαρχος τύπος σκέψης που έχειγίνει αποδεκτός ως επιστη-
µονικός (ορθολογικός) στις σύγχρονες κοινωνίες και να κα-
ταδείξει ότι η περιοριστική αυτή ορθολογικότητα κινδυνεύει 
να οδηγήσει στην άντικειµενοποιητική προσέγγιση των κοι-
νωνικών σχέσεων. Ακόµη ότι ο τύπος αυτός σκέψης απο-
τυγχάνει να αναδείξει τις σχέσεις δυστυχίας, πόνου, αδικίας 
και βίας µέσω των οποίων συγκροτούνται οι κοινωνικές σχέ-
σεις, καθώς λόγω της εγγενούς εργαλειακής του σύστασης 
έχει απωθήσει ή µετασχηµατίσει σε λειτουργικά αντίστοιχα 
τους, αξιακά φορτισµένες έννοιες όπως δυστυχία, πόνος ή 
αδικία. Η κριτική θεωρία που διεκδικεί για τον εαυτό της τον 
έλλογο αναστοχασµό που αντιτίθεται στον εργαλειακό ορθο-
λογισµό, θα πρέπει να ανατρέξει σε αυτά τα περιεχόµενα (τα 
ελλείµµατα ευτυχίας) για να φτιάξει τη δική της γλώσσα. Πώς 
να µιλήσει για τα ελλείµµατα αυτά και τις αρνήσεις µιας πλή-
ρους ζωής; Πού είναι ο τόπος του έλλογου αναστοχασµού της 
που θα της επιτρέψει να αποφύγει τόσο τη µετάπτωση στην 
εργαλειακή γλώσσα της πραγµατοποιηµένης επιστήµης όσο 
και την κατάσταση της άγλωσσης συναίσθησης και συµπό-
νιας που θα της απέκλειε τη δυνατότητα να αρθρώσει εννοια-
κά την αντίσταση της στην αδικία; Πρέπει δηλαδή να γίνει 
αντικείµενο αναστοχασµού της η µετάβαση προς τη διαφορά 
από την εξουσιαστική σχέση αποφεύγοντας τον κίνδυνο να 
ακυρώσει αυτή τη δυνατότητα αναστοχασµού µε το να κατα-
φύγει στον ανορθολογισµό για τη θεµελίωση της. 
Η προβληµατική αυτή έχει κατ' αρχάς σοβαρές µεθοδο-

λογικές συνέπειες που αφορούν τον τρόπο προσέγγισης δια- 
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φορετικών φαινοµένων από τη θεωρία µε αναφορά σε κοινε'ς 
σε αυτά εργαλειακε'ς δοµε'ς: Η κριτική στην οποία υποβάλλει 
η Διαλεκτική του Διαφωτισµού την πολιτισµική βιοµηχανία, 
τον φασιστικό χαρακτήρα, τον αντισηµιτισµό κ.λπ., µοιάζει 
ορισµε'νες φορε'ς σαν να µην ενδιαφέρεται να αναδείξει τη 
διαφορετικότητα των επιµέρους φαινοµένων αλλά να επιµέ-
νει στην έξαρση του κοινού τους χαρακτηριστικού: της σχη-
µατικής σκέψης, της αδιαφοροποίητης µαζικότητας, της άλο-
γης χρήσης της τεχνικής και της θεµελίωσης στο εγωιστικό οι-
κονοµικό πράττειν.21 Ωστόσο, πίσω από αυτό το έλλειµµα 

διαφοροποίησης κρύβεται µια προειδοποίηση µπροστά στον 
διαρκώς υπαρκτό κίνδυνο παλινδρόµησης22 από την κανονική 
ζωή στη φασιστική βία που µπορεί κάθε στιγµή να φανε-
ρωθεί κάτω από το λεπτό κέλυφος της κανονικής ζωής. Αν 
ζοΰσαν σήµερα οι συγγραφείς της Διαλεκτικής του Διαφωτι-
σµού, φαντάζοµαι ότι θα σχολίαζαν το παράδειγµα της βίαιης 
αφαίρεσης οργάνων από µικρά παιδιά για να πωληθούν ως 

µοσχεύµατα που προϋποθέτει την πιο µοντέρνα ανάπτυξη της 
ιατρικής, της βιολογίας, της ανοσιολογίας κ.λπ. (πρακτικές 
που η φασιστική ιατρική δοκίµασε αλλά δεν είχε ακόµη τις 
τεχνικές προϋποθέσεις να πραγµατοποιήσει). Η τάση της 

τεχνικής να µεταβαίνει, όχι προς τον όρο χειραφέτησης, αλλά 
προς τη «φασιστική» της χρήση, είναι εγγενής στον τύπο των 
συγχρόνων οικονοµικών συστηµάτων που βασίζονται στην 
ιδιωτικοοικονοµική αρχή και είναι πρόβληµα της θεωρίας να 

την εντάξει στην πυρηνική της συγκρότηση. 
Ο τρόπος συγκρότησης της θεωρίας της Διαλεκτικής του 

Διαφωτισµού και της Αρνητικής Διαλεκτικής µπορεί να χα-
ρακτηριστεί ως συγκρότηση θεωρίας κατά µήκος µιας πορεί-
ας εντοπισµού της άδικης και εκµεταλλευτικής σχέσης στην 
ιστορία και στην κοινωνία. Με την έννοια αυτή ορίζεται 
απλούστατα ως αλήθεια η σκέψη που αρνείται το άδικο! 
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(353). Η ίδια η σκε'ψη µπορεί να µετατρε'ψει κάθε λε'ξη σε ψέ-
µα, µπορεί όµως να συγκροτηθεί και ως απελευθερωτική 
σκληρότητα που απαρνείται τη σκλήρυνση που αποτελεί την 
ωµή βία. Η σκέψη µπορεί να αρνηθεί την ίδια της τη συγκρό-
τηση ως γενικό του οποίου οι στιγµές ωθούνται βίαια προς 
την αποκατάσταση ταυτότητας. Υποχρεωτικά θα ανατρέξει 
στις ταυτιστικές κατατάξεις ως όρους της γνώσης, αλλά όντας 
αξιακή γνώση είχε τη δύναµη να υπερβαίνει την ακαµψία και 
τη «λογική» κάθε κατάταξης (354). Η διαλεκτική σαρκάζειτη 
λογική «όταν αυτή είναι εναντίον της ανθρωπότητας» (351). 
Αλλά πώς να µεταφρασθεί η εµπειρία που αποκτάται κατά 
µήκος της πορείας εντοπισµού του πόνου και της αδικίας που 
προκαλούνται από την εξουσιαστική σχέση και την τεχνική 
σε υπέρβαση των σχέσεων αυτών; Πώς µπορεί κανείς να σκε-
φθεί αυτή την υπέρβαση; Η απάντηση της Διαλεκτικής τον 
Διαφωτισµού έχει ως αφετηρία της την απροσδιοριστία της 
εξουσιαστικής σχέσης που απορρέει από την ίδια της την 
εξουσιαστική φύση. Η αναγκαιότητα να καταστούν οι άν-
θρωποι δείγµατα ενός αντικειµενοποιηµένου είδους δεν 
συγκροτείται συνεκτικά: «Αυτή η λογική αναγκαιότητα δεν 
είναι οριστική» (79). Η αλήθεια της είναι προβληµατική 
(ibid). Στις υπάρχουσες εξουσιαστικές δοµές αναδεικνύεται 
το στοιχείο του ορθολογισµού και ως κάτι διαφορετικό από 
την εξουσία (ibid). Δηλαδή και η µετάβαση από το εξουσια-
στικό στη διαφορά του µπορεί να παρασταθεί ως µετάβαση 
µέσα στον ορθό λόγο, που αναπαράγεται κάθε στιγµή στο 
ιστορικό. 
Η λογική αυτή δοµή της µετάβασης µέσα στον Λόγο, που 

χρησιµοποιεί η Δ ιαλεκτική τον Δ ιαφωτισµον, ε ίναι συγκρίσι-
µη µε την κλασική εκδοχή αυτής της µετάβασης, σύµφωνα µε 
τη φιλοσοφία του διαφωτισµού όπως παρουσιάζεται στα κα-
ντιανά τελεολογικά γραπτά, αλλά και διαφοροποιείται σα- 
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φως απ' αυτήν. Στην § 83 της καντιανής Κριτικής της Κριτικής 
Δύναµης ο Καντ διατύπωνε την ελπίδα ότι η ανάπτυξη των τε-
χνικών επιδεξιοτήτων του ανθρωπίνου γένους προς επί-
τευξιν οιωνδήποτε τεχνικών σκοπών θα µπορούσε να οδηγή-
σει και στο να τεθεί η ίδια η ανθρωπότητα ως σκοπός και να 
επιτευχθεί ε'τσι µετάβαση από την αναγκαιότητα στην ελευ-
θερία.23 Καΐϊ]Δ/αλεκτ/κή τον Διαφωτισµού διαπιστώνει ότι η 
γενική εξάπλωση των εργαλείων της εξουσίας καίτης παρα-
γωγής προϋποθέτει την εµπλοκή όλων των µελών της σύγχρο-
νης κοινωνίας στη χρήση τους. Το «µέσον» ενόψει οιωνδήπο-
τε εργαλειακών σκοπών αποκτά έτσι αντικειµενική υπόστα-
ση για όλους. Οι ανεπτυγµένες τεχνολογίες και οι διευρυµέ-
νες αγορές υποχρεώνουν τους εξουσιαζοµένους να συµµετά-
σχουν στις διαδικασίες γνώσης και διευθέτησης της εξουσίας 
των πραγµάτων. Αλλά έτσι τους καθιστούν ταυτόχρονα ικα-
νούς να απαλλαγούν επιτέλους από την ίδια την εξουσία (80, 
88). 
Η γνώση µπορεί να οδηγήσει λοιπόν και για τη Διαλεκτι-

κή τον Διαφωτισµού σε άρση της εξουσιαστικής σχέσης. Την 
άρση αυτή η Διαλεκτική τον Διαφωτισµού τη στοχάζεται ως 
«συµφιλίωση» του απελευθερωµένου βίου αφ' ενός και των 
αποκρυσταλλώσεων της σκέψης και των τεχνικογνωστικών 
µηχανισµών που τη συµπληρώνουν αφ' ετέρου, αντίστοιχα µε 
τη µεσολάβηση ελλόγου και διανοητικού-µηχανικού της 3ης 
Καντιανής Κριτικής. Αλλά ακριβώς στο σηµείο αυτό διαφο-
ροποιείται η Διαλεκτική του Διαφωτισµού από τα καντιανά 
τελεολογικά γραπτά. Στα καντιανά κείµενα το πρόβληµα της 
απροσδιοριστίας λυνόταν πάντα «υπέρ του Λόγου»,24 ενώ η 
Δ ιαλεκτική τον Δ ιαφωησµού αναβάθµιζε ι τη δυνατότητα του 
καταστροφικού και ανορθολογικού δυναµικού του σύγχρο-
νου πολιτισµού. Το τεχνικό πράττειν δεν συµφιλιώνεται υπο-
χρεωτικά µε το πρακτικό αίτηµα. Στην «απάντηση» του κλα- 
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σικού διαφωτιστικού ορθολογικού επιχειρήµατος, ότι µια τέ-
τοια συµφιλίωση είναι τουλάχιστον όρος προκειµένου να κα-
ταστεί η κοινωνικο-τεχνική σχέση αντικείµενο συνεκτικής 
σκέψης, ^Διαλεκτική του Διαφωτισµού προβάλλει την αρνη-
τική δυνατότητα η έλλειψη µιας τέτοιας συµφιλίωσης να οδη-
γήσει και στην κατάργηση της ίδιας της σκέψης. Η τεχνική 
µπορεί να µεσολαβηθεί και µε το εγκληµατικό ή το τερατώ-
δες στις υπαρκτές κοινωνικές σχέσεις. Ακριβώς επειδή µια 
συµφιλίωση του απελευθερωµένου βίου και της εργαλειακής 
σκέψης είναι νοητή, αυτοί που δεν τη θέλουν υπονοµεύουν το 
ίδιο το νοείν και στρέφονται προς τον ανορθολογισµό. 
Από τις τοποθετήσεις της Διαλεκτικής τον Διαφωτισµού 

φαίνεται ότι η κριτική της στον ανορθολογισµό, η διαπίστωση 
της αστάθειας του αντιπάλου εξουσιαστικού επιχειρήµατος 
και η διατύπωση ενός ελλόγου αιτήµατος θεµελίωσης των 
επιχειρηµάτων της όχι µόνο δεν εγγυάται και την πλήρωση 
του αιτήµατος, αλλά ούτε καν επιτρέπει έναν ακριβέστερο 
µορφικό προσδιορισµό του. Η σκέψη µπορεί να διακρίνει την 
ίδια της τη λογιστική διάκριση σε «α ή β» ως αποτύπωση µιας 
λογικής της φυσικής αναγκαιότητας και να αποστασιοποιη-
θεί αναστοχαστικά από αυτήν. Το πνεύµα που προϋποθέτει 
τον φυσικό προσδιορισµό αποδεχόµενο την προέλευση του 
από την εξουσιαστική σχέση ταυτόχρονα σχετικοποιεί την 
εξουσιαστική του αξίωση που το έκανε σκλάβο της φύσης 
(84). Ωστόσο αυτή η µετάβαση από την αναγκαιότητα στην 
ελευθερία δεν είναι η ίδια εγγεγραµµένη σε ένα σύστηµα 
υπερβατολογικών δυνάµεων ως αναγκαία σχέση δύο γνωστι-
κών δυνάµεων που χαρακτηρίζονται και οι δύο από τη γενι-
κότητα της µορφής, όπως συνέβαινε µε τη σχέση διάνοιας και 
Λόγου στην καντιανή συστηµατική. Για τη Διαλεκτική τον 
Διαφωτισµού η µετάβαση αυτή παραµένει απροσδιόριστη (οι 
υπάρχοντες θεσµοί και οι εξουσιαστικοί µηχανισµοί δεν µπο- 
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ρουν να εκληφθούν ως εγγυητές της ελευθερίας)(84). Ωστό-
σο η προοπτική της υπέρβασης της εξουσιαστικής σχέσης πα-
ραµε'νει ανοικτή. 
Για το ερώτηµα του ορθολογισµού της θεωρίας έχει καί-

ρια σηµασία το γεγονός ότι κατά τη Διαλεκτική του Διαφωτι-
σµού η προοπτική αυτή που αναδεικνύεται καθώς εξετάζεται 
κριτικά η πραγµατική ιστορία ως ιστορία συνυφασµένη µε 
τον ανθρώπινο πόνο, δεν θεµελιώνεται στο βουβό αίσθηµα 
του πόνου αλλά στην έννοια (85).a Η κριτική θα ανατρέξει 
πάλι στην εννοιακή σκέψη για να αναστοχασθεί το γεγονός 
ότι η σκέψη µε τη µορφή των επιµέρους επιστηµών παράµενε ι 
αιχµαλωτισµένη στην τυφλή «οικονοµική τάση των πραγµά-
των». Σκέψη είναι πάλι αυτό που θα µετρήσει την αδικία που 
είναι εγγενής στην εξουσιαστική σχέση και στην εξουσιαστι-
κή σκέψη που κάνει αυτή τη σχέση δυνατή.26 Με αυτή την έν-
νοια ο διαφωτισµός αντιπαρατίθεται στην εξουσία ως το 
αντίθετο της (83). Η ανάπτυξη της διαλεκτικής του διαφωτι-
σµού φτάνει εδώ στο σηµείο έκθεσης των δυο στιγµών του 
διαφωτισµού ως δύο πλευρών µιας αντινοµίας. Ο κριτικός 
αναστοχασµός αντιπαρατίθεται στην ίδια του τη θετικιστική 
χρήση και κινδυνεύει να αποδυναµωθεί από την αποτελε-
σµατικότητα της. Τον κίνδυνο αυτό διέγνωσε η Διαλεκτική 
τον Διαφωτισµού στη συγκρότηση του λόγου της σύγχρονης 
της αστικής θετικιστικής σκέψης που κατακερµατίζει το αντι-
κείµενο της και αξιώνει την επιστηµονική επαλήθευση του 
κάθε κοµµατιού, αποκλείοντας εκ των προτέρων την κριτική 
ανάδειξη της σχέσης των στιγµών και των µηχανισµών 
συγκρότησης τους, ως ατοµικοτήτων. Έναν τέτοιο κίνδυνο 
διέγνωσε όµως και στη συγκρότηση της σοσιαλιστικής σκέ-
ψης που αποσπά από τη διαλεκτική σχέση ελευθερίας και 
αναγκαιότητας (ελλόγου και µηχανικού) τη στιγµή της ανα-
γκαιότητας, µετατρέποντας τη σε «βάση» στην κίνηση της 
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οποίας εν συνεχεία εµπιστεύεται την εκπλήρωση της άλλης 
στιγµής (της ελευθερίας). Τόσο ο θετικισµός της αστικής σκέ-
ψης όσο και η εξωτερική τελεολογία της ιστορίας που χαρα-
κτηρίζειτη σοσιαλιστική σκέψη προδίδουν την κριτική σκέψη 
και αυτή εκδικείται συρρικνουµενη σε ανελευθερία. Η ανε-
λευθερία αυτή συµπίπτει µε την ψευδή «ελευθερία» του µη 
εννοιακά συγκροτηµένου όλου (Unbegiffenes Ganzes) (86). 
Δηλαδή εδώ η εννοιακή συγκρότηση νοείται ως ελευθερία 
που επικαλείται η κριτική (έλλογη κοινωνικοποίηση). Η κρι-
τική ελέγχει τη συρρίκνωση του στοχασµού και την εργαλεια-
κότητα που εκδηλώνεται µε τη µορφή του θετικισµού και του 
δογµατισµού, χρησιµοποιώντας έννοιες που δεν απορροφώ-
νται από την εργαλειακότητα, καθώς ανατρέχουν για να 
συγκροτηθούν σε αυτό που θυσιάζεται προκειµένου να 
συσταθεί το εργαλειακό νοείν και πράττειν. 
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χώρος του εργοστασίου και τα συναφή, 

Φόλκσβάγκεν και παλαί ντε σπορ, εξοντώνουν 
στην αµβλύνοιά τους τη µεταφυσική θα µας 
άφηνε ακόµη αδιάφορους, ότι αυτά όµως µέσα 
στο κοινωνικό όλον γίνονται τα ίδια µεταφυσική, 
µεταβάλλονται σε ιδεολογικό παραπέτασµα, πίσω 
από το οποίο συν-κεντρώνεται η πραγµατική 
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